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 قال هللا تعالى:

ِ َوَعِمَل َصاِلحً  َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال { َّ مَّن َدَعا ِإَلى  } [فصلت: َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  امِّ
َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِالَِّتي ِهَي ]. َوقال:{33 ْ اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرَِّك ِاْلِح

ْم ُأمَّ ]. وقال:{125} [النحل: َأْحَسنُ  ُ ن ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَْأُمُروَن َوْلَتُكن مِّ
ِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َ  ].104} [آل عمران:ِاْلَمْعُروِف َوَْنَهْوَن َعِن اْلُمن

: فَّة َحْمل الَدْعوة َوِصفاِت الَداِعَة َِسِْع ِنَقا د  اُت الَبينات ُتحدِّ  َهِذه اآل
ِ َوِمْن أْجِله. ــــــ 1 َّ  أْن َتُكوَن الَدْعَوُة ِإَلى 
األْعَماِل الّصاِلَحة. ــــــ 2  أْن َُقوَم الَداِعَُة 
ــــ 3  ».َوَقاَل ِإْنني ِمَن الُمْسِلمين«أْن ُْظِهَر إْسالَمه  ـــ
ــــ 4 الُبرهاِن الَعقلي  ـــ  ِ ّ َمة«أن تكوَن الّدَعوُة ِإلى َسبيل  ْ  ».الِح
ــــ 5 ِير الَجميل  ـــ الَتْذ  ».َوالَمْوِعَظِة الَحَسنة«َأن تكوَن 
َعِشونُه َوَهذا النوع ِمن  ــــــــ 6 الواقع الذ  اَرُهْم  َأْن َيَجْعَلُهم الداِعَُة َيرُطون أْف

ما َيُدورُ  وأعالها ِمْن َأْحَسن َمراتِب الِحَوار عدّ الِجَداِل ُ  شعُر الُمجاَدل  َحْوَلُه  َحيُث 
 ».َوَجاِدْلُهْم ِاّلتي ِهَي َأْحَسنُ «َعن َطِر الُبرهاِن الَعْقلْي 

ْ أن تكوَن ِمن َمْسؤولّاِت الَجماَعِة أْن َتْحم ــــــ 7 َل الّدعوة َعن طر الَجَماعة أ
َ َلها النَجاُح والَفالحُ َحّتى يَ  ْعَوة ِعْندَ  تحّق ما تكوُن ِألّن اآلَة ُتِشيُر ِإلى فالح الدَّ

م.» َوأولِئَك ُهُم الُمْفِلُحونَ «ًِة لَها ماعَة َقاِئمًة َِحْمِلها َوداعالجَ    َصَدق هللا العظ
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 َّ ِه وآلِه َوَسّلم: صّلى هللا قال َرُسوُل   َعَلْ

رَة حُ « رَة الَجهل، وَس َرتان: َس ْ م َس ْم َما لم َتْظَهْر ف م َعَلى َبيَِّنٍة مْن أْمِرُ ُ بِّ ِانَّ
ش . ». الَع َّ ر. َوتجاِهُدوَن في َسبيل  َ الَمْعرُوِف َوَتْنَهْوَن َعَن الُمْن ْم َتأمُروَن  ُ َوٕانَّ مُ فإذا  ر. َولم ُتُجاِهُدوا  ظهر ف َ المَعْرُوف وَلْم َتْنَهْوا َعن الُمْن ا لم تَأُمروا  ُحبُّ الّدن

ِ الَقاِئلُ  َّ الِكتفي َسِبْيل  اِقين األّوِليَن ِمَن الُمهاِجرَن اِب َوالسُّ ون َيْوَمِئٍذ  السَّ ّنِة 
 َواألْنَصار.
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ّ َوْجَههُ  ّرم   قال علّي 
حُ   ِّ ة، إّما ظاهًرا َمْشُهوًرا، وِاّما خاِئًفا َمْغُموًرا، ِلَئّال جّ ال تْخلو األرُض من قائٍم 

ْم َذا وأين أولئك؟ ِّ وَّيناُته، َوَ  َتْطَل ُحَجُج 
ـــأولِئك  ِ  ــــ ّ ـــــو َّ بِهْم ُحَجَجه  ــ ّ َقْدًرا: َْحف  األَقلوَن َعَدًدا، واألعَظُمون ِعْنَد 

اِهِهْم. هَجَم بِهم الِعلم َعَلى  اَشُروا روَح الَوَّيَناِته، َحّتى ُيوِدُعوها ُنَظراَءُهْم، َوَْزَرُعوَها في ُقُلوب أْش قِة الَصيرة، و ما َحِق قين، واْستالُنوا ما اْسَتوعره الُمترفون، وأِنُسوا 
أبْ  ا  المَحلّ اْستوَحش ِمْنه الجاِهُلون، وَصِحُبوا الّدْن األْعلى.  لداٍن أْرواُحها ُمَعّلقة 

تهم!. ِّ في أرِضه والّدعاُة ِإلى دينِه، آه آه شوًقا ِإلى رؤ   أولِئَك ُخَلفاُء 
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ِ الرَّحمِن ال مِ ِسم َا   رح

 
  ُمَقّدَمة الِكَتاب

 
ا عدها مؤمنا جلس جلسًة واحدًة مع النبّي األمّي وفارقه  أتصوُر رجًال إعراب

ا  له. اِإلسالِم داع
ون ما حصل في هذا اللقاء، في جلسة واحدة، يواز في  يف حصل هذا؟ قد 

ر معج ّل مف رها ز نظر  القرآن الكرم ة من المعجزات الكبر التي أتى على ذ
اه المعرفة  رمين؛ ألن من اطلع وعرف غزارة م اء هللا الم والتي حدثت مع أنب

حر اإلسالم، وأحبّ  ُ من  غرَف غرفة، أو  المتعددة الروافد التي تجر وتتدف أن 
يف استطاع  جوُل في خاطر هذا السؤال.  ر، و قُف فترة تأمل وتف يرتشَف رشفة، 

فهم ا الرسول هذا اإلعرابي أن  عد أن اجتمع  حمله للناس  ه و ؤمن  إلسالم و
ه وآله وسلم) اجتماًعا واحًدا(ص . ذلك يجيُب عنه ما حدث لطفيل بن لى هللا عل

ه وآله وسلم):   سمعت منك قوًال «عمرو الّدْوسي عندما قال لرسول هللا (صلى هللا عل
ه فعرض علّي رسول هللا«قال الطفيل: ». ، فاعرض علّي أمركاحسنً   (صلى هللا عل

 اأحسن منه وال أمرً  وآله وسلم) اإلسالم وتال علّي القرآن فال وهللا ما سمعت قوًال 
ا نبّي هللا إني  ، وقلت  عد هذا االجتماع وشهدت شهادة الح أعدل منه، فأسلمت 

 ».امرؤ مطاع في قومي وٕاني راجع إليهم وداعيهم إلى اِإلسالم
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ون في المقدمة لهذا  ارد أن أزد شرحً أوال  س هو المقصود أن  الموضوع ألنه ل
حول هللا وقوته أن أكون قد اهتديت إلى معرفة سر من أسرار  بل في الكتاب علني 

 هذا اللقاء الذ تم في جلسة واحدة جلسها اإلعرابي مع الرسول األعظم.
م حدودً  ق شهد أن اإلنسان عندما يؤسس و قص من معينة ال بد افالواقع  د من أن 

ن أن ُْقِدَم اإلنساُن على وضع أسس وراء هذا التحديد اإل م نشاء واالرتقاء، وال 
ان عازمً  بني على هذه األسس المحددة  امعينة محددة إال إذا  على أن ينشئ و

ه  اوسواء أكان هذا التحديد ماّد  وضع األساس للبناء ضمن حدود، فإن الناظر إل
ان هذا  ان المطلوب، أم  يتبين بوضوح أن المقصود منه اِإلنشاء أ إقامة البن

حدد اِإلنسان عالقاته في االتحديد معنو  قصد من  أن  عدها، و اة وما  ما قبل الح
رتق  على أساس هذه النظرة المحددة. يوراء ذلك أن ينشئ و

ه  ولقد شعر  حسه اِإلنسان و ل شيء  نظر اإلسالم النظرة المحددة فقال: إنَّ 
فعله فهو مادة فإذا انبث هذا الفعل أو هذا الشعور أو هذا اِإلحساس عن أوامر  و

أن  الروح أ  ون التحديد هنا مزج المادة  ه  م اِإلنسان أن هللا هو هللا ونواه ح
اة وأنه هو وحده جل عدها، وهو الذ  قبَل هذه الح ون  شأنه وعظمت قدرته س

أوامر ونوا  ه  فعل ما أمر  ، وأن هذه األوامر والنواهي هي هٍ طلب من اِإلنسان أن 
ة. ة الروح  الناح

واألمثلة على هذا المزج بين المادة والروح ال تحصى.. فالنظر إلى الشجرة من 
ظهرها مادة. لكن النظر إليها على أنها م ة حيث الحواس  خلوقة لخال فهذه الناح

الصالة  ام  ان الق ، ولكن إذا  الصالة فهو عمل ماد ام  ذلك الق ة.  الروح
ة؛ ومثله إنفاق النقود على الفقراء  اممزوجً  ة الروح أوامر هللا عز وجل، فهنا الناح

قى اإل ة في ن اإلنفاق بدافع من الشرعة اإلسالم  نفاق الذفالنقود مادة، فإذا لم 
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ه هذا اإلنسان مادة ان اِإلنفاق ممزوجً  ،قام  ون قد أو  اولكن إذا  امر هللا فهنا 
ة  النس ذا  الروح وه ه اِإلنسان.إلى مزَج المادَة  قوم   ل فعل 

ًض  ناء على هذا التحديد أ ة او ة الدين م تقوم على الناح ، فإن نظرة اِإلسالم إلى الح
ة ة الماد ة) وعلى الناح س  (الروح ع انبثاق الدولة عن الدين، وذلك  (الدولة) أ 

ار  ة وٕان ة األزل الماد مان  ة المحددة والتي تقوم على أساس اإل ة الشيوع االشتراك
ة المحددة والتي تقوم على  ة الرأسمال مقراط س الد ع ار الروح، و الدين أ إن

 أساس فصل الدين عن الدولة أ فصل المادة عن الروح.
ر األساسي المحدد  اقً نطالاو  حمل الف من هذا التعرف للتحديد فإن المسلم الذ 

ون دائم اإل  نشاء واالرتقاء.حاول أن 
 :اجديدً  انشائي هو الذ ينشئ شيئً واإل

رً   .اجديدً  اإما ف
 أو عالَج أمٍر جديد.
م. ٍر قد  أو شرَح ف

ٍر أو عدَم اأو  اَق ف عدانط اقِه على واقع جديد... و ون االرتقاء... نط  اِإلنشاء 
التفهم والتأثير ووضوح  ٍل دائم في طر تصاعد  ش سير  واالرتقائي هو الذ 

ات الوجود. ا، وٕاث  الرؤ
عمل على نشرها  حملها، بل  تفي  ار المحددة ال  حمل األف ولهذا فإن الذ 

ه صفات الداع ذلك فهو حامل دعوة، وتنطب عل قها و سعى إلى تطب جب و ة، و
، والمعلم. بين المفتي، والعالم، والواع  أن نفرق بينه و

م الشرعي في  قصده الناس لسؤاله عن الح ا ف فالمفتي: هو الذ يتصد للفت
 أعمال معينة حصلت منهم أو من أشخاص آخرن.
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لكنه إذا  ،والعالم: من يجعل عمله التنقيب عن المعرفة في الكتب وال يتصدر للفتو 
م معين على حادثة معينة.سئل عن  ح مسألة، ال   مسألة يجيب عنها 

نصح  يوم الحساب، و الجنة و عذاب هللا و اآلخرة و ر الناس  : هو الذ يذ والواع
م. ضمن لِإلنسان الفوز في اآلخرة والنجاة من عذاب الجح اع السلوك الذ   ات

علّ  غّض النظر عن واقعها وعن والمعلم: هو الذ  م األفراد المعارف المجردة 
ا اآلخر إالَّ أوضاع عض مزا نه إها وعن العمل بها. وقد تجتمع في الشخص الواحد 

ه الصفات األرع. أما حامل  ان لد ه، حتى ولو  قى لكل منهم صورته الخاصة  ي
ا أح اسي يرعى شؤون الناس  م الشرع وتكون الدعوة فهو يختلف عن هؤالء ألنه س

ه صفة المفتي، ألنه ال يتصدر  حانه وتعالى ولذلك ال توجد لد غايته رضوان هللا س
صف حث عن أفعال األفراد  شأنها،  اهم أفرادً تللفتو وال ي م الشرعي  عطي الح ل

س التنقيب عن المعرفة في الكتب، وٕان  ه صفة العالم، ألن عمله ل وهو ال توجد ف
س عمله وغايتهان يراجع الكتب ل  بل ،طلب المعرفة، فالتنقيب عن المعرفة ل

س  ذلك حامل الدعوة ل اسة.  التنقيب عن المعرفة هو وسيلة لعمله الذ هو الس
صرهم  اواعظً  ا. بل هو يرعى شؤونهم و صرفهم عن الدن اآلخرة و ِّر الناَس  يذ

ا العمل ا جعل غايتهم من الدن ادتها، و ا لتكون لهم س سبهم الدن لصالح الذ ُ
ًض  س معلمً  ارضوان هللا في اآلخرة. وهو أ ار ال األف ان يثقف الناس  ، وٕان 

عني نفسه بها  س عمله وال  م المعارف المجردة ل ام. فتعل ار  بلواألح األف العمل 
عطي المعارف مروطة بواقعها وظروفها  ه، ف ام المجردة هو ما يهدف إل واألح

علم،  اسة ال  اسة أعماًال س انت الس م. ولما  تعل ة شؤون ال  رعا ست  و ول
ون نمجرد ثقافة، فإن ة. ولذلك إلى عمال، ال إلى أ ا أحوج ما ن م مجرد مناقشات أكاد
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ان من أجل تحديد صفات  فإن هذا الكتاب، الذ نقدمه بين يد القار الكرم، 
ة حمل الدعوة.. ف ة و  الداع

ر أيها القار الكرم: لق ة على الف ة المبن ع الح عض المواض د اخترت لك 
 األساسي المحدد، والتي تم على أساسها اِإلنشاء:

م والمعلومات، و  ـــــــ 1 التفر بين المفاه ة الذ يتم  ن الشخص فهم السلوك، تكو
ة.. ة والنفس التمييز بين العقل  و

ك نموذجً و الموض اوهذ عط ر الجديد. اح  اع  ة إنشاء الف  عن عمل
ـــ 2 ـــ ادة لألمة واألمة مصدر السلطات. وهذا الموضوع يدلك على  ـ نظرة الس

ة التي تعالج بها أمرً  ف  الفهم والتدبير. اجديدً  االك
ـــ 3 ـــ مقراطي واإلسالمي.. ـ ة في النظامين الد  واقع الشر

م على وااوهذا الموضوع يدل على  ر قد اق ف ه وعلى نط عض نواح قع جديد من 
.اعدم  اقه من نواح أخر  نط

ـــ 4 ـــ  رحام.صلة األ ـ
م. ر قد قتصر شرحه على واقع ف ع واألخير   وهذا الموضوع الرا

ع أخر تهدف إلى وضع األسس التي يبني  ع هنالك مواض وٕالى جانب هذه المواض
نه أن ينشئ، ونتيجة لهذا ا اعليه م ره، حتى  ة ف ه الداع قوم  ِإلنشاء الذ 

صف ة،  ات تالداع ، وتفهمه لألمور، وٕاث ظهر تأثيره القو ر محدد،  ه صاحب ف
ته.و وجوده، ووض  ح رؤ

  وهللا ولي التوفي
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ُم والَمْعلوَمات   المَفاه

 
الم دل على معان، قد تكون   ُ ، فاللف ار ال معاني األلفا م: معاني األف المفاه

قول:موجودة في الواقع وقد   ال تكون، فالشاعر حين 
رك حتى  ِ   نهإوأخفَت أهل الشِّ  َلتخافك النطُف التي لم تخل

. فهذه المعاني للجمل، تشرح الكن المعنى في الشطر الثاني غير موجود مطلقً 
ر فيت ان لهذا المعنى الذ تضمنه خّ لوتفسر ألفاظها. أما معنى الف ص في أنه إذا 

ه الحس أو قع عل صدقه الذه اللف واقع  ون  نيتصوره و شيء محسوس فإنه 
ون مفهومً  امفهومً  تصوره وال  حسه و حسه وال يتصوره،  اعند من  عند من ال 

ما يردها  ه من حيث هي، ال  ما تدل عل فهم معاني الجمل  فعلى المتلقي أن 
له شخص  اواقع هذه المعاني في ذهنه، إدراكً نفسه الفظها، وأن يدرك، في الوقت 

م هي المعاني المدرك لها واقع  م. فالمفاه ح هذه المعاني مفاه هذا الواقع، حتى تص
ان واقعً  ه أنه موجود  امسلمً  افي الخارج، أم واقعً  امحسوسً  افي الذهن، سواء 

مً  سمى  امبنً  اتسل على واقع محسوس، وما عدا ذلك من معاني األلفا والجمل ال 
المعلومات أو  ، بل مجرد معلومات،امفهومً  م من ر الواقع  وتتكون هذه المفاه

الواقع.  من ر المعلومات 
الدين اِإلسالمي،  م عند الذ آمن  عها مفاه ار اإلسالم يجب أن تصير جم وأف

ثير من الذين يّدعون أنهم وأّال  ما نشاهد اليوم عند  قى مجرد معلومات للمعرفة   ت
م فألن لها مدلوالت واقعة في  ار اِإلسالم يجب أن تكون مفاه ون أف مسلمون. و
فرض المنط المجرد وجودها..  اء التي  ست مجرد شرح لألش اة، ول معترك الح
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ضع إص ن لِإلنسان أن  م ر له واقع  ل ف رً ف ه، سواء أكان ف قً  اعه عل  اعم
رً  ان ف سهولة.. اظاهرً  احتاج إلى إدراك مستنير أم  ن فهمه   م

ة  المعالجات واآلراء العامة، أو قد تكون غيب الحواس  ار قد تكون محسوسة  واألف
لها مدلوالت  ة والجنة والنار التي نقلها القرآن الكرم وأخبرنا عنها، فهذه  المالئ

قينً  اواقعة ذهنً  ل قطعي جازم، ألنه  صدق القرآن  اقد قطع العقل حس  اعلى ش
 الكرم.

 السلوك
ة هي الغرائز والحاجات  ة. والطاقة الحيو األصل في السلوك هو الطاقة الحيو
قوم اِإلنسان  اع، ف ة تدفع وتطلب اإلش ة، فهذه الغرائز والحاجات العضو العضو

القول أو العم اع. إال التحرك  عين هذا السلوك هو إل من أجل اإلش ن الذ 
ر ال يؤثر  . فالف ر فق س الف السلوك إال إذا صدقه اِإلنسان وارت  فيالمفهوم ول

ح مفهومً  الطاقة، فأص أن سلوك  اهذا التصدي  م الشخص. فالقول  من مفاه
قيني، وغير قابل للشك، ألن التصدي اِإلنسان  مه قول  ر إذحسب مفاه  االف

ه. إال  حس ون السلوك إال  ن أن  م الطاقة ال  ارً إارت  ارت  ان هناك أف
الطاقة ون من الصعب عند التصدي التصدي بها  حيث  اًطا متيًنا،  ر  ارت ف

ر غير  قى الف عد مرور زمن. في هذه الحالة ي آخر إزالتها أو إزالة آثارها إال 
م امتقطعً  اممزوجً  ول تحوًال متحول إلى مفهوم، أو يتح ون هذا في مفاه . وأكثر ما 

حتاج إلى معاناٍة أكثر وزمن أطول.  األعماق ولذلك 
ر، وٕاذً  ر نتيجة العقل وهو غير السلوك، والسلوك نتيجة الطاقة وهو غير الف  اوالف

اع  ة. هنالك طاقة تتطلب اِإلش ة غير النفس ير غير الميل وٕان العقل فإن التف
انت هناك وهن طا وظال منفصلين  ر. وهما أمران مختلفان، وٕاذا لم يرت ف الك عقل 
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ار، إال  انت هناك أف عض إميول و ر أكثر ما تكون في  ن مخالفة السلوك للف
ات. وال يؤثر ذلك  ة  فيالجزئ انً  فييؤثر  بلالشخص  .اعض التصرفات أح

ن ضد و المهاجر  األنصار ضد المهاجرن وتناد ففي غزوة بني المصطل تناد
ة. في هذه الحالة انفصل السلوك  ت في الفرقين النعرة العصب األنصار حين تحر

ر مع أن المفهوم واحد عند الفرقين. إال  ن هذا المفهوم في هذا الوقت لم إعن الف
ل فر  اعد مفهومً  الطاقة فتصرف  ا  وله ال حسب ميألنه انفصل عن االرت

م األعماق.  ه مفاه ت لد اره أ تحر شيء من حسب أف  فيدون أن يؤثر ذلك 
ة المهاجرن ألن الفرقين ما لبثا أن عادا  ة األنصار أو شخص لمفهوم. لى اإشخص

ان ال يؤثر  عض األح ر في  ذا فانفصال السلوك عن الف ة. والقول  فيوه الشخص
اة ق ر ىول خاطأن لإلنسان وجهتي نظر في الح ون لِإلنسان إال ف ء إْذ ال 

ر  قى مجرد ف اة تحول إلى مفهوم، فإذا وجد غيره فإنه ي أساسي واحد عن الح
مفهوم. س   ول

 الَعْقِلَّة َوالَنْفِسَّة
ن  المعلومات، يتبلور هذا التكو م من ر الواقع  حسب عندما تتكون المفاه

، ثم توجد القاعدة أو القواعد التي يجر عليها ق اس المعلومات والواقع حين الر
ة تفهم األلفا والجمل، لتدرك المعاني بواقعها المشخص.  بذلك للشخص عقل

ه. مها عل  وتصدر ح
ة إذً  اسها إلى قاعدة واحدة افالعقل ق المعلومات،  ُ فيها الواقع  ة التي ُيَر ف : هي الك

العقل ات  أتي اختالف العقل ة، معينة، ومن هنا  ة الشيوع ة، والعقل ة اإلسالم
ة. ة الرتي ة، والعقل ة الفوضو ة، والعقل ة الرأسمال  والعقل
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ة: ارة  النفس ع ة، و اع الغرائز والحاجات العضو ة التي يجر عليها إش ف هي الك
ا  م، فهي مزج من االرت المفاه اع  ة التي تر فيها دوافع اِإلش ف أخر هي الك

ع  م الموجودة  االحتمي الذ يجر طب في داخل اِإلنسان، أ بين دوافعه والمفاه
مه  مفاه اع مروطة  ه عن اِإلش اة.لد  عن الح

ة: ان  الشخص ة، فالعقل أو اِإلدراك، وٕان  ة تتكون الشخص ة والنفس ومن هذه العقل
فعل اِإلنسان. والميول  ن يجر  ل إنسان، لكنه تكو فطرة، ووجوده حتمي لد 
انت فطرة في اِإلنسان فإن وجودها  ة، وٕان  اع الغرائز والحاجات العضو ِإلش

ًض  ل إنسان.  احتمي أ انت لد  فعل اِإلنسان، فإن  لكن التكون النفسي يجر 
ة هي القاعدة  ن العقل أو القواعد نفسها هذه القاعدة أو القواعد التي يجر عليها تكو

ة متميزة بلون  ة، فقد وجدت عند اِإلنسان شخص ن النفس التي يجر عليها تكو
انت القاعدة أو القواعد التي يجر عليها تكون الن ة، منفصلة خاص، وٕان  ن عفس

ة اِإلنسان غير نفسيته، ألنه  انت عقل ة،  ن العقل القواعد التي يجر عليها تكو
م  حينئذٍ  مفاه س ميوله على قاعدة أو قواعد موجودة في األعماق، فير دوافعه  ق

فهم األ م التي تكونت بها عقليته، ألنه  درك الوقائع غير المفاه لفا والجمل، و
اء.على وجٍه يخ  تلف عن ميله لألش

ة: ة اإلسالم ة  الشخص عالج اِإلسالم أعمال اِإلسالم الصادرة عن حاجاته العضو
ة المنبثقة عن هذه العقيدة نفسها، معالجة صادقة تنظم  ام الشرع األح وغرائزه، 
ة  ون الشخص الغرائز وال تكبتها، وتنسقها وال تطلقها، وعلى هذا نجد أن اِإلسالم 

ها نفسها تتكون نفسيته.. إن اِإلسالم ة، فيها تتكون عقليته، و العقيدة اِإلسالم ة 
اسً  ار عمل  اجعل اِإلسالم مق ع األف ة  اوواقع  الجم ة إسالم يجعل عند اِإلنسان عقل

ون  لها على أساس اِإلسالم، ف ة. وهما اللتان تجعالن ميولهما  ة إسالم ونفس
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ونه بهذه العقل اِإلنسان حينئذٍ  غض النظر عن  ة،  ة إسالم ة شخص ة وهذه النفس
عً أو جاهًال  اعالمً  جعل هواه ت ر على أساس اِإلسالم، و ف ل من  لِإلسالم  ا، ألن 

ة، لتنمَو هذه  االستزادة من الثقافة اإلسالم ة. واِإلسالم أمر  ة إسالم ون شخص
ار، وأ ر من األف ل ف اس  ح قادرة على ق ة، وتص اء ونهى عن العقل أش مر 

ل ميٍل يخالف اِإلسالم، ومن  ح قادرة على ردع  ة، وتص اء لتقو هذه النفس أش
ة وتفاوت  ات اِإلسالم ة، وتفاوت العقل ات اِإلسالم أتي تفاوت الشخص هنا 

ثيرً  ة. لذلك يخطئ  ات اِإلسالم ة  االنفس ة اِإلسالم أولئك الذين يتصورون الشخص
، ف شر، فال يجدونه مطلقً أنها ملك سماو حثون عن الملك بين ال ، بل ال اهم ي

اليون  نفضون أيديهم من المسلمين، وهؤالء الخ أسون و يجدونه في أنفسهم، في
الي، وأنه مستحيل التطبي مع أن اِإلسالم  يبرهنون بتصورهم على أن اِإلسالم خ

طب عمل  عالج واقعً اجاء ل صعب تطب ا، وهو واقعي أ  ل ال  قه وفي متناول 
ة من القوة،  يره من الضعف ومهما بلغت غرائزه وحاجاته العضو إنسان مهما بلغ تف
طب  سر. المسلم عندما  سهولة و طب اِإلسالم على نفسه  ن له أن  م فإنه 

ح مؤهًال  ص ة، و ة ِإسالم ح شخص ص ادة في آن اِإلسالم على نفسه  ة والق ، للجند
اة فهمً  بين الرحمة اجامعً  فهم الح م،  حً  اوالشدة والزهد والنع ستولي على اصح ، ف

السعي لها. نال اآلخرة  حقها، و ا  اة الدن  الح
أخذه الهوس الديني وال  ا، وال  اد الدن ه صفة من صفات ع ولذا ال تغلُب عل

ون سر  ، وفي الوقت الذ  جمع بين اإلمارة اون متواضعً  االتقشف الهند ، و
اسة، وأسمى صفة من صفاته أنه عبد  تعالى خالقه  ين التجارة والس والفقه، و

ارئه.  و
 الّسَاَدة لألَمة
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 َواألمَّة َمْصَدر السلَطات
ادة لألمة واألمة مصدر السلطات هما نظرتان غريَّتان من  َتْي: الس إن نظَر

عد الصراع ا  مقراطي، وقد ظهرتا في أورو الدامي الذ اجتاحها  نظرات النظام الد
انت  مها ملوٌك، و ح ان  ا  في القرون الوسطى واستمر عدة قرون. ذلك أن أورو

ا نظرة الح اإل م في أورو على الشعب، فالملك  اإله  الهي، وهي أن للملك حق تتح
ة بيده التشرع والسلطان والقضاء. والشعب هو ّ له ال في التشرع  رع الملك فال ح

 بلالسلطة وال في القضاء. والناس بنظر الملك عبيد ال رأ لهم وال إرادة  وال في
ما استبداد، فضج الناس  الشعوب أ عليهم التنفيذ والطاعة. وقد استبد هؤالء الملوك 

القوة. إّال  انوا يخمدونها  ان وقامت الثورات، لكن الملوك  ل م ن هذه القوة إ في 
ما اتً انت تقضي على الثورات قضاء مؤق له وال س انت من الشعب  ، ألن الثورات 

رة تن رن، وصارت الثورات ثورات ف هذه في ة، و عنها ثورات دمو  جمالعلماء والمف
ان األثناء برزت نظرات متعددة للقضاء على الح اإل ه الملوك، و لهي الذ يدع

حث: و من أهمها النظرتان موض ادة لألمة واألمة مصد«ع هذا ال ر والس
وجعل التشرع  الهي إلغاء تام ألنهم رأوا أنه ال بد من إلغاء الح اإل». السلطات

س عبدً  حث في أن الشعب سيد ول وأنه هو الذ يختار  اوالسلطة لألمة، فصارت ال
ادة لألمة واألمة مصدر السلطات، ووجد أفنش ،الحاكم الذ يرد ت نظرتا: الس

قً   لذلك. االنظام الجمهور تحق
ادة فقد قالوا أ ملك التنفيذ، فإذا سلبت إرادته إما نظرة الس ملك اِإلرادة و ن الفرد 

ان عبدً  ان سيدً اوصار تسييرها بيد غيره  . والشعب يجب ا، وٕاذا سير إرادته بنفسه 
س عبدً  سير إرادته بنفسه ألنه ل للملك بل هو حر، وما دام الشعب هو السيد،  اأن 

ملك التنفيذ. ملك التشرع وهو الذ  ه، فهو الذ  ادة ألحد عل  وال س
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ة ال بد سير بإرادة غيره، ولتحرر الشعب من العبود ة تعني أن  أن  من فالعبود
سن القانون الذ يرد، وأن يلغي أو  ون له وحده ح تسيير إرادته: له الح أن 
طل الشرع الذ يرد. وقد شبت نيران ثورات التحرر ونجحت، وأزل الملوك وزال  ي

انوا يدعونه، ووضعت نظرة معهم الح اإل ادة لألمة«لهي الذ  موضع » الس
شر يالتطب ة لتنوب عن ، وصار الشعُب هو الذ  اب ع، ثم وجدت المجالس الن

س  قولون: مجلس النواب سيد نفسه أ ل ادة. لذلك تسمعهم  اشرة الس م األمة 
ادة للشعب.اعبدً  مثل الشعب، والس  ، ألنه 

ادة تعني تسيير اإلرادة وتنفيذها. إال  ادة إوالس اشر الس ن الشعب إذا استطاع أن ي
اشرة التش الء عنه لم اشر السلطة بنفسه، لذلك بإيجاد و ع أن ي ستط رع، فإنه ال 

ل أمر التنفيذ لغير الشعب، على أن  من ال بد اشر السلطة، فأو أن ينيب عنه من ي
نها إقوم الشعب بإنابته عنه، فوجدت من ذلك نظرة: األمة مصدر السلطات. أ 

والفرق بين هي التي تنيب عنها من يتولى السلطة فيها، أ من يتولى التنفيذ. 
ادة تشمل اإلرادة والتنفيذ، أ تشمل تسيير اإلرادة  ادة والسلطة، هو أن الس الس
التنفيذ وال تشمل اإلرادة. لذلك  التنفيذ، بخالف السلطة فإنها خاصة  ام  وتشمل الق

ن األمة مصدر التشرع، إ قال طة نواب عنها، ومن هنا الاان التشرع لألمة بوس
قال  اشره بنفسها. أما السلطة فإن األمة ال ن التشإبل  رع لألمة ألنها هي التي ت

اشرتها بنفسها لتعذر ذلك عمل  ع م ان ال بد اتستط أن تعطي التنفيذ لغيرها  من ف
اشرها الحاكم  ة عنها، ومن هنا لم تكن السلطة لألمة بل السلطة ي ا اشره ن لي

انت هي  ة عنها ف ٍض منها وٕانا  المصدر للسلطة.والقاضي بتفو
ونها سيدة نفسها يخالف واقع األمة  وهذا الواقع لألمة في الغرب من حيث 
ام الشرع. فالمسلم  أح ع أعمالها  ة مأمورة بتسيير جم ة، فاألمة اإلسالم اإلسالم
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ه، وهو  أوامر هللا ونواه سير إرادته وال ينفذ ما يرد، وٕانما تسير إرادته  ، ال  عبد 
ست لألمة المنفذ. لذل ادة ل هي للشرع، أما التنفيذ، أ السلطان فهو وحدة  بلك فالس

ان ال بد لها اشرة السلطان بنفسها  ع م انت األمة ال تستط أن  من لألمة، ولما 
اشرتها له بنظام الخالفة، ومن  ة م ف اشره. وجاء الشرع وعين  تنيب عنها من ي

ادة للشرع والسلطان لألمة. انت الس  هنا 
ة  الشر

ة معاملة من المعامالت، سواء أسارت  حسب حسب النظام الرأسمالي أم الشر
شأنها ال بد م الشرعي  عرف الح فهم واقعها أوًال  من النظام اِإلسالمي. فلكي   أن 

حً  افهمً  حسب  اصح ون  م، وفهمه ال  ه الح م أ ألنه متعل  ألنه منا الح
التنا حسب تأو حسب النظام الرأسمالي  ،تصورنا أو  ها معاملة من معامالته ونبل 

مً  امه. اوح  من أح
ات في النظام الرأسمالي تكون  م الشرعي في واقع الشر فأول خطوة إذن لمعرفة الح

ة معالجته من الدليل الشرعي. فهم الواقع أوًال  ف  ومن ثم فهم 
ع الب ست  ة في النظام الرأسمالي هو أنها ل واإلجارة تتم بين طرفين، بل  واقع الشر

ة تتم من طرف واحد، فهي التزام فرد من شخص،  الوقف والوص حسب هي 
ساهم  موجبها  ة المسماة عقد الشراكة والتي  الشرو المسجلة في ورقة االتفاق
م حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن  الشخص في مشروع مالي بتقد

نها من طرف واحد أ هي أارة. فهي عندهم تعرف هذا المشروع من رح أو خس
سهم تعبيرً  س فيها  احسب مقاي عني أنه ل يجاب وال قبول إعن إرادٍة منفردة. وهذا 

س اتفاقً  شرو معينة  اوال طرف عقد، ول ة معينة  بين اثنين أو أكثر، بل هي اتفاق
غض النظر عن أ شخص آخر، يلتزم ا في هذه م تكتب وتعرض، فالفرد الواحد، 
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 ً ح بهذا االلتزام شر ص ة، ف ً  ااالتفاق ح بهذا االلتزام شر ص ة. ف  افي هذه الشر
م الشرعي في  ة في النظام الرأسمالي والح ة. هذا هو واقع الشر في هذه الشر
عمل مالي  ام  ه المتعاقدون على الق ة هي أنها عقد بين اثنين فأكثر يتف ف الشر

جر  ة  قصد الرح، و العقد بإيجاب وقبول في مجلس واحد. ولكي تكون الشر
م الشرعي ال بد قة على الح حصل فيها االتفاق بين المتعاقدين. وال بد  من منط أن 

ون فيها متعاقدان، وال بدمن  اإذً  حصل العقد بإيجاب وقبول بينهما  من أن  أن 
ة، وهو ال ي م الشرعي في الشر ط على واقع في مجلس واحد. هذا هو الح ن

س فيها  س فيها متعاقدان بل ملتزم واحد، ول ة في النظام الرأسمالي ألنه ل الشر
ه من أراد التزامً  ، يلتزم ف س فيها افرد  ااتفاق بين متعاقدين بل اتفاق مطل ، ول

س فيها مجلس تعاقدإ ع الشرو خفهي بذلك  ،يجاب وقبول، ول ة من جم ال
اطلة شرعً  ة، و حصل فيها عقد شرعي. االشرع  ألنه لم 

ة المساهمة فإنها  ات في  على الرغم منأما الشر ونها داخلة تحت تعرف الشر
حتة التي ال دوَر للعنصر   فإنهاالنظام الرأسمالي،  ة ال نوع من المشارع المال

ات في النظام الرأسمالي قسمان:  الشخصي فيها، ألن الشر
ـــ 1 ـــ ات األشخاص. ـ  شر
ـــ 2 ـــ ات األموال. ـ  شر

بير في  ون له أثر  ات األشخاص هي التي يدخل فيها العنصر الشخصي و فشر
ة التضامن، فإن المعتبر فيها شخص  ة وفي تقدير الحصص، مثل شر الشر

ونه بدنً  زه وتأثيره في افحسب أ متصرفً  االشرك ال من حيث  ، بل من حيث مر
ه في أن ت شت ة المجتمع. وهذه قد  حة من وجهة النظر الشرع ة صح كون شر
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اقي الشرو ومنها العقد  لوجود البدن فيها، أ الشخص المتصرف، لوال خلوها من 
 بين اثنين بإيجاب وقبول.

ون للعنصر الشخصي فيها أ أثر، بل هي قائمة على  ات األموال فال  أما شر
ة وفي  انتفاء وجود العنصر الشخصي، وانفراد العنصر المالي في ن الشر تكو

سيرها. فشرطها في األساس انعدام وجود البدن أ انعدام وجود المتصرف في 
ة وفي س ن الشر ات المساهمة.يتكو ات شر  رها. ومن هذه الشر

ة المساهمة بوسيلتين:  حصل االكتتاب في الشر
ة يوزعونها بينهم أسهم الشر دون عرضها  من األولى: يختص فيها المؤسسون 

ة القانون  على تا ة، أ  حسبها الشر ة التي تقوم  الجمهور. وذلك بتحرر االتفاف
ه  ع عل ة. ثم يجر التوق النظامي الذ يتضمن الشرو التي تسير عليها الشر

ل من يوقع ُ  ة و ً  امؤسسً  دّ عصفٍة فرد ع تكون اوشر ع الجم . وعندما يتم توق
ة محصورة ة قد تأسست. وهذه الشر المؤسسين.  الشر بهؤالء الموقعين وحدهم أ 

سمح بدخول غيرهم فيها.  وال 
ة وذلك بتحرر القانون النظا س الشر ضعة أشخاص بتأس قوم  ة: أن  ي مالثان

ه. مفرده عل ل واحد منهم  ة وموافقة   الذ يتضمن الشرو التي تسير عليها الشر
اشرة على الجمهور لالكتتاب ال طرحون األسهم م عد تحديد مدة  عام فيثم  ما 

ة  ة تدعى الجمع ة االكتتاب. وحين ينتهي أجل االكتتاب في الشر معينة لنها
تم تعيين مجلس اإلدارة لها.  ة المؤلفة من األشخاص المؤسسين. و ة للشر س التأس
عد انتهاء الزمن المحدد إلقفال االكتتاب. على هذا الوجه تنشأ  ة أعمالها  وتبدأ الشر

ة ا أ وسيلة من شر ة المساهمة  ون واقع شر ة توجد، ف ف هذه الك لمساهمة، و
ورتين وجدت، هو أنها التزام فرد من قبل طرف واحد. ففي الوسيلة  الوسيلتين المذ
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ع  اون هذا عقدً دّ األولى يجر التفاوض واالتفاق على الشرو بين المؤسسين، وال 
ه، وهو في واقعه تفاوض ول عد ذلك، وفي وال يلتزمون  عقد ثم ينفض مجلسهم  س 

ل منهم منفردً  أتي  ً  دّ عفيوقع، وال ُ  امجلس آخر،  عد إبراز إرادته  اشر إال 
.  المنفردة، وذلك تصرف فرد

ة يجر التفاوض بين عدٍد محدود من الناس، ثم تطرح األسهم  وفي الوسيلة الثان
ح شر  ص سهم أو أكثر  تتب  ع الناس، فمن  ة. فالشرك  اً على جم في الشر

ة. ون بتصرف منفرد، أ بإرادة فرد ه  األسهم، واكتتا تتب   هو من 
ة ال  م هللا في الشر طب على ح ة المساهمة، وهذا الواقع حين  هذا هو واقع شر
ة أنها عقد بين اثنين فأكثر، أحد طرفي العقد بدن  م هللا في الشر ه. فح ينطب عل

حصالن معً أ متصرف بذاته،  في مجلس  اوأن هذا العقد يتم بإيجاب وقبول 
ون منطوقً  م الشرعي في شرو  اواحد، و قصد الرح. فالح عمل  ام  على الق

ة، أن تكون عقدً  ة ال تصرفً  اصحة انعقاد الشر من التصرفات،  امن العقود الشرع
حصل بين الطرفين إيجاب وقبول، وال بد من فال بد فيها من طرفي عقد، وال بد  أن 

حصل اإليجاب والقبول معً  من اإليجاب  اأن  في مجلس واحد وأن يتم العقد 
ون أحد الطرفين بدنً  من والقبول قبل تفرق المجلس، وال بد  اأ شخًص  اأن 

س له مال. فهذه الشرو  النظر غّض  امتصرفً  ة أو ل ونه له مال في الشر عن 
ة غير متو التي ا ة المساهمة، فهي اشترطها الشارع لصحة انعقاد الشر فرة في شر

اف  ة من البدن. وهذا وحده  ة من البدن بل شرطها أن تكون خال ة أموال خال شر
طالنها، وف ذلك فهي إرادة منفردة، أ تصرف منفرد من طرف واحد  ضًال عنل

ة من اِإليجاب والقبول في س فيها طرف ثان، وخال انت  ول مجلس واحد. لذلك 
ة في اولم يتو  ا، فلم تنعقد مطلقً ااطلة شرعً  فر فيها أ شر من شرو الشر
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طالنها إدراكً  أوضح نلفت النظر إلى أن المعامالت من  ااِإلسالم. ولكي يدرك واقع 
 حيث واقعها قسمان:

ع واإل الب ه ذلك، وقسم يتم من قسم ال يتم إال من طرفين  الة وما شا جارة والو
ه  ان إلى طرف واحد وال حاجة ف ة وما شاكل ذلك. فما  الوقف والوص طرفين 

ه طرفان فإذا حصل من طرف واحد  طرفين ال ينعقد إال إذا وجد ف مما ال يتم إال 
صح إال إذا تو اال ينعقد مطلقً  ه الطرفان. وما يتماف، وال  نعقد طرف واحد ي من ر ف

ع ال ينعقد إال إذا  ه طرف ثان. فالب مجرد صدوره من طرف واحد وال حاجة ف
ه وجود  إلى صدر من طرفين اثنين. والوقف ينعقد من طرف واحد وال حاجة ف

ع األنظمة، إال  بين  ان هناك اختالفً إطرف آخر. هذا هو واقع المعامالت في جم
ار المعامالت من طرف واحد أ حسب ذلك يجر األنظمة في اعت و طرفين. و

ار المعاملة منعقدة أو غير منعقدة. فالنظام الرأسمالي ُ  الة  دّ عاعت ع واِإلجارة والو الب
من المعامالت، ال تتم من طرف واحد، بل ال بد فيها من طرفين  والكفالة مثًال 

اطلة ولم تنعقد، وُ ااثنين. فإذا لم يتو  انت  ة  دّ عفر فيها طرفان اثنان  الوقف والوص
ة والوعد بجائزة مثًال  ، من المعامالت التي تتم من طرف واحد وال مجال فيها والشر

ات  ، ثانلطرٍف  ة في النظام الرأسمالي، ومنها شر سميها اِإلرادة المنفردة. فالشر و
المساهمة، هي إرادة منفردة، تتم من طرف واحد وال مجال فيها لطرفين. فهي عندهم 

سواء. لكّن اِإلسالم ُ الوقف وال ة من المعامالت التي ال  دّ عوعد بجائزة سواء  الشر
سواء.  الة سواء  ع واِإلجارة والو م الشرع مثل الب طرفين، فهي في ح تتم إال 

ه وآله وسلم) قال  ين على يد هللا« فالرسول (صلى هللا عل وفي حديث »: الشر
قول  ينأنا ثالث الش«ن هللا عز وجل : عآخر   ».ر

لها فيها طرفان. امه وأقّرها  ات التي حصلت في أ  والشر
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ع  الب ر أن في اِإلسالم معامالت ال تتم إال من طرفين  ع أن نن إننا ال نستط
قال لها العقود، إال  ة من التصرفات وٕانما ع دّ عن الشرع لم ُ إواِإلجارة و ها دّ الشر

ة المساهمة  ون واقع شر ونها حسب امن العقود، ف لنظام الرأسمالي، من حيث 
ة في اِإلسالم عقد وال تتّم إال من  اطًال  اإرادة منفردة، واقعً  في اإلسالم، ألن الشر

 طرفين.
اطلة شرعً  ات المساهمة من المعامالت ال ام اوعلى هذا فشر ، وتنطب عليها أح

قابل الصحة، فالصحة في المعامل طالن هو ما  اطلة، وال ة هي المعامالت ال
قال معاملة  ا، ف راد بها ترتب آثار العمل في الدن موافقة أمر الشارع، فتطل و
راد بها ترتب آثار العتمل  حة. وتطل و ة صح ح، وشر ع صح حة أ ب صح
الح  ان ال  ادات وٕان  ه بين المعامالت والع عليها في اآلخرة، وهذا ال فرق ف

طالن فهو ادات، أما ال ه  عادة إال في الع راد  طل و عدم موافقة أمر الشارع، ف
قال معاملة  معنى لم يجز ولم يبر للذمة، ف ا  عدم ترتب آثار العمل في الدن
معنى أنها غير مجزئة وغير  اطلة،  اطلة، وصالة  ة  اطل، وشر ع  اطلة أ ب
عً  ون ب ع شروطه  ستوِف جم ع إذا لم   امبرئة للذمة وغير مسقطة للقضاء. فالب

ُ من اطًال  ة إذا فقد شر اطلة، والشر انها تكون  ن من أر ، والصالة إذا ترك ر
ه في اآلخرة، وهذا  ه ترتب العقاب عل راد  طالن و طل ال اطلة. و شروطها تكون 

ادات. ه بين المعامالت والع  ال فرق ف
اط  ة فيها أمران:لفالمعاملة ال

عاقب هللا فاعلها.  أحدهما: أنها حرام ف
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أنها لم تكن والدليل على ذلك، أ على هذين  دّ علثاني: أنها ال تجز وتلغى وتُ ا
ه وآله وسلم) قال  ه  من عمل عمًال «األمرن، أن الرسول (صلى هللا عل س عل ل

 ».أمرنا فهو ردٌّ 
ة  س منه فهو رد«وفي روا  ».من أدخل في ديننا ما ل

ح وال مقبول وقوله (صلى هللا  صح س  ه وآله وسلم) والمراد ل وما نهيتكم عنه «عل
عن مخالفة األوامر والنواهي،  اجازمً  اوالشارع قد نهى عن مخالفة الشرع نهً » فانتهوا

ان  ادات من األر المعامالت والع ما يتعل  ه ف ونهى عن مخالفة ما جاء 
. إال  ان العقد فاسدً إوالشرو فإنه متى استوفى الصفة الناقصة يتم،  انه إن 

اح ال اطل فإنه ُيلغى وُ من ن ن. دّ عدون َمهر، بخالف العقد ال  أن لم 
اشرة عقدها واالشتراك بها، وحرام  ات المساهمة حراٌم م ناًء على هذا فإن شر و

ما ينج اشرته وال  ماالنتفاع  اطل ال تحل م اطلة والعقد  ة  عنها، وذلك ألنها شر
ه.  حل االنتفاع 

عقد ن المسلم إذا اشتإإال  ة  ُة المساهمة من غير الشر ر السلعة التي صنعتها شر
ست  السلعة، ألن الماَل الحرام ل حل له االنتفاع  اطل، فإنه  ح، أ غير  صح

ة ملكه. فمثًال  ف ة الدخان  عينه هي الحرام بل  شتر من شر ائع الدخان حين 
ون قد أخذه حرامً  ا االمساهمة  ه  ه  اطًال  ان عقدً ألن العقد الذ ملكت  فحرم عل

ائع الدخان فإنه  شتر الدخان من  ه. أّما الرجُل الذ  ه االنتفاع  عه وحرم عل ب
عه  أخذه حالًال  ون شراؤه و ه عقد شرعي تم بين طرفين، ف ألن العقد الذ ملك 

ه حالًال   .واالنتفاع 
ام ات المساهمة مسلمين تطب عليهم أح ان أصحاب شر اِإلسالم، أما  هذا إذا 

ات  الشر النظام الرأسمالي  عتقدون  انوا من غير المسلمين أو من الذين  إذا 
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اشر معهم  حل للمسلم أن ي حرم التعامل معهم، بل  ة فإنه ال  ة واألمير األورو
ع التصرفات والعقود.  جم
ب طائرة تملكه اوعلى ذلك لو أن مسلمً  سافر، فإنه يجوز له أن ير ة أراد أن  ا شر

ة مساهمة  ب طائرة تملكها شر حل له أن ير ة، وال  ات األورو مساهمة من الشر
ل مسلم أن يتحر في معامالته  أصحابها مسلمون. ومن الواجب الشرعي على 

حرم التعامل ات المساهمة ألنه  ان أصحابها مسلمين. معها أمر شر  إذا 
  ِصَلة األرَحام

ة. رو عن رس ه وسلم) أنه قال:صلة األرحام واج  ول هللا (صلى هللا عل
صل رحمه« س له في رزقه وأن ُينسأ له في أَجله فل  ».من أحب أن ي

 ».ال يدخل الجنة قاطع رحم«وقال: 
س ليلة الجمعة فال ُقبل عمل قاطع «وقال:  ة الخم إن أعمال أمتي تعرض عش

 ».رحم
ان هذه األحاديث دليل على صلة األرحام، وقد اقترنت  الوعيد ف المدح واقترنت 

ذلك قرنة على أن الطلَب طلب جازم، والطلب الجازم هو الفرض، فصلة األرحام 
انت فرًض  عة الرحم حرام، فقد ورد في الصلة أمر جازم ف وورد في  افرض، وقط

انت حرامً  عة نهي جازم ف  .االقط
 ].26 :} [اإلسراءْرَى َحقَّهُ َوآِت َذا اْلقُ أما األقارب فهم المقصودون في قوله تعالى: {

ة، ع، وأما ذوو األرحام نفاق عليهم فرض على المستطواإل فاألقارب صلتهم مندو
سبب، وهم الخال والخالة، والجد ألم، وولد األخت، وولد  ل من أولى للشخص  فهم 
أحد  نت العم، والعمة، والعم ألم، وابن األخ ألم، ومن أولى  نت األخ، و البنت، و

َوُأْوُلوْا اَألْرَحاِم َْعُضُهْم َأْوَلى نهم، هؤالء ذوو األرحام المقصودون في قوله تعالى: {م
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قال: وأولوا األرحام أو 75 :} [األنفالِبَْعضٍ  ] وهم الذين ينصرف إليهم المعنى حين 
بنت  الخالة ومنهم من هو رحم غير محرم  ذوو األرحام. منهم من هو رحم محرم 

ا ة العم. هذا  ة ألإلى النس النس الرحم إلى رحام، أما  صلة األرحام فإنها خاصة 
نت الخال غير  ه فإن صلَة بنت العم و المحرم، وال تشمل الرحم غير المحرم. وعل
ة ألنها غير محَرم. والدليل على أن صلة األرحام ال يدخل فيها الرحم غير  واج

 المحرم أمران:
انت من الرحم غير المحرم  قد حرم هللا على الرجل الخلوة بها، فأحدهما : أن من 

ة والمخالطة  ه أن يختل بها، وهذا ينافي أعمال الصلة من الزارة والهد وحرم عل
ين ما حرمه هللا بجعل  والجلوس، فوجود التناقض في واقع الصلة غير المحرم و

س الرحم المحرم. وهذا ل ص العام، بل من قبيل  الصلة خاصة  من قبيل تخص
ه  الرحم مدلول النص، فمدلول الصلة في صلة عني صلة غير من حرم هللا عل

 عض أعمال الصلة.
ه وآله وسلم) نهى عن الجمع بين  واألمر الثاني : هو أن الرسول (صلى هللا عل

ين المرأة وخالته م إن «قال ؛ و ا أ زواجهما من رجل واحد في آنٍ المرأة وعمتها و إن
م أنه قطع » تفعلوا ذلك تقطعوا أرحام اح المرأة مع عمتها أو خالتها  فوصف ن

ال  منهما من  للرحم. فتحرم عمة الزوجة وخالتها وهي غير محرم على الرجل ألن 
عة. وهذا قرنة على أن ذات  اح األرحام يوجد قط أرحام الزوجة معناه أن جواز ن

الصلة في الرحم هي من ال يجوز ن احها. وهذان األمران يدالن على أن المراد 
ه وآله وسلم)  .» وصلوا األرحام«قوله (صلى هللا عل  الرحم المحرم فق

ات، ومنها تفقد  اد والمناس اء. منها الزارة في األع عدة أش وصلة األرحام تكون 
ثرت، ومنها االهداء إليهم  ذو الرحم وتفقد أحوالهم، ومنها التغافل عن زالتهم ولو 
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ات، ومنها الدفاع عنهم وعمن  اد والمناس ات وفي غير األع اد والمناس في األع
يهمهم أمرهم، ومنها قضاء حاجاتهم وحاجات أبنائهم. ومجمل القول هو فعل ما 

ه من الخير لهم! سواء أكان من فعل الخير أ من دفع األذ فإنه ال  مقدر المرء عل
صلة األر  عة الرحم فهي أن ال يتفضل على رحمه، وال ون قد قام  حام. وأما قط

ة وغير ذلك. قبل تفضًال  الزارة والهد  منهم، 
ون قاطعً  صل رحمه ال  عة هي اإلافمن ال   ساءة إلى الرحم، مهما قلَّت.، فالقط

حتاج، إلى فهم  رها في المقدمة، والتي  عض النماذج التي أتيت على ذ هذه هي 
ل  م هللا فيها وتمييز  عرف ح ي  أمثالها، اِإلنسان المؤمن في القرن العشرن، 

ة  ل والتحرف.مشخص نتفي التأو ش و زول التشو   ن األخر و
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ُمْسِلمي   نيجُب َعلْيَنا َ
  ِقِعَنا في الَوقِت الَحاضر بُوُضوحأْن َنتحّق ِمْن َوا 

قيٍن مْن َموقِعَنا  وَن َعلى    حتى َنُ
َمةٍ   ُن أَساًسا َصلًا النطالقٍة َسل ا الَواضِحة ُتكوِّ   ألّن الُرؤ

  َمْبنٍَّة َعلى أُسِس المعرَفِة الَقينَّة  
َك أيَُّها الداِعَة   فإَلْ

ُش ف    هِ شْرًحا َواِفًا َعن الَواِقع الذ َنع
َن اإلْسالم َوالُمْسِلميوَعن َموقع     ِلَواِئه إلىن المنَضِو

  َوَعن َموقِف اإلْسالم مْن َذِلَك الَواقعِ  
  َوأِخيًرا 

ْير أثَناءِ  في َما َيجُب َعَلْينا َعَملهُ     السَّ
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  نَواِقُع الُمْسِلمي

 
ض في ال يرتاب أحد في أواخر القرن العشرن في أن المسلمين وصلوا إلى  الحض

اسي الذ  ، لكن التضليل الس ر الهبو الروحيِّ والتخلف الماد واالنحطا الف
ان أدهى وأمرّ   ر ما بينهم، تارة عن ط ألنه ترتب على نتائجه تنازعهم في بلغوه 

عة وتارة عن طر االقتتال، حتى انتهى األمر إلى تصدع صفوفهم وشرذمتهم  القط
شر.في هذا العالم الذ بلغ  ار من ال فوق المل ه عددهم ما   ف

غي  ان ين ات بلغ التحد لِإلسالم من ِقَبِل أعدائه شْأَوه، و ة الثمانين  تحدّ لوفي بدا
ه ان يجب أن يرتفع المسلمون إلى مستو  أن يبلغ اِإلسالم لمناهض ُمْنتهاه. و

شك أحد  ة ه، هو أن العالقاِت افتحد مناهضيهم. لكن الذ حدث وال  ِإلسالم
ة قد دمرت تدميرً  الد اإلسالم ع ال ، وحلَّت محلَّها العالقاُت شامًال  افي جم

ة. وال  ة في جهة ثان عض العالقات االشتراك ة في جهة، أو  ة الرأسمال مقراط الد
ر أن روا األخوة  ع مسلم أن ين ة قد تقطعت بين الشعوب اإلستط سالم

ع عد المسلمة، وحلَّت محلها روا  ل ال ن عقيدتهم وأصالتهم، حتى صارت ميدة 
ة مقطعة األوصال داخل القطر الواحد، فضًال  عن الشعب الواحد  األخوة اِإلسالم

ة أو  م اإلقل سمى  ة القائمة على ما  واألسرة الواحدة، لتحل محلها تلك الروا الواه
ة، فضًال  القوم سمى  ة، أو على ما  عمى القائم على عن روا التعصب األ الوطن

ة من جراء نظرة األفراد  ع لألخوَّة اإلسالم ة، وقد تأتَّى هذا التقط ة والطائف المذهب
مً   اأو حديثً  اوالجماعات إلى األمور واألحداث والمشاكل التي حصلت في العالم قد

ة ضِّقٍة محدودة، فمثًال م قى ضمن  ن زاو ه أن نظرة اِإلنسان التي ت ومما ال شك ف
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قىدائ ة هي أوسع من غيرها من العصبَّات لكنها مع ذلك ت محصورًة في  رة القوم
ة الضِّ  ة القوم ائنً زاو حلُّ ِبَبني  اقة وال َعنيها شيٌء مما وراء ذلك  ان ممَّا  ما 

 اِإلنسان.
ام، فالذين  ومن هنا نر نظرة المسلمين إلى الروا قد تنوعت وتشعبت في هذه األ

ه، تكون نظرتهم محدودة ضمن ينظرون من زاو  شون ف ع م أو الوطن الذ  ة األقل
ان اإل ة، مع ما تفترض هذه النظرة من حرص على  ة أو الوطن م م نطاق اإلقل قل

ذلك فهي نظرة  ، و ل المصالح األخر م مصلحته فوق  ان الوطن وتقي أو 
ع المسلمين في أ وطٍن عاشوا  وعلى أ أرٍض محدودة ال تعّبر عن مصالح جم

 أقاموا.
ًض  قة األف أ ة القوم أو الشعب تكون نظرتهم ض ، ألنها اوالذين ينظرون من زاو

ة تؤثر مصالح سائر  مصلحة شعب معّين أو جماعات معّينة على نظرة قوم
انت ال تتعرف  لى الشعوب األخر إالَّ من خالل إالشعوب والجماعات، بل رما 

ة القائمة ن أن  العالقات المصلح م ذلك فهي ال  ة، و على تأمين مصالحها الماد
م وزنً   للرا اِإلسالمي المبدئي بين المسلمين في مختلف األصقاع. اتق

فرقون بين المسلمين، وهؤالء  ة و ة أو الطائف تهم المذهب أمَّا الذين ينظرون من زاو
قته من حيث هم المذهبيون أو الطائفيون الذين يخالفون اِإلسالم في جوهره وح ق

ة  ات المذهب ح، ألن اِإلسالم أكثر ما يجافي التعص الرا اِإلسالمي الصح
مق ة و اعها..توالطائف ذم أت  ها، وأشّد من يتبرأ منها و

قاع بهم،  فمن هنا وهناك رأ أعداء اِإلسالم النفاذ إلى صفوف المسلمين لإل
قائهم متفرقين متناحرن، وقد نج بير في والسعي الدائب ِإل ا لألسف إلى حد  حوا و

ة  تحقي أغراضهم وأهدافهم، ألن معظم المسلمين لم ينتبهوا إلى خطر تلك العصب
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اب انحطاطهم  لت على مر التارخ أهم عوامل ضعفهم، وأهم أس ة التي ش المذهب
ْت، في الدرجة األولى، إلى القضاء على  ، وتأخرهم المجتمعي، وهي التي أدَّ ر الف

ر للنشأة التي نشأنا عليها، ونحن خالفتهم قول: هل تردنا أن نتن ، وهنا ُربَّ سائل 
 مسلمون؟

ّر إلى عشيرتي، وقبيلتي، ووطني،  قول بوضوح أكثر: هل تردني أن أتن أو قد 
ه، وهل ذلك جائز لي؟ عي، الذ نشأت عل  وٕالى مذهبي السّني أو مذهب الش

ل مسلم أن ة أنَّ هذا التساؤل أو االعتراض قالحق مغلو من األصل. ألنَّ على 
اِإلسالم حتى تكون عشيرتي أو قوميتي أو  سأل نفسه: إلى أ مد أنا ملتزم 
ح لي التعصب ضد المسلمين اآلخرن، أو  وطنيَّتي أو نشأتي على مذهب معيِّن، تب

يزنا  ان تر ، من هنا  أن المذاهب التي قال بها فقهاء  فيضد المذاهب األخر
ه أو ذاك ومج ما رآها هذا الفق ام اِإلسالم  ح أح انت على غًنى لتوض تهدون 

اعنا لها إالَّ  ان ات م النشأة التي نشأنا عليها،  المجتهد، وما  ح اب التقليد أو  من 
عً  ان طلبنا إلى المسلمين جم انوا أم سنّ اولذا  عة  ة، أو إلى أ مذهب آخر ، ش

حاكموا هذه النشأة  يتبرَّأوا من نشأانتموا، أّال  ضوء القرآن الكرم  فيتهم، ولكن أن 
ة الشرفة، ألن نشوالسنّ  م أة النبو ون قد التص بها شيء من المفاه تهم تلك رما 

ار المدسوسة التي ال تمت إلى الكتاب والسنّ  شيء.التعبدَّة المغلوطة، أو األف  ة 
اِإلسالم دينً ة ضوء الكتاب والسنّ  فيفمحاكمة هذه النشأة تكون  ، وعلى المن يؤمن 

ع الناس على اختالف مذاهبهم  ه العقل الحصيف المنصف لجم ما يهد إل
قة وحدانَّة هللا  لِّ من أراد االهتداء إلى حق م عام ينطب على  ومشارهم.. وهذا ح
مان الصادق..  م، واِإل ير السل ة على أساس التف تعالى، واعتناق عقيدة دين

مانه مبأول ما  واِإلسالم ون إ ة العقل، ونفاذ  ان طلب من المسلم أن  على هدا
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ه، وٕاالَّ وقع في الضالل، وتاَه عن  ستجيب ألوامر هللا تعالى ونواه صيرة، وأن  ال
اءهحالدين ال ه آ اع ما ألفى عل ص،  من .. فال يجوز له إذن ات ير وتمح دون تف

ون هو صاحب الشأن في ا ل وعي وٕادراك، حتى ال ومن غير أن  ار عقيدته  خت
قوله تعالى: { ه المبين  تا الذين وصفهم هللا تعالى في  ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَاءُهْم ون   ].70 ـــــــ 69} [الصافات: َفُهْم َعَلى آَثاِرِهْم ُيْهَرُعونَ  )69(َضالِّيَن 

ونوا ضالين، بل  ائي لم  قول مسلم: لكنَّ آ  انوا مسلمين!..ورما 
ع ما  الذات، أن تت أمرك أنت  ونحن نقول له: أجل، إنهم مسلمون، لكنَّ هللا تعالى 
أنزل على رسوله الكرم، وأن تستجيب إلى إسالمك على هذا األساس، أ من 
ة، واالطمئنان النفسي، أ أن  حثك، وٕادراكك، حتى تصل إلى القناعة العقل خالل 

ه، فهل ما تؤمر  ائي، وتكتفي  تصدع  ه آ ان عل ع ما  عد ذلك: أنا أت تقول: 
 بذلك؟؟؟

ح حتى ولو و  أخذلكن هل مثل هذا الجواب ح وصح اء العقيدة أخذً  لم   اعقل  ااآل
قة هذه العقيدة؟ يرهم، وال اعتمدوا على وعيهم ِإلدراك حق  ولم ُعملوا تف

حث  أنفسنا ال ه  ةعن طر الهداإنَّ هللا تعالى حثَّنا على أن نتولى  تا من خالل 
ائنا، الذين نعرف ح المعرفة أنهم توارثوا عقيدتهم  ةوسنّ  رسوله، ال أن نقتفي آثار آ

م الوالدة والواقع اللذين نش ح ة  قوله تعالى: {أو الدين َذِلَك َما ا عليهما، وذلك  َوَ ن نَِّذيٍر ِإالَّ قَ  اَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَاءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِنَّا َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرٍَة مِّ
ْقَتُدوَن  ْم َقاُلوا ِإنَّا  )23(َعَلى آَثاِرِهم مُّ ُ َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم َِأْهَد ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلِْه آَاء
اِفُرونَ  َ ـــ  23} [الزخرف: َِما ُأْرِسْلُتم ِِه  ـــ أتي التأ24ـ كيد من رب العالمين على ] و

ِّر أ ف ل مؤمن أن  يرهم، بل على  ه تف ان عل اء، وعمَّا  ن العقيدة ال تؤخذ عن اآل
قوله تعالى: {فبنفسه  َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى ما أنزَل هللا تعالى من شرعة، وذلك 
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ُّ َوإَِلى الرَُّسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا  اَن آَاُؤُهْم َال َما َأنَزَل  َ َما َوَجْدَنا َعَلِْه آَاءَنا َأَوَلْو 
م مَّن 104َوَال َيْهَتُدوَن ( اَْعَلُموَن َشْيئً  ُ ْم َال َُضرُّ ُ ْم َأنُفَس ُ عً ) َا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْ ْم َجِم ُ ِ َمْرِجُع ّ م اَضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم ِإَلى  ُ نُتْم َتْعَمُلونَ  َفُيَنبُِّئ ُ  -  104} [المائدة: َِما 

105.[ 
العالمين. وهو خطاب من  ٕالىلمؤمنين وغير المؤمنين و إلى اإذن فالخطاب موجه 

حانه وتعالى يدعوهم إلى ما أنهللا رم، و  هزل س رعة سمحاء، وعقيدة شمن قرآن 
قها الرَّسول األمين  ة، هي التي دعا إليها وط ــــعقل ه وعلى آله أفضل الصالة  ـــ عل

 ثم بلَّغها تامًَّة لتكون قائمة في الناس إلى يوم الدين.. ـــــــوالسالم 
عتن عقيدًة ألفى عليها  اشر، أن  عد هذا الخطاب اإللهي الم ح ألحد  فهل 
ة  ة أو المذهب ة، أو العصب عقيدتهم شيء من آثار الجاهل اء؟ حتى ولو عل  اآل

ة.  والطائف
النشإن اإل دون محاكمة هذه النشأة لمعرفة مد توافقها مع  من ةأصرار على األخذ 

حسب، بل هو جحود للطرقة التي فألوامر هللا تعالى  امخالفً  دّ عة ال ُ الكتاب والسنّ 
ر للسنّ  ُّ ه وآله وسلم).ة التي سنَّ شرعها لنا هللا تعالى وتن  ها لنا الرسول (صلى هللا عل

ما  م للعقل وزنً فاالكتفاء  ق اء هو منتهى التقليد األعمى الذ ال  ه اآل وال  اان عل
ة هو: أنه لو ظهر لك مة.. ذلك أن تقدير معنى اآل م ال م أالستعماله ق اء ن آ

عونهم أم ت اعلمون شيئً  صرفون عنهم؟ فإذا صحَّ أنه يجب نمما لزم معرفته، أكنتم تت
اعهم، فقد تبيَّن أ اع الدليل الشرعي،االنصراف عن اتِّ اع  من ن الواجب اتِّ دون ات

اء.  أولئك اآل
 وًصاألعيننا، أال وهو أن التقليد األعمى وخص اوواضحً  اوما دام الدليل ال يزال قائمً 

سبب ما نشأ عن هذا التقليد  ض  المسلمين إلى الحض العقيدة قد أود  ما يتعل  ف
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ة، ومن معتق ة وطائف ة، للنشأة من تفرقة مذهب ة والقوم ة الروا الوطن أهم دات 
اء لم يهتدوا إلى طر  ون اآل ات من الواجب محاكمة النشأة، إذ قد  فإنه 
علموه،  ان يجب أن  قة ما  علموا من أمور الحق عض األمور، ولم  الصواب في 

ه.. ان يجب أن يهتدوا إل  ولم يهتدوا إلى طر الصواب الذ 
ل مس ان على  حاكم نشأته من هنا  ة بنفسه، وٕاالَّ ضوء الكتاب والسنّ  فيلم أن 

ون تقليد  ر في الكشف عن الح لعدم استعماله طرقة  افإنه  مانه، وقد قصَّ في إ
.. ير التي توصله إلى هذا الح  التف

قرُُّه، ألن القرآن الكرم قد رسم صورة  ان التقليد في العقيدة، فإنَّ اِإلسالم ال  ومهما 
قال لها، والتي  مة السارحة التي ال تعقل ما  صورة البه مزرة للتقليد تظهر المقلِّد 

دون أن تعقل  من إن صرخ بها صاحبها ال تسمع إالَّ مجرد صوت طنَّ في أذنيها
اءه،  قلِّد آ ، فإنَّ من معناه أو تعي مرماه. وٕان من  رّ أ مجهود ف قوم  دون أن 

مة أو  ًال مثله مثل تلك البه سمع الدعوة من خالل القرآن، وال أضلَّ سب  منها، ألنه 
أنه من اعرف عنها شيئً  ح و ص قة هذه الدعوة.. حتى  حاول معرفة حق ، أو ال 

عقلون شيئً  عقلون وذلك لقوله اأولئك الذين ال  م، عمي ال  ، وال يهتدون فهم صمَّ، 
َمَثِل الَّ تعالى: { َ َفُروْا  َ ٌم َوَمَثُل الَِّذيَن  ْ ُ َِما َال َْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُ ِذ َيْنِع

قرة: ُعْمٌي َفُهْم َال َْعِقُلونَ   ].171} [ال
ان إذن  يز  صيرة، و  فيفالتر أخذ  فيال ان على المسلم أن  العقل واإلدراك، و

ه رسوله األمين، وٕاالَّ  اعقيدته وفقً  َُّ تعالى، ولما دعا إل ان مثله مثَل لما شرع   
ع ما ألفى  تَّ فعل ذلك و مة التي تسمع ولكن ال تدرك وال تعقل.. ومن  تلك البه
ة ال تنفذ  ًة سطح مان، إالَّ استجا ستجيب لنداء اِإلسالم واِإل اء، فإنه ال  ه اآل عل

قبله رسوله الكرم..  إلى العقل والقلب، وهذا ما ال يرضاه له رّب العالمين وال 
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ثيرن عددً لذا  ن إ، لكنَّ أصحاب المبدأ اِإلسالمي بينهم قليلون، أ اان المسلمون 
ة، هم المبدئيون، وهم اِإلنسانيون،  ة إسالم هؤالء الذين ينظرون إلى العالم من زاو
ألنهم ُهُم الذين عرفوا أن اِإلسالم إنما أنزل لِإلنسان، فأحبُّوا هذا اِإلنسان وأرادوا 

انوا  انوا هم الدعاة المخلصون للح الذ هداهم خيره. لذا  هم الندرة من الناس، و
ه.  هللا تعالى إل

ا أيها المسلمون!  ف
امه و  م من اِإلسالم وأح قى بين أيد م داًء أالَّ ي اة ولما أفى  اره الشاملة للح ف

م من المشاعر اِإلسال قى لد ادات، وأالَّ ي ام الع عدها إالَّ أح ة إالَّ قبلها ولما  م
ة..  مشاعر الكهنوت

م داًء أن تنظروا إلى العالم من خالل نظرة الغرب المدمِّرة، التي تقوم تارة  فى  و
ة.. وهي نظرات إْن  ة العصب ة، أو على المذهب ة، وتارة على القوم م على اِإلقل

، ألنها سوف تؤد ااتَّخذها هو لخدمة مصالحه فإنها ال تخدم مصالح أمتكم أبدً 
ماء لهذه األمة الخيرة، وٕالى  أم آجًال  عاجًال  ل س تدمير فضائلها إلى محو 

عد أن تم ة من الوجود...الخاصة،  ة اِإلسالم  حي الشخص
عودوا يفنظرُتنا الراهنة إلى واقع المسلم قي، ألنهم لم   ن أبهو ن أنهم في خطر حق

قول  ون  عودوا يتمس أمَّة، ولم  ة  رسول هللا (صلى هللا لمصلحة األمة اِإلسالم
ه وآله وسلم):  ِرهَ الُمْسِلُم َأُخو اْلمُ «عل َ ه وآله »ْسِلِم َأَحبَّ َأْم  ، وقوله (صلى هللا عل

ِتِهْم َأْدَناُهْم، َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهمْ «وسلم):  ». الُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم َوَْسَعى ِبِذمَّ
ه  َمْن َأْصََح َوَلْم َيْهَتمَّ ِأْمِر اْلُمْسِلِميَن َفَلَْس «وآله وسلم): وقوله (صلى هللا عل

ل والء قد قلَّت نسبُتهم في ». ِمْنُهمْ  ان الذ يرتفع والؤهم لِإلسالم على  ومن هنا 
ًض  ما ندر أ وجود المؤمنين الذين يجعلون هللا  ااألمة، وندر وجودهم في صفوفها، 
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ع ورسوله والجهاد في سبيل ات، وفي رأس جم م واألولو ه في رأس ُسلَّم الق
 االهتمامات.

