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ببب
مقدمة
احلمد هلل ...والصالة والسالم عىل رسوله وعىل آله وصحبه وبعد.
فهذه دراسة تلقي بعض الضوء عىل اإلطار العام للصحوة اإلسالمية املعارصة،
ممثلة يف تيارها األقوى واألوسع ،وهو ماا سساميه« :تياار الوساةية اإلساالمية»،
وتوضيح موقفها من مهوم الوطن العريب واإلسالمي.
وهذه الدراسة كتب ُتها يف األصل ،ألشارك هبا يف ندوة «الصحوة ومهوم الاوطن
العريب» التي نظمها ودعا إليها «منتدى الفكر العريب» الذي يرسسه األما املثقا
احلسن بن طالل ويل عهد األردن ،ويتوىل سمانتاه األساتاا الادكتور ساعد الادين
إيل سن سكتب يف هذا املوضوع ،فلم يسعني إال االستجابة لاه،
إبراهيم ،الذي طلب َّ
وعقدت الندوة يف مدينة عانن يف شاهر آاار «ماار » (1891م) ،بالتعااون ماع
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية.
وقد تناولت فيها بيان مفهوم الصحوة وحقيقتها وخصائصها وعواملها.
وبعد هذا التمهيد حاولت سن سبني املعامل سو اخلصاائ
مركزا عىل خصائ
تفهمه الصحوة وتقدمه للنا ً ،

الباار ة لالساالم كان

سربع رئيسية هي:

 - 1اجلمع بني السلفية والتجديد.
 - 2املوا نة بني الثوابت واملتغ ات.
 - 3التحذير من التجميد والتمييع والتجزئة لالسالم.
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 - 4الفهم الشمويل لالسالم ،حمد ًدا سبعا ًدا مخسة سساسية ،هي:
البعد اإلينين  -والبعد االجتنعي  -والبعاد الساياي  -والبعاد التيايعي -
والبعد احلضاري(.)1
وهذا هو القسم األول من الدراسة.
سما القسم الثاين ،فيتعلق بموق الصحوة من مهوم الوطن العريب واإلسالمي.
وقد حددت سصول هذه اهلموم بسابعة ،هاي :التخلا  ،والظلام االجتنعاي
واالستبداد ،والتغريب ،والتخاال سمام الصهيونية ،والتمزق ،والتسيب.
بعيادا عان
وهنا حتدثت عن نظرة الصحوة الشمولية املتوا نة إىل هذه اهلماوم،
ً
النظرات :اجلزئية ،والسةحية ،والقةرية ،واآلنية ،والتلفيقية والتربيرية.
هم من هذه اهلموم السابعة عاىل حادة ،بان يوضاح نظارة
كن حتدثت عن كل ٍّ

الصحوة وتيارها الوسةي ،الذي سحتدث باسمه.

هذا ،وقد سبقيت عىل جوهر الدراسة ،كن قدمتها للندوة ،لكني سضفت إلياه يف
تتميما للبحث ،سو بغية املزيد
بعض املواضع بعض سةور ،وربن بعض صفحات،
ً
دفعا لشبهة سو إجابة عن تساؤل ،سو لغ الك من االعتبارات.
من البيان سو ً
كن جعلت العنوان« :الصحوة اإلسالمية ومهوم الوطن العاريب واإلساالمي»،
مجيعاا ،وال تات
إين ًنا مني بأن مهوم العرب هي مهوم املسلمني ً

الاوطن العاريب

بمشكالت ال يعانيها الوطن اإلسالمي كله ...وألن سكثر كتبي ترتجم إىل اللغات

اختصارا ،ثم سعدته إىل مكانه
( )1هذا البعد احلضاري كنت حذفته من الدراسة التي قدمتها للندوة
ً
اآلن.
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اإلسالمية فربن سفهم العنوا ُن األول سن البحاث ال يتحادث إال عان العارب ،وال
ُيخاطب سائر املسلمني ،وهو خالف الواقع.
سرجو سن يكون يف هذا الكتاب ما يلقي الضوء عىل حقيقة الصحوة ومنةلقاهتا
ومواقفها ،وما يصحح بعض املفاهيم املغلوطاة حوهلاا ،ويارد بعاض األكااياب
والشبهات عنها ،ويقرب بني التيارات املتباعدة ،وعسى اهلل سن ينفع به .آمني.
الدوحة :مجادى األوىل (1339ها)
يناير (1899م)
الدكتور  /يوسف القرضاوي

***

الصحوة
مفهومها ...خصائصها ...عواملها
***
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الصحوة حقيقة واقعة
مادة «صحا» يف العربية تعني  -إاا وص اإلنسان  :-التنبه واإلفاقة واليقظة.
السكْ ر .يقال :صحا مان نوماه سو مان
ويعرف الك من مقابلها وهو :النوم سو ُّ
صحوا ،بمعنى سنه استعاد وعيه بعد سن غااب عناه ،نتيجاة طء طبيعاي،
سكْ ره،
ً
وهو النوم ،سو طء اصةناعي ،وهو السكْ ر.