مرارة هزمة المسلمين  اإذً  ما أن الشعور  فهذا الواقع ماثل أمامنا لكننا نتغافل عنه، 
ه مع أنه قد بلغ حد  ينعدم معه الشعور بتلك الهزمة.. إالَّ  اأمام األعداء ال ُعترف 

قى مع عرفون الواقع على الش اقً لَّ إن األمل ي علَّة القليلة من المسلمين المؤمنين الذين 
شعرون بتأثير الهزمة التي ُمِنَي بها المسلمون أمام أعدائهم، لذلك  قته و على حق

عملوَن جاهدين  اة  اتغيير هذا الواقع، وتراهم ال يؤثرون شيئً على تراهم  في هذه الح
لمة هللا وجعلها هي لصالح اِإلسالم، والعمل م اعلى المسير ُقُدمً  ن أجل إعالء 

طر  س الهزمة الذ  فروا هي السفلى.. على أن ذلك الشعور  لمة الذين  ا و العل
ة وأعدائها  ه الكثيرة؛ فالصراع بين األمة اإلسالم ا انت له أس على المسلمين اليوم 

ة، وأن الكفاح بين  اثالثة عشر قرنً  والمن الشعوب واألمم قد دام ط اِإلسالم متوال
اد قد ظلَّ طواَل الثالثة عشر  ان والم ش، وغيره من األد دين وطرقة معينة للع

؛ ثم  اقرنً  الد ع عشر الهجر أ التاسع عشر الم ة القرن الرا ة وحتى بدا الماض
ل مجال،  مقراطي الرأسمالي يتحدَّون المسلمين في  ظلَّ أصحاب النظام الد

ارهم ومشاع انت يتحدونهم في أف رهم، ثم داوموا التحد الخفيَّ والسافر حتى 
رة أعقبتها الهزمة  عدها المسلمون أمامهم هزمة ف ة التي انهزم  الجولة النهائ
نظام لم يهزم ولن يهزم ألنه وحده  دين و راء، في حين أن اِإلسالم  ة الن اس الس

.  الح
ة الكفاح وقد ُهزم قى في حل وا موقعه في  ولكن أّنى لِإلسالم أن ي أهله، ولم يدر

اد واألنظمة والعقائد؟ الذات حيث تتصارع الم  الكفاح في هذا العصر 
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ة  ام اِإلسالم الهجوم على األح ان  اره فقد  أما هذا التحد لِإلسالم في أف
فً  ايوسعونها نقدً  انوا يوجاوتز  ون حلوًال د.. ذاك أن أصحاب النظام الرأسمالي 

ة معالجتها؛ للمشاكل المتجدد ف امها و في حين أن المسلمين ة والمتعددة مبينين أح
حاولون ظّلوا  غوت، حتى إذا رأيتهم  قفون من هذين األمرن موقف الضعيف الم

راء في أكثر  الهزمة الن انت المحاوالت تبدو فاشلة عوجاء، تنتهي  المقاومة، 
انً  ان. وأح انت ااألح محاوالت عارة عن اِإلخالص  الرضوخ واالستسالم ألنها 

 رة عن النَّة الصادقة.داألكيد، وغير صا
ة، يتزوج الرجل النساء واحدة ف قد هاجم عدو اِإلسالم تعدد الزوجات، فقال هذه همج
 ؟.. فما ذلك إال إهانة لكرامة المرأة.اوأرعً  اثنتين وثالثً او 

ض لدعائم ا المرأة وتقو اح للرجل ثم هاجم الطالق فقال إنه غْدٌر  يف ي ألسرة؛ إذ 
طل المرأة متى شاء؟  أن 

اته لرجٍل واحٍد  ُع صالح ُم وجم يف ُسلَّم الح تاتورة، و وهاجم الخالفة فقال إنها د
ون ُعرضة للخطأ أو عرضة لالستبداد؟  قد 

حيث ال ََطا ة،  ملُك و وزعم افتراًء أن الخالفة في اِإلسالم قداسة دين ُله النقُد وال 
 حٌد ح محاسبته.أ

ما أنه هاجم الجهاد، فقال إنه عدوان على الشعوب، وسفك لدماء الناس وهو 
صلة. ة  ة ال تمت إلى اِإلنسان  وحش

رة القضاء والقدر، فقال إن هذا استسالم لحوادث الزمان وتثب عن  وهاجم ف
اة. اء الح أع  النهوض 

ار ة وعن األف ام الشرع حث عن األح ذا أخذ ي عها ثم يوسعها  وه تت ة و اِإلسالم
اٌر فاسدة تناقض الح وال تعالج المشاكل، وٕاذا اوتجرحً  انقدً  بّين أنها أف ، و
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ة اعالجتها فإنها رما زادتها سوءً  تف بذلك بل هاجم المشاعر اِإلسالم ؛ ثم لم 
ة وتعصب ممقوت  ة مذهب ام اإلسالم، وقال هذه عصب أح حين أخذ ينقد التمسك 

غَض المسلمين للكفر والكفار و  يجب هم لإلسالم والمسلمين بّ حالترفع عنه؛ وهاجم 
ره وال فرق بين مسلم  ة، فاِإلنسان أخ اِإلنسان أحب أم  ة دين وقال هذه عصب

غض. شر في الحب وال  ومشرك ولكلٍّ ديُنه ولكلٍّ رأُُه، فعالَم هذا التفر بين ال
ة  ةاه وتقديره لمن يتحلَّل من رقصار عدو اِإلسالم ُظهر رض اوأخيرً  م الدين التعال
سمي تصرُّفه تسامحً افشيئً  اشيئً  ام اِإلسالم و أح ترك التقيد  زعم أن اوتقدمً  ا، و .. و

ه وآله وسلم) قال إن القرآن من عند هللا، مع أن القرآن من  امحمدً  (صلى هللا عل
قرته، ولم َيدَّ   قبله الناس...ع أنه من عند هللا إالَّ لوحي ع

لقد قال أعداُء اِإلسالِم الكثيَر الكثيَر من االفتراءات واالدعاءات، وهم إلى جانِب 
طلبون من المسلمين أالَّ  غضبوا من هذه المزاعم واالفتراءات، وعليهم أالَّ ذلك    

حث  اسم ال التجديف  رضوا  ه، بل عليهم أن يتقبلوا و سخطوا مما يرمونهم 
 العلمي...

غيِّرون دوافعها حتى تفقد  ة ف ذا أخذ أعداء اِإلسالم يتتَّعون المشاعر اِإلسالم وه
اِمه، وظهر أخيرً  اِره وأح الهجوِم على أف د الهجوُم على اِإلسالِم  ماتها، فتجسَّ  امقوِّ

قابل المسلمون هذا التحد اصارخً  اتحدً  عي المفروض، أن  ان األمر الطب ؛ و
خوضوا المعارك ال ة ألنهم َحَمَلُة دعوٍة و مين على مقدساتهم العقائد رة مع المتهجِّ ف

عث على األسف  ٍل ي ش وأصحاب رسالة، لكن الواقع أنهم تخاذلوا وضُعفوا 
الخز والعار. فانتحلوا العذر لِإلسالم بتعدِد الزوجات وفلسفوا ذلك  دَفع  والسخرة و

مة التشر  ع؛ ثم تهّروا من الجواب الشافي حسب هو األعداء وغفلوا عن سرِّ ح
، ونسوا أنه  قول بذلك إال ضمن شرو احة الطالق في اِإلسالم؛ وقالوا إنه ال  عن إ
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لوال تشرُعه لنتجت مفاسُد مخزٌة يتحمَّل أعداء اِإلسالم عارها وشنارها راضين 
 مرغمين.

توا عنها وحهوقبلوا التهمة الموج ة، وس ة الخالفة اِإلسالم اولوا في أواخر ة لسدَّ
ل نظامها إرضاًء للغرب، وأخيرً  عد إلغائها  االعهد العثماني تحو ألغوها، ثم صاروا 

رها ومن الجهر بها خوفً  اًء، وتراجعوا أمام أعدائهم في  ايتهرون من ذ أو استح
ان ضرورة الجهاد وأهميته، و  أكثر من أن ا التهمة موجهة لِإلسالم، ولم يردّ عّدو ب وا 

الدين ضاعوا عن الجهاد  ة، ألنهم لمَّا استخفوا  ة، ال حرٌب هجوم حرب دفاع
 معرفة ِعلَّة التشرع.

د مفهومه أما دفاُعهم عن القضاء والقَدر، فقالوا إن اِإلسالم أمرنا أّال  حثه وال نحدِّ  ن
ون  ذا سلَّموا وقبلوا أن  ه الخُمول واالستسالم، وه ما يثبت ف لوه  الدقي ثم أوَّ

 !..االم متهمً اِإلس
انت  سيرة،  ام التي هوجمت قد ئأثنافي لذلك لم يلبثوا غير فترة  ُع األح ها جم

اره. اُم النظام الرأسمالي وأف ت وُأِخَذْت َبَدلها أح  ُتِر
ار، ففشا  ذا ُتُنوِسي اِإلسالم َفَسُهل تغييُر المشاعر، ما دام قد سهل تغييُر األف وه

ام  أح عن  م. ونجاممقوتً  ادين  اه تعصً ون اشديدً  ااِإلسالم تمسً النفوُر من التمسك 
؛  اد ان والم ين اِإلسالم وما سواه من األد ذلك دُم التفر بين المسلمين وغيرهم، و
ة  ة اِإلسالم عد أن ُدفنت الحم ة تهز المشاعر،  لمة القوم حت  عد هذا أص و

ُ من مهاجمة اإلسالم لهجوُم على القرآن ا ، وصاراطاطً حوان اتأخرً  ُعدّ  وصار السخ
ةالكرم والسنّ  ة؛ ولم انزهً  اعلم  انقدً  ُعدّ  ة النبو ذلك انمحت المشاعر اِإلسالم ؛ و

المسلمين أمام تحد  رة  ذلك حلَّت الهزمة المن ادة، و يب منها إال مظاهر الع
ارهم ومشاعرهم، لكنَّ تلك الهزمة لم ت اِإلسالم وال النظام الرأسمالي ألف لح 
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ار إالَّ إذا ا ة، وهي لن تلح بهذه األف ار اِإلسالم ار ستحاألف بنا أن األف
ست حق  ة ل اطًال اوصدقً  ااِإلسالم ست  ة ل ار الرأسمال . من هنا اوزفً  ، وأن األف

ًض  ست هزمًة لِإلسالم. ومن هنا أ فإن  اانت الهزمة في الواقع للمسلمين، ول
لها ال تزال موجودة عوامل إعا دة الكرَّة على النظام الرأسمالي وعلى أنظمة الكفر 

حفز على  ام نصِر هللا العليِّ القدير و أ ر  ذ عث على األمل و ما هي؛ وهذا ما ي
ة السل ة والروح الدين حرك الفطرَة اِإلنسان جعل العودة إلى حمل النهضة و مة و

ة للعالم إرادًة ج ٍة ال معنى لها أكثر الدعوة اِإلسالم ٍة وشوق، أو هو ارًة ال مجرَد رغ
قي على هذا الرجاء، هو: عث على األمل، وُ  من حبٍر على الورق... والذ ي

ار الحقة الصادقة، وذلك ثابت من واقع أوًال  ار اِإلسالم هي وحدها األف ون أف  :
ة التي تُ  ار الرأسمال ار نفسها؛ فاألف الصواب  دّ ع، وتُ اتعدد الزوجات خطً  دّ عاألف

سعدا بزواجهما إلى اِإلثم  تقييد الرجل بزوجة واحدة، تجّر الرجل والمرأة اللذين لم 
اع  ِك األنساب وض الزنى وتشا الخطيئة، وتوقع المجتمع من جّراء ذلك  والوقوع 

ين الذ أحلَّه له دون من ا المنطقة التي احترمها اِإلسالم وأراد لها القرار الم
 غيرها!...

ه للرجل الواحد؟ ا ال تتعدد النساء ف  فأ مجتمع في الدن
عضهم  ة و ثيرون لهم أكثر من صاح ه رجال  إنه ال يوجد في العالم مجتمع إال وف
سميهن أمينات سرٍّ  عضهم  الت و سميهن خل عضهم  ات، و  سميهن محظ

ع وعارضات أزاء وما أش تب وموظفات ب رتيرات م  ه ذلك!...وس
احً  د للنساِء م ام التي تجعل هذا التعدُّ ه،  افهل األح فعَله وله أن يترَ للرجل له أن 

ة وال خليلة، هل هذه  دّ عوتُ  ة وال محظ عة زوجة شرع ة والثالثة والرا المرأة الثان
لة أم أن الفس والدعارة واتخاذ األخدان هو  ام تواف الفطرة وتعالج المش األح
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حسبها  الصواب؟ ت عنه إذا لم يتم  د، وتس ام التي تمنع هذا التعدُّ وما جواب األح
ار والتفاهم، فإن  ة ُتبنى على االخت طة عقد ان غير مشروٍع؟ وهل الزواج إالَّ را و
ده اِإلسالم إما  ما يؤ قاء عليها،  فقدت أحد شروطها، فقدت سبب استمرارها واِإل

معروف أو تسرح بإحسان =  انت العشرة مسعدة للزوجين، إمساك  ها أن  مس
انت سبً  لشقائهما = فهل يتف هذا مع سعادة الزوجين وتوفير  اوَُطلِّقها إن 

الهما، أم أن العشرة التي تبنى على جعلها مفروضة فرًض  ، ألنه االطمأنينة لهما ولع
لها، ه ي األفضل ال يجوز أن تفسخ عراها حتى ولو جلبت أشد أنواع الشقاء للعائلة 

 واألصوب؟
م في اِإلسالم اثانً  ه لمن أ حسب: إن واقع نظام الح نَّ السلطان هو لألمة تعط

ة في سائر المجاالت اتشاء من أفرادها الذين تتو  ة على سائر الرع فر فيهم األفضل
ة، وال تعطى هذه السلطة الثنين أو  ة واإلنسان ة والخلق اس من  انطالقً اكثر أالس

ة وص ون على األمة التي تولي السلطة صواب حة إعطاء السلطة لألفضل. ثم إنه 
ه من فرض أو مندوب، ألنألحد أبنائها أّال  أمر  ما  ه ف ه أن تف ه تعص رض 

حيد عنها قيد شعرة.. وهذا هو واقع الخالفة في  اون ملتزمً  ه، وال  أوامر هللا ونواه
 اِإلسالم.

: نظام اإلسالم في الخالفة، أم فأ نظام يتالءم مع الواقع الص ادق في التطبي
قول إن األمة هي مصدر السلطات التي تمثل أفرادها،  مقراطي الذ  النظام الد
حلل القمار مرة، أو  ابي  مجلس ن ة التي تتمثل إما  وتكون عادة السلطات التشرع

ة تشرِّع زواج الرجل من الر  اب ، أو ندوة ن ح اللوا حل على ما مجلس لوردات يب
ة؟ مقراط  نجده في مختلف البلدان الد
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ه وآله وسلم) حالل إلى  ة فحالل محمد (صلى هللا عل ومة اِإلسالم أما في ظل الح
عقل  امة، وهنا يبرز الفارق الكبير لمن  امة وحرامه حرام إلى يوم الق يوم الق

ر.. تف  و
قال اثالثً  ة، ألن هذا القول : أما الجهاد فإن االفتراء على اِإلسالم أن  إنه حرب دفاع

ه وآله وسلم) حتى  ه الجهاد في عهد الرسول (صلى هللا عل ان عل يخالف واقع ما 
ة.  آخر الدولة اِإلسالم

ا  اماد  فالجهاد في اِإلسالم هو قتال الكفار قتاًال  مان  ه للدعوة إلى اإل ال هوادة ف
م اِإلسالم العادل  عرض فورسوله من أجِل إقامة ح ها يعلى أن توجد الحالة التي 

يلفت النظر حتى إذا أبوا وامتنعوا، وجهزوا أنفسهم للوقوف في وجه  ااِإلسالم عرًض 
 ّ ه أ مبدأ تعتقده أ مل  ئأمة، فإنها تهي نشر الدعوة عندها يتحتم الجهاد وهذا ما 

ة وتشرع في المعار  رة المدرَّ ة وتحرك لديها الروح العس ة القوة الماد اس ك الس
ة فتوجد الحالة التي تبلِّغ بوس طتها دعوتها، فإذا حصل اوالمناورات الدبلوماس

ان القتال الذ ال مفر منه.  االحتكاك الماد 
رن إيجادها  ل من المعس حاول  اردة في العالم اليوم إال الحالة التي  وما الحرب ال

 لنشر مبدئه.
رة الجاهزة والصوار  أة، إال مظاهر وما القوات العس خ الموجهة والقنابل المه

أتي. من استعداد للقتال الذ ال بد  أن 
العالم  سمى  ة، بين النازة وما  ة الثان انت الحال، قبل الحرب العالم ذلك  و
ار  فرض وجود أف اة  ذا فواقع الح ة؛ وه انت بين اإلسالم والرأسمال الحر. وقبله 

اينة تتجّسد عادة في دول  أساليب مت ة لنشرها والدفاع عنها  قد تستعمل القوة الماد
رة تكون متوافقة ة أو عس ة واقتصاد ة وثقاف اس معتقدها... هذا هو واقع  مع س
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ون هذا  ر اِإلسالمي، وال  ة من أجل نشر الف القوة الماد الجهاد في اِإلسالم: قتال 
عد استنفاد أساليب الدعوة إلى هللا واس ةالقتال إال  ة والثقاف اس  تعمال األمور الس

ة المهّيئة.. افة  وغيرها من الوسائل السلم
ة مثًال إإال  رة األلمان العس ست  ة ل رة اِإلسالم ، تقاتل لجعل الشعب ن العس

ة أمام  ع الشعوب، بل هي قوة مرصودة ِإلزالة الحواجز الماد األلماني فوق جم
ة، ولجعل الشعوب تع عها هللا ونزل بها تن عقيدة اِإلسالم التي َشرَّ الدعوة اِإلسالم

الوحي، ولتكون مع سائر المسلمين أمة واحدة ال فضل لعري على أعجمي إال 
.  التقو

عً  طر على ا: القضاء والقدر، إن هاتين الكلمتين معً ارا س مفهومنا ما  ، تعني 
اته،تاِإلنسان من األعمال التي تقع في دائرة  اته ومجر ح أ األحداث التي  حر

اره، أو غصً من تجر على غير إرادته و  علم «وحده هو » القدر«عنه. و ادون اخت
ارة »علمه من تقدير هللا أ ما سب في ؛ وهذا ال دخَل له في أفعال اِإلنسان االخت

ن أو  ا من الدولة أو األبو حاسب عليها في الدن ما  حاسب عليها من هللا  التي 
ان االستسالم حين فتح المسلمون بهذا المري؛ فأ  استسالم في هذا؟ واين 

ا وعمروها؟  المفهوم الدن
ه  ثم إن النظرة للفعل قبل وقوعه نظرة تفحُّص ودراسة وتقدير لمغَِّة اِإلقدام عل
عد وقوعه =  ة، أو النظرة إلى الفعل  ه من اللوم والمحاس ولنتائجه وما يترتب عل

ارً  م بنتائجه. اأو جبرً  ااخت أنه وقع وانتهى، فال بدَّ من التسل  = والقول 
قع قضاًء وقدرً  أنه قد افاألمر الذ  ان في ساب علم هللا، يجب أن ُسلَّم  ما   ،

غي الوقوف عنده، وال أن يبلغ التأثر واالنزعاج حدَّهما، بل يجب  وقع وانتهى، وال ين
س معنى ذلك  ان، ولكن ل م بوقوعهمعالجته قدر اِإلم صار إلى  من التسل دون أن 
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ِه ومعالجته. هاتان النظرتان ال بدَّ منهما معً  ة اتالف حيو اة سائدًة  ، حتى تظل الح
ة  ة واقع ثورة عمل قوة، و عة.و م الرف  حسب الق

حاسب المرء عليها،  ارة  ون األعمال االخت رة = الخارجة و ف ون األعمال المقدَّ
ار = ال س في مقدور اِإلنسان دفعها، ومعناه أن  عن االخت الم عليها معناه أنه ل

علم هللا تعالى. قع إال  قع فإنه ال   ل فعل 
ال  سير في أفعاله غير معتمد على الخ فوجود هاتين النظرتين، يجعل اِإلنسان 

ه الميول والشهوات، وال مقيَّدً والفروضات النظرة، وال  سالسل  احسب ما تمل
ل واقعي عملي  بل ،ى والحزن على ما فاتاألس ش قوة، و م ينطل  حسب الق

اة اِإلنسان؛ راضً  عة التي تتطلبها ح إلى  اإلى مشيئة هللا، ومستندً  امطمئنً  االرف
قه.  معونته وتوف

أس والحزن،  ين ال حول بينه و نشطه و فالقول بوجود القضاء والقدر يثير اِإلنسان و
ين الكسل والخمول ما يدعي أعداء اِإلسالم.و ستسلم   ، وال يجعله 

ام  ارة وال شأن لها قبل الق ومثُل هذه المسائل المقدَّرة ال تحدث في األعمال االخت
ه لِإلنسان. بل إنها ،بها ار ف ه؛ وفي العمل الذ ال اخت ام  عد الق  تقع في العمل 
أخذ األسى من النفس مأخذً لم لذا  مً  ان يجوز أن  حطمها األلم اعظ ، وال أن 

اة؛ فالقدر يتناول ما ال  حولها عن مقصدها األسمى في الح ه وال يو َد لِإلنسان ف
حيلة، وهذا ما ال سبيل إلى دفعه ال عند المسلمين وال عند غيرهم؛ وٕاال وَجَب أن 
نطلب من غير المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم المرض والموت، والبرد والحر، 

ثيرً  طرة عليها وال سلطة فوق سلطة موجدها.من  او ة التي ال س ع  المظاهر الطب
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فأْيَن هذا في اِإلسالم، مما عند الرأسماليين من األلم المحض أو األسى المفجع 
لمة الح ت صيب المخفقين، والذ يجعل  اة،  ابيرً  ادورً  ؤدالذ  في الح

أ اوخصوًص  ال اة؟...حين يرمي هذا الح الموهوم الكثيرن  ر للح  س المدمِّ
القضاء والقدر، أنهما  ماُن  ، واِإل علم هللا المسب القدر أ  مان  ان اِإل ومن هنا 
س  من عند ِهللا عز وجلَّ وأنه ال شأن لِإلنسان بهما، نعمة من النعم الكبر للتنف
عض األعمال ة في  عة والمسؤول التَّ  والتسرة عن القلب، ومندوحة لعدم الشعور 

ًض  شجاعة  االُمخفقة؛ وهو أ اة  حافٌز من أعظم الحوافز على خوض معترك الح
ع  طر عليها = مسؤول عن جم س عني أن اِإلنسان = في الدائرة التي  ونبل، ألنه 
تحمل مسؤوليتها، فإذا وقع في  ضطلع بها و ارة، وأنه يجب أن  أعماله االخت

ه ه أّال الخطأ أو الضالل فإنه يتحمل ما يترتب عل ه ، ولكن عل  ينسى أن ما وقع ف
ان ال بد ه، وقد  أن  من من خطأ أو صواٍب إنما وقع على علم من هللا وٕاحاطة 

قف مشغوًال  ه أن ينتقل  قع، فال يجوز لِإلنسان في مثل هذه الحالة أن  بها، بل عل
سير سيرً  إلى ظل  دأٍب تامٍّ متواصًال  اغيرها، أ أن  اة. ، و   في هذه الح

ه وتقع فيها األعمال جبرً  طر عل ، فإنه غير اأ قضاًء وقدرً  اوأما الدائرة التي تس
مسؤول عنها، وال يتحمل ما يترتب عليها، وهي إنما وقعت بتقدير وقضاٍء من هللا 

 تعالى وعلى علٍم منه وٕاحاطة.
قة  ة التي هاجمها الرأسماليون، وهذه هي حق ار اإلسالم عض األف قُة  هذه هي حق
ار التي  ة، ومنها يتبين أن األف ار اإلسالم ة التي ُهوجمت بها األف ار الرأسمال األف

. قة والح ار التي ُهوجمت هي الحق اطل، وأن األف  هاجمت هي الُطل وال
عني أنَّ  ر، وقصورهم عن إدراك ِعلَّة التشرع، فإن ذلك ال  أما َضْعُف َحَملِة الف

، لمجرَّد  ح س  ر ل ستطع فهمه أو شرحه.هذا الف ه لم   ون صاح
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ه استطاع  اطل ألن صاح س ب عني أنه ل اطل ال  ر ال ان َحَملة الف ما أن قوة ب
ر الح هو ما طاب الواقع الذ  ، بل الف صورة الح صوره  أن يزنه وُزخرفه و

اطل ما خالف ذلك ولو ه، أو الفطرة التي فطر عليها اِإلنسان، وال  ّزنة يدل عل
قول: السُة الكالم. والشاعر   أ

اِطله ُّ قد َعتره سوُء تغييرِ     في ُزخرِف القوِل تزيٌن ل  والح
 فقل قيُء الزنابيرِ  وٕان َذممَت     تقول هذا ُمجاُج النحِل تمدحهُ 

النورِ     ، وما غيَّرت من صفةٍ اوذم  امدحً  ان ُير الظلماَء   سحُر الب
قة  حق انه أو بناء على هذا تكون العبرة  القدرة على ب حامله وال  ر وواقعه، ال  الف
َك مثاًال   آخر يدل على مثل ذلك التزيف: عدم القدرة على ذلك؛ وٕال

حصل  اس المادة على الدماغ، وٕاذا تمَّ ذلك  قول الشيوعيون إن العقل هو انع
ر؛ فهذا إاِإلدراك؛ أ  حصل الف اُع على الدماغ ف ر ن إدراَك األموِر هو انط الف

ان حق  اطًال اإن  ان  اقه. ، فإنه ينطب على الواقع، وٕان   يتبين عدم انط
فإذا نظرنا بدقة وعم إلى هذا النوع من التعرف لوجدنا أنه يخالف الواقع، ألن 
ما ال  اس  حصل منه أ انع سائر األعضاء وال  قة هو عضو  الدماغ في الحق

اس ه أ انع ا .حصل عل سات إنما تنشأ عن تسل الضوء على ذلك أن االنع
اس وارتداده عنه  ة االنع ه قابل الشيء وارتداده عنه أ تسل الشيء على جسم ف
هرائي على جسم ثم ارتداد الضوء عن  اح  مع وجود الضوء، ومثاله: تسل مص
ر الضوء أو تسل جسم على مرآة مع وجود الضوء  هذا الجسم فير الجسم و

أنها فيرتد الضو  ما هو، وتظهر صورته و ء وترتد صورة الجسم على المرآة فير 
قة هي لم تر آ مرسومة في المر  ست تة بينما في الحق سم وٕانما الذ حصل أنها انع

س الضوء تمامً  حصل منه  اما ينع اس وهو ما ال  على أ جسم. فهذا هو االنع
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اس من المادة على الدم اغ وال من الدماغ على شيء في الدماغ أ ال يوجد انع
المادة عن طر إحد الحواس، فالمسألة  حصل هو مجرد إحساس  المادة وما 

اس؛ وهذا ظاهر في اللمس والشم والذوق والسمع، اإذن مسألة حس ال مسألة  نع
ه هو:  حصل ف بهة فإن الذ  العين الذ هو موضع الشُّ صار  ساٌر اأما اإل ن

س  اسً اول ة وال ؛ إن الضوء ينانع سر في العين وتستقر صورة المادة على الش
ة حّس تر  ة  تد إلى الخارج، وهو عمل قوله اال عمل اس، فهذا يدل على أن ما  نع

 الشيوعيون في تعرف العقل خطأ.
ذا ينقشُع الظالم أمام النور دائمً  ..اوه اطل أمام الح نهزم ال  ، و

ن من أفراد وهذا التعرف ف آخر: النظام الرأسمالي َُعرّ  وخذ مثًال  وَّ أنه م المجتمع 
وّ  اوفردً  اوفردً  اخطأ ألن فردً  ، وال  ، فإذا نشأت انون مجتمعً يؤلفون جماعة فق

ل، وصار لهم هدف مشترك ومصير  ة مستمرة عبر تارخ طو بينهم عالقات مشتر
ة المصيرةاواحد، صاروا مجتمعً  فال  ، وٕاذا لم توجد بينهم هذه الروا المشتر

لون مجتمعً  ان اموحدً  اواحدً  اش اخرة ولو  اب الطائرة أو القطار أو ال ، بدليل أن ر
بيرً  لون مجتمعً ف اعددهم  ش لٌّ ، و اال  منهم إلى الجهة  ماُهم إالَّ رفاُق طر يذهب 

اخرة؛ ولكن قد  عد هبو الطائرة أو وصول القطار أو رسوِّ ال قصدها  أن  ُنعدّ التي 
لون مجتمعً  ش ان قرة يبلغون خمسين نسمة،  ألن بينهم عالقات  اصغيرً  اس

ة.  دائم
ظهر خطأ تعرف الرأسماليين للم هذا  اطل لمخالفته للواقع، جو تبين أنه  تمع و

ح وواقع الحال في المجتمعات. اوأخيرً    ينتهي إلى الهزمة أمام التعرف الصح
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َعة اإلْسالمَّة َوقالشَّ    دَرتَهار

 
ة  النس ان  ام إلى لُّ ما تقدم  ار وأح أف امه التي هوجمت  ار اإلسالم وأح أف

ة  النس ة. أما  ة، وأنها غير قادرة على معالجة إلى رأسمال مهاجمة الشرعة اِإلسالم
ساير الزمن وال أن  المشاكل المتجددة؛ وأن اإلسالم تشرع جامد ال ع أن  ستط

احة عطي الحلول التي  قصر عن إيجاد إ ل عصر!.. فهو حين  تتطلبها مشاكل 
م التأمين مع أن التجارة  قدر أن يبين ح ه، وحين ال  للرا وقد صار العصر يتطل

انً  ه ب ه، وحين ال تجد ف للعالقات  اوالصناعة التي وجدت في هذا العصر تقتض
ما يتطلبها العصر الحديث، فإنه في ذالدول  ينالتجارة ب صلح حس لك وأمثاله ال 

ون تشرع أمة أو نظام دولة في سائر األزمان.  أن 
حث، فصعيد اهذه الطروحات التي قدمها الغرب ال تصلح ألن تكون صعيدً   لل

حث ون م ال  على هذه األسئلة الثالثة: ان بهنا يجب أن 
ة تصلح ألن تكون ميدانً أوًال  ن إذ ا: هل الشرعة اِإلسالم م ير ف ا للتف ن استن

ع أنواع العالقات بين الناس من أدلتها في الكتاب والسنّ  ام لجم  ة؟أح
منطوق األدلة اثانً  ن  م م، ف فسح للتعم ة مجاٌل واسٌع  : هل في الشرعة اِإلسالم

ام األدلة  ة ومفهومها، أن تشمل الحوادث المتجددة والمتعددة لتسر أح الشرع
 العامة عليها؟

ة ألن تعالج مشاكل الشعوب المختلفة البيئات : هل في ااثالثً  ة قابل لشرعة اِإلسالم
ع الحلول؟ ع المشاكل وسعة ِإلعطاء جم عاب جم ات وفيها قدرة على است  والجنس

ان. انت شرعة صالحة لكل زمان وم ذلك  انت   فإذا 
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حث في  ان ذلك في التشرع أوعلى هذا الصعيد ُي ل تشرع، سواء  صِل 
 مي أو في التشرع الرأسمالي الغري.اِإلسال

اطل األساس، فاسد المعالجات،  فالناظر في التشرعين، يجد أن التشرع الغري 
 عاجز عن إعطاء الحلول لكثيٍر من المشاكل الجديدة.

قول ولك ع مشاكلهم المتجددة.نوهنا قد َيِرُد اعتراٌض  عالجون جم  نا نر أنهم 
عد عن على االعتراض بج ردّ ونحن ن ال عالجونها، ولكن  زم، ونقول: نعم إنهم 

صلة بل قد تناقضه. ه  إعطاء حلول ال تمتُّ إل  أساس تشرعهم و
ح األساس، وأن أصول التشرع  أما الناظِر في التشرع اإلسالمي فإنه يجد أنه صح

جد أن معالجاته حقّ وقواعده الكلّ  م ظنِّي، و ه ح س ف ة، وأنه ل قة  ةة قطع مطا
 ِّ ٍم َلِزم، أل ْ ا أ ُح لة  للواقع ولفطرة اِإلنسان وأنه َيَهُب القدرة على استن مش

ه، أو مدون أ ُعٍد من عرضت،  قوم عل ن الخطو العرضة من األساس الذ 
ستن المشرِّع منها.  التي 

ة  النس قوم على أساس فهم الح فهمً إلى اأما  ، اً موار  اخاطئً  التشرع الغري فإنه 
ة؛ فقد عرَّفوا  اموافقً  ع نظراته التشرع بني على هذا الفهم جم ات، و لألهواء والرغ

َّ = مثًال  قررها القانون! وهذا الفهم للح  الح ة  مة مال أنه مصلحة ذات ق  =
ه، فإنه  ه فاسدة. أما وجه الخطأ ف ع التشرعات التي بنيت عل انت جم خطأ. لذلك 

ة، بل هو مصلحة مطلقة، قد تكون ذات واقع الح أ مة مال س مصلحة ذات ق نه ل
ة يؤد إلى  مة المال المصلحة ذات الق ص الح  ة، وقد ال تكون؛ فتخص مة مال ق

 شيئين:
حقوق األسرة والحقوق  ة  مة مال ست ذات ق شمل المصلحة التي ل أحدهما: أنه ال 
ة مثل المحافظة على الشرف  مة المعنو شمل المصالح ذات الق ة، وال  الزوج
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ة  مة مال ق ن تقديرها  م ة لها، وال  مة مال والكرامة مما هو ح اِإلنسان ألنه ال ق
ق  اتقديرً   طالق.على اإل احق

حتاج إلى وحدة تكون أساسً وث ة  مة المال الق اء  للتقدير.  اانيهما: أن تقدير األش
ان تعرف الح  مته، لذلك  ن إيجاد وحدة لتقدير ق م والح هو ذاته أساس وال 

 .ابهذا التحديد فاسدً 
ًض  سيين.اوأ م الح لديهم قسمين رئ  ، فإن الغريين قد ُقسِّ

عال ُّ يتعل  سمى الح الشخصي.القسم األول: ح  قة الشخص و
سمى الح العيني. عالقة الشخص والمال و  القسم الثاني: ح يتعل 

طة بين شخصين دائن ومدين، أو معتٍد ومعتدً   والح الشخصي في نظرهم هو را
مقتضاها  طة بين شخصين دائن ومدين ُيَخّول الدائن  أنه را ه وقد عرفوه  عل

ة المدين بإعطاء شيء  االمتناع عن عمل فالح مطال عمل أو  ام  أو الق
سمونها المعامالت  الشخصي هو االلتزام، وعلى أساسه عولجت المعامالُت التي 

ة والصلح واإل ة واله ضة والشر ع والمقا ة، مثل الحوالة والب الة الشخص جارة والو
عة والرهان والكفالة. أما  ّ اوالود س عالقة في لح هو  ، بلنظرهم العيني فهو ل

 سلطة أعطاها القانون لشخص معين على شيء معين.
 ّ الشخص. وعلى أساس الح العيني عولجت  والح المال ال  العيني متعل 

ة  سب الملك اب  ة وأس ة، مثل ح الملك سمُّونها المعامالت العين المعامالُت التي 
از. اة وحقوق االمت  والرهن العقار والتأمين على الح

ّ فهذا  م للح ه اسم الح  التقس قي له، وال يوجد فرق بين ما أطلقوا عل ال وجه حق
ه اسم الح العيني، وال يوجد فرق في المعامالت التي  الشخصي وما أطلقوا عل

يف ُجِعلت اإلرجارة ورهن العقافرَّعوها عليهما، فإنه ال فرق بين اإل ن مجارة . ف
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 ّ ّ  الح ال منهما عالقة بين  الشخصي وجعل رهن العقار من الح العيني مع أن 
 شخصين موضوعها المال؟

ون التعرف مبن  ة، ولم بيَن على الواقع. فإذن ال  اف ة سفسطائ على فروض منطق
مً  اون وصفً  ه. الواقع وال ح  عل

عطيها القانون لشخص معيَّن على  أنه سلطة معيَّنة  وعندما عرَّفوا الح العيني 
عني شيء معّين؛ ف حسب مدلوله أن العالقة ناشئة بين الشخص إن هذا التعرف 

ست ناشئة  ست بين شخص وشخص، في حين أن العالقة في الواقع ل والشيء ول
بين الشخص والشيء، بل هي عالقة ناشئة بين الشخص والشخص وموضوعها 

 الشيء.
اب التملك ور  أس هن العقار والمعامالت التي أدخلوها تحت مدلول الح العيني 

لها تدل صراحة على ذلك. اة   والتأمين على الح
طة بين شخصين دائن ومدين يخول  أنه را ذلك حين عّرفوا الح الشخصي  و
االمتناع عن  عمل، أو  ام  ة المدين بإعطاء شيء، أو الق مقتضاها مطال الدائن، 

عني  ّ عمل، فإن هذا التعرف  طة بين ش حسب مدلوله أن الح خصين سواء هو را
ن  اوجد شيء أم لم يوجد. لكن الواقع أن العالقة ال توجد بين شخصين وجودً  يتكوَّ

 ّ  إال إذا وجد شيء من العالقة. منه الح
 فالشيء هو موضوع العالقة بل هو أساس العالقة.

 ّ صراحة على  والمعامالت التي أدخلوها تحت مدلول الح لها تدل  ن أالشخصي 
ّ الشيء هو أساس العال ذلك قة، ولواله لما وجدت العالقة ولما وجد الح ، وتدل 

ة اآلخر إال  له العالقة مطال ال من الشخصين تخوِّ ة إعلى أن  ن نوع المطال
ذا. السلطة وه طالب  الثمن والمشتر  طالب  ائع   يختلف فال
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 ّ م الح ة تتعل غير أن تقس  إلى شخصي وعيني ال معنى له في الواقع، ألن القض
ع، أ الب انت مع  معالقة الشخص، سواء أكانت مع شخص آخر، ومعه شيء 

ة، أ اله . لذلك ال يوجد فرق م شيء ومعه شخص  الوقف الخير مع شيء فق 
 ّ الح ما سمَّوه  ما  بين القسم األول المتعل  الشخصي، والقسم الثاني المتعل 

 ّ الح ر في  ينالعيني، إذ ال فرق ب سمَّوه  از وما شاكلها مما ذ الرهن وحقوق االمت
 ّ ة واإل الح ع والشر ر في العيني، والحوالة والب الة وما شاكلها مما ذ جارة والو
 ّ الشخص وموضوعها  الح الشخصي. ألن الموضوع عالقة من اِإلنسان تتعل إما 

المال مضافً  .المال، وٕاما  المال فق  ا إلى الشخص؛ وٕاما 
م عالقة اِإلنسان.وهذه المسا لها شيء واحد هو تنظ  ئل الثالث 

 ّ م الح ان تقس هذا  الذات = فاسدً  و م  مه هذا التقس   .اهو من حيث هو وتقس
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  لِتزامالَقاُنون الَمَدني ونظِرَّة اال 

 
ًض  القانون المدني أ التشرع المتعل اوأ سمَّى  ه ما  : فإن التشرع الغري بيرز ف

ع  أسرته أو التي تنظم عالقة الفرد بجم المعامالت سواء التي تنظم عالقة الفرد 
 غيره من األفراد من حيث المال.

التقنينات  ع القوانين؛ والتي تتمُثل  أما نظرة االلتزام اّلتي هي األصل الفقهي لجم
 ّ ة، فهي الح ة أو الجرمان  الشخصي في القانون المدني. الالتين

انت تدور حول جعل محل االلتزام  ،لتزام عدة تعارفوقد ُعرَِّف اال لها  لكنها 
عمل، أو االمتناع عن عمل. ولقد اخترنا منها هذين  ام  إعطاء شيء، أو الق

 التعرفين:
مقتضاه شخٌص أو أكثر نحو شخص االِ  التعرف األول هو (اتفاق يلتزم  لتزام 

عمل أو االأبإعطاء شيء  ،آخر، أو أكثر ام   متناع عن عمل).و الق
مقتضاها أن ينقل  ة، يجب على الشخص  حسب التعرف الثاني: حالة قانون وهو 

متنع عن عمل). وٕاذا قارنَّ اعين  احق  عمل، أو أن  قوم  هَذين التعرَفين  ا، أو أن 
 ّ ل الدائن  بتعرفهم للح طة بين شخصين دائن ومدين يخوِّ أنه را الشخصي 

ة المدي ظهر مقتضاه مطال عمل أو االمتناع عن عمل  ام  ن بإعطاء شيء أو الق
 ّ ّ  لنا أن نظرة االلتزام هي عيُنها الح ون الغرب قد عرَّف الح ، ثم الشخصي. ف

ّ قسَمين: عينيَّ وشخصيّ ه مقسَّ  الشخصي نظرة االلتزام وجعلها  ، ثم أقام على الح
لها في النظام الرأسمالي. وتُ  ة  هذه النظرة عنده من أهم  دّ عأساس القوانين المدن

عها. والناظر في الفقه الغري وفي التقنينات  ة جم النظرات في التقنينات الرأسمال
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ة بنظرة االلتزام  ة الكل ستدل من العنا عها، وعلى اختالف أنواعها،  ة جم الغر
م  ة العمود الفقر من الجسم.نزلعلى ما لها من شأن وخطر. فهي عندهم 

ة وظهر فإذا ظ ع التقنينات الغر هر فساُدها وعدم صالحيتها تبّين بوضوح فساُد جم
ع القوانين المتفرِّعة   نها.مفساد جم

معالجات  ة،  ُة والدهشُة من مهاجمة الغرب للتشرعات اإلسالم ذلك تبرز الغرا و
اطل. لكّن األغرب منه واألعجب، هو أن ينهزم  ه بهذا التشرع ال فاسدة، وتحدِّ

 المسلمون أمام هذا التضليل الفاسد!
 ّ قوم على  ولنرجع إلى نظرة االلتزام أو الح الشخصي فنقول: إن االلتزام عندهم 

قوم عليها االلتزام هي في  طة التي  ة ما بين الدائن والمدين وهذه الرا طة قانون را
ميز جسم المدين ال على ماله، وهذا هو الذ  نظرهم سلطة ُتعطى للدائن على

 ّ ّ  عندهم بين الح  الشخصي. العيني والح
 فاألّول سلطة ُتعطى للشخص على شيء.

 والثاني سلطٌة ُتعطى للشخص على شخص آخر.
انت سلطة الدائن على المدين ُسلطًة واسعة يدخل فيها اإلعدام  ناء على ذلك  و

 ّ ّ  وح ما يراه متفقً  االسترقاق وح  مع مصلحته. االتصرف 
ام ناء على ق ذلك تقضي بترك الفرد حر  و في  اهذه النظرة على حرة الفرد، فإنها 

ه من غبن في ذلك. فهو حرٌّ في االلتزام وتكون  ما أراد مهما أصا تعاقده، يلتزم 
ه. ما التزم  شيء = أنه مجبٌر على الوفاء    النتيجة = إذا التزم 

 ّ نه أن يت والناظر في نظرة االلتزام أو الح م من  ابيَّن فسادها رأسً الشخصي 
 ّ ّ  طالن تعرف الح م الح تبيَّن له فسادها من تقس  وحده، ألنها انبثقت عنه، و

ضع المرء اوشخص  اعين  م وجزء منه، ولكن ألجل أن  ، ألنها نتيجة لهذا التقس
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عه على المعامالت الفاسدة التي نشأت عن هذه النظرة  عض ما في نإص عرض 
 خطأ وفساد. هذه النظرة من

ـــ 1 ـــ مقتضاه إلخ...«تعرف النظرة  ـ  ».أنها اتفاق يلزم 
شمل المعامالت التي ال يوجد فيها اعني جعل االلتزام اتفاقً  ، وعلى ذلك فإنه ال 

ة مثًال  اله ّ م، مع أنها عندهم اتفاق  الشخصي، وتخرج عنه المعامالت  ن الح
قول  التي تصدر عندهم من شخص واحد وال تتوقف المعامالت التي  على غيره 

ة، مع  ات التعاون ة، والجمع اإلرادة المنفردة مثل الوعد بجائزة، والوص إنها تصدر 
ل مصدرً  عن أن  من مصادره، فضًال  اأنهم جعلوها داخلًة تحت نظرة االلتزام وتش

شملها اال شر وال  ، لهناك معامالت أخر تحصل عند ال تزام مثل الوقف الخير
له يدل على فساد التعرف؛ فال بد و  اة والصدقات وما شاكل ذلك. وهذا  ٕاعطاء الز
ًض همن التدقي في هذا الواقع ِإلعادة تعرف اإذً  أنها حالة «تعرف النظرة  ا. وأ

ة قته هو عالقة ُقرُّها القانون » قانون ة مع أن حق عني جعل االلتزام حالة قانون
ة فحسب. س حالًة قانون  ول

مقتضاها : أمُر الدولِة الناَس أّال فمثًال  ة   يبنوا في المراف العامة، هو حالة قانون
متنع عن عمل.  يجب على الشخص أن 

حسب تعرف القانون المدني، من نظرة االلتزام، وعلى هذا فإن هذه الحالة تكون، 
هذا يتبيَّن فساد هذا ال االلتزام؛ و ست منه وال صلة لها  ًض مع أنها ل ؛ أما اتعرف أ

ة ما بين الدائن والمدين، فهو خطأ سواء  طة قانون قوم على را قولهم: إن االلتزام 
طة  ست را ة، ألنها ل طة ماد ة أو را طة شخص هي عالقة لإلنسان  بلقيل عنها را

شه مع غيره  ة وغرائزه، من جراء ع اع حاجاته العضو ُوِجَدت من جراء محاولته إش
 سان.من بين اِإلن
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. ألن المسألة  المعنى الماد المعنى الشخصي وال  وال يوجد في الموضوع التزام ال 
طة مطلقً  طة بين دائن ومدين. وال توجد هذه الرا ست را طة بين ال ، وال هي را

شخص ومال، أو سلطة لشخص على مال. وٕانما الموضوع يتلخص في أن هناك 
وقد تكون غير مال، وقد  تكون ماًال عالقة بين شخصين موضوُعها المصلحة، وقد 

تكون العالقة عند اِإلنشاء وقد تكون عند التنفيذ. وهذه العالقة توحيها المصلحة، أ 
ع عالقة بين شخصين عند  مها القانون. فالب نظِّ جلب منفعة أو دفع مضرة، و
اق عالقة بين شخصٍ  الس  اِإلنشاء موضوعها المال. والوعد بإعطاء جائزة لمن فاز 
وشخٍص، موضوعها المال، والزواج عالقة بين شخصين موضوعها المصلحة وهي 

ست المال، وٕالى جان ذلك عالقة ناشئة عن المال فق مثل إقامة المعابد  بهنا ل
ه ذلك. ناء المدرسة أو المستشفى وما شا اه الشرب و  وٕانشاء السبيل العام من م

ه فنظرة االلتزام نظرة مغلوطة، فتكون  ع االجتهادات الفوعل ة التي ُبِنَيْت قجم ه
عها فروع  على أساسها أو انبثقْت عنها مغلوطًة مهما تفرَّعت وتنّوعت ألنها جم

 ألساس فاسد.
= فساد نظرة االلتزام، هو استعراض  اماد  ّس حومما يجعل المرء يلمس = و

َسْيِر الزمن،  موقفها حين عرضْت لها المشاكل المتجددة والمتعددة في المجتمع مع
ستطع أصحابها الصموَد عليها، مما اضطرهم إلى  فإنها لم تثبت لهذه المشاكل ولم 

عد  ل والتفسير وال  نها حتى استطاعوا إيجاد حلول للمشاكل المتجددة.مالتأو
ة فن ع التشرعات الغر انت منذ عهد الرومان، وجاءت جم لتها عن قفهذه النظرة 

ر.  من في أول األمرالرومان، واستعملتها  لكن لما بدأت مشاكل و دون تغيير يذ
رز لهم عدم صالحيتها على  اة تتجدد ظهر فساد هذه النظرة للذين نقلوها، و الح

اطلة. اوا هذا الفساد قصورً دّ الدوام، فع ونها هي  س  الت، ول المش  عن اِإلحاطة 
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غيِّرون أصولها  غيِّرونها زاعمين أنها تتطور؛ أ أخذوا يبتعدون عنها و ذا أخذوا  وه
ة التفسير.  حجة المرونة، أ قابل ر، أ االنتقال من حال إلى حال، و حجة التطو

قة أن هناك عوامل متعددة أبرزت فساد النظرة، وأثَّرت  ثيرً فوالحق  ايها حتى تغيَّرت 
 ف العصور.وتبدَّلت على مختل

ا قبل ظهور المبدأ الشيوعي، أظهرت  ة التي ظهرت في أورو فالنظرات االشتراك
غيِّروا نظرتهم لاللتزام. ولما  ة نظرة االلتزام، فاضطّر الفقهاء ألن  عدم صالح
ة العمال وٕالى إعطائهم من  اٌم تهدف إلى حما ُأدخلت على عقود العمل، قواعُد وأح

ن من ق ّ الحقوق ما لم  ح بيرة، وح بل،  أعداد  ّ تكو  ّ االجتماع  ة وح  ن النقا
ان هو الجانب المغبون، مع أن  اإلضراب لكونهم الجانب الضعيف وفي أكثر األح
عطي مثل هذه الحقوق. ح مثل هذه القواعد، وال  ة ال يب  نّص نظرة االلتزام الرومان

انت قوة االلتزام ونظرة العقد ذاتها التي تقول إنها تواف إرادتين عل ى إنشاء التزام 
فيها ُتبنى على إرادة الفرد، ونظّرة الغبن لم تكن موجودًة بل لم تكن نظرة االلتزام 

 تجيزها.
ة َتق انت النظرات الفرد ما أراد  اضي بوجوب ترِك الفرد حر فقد  في تعاُقِده يلتزم 
ه من غبن في ذلك.  مهما أصا

ة وفساُد نظرة االلتزام ُأدِخلت نظرُة الغبن على  ولما تبيَّن فساُد هذه النظرات الفرد
حت في القوانين الحديثة نظرة عامة تنطب  عض العقود ثم َأخذت تتسع حتى أص
مة،  اَر القد اة تخالف األف اٍر عن الح ان نشوء أف ذا  ع العقود. وه على جم

م ار القد حيث أظهر فسادها وعدم  فية أّثر وظهور فساد األف نظرة اللتزام 
قتصر األمر على ان استعمال مختلف اآلالت  ،ذلك صالحيتها؛ ولم  بل 

ة تبرز فساد  ة قد أوجد مسائل عمل ة وتقدم الصناعة، ووجود حروب عالم ان الم
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ثيرة ُسَتْهدُف لها اإ؛ إذ منظرة االلتزا مخاطر  لناس، ن استعمال اآلالت اقترن 
ًض  ان الشخص ال يدفع تعو عد أن  حدث لشخٍص آخر إالَّ  اف عن الضرر الذ 

العمل الضارِّ متعمدً  ًض  اإذا قام هو  الغير صار يدفع تعو ذلك عن  ااِإلضرار 
ِّ أذً  ملكها، وصار إْلحاق أ اء التي  في العامل ُيْلِزم  الضرر إذا صدر عن األش

ض، وهذا ت التعو ما صار عقد التأمين صاحَب العمل  ه نظرة االلتزام.  قضي 
شمل الغير. فوجدت نظرة  قتصر على الشخص بل  ة ال  في القوانين الغر
ان  اته لمصلحة أوالده سواء  ما إذا أمَّن شخّص على ح االشترا لمصلحة الغير؛ 

طة ب وله أوالٌد وقت التأمين أ ن، وهذا يخالف نظرة االلتزام ألنها را ين لم 
طة، مع أن العقد في  عُد ال يدخلون في هذه الرا شخصين واألوالد الذين لم يوجدوا 

ح ُيدِخلهم؛ و  ة أص ذلك فإن نظرة الوفاء ِعْمَلٍة نقَص  ن عفضالً القوانين الغر
لع، والتقدير الجبر لألجر وفي عقود التزام  سعُرها، وفي التسعير الجبر للسِّ

 نظرة االلتزام ومع ذلك ُأدِخل في القوانين الحديثة. المراف العامة، ما يناقض
أنه ال  أن الغش ُفسد العقد، والقاعدة القائلة  وزادة على تلك النظرة التي تقضي 

يخالف اآلداب والنظام العام، وااللتزام بوجوب االمتناع عن  يجوز االتفاق على ما
الغير ة زرعَ  من األضرار  ما إذا رعْت دا ؛  سبب إهمال صاحبها  دون ح آخر 

من واإل منع الشخص من أن ينتفع على حساب غيره)  ال سبب. (وهو ما  ثراء 
م بناء على أرض الغير أو يدفع دينً  ل ذلك يخالف نظرة االلتزام  اق غير موجود. 

 ّ ست حرة، وهي تناقض الح دل على فسادها؛ ألنها تقييد ول الشخصي وتهدمه  و
طة  ونه حقا مطلًقا قوم على را غير مقيد، على أن االلتزام من حيث هو عندهم 

ة بين الدائن والمدين توجب على الشخص أن ينقل حق  عني عدم اقانون . وهذا 
الحوالة أ  حوالة من ن الحوالة توجد إاشترا الرضا  ه  دون رضا المحال عل
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 ّ حوالة الدين ألن الحالة الالح ة تُ ، وعدم اشترا رضا المدين  لِزم الشخص قانون
 ّ ضمنن تحقي العدل. اأو دينً  اعينً  بنقل الح  وهذا ال 

في، بل ال بد من قبوله، ألن العقد هسادفلذلك ظهر  ه ال  غ الُمحال عل ، فمجرد تبل
ون برضا أطراف العقد. ما في غيرها يجب أن   في الحوالة 
عض المشاكل المتجددة التي عرضت نظرة  االلتزام للنقد، ومنه يتبين هذا إجمال ل

ثيرً  اأنها ال تصلح ميدانً  ير، ألن  من أنواع العالقات بين َبني اِإلنسان ال  اللتف
فسد العقد. ون الغش  اُطها منها، مثل  ن استن  ُم

ة على الخطأ المفروض  وهي ال تصلح أن تكون مجاًال  م، ألن المسؤول للتعم
دين، واالشترا لمصلحة الغير (مثل التأمين على عن اآللة، وحوالة ال ماألذ الناج

ه ذلك  ة والوقف الخير وما شا األوالد الذين لم يولدوا) واِإلرادة المنفردة مثل الوص
ما أنها ال  مفهوم،  منطوق وال  ن أن تشملها ال  م من العقود والمعامالت، ال 

ة لتوحيد مختلف الشعوب والبيئات في تشرع  واحد، بدليل ظهور يوجد فيها قابل
ة، وحين تقدمت الصناعة، وهي أن أساسها  قصورها حين ظهرت النظرات االشتراك
ة. وهذه الحرة هي  ة والحرة الشخص ال شك، ألنها تقوم على حرة الملك خاطئ 
ن من االستغالل واالستعمار، ألن  التي تسبب الفساد بين الناس وهي التي تم

حميها القانون حين ُبني إعطاء الحرة في التملك وإ  ة التي  عطاء الحرة الشخص
على نظرة االلتزام تمَّ في ذلك الفساد والشقاء. هذا هو واقع التشرع الغري الذ 
ارة أخر هذا هو واقع النظام الرأسمالي الذ  ع تحّد التشرع اِإلسالمي؛ أو 

 تحّد نظام اِإلسالم.
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ة اونقدً  االغريون هجومً أما التشرع اِإلسالمي الذ أوسعه  س نظرات ظن ، فهو ل
ما هي الحال في التشرع الغري، وٕانما هو منبث  ام والمعالجات  تنبث عنها األح

اب. ة ال يتطرق إليها ارت ة قطع  عن عقيدة عقل
س أصله نظرة في الح وال هو منبث عن نظرة ال ّ فل ّ  ح  الشخصي أو الح

ة جازمة لن يتوصل العقل إلى أصلح منها، لذلك قطع بها العيني، وٕانما أصله عقيد
ه الشك. اقطعً   ال يرقى إل

َ عن هذه العقيدة فهو تشرع إسالمي.  فما انبث
س بتشرع إسالمي. َ عنها فل  وما لم ينبث

 ّ  ؟فأيهما التشرع الح
ائز ثابتة، يتفرع  ا نهمالتشرع المنبث عن عقيدة ذات أصول وفروع وقواعد عامة ور

اب ألنها صادرة  ام التي ال يتطرق إليها أدنى ارت حصى من القواعد واألح ما ال 
 عن رب األراب!؟

ة وضعها إنسان وقد ينقضها إنسان آخر؟  أم التشرع المنبث عن نظرات ظن
ٌ عن الكتاب والسنَّة المقطوع عقًال  أنهما وحٌي من عند هللا  فالتشرع اِإلسالمي منبث

.  عزَّ وجلَّ
س  حث على أنه وحي من هللا ول حث هذا التشرع من حيث هو؛ فإنما ُي وعندما ُي

شر.  من وضع ال
حث اِإلسالم وأساس النظرة إلى اِإلسالم؛ وما دام قد  ة في  وهذا هو أساس القض

انت قطعً  ثبت عقًال  ة هي من عند هللا، فقد  هي شرعة  اأن الشرعة اِإلسالم
 ّ صفات الكمال  ، ألن من صفات هللالح ة االتِّصاف  التي تقتضيها األلوه

، والتنزه عن صفات النقص؛ وعل حةالمطَل  ى هذا األساس تكون شرعُته صح
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عً  ه وأنها جاءت للناس جم ل  اوصالحة على الوجه األكمل الذ جاءت عل في 
ل جيل، ألنها ُشرعت للناس، وأنزلها هللا تعالى لسائر الناس وخاطب  عصر وفي 

ان من المحتم أن تكون ميدانً ال ع الناس. لذا  ير، ُتستَتن  اقرآن الكرم بها جم للتف
م لكونها تشمل  ع عالقات اِإلنسان، ألن مجالها واسٌع للتعم ام في جم منها األح

التالي و  ع الحوادث المتجددة والمتعددة، وهي  ٌة للتفرجم ن م عالتأكيد ترٌة خص
ة فيها، و  ها؛و ما دامت لِإلنسان من القواعد الكل ار العامة التي تحتو األخذ من األف

ــــــحيث هو إنسان، فإنها  ــوال شك  ـ ع الشعوب مهما اختلفت  ـــــ تعالج مشاكل جم
يئاتها؛ وهذا اتها و عملوا  ّله جنس ه ليبلِّغها ف وُنها شرعًة من عند هللا أوحى بها لنب

ل مصر. ل عصٍر وفي   بها في 
اد لسائر  أفعال الع ة فإنها خطاب الشارع المتعل  ة الشرعة اِإلسالم هذه هي قض

اد أ  حانه وتعالى، فإذا حرَّم الرا فإنه ال إالع نها عالُج للمشاكل أوحى بها هللا س
ٌ للعصر أأُس ة الحديثة أم  مل هل هذا التحرم مواف ، أو يتف مع المدن غير مواف
 ال؟

ه الوحي من هللا حق  وٕانما ُسأل هل ذلك  اهذا التحرم جاء  ان  قة... فإذا  وحق
مً  حً  اان ح  وٕاال فال. اصح

عرقل عجلة  عطل المعامالت التجارة، و قال: إن هذا التحرم  غي أن  وال ين
الد في  ة في الخارج، ورما جعل ال قطعها مع الدول األجنب االقتصاد في الداخل، و

قا اة هو عزلة تامة؛ ال  ه وجهة النظر في الح ل ذلك ألن األساس الذ بنيت عل
اسً  دّ عالشرع وحده؛ لذلك ال ُ  ، وال اغيره مق ه عرض الحائ ل ما دونه ُيرمى  . بل 

ار آخر مطلقً  مة له، وال أل اعت ان. اق  مهما 
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العقل الذ قد تشرع إلهي ال مجال لنقضه   هذا إذا نظرنا إلى التشرع اِإلسالمي 
ار،  ينقض تشرعاته عقل آخر. أما من حيث واقع اِإلسالم نفسه، فإن اِإلسالم أف

امً  ون اِإلسالم أح م على واقع، ف ر هو الح مانع أن  اوالف على وقائع، وهو ال 
ثيرً  سمح للعقل أن يدرك  ه، بل  ل ما جاء  ة في  ة العقل من علل  اتجر العمل

ه إدراكً  ام التي جاء بها؛ وفي هذا ، أو احس  االتشرع ف أن يدرك فحو أصول األح
ان لفُظه من  من المجال ال بد ه؛ سواء  أن َفهم العقُل النصَّ الذ حو ما جاء 

ه شيء ال ُيدرُك  س ف ه وآله وسلم). ول أحاديث رسول هللا (صلى هللا عل الرسول 
ش فهمه العقل و ه نص ال  ه. العقُل وجوده أو وجود أصله، وال ف م ف اب الح رح أس

اد وٕان  ة التي ما شرعها هللا تعالى إال لمصلحة الع عض األمور التعبُّد اللَّهم إال 
مة من تشرعها  االجتهادات الكثيرة التي  من رغمعلى الانت تخفى عليهم الح

وع والسجود والمسح على الرأس وغيره.  الوضوء للصالة، والر قيلت حولها، 
ارً أ ونهفاِإلسالم  ؛ ومن  اف أساسه العقل، والعقل هو األداة القادرة على فهمه فق

ه  ه اِإلسالم، واألساس الذ ُتْفهم  قوم عل ان العقل هو األساس الذ  هنا 
ه متوقف على العقل أوًال  مان  ؛ وٕاذا استثنينا الحروف اوأخيرً  نصوص اِإلسالم؛ فاإل

عض السور،الرَّمزة التي أنزلها هللا تعالى في افتتاح التي لم يهتِد العقل إلى و  ات 
ل  علمها إال  احلها  ع نصوص القرآن طالسم، ال  لوقتنا هذا، فإننا ال نجد في جم

َر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم هللا، بدليل قوله تعالى: { ْ َوَأنَزْلَنا ِإَلَْك الذِّ
ُرونَ  َّ إلى نتائج مرضّة، يجب أن  . والعقل حين ُْستعمل للوصول]44 [النحل:} َيَتَف

ين طرقة استعماله في  فرِّق بين استعماله مان، و في العقيدة للوصول إلى اإل
ة للوصول إلى فهم النصوص. فإذا اسُتعمل العقُل في العقائد، َوَجَب  ام الشرع األح

ون استعماُله من أجل اتخاذ دليل علي م على صحتها أو فسادها. أن  ها واتخاذ ح
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ام الشرع ون استعماله من أجل فهم أما إذا اسُتعمل في األح غي أن  ة، فين
امً  ه، أ لفهم األدلة التي جعلتها أح ة. االنصوص وما دلَّت عل  شرع

ات عقيدة ال بد ًال  من والدليل الشرعي على إث ون دل ام اقطع  أن  ؛ بخالف األح
ة ًال  الشرع ون دليلها دل إلى أن يتسّنى للعقل أن يرجعها إلى  اظن  فإنه يجوز أن 

ة هي التصدي الجازم المطاب للواقع  بر وأصول عامة. فالعقيدة اِإلسالم ُ ُ غيُر الجازم ال ُ قواعد  قين؛ والتصدي ما أن التصدي  دّ ععن  ة،  من العقيدة اِإلسالم
ة، بل ال بد دّ عال ُ  الجازَم غيَر المطاب للواقع أن يجتمع  من من العقيدة اِإلسالم

ر أمران.  في الف
.  أحدهما : الجزم في التصدي

قين  قة للواقع عن  ة.  عدّ حتى ُ  ـــــــوثانيهما : مطا ر من العقيدة اِإلسالم هذا الف
اته، أمرً  أمر، في صرح آ ان القرآن الكرم  ن أن تكون العقائد ع اجازمً  الذلك 

نهى نهً  ِإْن ِهَي عن أخذ العقائد من الدليل الظني، فقد قال تعالى: { اجازمً  اقين، و
َُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإن َيتَُِّعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  م مَّا َأنَزَل  ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَاُؤُ  ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ

ِِّهُم اْلُهَدَوَما َتْهَو اْألَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّ  : {23} [النجم: ن رَّ َوإِن ]. وقال عزَّ وجلَّ
ِ ِإن َيتَُِّعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإالَّ  ّ ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اَألْرِض ُِضلُّوَك َعن َسِبيِل 

ِ َوَما َيتَُِّع الَِّذيَن َيْدُعوَن ] وقال جلَّ شأنه {116} [االنعام: َيْخُرُصونَ  ّ ِمن ُدوِن 
اء ِإن َيتَُِّعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصونَ   ].66} [يونس: ُشَرَ

الظن. قين وال تؤخذ  ات دليٌل شرعٌي ُيثبت أن العقائد ال تؤخذ إال عن   ففي هذه اآل
نها محصورة في العقائد، وموضوعها العقائد أأما وجه االستدالل بها، فهو 

َوإِْن ُهْم ِإالَّ .. وقد ذمَّ ُهللا بها الذين يبنون عقائدهم على الظنِّ وقال: {فحسب.
قرة: } [َُظنُّونَ   ].78ال
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اآلخرة إنهم لم يبنوا اعتقادهم على العلم؛ أ على  وقال عن الذين ال يؤمنون 
 ّ أنَّ الظنَّ ال ُْغني عن الح ة:  ، ثم ختم اآل قين، بل َبَنوه على الظنِّ ن ا؛ فائً شي ال

ون اعتقادهم مبن أعليهم  حثوا، حتى  حيث  ان يتحروا و على الجزم والقطع، 
ًال  ة التي يتوصل بها اقين  ون الدليل دل ف د الك ون اإلسالم قد حدَّ هذا  ؛ و

ه اِإلسالم. قوم عل  المسلم إلى أخذ األساس الذ 
ة محصور  قين ة يجد األدلة ال ع الشرع ــــــة في ثالثة، هي: العقل ومن َيتَّ القرآن  ـ

ــــالكرم  ــ ه  ـ الحديث المتواتر. (وهو الحديث الذ يثبت أن الرسول (صلى هللا عل
اب). اقطع  اوآله وسلم) قد قاله، ثبوتً  ه أدنى ارت  ال يتطّرق إل

دة من ، بل َْحُرم أخذ العقياوما عدا هذا األدلة الثالثة فال تؤخذ منه العقيدة مطلقً 
شيء... غيرها؛ ألن العقيدة عندئذٍ  س  ، والظنُّ ل  تكون مبنَّة على الظنِّ

ًال  ون دليلها دل شتر ألخذها أن  ام فإنه ال  ، بل اه دائمً  امجزومً  اقطع  أما األح
ون ظن  ه أو الوقوع  افي أن  د بين االلتزام  عند العجز عن تحصيل دليله، والتردُّ

ة هللا.  في اِإلثم ومعص
ُم هللا في المسألة، جاز أخذه، بل  َم هو ح فإذ غلب على ظنِّ المسلم أن هذا الح
انت تحتمل عدة معاٍن، قد تكون  ة من القرآن، إذا  َم هللا في حقه. واآل ح ح أص

م  فهمها داللُتها على الح فهمها شخٌص على وجه، و الشرعي داللًة ظنَّة، وقد 
مً  لٍّ منهما ح ون فهُم  ، اشرع  اشخٌص آخُر على وجٍه آخر، وفي هذه الحالة 

حتمل عدة معان. ان  ذلك الحديث المتواتر إذا   و
ّ وأما الحديث غيُر المتواتر فهو ظنيٌّ  ًال  في أ ون دل صلح ألن  على  حال، وقد 

ة سواء أكانت ألفاُظه ال تدل إال على الح قى داللًة ظن م الشرعي، لكن داللته ت
م الذ  انت تدل على عدة معان. وعلى هذا فال يجوز أخُذ الح معنى واحٍد، أم 
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فوت اِإلنسان  ال  ا لك اب االحت م إال من  ة الح ه، وال إنزاله في مرت يدل عل
قع في محرَّم... والشا ال  م في واجٌب ولك ة ألخذ الح اف هُد على أن الداللة الظنَّة 

ه وآله وسلم) يوم  رناها، ما رو عن رسول هللا (صلى هللا عل الحالة التي ذ
عضهم أاألحزاب، وهو قوله: (ال َُصلَِّينَّ أحٌد العصَر إالَّ في بني ُقَرْظة) ف درك 

عُضهم: ال نصلّ  ؛ فقال  عُضهم: بل نصلِّي، ي حتى نأتيها. وقاالعصر في الطر ل 
عنف أحدً  ه وآله وسلم) فلم  َِر ذلك للنبي (صلى هللا عل منهم؛  الم ُيِرْد منَّا ذلك، ُذ

أن الرسول قد  ة الظن في الحاالت الفوتَّة أوهذا صرٌح  غل م الشرعي  قرَّ أخذ الح
 التي تعرُِّض اِإلنساَن لكسِب طاعٍة أو تالفي محرَّم.

سير عليها التشرع الغري، وهو ال فالتشرع اِإلسالميُّ  سير على الطرقة التي   ال 
حٍث مطلقً  ات وال في النفي وٕانما يجعل موضع ايجعل الحرة موضع  ، ال في اِإلث

حدِّ ذاته إنما جاء لم حث األساسي أفعال اِإلنسان. والتشرع  الجة أفعال عال
ر الحرَّة أو ينفيها،  قرِّ أِت ل وهو ال ينظر إلى اِإلنسان من حيث اِإلنسان، ولم 

قوم على أساس أن هذه األفعاَل  أفعاله على أساس الحرة وال عدمها؛ وٕانما  اُمه  ق
مها؟  تصُدر من اإلنسان، فما هو ح

عض األفعال، ورتََّب عقاً  م  الذلك أوجب  قوم بها، وحرَّ من الدولة على من ال 
ٍم من الدولة على  اأخر ورتب عقاً  أفعاًال  قوم بها، ثم وعَد بثواٍب جزٍل ونع من 

امة لكل من َفَعَل واجً  ٍم، يوم الق م لكل من فعل  اوترك ُمحرَّمً  امق عقاب أل وتوعََّد 
 المحرَّم وترك الواجب.

ات، أ مستحَّات، وطلب ِفْعَلها  عض األعمال مندو يرتِّب  ندون أمن ثم جعل 
ه امتثاًال أ عقاب على الترك، وهو ُيثيب على ا ألمره تعالى؛ ثم جاء  لفعل، ألن ف

روهات. ها لكنه لم يرتب أ عقاب على فعلها وهي الم  إلى أفعال فطلب تر
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ها أ  احها.إهذه إلى جانب أفعال ُخيِّر اِإلنساُن في فعلها أو تر  نه أ
ة إذً  عض ،في نظرة التشرع اِإلسالميِّ ألفعال اِإلنسان ا،فالقض  هي أنه عمد إلى 

عضها فحرَّمها، وعمَد إلى أفعال أخر فرّغب فيها  أفعال اِإلنسان فأوجبها، وٕالى 
أخر غير مرغوب فيها من  أفعاًال  دَّ من غير أن يرتب أ عقاب على َتْرِها، وعَ 

األخير أفعاًال على غير أن يرتب أ عقاب  النهي عنها، وجعل  من  من لم يلتزم 
احً  ها. اأفعال اِإلنسان م  له فعُلها أو تُر

ست واردة في  هذا هو موقف التشرع اِإلسالمي من اِإلنسان وعلى ذلك فالحرَُّة ل
اتً  احث التشرع اِإلسالمي ال نفً  ام فعل اِإلنسان إلى إ، إال اوال إث م أح ن تقس

عني أن التشرع اِإلسالمي حصر أفعاًال  اح ال  روه وم  حالل وحرام ومندوب وم
عينها، وحصر أفعاًال فأوجبه عينها، وحصر أفعاًال  ا  ة فرّغب في  أخر فحرَّمها  معن

اقي األفعال. فعلها، وحصر أفعاًال  اح   فنفَّر من فعلها، ثم أ
معاٍن عامة محددة  بل في التشرع اِإلسالمي أوامُر ونواٍه من هللا تعالى جاءت 

ع والرا مثًال  الب ع، وحرَّ الوصف  م هنا هو : أحلَّ ُهللا الب الح م الرا، فالمخاطب 
ه ال يترك  م الذ خوطب  اِإلنسان، لكنَّ محلَّ الخطاب هو أفعال اِإلنسان وهذا الح

قيِّد هذه الحرة.  له حرَّة فعل ما يراه، وال هو 
ثيرً  لٍة تقع له  صدر من  الكنه عالُج لمش ٍم لفعٍل  اُن ح اة؛ فهو ب في هذه الح

صف ه تعالى متعلّ اسانً ه إنتاِإلنسان  ه يجد أن خطا  . والناظر في أوامِر هللا ونواه
أفعاٍل موصوفة وصفً   ٌ ن إ، أ اعام  افعل اِإلنسان من حيث هو إنسان، ومتعل

ل ما يندرج تحتها. فحين أعطى  معاٍن عامة تنطب على  هذا الخطاب قد جاء 
م خط  ام الوقائع، جعل هذا الح ، اأ معنى عام  اعرًض  احلول المشاكل، أ أح

مً  ، أعطى ح ارة أخر ع ُلِّ  اأو  ل فعل من نوعه، وعلى  لنوع الفعل ينطب على 
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ان الوصُف غير  ه الوصف العام وما يندرج تحت المعنى العام إن  ما يدل عل
ل  ه الوصف العام أو يندرج تحت المعنى العام مع  ل ما ينطب عل معلَّل، وعلى 

ان الوصف معّلًال ما تنطب عل م للوصف إن  ع ه علَّة الح م الب قول في ح ، فهو 
م الصرف:  مثًال  ع أو في ح ار الب م خ عَ «أو في ح قول الرسول » أحلَّ هللا الب و

عوا الذهب  قول ( ب ار، ما لم يتفرَّقا ) و الخ عان  ه وآله وسلم) ( الَب (صلى هللا عل
يف شئتم يدً  ا من هذه المعاني العامة  االفضة  أتي االستن بيد )... ومن هنا 

لة من المشاكل المتجددة والمتعددة لِإلنسان عبر  م لكل مش األزمان؛ ِإليجاد ح
ن أن َتْحد م ، وال تقع ولهذا ال  ه، أو مستن م منصوص عل َث واقعة إال ولها ح

لٌة إال ولها  م، وال ُتْفَتَرض مش م، وقد أعطى الشارع حادثٌة إال ولها ح ذلك ح
اٍم  ا أح بذل أقصى ما عنده الستن جتهد و شر أن يجدَّ و ، وترك للعقل ال النصَّ
للمسائل المتجددة والمتعددة من النصوص الخاصة أو القواعد العامة، ولم يجعل 

احً  ن أن يخلَو منه عصٌر من  ااالجتهاد م م ة ال  فا فحسب، بل جعله فْرَض 
عً خا العصور، وٕاذ  :اال عصٌر من مجتهدين فقد أثم المسلمون جم

ــ  هذا هو واقع التشرع اِإلسالمي. ـــــ
ــ  وذاك هو واقع التشرع الغري. ـــــ
ــ ٍّ  ـــــ ساس قطعيٍّ أمبنيٍّ على  وهذا هو الفرق الشاسع بين الشرعين بين تشرٍع ح

حة التي ُتع له وحده دّ عطي التشرعات الصح ين في العالم  حة، و ا هي الصح
ه تشرعات العالم اليوم. تشرع ظنيٍّ   خاطئ تقوم عل

ات هللا العليِّ  م قوله تعالى: { فمن آ ِ َأَضلَّ الح َّ وا َعن َسِبيِل  َفُروا َوَصدُّ َ الَِّذيَن 
ُّ ِمن  *َأْعَماَلُهْم  اِلَحاِت َوآَمُنوا َِما ُنزَِّل َعَلى ُمَحمٍَّد َوُهَو اْلَح َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
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َئاِتِهْم َوَأْصَلَح َاَلُهْم  َر َعْنُهْم َسيِّ فَّ َ ِِّهْم  َفُروا اتََُّعوا اْلَاِطَل َوَأنَّ  *رَّ َ َذِلَك َِأنَّ الَِّذيَن 
ُ ِللنَّاِس َأْمَثاَلُهمْ الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ  َّ َذِلَك َْضِرُب  َ ِِّهْم  َّ ِمن رَّ ـــ 1} [محمد: َُعوا اْلَح  ].3 ــــ

اطل تحّد  ومما يؤسف له أن الذ حصل في الواقع، هو أن التشرع الغري ال
ان من نتيجة ذلك أن هزم المسلمون.اوقحً  اصارخً  االتشرع اِإلسالمي تحدً   ، ثم 

اس ثم  ، وُمزِّقوا شر ممزَّق.. وٕانَّ اتام  اتدميرً  اان من نتيجة هذه الهزمة أن ُدمِّروا س
ل  المرَء لَأخُذه الَعجُب والدهشة حين يدرك قصور التشرع الرأسمالي عن مواجهة 
شاهد هزمة  ح، ثم  لة تعرض لإلنسان، وقصوره عن حلِّها الحّل الصح مش

ّ المسلمين أصحاِب المبدأ  اطل!. الح  أماَم تحدِّ المبدأ ال
ق  التفوُّ انوا مشدوهين  التشرع الرأسمالي  إن المسلمين حين هاجم الغريون 
الصناعي الهائل الذ حصل في الغرب، فانساقوا في الرد على هذا التحد على 
ل  عالج  الصعيد الخاطئ، ومشوا على مزاعِم َمْن قالوا لهم: إن النظام الرأسمالي 

؟اللمشاكل فهل في اِإلسالم عالج لكل ا ا تر  مشاكل 
عظمة االختراعات  العالج الرأسمالي للمشاكل، مأخوذين  فر المسلمون أنفسهم 
َ ما عالجها  حثون في اِإلسالم عن عالج للمشاكل َوْف والصناعات، وصاروا ي
ير حث، وحصل الخلل في التف ، التشرع الغري. ومن هنا حصل الخلل في ال

ام اِإلسالم التي يخالف عالجها  ان من جراء ذلك حصول ُفقداِن الثقة في أح و
حثون  ام الغرب وتشرعه. وما هو أدهى وأمرُّ من ذلك هو أنهم أخذوا ي عالج أح
قوله النظام الرأسمالي، أو ال يخالفه على األقل،  في اِإلسالم عن رأ يواف ما 

ة اِإلسالم ل راء.حتى يبرهنوا على صالح انت الهزمة الن  مجاراة العصر ف
سأل المسلمون عن المصارف (أ البنوك) الُسألون هل اِإلسالم قادٌر فمثًال  : حين 

ثيٍر  احة الرا و مها وٕا ، من حيث تنظ قوله النظام الرأسمالي أ قول فيها ما  أن 
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ون . وٕانما ُسأل المسلمون ما رأ اِإلسالم في المصارفةمن مشاكل الصيرف ، ف
ة على  س صورة رئ قوم  لة في المصارف هو أن عملها  الجواب: إّن واقع المش
ه  لة والقصيرة األجل، والحساب الجار واالعتمادات وما شا الرا في القروض الطو

ذلك بتوصيل المال من بلٍد إلى بلٍد و  قوم  ه ذلك.حذلك، و  ف األمانات وما أش
اٌح شرعً أما توصيل المال وحف األمان غير أجرة،  اات فهو م أجرٍة أم  سواء أكان 

لها فإنها حرام قطعً  قول: { اوأما معامالت الرا  َاألن هللا تعالى  َم الرِّ قرة: َوَحرَّ } [ال
قول: {275 قرة: َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ ] و  ].279} [ال

ه وآله وسلم):  ا في النَّسيئة اإنم«والرسول (صلى هللا عل  ».الرِّ
قول: و الفضة يدً «و الذهب والفضة  مْثل. فما زاَد فهو  عين ِمْثًال  ابيد عينً  االذهب 

 ».را
ل را ألنها اسم جنس ُمَحّلى  لمة الرا في القرآن والحديث جاءت عامة تشمل  و

ع أنواع الرا سواء أكان را الفضل، أم را ال شمل جم  انَّسيئة، رً األلف والالم ف
ه وآله وسلم) أم را غير معروف حدَث  امعروفً  ام الرسول (صلى هللا عل في أ
 .اجديدً 

.  ولهذا ال يوجد أ احتمال ِلحل أ نوع من أنواع الرا لعموم اللف
ص، على أن قول هللا تعالى: { قى على عمومه ما لم يرد دليل التخص َوإِن والعام ي

قرة: ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ ُتْبُتْم َفَلُكْم  ه وآله وسلم) 279} [ال ] وقول الرسول (صلى هللا عل
ل ما يزد ع افما زاد فهو رً  ، ارأس المال من رً  لىهما قوالن صرحان في تحرم 

اله حرام. ع أش ان نوع معامالته؛ فالرا بجم ان اسمه ومهما   مهما قلَّ ومهما 
 وخالفه، واف مصلحة الفرد أ وسواء واف العصر أهذا هو رأ اِإلسالم في الرا 

مة له ما دام الدليل الشرعي يجل  وخالفها، واف المجتمع أ ل ذلك ال ق خالفه، ف
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ة غير صالحة لهذا العصر ألنه ال  على حْرمته، وهذا ال يجعل الشرعة اِإلسالم
. حلل الرا من أجل المحافظة على الوضع االقتصاد  يوجد فيها ما 

ان هذا الرأ ب لة مهما  ل هي صالحة ألنها قادرة على أن تقول رأيها في المش
مة من التشرع. اصعً   على عقل اِإلنسان القاصر من معرفة وجوه الح

والرا من المسائل التي ال توجد إال في المجتمع الرأسمالي وهي غير موجودة في 
 المجتمع الشيوعي وال في المجتمع اِإلسالمي.

لة، ال فحين ُ  ة، ُطلب الرأ في واقع المش ه أو رأ الشيوع طلب رأ اِإلسالم ف
 الرأ الذ يواف هو النظام الرأسمالي وتشرعه المصَلحّي.

ع المسائل التي تحدّ  النظاُم الرأسماليُّ فيها نظام اِإلسالم،  وِقس على ذلك جم
عدم مجاراة ال ه حلوٌل وهاجم فيها التشرع اِإلسالمي واتهمُه  س ف عصر، ألنه ل

ًض  ة، ومما يؤسف له أ ة والصهيون ن اللمشاكل التي تواف أهواء الرأسمال ، أنه لم 
ه األدلة  ارد المسلمين محتوً  ما دلت عل ان رأ اإلسالم في المسائل  على ب

ه  قول  ان محاولة إيجاد حلول في اِإلسالم تتف مع ما  ة، لكنه  ة التفصيل الشرع
ن أن توجد هذه الحلول، للتناقض البيِّن بين النظام النظ م ع ال  الط ام الرأسمالي؛ و

ل لكنه ما نفع، وال واف هو أالرأسمالي واِإلسالم؛ لذا بدأ الت النظام الرأسمالي   و
ُم مغلوطٌة هي على درجة  ل مفاه والتشرع الغري، فشاعت وذاعت من جراء التأو

م اِإلسالم، روَّجها بيرٍة من الخطر على المسلم عداء اِإلسالم أ ين وعلى مفاه
م جديدة؛ أولها : أن اِإلسالم مرن متطور. مفاه  َ  وخصومه من الطرفين.. لذا نود

 وثانيها: أنه ال بد لِإلسالم من مسايرة الزمن.
 وثالثها: أنه ال بد من إيجاد انسجام بين اإلسالم والعالم الحديث.
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له، ولكل امر أن  ن تأو م ثيرة تنطو تحت عنوان أن اِإلسالم  اقتراحات  ونود 
امه؛ وقصدوا بذلك معنى  يتخَذ الرأ الذ يرده ولو ناقض أسس اإلسالم وأح
سير المسلمون في جهٍة  ه مسايرة العصر إذ ال يجوز أن  مرونته وتطوره، وقصدوا 

 ، سودون العالم في العصر الحديث؛  همأن وًصاخصو والغريون في جهٍة أخر
ات الغرب، و ل اِإلسالم فيجب علينا أن نؤوِّ  م حتى نوجد نحسب رغ غيِّر المفاه

التالي أن نترك  اانسجامً  عني أنه يجب علينا  ين العالم المتمدن، وهذا  بيننا و
ع النظام الرأسمالي، ألن اِإلسالم يناقضه وال ُقرُّه على ُسَننِ   ه وَِدِعه...اِإلسالم ونت

ل دعوة للتوفي بين اِإلسالم وغيره من األنظمة، هي دعوة ألخذ الكفر وترك  ف
ح أن  ه من خطر على المسلمين وعلى اِإلسالم، صح اإلسالم، وفي هذا ما ف

شر أن  ااِإلسالم وضع خطوطً  ام، وترك للعقل ال ثير من األح عرضة في 
ة للمشاكل المت ام الشرع ل يوم، والمتعددة بتعدد الوقائع. لكنه لم ستن األح جددة 

مً  ه اأو ُمْجَتهدً  امنصوًص  ايترك حالة إال جعل لها ح من ِدَِة القتيل حتى َأْرش  ،ف
ة من يخدش خده أو جسمه أو يخدش غيره عمدً  عني االَخْدش، أ ِفد ... وذلك ال 

م يرده من أخذ أ ح ن للمرء أن  م ها، ألنها ال تعطي إال أن هذا مرونة وتطور، ف
ل  عني أن هذه المعاني العامة تساير  ذلك ال  ، و ه اللف ما فيها مما دل عل
ه ضمن هذه  ل عصر يجد حلول المشاكل التي تحصل ف عني أن  عصر، بل 

 الخطو العرضة.
عني الصناعات واالختراعات  س  علم المسلمون أن العالم الحديث ل جب أن  و

ست محل نزاع بين العالم والمسلمين، ألواالكتشافات. فإ ة و ن هذه ل في نها عالم
ستعملها، بل الصراع قائم بين المسلمين وغيرهم  ل واحد من الفرقين أن  استطاعة 
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ارة أوضح  ع ش، أو النظام المعين لمعالجة المشاكل وحلها، أو  على طرقة الع
ة.  على األيديولوج

ه والعالم الحديث الذ هو الرأسمال ة والقانون المدني وما شا مقراط ة ومعها الد
ة  ة اِإلسالم اطل ال بد من إزالته، وٕاحالل اإليديولوج له في نظر اِإلسالم  ذلك، 
اة هي السائدة، ونظام اِإلسالم في  ش في الح محلَّه وجعل طرقة اِإلسالم للع

م، من أجل نشر لواء العدل في األر  ص معالجة المشاكل هو الذ يتح ض وتخل
ه اِإلنسان. ه من ظلم اِإلنسان ألخ ة مما تعان  اِإلنسان

ين  حاول إيجاد االنسجام بينه و اِإلسالم وفِهَمُه، أن  ر من آمن  ف ن أن  م يف  ف
 تلك األنظمة الفاسدة التي يجب على المسلم إزالتها وٕاحالل اِإلسالم محلها.

ل حسرة، قد سادت المسلم ل أسف و طرت ولكن نقول  ة، وس م الغر ين المفاه
انت هنا الهزمة  ل اِإلسالم ليواف النظام الرأسمالي وغيره، ف رُة محاولة تأو عليهم ف

ر  ة الذ أحرزه الغريون على العالم اءالن م اِإلنسان ان هنا النصر المدمر للق ، و
له.  اِإلسالمي 

. غير الوجهة ان هنا بدء تحول التارخ إلى وجهة أخر ان يتجهها،  و التي 
ع  ان طب ل زمام العالم من أيد المسلمين إلى أيد الغريين ف أن يتسرب  اوتحوَّ

ة الشرعة  اره، وأن يثار التساؤل عن صالح ام اِإلسالم وأف أح الخلل إلى الثقة 
ان هذا أول الوهن  ة لمعالجة مشاكل العصر الحديث، ومماشاة الزمن، ف اِإلسالم

ان األ مجموعة من الناس في  قي  مفهومها الحق ة إذا أخذنتا األمة  مة اِإلسالم
ة ينبث عنها نظامها. أ  نها مجموعة من الناس مع مجموعة إتجمعها عقيدة عقل

س والقناعات ترطها عقيدة واحدة. فإذا تسرب الخلل إلى هذه  م والمقاي من المفاه
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س والقناعات فقد تسرب إلى  م والمقاي مً المفاه عمل فيها تهد لها   اان األمة 
 .اوتخرً 

م  ة. ألن مجموعة المفاه ان الدولة اِإلسالم وهذا الوهن في األمة تسرب إلى 
مسك بزمامها المسلمون قد اعتراها الخلل  ان  ة التي  س والقناعات اِإلسالم والمقاي

معول الهدم واِإلزالة. ان الدولة فضرَب فيها   ومن ثم تسرب إلى 
الفعل، وما ظهرت نتائجه خالل قرن واحد؛ فإن االستعمار عندما  وهذا ما حدث 
ش اِإلسالمي  أن الج ه رأ  ن لد مها، وتكوَّ ة وتحط يئس من غزو الدولة اإلسالم
انها التي تنبث  ة ليزعزع  ار الغر األف ة  ات عنه دولتها؛ ومن أجل الوصول إال ُغلب، عمد إلى غزو األمة اِإلسالم ر عن طر اِإلرسال الغزو الف لى غايته قام 
ات السرة؛ واتخذ مراكز  ات والكتب والنشرات والجمع شيرة والمدارس والمستشف الت
ة في اسطنبول  له في مالطة وغيرها. ونشطت إلى جانب ذلك السفارات األجنب

م ة  اس ه في األوسا الس لغ النشا أشدَّ يروت؛ و ا في األوسا والقاهرة ودمش و
ثيرً  رة فاستماَل أعداُء اِإلسالم  ثيرن من  االف اب الجامعات والمدارس، و من ش

عث حب الثقافة  ان لهذا أثره في  ش، ف شغلون مناصب في الدولة وفي الج الذين 
هم في اِإلسالم وصالحيته للعصر الحديث. ة في نفوس المسلمين وتش  الغر

انت تحت ستار حب االستفادة مما عند والحجة التي بنيت عليها  اسات  تلك الس
ة  انت البدا ذا  . وه ل ظاهر ش الغرب مع اصطناع المحافظة على اِإلسالم 

ما راح ينخر في جسم الدولة.  عندما راح السوس ينخر في جسم األمة 
ما انتقلت األمة اإلِ  ة من دور الَمدِّ إلى دور الَجْزر  ة وانتقلت الدولة اِإلسالم سالم

ة إلى دور تلّقي الثقافة االستعمارة بنوع من التضليل  من دور حمل الدعوة اِإلسالم
ما  قنت الدول المستعمرة = وال س لترا وفرنسا = نإالخبيث ولما استفحل األمر، وأ
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ة، وأن الوهن قد الِفْعل  أن االنحالل بدأ في األمة اِإلسالم تغلغل في دولتها، بدأت 
ة تقتطع منهُتغيُر على  اعً  اأطراف الدولة اِإلسالم عَ   ااألجزاء ت ثم عمَّ الطمُع جم

ا تحاوالن االشتراك في هذه الغنائم، و  ا وألمان ا، فصارت روس الرغم على دول أورو
ة وصراعهم عليها ف عً  إنهممن اختالف الدول على اقتسام الدولة اإلسالم  ااتفقوا جم

 رض.على إزالة نظام اِإلسالم من األ
ار الخالفة في اسطنبول على التخلي عن  ُعها في إج ة جم َّرت الدوُل الغر لذلك ف
اسة، وٕاكراِهَها على تطبي التشرع الغري  م والمجتمع والس نظام اِإلسالم في الح
ان  م. ف مقراطي في الح في القضاء، والنظام الرأسمالي في االقتصاد، والنظام الد

س وزراء 1850سنة  مؤتمر برلين الذ عقد ان حينها رئ ة و م بين الدول األورو
سمارك. ا  س وزراء ألمان ا دزرائيلي اليهود ورئ  برطان

طلب فيها منه أن يتْرك  فة المسلمين  رة إلى خل واتف المؤتمر على إرسال مذ
ة وما  رُة بلهجٍة تهديد النظام المدني. ثم ُِعثت المذ أخذ  ن إالنظام الديني وأن 

اسيون في الدعوة  اب العالي في اسطنبول حتى نش المثقفون والس ُسلِّمت إلى ال
فة، إذ ُوجد في  فيإلى إيجاد النظام المدني والسير مع العصر، فأثَّر نشاطهم  الخل

ة، وٕاحالل  ام الشرع ٌ عام لتغيير األح ة واألوسا المتعلمة رأ اس األوسا الس
ة م وما هي إال فترة قصيرة حتى بدأ هذا التغيير. ففي سنة ها؛ حلَّ القوانين الغر

ُوضع قانون الجزاء وقانون الحقوق والتجارة. وفي سنة  ،م1858هجرة  1275
من  اللمعامالت، ووضعت قانونً  اوضعت المجلة قانونً  ،م1868هجرة  1276

ام القانون المداأل ين أح شيء من التوفي بينها و ة مع مالحظة  ام الشرع ني. ح
ة 1870هجرة  1288وفي سنة  ومحاكم  -م ُجِعلت المحاكُم قسَمين: محاكم شرع
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ة. وفي سنة  يل المحاكم  ،م1877هجرة  1295نظام ُوِضَعت الئحة تش
ة.  النظام

ة تدرج  ذا استبدلت القوانين اِإلسالم ان حلّ ، وحل ماوه ها القانون الغري، لذلك 
ة أمرً  س غير؛ ألن اقررً م ازوال الدولة اِإلسالم ؛ ولم تب المسألة إال مسألة وقت ل

ة تخلَّت عن نظام اِإلسالم عمل  م، وزعز  ااألمة اِإلسالم ت ثقتها عفي القضاء والح
انوا يتولَّون تطبي نظام اِإلسالم صاروا  صالحيته للعصر الحديث؛ وألن الذين 

َ ا لمسألة عندهم إال مسألة أسلوب َيرون ضرورة ترِه وأخذ النظام الرأسمالي؛ ولم تب
ة، وزوال الخالفة أمرً  ن سقو الدولة اِإلسالم . لهذا لم  : امفاجئً  افي األخذ فق

طً  تفاألمة وصل ش اإلسالمي، هو  افيها الحال إلى أن ضا ا الج من ض
ومته في أنقرة ومًة غير ح نشئ ح فة و مال، يخرج على الخل ثم  ،مصطفى 

خلعه ثم ي لها أزل الخالفة من الوجود، من غير حاره و مشاعر األمة  حفل  ن 
فة للمسلمين وقد ساعده  ذلك وقوف الكثيرن من دعاة  علىوال بتأييدها لوجود خل

عارضه في عمله إال القليل. لكنَّ السؤال الذ يجب أن إلى التجديد  ه، ولم  جان
حصل ذلك واِإلسالم ن أن  م ان  م في  نطرحه على أنفسنا: هل  عادته يتحَّ

ن. فإذً  م ار األمة ومشاعرها؟ ال، ال  حدث إلغاء الخالفة  اأف عي أن  ان من الطب
م المسلمين من جراء وهنهم وَضْعِف  اشرة الغرب ح ة من الوجود، ثم م اِإلسالم

 ...عقيدتهم في نفوسهم وتنازلهم عن ممارستها ِفْعًال 
له للغريين صاروا  امً وعندما صار األمر  بون ح ختارونهم  اُيَنصِّ من المسلمين و

ممن هم أشد منهم عداًء لِإلسالم، وأحرص على محوه؛ وها قد مضى ما يزد على 
ة  النظام الرأسمالي، حتى  خاضعة لنفوذنصف قرن من الزمن واألمة اِإلسالم

ين الفناء إال مسألة زمن، إال أن يتدار ها أشرفت على خطر الفناء ولم يب بينها و



 

75  

رُة فصل الدين عن الدولة رأً  ست ف ع أوسا  اعام  اهللا برحمته.. أَول سود جم
ة أو بين أوسا  ة واألوسا الشعب اس ال فرٍق بين األوسا الس ة  األمة اِإلسالم
فصل الدين عن  لهم صار يناد  اب؟ ف المتعلمين والمتدينين أو بين الشيوخ والش

قول: اعام  اوُعْرفً  اعام  ام رأً الدولة ألن األمر صار عنده حانه وتعالى  . وهللا س
ُّ َوَال َتتَِّْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َْفِتُنوَك َعن َْعِض َما { م َبْيَنُهم َِما َأنَزَل  ُ َوَأِن اْح

ُّ أَ  ُد  ُّ ِإَلَْك َفِإن َتَولَّْوْا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِر ِثيرً َأنَزَل  َ َن  ان ُِصيَبُهم ِبَْعِض ُذُنوِِهْم َوإِنَّ  مِّ
]. واألمة في عصرنا هذا تفصل الدين عن الدولة 49} [المائدة: النَّاِس َلَفاِسُقونَ 

مضون اعمل  ة فصِل الدين عن الدولة، لكنهم  عرفون ماه ، مع أن أكثر األفراد ال 
النتيجة إلى هذا رضخون  النظام الغري. مع ما يراه الناس، و م   الفصل، وٕالى الح

طة جوار، أو  طة صداقة أو را ة را طة صارت بين الشعوب اِإلسالم ست الرا أل
طة أخو  ة؟ أو  ةمصلحة أو را طة األخوة اإلسالم ة فق بينما انعدمت فيها را عرق

س على هذا األساس صار الر  طة األخوة بين إيران والعراق أل  العام ال ينط برا
طة الصداقة والجوار  اكستان وٕانما ينط برا ا، وال بين األفغان و وال بين سورا وتر
ة سو األفراد  طة األخوة اِإلسالم ة، ولم يب ممن ينط برا والمصلحة المشتر

 الذين ال ُسمع لهم صوت؟
عضهم طة الوحيدة التي تر المسلمين  عض هذا، مع أن الرا إنما هي اِإلسالم  ب

قول: { حانه وتعالى  س غير، فإن هللا س  ].10} [الحجرات: ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ل
قول (المسلم أخو المسلم). ه وآله وسلم)   والرسول (صلى هللا عل

ة أو تولم  طة الشعب الواحد هي الوطن طة الشعوب بل صارت را قف الحال عند را
عد ا ة، ولم  طة اِإلسالم في أ قطر من األقطار التي القوم لرأ العام ير را

ل دوًال  ي في سورا ستسألم في العالم اِإلسالمي. ثم  تش ون التر غ المسلمون أن 
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، والسورُّ في ا؛ واللبنانيُّ في السنغال أجنب ا، واإليرانُي في مصر أجنب اأجنب 
ت أجنب  من االكو سّموا المسلَم أجنب اأجنب ، واألردنيُّ في ال الد  ا؛ ورضوا أن  في 

 اِإلسالم؟
ة فتثور مشاعرهم لذلك، ثم ال تتحرك  م يبهرثم أل ة والقوم المسلموَن النداء للوطن

م اِإلسالم؟  لهم عاطفة عند النداء إلعادة ح
ام  اس األح م الشرعي، وصار مق اس المسلمين صار المنفعة بدَل الح س مق ثم أل

ة ال للدليل الشرعي؟ ة موافقتها للمصلحة الماد  الشرع
ُِر  ستن اة، بل  ثم أال َسَتِْعُد جمٌع غفير من المسلمين رجوع اِإلسالم إلى معترك الح

الت؟ ونه من المستح عدُّ  ذلك الكثيرون و
ة التي تجمعها في األصل عقيدة واحدة هي  س هذا هو واقع األمة اِإلسالم أو ل

ة يومئٍذ على أساسه؟ التي انبث  عنها نظامها فسادت الدولة اِإلسالم
انت هذه األمة قد انفصل نظامها عن عقيدتها عمل  ، وصار هذا الفصل هو افإذا 

؟ عد ذلك أمة مستكملة الر قى  يف ت  العرق العام المقبول، ف
س والقن م والمقاي انت األمة مجموعة من الناس مع مجموعة من المفاه اعات وٕاذا 

ما ر  م دترطها عقيدة واحدة =  حت لد أمتنا أكثُر المفاه دنا وقلنا = وقد أص
ة، وصارت أكثر  َس غير إسالم س مقاي ة، وأكثر المقاي َم غير إسالم مفاه

ان هذه األمة إسالم  قى  ن أن ي يف ُْم ة، ف عد  االقناعات قناعاٍت غيَر إسالم
ل مقومات الك ه  قال: إن األمة أن تغيَّرت ف ان اِإلسالمي؟ إنه لِمَن الخطأ أن 

ار  ان قبل نحو قرن أ يوم بدأت تأخذ أف ة على مفترق طرق، فإن ذلك  اِإلسالم
ار اِإلسالم.  الغرب إلى جانب أف
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ة في أوحال الغرب، ولوثتها شرعُته  أما اليوم فقد انزلقت أقدام األمة اِإلسالم
ًض الظالمة، ومدنيُته الضالة الم قال اضللة. ولكن، من الضالل أ ن األمة إ، أن 

ة وتقلَّص  ون ذلك يوم أن ُدّمرت الخالفُة اِإلسالم ن أن تفنى، قد  م ة  اِإلسالم
ع أنحا ُم هللا من المجتمع في جم ام اِإلسالم  ءح وم أن صار فصُل أح األرض، و

ار اِإلسالم في ، أما يوم أن تعود الثقة والوالء، و اعام  اعن الدولة رأ  تترسخ أف
انها في  َعُث من جديد، فإن فناء األمة وَذو ا التراث الروحي وتن قا األذهان وتتحرَّك 
ة هو في األصل،  خضمِّ أنظمة الكفر أمر مستحيل، ألنَّ موت العقيدة اِإلسالم

َر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظو ضرب من المستحيل: { ْ ْلَنا الذِّ  ].9} [لحجر: نَ ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
ت أن تصل إليها..  انت قد أوش ة وٕان  ة لم تصل إلى حافة الهاو فاألمة اِإلسالم

 فهّال وعيتم ذلك أيها المسلمون؟!
ون نظام اإّن و  ة اِإلسالم ألن  صالح ة يتردَّ في انعدام الثقة  قع األمة اِإلسالم

اٍة في العصر الحديث  ح
ة التي يجب أن توضع ع عليها، والتي يجب أن تكون محل  وهذه هي القض األص

حث وموضوع العالج.  ال
ة، ألن هذا  ة العقيدة اإلسالم ة هي قض قال إن القض ان من الخطأ أن  لذلك 
ح، وهو أمر في منتهى الخطورة.  مانهم، وهذا غير صح عني اتِّهام المسلمين في إ

ل مسلم والحمد ة موجودة في  ة فقدت ثالثة  ،فالعقيدة اِإلسالم لكنَّ األمة اِإلسالم
 أمور مهمة:

ة، من جراء أوًال  اة وأنظمة التشرع فغاضت منها الحيو ار الح أف : فقدت عالقتها 
ارها عنها ماتت وانتهت إلى جثة  ة التي إذا ما انفصلت أف رها لعقيدتها العقل تن

 هامدة.
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أنها لم تعُ ثانً  اة، ف عد الح د مصدقة أنها ستواجه في سيرها ا : فقدت تصوُّرها ما 
امة وحساَه ولم تعد تخشى عذاب هللا، ولم تعد ُتخ فها جهنم، وال ُيرعبها يوَم الق

م.  الجح
مها حيث ال عين رأت وال أذن إلى ما أنها لم تعد تستهدف الجنة، وال تشتاق  نع

ة التالي لم تعد تستهدف رضوان هللا غا شر. و ات  سمعت وال خطَر على قلب  الغا
 عند المسلمين.

جماعة، فصار المسلمون شعوً اثالثً  الت  ودوًال  ا: فقدت الرا اِإلسالمي  ودو
ات وأُ   متفرِّقين. ابل صاروا أفرادً  اسرً وجمع

ة أمة ميتًة إن لم يدق  إن فقدان هذه األمور الثالثة يوشك أن يجعل األمة اِإلسالم
حة الغاضب  حوا ص ص  الثائر على الجهل، والغي، والضالل.المسلمون النفير، و

ة  قول نأما العقيدة اِإلسالم ل مسلم  ل مسلم، وال يزال  فسها فال تزال موجودة عند 
اح مساء: ال إله إالَّ هللا محمد رسول هللا.  ص

ه، وال  قولها ال تتحرك شعرٌة في َبدنه، وال خلجٌة في قل عضهم عندما  ان  وٕان 
ره شيء من مشاعره، وال تجع ع، وال ُتوجُد في طر تأخُّ اة قدر إص له يتقدم في الح

ان تأكيدنا  وانحطاطه أ عائ من العوائ وال أ حاجز من الحواجز؛ من هنا 
ة، وٕانما فقدوا الثقة  فقدوا العقيدة اِإلسالم ما ينبث عن هذه فعلى أن المسلمين لم 

مة. حة السل   العقيدة الصح
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  بَها االقتَصادالَقضّة لَست َسبَ 
 

عني أن الفقر هو  ة، ألن هذا  ٌة اقتصاد ة قض قال إن القض وٕانه َلِمَن التضليل أن 
ه. اطل ال شك ف  سبب انحطا األمة، والغنى هو سبب رفعتها؛ وهذا 

، بل  ر األمة، ألن النهضة هي االرتفاع الف الفرد، وال ينهض  فالغنى ال ينهض 
حة هي السموُّ  ر على األساس الروحي.النهضة الصح  الف

ار  . فاألف ان االنحطا ار  ار وجدت النهضة؛ وٕاذا ُعدمت األف فإذا وجدت األف
 ّ اتها ونهضتها، وأعظُم  في أ أمة من األمم هي أعظم ثروة تحوزها األمة في بدء ح

ر. انت األمة عرقة في الف ة يتسلمها الجيل من سلفه إذا   ه
ن تجديدها ما دامت األمة محتفظة وٕاذا ُدّمرت ثروة األمة ا م ة فسرعان ما  لماد

ة  رة وظلت األمة محتفظة بثروتها الماد رة أما إذا تداعت الثروة الف بثروتها الف
ما هي حالة  فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة، وتسير األمة إلى حالة الفقر، 

ة أعداؤهم  ر، المسلمين اليوم. إذ تسلَّم مقدرات ثرواتهم الماد من أهل العلم والف
ر  من أنفسهم ومن أعدائهم وغدت مصارف العالم  اوتنعَّم بخيراتهم المتفوقون ف

ملكون شيئً  أموالهم، ومصانع الغرب والشرق تدار بثرواتهم وهم ال   اتُغصُّ 
ة من أغنى األمم ألحوزونه. والواقع الراهن يدال داللًة واضحًة على أن ا مة اِإلسالم

فرض إن لم تك ما  ة الواحدة  ن أغناها إذا ُجمَعت ثروُتها ورجعت الدولة اِإلسالم
ه. ع ُمعتنق  ذلك اِإلسالم على جم
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نتقل من الزراعة وحدها إلى الزراعة  ضًال عنوف ذلك فإن االقتصاد حتى ينمو و
حفز  حيث تكون الصناعة هي رأس الحْرة ال بدَّ له من حافٍز حاٍد  والصناعة 

ة.األمة على ا ر وقدرات عقل ع، وهذا الحافز الحاد ال ينبث إال عن ف  لتصن
اة. ار في الح ة التي تنبث عنها األف ر، العقيدة العقل  ومن أعظم الف

ة،  ة اقتصاد ست قض ة ل ه فالقض ما  بلوعل ُة الثقة  رة أ قض ة ف هي قض
ار.   ينبث عن عقيدة اِإلسالم من أف
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َست    َقضَّة ُعُلوموالقضَّة ل

عني أن العلوم هي  م وعلوم، ألنه  ة تعل ة قض قال إن القض ة أن  ومن السطح
ار هي الحافز، والعلوم إنما  شهد أن األف ار؛ مع أن الواقع  ست األف الحافز ول

ار ارتفاعً  األف ار، وال  اوعدمً  اووجودً  اوانخفاًض  اتتأثر  اة هو األف والذ َُسيِّر الح
 العلوم.

َ إليها مرة أخر إذا  ن أن تهتد م ة التي اكشتفتها األمة  وٕان معظم الحقائ العلم
يرها. من فقدتها  دون أن تفقد طرقة تف

يرها  اة  -أما إذا فقدت طرقة تف رها األساسي عن الح فإنها سرعان ما  -أ ف
 شفات ومخترعات.تتتقهقر وتفقد ما لديها من م

ة  مئات على أن األمة اِإلسالم فيها من المتعلمين والمثقفين عدٌد ضخم ُعدُّ 
األلوف، ومع ذلك ال تزال متأخرة في االكتشافات واالختراعات، ألنه ال يوجد لديها 
ة معينة فيدفعها إلى األمام لخدمة تلك  ه هذه المعارف والعلوم نحو غا ر يوجِّ ف

ة. ة السام  الغا
ن ؤ ملذلك فإن العلماء والمخترعين  ضًال عنوف ون األرض، وهم ُأجراء ُم
ُأجراء، لكنَّ إ قاع األرض  قعة من  حضار َأمثالهم ال إ حضارهم و إحضاُرهم من أ 

ر حتى تتم  ر عند األمة، فالمسالُة ف لة من أساسها إذا لم يوجد ف عالج المش
  النهضة وتصل األمة إلى ما ترد.

 
ع  والقضَّة لَست قضّة تشر
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ة تشرع وقوانين ألومن غير الدقة أن  ة قض عني أن القوانين قال إن القض ن هذا 
ح. اة، وأساس الدولة، وهذا غير صح  هي أساس الح

شر  ة التي تحدث مع ال ام إن هي إال معالجات للمشاكل اليوم فالقوانين واألح
اة، فاألصل هو وجهة النظر التي انبثقت عنها  منبثقة عن وجهة النظر في الح

ست القوانين.القوانين و   ل
انت تطبَّ أال ترون أن رع ة  ا الدولة اِإلسالم اما انت  نفسها  عليهم األح التي 

 تطبَّ على المسلمين، فهم والمسلمون أمام القاضي والحاكم سواء.
ة هم أصحاب الرسالة، وهم َحَمَلُة  ان المسلمون في الدولة اِإلسالم ومع ذلك فقد 

انت تتمثل فيهم   النهضة.الدعوة، و
طبِّ عليهم التشرع الغري أثم  قاع األرض  ال تر اآلن أن المسلمين في أكثر 

ة لم  ة؛ فالقوانين الغر عتنقون العقيدة اِإلسالم ة، لكنهم ال يزالون  والقوانين الغر
حصل عندهم عتنبث  ن عقيدتهم، ومع ذلك فهم لم يلحقوا بنهضة الغرب ولم 

، وال  ر اًال  ايزالون منحطين متخلِّفين من الغرب قرونً ارتفاع ف ، مع أنهم مضى وأج
ة ما يناهز الستين عامً  قهم القوانين الغر ة اعلى تطب ؛ مما يدل على أن القض

ة تشرع،  ست قض هي ما تنبث َعْنُه هذه القوانين من وجهة نظر شاملة عن  بلل
عود إ لُّ ذلك  اة. و ه من مظاهر الح القوانين من حيث الكون وما ف لى الثقة 

سمونها في العصر عانبثاقها  اة، أو ما  ن العقيدة؛ أ إلى وجهة النظر في الح
صف ة  ان األمة اِإلسالم ة هي في  ة. وعلى هذا فالقض اإليديولوج ها تالحديث 

فضل ما  ة، بل هي من أغنى األمم  أمة، ألنها ال تفتقر إلى غيرها في اِإليديولوج
ه وآله وسلم).عهللا ا هأعطا  ن طر قرآنه وسنَّة نبِّه (صلى هللا عل
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ة  ة عندها، وال هي في تقو ست في إيجاد العقيدة اِإلسالم ة ل لة األمة اِإلسالم فمش
م والثقافة فيها؛ وال في  يجاد دستور إصالح تشرعها إاقتصادها، وال في إيجاد التعل

لة هي في ر  عقيدتها بدستورها وقوانينها، أ جعل وقوانين لها، وٕانما المش
طة من الكتاب  االتصدي الجازم منص  ة المستن ام الشرع ار واألح على األف

طِّقه  عاَقب من َحيد عنه وال  والسنَّة، مما دلَّ الكتاب والسنَّة على أنه دليل شرعّي 
 على نفسه وغيره.

ار والنُّظم  األف ارة آخر هي إيجاد الثقة  ع ة.و   المنبثقة عن العقيدة اِإلسالم
 

  ُمَعالَجة الَقِضَّة
 أَو إعاَدة الِثَقة

الرجوع إلى النقطة التي بدأ منها الخطأ ِإلصالح هذا  ة محصور  إن عالج القض
س هناك شيء غير هذا منطلقً   .االخطأ ول

ه؛ فال تزال من رغمعلى الفالمسلمون ال يزالون مسلمين والحمد    ل ما هم عل
ان في  ما  ة، واِإلسالم ال يزال في أصوله الكتاب والسنَّة  عقيدتهم عقيدة إسالم
طة من الكتاب  ة المستن ام الشرع ه وآله وسلم)، واألح ام الرسول (صلى هللا عل أ

ع العصور الذ والسنّ  انت في جم ما  ة وما دل عليهما الكتاب والسنَّة ال تزال 
ة االس ف ه، و انت يوم ُوِضَع ِعْلُم أصوِل الفقه.اسُتْنِطت ف ما  ا ال تزال   تن

اِإلسالم، وال تغير في حقائ الدين، لكن  س هناك نقص في اعتقاد المسلمين  فل
ة، َترتَّب  ام المنبثقة عن العقيدة اِإلسالم ار واألح األف هناك فق زعزعة في الثقة 

ان ان األمة، ووجود خلل في  الدولة أدَّ إلى تدمير  عليها وجود خلل في 
ة. األمة في طر الفناء حتى جعلها على حافة الهاو  الدولة، وسار 
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الرجوع إلى النقطة التي بدأ منها الخطأ، أ إلى عالج  ون إالَّ  فالعالج ال 
ة.  ام المنبثقة عن العقيدة اِإلسالم ار واألح األف الزعزعة التي حصلت في الثقة 

ة من العالج  ة، وحمل الدعوة والغا اة اإلسالم هي إنهاض األمة، الستئناف الح
أسره. قتها إلى العلم  ة على حق   اِإلسالم

 
 َقةالَقَناَعة والثِّ 

صحة الشيء وصدق  .هقولون إن الثقة ناجمة عن القناعة 
ة من المشاعر، فهي تأتي لِإلنسان من غير براهين، وتذهب من غير  والقناعة آت

ست شيئً براهين، والثقة  ، بل بإيجاد القناعة  ال الحجة والمنط ه  ن الحصول عل م
اطً  اطً  االتي قد تأتي اعت اطل وغير مطاب للواقع.اوتذهب اعت  ؛ هذا القول 

قته للواقع، أو  مطا ال شك؛ أ  صحة الشيء وصدقه  فالثقة تنجم عن القناعة 
الشيء وصدقه، وهذا  للفطرة، لكنها ال تحصل إالَّ بناء على برهان يثبت صحة

ون عقل  طً  االبرهان إما أن  صحته  امرت شعر الشخص  المشاعر، وٕاما أن 
ه، ومن تكرار ذلك تحصل القناعة  قوم دليل عقلي عل وصدقه فق من غير أن 

 وتتولد منها الثقة.
اطً  يفالثقة ال تأت اطً ااعت قة الشيء  بل، ا، وال تذهب اعت تأتي من تكرار ثبوت مطا

للواقع، أو الفطرة العقلّة أو الشعورَّة؛ وتذهب من تكرار ثبوت عدم صحته وصدقه؛ 
خ الثقُة ال بدلهذا هو ا ذهبها، وحتَّى تترسَّ  ذ ُيوِجُد الثقة؛ وهذا هو الذ يزعزعها و

ن تنتقل من دور إقامة البرهان إلى دور البداهة، وذلك بتكرار ثبوت صحة أ من
البرهان ع  .اوشعور  اقل الشيء وصدقه 
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ذلك تصعب زعزعة  ك، ف صعب إيجاد الثقة في جو التش ما أنه  لثقة في جو او
ام الشرعة  ة أح صالح ما َصُعَبْت على الغريين زعزعُة الثقة  ذلك  مان. و اِإل

ة لمعالجة مشاكل العصر  س من  حيناِإلسالم ذلك ل مان، ف ان الجوُّ جوَّ إ
ة اِإلسالم في جو  صالح عيدوا هذه الثقة  السهل على الدعاة إلى اِإلسالم أن 

ك.  التش
ام، أ الصراُع  حولأن ينشأ الصراع العنيف  من وهنا ال بدَّ  ار واألح هذه األف

ه العقول والمشاعر في ُّ الذ تصطدم ف يلتمع من خالله  اما بينها اصطدامً  العقائد
شرق نورها، فينجلي فساد األ ، و ظهور فساد ضوء الحقائ ام الجارة،  ار واألح ف

لمس المسلم حينئٍذ صدق عقيدته وصحة معالجتها  وجهة النظر المنبثقة عنها، و
، والنقاش العمي ُطالَن وجهة نظر  ر ما يلمس الكافر والمناف ِمن الصراع الف

عً الكفر وصحة وجهة نظ تجّلى عند ذلك للناس جم فساُد النظام  ار اِإلسالم، و
م اِإلسالم.  القائم، وصالح ح

امه وصدُقها ُوِجَدت القناعُة بها وتولدت  ار اِإلسالم وأح فإذا تكرر ثبوت صحة أف
ام الموجودة في  من عن هذه القناعة الثقة بها وحدها ار واألح دون سائر األف

 العالم.
ٌ عن وٕاذا عمَّْت هذه  القناعُة الناَس، وترَّزت الثقة في نفوسهم َوْوِجد رأ عاٌم منبث

م هللا مهما وقف في  وعٍي عام، فإنها تكون قد دبَّت النهضة في األمة؛ وأقامت ح
اطل،  ر  لَّ ف طل  ة وُت اس ة تزل أكبر قوة س ار القو ات ألن األف سبيلها من عق

م فاسد. ل ُح ر   وتدمِّ
نا  مان إلى استعمار ومستعمرن، من عداوة وٕان عدوَّ فر وٕا ل عداوتنا له من  حوَّ

اِإلسالم  غضنا له من ُغض مسلمين ِلكفَّار  ل  مسلمين إلى عداوة مستعمرن، وحوَّ
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صف ذلك أنسانا مرارة الهزمة  غض وطنيين ألجانب، و ل عنها انا مسلمين، وأز تإلى 
فا ل  فر لإلسالم، حتى يتحوَّ ه رضوان هللا ونها هزمة  ُحنا له من جهاٍد نطلب ف

المظاهرات واالحتجاجات للحصول على االستقالل، أ على  ص  فاح رخ إلى 
الد اِإلسال اقي   م!االنفصال عن 

 فإلى متى نغفل عن هذه الخط الجهنَّمَّة الكافرة؟
ينه إلى صعيده األصلي.. أ إلى الص عيد فال مندوحة لنا عن إعادة الصراع بيننا و

، فإنَّ لدينا عقيدة ونظامً  شر؛ ولكن ال بدَّ لنا االمبدئي العقائد  نتحّد بهما سائر ال
 .انا من هو، وأن نتخذه عدو أن نعرف عدوّ  من

حمل لنا من أجله العداء،  ينه و السبب الذ  فإننا إذا لم نعرف جهة العداوة بيننا و
التالي ال  ن إنقاذ أنفسنا من براثنه، و م ه.ال  ن التغّلب عل  م

ال شك، لكننا اوٕاذا لم نتخذه عدو  طرته، وتحت رحمته  ، فإننا سنجعل أنفسنا تحت س
َْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدو ال ننسى ما قاله هللا تعالى: {  ].6} [فاطر: اِإنَّ الشَّ

ُ ِلْلَكاِفِرَن َعَلى َوَلن َيْجَعَل أنه قال عزَّ من قائل: { نفسه الوقت فيولن ننسى  ّ ًال  ات 141} [لنساء:اْلُمْؤِمِنيَن َسِب آ ة معاملة األعداء  ف ]. فقد جاء القرآن 
َا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صرحة تقرع اآلذان وتوق العقول وتهز النفوس. فقال تعالى: { ْم َأْوِلَاء ُتْلُقونَ  ُ ِّ  َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َوَعُدوَّ َن اْلَح م مِّ َفُروا َِما َجاءُ َ ِة َوَقْد  } ِإَلْيِهم ِاْلَمَودَّ

َن َأْوِلَاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن ]. وقال {1[الممتحنة:  الَّ َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِر
ِ ِفي َشْيءٍ  ّ َما َودُّ ]. وقال: {28} [آل عمران: َْفَعْل َذِلَك َفَلَْس ِمَن  َ وْا َلْو َتْكُفُروَن 

َفُروْا َفَتُكوُنوَن َسَواء  ].89} [النساء: َ
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ار  ان من المحتم على المسلمين الكثير من الكفاح المرر في سبيل بثِّ أف لذلك 
ًض  فاح شديد مع العمالء أ ، ومع الملحدين وسائر أعداء الدين ااِإلسالم، وال بدَّ من 

 في مختلف الجبهات.
ضاح:وهنا قد ي  رد است

ة مقسمة دو  الد اِإلسالم انت ال انت متحررة من االستعمار، فعًال  ًال إذا  ، وٕاذا 
اُمها مسلمان و  َّ فالكفاح إذن يجب أن ينصبَّ على األنظمة التي تخالف  ،نيُح

...!  اِإلسالم فق
الَءين: نالجواب ع ة ب و  ذلك: أن األمة من

وُنهم عمالء امها و َّ عُض ُح ُم مللمستع أحدهما:  َ رن. وثانيهما: أن معظمها ُتْح
ام أ العالم اِإلسالمي حالتان اثنتان: عض الح  غيِر ما أنزل هللا. ولذا تملكت 

مان فففي الحالة األولى: قد أثَّرت  عضهم اِإل ة حتى أفقدت  يهم األنظمة الغر
حوا في صف األعداء ولو  اة، فأص نهج للح م و نظام للح صلُّوا اِإلسالم 

 وصاموا.
 ، العجز الدائم عن الوقوف في وجه الدول الكبر ة: يبرز الشعور  وفي الحالة الثان

عض عث في نفوس  االستناد إلى  اأسً  هموهو الذ  من صالح هذه األمة إال 
بر تنافُس الدولَة التي تستغلهم وتستعمرهم، فأدَّ ذلك إلى تصوُّر  عمالة دولة 

َم الخطر بنظرهم، فُجسِّ حضان استعمار آخر، أاستعمار إلى انتقالهم من أحضان 
ة إلى الوجود، مع أنهم يؤمنون  ة إعادة الدولة اِإلسالم ان اة.وُأْعد في ذهنهم إم نهج الح م و نظام للح  اِإلسالم 
أمة قادرة  ة  األمة اِإلسالم اة، وعدم الثقة  مبدأ عالمي للح اِإلسالم  فعدم الثقة 
ان الصدارة بين األمم، أضف إليهما الرعَب الذ قذفته الدول  على أن تحتل م
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ل  ر والخداع،  ما لديها من وسائل الدمار وأساليب الم الكبر في قلوب المسلمين 
م تقوم على ذلك جعلهم ينأون بجانبهم عن ا قائهم في الح يزة  جعلون ر ِإلسالم، و

الدهم واالستناد إلى قوة  ل  اأمتهم، وأخيرً  االستعانة  ام الغريين  ااستسلموا  إلى الح
 ، فضاعوا وأضاعوا...اوالشرقيين معً 

ار  األف رة إعادة الثقة  قاومون ف لذا، فإن الغريين، وَمْن وراَءهم من الُعمالء، س
ل صوت يرتفع اِإلسال ام اِإلسالم، وسيبذلون قصار جهدهم لخن  أح ة، و م

 الدعوة إلى هللا وٕالى الدين اإلسالمي.
ة في  ل إومن هنا يجب أن ندرك الصعو ستعد المسلمون لذلك  نهاض األمة، وأن 

فرض الجها سواء. داالستعداد... والكفاُح أمٌر ال بّد منه، بل هو فرٌض    سواء 
 

 ةالَرْجِعَّ 
انً  ه م ان عل ان، أو صفًة أو حاًال  االرجوع: هو العودة إلى ما  الرجوع إلى الم  ،

 أو الرجوع إلى الفقر أو الغنى، أو الرجوع إلى الصحة أو المرض.
عد الموت. اة   أما الرجعة فهي الرجوع إلى الح

.  والرجعي: هو المنسوب إلى الرجعة؛ هذا هو المفهوم اللغو
ه المحدثون في العصر الحاضر هو أن الرجعي: من يذهب ولكن ما اصطلح  عل

ة هي السير على مذهب السلف في  ساير الزمن، وأن الرجع مذهب سلفه وال 
ار والعادات والتقاليد دون مسايرة التطور. ومن هنا قالوا عن اِإلسالم إنه  من األف

 رجعي.
ة هي من الرجوع، أ من العودة  انً لقد عرفنا لغًة أن الرجع ه م ان عل أو  اإلى ما 

ين، وٕالى الحالة د. وهل أشرف للمسلمين من أن يرجعوا إلى حظيرة الصفًة أو حاًال 
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طر الدين على تلك األقسام الشاسعة من المعمورة،  س ان  انوا عليها يوم  التي 
 ّ حملون فيها مشعل النور والعدل والح انوا  شر في  وٕالى الحالة التي  إلى بني ال

 سائر األقطار؟
عنون  الكن التقدميين من المسلمين يَتبنَّون تجنً  التعرف االصطالحي، فهم 

ار والعادات والمعتقدات ة الجمود على مذاهب السلف في األف من دون  الرجع
روا لتراثهم، وحادوا عن سيرة سلفهم، وتحلَّلوا من مسايرة الزمن؛ وهل ُهْم لمّ  ا تن

ارهم وجعلوا عقي انوا على حاٍل أحسن من حال السلف؟ أم أنهم حين بدلوا أف دتهم، 
انوا أكثر نجاحً  اتهم على الطراز الحديث،  ع أنما ح اًة،  اجم من السلف وأسعد ح

اًال   ؟وأصلح حاًال  وأهدأ 
ة الرجوع إلى العصور المتخلفة التي ال يجوز العود إليها  الرجع عنون  إنهم 

نصحون ا ار التي تحملها واِإلقالع عن و آلخرن بتناسيها والتخلص من األف
مً  نا قد عني أننا  انوا يتعاطونها، وهذا  متخلفين، فقراء  االعادات والتقاليد التي 

 نرجع إلى تخلفنا وفقرنا؛ وهذا القول علينا اآلن وف رأيهم أّال فالمعرفة والعلوم، 
انت الدعوة قائمة للرجوع إل ح، لو  ة قبل اِإلسالم؛ صح  إلى الوضع أى الجاهل

ه التقدميُّون من أهل هذا العصر.  المماثل لما هم عل
ة... فأتى اِإلسالم واعتنقناه فصحح  ائل ضالة متنابذة مرضى الجاهل نا ق لقد 

ع أن نقود األمم. اة، نستط الح ارنا وشفى نفوسنا، فغدونا أصحاء جديرن   أف
ان الصدارة في العالم، وٕالى فالدعوة إلى الرجوع إلى  اِإلسالم تكون دعوة إلى م

ما  ست دعوة  ع األمراض التي نعاني منها في وقتنا الحاضر، ول الشفاء من جم
عض انت  همفهمها  ة التي  ات الوسائل الح د في العصور األولى؛ وٕان و ستللتمسك 

بُت من شيء، فإنما أتعجب من هؤالء المرضى، الفاقد الوع اء في تعجَّ ي، األشق
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اطل وحالل وحرام، ثم  فوننا مما شرع هللا لنا من ح و ا واآلخرة، من الذين ُيخ الدن
اجير  ش ود ما يتمرغون في حمأة الع صة لنتمرغ فيها  عرضون علينا ِسَلعهم الرخ

 الظلم والفساد.
س رجع  ل وتضليل، ألن اِإلسالم ل س  ،اقالوا عن اإلسالم إنه رجعي؛ وهذا تهو ول

مثِّ  اوال فسادً  ضالًال  ة ــفي األرض، وال  امه، بل هو هدا م من أح ة في ح ل الرجع
لِّ الناس. ع الناس،   وصالٌح ومصلحٌة لجم

ات على أمن األفراد في وٕانما الرجعي  ح التعد قة هو ذلك الذ يب الواقع والحق
عمل جاهدً لوالشعوب ا طرة على أقواتها وموار  امستضعفة، و القوة للس شها،  د ع

م  ه األحوال في القد انت عل س تارًة أخر لما  االحتكار والتدل  حينواِإلكراه تارًة، و
ستعبدونهم من خالل القوة الظالمة التي  الناس و ستبدون  ان الطغاة والمتكبرون 

ما ه. لهم.. اانوا يتخذونها سالحً  ثير من المواقف  يو ه اليوم في  الحال عل
ة الها وأدواتها وألوانها.  الدول ع أش انة في جم سلكون خاللها ُطُرق الفتن والخ التي 

ة، ودين التقدم والرخاء، ودين السالم، ال  أما اِإلسالم فهو دين الرحمة واِإلنسان
حاولون  ما  س اِإلسالم  ستكين إلى الهزمة وال يرضى بها، ول االستسالم، ألنه ال 

عرّ  صوِّ فأن  َزِّفوه.ه و ر وه و  و
فهم فهمً  ة، وهو ال  اللغة العر م اِإلسالم أنزلت  ح أن تعال قً  اتام  اصح إال عن  ادق

الغتها  طرقها وطر من تمرَّس بها واستالن لساُنه اصطالحاتها، وعرف 
س دينً  م  اشعو  اوفصاحتها؛ لكن اِإلسالم ل ، بل هو إنساني اوال طائف  اوال إقل

ة، أ المبدأ وا ان إلعقيدة، عالمي الموطن والهو ل م ة في  نه صالح لِإلنسان
 وزمان.
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قولهم هذا امتهان اِإلسالم ووصفه  والذين يزعمون أن اِإلسالم رجعي يردون 
عترفون فعًال  مهم المزف، وهم  ان صالحً  العجز والتقصير عن احتواء تقدُّ ، اأنه 

عد صالحً وأتى لفترة معينة محددة فأصلحها، وعند لغيرها،  اما انقضت هذه الفترة لم 
ة وسواها مثًال  اِإلسالم فأتت االشتراك ل من يناد  شها، ف ، ِإلصالح الفترة التي نع

ة افي هذه الفترة المتقدمة، ُعدُّ في نظرهم رجع  عيدهم إلى فترة زمن ، ألنه يرد أن 
ام التي احتاجانقضت وولت، واأل تعد صالحة لمعالجة حاضرنا ها تلك الفترة لم تح

ّ  من التقدمّي؛ فالرجوع إليها هو الرجوع إلى الوراء  فائدة. دون أ
ان على صعيد أن اِإلسالم من عند محمد (صلى  صح أن يناقش إذا  وهذا القول 
قرته، شأنه شأن أ  إنسان شرَّع هذا النظام من إبداع ع ه وآله وسلم)  هللا عل

عد ان مصلح اجتماعي جاء من  اره صالحة لمعالجة واقعه الذ  انت أف ه، ف
ه؛ أما وٕانه من عند هللا، وأن محمدً  ش ف عبُده ورسوُله، فقد اختلف الموضوع  اع

 وصارت الحرب بين اِإلنسان والسماء.
قة التي ال مراء فيها أن العر  انوا على ضالل، وفي حالة تخلُّ والحق ف خلقي ب 

، فجاء اِإلسالم فهد مه إاهم وٕانسانيِّ لى الرشاد فساروا على هداه، والتزموا بتعال
ة والنور، بل سادوا العالم  فانتقلوا من عصر الظالم الدامس، إلى عصر الهدا
مان. لكنهم لما تخلوا عنه أصابهم التمزق  ه اِإل أسره، وأناروا الطر وزرعوا ف

ائل والتشرذم نتيجة تنازعهم في انوا ق ما  عُضهم على  ما بينهم، فعادوا  ُغيُر  ب  اعض، وشعوً  قوم بينها أ را أخوٍّ متين، عندها تخلفوا عن ر متفرقة ال 
ع  انوا هم الذين ينتجون للعالم جم ستهلكون إنتاج غيرهم مع أنهم  حوا  التمدن وأص
اء. وهذه  ة العم ونون قد رجعوا إلى الوراء، أ إلى الجاهل هذا  ة؛ و اب المدن أس
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الرجوع عن اِإلسالم فهو هي ال ل من يناد  ل ما فيها من معنى، و ة  رجع
 رجعي.