والصحوة يف األصل للقوة الواعية يف اإلنسان ،ويعرب عنها بالقلب سو الفؤاد سو
العقل ،ويف الشعر العريب قرسنا قول جرير يف حائيته الشه ة:
ستصحو سم فؤادك غ صاح؟
وقال اآلخر:
صحا القلب عن سلمى وسقرص باطله
واألمم يعرتهيا ما يعرتي األفراد من غياب الوعي ،مد ًدا تةول سو تقرص ،نتيجة
نوم وغفلة من داخلها ،سو نتيجة «تنويم» مسلط عليها من خارجها.
تنوم ،ثم تادركها
واألمة اإلسالمية يعرتهيا ما يعرتي غ ها من األمم ،فتنام سو ّ

الصحوة ،كن نرى اليوم.

الصحوة إان تعني :عودة الوعي واالنتباه بعد غيبة.
وقد عرب عن هاذه الظااهرة يف بعاض األحياان بعناوان« :اليقظاة» يف مقابال
«الرقود» سو «النوم» الذي سصاب األمة اإلسالمية يف عصور التخل والركود ،ويف
مقابل «التنويم» الذي سصاهبا يف عهود االستعنر العسكري والسياي الذي خل
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سلوا ًنا سخرى من االستعنر هي يف احلقيقة سدهى وسمر ،وسخةار مناه وس  ،وهاي
االستعنر الثقايف واالجتنعي ،الذي يسلخ األمة من ااتيتها ،كن تسلخ الذبيحة من
جلدها.
سيضا يكون بعد «النوم» كن يف قوله
كن عرب عنها سحيانًا بعنوان« :البعث» ،وهو ً

ُ ُ
ََُ ذ َََذٰ ُ
رَ ۡۡ ُتم بٱَّذ ََرا ُم ذ
ٱَّلل َو َي ۡعلَ ُم َما َج َ
كم ب ذ ۡ
رم َي َۡ َعرمك ۡم ِ ر ِ}
تعاىل{ :وهو ٱَّلِي يتوفى
ِ
ِ
ِ ِ

[األنعام.]03 :

كن يكون بعد «املوت» ولعله املتبادر إىل اهن املسلم :سن البعاث بعاد املاوت:

ُۡ
ََ ذ ذَ ََۡ ُ
ث َمن ِِف ٱلق َُو ِ} [احلج.]1 :
{وأن ٱَّلل يَع

وخصوصا إاا طاال .وقاد
واألمة املسلمة ال متوت ،ولكن النوم ،شبيه باملوت،
ً
قيل :النوم موت خفي  ،واملوت نوم ثقيل ،سو :النوم هو املوتة الصغرى ،واملاوت
هو النومة الكربى.
ومهن يكن التعب عن هذه الظااهرة فهاي حقيقاة واقعاة ،نلمساها الياوم يف
مظاهرها املتعددة ،وجماالهتا املتكاثرة.
وهي  -عىل سية حال  -ظاهرة ليست غريب عىل طبيعة اإلسالم وطبيعة سمتاه،
بل الغريب ح ًّقا سال تكون.
فمن طبيعة األمة املسلمة سال يستمر نومها وغيبتها عن الوعي س ما ًنا تتةاول.
فمن طبيعة اإلسالم سن يوقظ فيها عوامل التنبه ،وبواعث التحرك ،ما دام قرآهنا
مسةورا يف املصاح  ،والاك ماا تكفال اهلل
متلوا باأللسنة،
حمفو ًظا يف الصدورًّ ،
ً
ذ َ

َ ۡ

ذ ۡ

ذ َ

َ

َ

ۡ
َن ُن ن ذزََّا ٱَّلِك ََ ِإَونا َُلۥ ل َحٰ ِف ُظون} [احلجر.]8 :
بحفظه{ :إِنا
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وما دامت س ة نبيها بني سيدهيا ،وس ة سبةاهلا نصب عينيهاا ،تءاء مصاباح
التأي ،وتوقد جذوة احلن

يف القلوب.