اة، فأين  سعادة المرء في هذه الح والدين اِإلسالمي هو النظام الوحيد الذ تكفََّل 
؟ نحن عن نظامه الذ ال يجعل فضًال  التقو  لعري على أعجمّي إالَّ 

ان ض افالرجعي حق  مارس  ًال امن  ، ثم رجع إلى الضاللة والكفر، وراح  فاهتد
اته.  هواه في مختلف مظاهر ح

ان قبلها مهتدً  الرجوع اوأما من استفاق على ضاللته وقد  ، ثم وطد العزم وناد 
التُّهم. ، ومن الغرب العجيب أن ُشان وُرمى  ، فهذا اِإلنسان تقدميٌّ  إلى الهد

مً   فضيلة.قيل الرجوع عن الخطأ  اوقد
خطائنا؟ أما آن لنا أن نفي من غفلتنا ونثوب وٕالى رشدنا، ونحمل أفمتى نرجع عن 

، والتخلف الخلقي؟ افح في سبيل إنقاذ اِإلنسان من براثن الجشع الماد   اِإلسالم ون
 

 ُمَساَيرة الزََّمن
ما في إوقولهم عن اِإلسالم  ه القدرة على مسايرة الزمن، وال س نه ال يوجد لد

حتة، وضروا مثًال األ ة ال اس ست في إقامة دولة  عمال الس على ذلك أن المسألة ل
ز  ،فحسب بل هي في وقوف هذه الدولة في المجال الدولي، ومحاولتها أخذ مر

ار  فيمرموق بين الدول، واستطاعتها التأثير  اتها على أف الموقف الدولي مع ث
اته، وهذا ما اِإلسالم، ثم إيجاد عالج للمشاكل التي تقتضي عة الزمن وتقل ها طب

ل  ه الوقائع التي تحدث في  ن، وتجعل األمر غير ُمستغٍن عن مسايرة آتستدع
ل حادثة، تستجد...  الزمن في 
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لمة غامضة مبهمة؛ فإذا أرد منها  نوالجواب ع لمة مسايرة الزمن  ذلك: هو أن 
سود العصر من ة متفقة مع ما  ام اِإلسالم ة واعتداءات على  أن تجعل األح همج

 ح األفراد والشعوب، فهذا ال يجوز.
ون المجتمع  ة.ل يخضعفحين  ون الرا ضرورة اقتصاد م نظام رأسمالي   ح

ح المجتمع  ص ه أن يجعل الرا ل خاضًعاأما حين  س عل م نظام إسالمي فل ح
ة العصر، ومن أجل مسايرة الزمن! افي المجتمع الجديد حفاظً  حالًال   على روح

ظل حرامً  ٌر، ألن الرا  َ ام الساعة، وال عبرة بتغيُّر افهذا ُمْن ، وال بتغيُّر العصر إلى ق
 الّظرف، وال بتغيُّر المجتمع.

ح من  وقولهم إن الرا من ضرورات المجتمع، قوٌل مرفوض، حتى لو أص
اة نفسها، فعلى اِإلنسان غيِّر المجتمع الفاسد، ال أن  ضرورات الح المؤمن أن 

غيِّره  م الشرعي و  حسب هواه.ُْفِسد الح
ل زمن  ع المشاكل المتجددة مع  وأما إذا أرادوا من مسايرة الزمن إيجاد حلول لجم

 فهذا أمر ال بدَّ منه.
فة بدعوة ممثلين عنهم لمختلف وجهات نظر  ستشيرهم الخل ان  فالمسلمون 

ا ع ممثليهم معروفين لمجتمعهم و حت استشارة الدولة  ا األمة، فإذً دن جم أص
للناس تقتضي إيجاد مجلس شور في األمور، فال غرو أن ُيَنتخب من الناس من 
ام، قال تعالى:  ة للح ون مجلس محاس قام مجلس شور للدولة و يؤخذ برأيهم، ف

: َأْمُرُهْم ُشوَر َبْيَنُهمْ وَ ] وقال {159} [آل عمران: َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ { ] 38} [الشور
ه وآله وسلم)  هوقال رسول لمة ح «األمين (صلى هللا عل أفضل الجهاد عند هللا 

 . »عند سلطان جائر
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الة،  َم الو ْ ن أفما المانع من إيجاد هذا المجلس إذا طَّقنا في انتخاب أعضائه ُح
الَء عن الناس وَن األ الة في الرأ جائزة عضاء في المجلس و ، والو في الرأ

الة في الخصومة، وفي المال، وغير ذلك.  الو
م ال ُع مقدار ما هو اتساع في الشرعة، لمعالجة  دّ وِمْثُل هذا الح مسايرة للزمن، 

ل زمن. لة تحصل في   ل مش
احات لم تكن موجودة  أن تحدث م احة،  وٕان أرادوا مسايرة الزمن في األعمال الم

ارة افيختار فيها المرء ما يتم ًال ق شى مع األذواق السائدة، مثل استعمال الطائرة والس
ة الحديثة عوًض  عن الجمل والحصان والحمار  اوالقطار وغيرها من الوسائل المدن

اس ا ذلك مثل ل ه، و عةوما شا ة عوًض لق عن  ا، بدل الطروش، أو البذلة الرسم
اءة، مثًال  اً  ، ومثل أن يتخذالع  االحاكم وغيره من أصحاب المصالح الكبيرة ُحجَّ

اح. فعل م ام  ه أنه مسايرة للزمن، لكنه ق ظهر ف ان   ومرافقين، فإن هذا وٕان 
اختالف الظروف  ة  ذلك إذا أرادوا اختالف المعامالت في العالقات الدول و

ًض  ة.شر أن يتم  اواألحوال فهذا جائز أ ام الشرع  حسب نصوص األح
ات العصر، فإن و  اسة تتف مع متطل مسايرة الزمن َوْضَع س ما لو أرادوا  مثله ف

اسة فا احات، (فالس اح من الم ار لم نات عذلك جائز ألنه اخت ة مؤثرة في المم ل
لها إلى الوضع الذ نرده نحن) وما دام ذلك داخًال  عني  لتحو ن، فهو  المم

احات. ع أنه داخل ضمن الم  الط
اسة األفقد ت اسة الحرب وقد تختار س ة، أ قد تضع ختار الدولة س اس عمال الس

الحرب فعًال  ام  ل  نفتكون في حالة تأهب دائم، وتجيب ع الدولة مخططاٍت للق
االستعداد الفعلي لخوض الحرب، والدخول في المعارك، وقد تضع  ة  اس مناورة س

ة بإيجاد مش اس أعمال س ام  اكل للعدو متصلة الحلقات، ال الدولة مخططات للق
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، وُتِعدُّ لذلك القوة الهائلة حتى تكون  لة أخر قع في مش لة إالَّ و اد يخرج من مش
الحرب أعادت  ادأها العدو  جرئة على خل المشاكل للعدو ودفعه إليها، حتى إذا 

عنو  احتان للحفا على سالمة الدولة، و استان م ان له الضرة ضرتين؛ فهاتان س
لمة هللا بين الناس.  نشر 

قتضي األخر تكون ظاهرً  قتضي إحداهما وال  قد سايرت  افالدولة حين تر الزمن 
اح. قة أنها اختارت الفعل الم  الزمن، لكن الحق

ذا فمسألة المسايرة، حين توضح مشاكل الزمن، يذهب منها الغموض، وحين  وه
م الش لة، وموقُف الح ل مش  رعي منها يذهب منها اِإلبهام.ُعيَّن مدلوُل 

ة،  ة العمل الواقع سمى  ما  اسة أو في التشرع، إنما هي ف فالمسايرة سواء في الس
سايرون الزمن قطعً  انوا من أشد الناس افالناس الواقعيون العمليون  ، حتى ولو 

ن أن يثبتوا و االتزامً  م حافظوا اِإلسالم. أما غيُر الواقعيين وغير العمليين، فال 
ل زمن بل تراهم يجحدون، ومن ثمَّ ينحدرون إلى  ع في  على مستواهم الرف
اك، وعدم اتخاذ المواقف  التالي نصيبهم إال الحيرة واالرت ون  ض، ثم ال  الحض

حة.   الصح
 

ا الَمْنِطقَّة   الفروُض الَنظِرَّة والَقَضا
اس الُشُمولي  َوالِق

ا أخطر على  اسة من الفروض النظرة، ال يوجد في الدن التشرع، وعلى الس
اس الشمولي فإنها تسبب الضرر الفاحش، بل قد تسبب  ة والق ا المنطق والقضا

 الخطأ والضالل.
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ام األفعال، وال ينطب  ه الوحي، فهو أح ما التشرع الذ جاء  أما التشرع وال س
 إال على تلك األفعال.

 َ قاس عليها لمجرد الشَّ انت واحدً لذلك ال  م لها إن  عطي الح من ذلك  اه بل 
عيد. انت تشبهه من قرب أو   الجنس أو النوع، ال إذا 

مً  ون ح طً  اشرع  افإذا خرج الوضع من ذلك، فقد خرج عن أن  من دليل،  امستن
ه  شبهه، وألن العلة ال تدل عل الذات، بل يدل على ما  ه هو  ألن الدليل ال يدل عل
شبهه؛ نقول هذا القول، ونحذر هذا الحذر، لما  الفعل، بل تدل على ما  هو 
ة من خطر يوقع في الخطأ والضالل من جراء  ا المنطق للفروض النظرة، والقضا

ه. اس المغلو لمجرد الش  الق
اسة فاألمر فيها أشد حذرً  ، ألنها معالجة أمور منفردة مستقلة عن اوخطرً  اأما الس

قة اإلدراك،  لٍّ منها، لكنها شديدة التعقيد، دق عضها، قلما يجتمع أمر مع أمر في 
مً  مفردها، وُتعطى ح ل حادثة  بها،  اخاص  امتداخلة الحوادث ولذلك إذا لم ُتْدَرس 

ن الوصول  م ة من غير راٍم، وحينئذٍ فإنه ال  قة إال مصادفًة، أ رم  إلى الحق
قع الخطأ في العالج؛ ومن أجل أن ُساير التشرُع وُتساير  التالي  ستغل الفهم، و
ة التغيير،  ه قابل ل زمن وحاجاته على أساس ثابت، ال تكون ف اِت  اسُة متطل الس

لُّها  من ال بد ه مئة حسب واقعها الذأن تؤخذ الحوادث  المئة، وال في  هي عل
سا  ة عند العالج على  ة العمل ه بينها، وأن توضع الناح قام أ وزن للتشا
عدنا الفروض  ن، وحينذاك تكون قد است ن أو غير مم حث، أ هل هذا مم ال

اس الشمولي. ة والق ا المنطق  والنظرة والقضا
اسة مزدهنفسه وفي الوقت  ما ازدهار، وتظل األمة ظل التشرع، وتظل الس رن أ

ادة لألمم. ز الق ان المرموق في مر   قادرة على مسايرة الزمن ُمَبوَّأًَة الم
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  ُمشِلة الَقوانيَن والَدساِتيرُ 

 َوَصالِحّاتَها
ة األطراف، قد قسمت دوًال  ة المترام الد اِإلسالم قال إن ال ة وقامت فيها ثير  وقد 

، وهذه امتنوعة، ومضى على ممارستها أكثر من ستين عامً دساتير مختلفة، وقوانين 
ست  امً أالدساتير والقوانين ل ة بل هي ُتناقض اإلسالم. اح  إسالم

ة تأخذ  ان إعداد دستور وقوانين للدولة اِإلسالم م ة  ان من الصعو  فيومن هنا 
الد اِإلسالم، ألن ار اختالف الوقائع واألحوال والظروف في مختلف  األمة  االعت

ام بإعداد وقوانين تعالج مشاكل العصر الحديث.إلى احاجة ماسة في   لق
امه وصدقها  نالجواب ع ار اِإلسالم وأح صحة أف ذلك هو: أن األساس إيجاد ثقة 

وصالحيتها؛ فإذا وجد هذا األساس فقد سهل وضع الدستور والقوانين. فال مندوحة 
اة في العقيدة اِإلسالم عث الح ام تنبث عما جاء و  ة أوًال لنا من  ار واألح ن األف

ه السالم، عالجً  افيها وحً  اد لتحقي السعادة  امن هللا جاء بها جبرل عل ألفعال الع
 لهم.

ار فقد وجدت القوانين.  فإذا وجد هذا االعت
ست  ة موجودة عند األمة، واألمة أمة مسلمة ل ح أن العقيدة اِإلسالم هو صح

اة وأنظمة التشرع، فصارت  ،افرة لكن هذه العقيدة فقدت عالقتها بوقائع الح
أنها غا حسبها ضو اة،  أنها عقيدة جامدة ال حراك فيها وال ح ة، أو  ت منها الحيو

عتقدونها ذلك الحافُز  الغرب ميتة غير صالحة، حتى لم َُعْد لد المسلمين الذين 
ا،  .الحادُّ الذ دفعهم ِإلنارة الدن  ونشِر الهد
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ات االعتقاد أّن هذه العقيدة فقدت النظرة إلى السماء وحضرت نظرتها في  ،بل 
ه، واتجهت نحو  ه وقت الشدة لالستعانة  َر هللا والتطُّلع إل ْ األرض... فقدت ِذ
أن هذه  يُر  ما عمَّ التف استجداء القوة والمال..  المخلوقات الستمداد العون منهم 

ما فقدت الشوق إلى الجنة،  العقيدة فقدت في امة.  ر يوم الق نفوس المسلمين تصوُّ
م اآلخرة، ثم فقدت أخيرً و  المثل األعلى وهو نيُل رضوان هللا تعالى،  االحنين إلى نع

ا، فصار شوقها إلى منزل فخٍم وفرٍش وثير وراٍش  وحصرت همها في متاع الدن
ارة جميلة؛ وصار حنينها إلى متعة زائل المال والجاه، وتجّسد ناعمة وس م  ة، ونع

ة، والسعي المخلص إلِ  اتها الماد ضاء من بيدهم تحقي ر مثُلها األعلى بتحقي رغ
ات.  هذه الرغ

ة، وفي أفراد هذه  ست في العقيدة، بل هي في األمة اِإلسالم لة ل قة أن المش والحق
دً  في األمة حتى الليل تهجُّ النهاالقائمين منها  ، والمتحرجين اار تطوعً ، والصائمين 

م هللا  ح عد التقيد  ــــما جاء من عند هللا  ـــــــعن الوقوع في المحرمات، لم  ــ هو  ـ
ا في أعمالهم أ وجود،  لمة هللا وَجْعِلها هي العل عد لرفع  طر عليهم ولم  س الذ 

يرهم أ نصيب؛ فهل يجوز أن ُْطَلب وضع الدستور والقوانين قب ل أن وال في تف
عي؟ ار المنحرفة في غير مجراها الطب ح األف  ُتَصحَّ

هم  ة في نفوس المسلمين حتى تنط قلو اة العقيدة اِإلسالم عث ح إنه ال بد من 
عتقدوا أنها أكبُر مبرر لوجودهم، وحتى  امه، وحتى  ار اِإلسالم وأح أف قبل ألسنتهم 

ة يرتفع على   ل اخالص، وأن والءهم لهايتأكدوا أن إخالصهم للعقيدة اِإلسالم
ل والء.  يرتفع على 

هم قبل ألسنتهم بهذا القول، وصار هللا ورسوله أحب إليهم مما  فإذا نطقت قلو
أمة وتقوم عليها الدولة وتنبث  سواهما فإنه حينئذٍ  رة التي تجمع األمة  تكون الف
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سهل حنيئذاك وضع الد اة في األمة؛ و ستور عنها القوانين، قد أوجدت الح
صير حرامً  ما أن الحرام اوالقوانين. ألن الدستور موجود، والحالل في اِإلسالم لن   ،

 في األرض مخلوٌق من المخلوقات. لن يجعله حالًال 
ة تكون أوًال  ل شيء وضع البذرة في العقول والقلوب، وفقداُنها هو  فالقض وقبل 

الء، ووصفها هو العالج، والبلسمأ  والشفاء. صُل الداء، وأساس ال
صددها هي   نهاُض األمة وٕاقامة الدولة.إوالمسألة التي نحن 

الدستور والقوانين.إ و  ر، ال  الف ون    نهاض األمة إنما 
 

َاَسة   السِّ
 ِفْعل َعْقٍل َوَقْلب

ما أنزل  م  فة للمسلمين، أو حاكم يتولى ممارسة الح عني نصب خل إقامة الدولة: 
معنى  اسة  م س م.هللا. والح ع، أ فعل عقل حصيف وقلب رح اسة الرف  الس

اإلدراك  الوعي أ  اة، تمأل العقل  ار الح ة، التي تنبث عنها أف فالعقيدة العقل
العاطفة الصادقة، وعنهما معً  الشعور أ  صدر الفعل،  االمرَّز، وتمأل القلب 
شر، فنحن ال نحتاج إلى دست اسة ال م، وهو س ، وًال أور وقوانين وهذا الفعل، هو الح

ر المستنير، وعندئذٍ  مآلن الف ر المرَّز  وٕانما نحتاج إلى عقل وقلب  عطي هذا الف
م  م، ومتى وجد الح اة، التي متى ُوجدت وجد الح ة في الح وحهَة النظر الصائ

 وجدت الدولة، ووجد الدستور، وظهر التشرعات.
س أساسً  م ول اس افالدستور أداة للح م على األعمال التي يتقيد بها  له وهو مق للح

مونها. ح ة التي  قيدون بها الرع ام، و  الحَّ



 

100  

م، وهي التي تدفع األمة  ار التي تنبث عنها القوانين، فهي التي ُتوِجد الح أما األف
رعى شؤونها على وجه ِإليجاد الحاكم، وهي التي تجعل الحاكم  سوس األمة و

طرقة معينة، في إطار ام هللا،  معين، و أح ح  مة صادرة عن فعل  اسة ح س
اَد هللا وأخيرً  بير ََسُع ع انت خير  اوقلٍب  ة  ح وصدق: إن األمة اِإلسالم نقول 

المعروف وتنه ما قال هللا عّز  ىأمة ُأخِرجت للناس تأمر  ا  ر وتؤمن  عن المن
ها الفناء، وٕاجرامٌ  طو ه العزز.. فحرام إذن  تا   أن يدوسها العفاء...وجّل في 

َّ في  شر؛ وتحرَّت الح إنها األمة التي نشرت الهد في العالم، وحققت العدل بين ال
ة، وأوجدت االستقرار،  الرعا الرحمة، وأحاطتهم  ا، وشملت الناس  م الرعا ح
سعادة  ل من استجاَب لدعوتها  ونشرت األمن والطمأنينة بين الناس، وأسعدت 

م ا ا ونع .الدن  لدار األخر
ة ِإلخراج الناس من  ومن أجل ذلك استشهد الماليين في سبيل حمل الدعوة اإلسالم

م. ان مثلها األعلى أن تنال رضوان هللا الرؤوف الرح  الظلمات إلى النور يوم 
لها، والتي ال  ة  هذه األمة الكرمة الِفعال، العرقة المحتد، التي حملت َهمَّ اِإلنسان

ة، إلى راحة تزال اِإلنس ة مفتقرة إليها لتنقذها مرة أخر من جشع المادة وقل الماد ان
ار دينها  ك في أف مان؛ هذه األمة أثار فيها أعداؤها التش التقو وطمأنينة اِإل

ه شمس صناعتهم واختراعاتهم، فهاجموها  اِمه، في ظرف بزغت ف وهج الرقي بوأح
، وحاكوا لها األضاليل  اطيل بإظهارهم أن اختراعاتهم وصناعاتهم والتقدم الماد واأل

ام، وأن سبب تأخر األمة  قون من أح ط ار وما  حملون من أف انت من نتاج ما 
ها  ار التي تحملها، فحصلت لها الفتنة، ونجحوا في تش ة ناجٌم عن األف اِإلسالم

وها ضائعة على مفترق الطرق.  وتر
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ة، و أن يدمِّروا الدو  اواستطاعوا أخيرً  ن يزلوا الخالفة من الوجود وساروا أل اِإلسالم
ة  ـــعد ذلك بهذه األمة الطي ـــ ــــــوهي في حالة َحيرٍة وذهوٍل  ـ ماضين بها في طر  ـ

قى لها شيء، وحتى ينمحي أثرها.  الفناء حتى ال ي
أبى أن ُتقتلع هذه األمة من جذورها وُمحى أثرها،  حانه وتعالى  نتهي و لكن هللا س

ْبَوِتها، فما علينا إال أن نحيي  من أمرها؛ وال بد َ أن َُقَّض لها من ينهض بها من 
ل  العقيدة فسنتغلَّب على  اة إلى العقيدة، ألننا متى تسلَّحنا  األمَل بإعادة الح

 سالح.
لمة اِإلسالم فسيخرج هللا تعالى من تأما إذا نحن  ولَّينا عن حمل الدعوة لرفع 

ونوا أمثالنا: قال تعالى: {أصالبنا مَ  حمل الرسالة ثم ال   اَوإِن َتَتَولَّْوا َْسَتْبِدْل َقْومً ْن 
وُنوا َأْمَثاَلُكمْ  ُ ْم ُثمَّ َال َ  ].38} [محمد: َغْيَرُ

فما أرخص أن نبذل ُمَهجنا في سبيل إنقاذ عقيدتنا وأمتنا، حتى نستأنف مرة أخر 
فٍر وفساٍد وشقاء...حمل رسالتها إلى العالم ِإلنقاذه  ه من    مما يترّد ف
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 فّة حَمل
ْعوة اِإلْسالِمَّة   الدَّ

  
 

ه وآله وسلم  قاَل َرُسول هللا صلى هللا عل
ل الُمِْطليَن وَتْحِرَف الَغاِليَن « لِّ َقْرٍن ُعُدوٌل َيْنُفوَن َعْنُه َتأِو ُ َما َيْنفي الِكُير َخَبَث الَحديدَواْنِتحاَل الَجاهليَن َْحِمُل هذا الّديَن في  َ«.  
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وَن عارًفا ِألّمِته  على َحاِمل الّدَعوة أن َ
 ُمطَِّلًعا َعلى َخَفاَاها

 واِقًفا على أْسَراِر َنْفِسيَِّتها
 َخبيًرا ُِطُرِق َتْوجيِهَها

ْيَف ُيَخاِطُبها ِبُلَغِتَها  َْعرُف َ
ْيَف َيَتَملَُّك ِزَماَمَها  َوَ

وُن َمْوِضَع َتْقِديِرَها َواْحِتراِمَها ُ ْيَف َ  َوَ
وُن َلُه ذِلكَ  ُ  َوال َ

َل َنْفَسه.أَ َذا َحاَوَل إِ ِإّال  مِّ َ   ْن ُ
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  مَحاوَالُت التوفي

 
طلع على محاوالت التوفي بين اإلسالم  ة أن  ار و على حامل الدعوة اِإلسالم األف

ة عن هذا الدين: ام الغر  واألح
ــــــ ام  ـ إن ميول معظم المسلمين قد جاوزت محاولة التوفي بين اإلسالم واألح

عجز اإلسالم عن إيجاد معالجات  ة. ووصلت إلى حد الشعور  والمعالجات الرأسمال
ام والمعالجات  ضرورة أخذ األح التالي الشعور  اة المتجددة، و لمشاكل الح

ما هي، أ ة،  عد ير المسلم دون أ حاجة  من الرأسمال حيث لم   ، إلى توفي
ن من السير قدمً  اضيرً  ام ليتم ام اإلسالم وأخذ غيرها من األح في  افي ترك أح

ة أو الشعوب ا قافلة األمم الرأسمال لح  اة في العالم المتمدن، و تي لمعترك الح
ة  ة وتسير نحو الشيوع ة في نظره. وأما اونتطب االشتراك ة ها الشعوب الراق ق ل

ة، لكنهم ال  ار الرأسمال اإلسالم فلديهم الميل نفسه لألف ين  ة من المتمس اق ال
حاولون  في ملون أيزالون  ين اإلسالم. لكن هؤالء الذين  ة التوفي بينها و ان إم

اة، وال وجود لهم في المجتمع،  التوفي بين اإلسالم وغيره ال أثر لهم في معترك الح
 بين الناس. دائرة فعًال أ في العالقات ال

ة دفعً امن هنا  ام الشرع ة واألح ار اإلسالم لمعالجة مشاكل  ان إعطاء األف
ير.  ل تف ائسة مجردة من  مة  عقول عق صطدم  سهولة، بل  مر  اة، ال  الح
صطدم بواقع  ما  ة،  ة أو االشتراك ار الرأسمال الميول الموزعة بين األف صطدم  و

ة  اة العمل ر قو الح ن الف م فيها النظام الرأسمالي. فما لم  إلى درجة  االتي يتح
ن أن جحداث ر إ م ة في النفوس والعقول، فإنه عاجٌز عن أن يهّز الناس، بل ال 
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حمل العقول الخاملة  ر أن  صل إلى حالة تلفُت النظر. ألن واجب هذا الف
ير، وأن يهز الميول الم ة على التعم في التف نحرفة، واألذواق المرضة، السطح

ة. ام الشرع ة واألح ار اِإلسالم  حتى يوجد الميل الصادق لألف
ان لزامً  ة أن يتعرض لألسس التي تقوم  اومن هنا  على حامل الدعوة اإلسالم

ام المخالفة لإلسالم وأن يبين زفها بإظهار واقعها  ع المعالجات واالح عليها جم
اة  عمد إلى وقائع الح ونهالمتجددة المتعددة، فيبين عالج اإلسالم وأن  امً  لها   اأح

طة من الكتاب والسنّ  ة مستن ه الكتاب والسنّ شرع ة من أدلة، ال من ة أو مما أرشد إل
ه المسلمون وأشد  حيث صالحيتها للعصر أو عدم صالحيتها. ومن أعظم ما فتن 

ال ار المتعلقة  اتهم األف الء في واقع ح عانون من  م واالقتصاد. فهي من ما  ح
ار التي وجدت ترحيً  ار التي وجدت  اأكثر األف لد المسلمين ومن أكثر األف

قها عمل  اترحيً  حاول الغرُب تطب ار التي  سهر  الد المسلمين ومن أكثر األف و
ومة بنظام  ة مح انت األمة اإلسالم قها في دأب متواصل. وٕاذا  على تطب

مقراطي من حيث الش النظام االقتصاد الرأسمالي عمل د ومة   .ال، فإنها مح
اة  ار المؤثرة في واقع الح ار المسلمين عن االقتصاد من أكثر األف انت أف لذلك 

ة في العالم اإلسالمي من حيث  على عقب، وستكون  انها ستقلبها رأسً إاالقتصاد
ه من الظالميين. حارها االستعمار وعمالؤه والمفتونون  ار التي   من أكثر األف

ن بد من إعطاء صورة واضحة عن االقتصاد في النظام الرأسمالي  لذلك لم 
ل منهما حتى يلمس عشاق هذين  قوم عليها  واالشتراكي الشيوعي واألسس التي 

 م.النظامين تناقضهما مع اإلسال
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ة  اة االقتصاد ة، وهي تعالج مشاكل الح ة االقتصاد ار اإلسالم ثم يرون األف
حة، وتجعلها طرازً  ة  اخاص  االمعالجة الصح اة الرأسمال ش يتناقض مع الح من الع

ة في األسس والتفاصيل. ة الشيوع  واالشتراك
 

َقاء«الَخوُف  زة ُحّب ال  »َمظهر مْن َمظاِهر َغر
حانه وتعالى:وة أّال وعلى حامل الدع   يخاف إال من هللا س

ــــــ الت الخط ـ لة من المش رة التي تكابدها الشعوب المختلفة واألمم يالخوف مش
فة.  الضع

ش،  ه، أفقده لذة الع ة التمييز ف طر الخوف على شخص وشّل ذاكرته وقابل وٕاذا س
ه ذهن  اء. اوأنبل الصفات، وأر م على األش فقد القدرة في الح  حتى 

ما لو رأ المرء شجرة  اح.  وأخطر أنواع الخوف، الخوف من األوهام واألش
حً  ا، وٕاذا رأ عمودً امفترسً  افتوهمها حيوانً  ون  اتخيله ش فأسرع في الهرب منه. وال 

األطفال، أو لعدم  تمل  ذلك إال عند ضعاف العقول إما ألن نموهم العقلي لم 
حث  التعم في ال عالج الخوف لد هؤالء إما  الواقع. و ة  معرفة المعلومات الكاف

ارً  اء إلدراكهم، وٕاما بإعطائهم أف ما يخافون منه على أن  اوتقرب األش متصلة 
طرة الخوف  هذا العالج يتخلصون من س ار واقع محسوس لديهم، و ون لهذه األف

فه تدرجً  اه... اإما بإزالته أو تخف قا  إلى أن تنقلع 
العمل،  معن عدم الموازنة بين ما ينج موهناك نوع من الخوف شائع ناج ام  عن الق

، فيؤد الخطأ ف موما ينج سبب أذ الهما  ه. و ام  ي هذه الموازنة عن عدم الق
الخوف من الحاكم  سائ األمور والوقوع في المخاطر، وذلك  إلى الخوف من 
خوف  األمة، و قاع األذ  الفرد الذ يؤد بدوره إلى إ الظالم، في أن يوقع األذ 
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له، وهو واحد  ش  ادة الج الجند في ساحة القتال من الموت الذ يؤد إلى إ
الخوف من السجن في حملها المرء، مما يؤد إلى  منه، و سبيل العقيدة التي 

اع العقيدة، وهو أكثر ألمً   من السجن. اض
لى األمة يؤد إلى المخاطر، بل رما إلى الدمار ع ار جد يوهذا الخوف خط

 والهالك.
ة أمر مفيد  ق ان، فالخوف من األخطار الحق عض األح لكن الخوف نافع ومفيد في 

انً  ه ض، وهو واجب، و اأح انت األخطار على الفرد رّ ااالستهتار  ، وال يجوز، سواء 
 نفسه أو على أمته، فالخوف في هذه الحالة هو الحارس والحامي.

األمة حتى  ن بد من شرح األخطار المحدقة  حسب حسابها وتعمل تلذلك لم 
ورة.  للدفاع عن نفسها وتقضي على األخطار المذ

ه أمر م  فيد وواجب وهو الحارس األمين.والخوف من هللا ومن عذا
ان هذا النوع من الخوف أروع أنواعه  جب أن فلذلك  ي النفوس. إنه نافع ومفيد. و

ضمن سير  نه، ألنه هو الحارس األمين، وهو الذ  عمل على تكو ون وأن 
م.  اإلنسان على الصرا المستق

ه، فإن الخوف جزء من فطرة اإلنسان... ناء عل  و
م ا ما رأينا من أخطر األمور على والمفاه عده عنه. وهو  ه، أو ت لتي تثيره ف

. ما أنه من أكثرها فائدة في نواح أخر  اإلنسان من نواٍح، 
م الصادقة  ه أن يخضع للمفاه منافعه عل تمتع  فلكي يتقي اِإلنسان أخطاره و

م اإلسالم.أوحدها،   ال وهي مفاه
ة  النس ع مظاهر الغرائز إلى وذلك    التي فطر عليها اِإلنسان.جم
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َقة  الَحق
قة: اوعلى حامل الدعوة أن يلتزم دائمً   الحق

رً  ونها ف عني  ا والتي توجد، ال  ار الموجودة في الدن ع األف قة،  اإن جم إنها حق
ر  من بل ال بد قة. وألجل معرفة أن الف ون حق ر على الواقع حتى  أن ينطب الف

ه، فإن انطب  ر على الواقع الذ يدل عل قة أم ال، ال بد من تطبي هذا الف حق
ير  قة. فالتف ن حق ه لم  قًة وٕان لم ينطب عل ان حق ه  عني في عل الحقائ ال 

عني الق ة فحسب، بل  ة العقل العمل ام  ر الذ الق ة، وتطبي الف ة العقل العمل ام 
ة منج ة عن العمل قة،  العقل ان حق ه  ه، فإذا انطب عل على الواقع الذ يدل عل

اق  ن معرفة انط م اء ال  قال إن هناك أش قة. وال  ن حق ه لم  وٕان لم ينطب عل
ير اإلحساس  قال ذلك ألن شر التف الواقع، فما الواقع عليها، ألنها ال تحس، ال 

ن واقعً  رً  الم  ون ف قة. فوجود هللا مثًال  احس ال  ون حق التالي ال  س و ، ل
رة،  قة. فإن الحس قد نقل أثره إلى الدماغ قال تعالى: { بلف َفانُظْر ِإَلى آَثاِر هو حق

 َِّ م على وجود. 50} [الروم: َرْحَمِت  ]، وهي المخلوقات من عدم، وهذا جعلنا نح
قة قوله تعالى: {فو  ْم َأَفَال  )20(َوِفي اْألَْرِض آَاٌت لِّْلُموِقِنيَن جود هللا حق ُ َوِفي َأنُفِس

َماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن  )21(ُتِْصُروَن  َماء َواْألَْرِض ِإنَُّه  )22(َوِفي السَّ َفَوَربِّ السَّ
ْم َتنِطُقونَ  ُ ْثَل َما َأنَّ ٌّ مِّ ـــ 20} [الذارات: َلَح ـــ ]. أما ذات هللا فإنها ال تقع تحت 23 ـ

م عليها. فال يوجد شيء من الحقائ التي توصل أو  ع الح الحس لذلك ال نستط
قة ال بد ه الحس. فالحق قع عل ه العقل، إال و قع عليها الحس،  من يتوصل إل أن 

ير  من وال بد  ها عن طر العقل.فيأن يجر التف
ه في ير فالتف ه، فإن انطب عل ر على الواقع الذ يدل عل قة هو تطبي الف الحق

ير  قة. والتف ن حق ه لم  قة، وٕان لم ينطب عل قة أمر ال بد منه في ان حق الحق
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عً  انت  اللناس جم ات مهما  من أفراٍد وشعوٍب وأمم، وال سّما من يتحملون مسؤول
ثيرً  ار  صح أخذ  اللخطأ، وسبً  اسبً  ما تكون  اصغيرة، ألن األف للضالل، فال 

قه على  ، ثم يجر تطب ر فق قة، بل يؤخذ على أنه ف ر، على أنه حق ر أ ف الف
ان  قة وٕان  ن حق قًة، وٕاال لم  ان حق ه  ه، فإن انطب عل الواقع الذ يدل عل

رً  ير اف ة افي . فالتف العمل ام  قة، سواء أكان ابتداء، مثل الق ة للوصول الحق لعقل
ر على الواقع ح ر، تم تطبي هذا الف ان  تىإلى الف ه  ه، فإذا انطب عل ينطب عل

ر الذ ينطب على  قة، أ عن الف حث عن الحق قًة، وٕاال فيجب أن يجر ال حق
ن ابتداء،  ه، أو لم  ار الموجودة  بلالواقع الذ يدل عل ان عن طر أخذ األف

حث عن الحقائ  ار الموجودة على الواقع، وال ام بتطبي األف منها. مثل الق
قة.  للوصول إلى الحق

 ، وهنا ال بد من لفت النظر إلى أمرن: أحدهما المغالطات التي تحصل في الحقائ
. أما المغالطات التي  والثاني المغالطات التي تصرف عن الوصول إلى الحقائ

، فإنها تحصل من جراء الت حصل بين الحقائ أو تحصل عن الحقائ ه الذ  شا
قة من  استعمال حق ون  ، أو  ه أداة لطمس الحقائ ار فيتخذ هذا التشا األف
، من أنها  قة من الحقائ ك في حق التش ون  ، أو  قة أخر الحقائ لطمس حق
قة في ظرف وتغيَّر هذا الظرُف. إلى غير ذلك من  انت حق قة، أو  ست حق ل

ون اليهود أعداء ألهل  األساليب. فمثًال  قة، و ون اليهود أعداء للمسلمين حق
قتان متشابهتان أو متداخلتان قة، وهاتان حق لكن المغالطة جعلت  ،فلسطين حق

ارزة بل هي المالحظة، فاتخذ هذا  قة العداء بين اليهود وأهل فلسطين هي ال حق
قة العداء بين اليهود وا ه أو التداخل أداة لطمس حق ر التشا ون الف لمسلمين. و

ا إنما  ر القائل: (إن أمير ون الف قة) و ا حق القائل: (إن الحرة موجودة عند أمير
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ران متشابهان، من حيث  قة)، هما ف ال إيختار رؤساءها الرأسماليون حق  منهما ن 
ون  قة  قة الحرة أداة لطمس حق ا، ولكن اتخذت حق يدل على واقع أمير

قة، وصار الرأسماليين هم ا ا. فطمست هذه الحق لذين يختارون رؤساء أمير
سً  ة أكثر. ومثًال  االمعروف أن الذ ينجح رئ ا هو من له شعب لترا  في أمير ون إن

ون إن قة، و ة حق قة. قترا ترد تلضد الوحدة األورو ا الموحدة حق أورو ة نفسها  و
قة  ة أداة لطمس الحق قة الثان لترا السوق فاتخذت الحق ذلك دخلت إن األولى، و

ة. ومثًال  ك في هذه المشتر قة، ولكن جر التش ون اإلسالم قوة ال تغلب حق  ،
قة في أول اإلسالم، ثم  ان حق قة، أو  س حق أن هذا ل ح الرأ  قة حتى أص الحق

ذا تجر المغالطات في الحقائ فتطمس  قة. وه حقائ إتغير الزمن فلم تعد حق ما 
. وهذا ما حذق فعله الغرب في الحقائ أ ك في تلك الحقائ التش خر أو 

 الموجودة عند المسلمين.
، فإنها تحصل بإيجاد أعمال تصرف عن  وأما المغالطات التي تصرف عن الحقائ

. فمثًال  ار تصرف عن الحقائ ، أو إيجاد أف ون األمة ال تنهض إال  الحقائ
قة، ولكن لصرف المس ر حق ة من الف ر، شجعت األعمال الماد لمين عن الف

العمل،  ر، وانشغالهم  ات وثورات لصرف الناس عن الف مظاهرات واضطرا
ر وحل محلها أن األمة  الف ة وهي أن األمة ال تنهض إال  قة األساس فطمست الحق

قة النهضة وُ  ذلك لصرف المسلمين عن حق الثورة. و ار  تدجِ ال تنهض إال  أف
األخالق، و تدعي أن ا ادات، وأن النهضة تكون ألنهضة تكون  الع ن النهضة تكون 

ذا تجر المغالطات لصرف الناس عن  ار. وه االقتصاد إلى غير ذلك من األف
.  الوصول إلى الحقائ
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ض على  الحقائ والق اه إلى المغالطات، وال بد من التمسك  لذلك ال بد من االنت
ة، وال بد  قة بيد فوالذ ير للوصول إلى الحق ر واإلخالص في التف من العم في الف

، هو اهمال حقائ التارخ،  الحقائ حصل لعدم االنتفاع  . ومن أخطر ما  الحقائ
ه آراء وليدة  ه حقائ ثابتة، وف ه، ذلك أن التارخ ف ة ف ما الحقائ األساس وال س

، وٕانما هي  ست حقائ صح ظروف، فاألراء التي هي وليدة ظروف ل حوادث،ـ فال 
صح أن تطب في ظروف مختلفة عن ظروفها. ولكن يبدو أنهم  أن ينتفع بها، وال 
له من خالل نظرة واحدة، بينما أهملوا حقائ التارخ. ولم  جعلوا النظر إلى التارخ 

. فمثًال إلى ايجر التمييز بين الحقائ والوقائع، لذلك لم يلتفت  ون الغريين  لحقائ
ض المتوس وخصاتخذوا ا حر األب الد  وًصالساحل الشرقي لل سواحل مصر و

قة، لكن انتصار الغريين على المسلمين حادث  ة حق الشام لغزو الدولة اإلسالم
، حتى تنوسَي  ه الحقائ ، وأهملت ف الحقائ قة. فاختلطت الحوادث  س حق تارخ ول

ض المتوس هو ثغرٌة يَ  حر األب ْنفُذ منها العدو إلى داخل ون الساحل الشرقي لل
ة، الد الشام. ومثًال  ان الدولة العثمان ة هي التي زعزعت  رة القوم ون  ون ف و

عثمانيين مسلمين قة. لكن انهزام  المسلمين حاروا الغرب  مسلمين فحسب حق ال 
ة حدث من أحداث التارخ،  ا ثم انهزامهم في الحروب العالم العثمانيين في أورو

يين، وتارخ الحروب ولكن  جعل النظر إلى تارخ الحروب بين العثمانيين واألورو
ه نظرة واحدة مما أهملت معه الحقائ في  نظر إل ة على أنه شيء واحد و العالم

الحوادث، ثم تُ  ت يَ نوسِ هذه الحروب، وأهملت معه حقائ التارخ، فاختلطت الحقائ 
، حتى تُ  رة هي س يَ نوسِ الحقائ ا وفي ون الف بب االنهزام للعثمانيين في أورو

ع حوادث التارخ قد جر فيها  ذا جم ة األولى. وه ، إ الحروب العالم همال الحقائ
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حقائ التارخ، مع أن حقائ التارخ هي أغلى ما لد اإلنسان، وأعلى  فلم ينتفع 
ار.  أنواع األف

ير  الوصول إليها، أو بتمييزهافي فالتف ، سواء  ، أو  الحقائ من غير الحقائ
ير  ، والتف ير المجد ، هو التف ض عليها بيد من حديد، واالنتفاع بهذه الحقائ الق
ير إذا لم  اة األفراد والشعوب واألمم، وما فائدة التف ون له آثار هائلة في ح الذ 

ميز تمسك بها، وٕاذا لم  ض على الحقائ و ق ه، وٕاذا لم  قة  بين يؤخذ للعمل  الحق
قة؟  وغير الحق

ة، ال يؤثر  ة قطع قين على أن الحقائ هي أمر قطعي، وهي ثابتة ال تتغير، وهي 
صح تجرده من  ر ال  ح أن الف فيها اختالف الظروف وال تغير األحوال. صح

اسً  ه ق قاس عل ر اشمول  اظروفه، ومن األحوال التي تكتنفه، وال  ، لكن هذا هو الف
صح أن  قة، فإنه ال  ر حق ان الف قة. أما إذا  ن حق ر إذا لم  من حيث هو ف
ما هو  ه إلى الظروف واألحوال مهما تغيرت أو تبدلت. بل يجب أن يؤخذ  ينظر ف

ة و غض النظر عن الظروف واألحوال.  الطرقة العلم ما أن الحقائ ال تؤخذ  ال س
ة قيني منها. ألنها أ التي هي طرقة ظن الجانب ال ة و الطرقة العقل ، بل تؤخذ 

ر على الواقع الذ  اق الف الصفات. فإن انط الُكْنه وال  الوجود، ال  الحقائ تتعل 
اقً  ون انط ه يجب أن  ير اقين  ايدل عل قة. لذلك ال بد من التف ون حق ، حتى 

ض على في  ، وال بد من الق   الحقائ بيد من حديد.الحقائ
 

 ِصْدُق الُمَعاَملة
ون صادق المعاملة:  وعلى حامل الدعوة أن 
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ــــــ ع  ـ عد االنتهاء من جم ة الصادقة المخلصة قادرة على التأثير،  العاطفة القو
أخذ غيرة األب  ون من ورائها الصالح، فعلى اإلنسان أن  ن أن  الوسائل المم

ة  ع الوسائل، التي تؤد ولده فيراه أإلى النس ستعمل جم راه  قو على إصالحه، و
ه وحاول  أس، تر رضى عنها حتى إذا فرغ منها، وتملكه ال إلى نتيجة يرغبها، و
انت  قوة أكثر مما  انه. مع العلم أن العاطفة تخف، لكنها سرعان ما تعود  نس

ه واهتد إلى طرقه... فعلى  ه، إذا رجع هذا الولد إلى صوا حملة الدعوة عل
نة،  ع الوسائل المم ستعملوا جم اد هللا ومخلوقاته، و صبروا على ع ة أن  اإلسالم

علموا أن هذه المخلوقات عززة على على أّال   تخالف الشرع وال تتعد حدود هللا، ول
ر إذا رجعت إلى هداها، و  ارئها، أهللا ولها شأٌن يذ صرت طرقها، وثابت إلى 

قة وجو  ت حق ًال  ا يروا شيئً دها، وعليهم أّال وأدر أس مستح ن أ، وٕاذا حاول ال
الصبر والتقو والمصابرة، { عدوه  } [آل اْصِبُروْا َوَصاِبُرواْ يتملكهم، فعليهم أن ي

 ].200عمران: 
، والقول صادرً  ون العمل  اء تتعل بثواب  اإذ عندما  ه، يترك هللاعن أش  أو عقا

، وال يجوز  م ذلك  ست من ح م عليها، ألنها ل صدر أ ح ال عبد أن 
مه مقطوعً  ون ح م ال   ه. اخصائصه، فإذا ح

ة  النس ّ إلى واألمة  ة تقف منها موقفين ال ثالث لهما: أ  حر
ـــ 1 ـــ ميتها. ـ االة: وهو   موقف الالم
ـــ 2 ـــ رهً  ـ حييها.اأو تأييدً  اموقف االهتمام:   ، وهو 

 الَصبر
الصبر:وعلى حامل ا  لدعوة أن يتحلى 

ـــ 1 ـــ الصبر. ـ ة أن يتحلى  حر ل مؤمن   على 
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ـــ 2 ـــ ة: ـ األعمال التال قوم  ة أن  حر ل مؤمن   على 
ــ الجمهور اتصاًال  ـــــ قً  أن يتصل   .اوث
ــ رة. ـــــ شرح الطرقة التي توصل إلى تنفيذ الف رته و  أن يوضح ف
ــــ 3 ع  أن ـــ ع الجهات ألن هللا تعالى صبر على جم ه من جم ات التي تقع عل التقل

مٍ قول: { ٍّ َعِظ ] 35} [فصلت: َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َح
قول: { ًال  اَفاْصِبْر َصْبرً و قول على لسان5} [المعارج: َجِم ه  لقمان ] و سالم هللا عل

ِر َواْصِبْر َعَلى َما يوصي ابنه: { َ َالَة َوْأُمْر ِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمن ]. فإن طاعة هللا بإقامة الصالة 17} [لقمان: َأَصاََك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ َا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
ة والصبر على مشاك اة، وما ين لوشروطها، وحمل الدعوة اإلسالم من عنها  جمالح

حانه وتعالى ممن عزم األمور. وأولو العز  دّ عمتاعب ُ  رهم هللا س هم  الذين ذ
عً  سى ومحمد سالم هللا عليهم جم م وموسى وع اء الخمسة: نوح وٕابراه فمن  ااألنب
ة الكرمة. طب مفهوم هذه اآل ه أن  م فعل  أراد أن يتشرف بهذا الشرف العظ

 الجَهاد
ون  لمة هللا: امستعدً  ادائمً وعلى حامل الدعوة أن   للجهاد في سبيل إعالء 

ــ ساحة القتال في س ـــــ اشرة أو معاونة يل هللا إلبالجهاد بذل الوسع  لمته م عالء 
ه  القتال وما يتصل  مال أو رأ أو تكثير سواد، أو غير ذلك. وهو خاصٌّ 

ش لتحم ٍة في الج خط اشرة،  ة للحثِّ م تا ة، أو  على القتال.  سه عند المعر
ع المسلمين بنص القرآن والحديث قال تعالى: { َوَقاِتُلوُهْم والجهاد فرض على جم

 ِّ يُنِ  وَن الدِّ ُ قرة: َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَ َا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َقاِتُلوْا ] وقال: {193} [ال َن اْلُكفَّاِر َوْلَيجِ  م مِّ ُ َّ َمَع اْلُمتَِّقينَ الَِّذيَن َيُلوَن ْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأنَّ  ُ ة: ُدوْا ِف } [التو
ه وآله وسلم): 123 الجهاد ماٍض إلى يوم «] وقال رسول هللا (صلى هللا عل
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امة ه قال: ». الق غدوٌة أو روحة في سبيل هللا «وفي حديث الحسن سالم هللا عل
ا وما فيها ة ابتداء، وفرض عين إن هجم العدو. والجهاد فرُض ». خيٌر من الدن فا  

القتال  ومعنى قم  قتال العدو وٕان لم يبدأنا، فإن لم  ة ابتداء أن نبدأ  فا ونه فرض 
ه، وال تسق فرضته عن أهل إيران  ع المسلمين بتر ابتداء أحد في زمن ما أثم جم

ه مثًال  ام أهل سورا واألردن  ق اكستان  فرض على األقر و ب فاألقرب من ، بل 
ل  ة إال  الفعل، فلو لم تقع الكفا القتال  من قاموا  ة  العدو إلى أن تقع الكفا

ل مسلم. ما  المسلمين لصار الجهاد فرض عين على  م  إقامة دولة تح وذلك 
عً  أنزل هللا على المسلمين، امها فرٌض عليهم جم عض افإن ق سقطت  همفإن أقامها 

قمها  عً فرضتها، وٕان لم   لصح، حتى تاالمسلمون، ظلت فرضتها عليهم جم
قي العدو في الساحة ظل فرًض  ذلك الجهاد إن  الفعل. و ة بإقامتها  على  االكفا

ة  المسلمين حتى يدفع العدو. ومن هنا جاء الخطأ في تعرف الفقهاء لفرض الكفا
عض ه  أنه إذا قام أهل  همأنه إذا قام  قضي  اقين، ألن هذا التعرف  سق عن ال

أنه قام أهل  قضي  اقي المسلمين، و الفعل سق عن  ا  الجهاد ضد برطان عمان 
اقي المسلمين. ألنه  الفعل سق عن  الجهاد ضد إسرائيل  حسب فلسطين 

اقين. وهذا خ همعض متعرفهم، قا سق عن ال ال الفرض، وهو الجهاد، ف طأ 
ه وآله وسلم) إلى اليوم،  خالف بين المسلمين منذ عهد الرسول (صلى هللا عل

ناقض نص القرآن القطعي في فرضه الجهاد حتى يخضع العدو.   و
 

 الَهَدف
ه. اوعلى حامل الدعوة أن يتصور دائمً  سعى إل  الهدف الذ 
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ــ ة، ـــــ هواء ته األخولط علينا أن نغسل هذا الثوب اإلسالمي الذ وسخته العصب
ة ستارً  ه الثقافة األجنب ة، وأسدلت عل اتنا  االشخص رس ح من الظالم. علينا أن ن

ش لهدف معين، وهل يوجد حال  شرة جمعاء. يجب أن نع ة نبيلة، تأخذ بيد ال  الغا
قه؟ ة هدٌف ساٍم تسعى لتحق  لد األمة اإلسالم

اة يؤول أم ش على هامش الح رها إلى الخنوع والذل وستصير إلى إن األمة التي تع
 التمز والتشتيت.

ة القائمة على أرعة أمور: ون إال إذا سلكنا سبيل الطرقة العمل لوغ الهدف ال   و
ـــ 1 ـــ  تصور الهدف. ـ
ـــ 2 ـــ ه. ـ  الطرقة الموصلة إل
ـــ 3 ـــ ين الهدف. ـ  معرفة العوائ التي تقف بيننا و
ـــ 4 ـــ   هدم ما يجب هدمه.نمعرفة ما يبنى وما يهدم، حتى نبني ما يجب بناؤه و  ـ
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ة والَهَدف   الَغا

 
ون أوًال  ة والهدف، فإنه  ير في الغا : بتحديد ما يرده، أ تحديد ما وأما التف

ير المثمر. وتحديد ما يرده  ه. وهذا التحديد ضرور للوصول إلى التف يهدف إل
األمر السهل، ف س  ع حمم والشعوب المنإن األل طة ال تعرف ما ترد، وقلما تستط

ير ال  ومعرفة ما ترد. واألفراد المنخفض ير، وحتى الكثيرون من مرتفعي التف التف
ع تحديد ما ير  ستط د. أما الشعوب واألمم، فإنها حددون ما يردون ومنهم من ال 

ون للتجمع، فإنه  ارز وم ل  ش ع  غلب لوجود مظهر القط م فيهم التقليد،و يتح
ار مغلوطٌة، فتوجد لديهم  ار، لذلك تتكون عندهم أف ص األف عليهم عدم تمح

ندفعون  ة، أو  من معلومات غير صادقة، و قصدوا من دون تحديد غا دون أن 
ة، أما األفراد، فإنه لعدم وجود القصد  غلب عليهم عدم تحديد الغا ة. لهذا  تحديد غا

يرهم إلى غير  لديهم، فإنهم ال سيرون في تف ة والهدف، لذلك  الغا عنون أنفسهم 
ة محددة. مع أن التحديد في  سيرون نحو غا يرهم ثمرة، وال  ون لتف ة، فال  غا

ير مثمرً  ير أمر الزم لجعل التف ير أو العمل إنما يوجد من أجل االتف . ذلك أن التف
ة معينة، ومن أجل ذل ر، شيء معين، أ من أجل غا ف ل إنسان  ك نر أن 

ل إنسان قادرً  س   على تحقي هدفه. اولكن ل
اختالف الناس. فاألمة المنحطة غايتها أن تنهض، واألمة المتقدمة،  ة تختلف  والغا
ظل محتفظً  اع. والشعب البدائي، غايته أن  ع أنواع األش  اغايتها أن تحق جم

حدث أوضاعه التي هو عليها، والشعب المتقدم غايت حسن حاله وأن  ه أن 
ة، والشعب المرتفع  ع طاقته الحيو ش ير، غايته أن  التغيير. والفرد المنخفض التف
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ير حسن نوع اإل ،التف ات واألهداف غايته أن  ذا تختلف الغا ه. وه اع لد ش
ير ات واألهداف، لد إإال  ،اختالف الناس، ومستواهم في التف نه مهما تكن الغا

ون الشعوب واأل فراد، فإن الصبر على تحقي األهداف، والجد في مالحقتها، إنما 
اع، غ اع الجوعات، من حيث هو إش ة، واألهداف السهلة، فإش ات القر ة افي الغا

انت ة، لذلك فإن طاقة الصبر عليها تكاد تكون موجودة  غير سهلة، حتى لو  قر
انت تتفاوت لد الناس. فأن ل إنسان، وٕان  ت تسعى لتأكل، أو تسعى إلطعام عند 

الك، أو تسعى لتملك، أو تسعى في طلب األمان، وما شاكل ذلك، فإن تحقي  ع
ك،  ات موجودة لد جمهرة الناس. أما أن تسعى لتنهض، أو إلنهاض شع هذه الغا
قها  حتاج تحق ات  ك أو أمتك، فإنها غا أو تسعى لرفع منزلتك، أو لرفع منزلة شع

،  ٕالى مالحقة جادة،إلى الصبر، و  ل إنسان فقد تبدأ الطر س في مقدور  وهذا ل
ر  ة لما ينالك من تعب، ولفقدان الصبر. وقد تبدأ من ولكن قد ُتَقصِّ دون تحقي الغا

ه غير جاد، فتظل تسير ولكن لن تحق  ،السعي، ولكن تبدأه غير جاد، وتسير 
ة، مع أنه لم ينلك التعب، ولم تفقد الصبر. لكن ك غير جاد في السير، وتحقي غا

حتاج أو  عيدة  ات ال ة، ثم إلى الصبر والمالحقة. لالغا حتاج إلى جدِّ  ما 
ة  واألفراد أقدر على الصبر من الجماعات، أ من الشعوب واألمم. ألن الرؤ

ضعف لديهم  د، وأقو من عناهم أكثر وضوحً دعن الجماعات، ألن َتَجمَُّع الناس 
ضعف ل ير، و ة،التف ة االثنين،  ديهم الرؤ ة الواحد أقو من رؤ انت رؤ لذلك 

عيدة، فإنهم  ات  صح أن توضع للشعوب غا ة. لذلك ال  بر العدد قّلت الرؤ لما  و
ة. ومن  ة، وال يبلغون الغا سيرون بجد قها، وٕان ساروا، فإنهم ال  سيرون لتحق ال 

ان ال بد ة التي توضع للشعو  من هنا  ، أن تكون الغا نة التحقي ة مم ة قر ب غا
قها  مرحلة من المراحل، حتى إذا جر تحق ة  ات قر ولو أد إلى وضع غا
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ن و  ة المم ذا. ألن الجماعة، أقرب من الفرد لرؤ ة أخر وه قل أانطلقوا إلى غا
ن عقًال  احتماًال  ة، بل  للمصاعب الكبيرة. فالمم ع الشعوب، أن تجعله غا ال تستط

ن فعًال  قه. أما األفرا وه المم ن أن تراه وتسعى لتحق م ل عام  دالذ  ش فإنهم 
ة  ن عقال«قادرون على رؤ ن فعًال » أن المم عيدة، مم ة ال ، وقادرون على الرؤ

للمصاعب، وأقدر على السير في  على المشقات وأكثر احتماًال  اوهم أكثر صبرً 
عيدة.  المرحلة ال

ير يجب ة من التف ة من العمل يجب أن  فالهدف أو الغا أن تحدد، والهدف أو الغا
نة التحقي عقًال  صيرة وأن تكون مم ة لل صر أو غا ة لل  تحدد، وأن تكون مرئ

ان األفراد ال بد وفعًال  ة. وٕاذا  ونها غا يرهم وعملهم من ، وٕاال فقدت  ون لتف أن 
ة، فإن الشعوب واألمم، ال بد ا من غا ة، أو غا ة إت. إال أن تكون لديها غا ن غا

عيدة، بل ال بد صح أن تكون  انت  من الشعوب واألمم ال  لما  ة، و أن تكون قر
قً  ير والعمل.  اأقرب، وأكثر تحق ة للتف ان انت أحسن وأقرب لإلثمار، وأكثر إم

ات، وال أن ترسم  ح أن الشعوب واألمم ال تتصور أن تضع لنفسها غا صح
ُع بينها ال ه. لكن هذامجموعها أهدافً  ار، وتتخذ آراَء، وتعتن أشعوب واألمم تش ف

ارها، وهذه اآلراء هي آرا ار هي أف ون هذه األف ها، وهذه المعتقدات هي ءعقائد، 
ار وآراء ومعتقدات، وأما  ات، إما من جراء أف ذلك تطغى عليها غا معتقداتها. و

ه من حرمان اة، وأما من جراء ما تكون ف اع. فتتكون إأو  من جراء تجارب الح ش
ات: إّما للقضاء على الحرمان، وٕاّما لتحسين اإل اع.لديها غا  ش

ة والمثل األعلى. فالمثل  اوأخيرً  ه هو التفر بين الغا مما يجب أن يلفت النظر إل
ه  شتر ف قه، فال  ه إال السعي لنواله وتحق شتر ف ات، وال  ة الغا األعلى هو غا

ن التحقي فعًال  ون مم ن التحقي عقًال أن  ون مم ه أن  شتر ف . ، ولكن 
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ا ة، وٕان  ة. إال فالمثل األعلى هو غير الغا ين إن هو نفسه غا ن الفرق بينه و
العمل، ودوام معرفتها ام  ة ال بد من معرفتها قبل الق ة هو أن الغا  في الهدف والغا

قها. والدأب حتى ُتحق فعًال  العمل، والسعي الحثيث لتحق ام  . أما المثل أثناء الق
الح مجرد مالحظة  ير و في األعلى فإنه  ألعمال، وتكون أثناء افي أثناء التف

قه. فمثًال  ار واألعمال من أجل تحق ع األف رضوان هللا هو المثل األعلى  جم
عضهم  للمسلمين، ولكل مسلم. وقد َيّتِخُذ َْعُضُهْم دخوَل الجنة مثًال  أعلى، وقد يتخذ 

صح أن  اتقاء دخول النار مثًال  ان  أعلى، لكن هذين األمرن وما شاكلهما، وٕان 
ة الغ ات قبلها تكون غا ات لغا طل عليها المثل األعلى، فهي غا ات، لكنها ال  ا

ة جولكن تو  ات لكنه ال تكون غا ة الغا ان غا عدها. والمثل األعلى وٕان  ة  د غا
عدها، هي رضوان هللا تعالى. ة  ات التي ال غا ة الغا   عده. وغا

 
 االرتقاُء المستمر

ح سعى لألحسن بتصح مه: وعلى حامل الدعوة أن   مفاه
ــ اة التي تدفع اِإلنسان دائمً  ـــــ ة في الح إلى األمام. ومهما صار اِإلنسان  االحيو

تف  ر م أنه الشخص المثالي، فإن شعورُه  االمف ل شيء، ومهما اعتقد الناس  من 
ه هو  عقله، وسلو أن الكماَل ال حد له. واِإلنسان يتميُز  مان  الصادق يدفعه لإل

  لى ارتفاعه أو انخفاضه.الذ يدل ع
 

 السلوك اإلنساني
مة معينة، ور نفسه إلى عجلة العرة السائرة على  اإّن اإلنسان إذا سلك طرقً  قو

حيد قيد أنملة عنه ، ثم َسّولْت له نفسه االبتعاد اهذه الطر وأعلن عن نفسه أنه ال 
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ه ملل أو  سير عليها، أو فاجأه مرض أو انتا ًال عن الطر التي  ، قصر ولو قل
سيرون على الطروجّ  ان من الذين ال  عرفه، ولو   ه له اللوم واالنتقاد ممن 

ان أقل منه سرعة في السير عليها: عندئذٍ انفسه  امروطً  اون اِإلنسان إذً  ، أو 
ه. ه ومخالف د ه اِإلفالت، حتى أمام مؤ صعب عل ه، و َ نفَسُه   الحبل الذ َرَ

المفهوم اإلنساني، فعندما تجد شخًص والسلوك  ه،  ااِإلنساني مرو  قين من أن مفهومه قد تغير، ُغيُر سلو ن على  صدق هللا و وُصّر على هذا التغيير، ف
قول: { م حيث  َّ َال َُغيُِّر َما َِقْوٍم َحتَّى َُغيُِّروْا َما َِأْنُفِسِهمْ العظ   .]11لرعد: ا} [ِإنَّ 

 
ة في يُر والَعَمل الجد  التف

ون جاد  يره وعمله: اوعلى حامل الدعوة أن   في تف
ــــــ أعمالهم عن طر العادة  ـ قومون  ة، فهم  ير الناس خاٍل من الجد إن أكثر تف

ة ال بد م االستمرار. والجد ح ة اأن تقصد قصدً  من و ، والقصد أساٌس لها، والجد
ر  ف ة التي تكون في مستو ما  ة فالتي نعني هي الجد انت الجد ه المرء فإن 

ير ال تُ  ة. دّ عدون مستو التف  جد
ر والعمل وال تقتضي طولها  ير ال تستلزم قصر المسافة بين الف ة في التف والجد

ر المرء  ف ر، فقد  ا وقد تطول المسافة السففي ألن العمل هو نتيجة للف ر إلى أورو
ر  ف ا، وقد  ين السفر إلى أورو ير و طول الوقت في بين هذا التف تناول الطعام و

ر  ف ير وتناول الطعام. وقد  فته في بين التف أن ينجح في تجارته أو يرتقى في وظ
ر ف فته. وقد  يره ونجاحه في تجارته أو ترقيته في وظ  وقد تقصر المسافة بين تف

ست في  يره ووجود النهضة. فالمسألة ل إنهاض أمته وقد تقصر المسافة بين تف
ير والعمل قد تكون قصيرة وقد  طول المسافة أو قصرها، ألن المسافة بين التف
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س  لة وهذا ل ير، سواء  اهم متكون طو بل المهم هو أن يوجد عمٌل من جراِء التف
ر  أو أوجده سواه. نفسه أوجده المف

المً فالتف ان اير يجب أن يترجم إلى إنتاج معين سواء أكان  الشعر واألدب، أو   :
ان خططً  عماًال أ  ة، أو  قوم بها العلماء في العلوم التجرب  تلك التي اتلك التي 

ان فعًال  اسة وقادة الحروب. أو  م والبناء،  اماد  قوم بها علماء الس الطعام والتعل
 ل...إلى غير ذلك من األفعا

ير، سواء أنتَج أم أخف في اإلنتاج، و  ة أمٌر ضرور في التف ه فالجد دون من وعل
ير عبثً  ون التف ة  م العادسير على وتيرة واحدة اأو رتيً  اأو لهوً  االجد ح  ة، 

اة التي عليها  ر والح اة التي عليها المف ستمر الح ير الرتيب  م التقليد. والتف ح و
عد  ير مالناس، و رة التغير والتف  التغيير.في ن األذهان ف

ير  ون دائب التف   التغيير لكل ما يخالف عقيدته:في وعلى حامل الدعوة أن 
 

 التغيير
ح واقعً  رنا أن واقع المسلمين في أواخر القرن العشرن أص ، إذ اجد  اسيِّئً  اسب أن ذ

ر  ض في الهبو الروحي، واالنحطا الف ،  وصلوا إلى الحض والتخلف الماد
اس  مألنه عة واالقتتال في اُضلِّلوا وضلُّوا س ما بينهم، ننِّه أن هذا  إلى حدِّ القط

د ضرورة تغييره الستعادة َدورهم الف ؤ فرض و م  عل على الصعيد االواقع األل
العالميِّ واِإلنساني، ولكن عن طر التغيير اِإلسالمي المنشود الذ هو وحده 

مهمة التغيير ُ الكفيل  ام  فً  دّ عاستعادة ذلك الدور.. بل ُنَنُِّه إلى أن الق  اشرع  اتكل
حانه عال يجوز الق ون مأثومين عند هللا س ه حتى ال ن ود عنه وال التهاون ف

 وتعالى..
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عته  طب ضرورة التغيير اِإلسالمي فذلك ألن المنهج اِإلسالمي هو  وعندما نقول 
اة والكون بنظرة شاملة متكاملة، ال مجال فيها  منهج تغيير يتناول اِإلنسان والح

اس عن غيرها، إذ  ع أو االقت حتاج إلى غيره في إللترق لٌّ متكامل ال  ن اِإلسالم 
م والتعا ام واألصول، أشيء سواء في المفاه م واألح رة والطرقة والمنهج  ول في الف

املة متكاملة،  ة التغيير. فاِإلسالم عقيدة  عها عمل واألساليب التي تكفل جم
امًال  ون  قها يجب أن  ال متكامًال  وتطب حيث تؤخذ  ال أدنى تجزئة، إْذ ال ،   

امها أو منهجها مثًال  ن تطبي أح عض المجاالت م ،  من في  دون مجاالت أخر
ون الكلُّ إسالم  ون المنهج، و ون اصرفً  افإمَّا أن تكون القاعدة، و ، وٕامَّا أن 

غير اِإلسالم وال هوادة في ذلك.. ومن المعلوم أنه ما وصل المسلمون إلى واقعهم 
ة  المأساو اليوم إال عندما أرادوا َأنصاف الحلول أو االستعارة من المنهاهج األرض

قة، وقعدوا عن السبيل لت ة، فضاعوا وتاهوا عن الحق قها في مجتمعاتهم اِإلسالم طب
ستو معه يالسوِّ حتى ابتعدوا عن منهجهم األص ل، أ المنهج الراني الذ ال 

م تظلُّ هذه  ع المناهج األخر هي من ُصنٍع اِإلنسان. و منهج آخر، ما دامت جم
عيدًة  قى وحَده الح ن مالمناهج مقصرًة وناقصة و بلوغ منهج هللا تعالى الذ ي

ضعون مناهج لهم تناهض مناهج  ذب الناس على أنفسهم حين  والصواب مهما 
حق  حق العدل والقس بين الناس و السماء. فالمنهج الرانيُّ هو وحدَه الذ 

ة ة حاكم ة هللا  هللا تعالى في األرض. فهل يرد الناس حاكم أخر غير حاكم
ا قاُل  ارك وتعالى؟... نعم، لقد أرادوا ذلك وابتدعوا نظمً ت ة أقلُّ ما  وتشرعات وضع

طروا فيها إفيها  حانه، ولم تتناس مع قواعد حاكميته فس نها لم ُتراع قوانين هللا س
صيرة: تخُّطً  ل ذ  انت النتائج التي لم تخَف على  شرة، و  اعلى المجتمعات ال

اعً في الفوضى والمشاكل، و  اهً  اض رً اوت ُّ ة واِإللحاد، وتن طرًة للماد لقواعد  ا، وس
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مه. وتجاهًال  االعدل واِإلنصاف، وهدرً  لكلِّ المعاني التي تشرِّف  لحقوق اِإلنسان وق
حملون  ان على المسلمين، وهم  اِإلنسان وتقوده نحو الكمال والسعادة.. من هنا 

 ّ عتنقون مبدأه الح وا قبل غيرهم، ُعدهم هم أنفسهم  ،شرعة هللا الكاملة، و أن يدر
ة هللا تعالى في ام أوًال  ُّرن إحقاق حاكم عد ذلك تن الحظوا  غيرهم  ألرض، وأن 

هذا اإلدراك يبر  ون على  زلهذه الحاكمَّة.. و غي أن  العبء الثقيل الذ ين
ة امتثاًال  اة اإلسالم ادرة إلى التغيير واستئناف الح ضرورة الم لقوله تعالى:  عواتقهم 

ِ اِإلْسَالمُ { ّ يَن ِعنَد  َفَال َوَرَِّك َال ُيْؤِمُنوَن ]. وقوله تعالى: {19} [آل عمران: ِإنَّ الدِّ
َما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجً  ُِّموَك ِف مَّا َقَضْيَت َوَُسلُِّموْا  اَحتََّى َُح مِّ

مً  ِ َذِلُكُم ]. وقوله تعالى: {65[النساء: } اَتْسِل َّ ُمُه ِإَلى  ْ ِه ِمن َشْيٍء َفُح َوَما اْخَتَلْفُتْم ِف
ْلُت َوإَِلِْه ُأِنيبُ  ِْه َتَوَّ ُ َرِّي َعَل َّ :  ].10} [الشور

ة.. والتغيير أفالتغيير يجب  اإذً  قوم على المنهج اإلسالمي والقاعدة اِإلسالم ن 
ة أو اإلسالمي  ة: االجتماع اة اإلنسان س مجرد تغيير جانب من جوانب الح ل

امٌل وشامٌل،  عته منهج  م طب ح ة.. بل هو  ة أو العقائد اس ة أو الس االقتصاد
لِّه، فال  لِّه، وجوانب الوجود  لَّها، وجوانب الكون  ة  اة اِإلنسان يتناول جوانب الح

ون َمعْ  بيرة إالَّ و ستقي منه  اِن يترك صغيرة وال  شأنها، ألنَّ المصدر الذ 
ان لها  امٌل شامٌل لم يترك شاردًة وال واردًة إالَّ أحصاها، و المنهج هو مصدٌر 

ه.. مها ف  ح
ان تغييرً  للمجتمعات، أو  النفوس األفراد أو حالهم، أو تغييرً  اوالتغير المنشود سواء 

ه  اائمً ألوضاع الشعوب فإنه يجب أن ينطل د اتغييرً  من األساس الذ تقوم عل
المجتمعات التي ال قواعد وال أُ  اة اِإلنسان، وأن يبدأ  اتها، أو ح سس تقوم عليها ح

مة وغير المستقرَّة،  التي تقوم على أساٍس خاطئ، وأن يتناول األوضاع غير المستق
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نظر أوًال  ًة تتجاوب مع فطرة اِإلن و ان عقيدة عقل سان، فإنه إلى هذا األساس، فإن 
شرٍّ وال يخطر في ذهن  طرأ تغييرها على قلٍب  حتاج إلى تغيير، بل وال  حينئٍذ ال 
حة، وحيث ال  اء صح إنسان، ذلك أن التغيير إنما ُفترض حيث ال تكون األش

ون الخطأ ماثًال  ل مرة  مة، أو في  ارزً  تكون األمور مستق لمشاعر  اللعقل، أو 
ة. ان العقل موقنً طاقة اِإلنسان الحيو صحة الشيء،  اجازمً  اقينً  ا. أما إذا 

رة التغيير تنعدم  عة ومرتاحة.. فإن ف ة مش انت الطاقة الحيو واستقامة األمر، و
التغيير ال  ير  عود يتأتَّى التف اة عقيدة تتجاوب مع فطرة  ما دام، وال  أساس الح

 اِإلنسان.
العق ة التي تتجاوب مع فطرة اِإلنسان من هنا فإن المسلمين وقد نعموا  يدة العقل

ان غرً  مة.  س عندهم هذه العقيدة  االسل ه غيرهم ممَّن ل ما وقع  قعوا ف منهم أن 
ان لزامً  ارهم  عليهم أن ُحدثوا التغيير أوًال  االحقة، ف قى أف عن نفوسهم حتى ت

ان عليهم أن ُحدثوا التغي ير عند الناس الذين ومشاعرهم متوافقة مع عقيدتهم، ثم 
ام العقل، وال تتجاوب مع  م مع أح ال عقائد لهم، أو الذين لهم عقائد فاسدة ال تستق
ة إليهم  ستدعي حمل الدعوة اِإلسالم فطرة اِإلنسان.. وٕاحداث التغيير عند الناس 
ذلك تتحق  ة التي تتجاوب مع فطرة اِإلنسان و ح لديهم العقيدة العقل حتى تص

ة هللا نها لها اِإلسالم..حاكم العدالة التي يؤمِّ شرة    تعالى على األرض، وتنعم ال
العودة إلى هذه  عتقدها الناس، أو  األساس، أ العقيدة التي  فالتغير يجب أن يبدأ 
حسبها. فإذا جر تغيير هذا األساس  عملون  العقيدة عند من يؤمنون بها ولكن ال 

صحت ير إلى تغيير وحلَّ محله األساُس المقطوع  ل التف ه وصدقه، فعندئٍذ يتحوَّ
م والقناعات، ألنه إذا وجد  س والمفاه المجتمعات واألوضاع، أ تغيير للمقاي
س،  ع المقاي اس األساسي لجم ون هو المق ح الصادق فإنه  األساس الصح
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ه تتغي ع القناعات، و ة لجم م، والقناعة األساس ع المفاه ر والمفهوم األساسي لجم
اة. مات الح التالي تتغير مقوِّ ار؛ و م األف اء، وق م األش لُّها: ق م   الق

التغيير ال بد ير  ون عند اِإلنسان، أو ال بد من فالتف أن يوجد عند  من أن 
ير  ه التف ة مع فطرة اِإلنسان يوجد لد ة متجاو ملك عقيدة عقل ل من  اِإلنسان. و

أن في  القوة، أ  امنً التغيير إما  ير  اون  اشر التف أن ي الفعل  ه، وٕاما  في ف
اة...  التغيير أثناء خوضه معترك الح

ير  ضرورة تغيير في والتف شعرون  عني أنه موجود فق عند الذين  التغيير ال 
ارهم، بل هو موجود ما دام في الكون حالة تقتضي التغيير، لذلك فإن  أحوالهم أو أف

ير  ه وأمته،  ةقتصر على تغيير المرء لحاله، وال تغييره لذهنالتغيير ال في التف شع
له لتغيير الغير، لتغير الناس اآلخرن، ألوضاع مجتمعه  بل يتعد ذلك 
ة  ه خاص ة. وأما السبب في ذلك فهو أن اإلنسان ف والمجتمعات األخر األجنب

سمَّى إنسانً  شر أن  ن لفرد من ال م ة، وال  ة ما لم ت ااِإلنسان ه هذه الخاص كن لد
ان، سواء  النظر لِإلنسان أينما  ي بلده أم في غير بلده، وفي دولته فالتي تقضي 

حاول إحداث التغيير في  ، فاِإلنسان  أم في دولة غيرها، وفي أمته أو في أمة أخر
اة، وتتناغم  حتاج إلى التغيير، حتى تتناس أمور الح ل شيء  ان وفي  لِّ م

حلَّ  اعود التنافر أو التنابذ قائمً  مسيرتها، فال بين األفراد والمجتمعات والدول، ول
ع  ع الجهود، وتتالقى عليها جم التعاون والتضامن والتكافل التي ترت بها جم

ات التغيير...  اِإلرادات من خالل عمل
ير  اة، بل يوجده مفي والتف ه وقائع الح ع من قرارة النفس، وتدفع إل جرد التغيير ين

 ّ نا من العدل واِإلنصاف، ومن الح اة الكرمة التي تقرِّ الح والخير عندما  الشعور 
أنه خطٌر عليها، فإنه  انت تقاومه القو التي تشعر  اة.. وهو وٕان  نفهم معنى الح



 

127  

 ، م التي تضعها هذه القو . وٕان الخط والبرامج والتعال موجود حتى لد هذه القو
ار والشعار  ير بل واألف التغيير، ألن وجود في ات التي تطرحها، هي مظاهر للتف

رون إلى االحاجة  ف ان جعُل الناس  التغيير في لتغيير حتمٌَّة عند اِإلنسان، وٕان 
القوة التي تحققه وتوجده... طرقة اِإلقناع أو   أتي إما 

ح ا مة التغيير، أص الفعل، أو إدراٌك لق ير حتى إذا حصل نوٌع من التغيير  في لتف
سورً  التغيير سهًال  التالي يوجد ام ضرورة التغيير، و عيد إلى الناس شعورهم  ، ألنه 

ير  ان لزامً فلديهم التف ير  اه. لذلك  ه التف ون لد ل مسلم أن  التغيير في على 
امنا هذه  اطلً  عانونها في أ بوة المسلمين التي  عالج  لألحسن واألصوب ممَّا 

نهض بهم.  و
نوا من أالمسلمون من و  شد الناس حاجة في الوقت الحاضر إلى التغيير، حتى يتم

ه اِإلنسان  ش عل ع ملكون وجهة النظر ونتغيير األساس الذ  هم وحدهم 
اة المتقفة مع فطرة اِإلنسان. ولكن عليهم أن يتنبهوا إلى واقعهم  حة عن الح الصح

رة  ه االنقسامات الف ة:لالتي تتالحالي الذ تتعدد ف س  خص في ثالثة أقسام رئ
ـــ 1 ـــ  قسم مرتد عن اِإلسالم وُحسب على المسلمين، وهو عامل هدم في صفوفهم. ـ
ـــــ 2 ، وتائٍه ومهادٍن للكفر، أو محاوٍل  ــ ائٍس وشاكٍّ وقسم مسلم: لكنه موزٌع بين 

عيدة  ة ال ار الغر ة واألف ار اِإلسالم  اِإلسالم.ن مللتوفي بين األف
ه وحده تقع مهمة التغيير اِإلسالمي  لوقسم راغب في العم ـــــــ 3 اِإلسالمي.. وعل

مة التي فطره هللا  ة التي تتجاوب مع فطرة اِإلنسان السل على أساس العقيدة العقل
 تعالى عليها.

صف قوم عليها التغيير اِإلسالمي،  ائز التي  فهي  شامًال  اانقالب  اه تغييرً تأما الر
ة:  التال
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لمة هللا  ـــــــ 1 لُّ مسلم، والتي هي إعالء  سعى إليها  ة التي  معرفة الهدف أو الغا
ة إلى ِإقامة أمر هللا تعالى وتنفيذ حاكميته  ا. وترمي هذه الغا تعالى وجعلها هي العل

ة، فال ح ضمن تحقي هذه الغا ان التغيير ال  ه. فإذا  اجة واالمتثال ألوامره ونواه
ة بنفسه، بل هو وسيلة  س غا ه في األصل.. ذلك أن التغيير اإلسالمي ل لنا 

ة التي من أجلها أراد هللا تعالى اِإلسالم دينً  عمل  التحقي الغا افَّة، فإذا لم  للناس 
الغة إلى اِإلسالم نفسه،  ة، فإنهم قد يتسبَّبون بإساءة  المسلمون من أجل هذه الغا

اِإلس   يزالون..الاءة إلى أنفسهم و ما تسببوا 
األنفس، إذ { ـــــــ 2 ير حتى يتغير ما  َال َُغيُِّر َما َِقْوٍم َحتَّى َُغيُِّروْا تغيير طرقة التف  ].11} [الرعد: َما َِأْنُفِسِهمْ 
ـــ 3 ستدعي التغيير، وعندما ممعرفة الواقع والع ــــ ل على تغييره ما دام هذا الواقع 

، ثم واقع اآلخرن من خالل النظرة ع فإنما نعني واقع المسلمين أوًال نقول الواق
ة مع فطرة تالشاملة إلى تغيير األساس الذ  ة المتجاو ه العقيدة العقل قوم عل

 اِإلنسان.
مة، وضمان مشروعيتها وموافقتها  ـــــــ 4 اعتماد الخط والوسائل واألساليب السل

ما تتحق  ة  م اِإلسالم ل انتكاس أو للمفاه انة التغيير اِإلسالمي من  ص
 ارتكاس..

ــــ 5 ة، وفقً  ـــ لكتاب هللا وسنَّة  ابناء المجتمع اِإلسالمي، وٕاقامة الدولة اِإلسالم
 رسوله..
ون التغيير اِإلسالمي إنسان  اوانطالقً  ائز وجب أن  في خصائصه،  امن هذه الر
عته عقائد  اأخالق  متاز  افي طب ذلك فهو  ه، و ن غيره مفي غايته ووسائله وأسالي

ة األخر  ختلف عن مفهوم التغيير لد االتجاهات العقائد في المنهج واألسلوب، و
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ا التغيير إْن  عة أو في أوقات في التي ال تراعي مزا الخصائص أو في الطب
ة مثًال  ح في مفهومها التغيير  التنفيذ.. فالشيوع سائل واألساليب من ّل الو   تستب

عها منحرفًة،  سي، وال يهمها أن تكون األساليب التي تت أجل تحقي المجتمع المار
عيدًة  قول لينيمأو الوسائل التي تستخدمها  المناضل  يجب على«: نن األخالق.. 

ضروب الخداع والغش والتضليل.. فالكفاح من أجل  مختلفالشيوعي أن يتمرََّس 
ارك تح ة ي ون مفهومً الشيوع ة.. يجب أن  ة نبيلة،  اقي الشيوع ة غا أن الشيوع

ان استخدام وسيلة غير نبيلة.  ثيٍر من األح ة النبيلة يتطلب في  وٕان تحقي الغا
ارك  ة ت الوسائل المناهضة لألخالق ما دامت هذه  مختلفولهذا فإن الشيوع

ة م.. تأمَّْل..».. الوسائل تساعد على تحقي أهدافنا الشيوع  واحُ
أما في الغرب فإن الدعوات الستعمال الوسائل واألساليب غير المشروعة في 
انت انتفاضة في وجه  ة التي  طال الثورة الفرنس انت وال تزال قائمة.. فأ التغيير 
لَّ المخالفة  عوا وسائل وأساليب مخالفًة  اسي ات الظلم االقتصاد واالستبداد الس

عض للشعارات التي رفعوها.. ة  عضهم لم يتأخر في اللجوء إلى تصف  هملذلك فإن 
ح التي رافقتها والمظالم التي وقعت اآلخر عن طر اِإلعدام مثًال  ك عن المذا ، ناه

قول (مارا):  أنني أرد قطع «إَّانها..  شهد  ع أن  ستط ما هذا الظلم.. من الذ ال 
ا بخالص الكثيرن؟ حرض (لوثر) إلِ ». الرؤوس ح قول: و ة ف خماد الثورة الفرنس

ح سر « قتل، فليذ ستطع فل حوا واخنقوا ما طاب لكم  امن  ة. إذن فاقتلوا واذ أو عالن
 »!..من هؤالء الفالحين الثائرن

احٌة يِّ وأما عن المفهوم الصه ل الفظائع والمفاسد م ث وال حرج.. ف وني للتغيير فحدِّ
ام مملكة يهوذا  ة من أجل ق ة. ففي بل واج والت الصهيون ه البروتو د عل ما تؤ

ول األول  اسة ال تتف مع األخالق في شيء، والحاكم المقيَّد «البروتو إن الس
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ارع اسيٍّ  س س  ة تبرر الوسيلة. وعلينا ونحن نضع ».. «األخالق ل إن الغا
قدر ما نلتفت إلى ما هو ضرور  خططنا أالَّ نلتفت إلى ما هو خير وأخالقي 

ول الثالث: ». مفيدو  استغالل مشاعر الحقد «وفي البروتو م الطوائف  غي أن نح ين
ي والفقر. وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي تكتسح بها  غضاء التي يؤججها الضِّ وال

وننا عن سبيلنا اعيدً  صدُّ  ».من 
وال ة، دولة العدوان والظلم، ما قامت إالَّ على أساس البروتو ت وٕاسرائيل الصهيون

اسة  حذافيرها، ولنا من األمثلة على الس والت  ة؟ وها هي تنفذ البروتو الصهيون
ل  ل شهر وحتى  ان  ة تظهر للع عها مشاهد ح ة التي تت ة والالإنسان الالأخالق
ما  ة وال س ة، عدا ما تمارسه ضد البلدان العر يوم منذ احتاللها لألراضي اللبنان

الد الواقعة تحت ا ّ حتاللهال اشر.. فهي لم تتورع ق عن ارتكاب المجازر  ا الم
الم  قنابل النا قتل الشيوخ والنساء واألطفال، أو قذف المدارس  عة  شرة الفظ ال

عن استالبها للحقوق واألرزاق،  ) فضًال االمحرقة (وهي من األسلحة المحرمة دول 
ة وما إلى ذلك.. ولعلَّ موقفها من  مها للمساكن وقصفها للمنشآت الحيو وتهد
القرارات التي تصدر عن هذه الهيئة  منظمة األمم المتحدة، وضرها عرض الحائ 
ة  استها العدوان ه الرأ العام العالمي على س ستدل  ة خير ما يجب أن  الدول

عيدة  عد ال ة.مل ال ا والمعاني اِإلنسان عة والمثل العل م الرف  ن الق
ون االختالف بيِّنً  م  ظهر بوضوٍح  بين مفهوم التغيير اِإلسالمي  امن هذه األمثلة 

اين قائٌم فال بد من تحديد مفهوم التغيير  م األخر للتغيير.. وألن هذا الت والمفاه
قً  ااِإلسالمي تحديدً  عد  ادق ه من تصورات  نه مامي ه، أو ما ُأدخل عل عل 

 مغلوطة.
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قوله:  ان تحديدً َ عطي األستاذ فتحي َ  ون التغيير اِإلسالمي «للتغيير اِإلسالمي 
امه  ار اإلسالم وأح رة وٕاحالل أف ة والف بنقض أسس المجتمع الجاهلي التشرع

 ».هاحلّ وتشرعاته م
ضيف قائًال   :ثم 

عني تحقي تعبيد الناس  في شؤونهم الخاصة لذا فإن التغيير اِإلسال« مي 
ون والء المجتمع حاكمً  عني أن   ربِّ العالمين. وهو تغيير  اوشعً  اوالعامة.. 

عً  س ترق ة ول انات الجاهل لي للك لجانب من جوانبها.  الها أو إصالحً  اجذر 
ة أوًال  ون التغيير اِإلسالمي فرضة شرع هذا التحديد  شرة ، و ثم هو ضرورة 

 ».اثانً 
امً  ات وأح ة فألجل إقامة المجتمع اِإلسالمي، ألنَّ هنالك واج  اأما أنه فرضة شرع

ن تنفيذها  م ة ال  ة هو (أن من شرع ة. ومنطوق القاعدة الشرع دون دولة ِإسالم
 ما ال يتم الواجب إالَّ ِِه فهو واجب).

شرة، فلكثير من األس ن) على وأما أنه ضرورة  اب والمبررات يجملها األستاذ (
ل التالي:  الش

ــ ة. ـــــ اع اللذين خلفتهما الحضارة الغر شرة من البؤس والض  إنقاذ ال
ــ ة. ـــــ شرة ملحَّ ة نفسها يجعل التغيير اِإلسالمي ضرورة   إفالس الحضارة الغر
ــــــ د الحاجة إلى التغيير  ـ ة في العالم، وآخرها الصين، يؤ انات العقائد ار الك انه

 اإلسالمي والحل اإلسالمي..
ــ د الحاجة  ـــــ شها أقطار العالم اِإلسالمي تؤ إن نظرة فاحصة إلى األوضاع التي تع

 إلى التغيير اِإلسالمي.
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قته ة عن  فهنالك أقطار تدعي اِإلسالم في حين هي تشوِّه حق ممارساتها النائ
 اِإلسالم!!

ة  مين سارة أو  و من تسل أحزاب  وهناك أقطار أخر من العالم اإلسالمي تش
الحديد والنار وتحارب اإلسالم حرً  ها  م شعو  وادة فيها..هسافرة ال  اعليها تح

ر أ اعت نفسها للشرق أو الغرب، ولهذا المعس و وهناك أقطار في العالم اِإلسالمي 
الدها في خدمة االستعمار.. ها ومقدرات   ذاك، ووضعت شعو

ن: ضيف األستاذ   و
ه العالم يجعل التغيير اإلسالمي واجً « ه األمة والذ عل  اإن الواقع المرر الذ عل
ــــــ ــــالضرورة  ـ ــ انته اي عليهلتمن الحال ا الستنقاذ العالم اإلسالمي أوًال  ـ حتلَّ م ، ل

ه الرائدة ف ه الذ آلت إل اع والت شرة من الض التالي إلنقاذ ال ة العالمين، و ي هدا
َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطً { ْم َشِهيدً  اَوَ ُ وَن الرَُّسوُل َعَلْ ُ } الَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَ

قرة:   ].143[ال
عتقد فر من الناس أن التغيير اِإلسالمي ال « فائدة منه إال في اآلخرة بنيل ثواب و

اسب في  ه. وهذا الجانب له أهميته، لكن للتغير اِإلسالمي م هللا والنجاة من عقا
ا قبل اآلخرة  ».الدن

ما يلي: اب والمبررات  ع تعداد األس  ثم يتا
ــ مان المسلمين ووجودهم وعقيدتهم وأخالقهم. ـــــ  تحقي إ
ــــــ ة تحقي وحدة المسلمين  ـ اس التهم الس ِّنهم من حلِّ مش م عن طر وحدتهم 

رة..  والعس
ــ ة.. ـــــ اتهم االقتصاد ة والعدل في ح  تحقي الكفا
ــ ة.. ـــــ ش ة المع اتهم اليوم  تحقي االستقرار والسالم في ح
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ــ ام الفرد الصالح واألسرة الصالحة والمجتمع الصالح والدولة الصالحة... ـــــ  تحقي ق
ــ ة.. ـــــ رسالة هاد  تحقي حمل اِإلسالم إلى العالم 
ــ د واقعيتها.. ـــــ ة ممَّا يؤ  تحقي ترجمة اإلسالم وتشرعاته إلى ممارسة فعل
ــ حق التوازن في العالم،  ـــــ رن المتصارعين ممَّا  إقامة القوة الثالثة بين المعس

ة واعتداءاتها المستمرة على أمن الشعوب  ة والغر وقف تصارع القو الشرق و
اة الحرة الكرمة.  المستضعفة وحقوقها في الح

ــــــ عد إف ـ ر اِإلسالمي وقوامه المنهج اِإلسالمي  الس الحضارة تحقي زادة الف
ات في العالم.. ار العقائد ة وانه  »...الغر

طرح اِإلسالم عقيدة  شرة، فهو س ة، وضرورة  وألنَّ التغيير اِإلسالمي فرضة شرع
طرح اِإلسالم نظامً  ماثله اومنهاجً  اال تدانيها عقيدة أخر في األرض.. وس ا مال 

طرح اِإلسالم قوة  ل أ نظام أو منهج في الكون.. وس نها أن تعدِّ م جديدة فاعلة 
شرة  ة ال ادة غالب موازن القو في العالم، وقد تمنع االنفجار المرتقب في إ

ة..ابوس  طة الحرب النوو
من أجل ذلك نجد أن أهم القو في العالم هي التي تحارب اِإلسالم اليوم، فتقف 

ة  ة العالم ة، والشيوع ة العالم ة والصليب ة العالم ه، محاولة اليهود ضده وضد شعو
أساليب خادعة، زائفة وال  هها وضرب هذه الشعوب  حة وتشو مه الصح طمس تعال
ة العميلة،  اس رة المشبوهة، واألحزاب الس ات الف ما من داخلها عن طر الحر س

ات الطر إلى التغيير اِإلسالمي خطيرً  ة، لكنه  اوصعً  احتى   من رغمعلى الللغا
قى وح ُّ {ذلك ي ، َوأْلَح ُّ َأن ُيتََّعَ ده طر الح قً 35} [يونس: َأَح لقوله  ا] تصد

مً تعالى { ْم َعن َسِبيِلهِ  اَوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِق ُ َق ِ ُبَل َفَتَفرَّ } َفاتَُِّعوُه َوَال َتتَُِّعوْا السُّ
ِّ ِإالَّ ] وقوله تعالى: {153[األنعام:  َاللُ َفَماَذا َْعَد اْلَح  ].32}؟ [يونس: الضَّ
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ما أن التغيير اِإلسالمي صعب إلى هذا الحد، ومعوِّ  ثيرة وقوَّة وخطيرة في و قاته 
ة،  اتي اِإلعداد له متكافئً أ، فال بد من أن آن مع ضخامة العبء وجسامة المسؤول

 لين للتغيير.. ذلك أن المسلمي سُتلقى على عات الدعاة المؤهَّ وخطورة المهمة الت
ه  ون لد ة، وأن  ون متكامل الشخص ة يجب أن  االستعداد الذهني والنفسي الداع

حيث تتو د وااللتزام أوًال للتقيُّ  ه صفة العطاء والبناء ا، ثم روح العمل واالندفاع  فر ف
ه هذه  ا، وأخيرً اثانً  ن لمسلم أن تجتمع ف م ة.. وال  ادرة ذات ون صاحب م أن 

ع عل جالصفات إالَّ وت طً  امنه طل سوًال  ، متفاعًال ،عامًال افي مجتمعه، نش س  ، ول
ا مجتمعه وأمته.. فحاجة اِإلسالم اليوم خامًال  اه وقضا قضا اٍل وال مهتمِّ  ، غير م

حملهم اِإلسالم.. س إلى من  حملون اِإلسالم، ول  ملحة إلى من 
لِّ مسلم ة ُملقاة على عات  س ه تلك الصفات، اتتو  فالتغيير اِإلسالمي مهمة رئ فر ف

ود واالستسالم إلى المشاق والصعاب من أخطر اآلفات التي تجعل  ألن الر
ير  ان مجرد التف ام واألحداث، لذلك  التغيير في الشعوب تنقرض وتندثر مع األ

قبله الكسالى، ألن هؤالء غه الخاملون وال  ستس  افي التغيير ضررً  يرون  مما ال 
ذلك فإنه ال ير لهم م عليهم ونقًال  ه المنحطون الذين ال غن حاٍل إلى حال، و ب 

حاره المحافظون الحاذقون  التالي سوف  غيِّروا العجلة التي تجرهم، و يردون أن 
اد وأرزاقهم. فاالهتمام إذً  مون برقاب الع ن  االذين يتحَّ يجب أن ينصبَّ على تكو

ة المسلم الذ َُعدُّ للتغي قات التي تشوِّه شخصيته؛ أو ر، وتالفي الميشخص عوِّ
ح  ة القادرة على العمل اِإلسالمي الصح ة اِإلسالم طرقة أخر بناء الشخص

ة والقضاء عليها. ق هذه الشخص عوِّ ل ما  عاد   وٕا
ة على  ة السلب ة المثال ة المسلم تكمن في غل ولعل أبرز العوامل التي تشوِّه شخص

ثيرً  حيث نر  ة  طرحونها  االعمل والحر ة و النظرات المثال من المسلمين يتعلقون 
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دون عليها ؤ ات غير القابلة  من و المثال قها.. وهذا التعل  دون السعي إلى تحق
شونه، أو إلى واقع  ع لها إلى واقع  عجز أصحابها عن تحو للتطبي أو التي 

س لهم أ ف مي الفائدة ول قه، يجعلهم عد ة فياعملون على تحق ادين  عل م
فترض أن تتفاعل مع  طروحاتهم تلك الطاقة التي  عطلون  اإلنتاج، ال بل و

ر إنتاجً  ة لتتفجَّ ه  االشخص قعد صاح ير  يٍن من التف ٍ معَّ اد إلى نم وعطاًء. فاالنق
ير سامً  ان التف ًال  اعن العمل هو هروب من أداء الواجب مهما  ، وفي السيرة ونب

ّ النبوَّة الشرفة أمثل على  ة وشواهد ال ُتعدُّ وال تحصى على أفضلَّة العمل الح
المه ات، واالضطالع  ام على تدبير الشؤون، سواء ما  تامالتواكل في الواج والق

مانه، يجب أن  الشأن العام.. فالمسلم، من منطل إ الشأن الخاص أو  تعلَّ منها 
مارس هذا العمل على وجهه الصح مة العمل وأن  ح واألكمل، وٕاالَّ فإنَّ عرف ق

وً  ون مش مانه  ل  اإ ه بدليل أن  تاب هللا تعالى آف مان أٍة من  شارت إلى اِإل
اِإلشارة إلى العمل، وخير دليل على ذلك قوله تعالى: { ِثيٍر مِّن أعقبتها  َ الَّ َخْيَر ِفي 

لُّ عمل خير ].. و 114} [النساء: نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر َِصَدَقةٍ  الصدقة هنا هي 
ة،  ار عقائد ة أو أف اعتناق نظرات مثال عده لالكتفاء  ه المسلم، فال مجال  أت

ادين اإلنتاج النافعة. مختلفدون االلتزام العملي في  من واالكتفاء بها  م
عدون عن العمل  ة ال ي حسب بل يبتعدون عن الواقع. فإن من تغلب عليهم المثال

شة الواقع، ممَّا يؤد إلى  وهذه نتيجة ة أو لعدم معا ة لعدم الممارسة الفعل حتم
أن ال طاقة  حتجُّ هؤالء  اة وفشلهم في تغيير هذا الواقع.. وقد  عزلهم عن واقع الح

ستمع  الهم على التغيير ألنَّ أحدً  ارهم أو ال  أخذ أف أقوالهم، بل يتذّرعون إلى ال 
ه، أن مشيئة هللا تعالى ال ترد  ونوا من دعاة التغيير والعاملين عل من لهم أن 

ه حتى  ة والعزم عل دوا الن اب التغيير، ولم يوطِّ أس أخذوا  أنهم لم  وا  دون أن يدر
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حاولوا االهتداء إلى القوانين والقواعد التي  قه، بل لم  يوفِّقهم هللا تعالى إلى تحق
بل التي تدفعهم إلى االلتزام هللا تعال ئشرعها هللا تعالى للتغيير حتى يهيّ  ى لهم السُّ

 التغيير..
اب  ة إن ر األس خاصة في مهمة صع لها و اب  األس ات، واألخذ  المسبِّ

ٌة في دين هللا ال يجوز ِإغفالها أو إهمالها أو  مهمة التغيير اِإلسالمي، قاعدٌة أصل
ما  ات القرآنالتهاون فيها..  ثيٌر من اآل َذِلَك ة، ومنها قوله تعالى: {شير إلى ذلك 
َّ َلْم َُك ُمَغيِّرً  ْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى َُغيُِّروْا َما َِأنُفِسِهمْ  اَِأنَّ   ].53} [األنفال: نِّ

ة التطرف على االعتدالـــــــ غ 1  .ل
َُّ تعالى يوم أنز  امل، أتمَّه  ة  لإن الدين اإلسالمي دين  على رسوله الكرم اآل

ة: { ار ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدينً الم ُ ْ ْم َوَأْتَمْمُت َعَل ُ } ااْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَن
ّ 3[المائدة:  ن أل م ذلك فإنه ال  قوة في األرض أن تنتقص من هذا الدين  ].. و

هو في عمل المسلمين، وأحد مظاهر هذا الحظه ونشهده ن، لكنَّ النقص الذ اشيئً 
عض المسلمين، وتطرُّفهم في التزامهم الشخصي لِإلسالم حتى  النقص الغلوُّ عند 
ر وعدم مسايرة األوضاع والظروف المستجدة، مع أنه دين  ه أعداؤه التحجُّ نسب إل
ة  لة إنسان حيث ال تنتصب مش ل شيء،  العقل والمعرفة والشعور، والتفاعل مع 

ّال ونجد لها حال في اِإلسالم.. فااللتزام الشخصي من المسلم الذ يرافقه تطرٌف إ
ه وآله وسلم)  َأَال َهَلَك «وتنطٌُّع يخالف اِإلسالم بدليل قول رسول هللا (صلى هللا عل

ُعونَ  ين: » اْلُمَتَنطِّ ِإنَّ هذا الدين متيٌن فَأوغلوا «وقوله في الدعوة إلى االعتدال في الدِّ
 . 1»ه برفف

                                                           
الراكب المنبّت ال سفرً «الحديث  الشرفالحديث   1 م  ون أحد اد هللا حتى ال  ادَة هللا إلى ع ، وال ُتَكرُِّهوا ع ه برف  اإن هذا الدين متين فأوغلوا ف

قى اقطع وال ظهرً  ون قد أراد بهذا المثل أن يبين أن اإلسالم دين قدير متين بذاته وفقًا لما أنزله هللا» أ م  تعالى، فال تؤثر في متانته  الرسول الح
ة. فالنقصان من ذلك ما حددها القرآن الكرم والسنة النبو ادة معتدلة،  ادة أو نقصان. بل في جوهر هذا الدين أن تكون الع ة ألنه  زادة في ع معص

اداته إلى حّد القهر النفسي الغ المسلم في ع ة على أالَّ تضنَي صاحبها أو تنفر اآلخرن. فإن  ادة، والزادة مستح ، والتعب يؤد إلى ترك الع
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ًض  عض الدعاة فرض  اوقد تبرز ظاهرة التطرف هذه أ في حمل الدعوة، فير 
س  اع ُسبل اللُّيونة واِإلقناع، فتكون النتيجة ع ة، بدل ات ة أو ملتو طرق قاس آرائهم 

حصل النفور ممن نوجه إليهم الدعوة، فيبتعدون عن اِإلسالم بدًال  من  ما يتوخَّى، و
ه مع  ال عل ألف وُ اِإلق ٌِّس َفِطْن، هين لين،   لف..ؤ أن المؤمن 

فقهو  ة فهمً  ن ولعلَّ مثل هؤالء الدعاة ال  م اِإلسالم أتي تصرفهم على  اجيدً  االمفاه ف
حمل الدعوة بيَّن له اعتماد  تلك الشاكلة بدليل أن هللا تعالى عندما أَمَر رسوَلُه الكرم 

قوله تعالى له: مة  َمِة َواْلَمْوِعَظِة { سبيل اللُّيونة والح ْ اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرَِّك ِاْلِح
نَت َفظ ] وقوله تعالى: {125} [النحل: اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ  ُ  اَوَلْو 

وْا ِمْن َحْوِلكَ  َ اْلَقْلِب َالنَفضُّ ة 159} [آل عمران: َغِل ]، وقوله تعالى: في مخاط
م ِاْلُمْؤِمِنيَن الناس: { ُ ْ ْم َعِزٌز َعَلِْه َما َعِنتُّْم َحِرٌص َعَل ُ ْن َأنُفِس ْم َرُسوٌل مِّ ُ َلَقْد َجاء

مٌ  ة: َرُؤوٌف رَِّح ًض 128} [التو ل  ا] وقد تبرز هذه الظاهرة أ ر  أو  اإلى إزالة المن
ة لذلك، فنر مثًال  اجزئ  ة الكاف ستعملون أساليب عض المسلم قبل إعداده العدَّ ين 

ر،  شرِّ هذا المن ر قبل أن يهيِّئوا الظروف التي تقنع الناس  القوة ِإلزالة ذلك المن
مشاكل أقلُّ ما فيها تحدِّ  ر بدًال إلى اآلخرن لهم بوسائل وأساليب تؤد َفُقدمون على إزالته عنوًة مما يتسبَّب في تورطهم  ات المن ه. فهذه  ِإث من القضاء عل

بيرً  ون ضررها  على اِإلسالم والمسلمين على حد سواء،  االظواهر من متطرف 
أنها أهم العوامل التي  ة أولسنا نغالي إن قلنا  ة اِإلسالم دَّت إلى إضعاف الشخص

ح. الطر الصح نها من حمل الدعوة   وعدم تمُّ
ة: ـــــــ 2 ة على العقائد ة الشخصان  غل

                                                                                                                                                                                         
مثل المسافر الذ أعطب ظه ح  ص اد، فإنَّ مثله  ادة هللا إلى الع ّره ع الغة إلى أن  ه حدُّ الم صل  . حتى  ه عن السير، الجسد ر راحلته فتوقفت 

أنما  عدها إلى مقصده، أو  صل  ستطع أن  حيث لم  التالي انقطع سفره،  عة  جّ لحَّ في السفر ولأو ه التعب فقعد عاجزًا عن متا ه حتى أنه ف
 طرقه...
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األشخ عني التعل  ة لهم أكثر من فهم العقيدة فهمً وهذا  ع الغة في الت  ااص والم
حً  عض النواحي  اصح ٌه في  أواصرها المتينة.. فقد يبرز عالٌم أو فق والتمسك 

انت  اره، حتى إذا ظهر غيره و هم آراؤه وأف ه تستهو فينجذب جمع من المسلمين إل
ث ه جمٌع آخر، ف ر بذلك أصحاب المذاهب له هو اآلخر توجهاته ونظراته انشدَّ إل

ل فر أو  ب عند  والنزعات وتشتدَّ التفرقة بين الصفوف حتى تصل إلى حدِّ التعصُّ
اع ال ة السيئة التي تؤد إلى ض ة آثارها السلب مل عجمع، وحتى تكون لهذه التعدد

عض األإاِإلسالمي، إذ  صيب  عض األشخاص من ن ما  اع الذين يتمثلون ب ت
ون نتيجة النحراف هؤالء ء  المساو  غيرهم، فإنما  واالنحراف الضاّر بهم و

عدهم. وهذا ما  قتدون بهم من  ، وانحراف الذين  األشخاص أنفسهم عن الخ السوّ
مة وُ ي المسلمين ضائعين في متاهات قضرب العمل اِإلسالمي في توجهاته السل

عد وحدتهم التي أرادها لهم من التشرذم والتفرقة التي تقضي على عزتهم ومنعتهم  وُت
ارك وتعالى.  َُّ ت
 ّ قة أنَّ أ ار ال بد والحق ون منطلقها من م من أف ظور إسالمي ِصْرف، نأن 

عود  سي، فإن حصل ذلك فال  ل أساسيٍّ ورئ ش واعتمادها على الكتاب والسنَّة 
ون التمسك  الحقائ هنالك مجال لألهواء، أو االلتفاف حول األشخاص، بل 

نهم  حة تم ة صح ة المسلمين تر فيلة بتر ، وهذه هي وحدها  ة فق م اِإلسالم والق
عد فهمه فهمً  ه،  مبدأهم، والحفا عل قً  امن التمسك   .اعم

ي  ة، وتمنعها من تحقي ذاتها  ة اِإلسالم قات التي تشوِّه الشخص عض المعوِّ هذه 
عد ذلك إلى العمل اِإلسالمي، وُتعدَّ اِإلعداد الكافي لحمل الدعوة والسير فيها  تتأهَّل 

قبلون على  قًة بنفوسهم، ف جعلها لص م الناس، و قرها إلى مفاه على الوجه الذ 
 حملها طائعين، قانعين، ومختارن، وف ما ُيرضي هللا تعالى ورسوُله األمين..
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ة من خالل العمل على تغ ة اِإلسالم ل ما عل فالمطلوب إذن إعداد الشخص يير 
ة من رواسب الماضي، وآفات الماضي، حتى تنطل في عد  بهذه الشخص عد،  ما 

دون من تنقيتها وصفائها، إلى العمل اِإلسالمي على أساس المنهج اِإلسالمي وَحَده 
ة  ة السو ة اِإلسالم ان ال بدَّ من أجل ذلك إيجاد الشخص .. ف سائر المناهج األخر

ة ار المشوَّهة وغير المتطرفة، وحتى يتو غير المعقَّدة، وغي فر لنا مثل هذه الشخص
ر  ِّ َتحرٍُّك في مجال العمل  ا، وحر ا، ونفس االمميزة علينا أن نعد المسلم ف قبل أ

 واإلصالح.
ــ  ـــ امل يتناول أساسً ــ رِّ  قوم على بناٍء ف ر للمسلم ف الثقافة  اأما اِإلعداد الف

ة من مختلف جوانبها، أ عن طر دراسة القرآن الكرم وتفسيره، والسنَّة  اِإلسالم
ة، ودراسة الفقه وأصوله،  اة الصحا النبوَّة الشرفة وعلومها، والسيرة النبوَّة، وح
ة أو ما  م إسالم ة القائمة وما فيها من ق وعلم العقيدة، ودراسة النظم اِإلسالم

ها من ا   عتوار..شو
ون مطَّلعً  ة ال بد للمسلم من أن  ـــ اوٕالى جانب الثقافة اِإلسالم نه  ــــ م ــــقدر ما   ـــ
 على الثقافات األخر التي تتناول العلوم واالتجاهات المختلفة.

نه مناقشُتها والردُّ  م ار اآلخرن وفهمها حتى  الع معرفة أف ة من هذا االطِّ والغا
قدر عليها، ونقض ما ي اعها، وٕاالَّ فإنَّه لن  اتِّ قة التي أَمره هللا تعالى  خالف الحق

ان اآلخرن أن  ة، ألنَّ بإم داع فشل في مهمته  على حمل الدعوة بل سوف 
حاولون إقناعه بدًال  آرائهم ومعتقداتهم و من إقناعهم؛ فما لم يتسلح المسلم  يجبهوه 

ة  ة األساس رة والثقاف مات الف ه بها اآلخرن، فإنه سينهزم المقوِّ ن أن يجا م التي 
 ّ ان الح ّ  ولو  ه، ألنه حتى لو استطاع أن يبين الح ع بجان ستط ، لكنه لن 

 الدفاع عنه..
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ة  ه من ثقافة إسالم قف عل ما يجب أن  ر للمسلم  ان اِإلعداد الف من هنا 
عرفه من ما يجب أن  زة وثابتة األصول والقواعد، و الثقافات األخر  شاملة، مر

ة عليها. ار المبن نه من االنتفاع بها ودحض األف  التي تم
ــ ة  ـــــ ة لد المسلم. والنفس ة اِإلسالم ن النفس ه تكو واإلعداد النفسي المقصود 

ة وفقً  اع الغرائز والحاجات العضو ة التي تقوم على إش ة هي النفس  ااِإلسالم
ام الشرع ان 2ألح ض النفس على التقيد . لذلك  اإلعداد النفسي يهدف إلى ترو

اع أوًال  ام الشرع لحدود اإلش فهم أح ور، وذلك  اع المذ ة اِإلش ض شرع ، ثم بترو
ان لزامً  ة؛ ف ة والترو اد التكاليف الع ع  االنفس  أن يدرك األهل والمرُّون وجم

ة والتنشئة أن اِإلعداد النفس ة في بناء القائمين على شؤون التر ي هو حجر الزاو
ان لزامً  ة المسلمة.. و صورة خاصة أن تكون عنايته  االشخص على الفرد المسلم 

ير، ومصدر الشعور ومصدر  ة ألنها هي مصدر التف ل عنا ة نفسه تفوق  بتز
يتها هي التي تجعل اإلنسان مؤمنً  ة في اِإلنسان، وتز ا تعالى،  االطاقة الحيو

ألوهيته ال ن و ع خالئقه، لذا فإنَّ المسلم إْن لم  يَّته المطَلقة على جم قدسَّة، ورو
ائنً  ه  ن، فال خير ف َّ العقيدة، رانيَّ التكو انت ثقافته وعلمه، ألنهما لم  اتوحيد ما 

حانه... ومن أجل  يؤسسا على تقو من هللا، وال على السعي الدائب لنيل رضاه س
ة:ذلك يجب على المسلم أن ي القواعد التال   تقيَّد 

   

                                                           
عها في أكثر من موضع من مؤلفاتنا، وخاصة في مؤلفنا: لقد أثبتنا المفاهيم التي تتعلق بتحديد الغرائز والحاجات العضوية ومظاهرها، وكيفية إشبا  2
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ر هللا: ـــــــ أوًال   ذ

ز  ر هللا تعالى من أهم األواصر التي تر اِإلنسان المسلم بخالقه، وقد رَّ إنَّ ذ
ُر هللا تعالى من  فيالقرآن الكرم  ر وفضل الذاكرن، حتى َليتبدَّ لنا ذ ة الذ أهم
ّ أعظم وأجلِّ م ر أ حيث ال تقصِّ اتنا  ة  قومات ح جارحة من جوارحنا عن المشار

س هللا  ر هللا.. أو ل قترن بذ اتنا ما لم  م أمٌر من أمور ح ستق ر هللا، وال  بذ
أالَّ ننو شيئً  أمرنا  رنا، و حذِّ حانه وتعالى ينبِّهنا، و مشيئة هللا، أ  اس إالَّ إذا قرنَّاه 

قوله تعالى:  سة، وذلك  ر هذه المشيئة المقدَّ َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي {عن طر ذ
َُّ 23( اَفاِعٌل َذِلَك َغدً  ـــــ  23} [الكهف:) ِإالَّ َأن ََشاَء  ة 24ــ س هذه اآل ].. ثم أل
روا هللا  متكامًال  االكرمة منهاجً  ات المسلمين الذين عليهم أن يذ في بناء شخص

ر  ف قوله تعالى: { في او و َماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف ِإنَّ ِفي َخلْ خلقه، وذلك  ِ السَّ
ُْوِلي األْلَاِب ( َّ ِقَامً 190اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَاٍت ألِّ ُروَن  ُ َوَعَلَى  اَوُقُعودً  ا) الَِّذيَن َيْذ

َماَواِت َواَألْرِض َرََّنا َما َخَلْقَت َهذا َاِطًال  ِ السَّ ُروَن ِفي َخْل َّ ُسَْحاَنَك َفِقَنا  ُجُنوِِهْم َوََتَف } ) َرََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزَْتُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصارٍ 191َعَذاَب النَّاِر (
ــ 190[آل عمران:  ــــ  ].192 ـ

عمل من  عي، ف ر، و تاب هللا فيتف قرأ  ر هللا تعالى من مسلم خاشع،  ومن أح بذ
فوز بجنة أجل إرضاء  م، و قع في عذاب النار األل هللا العزز القدير، حتى ال 

م؟ والرسول األعظم قوّ  الخلد والنع ه وآله وسلم)   في نفوسنا منهج (صلى هللا عل
ه وآله وسلم):  قوله (صلى هللا عل ر، وذلك  إن «هللا تعالى في الخل عن َطر الذ

ُر لكل شيء صَقاَلة، وصقالٌة ال من عذاب هللا من  هللا. وما من شيء أنجىقلوب ذ
ِر هللا ه وآله وسلم): ». ذ قوله (صلى هللا عل د لنا قوامه المنهج  ر «ثم يؤ إذا ذ
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طاُنه، وٕاذا أغفل وسوس ر هللا، فوقاه  المن طاَب نفسً  افهنيئً ».. اِإلنساُن خنس ش بذ
ه...  هللا عذا

تاب هللا: ــــ اثانً   التعل 
تاب هللا  ّ إن  ِّ ما هو الح قة، وُْعِلَي شأَن الح قارب الحق ن لِإلنسان أن  م ، وال 

فما دار، قائمً  ن مع القرآن، يدور معه  ه،  اعلى قراءته وترتيله، متدبرً  الم  لمعان
حق  افاهمً  هتد بنورانيته، ف ه، و مان في قل ه، حتى يوطد اِإل لمقاصده ومرام

ش السعا ع ة من وجوده، و لِّه إلى الغا ترجم ذلك  اته و طمح إليها في ح دة التي 
سعى جاهدً  ه، ثم  ه وتدبٍُّر لمعان سائر قواعده وأصوله، ألّن  افهٍم لمرام طِّقُه  ي 

عن..  في تطبي معاني القرآن الكرم رحمًة وشفاًء للناس أجم
ه وآله وسلم) ألبي ذرٍّ الغ ة رسول هللا (صلى هللا عل ارِّ (رض): فلقد جاء في وص

ك بتالوة القرآن« وفي حديث ». ٌر لك في السماءخ، فإنه نوٌر لك في األرض، وذعل
ه وآله وسلم):  َّ بن مسعود (رض) عن الرسول (صلى هللا عل إن هذا القرآن «عبد 

ة هللا، فاقبلوا مأدبته ما استطتعم  »..مأد
ة هللا ــــ اثالثً  مراق مان   :اإل

ل ما تبثُّ اعلم أن هللا تعالى قرب منه أبدً إن على المسلم أن  ه في  جوارحه،  هُ ؛ يراق
ه  ه أعضاؤه، ال تخفى عل ل ما تنطل  ـــوفي  حانه  ــــ ـــس ٌة من عبٍد، وال  ــــ خاف

ر  ُّ تصوُّ ُه أ غيب عنه أمر من مخلوق؛ وهو حاضر دائم مع اِإلنسان، ال ُيْدِرُك قَر
حاَنُه وت قوله: {لوال أن هدانا س نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس عالى إلى ذلك  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

وُن ِمن ].. وقوله تعالى: {16} [ق: ِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلِْه ِمْن َحْبِل اْلَوِردِ  ُ َما َ ِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمن َذِلَك َوَال َأْكَثَر ِإالَّ نَّْجَو َثَالَثٍة ِإالَّ ُهَو َراُِعُهْم َوَال َخْمَسٍة ِإالَّ ُهَو َسا
مٌ  ُلِّ َشْيٍء َعِل ِ ََّ ُئُهم َِما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَاَمِة ِإنَّ  اُنوا ُثمَّ ُيَنبِّ َ } ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما 
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َوَنْجَواُهم َبَلى َوُرُسُلَنا  َأْم َْحَسُبوَن َأنَّا َال َنْسَمُع ِسرَُّهمْ ]. وقوله تعالى: {7[المجادلة: 
ُتُبونَ  ْ  ].80} [الزخرف: َلَدْيِهْم َ

َّر اِإلنسان حق  الُسُر، والرحمة،  افهل تف ات، التي تبيِّن له  وقدَّر عظمة هذه اآل
ة لتش ائه، فتأتي هذه المراق يف أن هللا خالقه يرقُُه من عل ل شيء والعطف  مل 

انه ووجوده، سواءٌ  عد ذلك أن  ان في  وحَده أم مع غيره؟ فهل يجوز لِإلنسان 
رً  ان اِإلنسان يخجل من إنسان مثله في أ  اأتي ُمْن ة؟ فإذا  أو أن يرتكب معص

 ّ أتلف مع الح ة الناس اآلخرن أو معرفتهم قول أو عمل ال  ان يخشى رؤ ، وٕاذا 
ه أقرب من  ه، ورقابته عل اله وخالقه يرق ه، فما  أتي  ل شيء آخر؟ ألنَّ سوء 

حان هللا  ه من ورده الذ يوزع الدم في جسمه.. فس م أقرب إل هذا الخال العظ
رتكبون  رات والسيئات، و فعلون المن اده الذين  ع م هو رؤوف  ارك وتعالى  ت

 المعاصي وهم غافلون عن قرب هللا تعالى منهم، وعن رقابته لهم!...
، فهو  عود ثم ما أعظم عدالة الخال حانه قَرُه منَّا، ورقابَتُه لنا،  عد أن يبيِّن لنا س

ل واحٍد مّنا،  لِّفون  ه رُسٌل م ت تب علينا، َ لَّ ما نفعل سوف ُ رنا من أن  حذِّ و
ون على أساسه  امة، بين يد هللا تعالى، و ّل واحد يوم الق تاُب  حيُث ُينشُر 

} [الزلزلة: َيَرهُ  اَوَمن َْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشر  )7(َيَرُه  اٍة َخْيرً َفَمن َْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ الحساب {
ـــــ  7 صيرة من أمره، 8ــ ون على  عد عدالة هللا تعالى ماذا اِإلنساُن حتى  ] أف

بتعد عن عمل الشر؟. هتد إلى عمل الخير، و  و
تاب هللا يبين لك ذلك، فال تبخَلنَّ  اع هذا ا أخي المسلم، إن  اتِّ على نفسك 

ف نك أن تحمل مهمة التغيير، وتكون  م اته العظمى حتى  آ  اوً الكتاب، واالسترشاد 
ك سوف ينبئك إذا تقاعست عن حمل الدعوة،  تا لهذه المهمة الجليلة؟ وٕاالَّ فإنَّ 

أنك سوف تكون من األخسرن.  وأداء الواجب المقدس، 
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ر ما يتوجب على  ر عدما أتينا على ذ َن إعداده الف وِّ اعه حتى  المسلم إتِّ
مً  اوالنفسي إعدادً  ة اسل ي في إيجاد الشخص ة اإلعداد الحر ، علينا أن نبين أهم

ة التي نتوخاها.   اإلسالم
 
ي:ــــ   اِإلعداد الحر

ح في مهمة التغيير، فالعمل  ة هنا تعني ميدان العمل اِإلسالمي الفس والحر
ار، ولكثرة السبل  قة هو ساحة جهاد لكثرة االتجاهات واألف اِإلسالمي في الحق

ستخدمها الناس في  ادين، وف مختلفوالوسائل واألساليب التي  مختلف  يالم
الجند ة، وما لم  اتمامً  المجتمعات. فالمسلم في ميدان الدعوة هو  في ساحة المعر

مها  ام عقيدته، وتعال قوم على الممارسة والتطبي ألح ن عنده إعداد ميداني 
نه الصمود في  م ات في العمل اِإلسالمي، ولن  ع الث ستط مها، فإنه لن  ومفاه

ة.. ارات العات  مواجهة الت
ي أو العملي، إذ ال  ة اِإلعداد الحر انت أهم في أن تكون لد المسلم من هنا 

ر  ه ف ُه نفس االثقافة التي ُتِعدُّ قترن  من ، بل ال بدا، وال القواعد واألسس التي ُتِعدُّ أن 
ة التغ ة في عمل نه المشار م ان شأنه شأن عالم يذلك بإعداد عمليٍّ حتى  ير، وٕاّال 

اره ع وراء علومه وأف ، ق طلقها لالنتفاع بها من فذٍّ ون السبب في دون أن  ، وقد 
اره  صال أف ة، أو عدم قدرته على إ ذلك عدم جرأته، أو عدم ممارسته للخبرة العمل

لمن أراد أن يتحمل  اجد  مهمإلى غيره نتيجة عدم الخبرة تلك. فاإلعداد العملي 
 عبء التغيير..

ادات أوًال  الع امه  ون هذا اِإلعداد للمسلم عن طر التزامه وق رفة الطرق ؛ ثم معو
التالي أن تكون له القدرة  اعها، و ه اعتمادها واتِّ واألساليب والوسائل التي يتوجب عل
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ادة، وعلى اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب،  ة والق على تحمل المسؤول
م له الحلول، بل يؤثِّر هو في هذه الظروف،  ل إلى الظروف أن تقدِّ حيث ال 

م له الحلول  قدِّ عً و لُّ ذلك ط ون  حيث  طة بها، و اتها والعوامل المح  اوف مقتض
تاب هللا وسّنة رسوله. ام   وف أح

ره ونفسه  حيث يتناول الفرد المسلم في ف ذلك هو التغيير في المفهوم اِإلسالمي.. 
ون االنطالق  ل صفاته وأوضاعه، حتى  ما يتناول المجتمع اِإلسالمي  وعمله، 

الصفات واألوضاع.. منه إلى الم ون إالَّ  جتمع اِإلنساني برمَّته.. فالتغيير ال 
عد إعداده إعدادً  حت  ذا ثم أص ذا و  امًال  افعندما نقول إن هذا الشخص صفاته 

ة  النس ذلك األمر  ذا، نقول إن هذا الشخص قد تغيَّر.. و ذا و صفاته وأوضاعه 
المجتمع مضطرة، أو هو مجتمع لمجتمع، فعندما نقول إنَّ أوضاع هذا إلى ا

مة،  ن أوضاعه، ونجعل أموره مستق مه، ونحسِّ ح مفاه متخلِّف، فإننا عندما نصحِّ
ه التغيير، وانتقل من حالة االضطراب أو التخلف  أن هذا المجتمع قد طرأ عل نقول 

انت  التغيير األوضاع التي  ون قد عنينا  م والتقّدم، فن ، هدو ستإلى حالة التنظ
، أ من يتميَّز بها اوالصفات التي  ن صفاته إن غيره من المجتمعات األخر

م.. َّك مضطرب إلى مجتمع متماسك مستق  تغيَّرت من مجتمع مف
س عمًال  ، بل لعله من أصعب األمور سهًال  لكن التغيير اِإلسالمي المطلوب ل

، ومن عز  ر التحد ، وأخطرها؛ ولذا فإن من أراد التغيير هو من قرَّ م على التحدِّ
انت  د نفسه على المشقات، والصعاب، ومواجهة األخطار.. ومن هنا  عوِّ ه أن  عل

ة المسلم في وقتنا الحاضر مهمة ة، وطرقها محفوفً  مهمًة عسيرًة فعًال  الداع  اوصع
ير  ون خطفي المخاطر والمهالك، بل إن مجرد التف ه،  ارً يالتغيير قد  على صاح

حارُب حرً  ان من الضرور من أجل إقامة اإلسالم في واقع  اوقد  ال هوادة فيها، ف
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ًال  ونون ج اة الناس إيجاد جيٍل من المسلمين القادرن على التغيير، فهؤالء س  ح
م الشرف. اجديدً  اقرآن   على غرار الجيل القرآني الرساليِّ القد

ة، بل أمل اإل ون أمل األمة اإلسالم ُق وهذا الجيل وحده  ة، وهو وحده يتذوَّ نسان
النصر بإذن هللا القدير  فوز  فرُح المؤمنون بنصر هللا«حالوة التغيير، و ومئٍذ   ».و

ون تغيرً   اوخالصة ما تقدم من القول: أنَّ التغيير ال يتم إال على مرحلتين حتى 
 :شامًال  اانقالب 

ير حتى يتغير ما في النفس.  أوالهما: تغيير طرقة التف
ان الواقُع سيئً و  ة: تغيير الواقع إذا   .االثان

التغيير للواقع من قبل  ما في النفس أ أوال يجوز بدء العمل  ن يبدأ التغيير 
م غيّ  م ألنه إذا غيِّرت المفاه المفاه س والقناعات والدوافع، التغيير  رت المقاي

دأ الذ غيَّر ما في نفسه ير  ا واضحة للواقع، و حت الرؤ ر واستطاع وأص المن
ه  َم عل ح اشر في تغييره بيده إن استطاع أو بلسانه، وٕان لم أأن  ر في نه من

عملون لتغييره. ه، ومال إلى الذين  ره في قل  ستطع أن
ة الكرمة: { مفهوم اآل ون في المرحلة األولى العمل  ه  َّ َال َُغيُِّر َما وعل ِإنَّ 

مفهوم 11} [الرعد: َُغيُِّروْا َما َِأْنُفِسِهمْ َِقْوٍم َحتَّى  ون العمل  ة  ] وفي المرحلة الثان
رً أمن ر «الحديث الشرف:  م من ستطع فبلسانه فإن لم  ا من غيره بيده فإن لم  فل

مان ه وذلك أضعف اِإل قل   ».ستطع ف
 

 التحد
قال: تحدَّ الر  ة، و اراة والمغال عني لغة: الم عني التحّد  ه، ومنه اجلَّ  راه وغال

، َْحَد الشيُء يتعمَّد  َ ة َحِد لُّها من مادَّ اراة. وهي  الُحَدَّا التي هي المنازعة والم
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تعمَّدهم، وقولهم الصرح الواضح  اهم و فعله، ومنه قولهم: هو ُحَدَّا الناس، أ يتحدَّ
عني: أنا ُمعارِ  ه َوَجاِرني. في معناه: أنا ُحَدَّاك في هذا األمر  ُضك فأبرْز لي ف

حمله إلى اآلخرن ُ  امه دّ عوالمسلم عندما يلتزم بإسالمه و ه المخالفون ألح
عً  االمناهضون لعقيدته تحدً  ون التحّد ت ة  الهم. ف اراة والمغال : الم للمفهوم اللغو

ة. وفي المفهوم اِإلسالمي عندما ع المادَّة والمعنو نقول: إن  في النزاع في المواض
ه ُحججً  ين الذين ال يؤمنون  ، فمعنى ذلك أنه يجعل بينه و راهين  ااِإلسالم يتحد و

م الدليل الحسي والبرهان العقلي على صدق  ق اطلهم و طل أوهامهم وتقضي على  ُت
غاضب أولئك المنحرف حاسب الملتزمين إن هم تجاوزوا. و ه، لذلك فإنه  ن يما جاء 

ه أومراه احق  ادينً  ألنهم ال يؤمنون  لَّ من ال يتلزم  غالب  عاد و التالي فهو  ؛ و
ه التي هي أوام ه، والتي تشِّ ونواه ل حدود منهجيته الشاملة ر هللا تعالى ونواه

اطلهم وضالالتهم. قضي على   ٍّ ما عنده من ح ارهم   والكاملة، و
م  اة ال يختلف التحدِّ عن هذه المفاه قة وفي واقع الح ات حق فهو يرمي إما إلى إث

 ّ صدر في ذلك عن الفرد  أو مناصرة ح اطل؛ و قة أو اعتماد  ة حق وإِما إلى مجان
ين ال ون بين األمم و ما أنه  صدر عن الجماعة،   ول على حدٍّ سواء..دما 

ر  ون التحد ف ما  اوقد  ات وطرق وأساليب ووسائل،  ان ع من إم ستت مع ما 
ون ماد  ات وطرق وأساليب امع ما يتوجب أن يتو  اقد  ان ذلك من إم فر له 

ة  حول دون اجتماع هذين النوعين من التحدِّ في القض ووسائل.. وال شيء 
أ االستعدادت األغراض  ِإلعماله وتحقي افة الواحدة أو أحدهما فق على أن تته

 المتوخاة منه...
ن لِإلنسان أن  م ّ أمر من األمور أو مسألة من المسائل  ستنتج معه أن أ مما 

ه فرًض  ايواجه فيها تحدً  حسب الظروف أو يختاره هو بنفسه،  اقد ُفرض عل
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.. على أن التحّد  ات التي تفرض ذلك التحدِّ ة  هصور والمعط اله الماد وأش
ة  عمد اِإلنسان إلى مجافاة فطرته التي فطره هللا لافة والمعنو حصل لو لم  ن ل م 

ان ال بد من وجود الدين السماو  الذ يراعي فطرة اِإلنسان،   تعالى عليها، ف
حة  ن اِإلنسان من إقامة العالقة الصح ة من وجوده لكي يتم نه، والغا عة تكو وطب

حة مع بني ج حق إنسانيته الصح ان خطأ النظرة مع خالقه، وأن  نسه. من هنا 
ه أصحابها، أنَّ  ثير من األوسا والتي مفادها، وف ما يذهب إل التي شاعت في 
 االعلوم التي أوجدها اِإلنسان عن طر االكتشاف أو االختراع إنما جاءت تحدًِّ 

حث عن تقدم اِإلنسان  ن أن تتواف مع الدين في ال م ة، ألنها ال  ان السماو لألد
ته نحو األفضل واألحسن، فابُتدعت المقوالت الفاسدة التي تُ وت أن ّد عطور حر

ه  ه والتي لم تكن لتحي  عاني من المظالم التي وقعت عل تخلُّف اِإلنسان جعله 
م ان له  إن الدين أفيون «ة المخّدر، لذلك قال المالحدة: نزللوال الدين الذ 

 »!!.الشعوب
ن غيرهم في الصف اآلخر من أصحاب عيين وال تختلف نظرة هؤالء الماد

ة أو  ات التي لم تجعل للدين، في أ مجال من مجاالتها الفلسف اإليديولوج
ة، أثرً  اس ة أو الس ة أو االقتصاد عاد  ااالجتماع اة الناس، بل عملت على إ في ح

عاءات حو  ما ابتدعت من ادِّ ة،  مان م اِإل ة، والقضاء على المفاه م الروح ل الق
فالة وجوده..  شه و رامته، وتأمين طرائ ع الحفا على حقوق اِإلنسان وصون 
ن في مصلحة اِإلنسان، بل أدَّ إلى  ل ما عملته لم  في حين أثبت الواقع أن 
رامته، وخن مجاالت إنسانيته، حتى صار اِإلنسان  هدر حقوقه والقضاء على 

ما ُفرض ع ار له ف ما يخضع له اآللة المسيرَّة، ال خ ه من قوانين وأنظمة، أو ف ل
ة تلك األنظمة وتأمين  ة إالَّ إلى حما ام ال تهدف في النها اسات وأح من س
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اتها المظالم والمفاسد واالحتكارات وما  مصالح أدواتها، لذلك فهي تحمل في ط
عاني منه الناس على الصعيد الداخلي... أما على الصعيد  شاكل ذلك مما 

ل ما الخارجي ف ة للنظام مع  ة المصالح الحيو د في حما إنَّ الهمَّ األكبر يتجسَّ
مقدرات م  طرة وتحّ  ومصائرهم!! اآلخرن تفترض هذه المصالح من استغالل وس

شر وقعت  ذا، وتحت ستار التقّدم العلمي واكتشافات مجاالت جديدة لخير ال وه
مً  ع البتعإلى ا االمظالم في األرض، ممَّا أدَّ ُح ان طب ر له، ف ُّ  ااد عن الدين والتن

ع اِإلنس ض عم الفساد، وأن  ستشر اإللحاد،، و وه نَّ ان في دوامة الوعود التي مأن 
ل الوصول إليها... والتي لم  ة التي جعلوها ينتظرها، والسعادة التي يؤمِّ بها، والرفاه

سه تمامً  شرة ما يثبت واقع المجتم ايتحق شيء منها، بل حصل ع عات ال
 اليوم!!.

ما قال الماديَّون الملحدون، وال هي تزول في ح اإذً  ست في الدين  ل عزله افالعّلة ل
ن أن  م ما قال اِإليديولوجيون اآلخرون، وال  اسي  اتي والس عن طر المسرح الح

ن أن تكون العلة في العلم النافع،  اون الدين سبً  م ما أنه ال  لشقاء اِإلنسان. 
ون سبً  ن أن  م ال  األن العلم النافع ال  عمل لتعاسة اِإلنسان.. بل إن   منهما 

ان للعمل  ضمن ُأُطره وحدوده لخدمة اِإلنسان وتحقي إنسانيته... ومن هنا 
ال منهما حق  مجاالته، وللدين مجاالته، وأنَّ  يجب أن يتواف مع اآلخر حتى 

ه العلم  عمل ف اكتشاف آفاق جديدة تؤمن لِإلنسان على أغراَضُه.. ففي الوقت الذ 
ة، فإن الدين  م قواه العقل رة وتدعِّ ش الكرم، والكرامة الموفورة، وتنمِّي نزعته الف الع

اع الغر  ة عن طر إش ائز والحاجات عمل من ناحيته على إغناء النفس اإلنسان
اعً  ة إش ة الضمير، وصفاء القلب، ا، متوازنً اشرع  االعضو عمل على تنق ما   ،

التالي  اوطهارة البدن، ومن غير أن ينسى أن للعقل حق  ه في التفتح والوعي، و عل
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ون قافي  ل شيء، إذ ال بد لإلنسان من أن  ارً دإعماله حتى  ُّر  على النظر والتف
ع ق متتفاعل جم ة من أجل تحقي ق ة والجسد ة على أن  هواه العقل ة والماد المعنو

 ّ قة الدين والح حق ماَن  مه الصادقة،  تكون قاعدُة هذا التفاعل اِإل واِإلقرار بتعال
قة وجود هللا تعالى واالمتثال  عتها االهتداء إلى حق ه.. إلى وفي طل أوامره ونواه

ن لِإلنسان ذلك فقد َجَمعَ  ا، وما ي بومتى أم ه في هذه الدن ام  ه الق ن ما يجب عل
، العاقل المدرك، يتعيّ  ون حينئٍذ ذلك اِإلنسان السوَّ ه تأخيره لآلخرة، ف ن عل

م  فًة له على األرض ُق يَّ النافع، والفاعَل المؤثر الذ أراده هللا تعالى خل الحر
 ميزان العدل.

س  قال: إنهما فأين التناقض بين العلم والدين؟ أو ل األولى، بل الواجب أن 
ة اِإلنسان، وتحق وجودها،  عضهما حتى تتكامل شخص تناسقان مع  يتداخالن و

سرها. اوفقً   لما أراده هللا تعالى لها، عن طر أفضل السبل وأ
ّ ونولو نحن أخذنا اِإلسالم خاصة،  ين الح عاء بوجود تناقٍض ه الدِّ ، فإنَّ أ ادِّ

ين سائر علوم لم ابينه (وفقً  ه القرآن الكرم وما آتاه الرسول األمين) و ا نصَّ عل
عاء  ئاألرض (وما أنش ار) َلُهَو ادِّ حولها من نظرات أو ما انبث عنها من أف

عد عن إلحاق بتإلى نفع اِإلنسان وخيره، وت تهدف هذه العلوم ما دامتاطل، 
ما أن أحدً  ه.. وال س ع أن يثبت  االضرر  ستط ود مثل هذا جحتى اآلن، و ال 

حثون في مشارق األرض  ثيرون ي س، حيث قام علماء  ن الع التناقض، إن لم 
ـــومغارها  ـــ قة  ـ حاثهم إالَّ الحق عتمدوا في أ ــــولم  دون في مؤلفاتهم أنَّ ما  ـــ يؤ

شيء، أبدً  ه من علوم نافعة ال يخالف القرآن  ان القرآن، اوصلوا إل ّ في .. وٕان   أ
شهد على نفسه بنفسه، إذ  ات حقائقه، ألنه  حتاج إلى إث حضُّ إحال، ال  نه ال 

م والمعرفة  َُّ تعالى فاِإلنسان على التعل اته التي أنزلها  انت أولى آ حسب، بل 



 

151  

، مخاطً  : { اعنوانها العلم والمعرفة وذلك قولُه عزَّ وجلَّ اْقَرْأ ِاْسِم َرَِّك الرسوَل األميَّ
َ ا ٍ  )1(لَِّذ َخَل نَساَن ِمْن َعَل َ اْإلِ َرُم  )2(َخَل ْ الَِّذ َعلََّم ِاْلَقَلِم  )3(اْقَرْأ َوَرَُّك اْألَ
نَساَن َما َلْم َْعَلمْ  )4( ـــــ 1} [العل َعلََّم اإلِْ : {5 ــ ات بيَّنات أخر ن ].. ثم تلتها آ

ات والشواهد التي تأخذ بيد ]... 1} [القلم: َواْلَقَلِم َوَما َْسُطُرونَ  إلى غيرها من اآل
لها  ه إلى حّد المواجهة، وهي  اِإلنسان في طر التعلُّم وتلقِّي المعرفة حتى تصل 

عيدً  شتد اِإلنسان في طلب العلم واالكتشاف، وأن يذهب  في اآلفاق ألنه  اتعني أن 
انت مع عرف أسرار هذا الكون، و نه ذلك، استطاع أن  رفته هذه هي لما أم

 ّ قة وجود هللا ، وعظمته، وقدرته، وتق السبيل الح َماَواِت َواْألَْرِض َفانُفُذوا َال َتنُفُذوَن َا َمْعَشَر يره: {دإلى معرفة حق نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ اْلِجنِّ َواإلِْ
 ].33} [الرحمن: ِإالَّ ُِسْلَطانٍ 
س هذا ة والجهل، والكسل  أو ل قتلع جذور العما أن  عينه، تحد اِإلنسان  التحد 

نطل في رحاب العلم، فيجوب أقطار السموات واألرض حتى يهتد إلى  والعجز، و
السلطان، والسلطان هنا  االحقائ المطلقة؟ بلى وهللا، لكنَّ هذا التحدِّ مشرو دائمً 

ر والعقل، وقوة ال نفس واِإلرادة، وقوة الوسائل واألساليب، قوة هو القوة، قوة الف
ة واالستمرار.. وهنا تتجلَّى عظمة القرآن عندما يتحدَّ  ات وقوة الحر الصبر والث

التحدِّ الذ يتناول  عندهم، أ تلك القدرة التي » االستطاعة«الجّن واِإلنس، ولكْن 
شدّ أوجدها الخال تع حفز الهمم، و جذب األنفس ألن  العقول الى فيهم، حتى  و

.. ال ألن تستكين وتقنع وتقعد..  تعمل، وتوجد، وتحقِّ
ة الشرفة وهي على منهج القرآن في طلب  وٕالى جانب القرآن، تبرز السيرة النبو
ه وآله  ظهر الدليل القاطع في حديث رسول هللا (صلى هللا عل ما  العلم والمعرفة، 

قول:   »..لِّ مسلٍم ومسلمةالعلُم فرضٌة على «وسلم) عندما 
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قوله:  حثُّ الناس على طلب العلم  ».. ُأطُلبوا اْلِعْلَم من اْلَمهد إلى اللَّحد«وعندما 
اتها أهمَّ البواعث على طلب العلم  ة الكرمة التي تحمل في ط وهي الدعوة النبو

الصالة والصوم،  حمل ت مما رغمعل الوالمعرفة وأجلَّها، ألنها تجعل العلَم فرضًة 
ه من استمرارة مرغم على الهذه الفرضة من مشاّق ومتاعب، و  ما تنطو عل

ع أحواله مهما  عتها في جم ه متا ها، بل عل حيث ال يجوز لِإلنسان تر مومة  ود
ه من تغييرات، وذلك منذ فجر تفتّ  ات، أو وقع عل ه من تقل اة طرأ عل حه على الح

ه ومواراته تحت ال  تراب.إلى حين إغماض عين
م  وفي القرآن الكرم، أ سواءٌ  ـــــــفهل تجد  ـــفي أحاديث الرسول العظ ـــ في  انً أأعظم ش ـ

اة اِإلنسان من ه  ح عد أجلَّ من هذا التحدِّ الذ ف طلب العلم والمعرفة؟ وهل 
ا واآلخرة؟  خيُر الدن

ة الشرفة هو الوالتحّد إْن في القرآن الكرم أو في السنّ  تحدِّ البنَّاء، ألنَّ ة النبو
اب  ه الدعوة المتالك األس ن من الوقوف على ما في أقطار افة ف التي تم

السماوات واألرض.. ومن يدر ما في تلك األرض من عظائم وخالئ وعوالم؟ إّنه 
م.. علمها إالَّ خالُقها وحَدُه، ألنه الواسع العل  ال 

ة، أل اإليجاب ن وصفه  م نَّ هدفه مصلحُة اِإلنسان وخير اِإلنسان: ثم إنَّ التحدِّ 
ة إنَّ خير االكتشاف ما أوَجَد لِإلنسان موارد اومعنو  اماد  ة الماد .. فمن الناح

ه األرض،  ة إنَّ معرفة النظام الذ تقوم عل ة المعنو جديدة ينتفع بها. ومن الناح
د على حق ع، تؤ قة وجود هللا الصانع، ومعرفة غيره من أنظمة الكون الشاسع البد

خ  مان في نفس اِإلنسان حتى تترسَّ د اِإل م، المدّبر، وهي المعرفة التي توطِّ الح
اه، وما ينتظره في آخرته،  ه في دن قوم  طمئن إلى ما  عقيدة التوحيد في نفسه، ف

موُت غدً  اوالنتيجة دائمً  أنه   ..اعند هذا اِإلنسان العاقل الفاعل العمُل 
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قابله اليوم إالَّ على أن هذ ه اِإلسالم، ال  ا التحدِّ اِإليجابي البنَّاء الذ دعا إل
ا الواحد األحد، اصطنع آلهًة  ام.. فبدل أن يؤمن اِإلنساُن  التحدِّ السلبي الهدَّ
دل أن يهتد إلى ُطرق الخير أوغل في ُطرق  ماء ال تضرُّ وال تنفع.. و صمَّاء 

ستخدم  دل أن  ثيرً  تلفمخالشر، و ه وٕاسعاده، نجد  من  اأنواع العلوم لفائدته وترقِّ
ما ما أنتجته هذه  ِّل مصادر مخاوفه، وقلقه على مصيره، وال س هذه العلوم تش
أسرها على شفا حفرة تكاد تنهار  شرة  العلوم من أسلحة فتَّاكة مدمَّرة وضعت ال
شرة حيث ينتهي األمر بها إلى تفجير األرض والقضاء على َمْن  فتنزل فيها ال

شع مظاه ه اِإلنسان وامتش لر التحدِّ السلبي الذ افتعفيها، وما فيها.. وهذه أ
َُّ تعالى لقوام ض التحدِّ القرآنيِّ الذ أنزل  اة  ةسالحه وهو على نق هذه الح

 وليتمَّ على أساس هذه القوامة الفوز في اآلخرة..
ان تحدِّ اِإلسالم تحدً  ل شيء، ورادته هي إعالء  ارائدً  اإيجاب  امن هنا  في 

اطل.. الح  وٕازهاق ال
س تحدً  س تحّد أهوااوال آنً  اسطح  اوتحدِّ اِإلسالم ل ومصالح متضارة  ء؛ ول

ا التي تتناول اِإلنساَن في وجوده منذ فجر  ومتنازعة، بل هو التحدِّ ألهمِّ القضا
ا  لٍّ من هذه القضا قة األولى وحتى يرث هللا تعالى األرض ومن عليها.. وفي  الخل

س،  دّ عد اِإلسالم موقفه الثابت والنهائي الذ ُ حدَّ  ات الع األصح واألقوم حتى إث
نا ع ات لوٕان  حصل مثل هذا اِإلث أنه لن  قين  ، اأن الموقف إسالم  ما دامى 

 ومنطلقه اِإلسالم..
ة أن  ُّ تعالى المالئ ولقد ظهر التحّد األول مع خل آدم (ع) عندما أمر 

س هو سجدوا له، فسج س فقد أبى واستكبر. .فمثل هذا الموقف من إبل دوا، إالَّ إبل
س تحدِّ  عينه، لكنه ل اها  ـــــــلقدرة هللا العزز  االتحدِّ  ن لمخلوق أن يتحدَّ م التي ال 
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ــــــ ان تحدً  ـ .. فقد  ابل  ة آدم (ع) وقدرته على مواجهة التحدِّ س  ظنّ لشخص إبل
التالي فهو أفضل من آدم الذ خل أن خلقه من نار يخوِّ  ، و ون هو األقو له أن 

مُة هللا جلَّ وعال في خلقه،  عد أن غابت عنه ح من طيٍن: ولذلك رفض السجود له 
ين  ة التي ستنتصب بين الخير والشر، و ة في المعر مة السن ما ستظهر هذه الح

ه س رَّه أن يتر مان والكفر.. لذلك فقد دعا إبل ـــإلى يوم ُيْنَظُروَن  اِإل أ بني آدم  ــــ
ــــــوذرته  ه م ـ ون لد أنه عندما تحدَّ آدم إنما جحتى  اٌل واسع لغوايتهم فيثبت 

ه منطلقً  ن أن يتغلب بها على الخل اآلدمي الضعيف. اان تحدِّ م  من قوته التي 
س المجال الذ طلب، بينم مُة هللا تعالى فُأعطي إبل ا أعطَي آدُم العلَم وحّقْت ح

لََّها{ ُ قرة: َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء  ة أن يثبت 31} [ال نه بخصائصه اِإلنسان م ]. حتى 
ه.. لت إل المهمة التي أو قوم  أن  ه، وأنه جدير   أمام التحدِّ الذ ُفرض عل
عدم  س السلبي  ه: موقف إبل ذا برز التحدِّ منذ األزل في أعظم معان الرضوخ وه

ارً  طاعتهم ألمر هللا والسجود  األمر رِّه استك ة اِإليجابي،  على آدم، وموقف المالئ
س ونزعَته الشررة،  شهُد ناحيَتين متضادَتين متنازعَتين: إبل ما أمروا. ووقف آدم 

ان منص  ة وطاعتهم ووالءهم.. لكنَّ التحد  من دون أن على آدم ذاته،  اوالمالئ
توطَّد في  ّ تبدر منه أ ة، إالَّ ما يتلّقاه من رِّه، و س وسائر المالئ ادرة تجاه إبل

ان ال بد عد أن أخذ  من أعماق نفسه.. لذلك  س آلدم  ظهر تحدِّ إبل عود و أن 
س العهد ع نتصب هذا التحدِّ منذ األزل لإبل ى نفسه بإغوائه وٕاغواء ذرته.. و

ة الدائرة بين طان  وحتى اليوم في المعر ة الش الخير والشر؛ فمن استجاب لغوا
 ّ ة الح ة التحدِّ وخسر خسرانً وضلَّ عن هدا نه لم ، ألامبينً  ا، فقد انهزم في معر

قوله تعالى: {ستجب ألمر رِّه الذ حذَّ  س  َْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ ره من عداوة إبل ِإنَّ الشَّ
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ه  ] ومن َحَذْوا6} [فاطر: اَفاتَِّخُذوُه َعُدو  ة في االمتثال ألوامر هللا ونواه َحْذو المالئ
ة التحدِّ وفازوا فوزً  مً  اوهم المؤمنون المهتدون، فقد انتصروا في معر  ..اعظ

عة الخل اآلدمي  شر ألنها تتناول طب فمعاني ذلك التحدِّ تبرز في وجودنا ال
لِّ  ه.. منذ جعل في خل  واحٍد منا الطاقة والخواصَّ التي أوجدها هللا تعالى ف

ار في اء واالخت م على األش ِّنه من الح ة التي تم ة  العقل ما بينها؛ والطاقة النفس
اَهاالتي تنزع بها النفس نحو الخير فتتزَّى { } أو التي قد تنزع بها َقْد َأْفَلَح َمن َزَّ

اَهانحو الشر فتخيب { ة لتؤمنَوَقْد َخاَب َمن َدسَّ ة  }.. ثم الطاقة الجسد الحر
ة عند  ة الروح ة التي هي الناح ار المنبثقة عن الشرعة اِإلسالم األف المتصلة 
ة، يتحدد سلوك اِإلنسان  ة والجسد ة والنفس اجتماع هذه الطاقات: العقل المسلم، و
ه اِإلنسان على الخير  قبله.. أ السلوك الذ ُقبل  قبل التحدِّ أو ال  الذ 

س ونزع س فيتحدَّ إبل ه على الشر فيخضع ِإلبل ته الشررة، أو السلوك الذ ُقبل ف
ع أن يتكامل  اوغوايته.. ولكن أين النتيجة؟ إنها دائمً  ستط في هذا اِإلنسان الذ 

اطين  ة، أو أن يتخاذل حتى يهو إلى مدارك الش صل إلى مصاف المالئ حتى 
السة.  واأل

م وجوده، وفي أفرأيَت هذا التحدِّ الذ يتناول اِإلنس اَن في أساس خلقه، وفي صم
ة مطافه؟  نها

بيِّن لنا األسس التي قام عليها،  وهل غيُر القرآن الذ هو وحده يبرز هذا التحدِّ و
 واألهداف التي يتوخاها؟

ًض  التحّد الدائم الذ يراف اِإلنسان من المهد إلى  اإنه التحدِّ األول، لكنه أ
 اللحد..
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عد ذلك التحدِّ  ة عن التحدِّ  ا، ُيبرز لنا القرآن الكرم تحدًِّ و قل أهم آخر ال 
ه التحدِّ الذ يتناول عقيدة اِإلنسان في وجوده..  األول، ونعني 

ه ورسله واليوم  ت ته و ا ومالئ مان  ه القلب من حيث اِإل فالعقيدة هي ما عقد عل
األخر التي تتناول مسيرة اِإلنسان اآلخر، وعن هذه العقيدة تتفُرع سائر المعتقدات 

ان ال بد له من الحفا على هذه  ان ال بد لِإلنسان من العقيدة، و اته.. ف في ح
ل ما يناهضها أو يخالفها..  العقيدة وتحدِّ 

اَده  ـــولقد هد هللا تعالى ع م  ــــ ــــوهو بهم رؤوف رح حة، إالَّ  ـــ نَّ إإلى العقيدة الصح
ا َُّ بها من سلطان.. لذا قضت هؤالء الع روا لعقيدتهم وابتدعوا عقائد ما أنزَل  د تن

ات العقيدة أن تتنّزَل الرسُل ِإلث ة  مة اِإلله اد. أو  الح حة في نفوس الع الصح
قتضي لذلك تحّد الرسل للعقائد لردِّ  ان  حة.. و ة العقيدة الصح هم إلى صواب

ن للعقيدة أن م .. وُبرز  الفاسدة، ألنه ال  م في النفوس إال عن طر التحدِّ تستق
اء سالم  التيالقرآن الكرُم األدلة الساطعة على هذا التحدِّ في المواقف  وقفها األنب

ا تعالى إلهً  ه السالم، آمَن  م عل اء، إبراه ، اأحدً  اواحدً  اهللا عليهم. فهذا أبو األنب
م األصنام فدفعته عقيدة التوحيد إلى تحدِّ عقيد ة، وأقدم على تحط ة الكفر والوثن

عبدها أبناء قومه من دون هللا.. فجاء َعَبَدُتها   سألوَنُه:التي 
مُ { اء: َأَأنَت َفَعْلَت َهَذا ِآِلَهِتَنا َا ِإْبَراِه  ].62} [األنب

ماء، التي هي من صنع يد اِإلنساناسؤال حماقة حق  ، ، ألنَّ األَصَناَم الصّماء، ال
انت  ن أن تكون آلهًة، ومع ذلك اتَّخذها الناُس آلهًة من دون هللا، فعبدوها، و م ال 
ه السالم،  م عل ادة.. نعم إنه سؤال حماقة في نظر إبراه لهم عقائدهم في هذه الع

عمهون، فقال لهم { قاظهم من الجهالة التي فيها  ِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِ ِإل َ ن َبْل َفَعَلُه 
اُنوا َينِطُقونَ  اء: َ  ].63} [األنب
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صائرهم، فنَّسوا رؤوسهم  انت تغطي  الفعل فقد مزَّق قوله هذا الغشاوة التي  و
 ّ الح   ، ثم قالوا:واعترفوا 

اء: َلَقْد َعِلْمَت َما َهؤَُالء َينِطُقونَ {  ].65} [األنب
ه عقولهم  م (ع) بذلك التحدِّ لما تنطو عل تف إبراه ونفوسهم، بل صرخ فلم 

حة التي تتف مع الفطرة وال  ُحجٍة قاطعٍة تعيد العاقل منهم إلى العقيدة الصح فيهم 
  تخالفها. فقال:

ْم َشْيئً { ُ ِ َما َال َينَفُع َّ مْ  اَأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ُ اء: َوَال َُضرُّ  ].66} [األنب
ع دعوتهم متذمرً    من تفاهة قولهم فقال: اثم تا

ِ َأَفَال َتْعِقُلونَ أُ { َّ  }.فٍّ لَُّكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 
م  له، وأن يبِّين لهم عفقد أراد إبراه ة اِإلنسان في تعقُّ ه السالم أن يوق فيهم خاصَّ ل

عامًة، وفي صحة العقيدة في فطرته، وهو بذلك يتحدَّ أهمَّ شيء في وجود اِإلنسان 
ة: العقيدة.. لذلك لم يهرب ليتهرَّب من التهمة التي وجهت خاصبوجود أولئك القوم 

بير األصنام هو الذ حُطم آلهتهم، بل لجأ إلى ذلك  ه عندما أشار إلى أن  إل
األسلوب االستداللي، الذ يبين خطل القوم وفساد عقيدتهم، حتى إذا أظهر لهم 

 ّ الح حة م ذلك، عاَد ونط  ع ما حملت دعوته الصراح ودعاهم إلى العقيدة الصح
 من تحدٍّ ومجابهة..

ن  م لهم بتحدٍّ مماثل، فخسروا أمام في ولم  استطاعة القوم أن يجابهوا تحدِّ إبراه
انوا ظالمين ألنفسهم.. أنهم  قة واعترفوا   الواقع والحق

ه  م عل ه إبراه ما يدعوهم إل عد هذا االعتراف أن يؤمنوا  عي  ان من الطب و
عد فشلهم إالسالم. إالَّ  نهم أَبوا التخّلي عن عقيدتهم الزائفة، لذلك لم يجدوا أمامهم، 

م  ه.. فإبراه ا ملكون أس ، إالَّ اللجوء إلى التحدِّ الماد الذ  ر في التحدِّ الف
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ه، وها هو هذا الجمُع يلجأ إلى التحدِّ السلبي،  ع األمة ضدَّ (ع) فرٌد في أمَّة، وجم
ه  متثل ألوامر مل م لينصروا عقيدتهم، فلجأوا إلى ف الغاشم بوجوب إحراق إبراه

مً  اطل يوقدونها جح ه .. لكنَّ خليل هللا اناصر ال السالم خرج منها معافى عل
مً   ..اسل

 ّ ملكون. لكنهم ما دروا أنَّ أ ة التي  ستند إلى القوة الماد قوة ال  ان تحدِّ الكفار 
ان ال بد من  تكون إالَّ من عند هللا، ولكي تردَّ  غَي على أهله،  ة ال القدرة اِإلله

انت نارهم تدخُّ  ة اإلحراق ف ل قوة الغيب بتحدٍّ أعظم، لذلك ُنزعت عن النار خاص
م (ع)، ولم تمسَّ شعرًة في رأسه، ولم تنل طرفً  اوسالمً  االظالمة بردً  في  اعلى إبراه

يهم  يد الكافرن، وهزم تحدِّ ذلك ردَّ عنه  َُّ تعالى بذلك.. و عد أن أمر  ه،  ثو
انوا من األخسرن. ( ُ َخْيُر اْلَماِكِرنَ الغاشم ف ّ ُ َو ّ ُر  ُ ُروَن َوَْم ُ } [األنفال: َوَْم

30..[ 
ر المشهد  تكرَّ ّل نبيٍّ ورسوٍل، ولكن نفسه وتتعاقب األزمان، و مع الفارق في مع 

ه المتحدُّون الضالُّون، إالَّ  ان يلجأ إل مة هللا تعالى إمظاهر التحدِّ الذ  نَّ ح
أن النصر من  ن لكل متحدٍّ يَّ رة النبيِّين والمرسلين حتى يتببنص اانت تتجلَّى دائمً 

ان  س لقوة أن تنتصر، مهما  ابها، ول ملك القوة وأس عند هللا تعالى، ألنَّه وحَده 
ثيرً  ان المتحدُّون يلج امصدرها، إن لم تكن من عند هللا العلي القدير... ف ون ؤ ما 

ما َحَصَل مثًال  عوثي السماء،  حي إلى قتل م ه السالم لكنَّ هذا القتل ال  ىللنبيِّ  عل
 ّ يهما للح اطل والظلم في تحدِّ قة ثابتة وهي  عني انتصار ال د حق والعدل، بل يؤ

ة إ مستطيٌر حتى أنَّ الكفر شرُّهُ  عَثُه هللا تعالى لهدا شرين، نه لَطال الرسوَل أو النبي الذ  اطين ال س اآلدميين، والش ال الناس، وأنَّ ذلك الكفر وشرَّه هما من فعل األ
ة.. س في نزعتهم الشررة العات  الذين ساروا على خطى أستاذهم اللعين إبل
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ظل التحدِّ قائمً  ذا  قى العقيدة هي محور  اوه ال واألزمان، وت معه تعاقب األج
ار الغابرن في الصراع من أجل  قصَّ علينا أخ ؛ ثم يتنزَّل القرآن ل ذلك التحدِّ

 العقيدة..
ات العقيدة في النفوس،  مثال حيٍّ على ث ه السالم  وتظلُّ قصة النبيِّ موسى عل

ة وقال - عندما دعا فرعون  ُم اَألْعَلى  الذ ادَّعى األلوه ُ إلى  -للناس: َأَنا َرُّ
أن يثبت قدرَتُه أمام أساطين  اعقيدة التوحيد، فاستكبر واستعلى متحدًِّ  نبيَّ هللا 

ه وغلبته..  السحرة الذين سيدعوهم لتحدِّ
ار السحرة من ل موسى (ع) التحدّ وقب أتي  ة  مختلف، و أنحاء مصر، لكنَّ الغل

أنَّ ما إمان، والهزمة للكفر.. إالَّ في المواجهة تكون لِإل قنوا  ن هؤالء السحرة وقد أ
وا  ا الواحد األحد وخرُّ ون من فعل إنسان، فقد آمنوا  ن أن  م أتاه موسى ال 

 لعظمته وقدرته ساجدين..
عينه،  مانهم هو التحدِّ  ان إ ة، ف لقد اعتن السحرة عقيدة التوحيد، ونبذوا الوثن

س لجبروت ف فرُضه على الناس ل ه فرعون و لِّه فحسب، بل لما يدَّع رعون ولملئه 
 الجبر والقهر..

اعه ينفذون ما  انوا من أت اه هؤالء النفر، وقد  يف يتحدَّ وثارت ثائرة فرعون؛ إذ 
ه؟!.. فصرخ بهم قائًال  ُم الَّذِ : {أمرهم  ُم آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيُرُ ُ  َعلََّم

ْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ  ُ ْن ِخَالٍف َوَألَُصلَِّبنَّ ْم َوَأْرُجَلُكم مِّ ُ َعنَّ َأْيِدَ ْحَر َفَألَُقطِّ  َأيَُّنا السِّ
َْقى اَأَشدُّ َعَذاً   ].71} [طه: َوَأ

د فرعون وتوعََّد، ظن  أنه وحده القادر على تحدِّ من يخال اوهدَّ ف أوامره، ولكنَّ منه 
ملك، إذ  ل قوة  ان أقو من فرعون وجبروته، ومن  تحدِّ هؤالء المؤمنين الجدد 
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م صرح: { ته َفاْقِض َما َأنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَاَة قالوا له غير عابئين، و
ْنَا  ].72} [طه: الدُّ

ماني، وما أقو تلك  أصحابها فما أروع هذا التحدِّ اِإل أني  النفوس المؤمنة، و
 أمام فرعون، ونتمثلهم يخاطبونه قائلين: اقفون صالً 

نا، مهما تجبَّ  ِ الذ مأل قلو َّ ا مان  ا فرعون أن تسلب منا اِإل ت، ر هيهات 
 وتغطرست وادَّعيت...

يته الحقَّ  ة هللا تعالى ورو ألوه قدرة هللا .. لقد رأينا من ةوهيهات أن تنزع منا عقيدتنا 
ِّ االتي علَّمنا عجً  ها حدود، وال تقع تحت أ ، فأين قدرتك أنت من قدرة ال تحدُّ

اس؟  مق
ع أيدينا وأرجلنا.. فافعل ما بدا لك فإنك وهللا  القتل والصلب وتقط ا فرعون  دنا  أتهدِّ

افر ظالٍم، ال ُعدُّ موتً  األنت الخاسر ونحن الفائزون.. إن موتً  ما  اللمؤمن على يد 
م.. هذا إذن  ة في خلود النع اُتُه األبد عمل في سبيل هللا، بل هو ح دام هذا المؤمن 

 النصُر الذ هو نصٌر للعقيدة، وفوز للمؤمن بها.
عد ح ًة في مصر،  ُّ واستوت عقيدة التوحيد منتص َّ الح ٍب من الزمن، يوم قوح

م.. عن طر القرآن الكرم الذ ي تحدَّ اِإلنساَن في أدق وأهّم دخلها اِإلسالم القو
قدم له البيِّنة  لُّه، وذلك عندما  ه الوجوُد  قوُم عل ما  ما واَجَه في وجوده، وف
الصادقة على أن الخال غير المخلوق وأن المخلوق هو ذلك الفقير المحتاج إلى 

ة التي تهزُّ  غيره، وذلك من ة العلو هللا عقول الناس ونفوسهم، بنداِء  خالل المخاط
قول: { َا َأيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن تعالى الذ  ِ َلن َيْخُلُقوا ُذَاً  َاُب َشْيئً  اَّ الَّ َْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف  اَوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِن َْسُلْبُهُم الذُّ

 ].73} [الحج: ْلَمْطُلوبُ الطَّاِلُب َوا
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ا الواحد األحد، إلههم وٕاله  ع الناس لكي يؤمنوا  ان هذا النداء اإللهي إلى جم و
النداء أولئك الذين يتخذون آلهًة وأراً  ائهم، رب العالمين.. وقد ُخَص  من دونه،  اآ

ان النداء،  مان، تحدًِّ  من رغمعلى الف ة لهم، لكي يدر احثِّهم على اِإل وا ماه
قة، وهي أنه مهما  عرفوا وضعهم أمام الحق التالي ل ة خلقهم، و معبوداتهم وماه
انت قدرتهم، ومهما بلغوا في الصناعة واِإلبداع وٕالى أ مد وصلوا في 
ظلون عاجزن أمام التحدِّ الكبير وهو عدم قدرتهم على الخل  االكتشاف، فإنهم 

اب الذ هو أضعف مخلوقات ة الخل  حتى للذ س لهم خاص  ونهمهللا، ألنَّه ل
صاحب الخل والقدرة والعظمة... نعم إنه التحدِّ لن، وأنهم يخضعون يمخلوق

ا وأدناه  س القضا ة الخل إلى أ تعالى هذا التحدِّ حتى يتجاوز قض لِإلنسان، و
ستنقذوا شيئً اشأنً  اُب الهزل النح ا، وهي عجزهم عن أن  يل، فهل سلبهم إّاه الذ

عُد ضعفً  ُه  اأشدَّ وعجزً  ايتصّور اِإلنسان  أوهى من ذلك؟ هذا هو المثل الذ ضَر
ادة هللا وحده  عقيدة التوحيد التي تدعو إلى ع  ونههللا تعالى للناس لكي يؤمنوا 

لها، ولكي يبتعدوا عن عقائد الشرك  الخالئ  ، والقادر على التصرف  الخال
ا لألسف، إوالكفر... إالَّ  هم، والكافرون على النه و ون على شر  يزال المشر

 ّ لهم ال يردون أن ينصاعوا لدعوة الح وا فرهم، والمعاندون على غيهم، و ، فيتر
ا  اة الدن أنهم بدعواهم يتوهمون أنَّ الح فعلون، و اآلثام التي يرتكبون والشرور التي 

 ينونة وال عقاب..اقًْة لهم، وأَنه ال آخرة وال حساب وال د
ذا يتسامى اِإلس ه اِإليجابيِّ البوه اته البنّ الم في تحدِّ نات التي تتعل يّ اء من خالل آ

ة وصحة هذه العقيدة، وفي منحه القدرات  عقيدته الدين بَخْل اِإلنسان وخصائصه، و
تخلَّ  سوَد و اِإلضافة إلى ما في القرآن المجيد من حتى  الصفات الحميدة،   

ات لكل ضالل أوتح تاب هللا المعجز  دِّ أنه  ن القول  م اطل، حتى  زف أو 
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معناه ومبناه وتالوته، قوله تعالى: { ْلَنا َعَلى المتحدِّ  ا َنزَّ مَّ نُتْم ِفي َرٍْب مِّ ُ َوإِن 
ْثِلهِ  ن مِّ قرة:  }َعْبِدَنا َفْأُتوْا ُِسوَرٍة مِّ  .]23[ال

ه، والعجيب أن القرآن وهو بين ظهران موج ه والعمل  ينا ال يرد الناُس االهتداء 
ان لزامً  فهم مقاص الذلك  ه، و ه ليتدبَّر معان عود إل ل مسلٍم أن  ه اته وغادعلى 

ه، متحدً  دعو إل حمل اِإلسالم و ل المعارضات التي  احتى  اره  مه وأف بتعال
لَّ  م مدلوالته التي تدحض  اته وعظ آ ق  عد أن صدَّ النظرات والمذاهب يواجه، 

عدته عن  ما أ عدته عن إنسانيته،  ة التي أفسدت اِإلنسان، وأ ال والمعتقدات ال
ون داعً  ذلك  مة التي جاءت من  اخالقه، و إلى الصرا السوِّ وٕالى العقيدة السل

 عند هللا عزَّ وعال.
، أ أدرك  التحدِّ ون قد شرع  اِإلسالم  مجرد أن يلتزم  ة  اة والداع معنى الح

شوِّه معالمها الجميلة، أو  اة، و طمس حقائ هذه الح ل ما  وأهميتها، فقام يتحدَّ 
ة النبيلة التي أوجده هللا تعالى من أجلها..  عارض الغا

قود دائمً والتحدّ  سعون إلى  ا يجب أن  انوا  إلى التغيير، ومن هنا نر أن الذين 
قة يتحدَّ  ان لزامً التغيير إنما هم في الحق م السائدة، ف  اون األوضاع القائمة والمفاه

ستمرَّ إال  ع أن يثبت و ستط املًة، ألن المتحدِّ ال  اتهم  وا مسؤول عليهم أن يدر
ه.. إذا أدرك أوًال  ة التغيير الذ يتوخاه في تحدِّ ة عمله وأهم ل شيء مسؤول  وقبل 

رة التعارض التي ت رة التحدِّ تنبث عنها ف ة التي تنشوف  ئكون القوة المحر
ح، فإنه يزلزل  لما نشأ تعارٌض جديد صح ابها. و ة والتي من شأنها صنع أس الحر

ه. حدث التغيير ف م و م السق  القد
ونون قد وصلوا إلى  ة في وجه الدعاة، إذا اجتازوها بنجاح  رة التعارض عق وف

 غايتهم المثلى التي هي رضوان هللا تعالى.
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ون دائمً والتحدِّ  إلى أفعال وأقوال من هم قائمون على شؤون الناس،  اموجهً  ا 
انت أفعالهم وأقوالهم تغاير اِإلسالم، ولكن شر أن  وتكون المواجهة معهم إذا 
ون هناك  ة االستفزاز وخطورته، وهنا يجب أن  ه أهم القدر الذ تكون عل تكون 

عة االستفزاز والموقف الذ يت ة في مواجهته. وعلى تناسب بين طب خذه مفهوم الداع
فً  ان ضع اه  صل إلى  اهذا فلو افترضنا أن األمر الذ يرد أن يتحدَّ حيث لم 

ة ع ًض ندرجة الخطورة فإن اِإلجا عود من لزوم  اه ستكون هي أ حيث ال  فة،  ضع
عامل في إحداث التغيير،  فقد معناه  ة، ألّن التحدِّ في مثل هذه الحالة  لهذه اِإلجا

اب التغيير. ة لتحرك أس اف ة  ستلزم نشوء إجا  إذن فالتحد المناسب هو الذ 
صل إلى الحدِّ  مة التحدِّ حتى  ة مع ق ة تنمو متناس ة اِإلجا المطلوب ثم إن فاعل

س في طوقه  ضع أمام العقل استحالًة ل ح منعدم التأثير ألنه  ص وٕاالَّ فإنَّ التحد 
حلَّها.  أن 

. مة الجدو ة في مثل هذه الحالة عد ح اِإلجا  وتص
ين، وذلك في حالٍة شبيهٍة  وفي هذا اِإلطار يجب أن يتم تغيير المجتمع بين حدَّ

قاء اإلفرا تنشأ عن زادته على قدر  ناء على هذا الفهم للتحد فإن  معيَّن. و
ة في حالٍة راكدة ن مجتمعً  من عض الجماعات اِإلنسان عناصره  ادون أن تكوِّ

أن هذه الجماعات قد عمدت إلى الفرار عن طر  المعروفة ال يخرج عن االحتمال 
ة متردّ النحطا نتيجة أوضاع قائمة نها لم تتحدَّ التخلف واإ أقسوة التحدِّ 

التالي لم تستطع أن تحدث تغييرً  مة، و م سائدة سق اتها  اومفاه ال في شرائ ح ذا 
قيت ملتصقة بواقعها السيّ  المتخلف.. وعلى خالف تغيير أوضاعها الفاسدة،  ئو

اتها تغيرً  وقامت فعًال  ، فقد استطاعت بذلك أن تغير طرائ ح  اتام  االتحد
ه التارخ...أمتحضر شهده و  في بناء مجتمع اونجحت أخيرً   شار إل
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سير انطالقً  غي أن  ة أن التحدِّ ين فهم الداع ذا يجب أن  من هدف التغيير  اه
ه.. وحتى  ات التي توصل إل ان ل اإلم اب هذا التغيير، واعتماد  ومن تهيئة أس

ن لل ة على دم رة التغيير أ أن تكون طرقة عمله مبن حمل ف ة المسلم أن  اع
ه دائمً ا ، فإنَّ عل م  التحدِّ ة والمفاه ام الشرع أن يبني مواقفه على أساس األح

ة، لذلك نر  ين هما: ض فياِإلسالم وء فهم القرآن الكرم أن المسلم ُوضع بين حدَّ
الوعد والوعيد. ومعنى ذلك أنه وضع في أنسب الظروف التي يتسنَّى له فيها أن 

 سه.التحدِّ الروحي في أسا نيجيب ع
فالوعيد هو الحد األدنى، والوعد هو الحد األعلى ومن هنا نجد أن شعور المسلم قد 

ْ العمل المؤثر، بين شرٍّ  بينُوِضَع  مستطير إن هو استكبر وعصى، وخير  حدَّ
قان على مفهوم اآليتين  ان اللذان ينط م إن هو امتثل وأطاع، وهما الحدَّ عم

 الكرمتين:
ـــ 1 ـــ ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُرونَ َفَال { ـ ّ َر  ْ  ].99} [األعراف: َْأَمُن َم
ـــ 2 ـــ ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ { ـ ّ ْوِح  َْأُس ِمن رَّ  ] وعٌد ورجاء:87} [يوسف: ِإنَُّه َال َي

ة مع الجهد الف ة متناس ين تقف القوة الروح ين هذين الحدَّ قً او  اعل الذ ُيبذل ط
قً أل ة القصو التي هي رضوان هللا تعالى. وفي هذه الحالة  اوامر السماء أ ط للغا

ة نسيت سمَّة أم عمار ما وقع عليها من عذاب عندما رأت رسول هللا (صلى  الروح
ه وآله وسلم)، وقالت:  ا رسول هللا (وهي تعني زوجها اهللا عل نظر ماذا حلَّ بنا 

ه من شدة التعذيب، ونفسها التي اسر الذ مات تحت العذاب وابن ها المغمى عل
قول لها: صبرً  اسر فإن  اأشرفت على الهالك). وسمعت الرسول الكرم  آل 

ل َمْن ح ة  ة، فابتسمت متحدِّ م الجنة.. وهنا تفاعلت قوتها الروح لها من و موعد
ِ إني أشمُّ رائحته َّ . و حلُّ بها وقالت: الحمد ل ما س ا رسول هللا.الظالمين، و  ا 
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ان يلقاه من عذاب  الل رضي هللا عنه على ما  ة صبر  مثل هذه الحالة الروح و
رر إجابته على تحدِّ  عه وهو  ومحٍن، فوجدناه وهو في قمة المحنة يرفع إص

ـــقرش: أحد.. أحد.. ولم تستطع قوة في األرض  ـــ ع  ـ ان لها أن تستط ــــــوما  أن  ـ
عه، إذ  ه جام غضبهم إتخفض إص صبُّون عل انوا  نَّ روحه، في اللحظة التي 

ٍض نوراني ال يوصف، هو  انت مغمورة في ف نزلون العذاب على بدنه،  » الوعد«و
 ّ اسر.. الح ه وآله وسلم) آل  ه الرسوُل (صلى هللا عل  الذ وعد 

ذا يتبين  ة يتحرر الفرد جزئ أوه عة  من قانون  انَّ في هذه النشوة الروح الطب
رة  ة التي أوجدتها الف ات الروح له للمقتض خضع وجوده  المفطور في ذاته و

قً  اته في هذه الحالة الجديدة ط مارس ح حيث  ة في نفسه،  لقانون الروح.  االدين
الًال  اسر و م آل  ح ان  عينه هو الذ  حة  وهذا القانون  وهم تحت العذاب. فص

صوت الغرزة، ألن صوت الغرزة قد صمت تحت الل: أحد.. أحد... ال تمثل 
ما أنها ال تمثل نداء العقل فاأللم ال يتعقَّل األمور.. إذن، إنها  وطأة شدة التعذيب؛ 
طرة العقيدة  عدما تمَّت س حة النفس المؤمنة المطمئنة تحررت من آسار الغرائز  ص

 ».الل بن راح«في ذات  اعليها نهائ 
أخذ اِإلسالم  ذا  ه ه شر الضعيف في لحظات ضعفه، فُيره أن ف هذا المخلوق ال

ة أشواقً ٕالى جانب الضعف قوة، و إلى  ة، و  اجانب الشهوة الحيوان جانب ٕالى روح
أخذ بيده  ه في لحظة الضعف ل عطف عل ة. فهو  ار طاعًة وتضح التمرد واالستك

ه إلى ا حلِّ  ِعُدُه في لحظة العثرة ل توعَُّده إلى مراقي الصعود، ف ألف من جديد، و
التالي  ِه عن اإلصرار واالستمرار في غِّه، و ثن ي يردعه عن االستسالم ألهوائه و

طان الذ هو عدوٌّ  ونوا من  ي ينشله من أحضان الش له والذ يدعو حزه ل
 أصحاب السعير.
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ة التي تقع بين حدَّ الوعد والوعيد، هادفًة إل ذا يجب أن تكون الحر ى ما هو وه
ــــــأعلى، محلِّقة فوق ما هو أدنى  ة التي تتطاب مع العمل المثمر  ـ إن القوة الروح

ل تقع بين حاَلين من أحوال النفس، ال يوجد وراءهما إّال الخمول واالستكانة في اعالف
اذة  أس والعجز في جانب آخر. إن القرآن الكرم لَعرض لنا صورًة أخَّ جانب، وال

ضّمان العمل المثمر في قوله تعالى: {لهذين الحدَّ  َوَلِئْن َأَذْقَنا اِإلْنَساَن ِمنَّا ين اللَّذين 
ُفوٌر ( َ ْتُه 9َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه َلَيُؤوٌس  ) َوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماء َْعَد َضرَّاء َمسَّ

َئاُت َعنِّي ِإنَُّه  يِّ  ].10 ـــــــ 9} [هود: َلَفِرٌح َفُخورٌ َلَُقوَلنَّ َذَهَب السَّ
مفيد للفرد وللجماعة،  ءافالقرآن الكرم يدعو اِإلنسان إلى التحدِّ من أجل عمل بنّ 

ه من مرغم على ال عترضه من صعاب، وما يواجهه من مخاطر في تحدِّ ما قد 
ما نسمع ال عض،  قول: هل يجوز لي أن أتحدّ أجل التغيير. لكن ال  يوم، 

قول: {وأع ْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ رِّض نفسي للتهلكة وهللا تعالى  ُ }.. ونحن َوَال ُتْلُقوْا َِأْيِد
حمل دعوة هللا  ة الذ يرد أن  ، و من نسأل المسلم، أو الداع دون من دون تحدٍّ

اع األنفس واألموال؟ اع العقيدة أهمُّ أم ض  هدٍف التغيير نسأله: هل إن ض
يف ُتصاُن الحرمات واألموال؟ ولئن ضاعت العقيدة قي لألنفس، و  فماذا 

حً  فإذا لم ُتحمل العقيدة حمًال  مً  اصح على أساٍس من التحدِّ للعقائد التي ال  اسل
ع أفراد جنسه إلى  تتواف وفطرة اِإلنسان فإن مصير هذا اِإلنسان، سيؤول، بجم

ون المصير المحتوم الناَر.. هذا فضًال  ة  البوار والدمار، وس عن أن مفهوم اآل
قوله تعالى: { ة الكرمة تبدأ  س ما يتصورون. ألنَّ اآل َوَأنِفُقوْا ِفي الكرمة هو ع

ْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ  ُ ِ َوَال ُتْلُقوْا َِأْيِد ّ قرة: َسِبيِل  ] أ إذا لم ينفقوا األموال 195} [ال
ون مصير ما واألنفس في الجهاد في سبيل هللا، فسوف  م إلى الهالك، وهو 

ة،  ة دعوة إلى البذل، والتضح تصورون، ألنَّ في اآل ظنون و س ما  يتبيَّن ع
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عمل، فإنه  ، ولم  ضحِّ والعمل في سبيل هللا تعالى أ الجهاد.. فمن لم يبذل، ولم 
عمل في سبيل هللا، ومن أجل رضوان هللا.. ون من الهالكين، ألنه لم   س

هذه العقيدة الصا ما ظهرت عند المسلمين و ة في جهاد المؤمنين الصادقين،  ف
حاتهم اللحم والدم، وتحدَّ  تاألوائل حيث تحدَّ  شر، قام  تص عة ال أعمالهم طب

ة  َّ طرقه، وأكمل ش ة، وقد ش رة الدين ريب للف المجتمع اِإلسالمي األول، 
رة في األنفس.. قدر امتداد شعاع هذه الف ة  لكن هذا المجتمع  عالقاته الداخل

ان من شأنها أن تكمله وتدفع  ِعِه، تولَّدت عنده ضرورات جديدة  الوليد، ونتيجة لتوسُّ
ن الظروف التي رافقت ذلك االكتمال انحرفت عن مجراها إه إلى االستمرار، إالَّ 

ان المنعطف ماد  حيث  عي،  طرة الروح  اعيدً  االطب ه س عن العقيدة، لم تقَو ف
ة) على السلوك، وحينئٍذ شرعت الغرائز على ال م اإلسالم طرة المفاه غرائز (أ س

ل ما أدخل  التدرج على الصورة التي حفظها التارخ، مع  في التحرر من قيودها 
ذب، لكنَّ هذه الصورة  ه من تزيف و  تزال ماثلة في واقعنا الراهن المتخاذل، العل

ل والتغيير عن طر  ّ وهي تنتظر التبدُّ ، التحدِّ الذ سيرفع لواءه دعاة الدين الح
فروا هي السفلى.  لمة الذين  ا، و لمة هللا هي العل بإذن هللا تعالى، حتى تعود 

ثيرة من  اوشاق  اوهؤالء الدعاة سوف يجدون عملهم صعً  ة، ألنَّ هنالك فئات  للغا
عقيدة التوحيد، واندفعت ورا ء أهوائها ترد محارة الناس أبت عليها نفوسها أن تؤمن 

قوله تعالى: { ما يبين لنا ذلك القرآن الكرم  ه،  ُيِرُدوَن َأن اِإلسالم والقضاء عل
ِ َِأْفَواِهِهمْ  ّ ة: ُْطِفُؤوْا ُنوَر  ما ينشرون من األضاليل، وما يدَّعون 32} [التو ]، أ 

اطيل، وما يتعمَّدون من تحرف وتزيف يردون إدخاله م الدين  من األ على مفاه
 ّ حققوا أغراَضهم الدنيئة... الح  حتى 
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قة الدين،  اولو حققنا في هذه األغراض لوجدناها تحمل نوعً  من التحدِّ الخفيِّ لحق
 ّ اع الدين الح اتِّ التالي ألمر هللا تعالى  ة » نور هللا«الذ هو  و حسب مدلول اآل
ة ص أتي تحدِّ العزَّة اإلله بتلك الفئات أن تقلع من اآلثام التي  اارخً الكرمة.. و

ُه رغم أنوف الكارهين  أبى إالَّ أن يتمَّ ترتكبها ألنَّ هللا أرتضى هذا الدين للناس و
قوله تعالى: { ِرَه اْلَكاِفُروَن (وذلك  َ ُ ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو  ّ ) ُهَو الَِّذ 32َوَْأَبى 

ِرَه اْلُمْشِرُونَ َأْرَسَل َرُسوَلُه ِالْ  َ لِِّه َوَلْو  ُ يِن  ِّ ِلُْظِهَرُه َعَلى الدِّ ة: ُهَد َوِديِن اْلَح } [التو
أنهم: الكافرون 33 ـــــــ 32 سمِّي تلك الفئات صراحة  ].. فالقرآن الكرم 

م عقائدهم  قضوا على عقيدة التوحيد حتى تستق ون.. وهم الذين يردون أن  والمشر
ة، ولكن أ التي فرضتها طمئنوا إلى ما عليهم أهواؤهم ومصالحهم الدنيو نَّى لهم أن 

الفعل  اوٕارادة هللا تعالى دائمً  ن و يدبِّرون وما يرد ة؟!.. وقد أثبت التارخ  هي الغال
ْ رسوِلِه الكرم، وعلى أيد المسلمين األوائل  أن هللا تعالى قد أظهَر دينه على يَد

اصرة المجاهدين، الذين حملوا ل اطرة والق ة األ سروا شو رغم على الواء الدعوة، و
مان م اب القوة والجبروت التي لم تنفع أمام تحدِّ اِإل ملك هؤالء من أس ان  ما 

ه قلوُب المسلمين، وجاهد من أجله األبرار  .المخلصون  الذ عمرت 
ان المسلمون قد تخلَّوا عن التحدِّ حتى ضاعْت دولتهم، وتشت أمتهم،  تتولئن 

اتوا في أضعف األحوال، إالَّ  عود المسلمون إو نَّ هذا الضعف لن يدوم، وسوف 
شر  متشقوا سالح التحدِّ من جديد حتى ُعيدوا ما فقدوه.. والذ ي بإذن هللا تعالى ل
الد المسلمين  ة الجديدة في  بهذا األمل ما نلمس اليوَم من الصحوة اِإلسالم

شهد .. إذ ال افة وأقطارهم ر أن مطلع القرن الخامس عشر الهجر  أحد ين
م ن أن تكون  م ة نزلصحوة جديدة للمسلمين على إسالمهم، لكنَّ هذه الصحوة 

م  ، على أساس المفاه الوعي والترو والتخط ين؛ فإن اقترنت  سالح ذ حدَّ
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قا النفوس من غفلتها وا حة، فسوف تكون المحرك األهم ِإل ة الصح لحثِّ اِإلسالم
التالي لحمل لواء الدعوة على أساس التحدِّ المفروض  على العمل الجدِّ البنَّاء، و

ه االنفعال، اعلى المسلمين.. وٕاالَّ فإنها ال تلبث أن تتَّخذ منًحى عاطف  غلب عل  ،
ع الصحوة  ن أن تخمد ألقلِّ المصادمات، فتض م ه المشاعر الهوجاء، التي  وتحر

اًء منثورً  ع المسلمون  ..اه ستط ٍة قاتلة، قد ال  ذلك ينقلب األمل الجديد إلى خي و
ع  حين.. دتالفي نتائجها الضارة إالَّ 

ون واضحً  أنَّ هذه الصحوة، لن يدَعها أعداء اِإلسالم تسير في  اما أنه يجب أن 
لوها عن وجهتها  حوِّ حاولون جاهدين أن  عي المؤمَّل لها، ولسوف  مجراها الطب
دونا، منذ فجر اِإلسالم وحتى اليوم. من هنا  ما عوَّ ه، و ما دأبوا عل حة،  الصح

اة المسلمين شرطً تان ال وا ع االزمً  احدِّ في ح نهم الهجمات الشرسة التي لكي يردُّ
اًال  ام أش ان من  ثيرة يتعرضون لها، والتي اتخذت على األ ومتنوعة، حتى 

صورة دائمة.. ولئن  ة وأعدائها  جرَّائها ذلك الصراع الذ دار بين األمة اِإلسالم
المسلمين وجعلوهم أ ان  بير بإلحاق الهزمة  عداء اإلسالم قد نجحوا إلى حد 

ه دينهم، إالَّ  يتخلَّفون عن الخسران، إالتقدم الذ يدعو إل اءت ظنونهم  نهم فشلوا و
م شامخً  يهم لِإلسالم نفسه، إذ َظلَّ هذا الدين القو ال تهزه المؤامرات، وال  افي تحدِّ

حفظ ان نوعه،  شوهه اإلدخال مهما  ه المغالطات، وال  تاب هللا الكرم  هتؤثر ف
م، ألنَّ هذا ال أمر منه تعالى إذ قال عزَّ وجل: {وقرآنه العظ ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا حف 

َر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  ْ  ]...9} [الحجر: الذِّ
ثيرة له، وذلك  ات  ما  مختلفنعم لقد شهد اِإلسالم تحد ال والصور، وال س األش

النقد المزف حينً  امه  عض أح عود منها إلى التهجم على  التضلاما  انً ، و ، ايل أح
أنها عاجزة عن معالجة مشاكل الناس،  ة و ار اِإلسالم أو عن طر إظهار األف
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عه أعداء  ان من جملة ما اتَّ العالم.. و م الحلول لألزمات التي تعصف  وتقد
ة ألنها لغة القرآن، أو عن  اِإلسالم في ذلك محاوالتهم القضاِء على اللغة العر

التأثير طر إخضاع المسلمين لمطا ن اومعنو  ايهم ماد فمعهم، وذلك  وِّ ، حتى 
ثيرون.. وقد  ارموزً  قتد بهم آخرون غيرهم  للتحلل والتفلت من التزامهم الديني، و

ل  ات دخيلة على اِإلسالم، أو على ش ل حر ظهرت تلك الدسائس إما على ش
ان للمستشرق حاث ودراسات، و ن ابتدعوا، وألَّفوا ن اليد الطولى فيها، فهم الذييأ

نوا المدارس في سبيل محارة اِإلسالم والنَّيل منه..  الكتب و
عيدً  ة، صادقة،  ة، علم ّ م اعلى أن دراسة اِإلسالم دراسًة موضوع ة أو  ن أ عصب
 ّ ين الح ال رب أنه الدِّ عيدة، تثبت  ة  ة، أو خلف ، وأنه أفضل منهج مصلحة نفع

اة وال ة اِإلنسان والح امه َلزالت لحر قت أح مه، وُط عت تعال كون، وٕانه لو اتُّ
ما أنَّ االهتداء بنورانيته  المظالم والمفاسد، وُحلَّت المشاكل واختفت األزمات.. 
ستو اِإلنسان، فردً  ا، ف م والُمثل العل مة، وللق ادة لألخالق القو  ايجعل الس

 ّ ل والعدل، وعلى التعاون والتآخي، ف وجماعات، على الح ة اإلنسان  تتحق إنسان
عة.. م رف ة وق  ما تحمل هذه الكلمة من معاٍن سام

أن رفض اِإلسالم عقيدًة ومنهجً نوٕان قين  اِإلنسان إلى  اا على  اة، قد أدَّ  في الح
أس  ات القل وال ه الشرور، حتى  اع، فأخذت تجرُّه األوهام، وتحي  الض
ه نهً  ه وتقضَّ مضجعه، وتتر طر عل  اوالتعاسة، وما شاكل ذلك، هي التي تس

عاَده  َأعداء اِإلسالم وقد أرادوا إ أني  طان.. و الدهم و ملوساوس الش ن من 
عً مبل  تمعاتهم،جم مثل ان الناس جم حصدون اآلن نتائج أفعالهم، فصار مثلهم   ،

اتوا هم أنفسهم، ومعهم أبناؤهم، ومن ورا هم ءالسحر الذ انقلب على الساحر، إذ 
م فيها األهواء  لهم على تلك األحوال المزرة التي تتح اتوا  أناس مجتمعاتهم، 
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ات،  ات والماد طون، وفي والمطامع، وتسيِّرها األنان حيث نراهم في الشقاء يتخ
ان حاكمً  غرقون، إْذ ال أحد منهم إن  أو  اأو موظفً  اأو صانعً  اأو تاجرً  االهموم 

عيدً ا عاد اأو فردً  اعالمً  ة  اة الماد اء الهموم، وتشده الح رزح تحت أع ن م ا، إالَّ و
 ّ ة... أ مة روح  ق

ثيرً  اب أعداء أولئك  وًصامن المسلمين، وخص اعلى أن  الذين ساروا في ر
أفضل حاًال  سوا  اًال اِإلسالم، ل منهم. وأما المؤمنون الصادقون، الذين  ، وال أهنأ 

اِإلس اة على الالتزموا  رون الح قدِّ مان، و م، فهم الذين ينعمون بدفء هذا اِإل
ستقون وعلى منهجه سائرون... قتها، ألنهم من معين اِإلسالم   حق

ل تلك ال ّ فإلى  لمة صدق وح افة، نقولها  : إن اِإلسالم وحَده فئات، بل وللناس 
اِإلسالم، فليتدارك الناس ما  ون إنقاٌذ إالَّ  هو الشفاء وهو األمل وهو الرجاء، ولن 
فوت  عودوا إلى اِإلسالم قبل أن  ٍل وثبور، ومن عظائم األمور، ول ه من و هم ف

علم الذين ظلموا أ األوان، وقبيل أن تحين الساعة التي ال  رب فيها، وعندئٍذ س
الدرجة األولى على المسلمين،  ة الكبيرة تقع  منقلب ينقلبون.. على أن المسؤول
ون  األخص على من عندهم القدرة على حمل الدعوة ونشرها بين الناس.. ولن  و

ٍد للعالم ير، وٕالى بناٍء جدييلهؤالء من سبيل إالَّ طر التحدِّ الذ يؤد إلى التغ
مارسه اِإلنسان عقيدة وقوًال م الفاععلى أساس اِإلسال   .وعمًال  ل الذ 
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 التأثير واالنتفاع

ة  الثقافات والحضارات األجنب
قة التأثير واالنتفاع  وحق

س التأثر  واجب االنتفاع بهما ول
 

ار أو معلومات أو نعرف مد صحتها  اتنا على أف قد تكون لدينا، أو قد نقع في ح
اس أو  ن هنالك المق نا نتقبلها أو نرفضها، ما لم  أو خطأها، وال ندر إن 

ار الذ  م نالمع ن أن نح م ار و ه هذه المعلومات أو األف س عل ه أو نق من زن 
صو نعلى الواقع و  خالله حة..تعرف الحقائ   رة صح

ر  ارة أخر هو الف ع ة، أو  ار المطلوب، في نظرنا، هو العقيدة العقل والمع
اة.. ومثل هذه العقيدة ال تكون إالَّ من هللا  األساسي عن اِإلنسان والكون والح

حانه وتعالى، وما عداها من صنع اِإلنسان، ال ُ  ح، بل  دّ عس المعنى الصح عقيدة 
ارً  قى أف ما تبيَّن لنا من يتظل عرضة للتغ اي ل  ير والتبديل، وعرضة للخطأ والتأو

ضعها اإلنسان و  األمس، ثم نقضها النظرات المختلفة التي  رهن على صدقها 
انت  رهان على خطئها وفسادها. لذلك  إنساُننا العصرُّ اليوم وأقام ألف برهان و

عالمغالطات التي وقع فيها  حيث لم الناس، ثم وقع  جم ل عام،  ش فيها المسلمون 
ة،  اعد المسلم قادرً  قة العلم والثقافة، ومعنى الحضارة والمدن على التمييز بين حق

ار التي  ه أن يتأثر بها واألف ار التي يجب عل فرِّق بين األف يف  عرف  حتى 
ار التي يجب  ه أن ينتفع منها، واألف شوِّ أيجب عل قاومها حتى ال  ه ن يرفضها و
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حيث ال يخال بين التأثير واالنتفاع، وال يجعل نفسه تحت ضغو  إسالمه، و
ة وفقً  ار التي تسيِّر شخص ه فرًض  اتأثيرات األف  .المضامينها المفروضة عل

ار حتى  حثنا في هذه األف ان  غي أن ذن للمسلم الطر التبيّ يمن هنا   ين
م ن أن يدعو إلى هذه العقيدة دعوًة سلكه، من أجل نفسه وأمته وعقيدته، وحتى 

حة التي  مة والصح نشرها بين الناس على أنها هي العقيدة السل خالصة  تعالى، و
ة الناس وخيرهم..  أنزلها هللا تعالى لهدا

 فما الفرق بين العلم والثقافة؟
ه. ولذ ان ِعلُم قال في اللغة: َعِلَم الرُجل الشيء: َعَرفه. وأَعلمه األَمر: َأطلعه عل ا 

أتي عن ط قة العلم.ر الرجل    حصوله على حق
م  قال: ثقف الكالم ثقافة أ َحَذَقه وفهَمُه وفي القد أما الثقافة فمعناها: الحذق. ف

طلقون لف  ان نوعها، » العلم«انوا  ل معرفة؛ مهما  دون أ تفر من على 
عارف معينة، ومعنى م» العلم«بين العلوم والمعارف؛ ثم أخذ يتحدد معنى 

ذلك صار للعلم معناه االصطالحي، وللثقافة » الثقافة« ، و معارف معينة أخر
.  معناها االصطالحي، أ المعنى الخاص الذ هو غير معناهما اللغو

: هو المعرفة التي تؤخذ عن طر المالحظة والتجرة واالستنتاج، افالعلم اصطالحً 
اء،  م عة، وعلم الك ة..علم الطب  وسائر العلوم التجرب

. اوالثقافة اصطالحً  ا ار والتلقي واالستن : هي المعرفة التي تؤخذ عن طر األخ
ه وآله وسلم) تلقَّى عن ره  اوعلى هذا األساس نجد أن الرسول محمدً  (صلى هللا عل

عد ه ثم صار من  ه (أ القرآن الكرم  الوحَي وَحّدَث  ذلك الذ تلقاه وحدَّث 
ة الشرفة)، تارخً  توً  اوالسنة النبو طوا من  ام ة؛ فأتى المجتهدون واستن اللغة العر

امً الكتاب والسنّ  ان الفقه... اة أح ة ف  لمعالجة المشاكل المستجدَّ
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سطون هذا  ة النبوَّةقون في فهم القرآن الكرم والسنّ ثم راح العلماء يتعمَّ  الشرفة، و
ة، ورأوا أن  ع أعمالهم الماد حثون في جم ان علم التفسير.. وعندما أخذوا ي الفهم، ف

انت الفلسفة.. ه،  عها يجب أن ُتَسيََّر وف أوامر هللا ونواه  جم
ة هي اللغة والحديث والتارخ، والفقه، واألدب والتفسير  انت الثقافة اِإلسالم ذلك  و

 والفلسفة..
عً  لت للمسلمين ثقافة متعددة النواحي، أقبلوا على تعلمها مع اهتمامهم  افهذه جم ش

اتهم متوقفة  ه، رأوا أن ح .. ذلك أن الذين اعتنقوا اِإلسالم وآمنوا  الثقافات األخر
عً  ما أنهم رأوا أن اِإلسالم وحده أساس وحدتهم اعلى فهمه وحمله للناس جم  .
تفهَّمونه بدقٍة وسبب نهضتهم، وعزهم ومجد ه يدرسونه و فوا عل هم. لذلك ع

بُّوا عليها يدرسونها  ة، ان غير اللغة العر ان فهم اِإلسالم ال يتأّتى  وشمول. ولما 
ضعون قواعدها؛ فدرسوا الشعر الجاهلي، وعادات العرب، وخطبهم  شرحونها و و

ون  امهم، لكي  عفي وأ تاب هللا وسنَّة رسوله  انهم فهم  م وصدق.. ولم إم
ة يدرسونها  ال على العلوم العقل له من اِإلق ـــ منعهم ذلك  من أ مصدٍر جاءتهم ــــ

ــــــ نهم من شرح عقيدتهم للناس،  ـ م ون لديهم السالح الثقافي والعلمي الذ  ل
ان نوع الثقافة، أو فرع  ل عالم، ومهما  ان على  حيث  الدليل العقلي،  انها  وتب

ه  ــــالعلم الذ تخصص  اٍت أو صناعات اأو تفسيرً  اأدً  ـــ أن يتثقف  ـــــــ، أو راض
ة أوًال  قبل على الثقافات األخر لينتفع منها..الثقافة اِإلسالم  ، ثم 

قى أن نشير إلى شيء  الثقافة مي ان على المسلمين أن يتثقفوا  هم وهو أنه إذا 
قاع  عد انتشار اِإلسالم إلى  ة، فإنه  ة من األرض، ودخول شعوب ثير اِإلسالم

ن لهذه الشعوب الوقوف على الثقافة اِإلسال م يف  ه،  ة، إذا متعددة اللغات ف م
ة؟ اللغة العر  انت ال تتأّتى إالَّ 
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ان في ذلك، فاللغة أداة أو وسيلة مصطلح عليها للتعبير؛ و  نوالجواب سهل ع إم
ة إلى أخوانهم، في أ بلد  المسلمين أصحاب الشأن أن يوصلوا الثقافة اِإلسالم

ل في مجملها الثقافة اِإلسال حيث انوا، عن طر ترجمة المؤلفات التي تش ة،  م
ه حتى يتثقف  ح على المسلم غير العري، أن يختار من تلك الترجمات ما يناس ص

 ..اإسالم 
أنه، في مجال التفر بين العلم والثقافة، هناك معارف خاصة  ن القول  م ذا  وه

الحساب  متنج ة  افة، وتلح بها معارف غير تجرب ة  عنها العلوم التجرب
ع وجهة نظر معينة وتكون والهندسة والصناع ما أن هنالك معارف أخر تت ات؛ 

ر و  الرسم والنحت والتصو  أنواع الفنون... مختلفمن الثقافة 
ون العلم عالم  ؤخذ أخذً اوفي مجال هذا التفر  ه أمة اعالم  ا، و ، فال تختص 

معنى أن العاِلم عندما ينتج علمه، فإنَّ هذا النتاج من   .. ح شائعً دون أخر  اص
العقائد، وتعمل إحد األمم  ة معينة تتعل  بين سائر األمم، ما لم يختصَّ بناح

مقدار ما تجد ذلك من على حصره بها  ه إلى غيرها إالَّ  دون غيرها، فال تعط
لمصالحها.. وأما الثقافة فهي تنسب إلى األمة التي تنتجها، وقد تكون إحد  امتوافقً 

اة، وما  ة في الح طال، أو نظرتها الفلسف األدب وسير األ اتها ومميزاتها،  خصوص
ل أمة.. على أن  ع الخاص لثقافة  ل الطا رة التي تش إلى ذلك من اآلثار الف

نها االنتقال إلى ثقافات غ م عد أن تدرس ثقافتها هي، وتعيها، األمة ال  يرها، إالَّ 
، ما لم تكن  نها التعرف إلى ثقافات أخر م ز في ذهنها، عند هذا الحد فق  وتتّر

ال أدنى ثقافة، أو ضعفت ثقافتها، وفي هذه الحال  هذه األمة أو الجماعات أصًال 
ح َتَعً   للثقافات التي تتأثر بها.. اتص
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ان فرًض  ة أوًال على ا امن هنا  الثقافة اِإلسالم اء و الذات، وس لمسلمين، التثقف 
النصو  نتعلقت  الوسائل التي تمّ ة أو  قها  ص الشرع من فهم هذه النصوص وتطب

ار  فيمع األخذ  - األف ة أو  ام الشرع األح ار أن ال فرق بين التثقف  االعت
ام وتجعلها أقرب إلى  ة، فهذه األخيرة تشرح األح ..اِإلسالم  متناول الفهم والتطبي

م الذ  مةهموهذا الفرض على المسلمين ضرورٌة  قوا في واقعهم األل لهم حتى ال ي
امه  س عليها أح ة بثقافته وحضارته و الد اإلسالم عانونه منذ غزا الغرُب ال

مه وسلطانه، مما أدَّ إلى  ة فتقلَّص إ ومفاه عراض المسلمين عن الثقافة اِإلسالم
ات المضللة التي دوُر ا ته من جراء الدعا م عن جادَّ ِإلسالم، وانحرف الذوق السل

اعً  ال فتور. اتشن حمالتها على اِإلسالم وعلى ثقافته ت  و
ة طرقًة معينًة للدرس، وهي تتلخص في  قى أن نشير إلى أنَّ للثقافة اِإلسالم ي

 ثالثة أمور:
ـــ 1 عم حتى ُتدرك حقائقها ــــ اء  حً  اإدراكً  درس األش ة اصح ، ألن الثقافة اِإلسالم

قة الجذور، ودراستها تحتاج إلى صبٍر وتحّمل.. رة، عم  ثقافة ف
ار أن يؤمن الدارس  ـــــــ 2 قة األف ه؛ وَمن وقف على حق عمل  ما يدرس حتى 

عيدة  ة،  ب، ال بد من أن يؤمن بها، أ أن ماِإلسالم ش والتضليل والتعصُّ ن التشو
قً  صّدق اب من ، اجازمً  االحقائ التي يدرسها تصد دون أن يتطرق إليها أ ارت

انت من غير  قُتها للواقع إذا  غلب على ظنه مطا العقيدة، وأن  ل ما يتعل  في 
ام، شر أن تكون مستندة إلى  اآلداب واألح ه اعتقادً أالعقيدة   اجازمً  اصٍل معتقٍد 

ة غير قابل للشك.. ومن منطل هذا اال انت الثقافة اِإلسالم أساس للثقافة،  عتقاد 
قة ومستنيرة، وفي الوقت  منفسه عم ارها  ن اعت م ة النار نزلمثيرة ومؤثرة، حتى 

ضيء طرق اِإلصالح..  التي تحرق الفساد، والنور الذ 



 

177  

ارها يجعل العالقة بين ما  أف أن التصدي الجازم  ون  ة  وتأثير الثقافة اِإلسالم
طًة بتلك يجر  اء، مرت ه عن األش م الموجودة لد في داخل اِإلنسان وواقعه والمفاه

ون التأثير الهائل في النفوس، إذ تتحرك المشاعر نحو الواقع الذ  ار، ف األف
ر  ـــتضمَّنه الف م  ــــ المفاه ــــــألّن االعتقاد بها هو ر المشاعر  حصل حينئٍذ  ـ ف

ة. ار التي تبّثها الثقافة اِإلسالم األف  االندفاع، والشوق للعمل 
ــــ 3 ة تعالج الواقَع المدرك اأن يدرس الشخص  ـــ ة دراسة عمل لثقافة اِإلسالم

ة على فروض نظرة.. ذلك أن المشاكل قد طرقة  المحسوس، ال دراسة مبن تعالج 
ع طي الحلول المالئمة ما لم ينطل من الواقع، أ النظرات، لكن هذا العالج ال 

لة فعل  ار للواقع،  امن دراسة المش ان، ومد مالءمة األف من حيث الزمان والم
ة طرقتها  ح على الواقع، ومتى استكملت الدراسة اِإلسالم م الصح ن للح م حتى 

ة عمي الف الثقافة اِإلسالم ان المسلم المثقف  ر، مرهف على هذا النحو، 
اة. ااِإلحساس، قادرً   على حل مشاكل الح

ات  ة حتى تتكون لد اِإلنسان المعط ة الدراسة للثقافة اِإلسالم انت أهم من هنا 
اة.. نه من حل مشاكل الح  التي تم

ة..  عد هذا التفر بين العلم والثقافة، ال بد من التفر بين الحضارة والمدن
اة.فالحضارة هي مجموعة المفا عة من وجهة النظر إلى الح م النا  ه

اة.. ة المحسوسة التي تستعمل في شؤون الح ال الماد ة هي األش  والمدن
ة  أدوات المختبرات، واآلالت الزراع ة عن العلم والصناعات  فإذا نشأت المدن
ة ال  ة عالم انت مدن له..  ة، واألثاث ولوازم البيوت، وما شاكل ذلك  والصناع

اة... دّ عفي أخذها أ شيء، ألنها ال تُ  ُيراعى  من الحضارة، بل هي لشؤون الح
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ة الناشئة  المدن  ، ة عن حضارة معينة تختلف عن حضارة أخر أما إذا نشأت المدن
ة  عض الوسائل التي تتناقض مع الحضارة اِإلسالم ة في إنتاج  عن الحضارة الغر

ة ال يجوز أخذها في شيء.. فالحضارة  لَّ المناقضة، فهذه الوسائل من المدن
ة مثًال  ـــــصورة المرأة العارة  دّ عتُ  الغر ـــل ما فيها من مفاتن  ــ ـــ ًال  ـ عّبر امدن  ش  ،

ل  يعن الذوق الفنِّ  اة.. لكنَّ هذا الش م الغرب عن المرأة في الح ما يتف مع مفاه
مه ع خالف مفاه يجب  اها ِعْرًض ونن المرأة المدني يتناقض مع حضارة اِإلسالم و

قطعة فنّة  ه؛ َفَعْرُضها  قل دورها عن دور الرجل ف مة في المجتمع ال  انته، وق ص
ؤد إلى  متها قد يثير غرزة النوع و رامة المراة وق  ٍّ ه من ح للزنة، مع ما ف

اها.. ة األخالق، التي ال تحمد عق  فوضو
ة، والعالقات في ومثل ذلك نظرة الغرب إلى العالقة ال ة، أو العالقة األبو عائل
ة، واقتسام  المجتمع بوجه عام التي تقوم إجماًال  ادل المصالح الشخص على ت

عيدً  ة،  ة م االمنافع الماد ة، التي تجعل العالقة اِإلنسان ة السام ن الروا اِإلنسان
ار. ل اعت  فوق 

ة النظرة التي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة،  وتنطل من الحضارة الغر
حيث  اة،  ين من أثر في الح ار ما للدِّ اة وٕان أو بتعبير آخر فصل الدين عن الح
انت السعادة  . لذلك  ة فق ة المنفعة الماد اة في الحضارة الغر ح َهَدُف الح ص

ابها له، بل  عندهم إعطاَء اِإلنسان أكبر قس ة، وتوفير أس من المتعة من الجسد
ة فهي  ة الروح ة التي تؤمن له النفع.. أما الناح اته الماد ل متطل إعطاء اِإلنسان 
انت  ه  ناء عل سة.. و الكن ة وال شأن للجماعة بها، وتكاد تكون محصورة  فرد

مؤ  ة هي مجال نشا منظمات منفصلة عن الدولة  سسة الصليب األعمال اِإلنسان
أن الدول قد تقدم المساعدات لهذه  شيرة، مع العلم  ات الت األحمر، واِإلرسال
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شرة وأجهزة وأدوات وغيرها، إالَّ  ه من عناصر  ما تحتاج إل المنظمات، وقد تمّدها 
 من مجاالت وجودها.. ها مجاًال دّ نها ال تعإ

اة إقراره  ة إلى الح ة، وعملهومن قبيل نظرة الغرب الماد  على مصالحه الحيو
انت  اتأمين هذه المصالح أ  عتمدها لذلك، ف انت األساليب والوسائل التي 

انت من  الدها، و طرة على خيرات  مخططاته الستغالل الشعوب األخر والس
اة تلك  جراء ذلك الثورات والنزاعات المستمرة، والتخلف واالنحطا الدائمين في ح

رب من ذلك أن الغرب يدعي حمايته لحقوق اِإلنسان، والحفا الشعوب.. بل أغ
لما  عمل على هدر هذه الحقوق وقتلها،  على حقوق اِإلنسان، وهو في الوقت نفسه 

ة.. ة الحيو  تضارت مع مصالحه الماد
م  حضارة ال تعرف الق ة  ست الحضارة الغر هذه النظرة الشاملة هي التي ع

ة أو ة أو الروح ة  األخالق ة والنفع م الماد ار للق ة واالعت ة، بل تعطي األول اِإلنسان
..  فق

ة فهي على خالف ذلك تمامً  ل شيء على اأما الحضارة اِإلسالم .. إنها تقوم قبل 
الروح، أ  اة هي مزج المادة  ة، ونظرتها إلى الح أساٍس روحي هو العقيدة اِإلسالم

أوامر هللا ونوا  ه؛ فالعمل اِإلنساني مادة، أما إدراك اِإلنسان جعل األعمال مسيَّرة  ه
ونه حالًال  العمل من حيث  امه  ا حين ق ة، اأو حرامً  صلته  ة الروح ، فهو الناح

ه هي المحرك ألعمال  حيث تكون أوامر هللا ونواه الروح،  ذلك تمتزج المادة  و
التالي تأتي متالزمة مع نفعه ووفقً  مة التي ااِإلنسان و ام  للق قها حين الق يراعي تحق

أْن تكون مثًال  اختالف العمل،  مة مختلفة  ذلك تكون هذه الق مة  العمل.. و ق
سيرها  ، ولكن على المسلم أن  قصد الرح.. فالتجارة هي عمل ماد التجارة  ة  ماد

ًض  ة أ مة ماد حققه من جرائها هو ق ه، والرح الذ  ، لكنه اوف أوامر هللا ونواه
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ان الغش واالحتكار أ ه، من هنا  تي من ذلك التسيير الذ خضع ألوامر هللا ونواه
األسعار، وتحقي األراح الفاحشة محرمة على المسلم ألنها ال تأتلف  والمضارة 
ام والصالة؛ أو  الحج والص ة  مة روح مع ابتغاء رضوان هللا تعالى.. وقد تكون الق

األمانة والصد ة  إغاثة الملهوف، قد تكون أخالق ة  ق والوفاء؛ وقد تكون إنسان
ة،  ة، والروح ة واِإلنسان ة، واألخالق م الماد انت الق ذلك  ومساعدة المحتاج.. و

ل أساسً  هذه المعاني هي التي تش ة او بذلك اختلفت نظرة  .للحضارة اِإلسالم
اع الماد وت اب اِإلسالم إلى السعادة التي تقوم عند الغرب على اِإلش أمين أس

اسب، ألنها  المطامع والم الملذات والشهوات، و أ  ـــــــالرفاه والمتعة، وال تتأثر إالَّ 
رضوان هللا هو   ون ال تكون عند اِإلنسان المسلم إالَّ رضوان هللا تعالى، ـــــــ السعادة 

ل أمر، و  حق الطمأنينة الدائمة؛ والمسلم عندما يتقي هللا في  جعل وحده الذ 
عترضه من  ان ما  شعر بهذه الطمأنينة تسر في أعماقه، وٕان  رضوان هللا غايته، 
ل أمره إلى هللا تعالى من دون  شه، لكنه  ه ع ات، قد ينغِّص عل مصائب وصعو

ه  اأن يجعل من نفسه سبً  ذلك فإنه مهما اختلفت عل ات، و لتلك المصائب والصعو
 لك الطمأنينة التي تمأل نفسه..من ت ااألحوال فهي ال تنزع شيئً 

س  ة هي أنها قلبت الكثير من المقاي ومن المتغيرات التي فرضتها الحضارة اِإلسالم
ة  حيث رفعت من مرت انت قائمة،  اء التي  انت سائدة، وغيَّرت مراتب األش التي 

عض ة  ة ها اآلخرعضها، وخفضت من مرت انت أعلى مرت اة  . ومثال ذلك أن الح
اِإلنسان من المبدأ، فقلب اإلسالم هذه المعادلة وجعل المبدأ أو العقيدة في  عند

اء في المراتب  ذلك وضعت األش اة، و مة من الح ة األولى ألنه أغلى ق المرت
ة ألنها تقوم على المبدأ.. ومثال ذلك  اة عند المسلم سام الالئقة بها، فصارت الح

ًض  ان للشعوب التي اعتنقت تغيير اِإلسالم لمعاني المثل ا اأ عد أن  ا؛ ف لعل
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عد أن أسلموا، ثُ اِإلسالم مُ  ا متعددة ومتغيرة صار لهم مثٌل أعلى واحد ثابت  ل عل
عً  حانه وتعالى.. وت ا عند تلك الشعوب تغيرت ثُ لتغير المُ  اوهو رضوان هللا س ل العل

انت ا اء لديها، وتغير مفهوم الفضائل.. فعند العرب  لشجاعة معاني األش
األموال واألحساب،  ة، والتفاخر  ة، والمناصرة العصب ة، والشهامة الفرد الشخص
انة بين  ة في سبيل الرفعة والم والكرم إلى حد اِإلسراف، واِإلخالص للقوم، والتضح
ان من أصول  ل هذا  الثأر وما شاكل ذلك،  الناس، والقسوة في االنتقام، واألخذ 

ه، بل  اا جاء اِإلسالم لم يترك شيئً الفضائل عند العرب، فلم ان عل ما  من ذلك 
ة ألمر هللا تعالى، ال لذات هذه الفضائل، وال  جعلها صفاٍت يتصف بها اِإلنسان إجا
لما فيها من منافع، وال لما تجرُّه من مفاخر وال لما فيها من مساو ومفاسد، وال 

غي المحافظة عليها.. ذلك أوجب إخضاع صفات  ألنها عادات وتقاليد وتراث ين و
ه..  الفرد، وخصائص القبيلة والشعب واألمة، ألوامر هللا ونواه

عد  حوا  ما نقل نفسيتهم، فأص ة الشعوب التي اعتنقته،  ذا نقل اِإلسالم عقل وه
 دخولهم في اِإلسالم، غيرهم قبل دخوله.

ة. ة والحضارة اِإلسالم  مما تقدم يتبين الفرق بين الحضارة الغر
ين عن الدولة، وتحصر  ة، فتفصل الدِّ فالحضارة التي تقف في وجه الفطرة اِإلنسان

ة وزنً  ة الروح م للناح ة، وال تق المنافع الماد اة  اة العامة، مثل هذه  االح في الح
، وهي أ تأمين الطمأنينة  ست عاجزة عن ضمان السعادة لِإلنسان فق الحضارة ل

دائمين ما دامت المنفعة هي األساس.  اله إال شقاًء وقلقً  الدائمة له، بل إنها ال تنتج
عي، واالعتماد على القوة في إقامة  عي، والنضال في سبيلها طب فالتنازع عليها طب
عة هذه الحضارة،  قى االستعمار في طب عي، لذلك سي شر طب الصالت بين ال
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ه عالم اليوم، والفوضى التي تنش قى الشقاء الذ يتقّلب ف  مختلفر في وسي
 أنحائه..

الها. ما تعبر عنها مظاهر مدنيتها وأش ة،   تلك هي مواصفات الحضارة الغر
ة ألنها تقوم على عقيدة هي من صنع هللا  ة فهي حضارة سام أما الحضارة اِإلسالم

َة في  َة واِإلنسان َة واألخالق َة والروح َم الماد  مختلفتعالى، وقد حققت الق
ه اِإلسالم عززً المجاالت، وفي  ان حلَّ ف . لذلك لم تكن حضارة اإلسالم ال م

عها، فهي لم تفرق بين المسلمين وغير امستعمرة يومً  س االستعمار من ط ، ول
ع الشعوب التي دانت لِإلسالم، وط م واالمسلمين، بل ضمنت العدالة لجم ل مدة الح

 لدستور اِإلسالم. االقائم وفقً 
سً  ابها«القاعدة القائلة:  وعمًال على ما تقدم،  اوتأس ما » إن النتائج ال تسب أس

علم  م للفالح يجعله  ن المحراث ال يوضع أمام الثيران، فإنَّ ذلك أأن اِإلدراك السل
ة، وهي أن الحضارة تعيِّن  ة أساس ن بديه غة تكوِّ استخدام ص سمح لنا  الفرض 

د عالقاتها  اة واوجهة نظرها وتحدِّ ة هي التي نصنع الكون والح ِإلنسان، والمدن
ة استعمالها (مثل اآللة البخارة، واآللة اإل ف ة، والقطار، منتجاتها وتحدد  لكترون

ست منتجاتها هي  ة.. وغيرها سواء) ول ارة، والصاروخ، واألقمار االصطناع والس
 التي تصنع حضارتها..

ة هذه البديهة المقررة في عال المجتمع اِإلسالمي منذ قتها ولقد تمَّ التثبت من أهم
ر أن هنالك تطورً  ر أن ين ع مف ستط الفعل  امعينً  اقرون من الزمان؛ إذ ال  قد بدأ 

عض  ار، وفي  ان القرن الحالي، في العادات واألف منذ القرن التاسع عشر، وٕا
ة المعيَّنة، متخذً  اًال  االوقائع المجتمع ان أش عض األح مقتضى في  ة تعمل  اس  س

ثيٍر أو قليل، من قبيل  ة في  ة العلمان ا الفتاة سنة «النزعة القوم » 1918ثورة تر
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انً  ة.. أو هو قد يتخذ أح ة العر القوم ار التي تناد  اقً  اأو من قبيل األف  اأخر س
ة لِإلسالم في النزاع  ااصطالح  م التقليد ينصرف اهتمامه إلى استخدام الق

اسي ل مي والس ثير..المفاه عد تجديده لها في قليٍل أو   لقرن العشرن، 
ة الحساب، إلى أن  ال جانبيها، في نها انت ترمي في  ات  ولكن مثل هذه الحر
الوسائل المالئمة للدفاع عن ذاته أو تبرر نفسه، بدل أن  تمهر المجتمع اِإلسالمي 

ة لهذا المجتمع. ة واألساس ل الشرو الواقع  تقوم بتحو
ار  ومن أجل اعت ة، أ  م انت المشاكل توضع ضمن حدود  الدفاع عنه 

اء« ات األش قول » م ان نفس شعار جمال الدين األفغاني الذ  الضرورة. وقد 
ه:  صقون معً «ف ع الهنود ي حر من الو أن جم ة في  ، ألغرقوا الجزر البرطان

انت تنزل في عدم استعمال» اللِّعاب!  الوسائل.. شير إلى أن النهضة 
ارً إإالَّ  أن األفغاني قد ترك لنا أف ه من  انه يجب علينا أن نعترف  ت ما  ذلك، ف

 أجل الدفاع عن العالم اِإلسالمي.
ة ابُتدعت من أجل تبرر هذا العالم آلة ذات مقطع مزدوج: فقد تمت  وفي النها

ة أو أعيد إنشاؤها لمواجهة س م اِإلسالم ة الق ة المحافظة على ذات طرة الغرب الثقاف
ان ُحتف  ه االستعمار على هذا النحو  ان ُيواَجه ف ه؛ ولكن في الوقت الذ  عل

انت ُتترك  ة لالستعمار، أو هي  ات القابل  دون مساٍس بها..من معط
ة في  اسة الغر تاب (اإلفالس األخالقي للس وٕان أشخاص الجيل ممن قرأوا 

ي أحمد رض قة الشرق) لمؤلفه التر انوا في الحق يب إرسالن،  ات ش تا ا؛ أو 
س أعماًال  ون أعماًال ؤ قر  ات  للدفاع والتبرر، ول ه؛ مع أن تلك الكتا للبناء والتوج

ة عن  .. فبدل أن تترجم الجهود الذهن ة من التحّد اها إجا انت تحمل بين ثنا
انت تنطل في صورة  نفسها في صورة مذهب دقي للنهضة، ومنهاج منسجم، 
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ان المؤلَّف المنهجي الوحيد الذ خلَّفه األفغاني  ة أو جدالَّة.. و شعالت دفاع
ه المجادلة يتمث ة، وهو الكتاب الذ يتعيَّن علينا أن نقرن  ل في مجادلة ضد الماد

ة لتلميذه   ».أرنست رنان«ضد » محمد عبده«المدو
ن أن نتبيَّن في تريتنا أن خ سير نشاطنا الشخصي  م ة  ومن جهة النظر النفسان

مرَّ في  ان سائ» ذهاَنْتين«أو الجماعي يجب أن  ة، يبدو أنهما ينتا الد اِإلسالم ر ال
ستميلنا إلى » الشيء السهل«وهما: َذهانة  ستدعي أ مجهود، والذ  الذ ال 

ة شؤون المسلمين؛  ة شؤوننا العامة، أ رعا الكسل أو إلى عدم االهتمام برعا
م مسَّقً » الشيء المستحيل«وَذهانة  أن النشا  االذ يجعلنا نح ومن أول وهلة 

م فوق مستو وسائلنا َلِل التام، والتسل فضي بناء على هذا المنوال إلى الشَّ ، مما 
 األمر الواقع.

 ، ة لألفراد والجماعات في المسجد والناد من هنا يجب ان تكون مهمتنا الثقاف
 : أنَّ صيرنا لنا  س هناك شيء «وتريتنا ألوالدنا في البيت والمدرسة، متمثلة في ت ل

ة في  وٕانما»: سهل، وال شيء مستحيل ة حلُّها الذ تنحصر القض لة واقع لكل مش
ستلزمه. الجهد الذ  قه   تطب

ود والخمود التي توقف الجهد، آلقد  ال الر ع أش ن األوان لكي نتخلص من جم
سلنا واستسالمنا وعدم اهتمامنا،  ز بها  طالة التي نبرِّ ومن سائر أعذار العطالة وال

ن لنا أن نعرف ما يجب عل م ذلك  ينا أن ننبذ تأثيره عنا، وما يجب علينا االنتفاع و
 منه...

 فما الفرق بين التأثير واالنتفاع؟
ل ش ة هي  انت الثقافة اِإلسالم ار يلما  ء ُأخذ عن طر التلقِّي واألخ

لها تشتمل على التفسير   ، ا ار واالستن ان التلقي واألخ ، ولما  ا واالستن
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ة والحديث والسيرة والتارخ وال فقه وأصوله والتوحيد، فإن شبهة تأثر الثقافة اِإلسالم
عمد إليها غير  ة، إنما جاءت من المغالطات المتعمَّدة التي  الثقافات غير اِإلسالم
احثين، ومن األهداف  اء، ومن ِقصر النظر عند ال م األش المسلمين في تغيير مفاه

 الخبيثة التي تكيد لِإلسالم وأهله..
ح أن ا ة واستفادت منها، وجعلتها هو صح الثقافات األجنب ة انتفعت  لثقافة اِإلسالم

ــــــوسيلة لخصبها وتنميتها  اح  ـ ه وم ــوهذا مسموٌح  ـــ ن تأثرً  ــ ان  بل، الكنَّ ذلك لم 
 د منه لكل ثقافة.، وهو مما ال باانتفاعً 

ة  اإذً  النس ما  بير بين التأثر واالنتفاع، وال س ة..إلى اهناك فارق   لثقافة اِإلسالم
ار  ها، وٕاضافتها إلى أف ار التي تحو عني دراستها، وأخذ األف الثقافة  فالتأثير 
الثقافة  ما أن التأثر  ار..  ٍه بينهما، أو الستحسان هذه األف الثقافة األولى لوجود ش

حصل  ارها.. وهذا لم  أف ة؛ فلو في يؤد إلى االعتقاد  تأثر الثقافة اِإلسالم
ة في أول الفتح لنقلوا الفقه الروماني وترجموه وأضافوه إلى  الثقافة األجنب المسلمون 

ًض  اه جزءً ّدو الفقه اِإلسالمي، وع ة جزءً  امن اِإلسالم؛ ولكانوا جعلوا أ  االفلسفة اليونان
اتهم اتجاه الفرس والرومان في جعل أمور  من معتقداتهم؛ ولكانوا اتجهوا في ح

ما يرونه من مصلحة لهم... ولو فعلوا ذلك التَّجه اِإلسالم من أول الدولة مسيَّ  رة 
اره اختالطً امضطرً  اخروجه من الجزرة اتجاهً   أفقده معناه... ا، والختلطت أف

ة.. ن له وجوده في الثقافة اِإلسالم  ذلك هو معنى التأثر الذ لم 
ة دراسة  قة، والوقوف على الفرق بين وأما االنتفاع فهو دراسة الثقافة اِإلسالم عم

ة، ثم أخذ المعاني التي في هذه الثقافة والتشبيهات التي  ار الثقافة األجنب ارها وأف أف
ة، وتحسين األداء بهذه التشبيهات وتلك المعاني،  ة األدب ها ِإلخصاب الناح تحو

ار اِإلسالم أ تناقض، و من  امن دون أن يتطرق إلى أف رها دون أن يؤخذ من أف
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ة  الثقافة األجنب ر، واالقتصار على االنتفاع  دون من عن التشرع والعقيدة أ ف
 التأثر بها..

شير  ه الغزو الت فالمسلمون، منذ أوائل الفتح اِإلسالمي حتى العصر الذ حصل ف
ة أساس  انوا يجعلون العقيدة اِإلسالم  ، الد في منتصف القرن الثامن عشر الم

ما فيها ثقافتهم، لكن ذل ة لالنتفاع  منع عليهم دراسة الثقافات غير اِإلسالم ك لم 
ار، لذلك لم يتأثروا  اة، ال العتناق ما فيها من أف اء في الح من معاٍن عن األش

ار اِإلسالم أ تناقض، ولم يؤخذ عن  بلبها،  انتفعوا؛ لذلك لم يتطرق إلى أف
ر ة أ ف ار الخاصة بتلك الثقافات األجنب اة، وعن التشرع وعن  األف عن الح

ان االقتصار على االنتفاع بتلك الثقافات   دون التأثر بها..من العقيدة، ف
ة  عد الغزو الثقافي الغري لهم، حيث درسوا الثقافة الغر خالف المسلمين  و

ة، فيواستحسنوا ما  ار، فمنهم من اعتنقها، وتخلى عن الثقافة اِإلسالم ها من أف
عض ومنهم من اس ة حتى صارت  تحسنها وأضاف ما فيها إلى الثقافة اِإلسالم

ة على  ار اِإلسالم أنها من األف ارها و ثير  من رغمالأف تناقضها مع اِإلسالم.. ف
ة التي تع وا، اعتنقمنهم: مثًال  مقراط ادة » ر السلطاتداألمة مص« دّ القاعدة الد والس

ة، في و القوانين، وجعللألمة، واألمة هي التي تصنع التشرع وتسن  ها قاعدة إسالم
ه للشرع ال لألمة، والقانون من هللا  ادة ف حين أن هذا يتناقض مع اِإلسالم ألن الس

حانه، ال من الناس... وهو يجعل الحاكم منفذً  عند األمة  ا، ال أجيرً اللشرع ومقيدً  اس
ثيٌر منلمصالحها  اِإلرادتها، بل راعً  اوخاضعً  ان حسب الشرع.. و وا المسلمين 

ــــ اأو شيوع  ااِإلسالم اشتراك  حاولون جعل ه و أن يجعل ممثلما حاول غيره ـــ
مقراط  ـــ اد ـــ الكيف  ـ ة ألن الملكة محددة عنده  مع أن اِإلسالم يتناقض مع االشتراك
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ًض  تناقض أ الكم؛ و قة  اوال يجوز أن تحدد  حق مان  ة ألنه يجعل اِإل مع الشيوع
عمل على حمايتها.. ة و ة الفرد الملك عترف  اة، و  وجود هللا أساس الح

ة ال انتفاعً  اتأثيرً  دّ عفجعل اِإلسالم على هذا النحو ُ  بها؛ وقد حصل  االثقافة األجنب
عد الغزو الثقافي ودراستهم للثقا ، أ  ة ذلك للمسلمين في العصر الها فات األجنب

ما أنهم تأثروا  ة.  قة، وعدم مقابلتها مع ثقافتهم األصل ة، وغير عم دراسة غير واع
م الشعب من الشعب وٕالى الشعب، في حين أن  ة التي تقول ح الحضارة الغر

افة، وقد قال تعالى: { م  ومن هللا وٕالى الناس  قول الح م َبْيَنُهم اِإلسالم  ُ َوَأِن اْح
ُ ِإَلْكَ َِما  ّ ُّ َوَال َتتَِّْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َْفِتُنوَك َعن َْعِض َما َأنَزَل  } َأنَزَل 

ًض 49[المائدة:  حانه أ افًَّة لِّلنَّاسِ : {ا] وقال س َ أ: َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ   ].28} [س
أسره، أو على المسلمين خص الحضارة  ًصاو والخالصة أن على العالم  أن يتمثلوا 

ة للناس  لها، وهي تكفل الرفاه ة ألنها قادرة على حل األزمات القائمة  اِإلسالم
عً  ما أن على المسلمين أالَّ يتأثروا اجم ، وتحق لإلنسان الطمأنينة التي ينشدها.. 

طرحوا جانً  ة، وأن  عودوا إ االثقافات األجنب لى ل ما أخذوه عن تلك الثقافات، و
اض، مصدر الحقائ المطلقة، ا ة في قرآنهم المجيد، لالينبوع الف تو تي يجدونها م

 ومحفوظة في سيرة رسولهم الكرم..
ارئه، فيتخذ اِإلسالم دينً  توب إلى  نه  اوقد آن للعالم أن يثوب إلى رشده، و م حتى 

ثر، وسوف تزداد الوصول إلى حل أزماته المعقَّدة، وٕاالَّ فإنَّ هذه األزمات سوف تتكا
العالم إلى حد االنفجار!.. اتعقيدً    حتى تصل 
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خ ة التار فقه حر   وعلى حامل الدعوة أن 

خ   ة التار  حر
ع األجسام  طرأ على جم ون؛ وهي التغيير المتصل الذ  ة ضد الس الحر
ته سرعة  انين في زمان واحد، وتكون لحر شغل الجسم المتحرك م واألوضاع، فال 

قطعها والزمان الالزم لقطعها. معينة، ة بين المسافة التي   هي عادة، النس
أما في  -وقته وغايته  ءوالتارخ في اللغة معناه تعرف للوقت. وتارخ الشي

ة، وٕان  حث في الوقائع واألحداث الماض االصطالح فإن التارخ هو العلم الذ ي
احثين قد أعلنوا أن الحدث التارخي ثير من ال ن أن تصنعه قوة واحدة،  ان  م ال 
ة تار صدر عن طرف واحد، ألن أ حر  امشترً  اة يجب أن تكون نتاجً خوال أن 

ــــــبين أوامر هللا  حانه  ـ ــــــس ما فيها الزمن، وأن إغفال أ  ـ عة،  واِإلنسان والطب
ات التارخ. ة لحر ق األسس الحق  عنصر منها إنما هو جهل 

أمة، إما على والتارخ في  فرٍد أو  س إالَّ ما دل على آثار اِإلنسان،  قته ل حق
ل مساو  ل مآثر أو على ش ما أن ا ش ه ل،  ست إّال ما حفل  مأثرة أو السيئة ل

انت  شر على طول امتداد وجوده األرضي، ف عمل الفرد أو األمة أو الجنس ال
ل شيء... ة المتواصلة في   من جراء ذلك تلك الحر

ة عليها، سواء صدرت وال ة الدائمة لِإلنسان والنتائج المترت قرآن الكرم يتناول الحر
لمة واحدة هي:  عبِّر عن ذلك  ما في » الكتاب«عن الفرد أو عن الجماعة، و

َفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلَْك َحِسيً قوله تعالى: { َ َتاََك  َ ]؛ وقوله 14} [اِإلسراء: ااْقَرْأ 
َلَتَنا َماِل َهَذا تعالى: { ِه َوَُقوُلوَن َا َوْ ا ِف َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَر اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
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ِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرً  َ َوَال َْظِلُم َرَُّك  ااْلِكَتاِب َال َُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال   ].49} [الكهف: اَأَحدً 
ة التي و وس ة الثان ة األولى التي تدلُّ على ثمرة العمل الفرد الواحد، أو اآل اء اآل

أفعال اِإلنسان؛ وما  اِإلنسان، و لتاهما تتعلقان  تدل على ثمرة العمل الجماعي، ف
ة  ون اِإلنسان قد شارك مشار شرة. ف ن منها تارخ ال هذه األفعال إالَّ ما يتكوَّ

ة وف عد من ذلك، إذ لة في إاعفعل ة التارخ ومسارها.. بل هناك ما هو أ نشاء حر
سبهم وحسابهم (التي تمثل  شر وأعمالهم، وجهدهم وجزاءهم، و ل نشا ال نجد أن 

ة  افي مجموعها وجوهً  س الكون النوام ا  طة أشد االرت ة التارخ) مرت متعددة لحر
ثيرة، ومًة لها في مجاالت  ، ومح لة قوانين الكون المتعلقة ما في حا الكبر

ما هي حالة النبتة  االشمس والقمر، والليل والنهار، وهي تدل على الزمان، تمامً 
تأثير الهواء والماء والتراب وغيرها من العوامل األخر بالتي تتحرَّك وتتفاعل 

ة التي ترت بها أفعال اِإلنسان، قد أوتيت أنظمة  س الكون اة.. فهذه النوام للح
م دق مها إرادة الخال ألنه الصانع العظ قة جعلتها قائمة على قواعد وسنن تح

ه  ه الخلل وال يدر صي ان أن سارت على ذلك النظام الذ ال  م، ف والمدبر الح
ة التارخ  ان أن انضوت حر مسار هذا النظام، لتعبِّر عن اِإلنسان  إلىالعطل و

 مجاالت وجوده.. مختلففي 
قى اِإلطار العام  انً على أنَّ قانو  ة التارخ، ي َُّ تعالى، وساهم في مسار حر سنَُّه 

اء وفقً  ل شيء من هذه األش مها، بينما يتحرك  ح اء التي  للخاصَّة التي  الالش
ه،  ل شيء  ون أوجدها هللا تعالى ف ة هي ما ينتجه الشيء نفسه، وأن  الخاص

انت خ ة مثًال يجب أن تكون له خاصيته. ومن هنا  ة العين أن تنتج الرؤ ، اص
ة النار أن تنتج اِإلحراق، وخاص ة األذن أن تنتج السمع، وخاص ة النور أن وخاص



 

190  

} َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آََة النََّهاِر ُمِْصَرةً تبّدد الظلمة {
 ].12[اإلسراء: 

ست من صنع إذن  قوانين. وهذه القوانين ل ن أن تتحق إالَّ  م ات ال  فالخاص
أمره؛ فعندما شاء هللا  حانه وال مبّدل لها إالَّ  اِإلنسان، بل هي قوانين سنَّها هللا س

سلب النار خاصيتها مثًال  حانه أن  م الخليل (ع)،  اوسالمً  اجعلها بردً  س على إبراه
َُّ ينزع شاء  ة  وعندما  النس ذا  حلُّ العمى، وه ل إلى عن العين خاصيتها 

ة  النس ل إلى شيء، و ل، وال محوِّ ع القوانين التي سنَّها هللا تعالى والتي ال مبدِّ جم
ة ناج ىلها عن مسارها إالَّ أن ة تارخ ل حر ذلك اقتضى أن تكون  ة مشاء هللا.. و

اشرة اِإلنسان للفع اشرة القوانين عن إرادة هللا تعالى وعن م ل، وخضوع هذه الم
عة والوجود.  المفروضة في الكون والطب

ة ال ينفصل فيها الماضي عن الحاضر أو  دّ عوالقرآن الكرم ُ  التارخ وحدة زمن
المستقبل، فاالنتقال السرع، في عرض القرآن، بين الماضي والمستقبل، أو بين 

ما يوّضح حرص القرآن على الحاضر والماضي، أو بين المستقبل والحاضر، إن
ة التارخ  ونهإزالة الحدود التي تفصل بين الزمن  ة متصلة، فتغدو حر وحدة حيو

ًة واحدة تبدأ يوم خل هللا السماوات واألرض وتستمرُّ  التي يتسع لها الكون، حر
 متجهًة إلى يوم الحساب.

الذات،  ان التفسير اِإلسالمي للتارخ، ومن خالل القرآن الكرم  ومن هذا المفهوم 
ان وتتجاوز  هو التفسير الذ ينبث عن إرادة هللا تعالى التي تعلو على الزمان والم
لَّ شيًء، وأوامره التي  ة، وعن علِمِه الالمتناهي الذ وسع  مواصفات العصر النسب

شر صنعت الواقعة التارخ انها المرسوم من خارطة التارخ ال ة ووضعتها في م
ة شاملة  انت نظرة القرآن إلى األحداث نظرة واقع والكوني على السواء. ومن هنا 
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ةافي امتداد ة والحاضرة والمستقبل ه،  ،تها الزمن ه، وما هي عل انت عل ما  أ ف
ة التارخ أهميتها في ال ه.. وتكتسب حر س وما سوف تكون عل قرآن الكرم ل

ة  عادها الزمن أ غور في أعماق فبإحاطتها لوقائع التارخ  عدها الذ  حسب، بل ب
انه  ة الدائمة في  ه الذاتي، والحر ي المس فطرة اِإلنسان وتر شرة ف النفس ال
ه  قة، وما تؤول إل سه، وٕارادته المس ه وقوة أحاس متد إلى نموِّ مدار اطني، ثم  ال

عً  ة وتجعلها  اهذه جم ق عادها الحق ة التارخ أ ات حتى تعطي حر من معط
 منصهرة في العالقات الشاملة مع المصير.

ام عامة نسميها  صوغها القرآن الكرم في أح ة التارخ  ة لحر والخطو األساس
 ا) ولكن مع التأكيد على أن هذه السنن إنما هي من صنع هللا، إرادة وعلمً ا(سننً 

ون ، ولاومصيرً  قى لِإلنسان دور أساسي في فهمها، واِإلفادة منها حتى  كن ي
 .اومؤثرً  فاعًال  اإنسانً 

ة  م في عمل من هنا فإن سنن التارخ هي تلك الضوا أو القوانين التي تتح
ة لها سنن وضوااالتارخ. وقد أكد القرآن الكرم على أن الس  مثل حة التارخ

ة األخر  ة.. سائر الساحات الكون ات ة والن ة والحيوان ة والفلك ائ م ة والك  الفيزائ
ا التي يهتم  ة الساحة التي تحو تلك الحوادث والقضا الساحة التارخ والمقصود 
ا التي يرطها  ل الحوادث والقضا تبهم. ولكن هل  سجلونها في  بها المؤرخون و

ة م ة والتسجيل ة المؤرخون وتدخل في نطاق مهمتهم التارخ السنن التارخ ومة  ح
ع النوعي المتميز  عة، أو أن جزءً مذات الطا ة حدود الكون والطب ق  امعينً  ان سنن 

ح أن جزءً  مه سنن التارخ؟ الصح ا هو الذ تح  امعينً  امن هذه الحوادث والقضا
مه سنن التارخ، ألن هنالك حوادث ال  ا هو الذ تح من هذه الحوادث والقضا
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ة أو  تنطب عليها ة أو الفيزائ تلك السنن، بل تنطب عليها القوانين الفيزولوج
. ة األخر اة أو أ قوانين أخر لمختلف الساحات الكون  قوانين الح

ه وآله وسلم) وموت خديجة أم فمثًال  : موت أبي طالب عم رسول هللا (صلى هللا عل
ال ة مهمة  ة المؤمنين في سنة واحدة معيَّنة، حادثة تارخ ة، إلى انس لدعوة اإلسالم

وهي تدخل في نطاق ض المؤرخين؛ بل أكثر من هذا فهي حادثة ذات ُعٍد في 
األحداث الكبيرة آالتارخ اإلسالمي ترتبت عليها  ثار مهمة في هذا التارخ الحافل 

قوانين  ومة  ة، بل هي مح مها سّنة تارخ له فهي لم تح المهمة، لكنها مع ذلك 
اة ا الذات. إذً الح موت أبو طالب وخديجة في ذلك الوقت المحدد   التي فرضت أن 

اة التي تفرض المرض والشيوخة ضمن شرو معينة وظروف معينة،  فقوانين الح
ة التي تخضع ل مت في تلك الحادثة، هوالقوانين الفيزولوج ا األجسام هي التي تح

ل سنّ  ة..ولذلك لم تش  ة تارخ
ات ا ع اآل ة سننً ومن يتت ة يجد أن القرآن الكرم عندما جعل للساحة التارخ  القرآن

ة لتفسير  ة االستسالم ة أو النظرة الغيب وضوا فإنه قاوم بذلك النظرة العفو
ومة متراكمة من  أنها  فسر أحداث التارخ  اد قد  األحداث. فاِإلنسان االعت

فسرها على أساس الصدفة. لذلك جاء  األحداث التي تتالى وقوعها عبر الزمن، وقد 
ة سننً  شر إلى أن للساحة التارخ نّه العقل ال قاوم مثل هذه التفسيرات و  االقرآن 

ون إنسانً  ع أن  ستط ي  شف اومؤثرً  فاعًال  اوقوانين، وأن على اِإلنسان  . أن 
م فيها، وٕاّال تح ع أن يتح ستط مت عن هذه السنن، وأن يتعرف هذه القوانين لكي 

ه وهو غافل عنها.  هي ف
ة سننً  اإذً  أن للساحة التارخ وضوا هو الذ مّهد  افالفتح القرآني الجليل القائل 
عد نزول ل . وقد جرت محاوالت لفهم التارخ على هذا األساس  شر ر ال ه الف تنب
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دأت هذه المحاوالت على أيد المسلمين أنفسهم، فقام نالقرآن ب ة قرون؛ و حو ثمان
أرعة قرون أو  عده  شف سننه وقوانينه. ثم  محاولة لدراسة التارخ و ابن خلدون 
عصر النهضة، لكي يجسد ذلك  ه  سم ات ما  ر الغري في بدا يزد، اتجه الف
المفهوم الذ ضَّعه المسلمون عندما لم يتوغلوا في أعماقه. ومن هنا نشأت عند 

حاث متنوعة ومختلفة حول فهم ال تارخ، وفهم سنن التارخ، ونشات عنها الغرب أ
ل واحدة منها تحاول أن  ة ومتوسطة، ومدارس متعددة راحت  ة وماد اتجاهات مثال
ة أشهر تلك  ة التارخ حسب آرائها وقناعاتها وقد تكون الماد س التارخ  تحدد نوام

ان ذلك الجهد ال االمدارس وأكثرها تأثيرً  له.. وٕاذا  شر هو في في التارخ الحديث 
ه القرآني، إالَّ  قة استمرار للتنب رة إالحق قى للقرآن مجده في أنه طرح هذه الف نه ي

شرة..  ألول مرة على ساحة المعرفة ال
ة أ وٕان اآل رة الكل ة التي تعطي الف ة التي تتحدث عن السنن التارخ ات القرآن

ثيرة ال تحصى، وم رة أن التارخ له سنن وضوا هي  نها على سبيل المثال ف
} ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفَال َْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َْسَتْقِدُمونَ قول هللا تعالى: {

 ].49[يونس: 
} ونَ َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َْسَتْقِدمُ وقوله تعالى: {

 ].34[األعراف: 
واألجل في اآليتين الكرمتين قد أضيف إلى األمة، أ إلى الوجود المجموعي 

عني أن وراء األجل المحتوم لكل  كللناس، ال إلى هذا الفرد أو ذا الذات، وهذا 
صفر ف ما بين أفراده العالقات والصالت  ئينش اها مجتمعً تد، أجل آخر لألمة 

ة في  ما بينهم. القائمة على المصالح المشتر
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ة واضحة عن أن للتارخ سننً  ل رة  ان ف م  اإذن فهاتان اآليتان الكرمتان تعط تتح
م في األفراد. ة التي تتح  ه وراء السنن الشخص
لتقي مفهوم اآليتين الكرميتن قوله تعالى: { ُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو ُيَؤاِخُذُهم َوَرَُّك اْلغَ و

َل َلُهُم اْلَعَذاَب َبل لَُّهم مَّْوِعٌد لَّن َيِجُدوا ِمن ُدوِنِه َمْوِئًال  َسُبوا َلَعجَّ َ ) َوِتْلَك 58( َِما 
ا َظَلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعدً  ـــ 58} [الكهف: ااْلُقَر أَْهَلْكَناُهْم َلمَّ ـــ  ].59 ـ

َسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْهِرَها ِمن َداٍَّة َوَلِكن وقوله تعالى: { َ ُ النَّاَس َِما  َّ َوَلْو ُيَؤاِخُذ 
اَن ِِعَاِدِه َِصيرً  َ  ََّ ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل مَُّسمى َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفِإنَّ   ].45} [فاطر: اُيَؤخِّ

سبوا  فإنَّ هللا تعالى يبيِّن لنا ما  ظلمهم، و حانه يرد أن يؤاخذ الناس  ان س أنه لو 
عً  ة، وألهلك الناس جم  .اَلَما ترك على ظهر األرض من دا

ة تصوُّر هذا المفهوم القرآني، إذ  ف لة في  سوا إلكنها قد وقعت مش ن الناس ل
اء هللا المخلصون، والمؤمنون الص اء، وأول ادقون، لهم ظالمين عادة ففيهم األنب

ًض  قع العذاب مع هؤالء أ  ؟افهل 
، ال عن عقاب  قة أن القرآن الكرم يتحدث عن عقاب دنيو ؛ يتحدث أالحق خرو

ان، وهذه النتيجة ال  ه أمة عن طر الظلم والطغ ة لما تكس ع عن النتيجة الطب
ع أبناء المجتمع على  تصيب الظالمين من أبناء المجتمع وحدهم، بل تعم جم

ه على بني إسرائيل  اختالف هم. فحينما وقع الت اتهم، وعلى اختالف أنحاء سلو هو
ه  ها الشعب من ظلمذنتيجة ما اكتسب ه انه وتمرُّده لم ُيختص هذا الت وطغ

عثه هللا تعالى  بلالظالمين من بني إسرائيل وحدهم،  شمل موسى (ع) الذ 
، ألنهم لمواجهة الظالمين والطواغيت، وشمل أخاه هرون (ع) وج ا ع المؤمنين  م

م هللا على بني إسرائيل أْن يتيهوا أرعين عامً  اانوا جزءً  ، امن تلك األمة، فلما ح
ه هارون عليهما السالم. ه إذن على موسى وعلى أخ  وقع الت
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المسلمين في غزوة أحد، نتيجة مخالفة الرماة ألوامر الرسول  الء  وحين حلَّ ال
ه وآله و  عدما وضعهم على (صلى هللا عل واندفاعهم وراء » جبل عينين«سلم) 

ه وآله وسلم) ذاته من ذلك  سلم رسوُل هللا (صلى هللا عل سب، لم  المغنم والم
الحجارة حتى أصيبت راعيته الشرفة  الء، إذ رماه المشرك ابن قميئة الليثي  ال

ه المغفر المن وُشجَّ في وجهه الكرم وُلمت شفتاه ودخلت حلقتان  ستر  ان  ذ 
قلته لوال أن ذبَّ عنه  ه؛ بل تقدم ذلك اللعين يرد أن  وجهه الرضي في وجنت

ه).  مصعب بن عمير (رضوان هللا عل
له وف منط سنّ  ا على مجتمع وف هذا  أتي في الدن ة التارخ. فالعذاب حين 

الظالمين، من أبناء ذلك المجتمع، ولهذا قال هللا  تعالى في سنن التارخ، ال يختص 
 : ة أخر َّ َشِديُد آ ًة َواْعَلُموْا َأنَّ  ْم َخآصَّ ُ {َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمن

ة تتحدث إذً 25} [األنفال: اْلِعَقاِب  حصل عن سنّ  ا]. فاآل ن أن  م ة التارخ وأن ما 
سب  ا إنما نتيجة  هذه األمة، وسعيها، وانغماسها في ألمة من عذاب في هذه الدن

ه.  االنحراف عن أوامر هللا تعالى ونواه
ة  ات السنن التارخ ثيرة ث صورة عامة إن القرآن الكرم يبيِّن لنا في مواضع  و

ادلها أو تحولها. فإنها موجودة أساسً  يب الكوني،  اونفاذها وعدم ت م التر في صم
ادلة بين اإلِ  شف وفي قلب العالقات المت فعل القرآن سو أن  اة.. ولم  نسان والح

ة التارخ.  عنها النقاب وأكد وجودها وثقلها في حر
ات موقوته، بل تمتد مرنة،  وهذه السنن ال تتحدد في القرآن الكرم بتفاصيل وجزئ

أكبر عدد على متفتحة، شاملة لكي تُضمَّ أكبر قدر من الوقائع، وتحتو في سيرها 
ة التارخ. من التفاصيل وال ة، والدالالت الكبر لحر قى الحصيلة النهائ ات لت جزئ

ــــــإنها ترد أن تقول لنا  ـــاختصار  ـ ـــ ّ إ ـ ة أ ست  ن حر شرة في التارخ ل جماعة 
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ب فيها من قو العقل والروح واِإلرادة، مسؤولة خالل  ما قد ر ة، وأنها  اط اعت
تها تلك، مسؤول املة حيث ينحر ، وحيث وجب أن ة  ن و تفي العبث والالجدو
اء  امخططً  اعمل اِإلنسان مدرً  ه أنب ه أمام هللا تعالى والعالم، وف ما جاء  قف 

ة في األمة الواحدة؛ أما إذا انعدم  ة، والروا األخو هللا، وما تفرضه العالئ اِإلنسان
م األخ ، َوَتَمََّعْت الق ة المنبثقة عن قو العمل المدرك الواعي والمخط العقل   الق

شرة  الجماعة ال ؤول األمر  ون من جنس العمل، و والروح واإلرادة... فإن الجزاء 
ار.  إلى التدهور واالنه

ثيرة، فمنها قوله تعالى: { ة العامة  ات التي تبين هذه السنن التارخ َِّ ِفي واآل ُسنََّة 
ًال الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن  ِ َتْبِد َّ َفَهْل ]. وقوله تعالى: {62} [األحزاب: َتِجَد ِلُسنَِّة 

ًال  ِ َتْبِد َّ ِليَن َفَلن َتِجَد ِلُسنَِّت  ًال  َينُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْألَوَّ ِ َتْحِو َّ } َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت 
َلَك ِمن رُُّسِلَنا َوَال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا َقبْ ]. وقوله تعالى: {43[فاطر: 

ًال  َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروْا ِفي اَألْرِض ]. وقوله تعالى: {77} [اإلسراء: َتْحِو
ذَِّبيَن ( َ اَن َعاِقَُة اْلُم َ ْيَف  َ ُمتَِّقيَن ) َهـَذا َبَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًد َوَمْوِعَظٌة لِّلْ 137َفاْنُظُروْا 

نُتم مُّْؤِمِنيَن (138( ُ ْم َقْرٌح 139) َوَال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن  ُ ) ِإن َْمَسْس
ُّ الَِّذيَن آَمُنواْ  ْثُلُه َوِتْلَك األَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَْعَلَم  تَِّخَذ  َوَ َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

ُّ َال ُِحبُّ الظَّاِلِميَن ( ْم ُشَهَداء َو ُ َ  )140ِمن ُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَْمَح َص  َوِلَُمحِّ ــ 137} [آل عمران: اْلَكاِفِرنَ   ].141 ـــــ
اسً  ن اعتمادها مق م ات األخيرة من سورة آل عمران في القرآن الكرم   اوهذه اآل

ات وتغلسنن التارخ الثا ه من تقلُّ اة الناس، وما تنطو عل يرات يبتة والدائمة في ح
 في مسار وجودهم األرضي.
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على أنه، ومما تقدم، وٕاذا ما حاولنا أن نسبر غور المعاني التي تنطو عليها 
ة فإننا نستخلص حقائ ثالثً  شواهد السنن التارخ ة التي أوردناها  ات القرآن  :ااآل

ــــ 1 عني أن السنة  ـــ ة، وهذا االطراد  قة األولى هي االطراد في السنَّة التارخ الحق
طة قائمة على أساس الصدفة، بل هي عالقة ذات  ة أو را ست عالقة عشوائ ل
عة والكون  ة التي تجر فيها الطب اد ع موضوعي، ال تختلف في الحاالت االعت طا

ع االطراد في الس ة يهدف إلى إيجاد شعور في نّ على السنن العامة.. وطا ة التارخ
ون شعورً  صرً اواعً  ااِإلنسان المسلم،   ا، وذلك وفقً اوال ساذجً  اسلمً ت، ال مسا، مت

ة. { ع صورة طب ًال لمجر أحداث التارخ  ِ َتْحِو َّ ] 62} [األحزاب: َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت 
ًال { ِّ ] {77ء: } [اإلسراَوَال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِو َل ِلَكِلَماِت  ]. أ 34} [األنعام: َوَال ُمَبدِّ
ًض إ لمة هللا، تعني أ ة من سنن التارخ التي أوجدها هللا تعالى بإرادته أنها سنّ  ان 

ان، بل تتناول و التي رسمت القان ة ال تقف عند حدود الزمان والم ن العام لقض
ة وف  اِإلنسان الفرد، أو تتناول الجماعة العامة، إذ تحق الشرو المفروضة للقض

ه.السنّ   ة أو القانون الذ قامت عل
ــــ 2 ة هي أن السنّ  ـــ قة الثان ة، أ والحق ة ران حانه وتعالى إة التارخ نها من هللا س

إرادته ومشيئته.  وهي في علمه و
ل قانون من قوانين التارخ أو سنّ  عني أن  اني، وأن ة من سننه، هو تدبير روهذا 

أسرها، ال  ة  م في الساحات الكون االستفادة من مختلف القوانين والسنن التي تتح
ن أن تكون إال رهنً  ظهر لنا قدرته من خالل هذه  ام حانه  أمر هللا تعالى؛ فا س

أسره. لكنَّ  مته، وتدبيره في الكون  القوانين والسنن، لذلك فهي تمثيل ِإلرادته وح
عني  ات وال عن العالقات ذلك ال  اب والمسبِّ ة عن األس نزع الحادثة التارخ

عني وجود الروا والعالقات بين  ة، بل  والروا المتعلقة بها على الساحة التارخ
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حيث تكون هذه الروا والعالقات تعبيرً  ة  نائه  االحوادث التارخ مة هللا و عن ح
ة. ني للساحة التارخ  التكو

ون على  والمثال على ذلك ظاهرة سقو المطر. وتفسير هذه الظاهرة يجب أن 
ة للماء، التي تؤد  ع الدورة الطب طة  اب والعالقات التي تجعلها مرت أساس األس
تحول إلى غاز ثم يتصاعد  أن يتبخر الماء و ة نزول المطر، وذلك  ف ان  إلى ب

سحاب إلى سائل، وهطل ، فإذا انخفضت الحرارة في الجو تحول الاالغاز سحاً 
 المطر.

ذا يتبين أنه وفقً  ة  اوه ق ن أن نعزل ظاهرة سقو المطر عن  م لهذا المفهوم ال 
ابها، إالَّ  اطها مع مؤثراتها وأس ن تسلسل الحوادث وترا إالحوادث وقطع ارت

مة هللا  عض منذ حالة التبخر وحتى النزول للمطر، إنما هو تعبير عن ح عضها ب
افة.. التي و  ضعت القانون العام لسقو المطر في حال تحق ظروفه وعوامله 

تجاوب  فقه هذه السنن و لها، وسنن التارخ. فعلى اِإلنسان أن  عة  ذا سنن الطب وه
ستفيد منها. ي   معها 

ار عند اِإلنسان  -3 قة االخت د عليها القرآن الكرم هي حق قة الثالثة التي يؤ والحق
ا إنما هو ناشإفعل إرادته. أ  ثير من األحداث والقضا عن  ئن محور تسلسل 

َّ َال َُغيُِّر َما َِقْوٍم َحتَّى َُغيُِّروْا َما َِأنْ إرادة اِإلنسان، وذلك لقوله تعالى: { } ُفِسِهمْ ِإنَّ 
 ].11[الرعد: 

ًال  رنا قل َّ نا أن إرادة التغير يجب أن  فلو ف ة الكرمة ألدر ه هذه اآل ما تشير إل ف
عًة أوًال  أنفسهم، ألن تغيير تكون نا ون من نتائجه  من القوم بتغيير ما  النفس  ما 

من من األسواء إلى األحسن أو  وك، وعند تغيير سلوك القوم، سواءٌ تغيير السل
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شها هؤالء الذين  ع غير األوضاع التي  حانه س األحسن إلى األسواء، فإن هللا س
حسب تصرفاتهم ووف ما اختاروا ألنفسهم. هم   غيَّروا سلو

الء، وٕان هم أصروا من ال بد  ئان التغيير من الحسن إلى السيّ  فإنْ  عمُّهم ال أن 
ه من التماد وعدم التغيير إلى األح سن نزل في ساحتهم الهالك على ما هم عل

ْوِعدً لقوله تعالى: { امصداقً  } اَوِتْلَك اْلُقَر أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا َظَلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّ
هم وسلكوا ُسُبَل 59[الكهف:  ه من سوٍء واستغفروا لذنو ] وأما إن انتبهوا إلى ما هم ف

ع مدُّهم  أخذ بيدهم، و م إلى تغيير أوضاعهم إلى الطاعة فإن هللا س هد نايته، و
 األحسن.

ه السالم { ه نوح عل ْم وهذا واضح في قوله تعالى على لسان نب ُ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َرَّ
اَن َغفَّارً  َ ْدَرارً  )10( اِإنَُّه  م مِّ ُ َماء َعَلْ ْم َِأْمَواٍل َوَِنيَن َوَْجَعل  )11( اُيْرِسِل السَّ ُ َوُْمِدْد ـــ 10} [نوح: اُكْم َجنَّاٍت َوَْجَعل لَُّكْم َأْنَهارً لَّ   ].12 ــــ

ثيٌر في القرآن الكرم، تبين أن سنن التارخ ال تجر  ات الكرمة وغيرها  فتلك اآل
حسب ما  خارج إرادة اِإلنسان، وال من فوق رأسه، بل تجر من تحت إرادته و

ة التارخ. اوأساس  اهم م اسبت يُده.. وذلك أن لِإلنسان دورً   في حر
 ون ذلك؟ يفولكن 

ة متطلعة إلى المستقبل،  ة هادفة، لها علة غائ مفهومنا هي حر ة التارخ  إن حر
ة فق ومشدودة إلى سببها، إلى ماضيها، بل هي مشدودة إأ  ة سبب ست حر نها ل

معنى أن المستقبل هو المحرك أل نشا ة،  ة هادفة مستقبل من النشاطات  إلى غا
قته إنما ُحرك من خالل الوجود الذهني لِإلنسان، من هنا  حق ة، والمستقبل  التارخ

ة التارخ دورً  ُه المستقبل احاسمً  اان دور اِإلنسان في صناعة حر ، إذا ما حرَّ
 الهادف..
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إذن هنالك المحتو الداخلي لِإلنسان، وهذا المحتو الداخلي يتمثل في وجوده 
ة جانً  الذهني د من ناح ر  االذ يجسِّ مثل  اف ضم تصورات الهدف، و هو الذ 

ة أخر طاقة اِإلرادة التي تحفز اِإلنسان نحو الهدف وتنشطه للتحرك نحو  من ناح
ة المستقبل. فالوجود  ر واإلرادة تتحق فاعل االمتزاج ما بين الف هذا الهدف. و

ـــالذهني بذلك  ـــ ر واِإلرا ـ الف ــــــدة أ  ة التارخ بل  ـ هو الحافز والمحرك والمدار لحر
ضم من أنظمة  ل ما  عضها و ولبناء المجتمع  ار وتفاصيل، تتضافر  مع من أف

ال  العالئ والروا التي تؤلف  ح  امنسجمً  عض وتتوث  ن اِإلطار الصح وِّ
ان المحتو الداخلي لِإلنسان  شرة.. وٕاذا  ش الجماعة ال هو الذ يجسد لع

حددها المثل األعلى لِإلنسان في  ات  ات التي تحرك التارخ، فإن هذه الغا الغا
ان المثل  اتها. ومن هنا  شرة في ح ة، أو المثل األعلى للجماعة ال اته الفرد ح

ل األهداف. و  ه  ات وتعود إل ل الغا ه  قدر األعلى هو المحور الذ تتمحور ف
ون المثل األعل شرة صالحً ما  ات اوسامً  اى للفرد أو للجماعة ال ، تكون الغا

ون ذلك المثل األعلى محدودً  قدر ما  ة؛ و ة صالحة وعال ة والجماع أو  االفرد
ًض  امنخفًض  ات المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة أ  .اتكون الغا

اة ُد والمثل األعلى هنا هو الذ يرت بنظرة عامة إلى الكون واِإلنسان والح تحدَّ ، و
شرة على  لِّ جماعة  اة والكون. ومن خالل أمن ِقَبِل  ساس وجهة نظرها إلى الح

اة والكون  شرة إلى الح ة التي تتناسب مع وجهة نظر تلك الجماعة ال الطاقة الروح
ون على ثالثة  ه مصيرها. والمثل األعلى  ؤول إل رها، وتتحق إرادتها. و ون ف

 أنواع:
ــــــ ستمد تصوره من الواقع، أ من واقع  ـ النوع األول هو المثل األعلى الذ 

قة تجميد الواقع على حاله  عني في الحق حدودها وقيودها وشؤونها. وهو  الجماعة 
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مقتضاه تكرارً  بدًال  ون المستقبل  حيُث  للواقع، ومن  امن التطلع إلى المستقبل، 
ة رتيبَّة ة التارخ حر ح حر  لواقعها. الماضيها وتثبيتً  ا، أ تكرارً هنا تص

عود هذا النوع من المُ  ا إلى سببين:ثُ و  ل العل
ــ ون إلى الخمول. ـــــ شه والر  سبب نفسي داخلي، هو اإللفة لواقع الجماعة الذ تع
ــ مون في  ـــــ وسبب اجتماعي خارجي، هو تسل المستكبرن والطواغيت الذين يتح

جعلو  طة بنظرتهم حفاظً شؤون الجماعة و على مراكزهم ومصالحهم التي  انها مرت
تتأثر لمجرد وعي الناس للواقع ومحاولتهم تغيير هذا الواقع الذ يجعلهم أسر 

 سلطين.تلمطامع أولئك الم
ــــــ شت من طموح األمة وتطلعها نحو  ـ النوع الثاني هو المثل األعلى الذ 

ة محدودة  ل للمستقبل. أ المستقبل، ولكن بنظرة جزئ ن إال تستوعب الطر الطو
ان طموحً  ستطع  امقيدً  امحدودً  اهذا الطموح الذ منه انتزعت الجماعة مثلها  لم 

ة محدودة، وهذه  ة مستقبل ن رؤ وِّ لة، وٕانما استطاع أن  أن يجتاز المسافات الطو
معنى آخر، ة المحدودة انتزع منها مثله األعلى.. و ة المستقبل إن هذه النظرة  الرؤ

حولها إلى شيء  حولها اِإلنسان إلى مثل أعلى، إنما  ة عندما  ة المستقبل الجزئ
من الخطر، ألن هذا المثل األعلى سوف يخدم اِإلنسان في المرحلة  . وهنا  مطل

ما يهيّ  صل هذا  ئالحاضرة  ات النمو للمستقبل، ولكن سرعان ما  ان له من إم
، وحينئٍذ قد يتحول المثل األعلى إلى قيد للمسيرة النمو إلى حدوده القصو 

لة أ  ة الطو ة اِإلنسان. والمثال إلى المستقبل عائ عن التطور بل إلى مجّمد لحر
ة عندما وضع مثًال  ات عصر النهضة األورو ي في بدا  على ذلك اِإلنسان األورو

ل عقائده امقيدً  امحطمً  اأعلى وهو الحرة.. فقد رأ أن اِإلنسان الغري إنسانً  ، في 
سة وتعنتها، تمامً  م الكن ح ة  اره العلم ة وأف ما هو مقيد في قوته ورزقه  االدين
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ي  م أنظمة اِإلقطاع، فأراد اِإلنسان األورو حرر اح لرائد لعصر نهضته أن 
ائنً  ح هذا اِإلنسان  ص ر اتارً خم ااِإلنسان من تلك القيود ل ف فعل بجوارحه، و  ،

ِصٍَغ ناجزٍة عن عقل ستمدَّ هذا التصور والتأمل  تأمل بذاته ال أن  تصور و ه، و
 اآلخرن.

 ولكن ماذا حصل؟
حيث جعل الحرة  مة اِإلنسان،  ي المحتو والمضمون لق لقد فات اِإلنسان األورو

قه، لكنّ اهدفً  جاهد في سبيل تحق ه و سعى إل ح فالحرة هدف  صّير  ه، وهذا صح
ون إال إطارً  من هذا الهدف مثًال  غي أن  في  اأعلى في حين أن هذا الهدف ال ين

قة، وهذا اِإلطار  َد في الحق ن محتواه محاجة إلى محتو وٕالى مضمون، وٕاذا ُجرِّ
ة اليوم التي صنعت  ففسو  ل والدمار، وهو ما تواجهه الحضارة الغر يؤد إلى الو

ة ل وسائل الرفاه شرة  ال  لل قي  ولكن حولتها إلى وسائل دمار، ألن اِإلطار 
ة هذا الكون.. ال مضمون روحي متعل بنها له، و  محتو أساسي عن الوجود 

قً ومن المقارنة بين النوعين من المُ  رهما سا ا اللذين أتينا على ذ وهما:  اثل العل
ا المستمدة من الواقع، والمُ المُ  ا المشتقة من ثل العل طموٍح محدود، نالح أن ثل العل
ن المثل األعلى يبدأ إثل من النوع الثاني. أ ثل من النوع األول هي امتداد للمُ المُ 

من طموح محدود، ولكن حين يتحق هذا الطموح المحدود، يتحول المثل  امشتقً 
ح مثًال  ص ُد هذا المثل اتكرار  األعلى إلى واقع محدود، وحينئٍذ  . وعندما يتبدَّ

ة التكرا عني أن األمة في هذه الفترة الزمن ح أمة، وهذا  ر فإن األمة تتحول إلى ش
مراحل أرع:  تمرُّ عادًة 

ون له  قدر ما  ون عطاء وتجديد  ة ألن فيها  المرحلة األولى: هي مرحلة فاعل
ان قصير المد ألن  ق المستقبل. لكن هذا العطاء، وهذا التجديد ي ا  من ارت
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ادة لكل ما المثل األعل ى محدود وسوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة إ
اسب.  أعطاه من م

ستنفد طاقته وقدرته  ة: هي مرحلة تجميد، ألن المثل األعلى حين  والمرحلة الثان
ال محرك، ف ح  ص عطون تعلى العطاء،  انوا  توقف فاعليته. والقادة الذين 

وجهون على أساسه يتحولون إلى سادة و ادة، وجمهور و براء تنتفي عنهم صفة الق
ر. ين في اِإلبداع والتطو عين ومنقادين ال إلى مشار  األمة يتحول إلى مط

ام، إذ تتحول السلطة إلى  والمرحلة الثالثة: هي مرحلة االمتداد التارخي ألولئك الح
قات تتوارث المقاعد عائل  قة  اط ال الوراثة، وهذه الط ل من أش أ ش ح أو  تص

ة من األهداف الكبيرة، الم قة المترفة المنعمة الخال شغلة بهمومها الصغيرة نهي الط
ة، وهذا ما يؤد إلى تفتت األمة. اع غرائزها وحاجاتها العضو  وٕاش

 ، عة: هي المرحلة التي تفقد فيها األمة والءها حتى للمثال التكرار والمرحلة الرا
طر عليها مجرموها، الذين ال ي س حل بها الدمار، وتتمزّ  ارعون عهدً ف ق، وال ذمة، ف
ه... ل ما أنشأته وقامت  ذهب   و

هذان هما المثاالن السائدان في العالم اليوم وهذه هي نتائجهما التي نشاهدها ونتألم 
ة اِإلنسان.ممن قسوتها، وُْعدها   ن إنسان

قي، وهو أما النوع الثالث من المُ  المثل األعلى الحق ا فهو الذ يتمثل  ثل العل
ة  النس حانه وتعالى.. فالمثل األعلى  ون إلى ارضوان هللا س ِإلنسان يجب أن 

ون إفرازً  غي أن  لِإلنسان،  اذهن  اغير محدود، ومن غير نتاج اِإلنسان، بل ال ين
ون مثاًال  ق  وٕانما يجب أن  لمطلقة وله علمه المطل وله ، له قدرته ااأعلى حق

حانه وتعالى: ون إّال  س . وهذا ال   عدله المطل
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ْدحً قول هللا تعالى: { َ اِدٌح ِإَلى َرَِّك  َ نَساُن ِإنََّك  هِ  اَا َأيَُّها اْإلِ ]. 6} [االنشقاق: َفُمَالِق
ة الكرمة تخاطب اِإلنسان، وتنبهِّه إلى ضرورة أْن يجعل هدفً  أعلى لنفسه،  افهذه اآل

حانه وتعالى، أ  ْدُحه نحو هللا س َ ل، وهذا الهدف األعلى هو  ة  بل ولِإلنسان
الجهد والمجاهدة لتحقي نيل مرضاة الخال عزَّ وجّل. المعاناة و  السير المستمر 

لَّما تقدم اِإلنسان في هذا المسار، واعً  ان سيرُه  اموضوع  االمثل األعلى وعً  او
م  اوسعُُه هادفً ، اُصعدً  استمرار وهذا هو التقدُّ ه االرتقاء والتكامل  ألنه يتوخى ف

ان السير غير هادٍف أو إذا  ون غير مسؤوٍل إذا  المسؤول، في حين أن التقدم 
حدث تغييرً  ان التقدم منفصًال  قة   اف  اعن الوعي. إذن فالمثل األعلى في الحق

منحه ا ان دور دين التوحيد األخَذ في مسيرة اِإلنسان ألنه  ة، لذا  المسؤول لشعور 
ل المُ  ان دعوة صرحة واضحة إلى نبذ  افة، و ثل بيد اِإلنسان ِإلزالة العوائ 

ة اِإلنسان، وتنتزعه من ضالمصطنعة، والمنخف ة، والتكرارة التي ترد أن تجمد حر
ة، ومن ثم من الكدح ل المسؤول عده عن الشعور  تحقي الوصول إلى دخيلته حتى ت

 المثل األعلى الذ هو رضوان هللا تعالى.
ة للتأثير  ن أن يتحمل من مسؤول م ما  ان التأكيد على دور اِإلنسان،  ومن هنا 

ة الت ار عند اِإلنسان، وراء هذا المثل األ ارخ، سعً افي حر اته. واالخت على في ح
لَّما تواف مع المثل مشاعره. و ره وٕارادته و ة لهذا  ف مواقف إيجاب األعلى تمثل 

ة جزاءاتها  ع ضمن عالقات السنن التارخ اِإلنسان، وهي المواقف التي تستت
أتي من جنس العمل { ة. فالجزاء  َسَب َرِهينٌ المناس َ ] 21} [الطور: ُلُّ اْمِرٍ َِما 

سي في  ار اِإلنسان موضعه الرئ ون الخت حيث  الساحة لما قال عزَّ وعال. 
ة، ومسؤولي مه مال تهالتارخ همة على هذه الساحة. وٕان العمل التارخي الذ تح

ة، والذ تكون له في الوقت  لُّ عمل هادف ذ غا ة نفسه سنن التارخ هو  أرض
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ة الجماعة  ة هذا العمل هي عادًة المجتمع أو أرض أوسع من حدود الفرد، وأرض
ة ون موضوع السنن التارخ ذلك   اأعلى سامً  مثًال  االذ يتوخَّى دائمً  لالعم و

ة أم ضاقت..يتَّخذ من المجتمع أو األ ة له، سواء اتسعت هذه األرض  مة أرض
ة التارخ، ال بد  غي أن من على أنه، في دراسة حر أن تواجهنا قاعدتان أصيلتان ين

رهما دائمً  ح، ونعطيها مسا انتذ ة في نطاقها الصح رها حتى نضع هذه الحر
قي؛ وهاتان القاعدتان هما:  الحق

ــ ـــنَّ خل األفعال من هللا تعالى، ألنَّ له وحده أ ـــــ ــ حانه  ــ ـــــس ة  ــ و ة والرُّ األلوه
.  والخل

ــ ملك  ـــــ اشرة، وألنه  ملك قدرة الم اشرة األفعال هي من صنع اِإلنسان، ألنه  أن م
حان ة اإلدراك، وهما اللتان تت ع التأثير  خاص ستط ي  ة التارخ،  فهم حر له أن 
ة. افي واقعه، أو تغيير هذا الواقع انطالقً   من فهمه لهذه الحر

ة التارخ هي مدار الجهد اِإلنساني، منذ  أن حر ن القول  م وعلى هذا األساس 
قة وحتى يرث هللا تعالى األرض ومن عليها. أ  نها ذلك النتاج الكبير، إفجر الخل

تجمع الضخم لألحداث الغامضة منها والواضحة، المستترة منها والمعلنة التي وال
ة،  مختلفشهدها اِإلنسان في  مراحل تطوره، ابتداء من اكتشاف حاجاته األساس

عناصر  ه،  مدُّ ر الذ أمده، وال يزال  وحتى بلوغه أقصى درجات النضوج الف
شرة ونضجها، نتاج والنها ذلك اإوعوامل التقدم والرقي.. أ  لتجمع من إرادة ال

ل زمان، عند  شر في  ة للجهد ال حيث تتكون الحصيلة النهائ ائها وجهودها،  وذ
؛ ولذلك فإن هذه  مفترق مرحلة من المراحل، لكي تتوثَّب لالنتقال إلى مرحلة أخر

ة هي التي تعطي لكل مرحلة من مراحل التطور إشارة البدء،  دون أن من الحر
ة لهون لد هي مثلما أنه ال ختام ملحو أو مرئي  ايها إشارة للختام، ألنه ال نها
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ة التارخ ال  اهو قائمً  دامامللجهد اِإلنساني،  على هذه األرض.. فالمهم أن حر
ذلك تقدم اِإلنسان فهو في إطارها وضمن  ة لها.. و تتوقف، فهي إذن ال نها

ًض   .امسارها، ال يتوقف أ
ة  قى حر قى معها اِإلنسان دائرً وت حين  االتارخ مستمرة، و في فلكها إلى أن 

ه المصير،  أمر هللا تعالى، ألنَّ إلى رك المنتهى.. وٕال ل شيء  نتهي  عاد، و الم
ال.  مهما امتدت األزمان، ومهما تعاقبت األج

 أيها المسلمون الصادقون، المخلصون،
ة، ا حملة الدعوة اِإلسالم  و

عد  م  عد اليوم، إالَّ هللا الذ ال إله إالَّ هو.. عل ة التارخ أالَّ َتْدُعوا  م لحر فهم
قرر  ما  ه ترجعون،  م، وٕال ل شيء هالك إالَّ وجهه، له الح قين أن  واعلموا علم ال
ه الكرم في آخر سورة القصص.. فوجب أن تكون  تا ٍم  ذلك رّب العالمين في مح

ة مهما عظم قدرها الدعوُة إلى هللا تعالى، د ها المصالح الماد عوًة خالصة، ال تشو
مس عنا،  متها وغال ثمنها. فلنضْع جم ل امين، نصب أعيننا دائمً لوارتفعت ق ، أن 

له ما نعلم منه وما نجهل. ولندرْك  شيء زائل: المال والجاه والسلطان بل والكون 
ًض  عنا أ م دائمً  اجم ما  اأن الح قضي  حانه،  ه أحد من شاء،  س شر دون أن 

قدر أحد على رد قضائه. مه، ومن غير أن   في ح
م  قاء والح ة وال األلوه حانه، وتفرُّده  ة هللا س ذا تقرر قاعدًة الدعوة: وحدان وه
، وعلى ثقة، وعلى  مِض أصحاب الدعوة في طرقهم على هد والقضاء.. ول

قين، وهللا هو الموفِّ  د.طمأنينة، وفي    والمسدِّ
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ل  التوفي والتو
وَن معتقدً  َل على هللا وأن  َ بيد هللا: اوعلى حامل الدعوة أن يتو  أن التوفي

ــ قً  ـــــ وُن توف  حالتين:على إال إذا احتو  االتوفي ال 
ـــ 1 ـــ اً  ـ ملك اِإلنسان أس ث أنه قادٌر على أدائها.يث بها أوًال  االحالة األولى أن   ، و
ـــ 2 ـــ ل على  ـ َل له هذا األداء من هللا تعالى، وأما صحة التو سهَّ ة أن  والحالة الثان

حانه وتعالى: اِت، وترك النتيجة إلى هللا س المسب اب    هللا فهي ر األس
 

ة ر   الَفرُق َبين القَادة الف
ِرَّة  والقَاَدة الَعْس

ر  ادة العس فرَق بين الق رة:وعلى حامل الدعوة أن  ادة الف  ة والق
ــــــ رة تحتاج إلى  ـ ادة العس رة، فالق ادة الف رة والق ادة العس بيٌر بين الق الفارُق 

أ تسامح على تخاذل، ألن  شعَر الجند  الحزم والقسوة من القائد، وال يجوز أن 
الدرجة األولى، و  ة الجند هي تنفيذ األوامر  طاء أو تلكؤ من مسؤول عن دون إ

 تنفيذها..
عذاب  فرون من وجه العدو، وتتوعدهم  ات البينات تعنِّف الذين  ذا نزلت اآل وه

امة.  شديد يوم الق
اقها  رة، فال تر في س ة الف ات البينات تتحدث عن الناح ومن هنا تر أن اآل
ونصها ودالتها ومفهومها سو طول األناة والصبر والرحمة والرأفة بهم واالستغفار 

عود ع هم، وهذا  ه جد إلى ن ذنو ل فرد نب اسبب وج ون  ع أن  ستط  ا، ألنه ال 
ان  ون جند في وٕان  } َوِثَقاًال  ااْنِفُروْا ِخَفافً . فانظر إلى قوله تعالى: {ااستطاعته أن 
ة:  ْم َعَذاً 41[التو ُ ْ مً  ا]، {ِإالَّ َتنِفُروْا َُعذِّ مْ  اَوَْسَتْبِدْل َقْومً  اَأِل ة: َغْيَرُ ]. 39} [التو
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نَت َفظ وٕالى قوله تعالى: { ُ ِ ِلنَت َلُهْم َوَلْو  ّ َن  وْا  اَفَِما َرْحَمٍة مِّ َ اْلَقْلِب َالنَفضُّ َغِل
  ].159أل عمران: } [ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ 

 
 َوأَهّميُتهاألسلوُب 

األسلوب اهتمامً   :ابيرً  اوعلى حامل الدعوة أن يهتم 
ــــــ حة، وندرسه دراسة ابيرً  اير األسلوب التفاتً عيجب أن ن ـ ه نظرًة صح ، فننظر إل

س شيئً  قة مستنيرًة، فاألسلوب ل ًص  اعم ، بل يجب على حامل اممتهنً  اوال شيئً  ارخ
ّل االتقان ُح الطرقة، و الدعوة أن يتقن األسلوب  ه ُتنشُر الدعوة وتوضَّ حسن ، ف

ّل شيء، إذً  ة المقصودة.  نجاح تنفيذه تبلغ الغا ، ننشئه ااستخدامه تقاد األمة، و
ستا من صنعنا وال  رة والطرقة ل رة وال طرقة، فالف نحن، هو أسلوب، ال ف

  ة الشرفة.اجتهادنا، بل هما من القرآن الكرم والسنّ 
  

  َوالَوَساِئل َوالخَطاألَساليُب 
رة  َقة َوالِف   َوالَطر

ير  األساليب فهو التف ير  العمل. في وأما التف قام  ة غير الدائمة التي بها  ف الك
ح أن  اختالف نوع العمل، صح قرره نوع العمل، لذلك يختلف األسلوب  واألسلوب 

ه وأن األسلوب الواحد قد ينفع في عدة أعمال، ير  األساليب قد تتشا ولكن عند التف
ه وأن في  ح أن األساليب قد تتشا ر في نوع العمل، صح ف األسلوب يجب أن 

ير  األسلوب يجب أن في األسلوب الواحد قد ينفع في عدة أعمال، ولكن عند التف
ه، حتى لو تشابهت  ام  ر في نوع العمل الذ يراد استخدام األسلوب للق ف

ضل َه قد  رة عل، فمثًال ال عن األسلوب الفاألساليب، ألن التشا ة لف : أسلوب الدعا
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رة على  عتمُد على عرض الف ل منهما  رة،  ه مع أسلوب الدعوة لهذه الف يتشا
رة،  ة لف ضلل أصحاب الدعا ضلل حملة الدعوة، وقد  ه قد  الناس، لكن هذا التشا

ُ على المد الطو  ة إذا استعمل في أسلوب الدعوة يخف ل، وأسلوب فأسلوب الدعا
عتمد على  . فأسلوب الدعوة  ة تخف ة يجعل الدعا الدعوة إذا استعمل في الدعا
هرجتها.  رة و عتمد على تزين الف ة فإنه  ما هي، أما أسلوب الدعا  ، شرح الحقائ

ه من حسن العرض. فمثًال  ل منهما ال بد ف ان  أسلوب نصب الحاكم في  وٕان 
مقراطي، وهو جعل ا لشعب ينتخب الحاكم، هذا األسلوب ينفع في نصب النظام الد

الحاكم في النظام اإلسالمي، فيجعل الشعب ينتخب الحاكم. ولكن حين يراد اتخاذ 
أنه  م في نظام اِإلسالم  ر في واقع الح ف فة للمسلمين يجب أن  أسلوب لنصب خل

س حاكمً  ما هو في النظام الد اتنصيب حاكم دائم ول ة محددة  مقراطي، لفترة زمن
ير في رسم األسلوب  م في اِإلسالم، عند التف ير في نوع الح لذلك ال بد من التف

فة، فيجعل مثًال  في النظام اِإلسالمي حصر المرشحين للذين هم أهلٌّ  لنصب الخل
ح من عداهم. ثم جعل الشعب ينتخب من يرد من هؤالء  للخالفة، ومنع ترش

، تم الطلب من الشعب  ع الذ ارتضاه أكثر المسلمين المرشحين فق ا له أن ي
ست أسلوً  فة ول عة هي طرقة لنصب الخل ح أن الب فة للمسلمين. صح ، ولكن اخل

ف عة، هو أسلوب. لذلك ال  ة أداء الب ون األسلوب نافعً  يف في العمل  اأن 
قرر هذا األسلوب لهذا العمل، ال  ما نفع في غيره من األعمال ولكن حتى  الجديد، 
ير في نوع العمل  ير في األسلوب: فإن التف ير في العمل حين التف بد من التف

ه. ام  ير في وضع أسلوب للق  ضرور عند التف
ف ة االستعمال أو هو  ف اغة أو  ة الص ف ام إن األسلوب هو  ة معينة للق
ة دائمة ف س الطرقة فإنها  ع ة غير دائمة،  ف ام العمل، وهو  العمل.  للق
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ة مبدعة حتى تقوم بها. اوالطرقة ال تختلف مطلقً  ، وال تتغيُر، وال تحتاج إلى عقل
ة، فهي إما أن تكون هي  قين ة، وٕاما أن ألنها  قين و قين . أما األسلوب ان أصلها 

ة مبدعة فإنه  حتاج إلى عقل العمل، وقد يتغيُر، و ام  قد يخف عند استعماله للق
ير  ان التف ه، ومن هنا  ام  ير في للق الطرق. فالطرقة في األساليب أعلى من التف

. أما األسلوب فإن الوصول  ستعملها عقل عاد ستنتجها عقل مبدع، ولكن قد  قد 
ق حتاج إلى عقل مبدع، أو عقل ع ه  العقل إل ان استعماله قد ينتج  ، وٕان  ر

.  العاد
حاول  أساليب. فقد  حلونها  ومن هنا يتفاوت الناس في حل المشاكل. ألنهم 
علن عجزه عن حّلها، أو  ه، فيهرب منها، أو  لة ما، فتستعصي عل شخص حل مش
ة حل المشاكل، فإنه إن عالج  ملك عقل لة ال حل لها. ولكن من  ظن أنها مش

ل ه، فإنه مش عدة أساليب غيّ ة واستعصت عل قوم  ستعمله، أو  ر األسلوب الذ 
ه  مختلف األسالسب، فإنه ال يهرب منها، وال من رغَم على الوٕاذا استعصْت عل

ها فترة من  تر صبر عليها، و أس من حلها، وٕانما  علن عجزه عن حلها، وال ي
عاود ها للزمن على حد قولهم، ثم  ير  الوقت، أ يتر عد أخر في التف حلها فترة 

لة ال حّل  ه مش ة حل المشاكل، ال توجد لد ه عقل حلها. لذلك فإن من لد حتى 
لة لها عنده حل، والسبب في ذلك اعتماده على قدرته في إيجاد إلها، بل  ل مش ن 

ير  ان التف ة. ومن هنا  لة المستعص األساليب، في األساليب التي تحل هذه المش
ير من مي قرة، لذا فإن حل المشاكل متوقف على التف زات العقول المبدعة أو الع

 األساليب.في 
ير  ير في وأما التف ير في الوسائل، فإنه صنو التف األساليب ومقارن له، وهو التف

ير في  ان التف األعمال ، فإذا  ام  ة التي تستعمل للق األساليب في األدوات الماد
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حل المشاكل قى عنصرً إ، إال هو الذ  في  اهمً م ان إجراء التجرة على الوسائل ي
 معرفتها.

ر  رً في لذلك يتحتم على المف ون مف ع في  ااألساليب أن  الوسائل، وٕاال فإن جم
ن أن تنتج إذا استعملت وسائل ال تقو على استعمال هذه  م األساليب ال 

ما أن الوسائل جزء جوهر في إنتاج و األساليب،  رسم خطة  األساليب.. فمثًال ال س
ان خطة، ألن الخطة نفسها أسلوب، فإذا رسمت  لقتاِل العدو هو رسم ألسلوب وٕان 

حً  االخطة رسمً  قو على  هالمئة، لكنفي مئة  اصح استعمل فيها السالح الذ ال 
حارون أقو  امواجهة سالح العدو، فإن الخطة مخففة قطعً  ان الرجال الذين  ولو 

انت قوتهم ضعفْي قوته، فالخطة الموضوعة للحرب أسلوب،  من رجال العدو، أو 
ير  ن التف الوسائل في والرجال واألسلحة وسائل لتنفيذ هذا األسلوب، فإذا لم 

ير  اموجودً  ه في عند التف ست من النوع الذ ينفذ  انت الوسائل ل األسلوب، أو 
ير هذ مة للتف ير في ا األسلوب فإنه ال ق مة للتف األساليب، وال في األساليب ، وال ق

مة لألساليب التي ف ير ق ير فير فيها، ألنها ال تثمر إال إذا جر التف ها عند التف
صح في  ه فإنه ال  ستعمل في هذا األسلوب، وعل انت من النوع الذ  األسلوب، و

ير  ير الوسافي أن يجر التف صح أن يجر في ئل خارج التف األساليب، وال 
ير  ير فيالوسائل إال في التف  ه.ف ضوء األسلوب الذ يجر التف

ر، إال  ن أن تخفى األساليب على المف ان من المم ن الوسائل قد تكون أشد إوٕاذا 
في  ر، وذلك ألن األساليب  ل مف ير أخفاء على  ها حتى تقرر، فين يجر التف

ير  من الوسائل فال بد أما نجر تجرتها، لتقرر هذه  نها، وأفيأن يجر التف
 سلوب أو عدم صالحها، فمثًال التجرُة صحتها أو عدم صحتها، وصالحها لنوع األ

ة، وتقوم بتدرب  شراء األسلحة من الدول الصناع ة  تقوم الدول غير الصناع
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معرفة خبراء الدول الص ة. لكنها إن لم ُتجر جيوشها على هذه األسلحة  ناع
ارً  ة على هذه األسلحة. ولم تختبر تدرب جنودها عليها اخت  اجد  االتجارب الكاف

، ال تكون قد اختارت الوسائل التي هي من نوع هذه  فإنها مهما وضعت من خط
رة، ومن ا ر من الدول العس م العس ح أنها تتلقى التعل . صح دول لالخط

ة. لكن الت رة هو الصناع ، ورسم الخط وما شابهه من العلوم العس ر م العس عل
ير، إْذ ال بدَّ من  في فيها التف ير، لكن الوسائل، ال  ه التف في ف أسلوب، و

ير حتى تأتي الوسائل مالئمة وناجعة. عد التف  التجرة 
رة في الشعب أو األمة واتومثًال  رة من أجل نشر هذه الف تلة على ف يل  خاذ ، تش

م. فإن هذه الكتلة إذا قصدت العلماء  ذطرقة لتنفي رة من خالل تسلم الح هذه الف
ونوا أعضاء في هذه الكتلة، فإن هذه الكتلة ستخف في  ومن لهم ثقل في وسطهم ل
م،  رة فلن تنجح في تسلم الح العلماء في نشر الف تحقي غايتها، ذلك أنها نجحت 

الذين لهم ثقل في رة. ولن تنشر  وٕاذا نجحت  م على الف قوم الح م فلن  تسلم الح
ة الكتلة من أحد الفرقين أو الفرقين معً  يل غالب رة. وتش ر عمر االف قصِّ ، سوف 

الكتلة، وتخف في تحقي غايتها، وتظل سائرة في طر الفناء حتى تفنى. فإن هذا 
ير  األشخاص، إنما جاء التف ه عن طر العقل فالنوع من الوسائل الذ تمثل 

وحده، ولم يجر عن طر التجرة إلى جانب العقل، ولكن إذا أخذت حقائ التارخ 
ير  ون قد جر التف يل الكتل، فإنه  الوسيلة عن طر في في هذا النوع من تش

العقل، وعن طرقة التجرة. فأخذ حقائ التارخ في هذا األمر واستعمال الوسائل 
يرً  حسب هذه الحقائ ون تف ة  ارها من نوع  امنتجً  االتارخ الوسائل، واخت

رة  رة (لنشر هذه الف األساليب. وحقائ التارخ تحتم على الكتلة التي تقوم على ف
غّض النظر عن األفراد،  م طرقة لتنفيذها) أن تقصد الشعب أو األمة  وجعل الح
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قبل االنخرا في ا رة و قبل هذه الف من الشعب،  افردً  ونهلكتلة فتقبل أ شخص 
انته. وأن  اأو فردً  غض النظر عن م غض النظر عن درجة تعلمه، و من األمة، 

ضمن نجاح الكتلة وتحقي غايتها التي تهدف إليها.  هذا وحده هو الذ 
ير  ضلَُّل عنها، إذا جر التف ه فإّن الوسائل قد تخفى، وقد  ها في معزل عن فيوعل

ير  ضلل عنها، إذا لم تجر تجرتها. لذلك األسلفي التف وب الذ تنفذه، وقد تخفى و
ير  ير في ال بّد من التف يُر عند التف ون هذا التف األساليب، وال في الوسائل، وأن 

ير من بّد  ضمن نجاح فيأن تجر تجرة هذه الوسائل إلى جانب التف ها، حتى 
تحّق بها الهدف.   الوسائل و

 مقَاُس األفَعال
اس أعمال حامل الدعوة الحالل والحرام: ون مق  وأن 

ــ أعمالهم على غير  ـــــ قومون  ، ف اة على غير هد سير الكثير من الناس في الح
ام  متنعون عن الق ظنونها حسنة و حة  أعمال قب قومون  اس، لذلك تراهم  مق
ة  حًة: فالمرأة المسلمة التي تمشي في شوارع المدن اِإلسالم ظنونها قب أعمال 

غداد ودمش والقاهرة واستن بيروت و بول وطهران وغيرها، تكشف ساقيها الكبر 
فعل جميل. والرجل الورع المالزم  وتبرز محاسنها ومفاتنها، وتظنُّ أنها تقوم 
ظن  اسة، و ام الفاسدة، ألنها من الس متنع عن الخوض في تصرفات الح للمساجد 
شفت  ح، هذه المرأة وهذا الرجل وقعا في اِإلثم. ف اسة فعل قب أن الخوض في الس

أمر المسلمين، ألنهما لم يتخذا ألعن عور  اسً تها، ولم يهتم هو  سان  انفسهما مق ق
ه أفعالهما. ولو فعال لما تناقضا هذا التناقض في تصرفاتهما مع المبدأ الذ 

اس ضرور  ان المق عتنقانه. لذلك  صراحة أنهما  قة  اعلنان  عرف المرء حق حتى 
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ه. واِإلسالم  قدم عل اسً العمل قبل أن  ح  اجعل مق ه الحسن من القب عرف  اء  لألش
اس هو الشرع وحده.  أو الخير من الشر. وهذا المق

ح أ الشر.  نه الشرع من األفعال هو الحسن أ الخير وما قَّحُه هو القب فما حسَّ
حً  ح الحسن قب ص اس دائمي، فال  ح إلى حسن. بل ما  اوهذا المق وال يتحول القب

قى حسنً  اسنً قال عنه الشرع ح حً اي حً  ا، وما قال عنه قب قى قب ون اي ذلك  ، و
م، وعلى ه ااِإلنسان سائرً   من أمر ره، فيدرك األمر على دفي طر مستق

اسً  قتها، بخالف ما لو لم يجعل الشرع مق ح، وترك األمر للعقل  احق للحسن والق
طً  سير متخ ح حسنً  اوحده، فإنه  ص حً في حال،  األن الشيء  .  خر أفي حال  اوقب

ح نسب  ح الحسن والق ص اء في مهب الرح، و م على األش ح الح ص ق  اف ، اال حق
ظنه حسنً  وعندئذٍ  ح، وهو  الفعل القب ام  متنع عن الفعل اقع في ورطة الق ، و

حً  ظنه قب   .االحسن، وهو 
 

ملك قو   عددة ُمؤثَِّرة َداِفعة ِللَعَملمتاإلنَسان 
ة:ليجعل حامل اوأن   دعو القو الدافعة إلى العمل ُقوً روح

ــــــ اع  ـ ستعملها ِإلش ة تتمثل في جسمه وفي الرسائل التي  ملك اِإلنسان ُقوً ماد
 .اشهواته وهي أضعف القو تأثيرً 

ة التي يهدف إلى االتصاف بها وهي  ة تتمثل في الصفات المعنو ملك قو معنو و
ة. اأكثر تأثيرً   من القو الماد

ة  حانه وتعالى، وهذه القو الروح ا س ة تتمثل في إدراكه لصلته  ملك قو روح و
ة.اوأشدها ف اأقواها تأثيرً   عل
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انت  ة، حتى ولو  وقد حرص اِإلسالم على جعل القو الدافعة للمسلم قو روح
لها،  أعماله  قوم  ه أن  ة. وحتم عل بيرها، مظاهرها مادَّة أو معنو صغيرها و

صبر و  ه. وطلب منه أن  صابر إزاء المحن والشدائد حتى حسب أوامر هللا ونواه
ن فيها نصيٌب  فرح بنعمٍة، إن لم  انت في سبيل هللا، وال  ة إذا  أَه أل مصي ال 

  هللا.
 

اسي  الَوعي الس
ون حامل الدعوة واعً  اس  اوان   :اس

س منهم « حديث شرف:  ــــــ أمر المسلمين فل ح ولم يهتم  واالهتمام هو ». من أص
اسُة، والوعي هو اإل ة الشؤون هي الس ة الشؤون، ورعا ز، التدبر لرعا دراك المر

ة خاصة، ألن النظرة، إن لم تكن من  اسي هو النظرة إلى العالم من زاو والوعي الس
ًة ال و  انت سطح ورة،  ة المذ اس  اعً الزاو . أما النظرة إلى المجال المحلي وحدة اس

ة  اس ة أو الموقف الدولي أو الحوادث الس اس فتفاهة ال غير. ووعي األوضاع الس
ة أو الموقف الدولي، أو الحوادث  اس اسي، ألن وعَي األوضاع الس غير الوعي الس

اسي، فهو تدبر اِإلنسان لر  ة هو تدبرها. أما الوعي الس اس ة شؤونه على الس عا
قوم على أمرن اثنين: ز، وهو   أساس مر

له.أوًال   : أن تكون النظرة إلى العالم 
ة خاصة محددة.اثانً   : أن تنطل هذه النظرة من زاو

ش في  ع يز في النظرة على اِإلنسان الذ  النظرة إلى العالم هو التر المقصود 
ة خاصة التر  النظرة من زاو اة القائمة على  فييز العالم، والمقصود  مفهوم الح

انت هذه الفلسفة، مبدأ معينً  رة معينة. افلسفة خاصة محددة مهما   أو ف
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اسي ثابتً  انت مبدأ جعلت الوعي الس طرقه في  اآخذً  الكن الفلسفة الخاصة، إن 
يز في  سب العراقة والتر ة واحدة ال يتحول عنها، و لها نحو غا اته  مسير غا

ع ال في نفوس األنفس األمة  حتم طب اسي  خوض  افراد فحسب. والوعي الس
اة لد اإلنسان، من حيث هو إنسان  ن مفهوم معين عن الح النضال في سبيل تكو
ة األولى التي ألقيت على الوعي،  ن هذا المفهوم هو المسؤول ان، وتكو ل م في 

اس  ه أن يخوض  اوال تنال الراحة إال ببذل المشقة في أدائها. والواعي س يتحتم عل
ع االتجاهات الت م التي النضال ضد جم ع المفاه ي تناقض اتجاهه وضد جم

مه إذا أراد غرس اتجاهاته، وال ينفصل أحدهما عن اآلخر في النضال  تناقض مفاه
 قيد شعرة.

عني أن تكون النظرة إلى  ما في العالم، وٕانما  عني اِإلحاطة  اسي ال  والوعي الس
ة قليلة  انت معرفته بهذه الزاو ة خاصة، مهما  ثيرة، فمجرد العالم من زاو أو 

اسي،  ة خاصة يدل على وجود الوعي الس عة من زاو ن النظرة إلى العالم النا تكو
ان يتفاوت هذا الوعي قوة وضعفً  ة. اوٕان   يتفاوت المعارف للعالم وللزاو

رن، وٕانما هو عام  اسيين والمف اسي ال يخص الس بناء على ذلك فالوعي الس
ون حتى لد العامة  ن أن  ن إيجاده لد العلماء ومم م ما  واألميين 

ة  اسي حاجة ملحة ال غنى عن تأمينها لد األمة اِإلسالم والمتعلمين. والوعي الس
اة األفراد والمجتمع، وال من و  مة اإلسالم في ح ن إدراك ق م دون هذا الوعي ال 

افحون االستعمار سرً  ن ضمان سير األمة مع الذين  ع ادائم  ام  في جم
 الظروف. في االنتصار والهزمة على السواء.

اب الرقي  اتتعطل فضائل اِإلسالم وتزداد حالة األمة سوءً  هدونمن و  وتنقطع أس
ل الجهود التي تبذل في  اسي مسألة في إعنها، وتهدر  نهاضها. فوجود الوعي الس
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ة وهي،  اة أو موتمن منتهى الضرورة لألمة اِإلسالم الغة، مسألة ح  دون م
ظهر هذا الوعي  ة اِإلسالم. ولكن ال  ظهر في األمة إذا نظرت إلى العالم من زاو و

 لد الفرد إال إذا نما وتفتح.
اس  ان على الواعي س ا الأّال  اومن هنا  قع م ينحصر ذهنه في القضا همة وما 

ل  حيث تتناول  ة، بل يجب أن يجعل نظرته نظرة واسعة  اس فيها من أعمال س
.عمل س بر حصل من أ دولة   اسي 

ة يجب أن  اس اسي حين ينظر في األعمال الس ه أن الس ومما يجب هنا النظر إل
عدها  سات مي ه والمال طة  الظروف المح ل عمل  ن التجرد والشمول وأن ير 

أخذ العمل مجردً  صح أن  صح أن  االتي تكتنفه، فال  ساته، وال  من ظروفه ومال
ّ شامًال  اعمم عمم الموضوع ت س على العمل الواحد أ ق صح أن  أعمال  ، وال 

، وال أن يرتب األعمال ترتيً  ة، بل يجب أن  امنطق  اأخر صل إلى نتائج منطق ف
اس،  اسي من المنط والق بتعد عنه، فال يوجد أخطر على الفهم الس يتجنب ذلك و

عضها  ه  ش اينة ومختلفة وال  اة مت ل عمل له ظروفه اعًض ألن أعمال الح ، بل 
ه. و  ة المتعلقة  اس المعلومات الس ه أن ير العمل  ساته، لذلك عل ن أوله مال

ساته، وحينئذٍ   أقرب إلى الصواب. افهمه فهمً  أخذه وس ظروفه ومال
اس  تحامى  احذُر دائمً  اوالواعي س ات واإلعالنات، و ون ذهنه فرسة الدعا أن 

عمل لها، والميزة  ة التي  قة عن الغا ضل في تحر الحق ع عن الوقائع أو  ض أن 
اس  عل بها  االتي يتمتع بها الواعي س اء واآلراء من أن  هي الحذر في تلقي األن

 شيء مهما بلغت تفاهته.
اس  حذر الواعي س ات النفس لشيء من تسل م او اء، فرغ يوله على اآلراء واألن

ه ما يجعله يخيل  ضفي عل َ والنِأ، أو قد  فسر الرأ ذاتي أو جزئي أو مبدئي قد 
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ذب وهو صدق، ولذلك ال بد  ه أنه  ذب، أو ُيخّيُل إل إلى الرائي أنه صدق، وهو 
في أن يدر  عمل، وال  ن إك ذلك. بل من أن يتبين القول الذ ُقال والعمل الذ 

اس  حث  االواعي س سا ال ضعها على  علنها للناس و اء و هو الذ يدرك األش
عد  عمل على إيجاد الوعي عند األمة في مجموعها، حتى ال تؤخذ  والمناقشة حتى 
ار  صح اعت األلفا واألسماء واأللقاب، وتتعود غرلة األبناء واآلراء وتصفيتها، وال 

قول شيئً  ااس س االمرء واعً  ان  عمل بخالفه، أو ير رأً  اإذا  وال يجهد في  او
رة وعً  مبدأ أو ف مان الواعي  قه. إن إ اس  اتطب س فق في  اس يتمثل في أفعاله ول

اره في أعمال وآثار،  اته أو في أحاديثه ومناقشاته. فإذا لم تتجّسد أف تا اته و خطا
ه أو في شّك في وع ه على األقل. فالواعون، أفرادً  ح لغيره أن  انوا  اصحه وع

ة. اإلقدام والتضح ظهر صدقهم إال  العمل، وال   وجماعات، ال يتأكد وعيهم إال 
ح. اسي الصح  وهذه هي العالمُة الفارقُة للوعي الس

اسي أن ينف من الجهد أقمن بناء على ذلك ال ُبّد  ن الوعي الس صى حد في تكو
قدر لد اء المشاعر  األمة، و ة وٕاذ م اِإلسالم ما ينف من جهد في إيجاد المفاه

. فإيجاد الشعور  قو ة، يرتفع الوعي و حاجة العالم إلى اِإلسالم يجب في اِإلسالم
حاجة األمة إلى اِإلسالم. أ يجب أن ينف الجهد ألن في ن ينبث عن الشعور أ

ة اِإلسالم حتى تتر في  جماًال إز هذه النظرة ولو تنظر األمة إلى العالم من زاو
فهم اِإلسالم وتثار أشواق  الح هذا األساس عند بذل الجهد ل جمهرة الناس، وأن 

مه فطرة. ه ما دامت تعال   الناس إل
 

 َحْمل الَدعوة اإلْسالمَّة َفرٌض على الُمْسِلمين
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هم بدينهم، وٕانما بدأ  ب العالم نتيجة لتمس تخلفهم يوم لم يتخلف المسلمون عن ر
ه، وسمحوا لل وا هذا التمسك، وتساهلوا ف ارهم، حتر ة أن تدخل د ضارة األجنب

رة في اِإلسالم، حين أوتحتل أذهانهم وتستهو  ادة الف بناَءهم. يوم تخلوا عن الق
امه، فال بد ة  من تقاعسوا عن دعوته وأساؤوا تطبي أح اة اِإلسالم ستأنفوا الح أن 

ة حتى ُيتاَح لهم ا اة إال إذا حملوا الدعوة اِإلسالم ستأنفوا هذه الح لنهوض، ولن 
رة. ادة اِإلسالم الف  حمل ق

ة  جُب أن ُتحمل الدعوة اِإلسالم سار بها اقتداًء او ما ُحملت من قبل، و ليوَم، 
ه وآله وسلم)  حاد عن ذلك قيد شعر أدون من برسول هللا (صلى هللا عل في  ةن 

ات الدعوة وجز  اتها، و ل حسب الختالف العصور أ حساب. ألن من ئ دون أن 
ال، وأما الجوهر والمعنى فلم يختلف  ، ولم قالذ اختلف هو الوسائل واألش

يختلَف مهما تعاقبت العصوُر واختلفت الشعوُب واألقطاُر، لذلك فإن حمَل الدعوة 
اطل، والقوة  الح والجرأة على ال قتضي الصراحَة  ة  ر اِإلسالم مان، والف اِإل

ة،  قتضي حمل الدعوة اِإلسالم ان زفها. و ار الفاسدة لب المستنير، ومجابهة األف
َ جمهور  غّض النظر عما إذا واف ادُة المطلقُة للمبدأ اِإلسالمي،  أن تكون الس
ه الناس أم رفضوه  ى مع عادات الناس أم ناقضها، وقبل  الشعب أم خالفهم، وتمشَّ

مل الدعوة ال يتمل الشعب، وال يداهنه وال يداجي من بيدهم األمور وال وقاوموه، فحا
ل عمل من أعمالها قائمً  ون  ة تقضي أن  ة  ايجاملهم. والدعوة اِإلسالم على غا

ر  الف عمن معينة. فحامل الدعوة ال يرضى  ة مخدرة،  ّدهدون العمل، و ال فلسفة خ
ع ة، و غير غا ر والعمل  الف أس. دّ وال يرضى  الجمود وال ة تنتهي  ة لولب  ذلك حر
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ة، فلما وجد أن  رة في م ادَة الف ه وآله وسلم) حمَل الق فالرسول (صلى هللا عل
َ اِإلسالَم،  أ أبناء المدينة لذلك، ثم أوجد الدولة، وطّب ة، ه حققون الغا ة ال  أبناء م

عده، وتسير في الطر أ األمة لتحمله من    التي رسمها لها.وحمل رسالته، وه
ا وأن من وال بد  ة الصلة  ح العقائد، وتقو ظهر في الدعوة إلى اِإلسالم تصح أن 

اة، ألن  ادين الح ع م ة في جم يبيَن للناس حّل مشاكلهم حتى تكون هذه الدعوة ح
لها  ة، تعالج مشاكل اِإلنسان  ة قائم على أنها دعوة ح سر نجاح الدعوة اِإلسالم

ه االنقالب الشامل.إنسان،   وتحدث ف
عات، إال إذا  الت قوموا  ة و المسؤول ضطلعوا  وال يتأتى لحملة هذه الدعوة أن 

انوا ينقبون دائمً  ل  اغرسوا في نفوسهم النزوع إلى الكمال، و قلبوَن  قة، و عن الحق
ار  ه من عيب حتى تظلَّ األف ن أن يلص  م ل ما  ما عرفوه حتى ينقوا منه 

ار ونقاؤها هو الضمان الوحيد للنجاح  التي ة. وصفاء األف ة صاف حملونها نق
ه هللا، وأنهم  لفهم  واجب  والستمراره. وعلى حملة هذه الدعوة أن يؤدوا واجبها 
قوله:  ة  حملهم هذه المسؤول حانه وتعالى  ه، وهللا س قوموا  مسؤولون أمامه إذا لم 

ٌر لََّك َوِلقَ { ْ الم لعلي 44} [الزخرف: ْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ َوإِنَُّه َلِذ عض  ]. ومن 
ه:  أمير المؤمنين سالم هللا شر؟ومن ُيَبلّ « عل عَد ُرُسل السماء إال ال  ».غ عن هللا 

العالم  حة، لكي تنهض  رة صح ي تحق نهضة ف ة  ذا تحمل الدعوة اإلسالم ه
سير إلى  ه، ألنه  ه المشاكل له، ولكي تخلصه مما هو ف االنتحار وتتراكم عل

قف إزاءها مشدوهً  ً  امتحيرً  اف يف ينتهيال، امرت عرف  يف يبدأ لكي  عرف   .  
ة هذا  صالح حلها، وٕاما أن يرقِّع وهو غير مقتنع  ولذلك تراه إما أن ينتظر الزمن ل

  الحل وصوابيته.
: عشر نقا ة  ة حمل الدعوة اإلسالم ف  وتتلخص 
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ـــ 1 ـــ .اإلِ  ـ ح فق  سالم هو الصح
ـــ 2 ـــ رة. ـ ادة ف حمل اِإلسالم ق  أن 
ادة للمبدأ اِإلسالمي. ــــــ 3  الس
ار الدخيلة الفاسدة. ــــــ 4  التحد لألف
 ».في األمور التي تناقُض اِإلسالمي«ال هوادة وال تساهل  ــــــ 5
ة. ــــــ 6  القاعدة العمل
ـــ 7 ام التي تحل  ـــ حانه وتعالى، وتبيين األح ا س ة الصلة  ح العقائد وتقو تصح

ما بينت من قبل  ئدون  حينمشاكل الناس.  عبدون آلهة متعددة، و ان الناس 
ة إلخ... ومشاكل الناس  قتلون القرب بجررة قر ثيرة وال تحصى  اآلنبناتهم، و

اسة واالجتماع، وفوض  ى الجنس.. إلخ.في االقتصاد، والس
ة صواب تتحمل الخطأ. ــــــ 8 ة الظن ار الشرع ام واألف  األح
حانه وتعالى، وٕاقامة حدوده  ــــــ 9 ون حمل الدعوة من أجل رضوان هللا س أن 

 وصون حرمانه.
ه وآله وسلم)،  ــــــ 10 الطرقة التي جاء بها رسول هللا محمد (صلى هللا عل التقيد 

قسمي ر التي يجب أن نسلكها اآلن هي نفسها التي والطرقة  اسي والف ها الس
ُقْل َهـِذِه رسوله: { ا. والدليل على ذلك قوله تعالى مخاطً اسلكت منذ أرعة عشر قرنً 

ِ َعَلى َِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَََّعِني ّ ]. والسبيل هو 108} [يوسف: َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى 
. والواقع الس ا والصين الطر اسي أن حاَل المسلمين اليوم من حيث وجود روس

ا في الغرب،  ا وأمير انتالحال هي في الشرق وأورو زمن الرسول من  نفسها التي 
ما صنع الرسول في إقامة نواة  صر في الغرب، ف سر في الشرق، وق حيث 

ستفيد من الموقف الدولي من حيث ت دأ  ة، و ة في الجزرة العر وازن القو إسالم
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ة إلى المعتقد والمصلحة حتى  النس بين فارس والروم والعداوة القائمة بينهما 
ضع سنين أن يو  ن حاستطاع في  وِّ ة اِإلسالم و أجمعها تحت را ة  د الجزرة العر

ذلك  قوة ثالثًة استطاعت في لتا الدولتين،  ادرة من  عد أن تأخذ زمام الم ما 
ع نحن اليوم أن ن مان ونشدَّ العزمة ونسيَر نستط صنع، فنشحذ الهمم ونقّو اِإل

ه وآله وسلم) لجمع  اسي الذ سلكه الرسول (صلى هللا عل على الطر الس
ة واحدة مستفيدين من الموقف الدولي، أ من توازن القو  المسلمين تحت را

ة   حة.لعداوة القائمة بينهم من حيث النظرة إلى المبدأ والمصلإلى االنس
ع أن نسلك الطر التي سلكها  يف نستط طرح نفسه اآلن:  لكن السؤال الذ 
ما من  الرسول، مع وجود هذه المقاومة الشديدة التي نراها ونحسها اآلن، وال س
اِإلسالم، وعن  رة عن جهل  قاومون هذه الف ة الذين  عض أبناء األمة اِإلسالم

ع  .م صالحيته في العصر الحاضرداعتقاد 
الجواب ع قوله: { نو حانه وتعالى أمر رسوله  ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ذلك أن هللا س

ِ َعَلى َِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَََّعِني ّ  ].108} [يوسف: ِإَلى 
رة تحرك في ثالث مراحل: ة الف  والرسول من الناح

شرح  اوقد دعا قرشً  االمرحلة األولى: بدأ يدرِّس اِإلسالم جماع  دأ  إلى اجتماع و
نذرهم بناٍر  شرهم بجنٍة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين، و لهم الدعوة و

وخديجة  امثلما دعا عل  ا؟ وفرد »هل امتألت؟ فتقول: هل من مزد«إذا قيل لها: 
ر وسواهم، حتى تو  ا  ة متميزة اوأ ات إسالم ه شخص ة أقرانمفر لد ق ها من ن 

 حيث السلوك والفهم.
دأ يتعرض  م، و ة: خرج بهذه الكتلة، وضرب بها المجتمع القد وفي المرحلة الثان
هم.  سلو طعن  ارهم و زف أف عقائدهم و نّدُد  عيب آلهة قرش، و لعالقات الناس و
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ثيرة هي، منها قوله تعالى على لسان رسوله: { ات التي تدل على ذلك  ْم واآل ُ ِإنَّ َِّ َحَصُب َجَهنَّمَ وَ  اء: َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن   )1(َوٌْل لِّْلُمَطفِِّفيَن ]: وقوله: {98} [األنب
َزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ ) 2(الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َْسَتْوُفوَن  اُلوُهْم َأو وَّ َ } َوإَِذا 

ـــ 1[المطففين:  ـــ ألف  ]. وهذا التحد يجرّ 3 ـ ه ألن الذ  قوم  ل من  النقمة على 
انه قائمً  اشيئً  ح  عدما أص ع التخلي عنه  ستط تعوده ال  ل  او ه، فيثور على  عل

 من أراد تغييره أو تبديله.
ه وآله وسلم)  دأت تكيد لرسول هللا (صلى هللا عل ذا نقمت قرش ومن حالفها، و وه

دأ دور التفاع ر.ل ما أوتيت من قوة. و ر وف  ل ليبدأ الكفاح بين ف
عض األمثلة التي حصلت في تلك الفترة مع الرسول الكرم: مشى ابن خلف  م  وٕال
فه، ففتها أمام رسول هللا وهو جالس بين جماعة يدعوهم  وهو واضع عْظمة في 
ه  عدما أرّم؟ فأجا عُث هللا هذا  ا محمد! أي إلى اِإلسالم، ونفخها في وجهه وقال له: 

دخلك هللا النارال اه و عثك هللا وٕا قين: نعم! ثم ي ات وصبر وثقة و ل ث » رسول 
 شدة الموقف ورهبته نزل الوحي على رسول هللا فقال:إلى  اونظرً 

ِبيٌن ({ ٌم مُّ نَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِص  ) َوَضَرَب َلَنا َمَثًال 77َأَوَلْم َيَر اإلِْ
ٌم ( َل َمرٍَّة 78َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِم ) ُقْل ُْحِييَها الَِّذ َأنَشَأَها َأوَّ

مٌ  ٍ َعِل ُلِّ َخْل س: َوُهَو ِ اطَل ودمغه، 79 ـــــــ 77} [ ]. وسرعان ما ضرب الح ال
ار حت األف ة في المدينة المنورة  وسرعان ما بّدَد النور الظالم ومزقه، وأص اِإلسالم

ة، وقوله  عد ذهاب مصعب بن عمير إلى المدينة ورجوعه إلى م هي السائدة 
حت المدينة إسالمً  عة  الرسول هللا: لقد أص انت ب ا رسول هللا، وفي هذه األثناء 

ض من الناس.  ع األنصار رسول هللا على حرب األسود واألب ا ة، و ة الثان العق
رهنا، ومما قا سرنا ومنشطنا وم عناك على السمع والطاعة في عسرنا و ا لوا له: 
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 ّ ان ال نخاف في هللا لومة الئم. وهناك ق وأن نقول الح ادة اأينما  اس بن ع ل الع
ّ «بن نضلة األنصار لرسول هللا:  الح عثك  من أهل  اإن شئت لنميلنَّ غدً  والذ 

افنا أس عدلم «فقال رسول هللا ». ِمنى  ادة ». نؤمر بذلك  اس بن ع فمن قول الع
م على  ع أن نح ه وآله وسلم)، نستط األنصار ومن قول رسول هللا (صلى هللا عل
سير على طرقٍة معينٍة للوصول إلى  ان  ه وآله وسلم)  أن الرسول (صلى هللا عل

م وال يجوز له مخا  فتها.لالح
يزه بينما نر معظم الجماعات التي تنبر في الو  قت الحاضر لحمل اِإلسالم وتر

سلكون الطر التي رسمها  ه إلى مرحلة التطبي ال  في نفوس الناس للوصول 
سلكون طرقً  اذ  ه وآله وسلم) بل نراهم والع رة  االرسول (صلى هللا عل تناقض ف

رة والطرقة، وٕاما ح  الف ون إما عن جهل  اإلسراع للوصول إلى  ااإلسالم وهذا 
األمة وفتت جهودها وأعاقت مسيرتها وأفرزت عددً ال م، وهذه الطرق أضرت   اح

عها من الوصول إلى مرحلة  ابيرً  أس جم ت أن ت من الجماعات التي أوش
رة، والطرقة  . ولكن إذا عرفنا أن الطرقة يجب أن تكون من جنس الف التطبي

رة ونشرها. وأ حيد عن الطرقة اتكون دائمً  ن أن  لتنفيذ الف م ولو قيد شبر ال 
ان السائر على  رة ونشرها وعلى األخص إذا  الوصول إلى تنفيذ الف ينجح سالكها 

 طر اِإلسالم.
رة  ، فوالف مقراطي هي نشر الحرات األرع: حرة العقيدة، وحرة الرأ ي النظام الد

رة هي فر  ة، والطرقة لتنفيذ هذه الف ة، وحرة الملك طرة والحرة الشخص ض الس
طرة هذه مجتمعة أو  ة، وفرض الس ة أو الثقاف ة أو االقتصاد اس رة أو الس العس
ة  م من قبل دولة أجنب متفرقة تكون عن طر الثورة في الداخل أو االستعالء والتح

رة في النظام االشتراكي الشيوعي هي:  في الخارج. والف
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ـــ 1 ـــ ة بين الناس. ـ  تحقي المساواة الفعل
ـــ 2 ـــ ل  ـ ة الخاصة إلغاًء   .اأو جزئ  اإلغاء الملك
رة ال تتم بنظرهم  ـــــــ 3 توزع اِإلنتاج على أساس جماعي. والطرقة لتنفيذ هذه الف

ادين، وهذا  ع الم قي في جم التصادم، والتصادم بنظرهم هو الصراع الط إال 
ا والصين وٕاما  ما حصل في روس ون عن طر الكفاح المسلح  الصراع إما أن 

ون عن طر اإل ات والمظاهرات وما شاأن   كلها من أنواع الصراع.ضرا
رة اإلسالم هي ما تضمنه الكتاب، والسنّ  ووالمبدأ اِإلسالمي ه رة وطرقة. ف ة ف

ة، والطرقة لنشر هذه الف اْدُع ِإِلى َسِبيِل رة وتنفيذها هي اإلقناع لقوله تعالى: {النبو
َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِالَّتِ  ْ َال ِإْكَراَه ] {125} [النحل: ي ِهَي َأْحَسنُ َرَِّك ِاْلِح

قرة:  يِن} [ال ُفْر {.. ].256ِفي الدِّ ْ  ]29[الكهف:  }َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَ
ٌِّر { ِّْر ِإنََّما َأنَت ُمَذ ة: لَّْسَت َعَلْيِهم ُِمَصِْطرٍ  )21(َفَذ ـــــ  21} [الغاش ]. وهذا ما 22ــ

ه خالل مرحلتي الدعوة  رأينا الرسول قوم  قة من رغم على الاألعظم  األذ والمضا
عه. ونحن  لوالمقاطعة لك ه وآله وسلم) واتَّ من تلمس خطى الرسول (صلى هللا عل

ة لكنها تسلك الطرقة  رة اِإلسالم ة تحمل الف ات اِإلسالم عض الحر نر 
م،  ة أ التصادم للوصول إلى الح ة الشيوع ة أ االشتراك مقراط أو الطرقة الد

ة. وهذا ما  اس ة والس رة واالقتصاد ة والعس طرة الثقاف الثورة من الداخل أو الس
م اِإلسالم ة أو  يجعلها تخف في الوصول إلى الح ة الشيوع ألن الطرقة االشتراك

ة  النس ذا  ة وه رة اِإلسالم ستا من جنس الف ة ل ة الرأسمال مقراط إلى الطرقة الد
 ل مبدأ.

الهجرة إلى المدينة  ه وآله وسلم)  وفي المرحلة الثالثة: أمر الرسول (صلى هللا عل
ة، و  ة.أعدما اطمأن إلى قواه الماد  قام هناك نواة دولة ِإسالم
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ة حمل الدعوة  ف ة خاصة إلى  هذه النظرة من زاو ار المحددة و بهذه األف
ّ  ب أن يتمتع بها حاملُ يجوالصفات التي  ح ة  ون داع ، تكون األمة الدعوة حتى 

ه وآله وسلم) في بناء المدرسة  قد بدأت تسير على طرقة الرسول (صلى هللا عل
 التي تخرج منها قادة العالم اِإلسالمي.

 وهللا ولي التوفي
  
  