ومن طبيعة األمة سهنا ال جتتمع عىل ضاللة ،وال باد سن يقاوم فيهاا طائفاة عاىل
احلق ،هيدون به ،ويدعون إليه ،حتى يأيت سمر اهلل وهم عىل الك ،كن سخارب باذلك
الصادق املصدوق صصص .وسنه ال ينخرم قرن من الزمان ،حتى هييئ اهلل هلذه األمة من
يوقظها من رقودها ،وجيدد هلا الدين ،الذي هو روح حياهتا ،وحياة روحها ،كان يف
احلديث املعروف« :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل أس

لىلم مة ىلة ىلنة مىل اىل هلىلة

ينهة»« ،رواه سبو داود وغ ه».
من خصائص هذه الصحوة:
وهذه الصحوة  -سو البعث ،سو اليقظة  -التي نعيشها اليوم ،هي صحوة عقال
وفكر ،وصحوة عاطفة وقلب ،وصحوة إرادة وعزم وصحوة عمل ودعاوة .فهاي
صحوة شاملة ،وهذا من خصائصها.
صحوة عقل وعلم:
سما إهنا صحوة عقل وعلم ،فيعرف الك من تالط شباب هذه الصحوة ،ويرى
هنمهم للقراءة ،وحبهم للمعرفاة ،وإقبااهلم عاىل العلانء واملفكارين ،مان دعااة
اإلسالم ،وحرصهم عىل االلتقااء هبام ،واالساتنع إلايهم يف حماااات عاماة سو
حلقات خاصة.
كن نلمس الك يف ظاهرة مل تعاد خافياة عاىل سحاد ،وهاي انتشاار «الكتااب
اإلسالمي» بني الشباب ،برغم عوائق الني وقيوده يف كث من األقةار ،حتى غدا
وخصوصا بعد إقاماة سي
من ا ْل ُم َس َّلم به اآلن الذي سجلته األرقام واإلحصاءات،
ً
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معرض سو سوق للكتاب :سن الكتاب اإلسالمي هو الذي يرضب الرقم القياي يف
سوق التو يع.
وظاهرة سخرى هي ترمجة الكتب اإلسالمية من لغة إىل سخرى وال سين من اللغة
العربية  -اللغة األم للثقافة اإلسالمية  -إىل اللغات اإلسالمية يف آسايا وإفريقياا،
مثل :األوردية ،والرتكية ،واإلندونيساية ،والنليزياة ،والنليبارياة ،والساواحلية،
وغ ها ،كن ترمجت مؤلفات األستاا سيب األعىل املودودي من األوردية إىل العربية،
وغ ها من اللغات.
هذا عدا الرتمجة إىل اللغات األوروبية من اإلنجليزية ،والفرنسية ،وغ ها.
صحيح سن القراءة هنا ينقصها التنوع والتكامل ،كن سن بعض سبنااء الصاحوة
نراه حمصور االهتنم يف نوع معني مان الكتاب اإلساالمية ،سو يف مدرساة فكرياة
خاصة ال يكاد ترج عنها ولكن هؤالء ال يمثلون مجهور الصحوة األكرب ،كن سهنام
 عىل كل حال  -كرسوا تلك القاعدة املخيفة التاي تقاول :إن سمتناا ال تقارس ،والتعنى بأمر القراءة.
صحوة قلوب ومشاعر:
وهي صحوة قلوب ومشاعر ،تتج َّلى يف هذا احلن

الدافق الذي نلمسه لادى

الشباب ،يف القلوب الوجلة إاا اكر اهلل ،ويف األعني الدامعاة مان خشاية اهلل ،ويف
اجللود املقشعرة إاا تليات آياات اهلل ،ويف مشااعر احلاب والاوالء هلل ولرساوله،
وللمؤمنني ،ومشاعر البغض للةاغوت وسوليائه والشيةان وحزبه ،والي ودعاته.
ال غرو ،فإن سوثق ُعرا اإلينن :احلاب يف اهلل ،والابغض يف اهلل ،واملاواالة يف اهلل
واملعاداة يف اهلل.
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ذ َ ُۡ ۡ ُ َ
ِرَ ذ ُ
رون ذٱَّل َ
ِنرن إ ِ َاذ ُاك َ
ٱَّلل
وقد وص اهلل املؤمنني الصادقني بقوله{ :إِنما ٱلمؤمِن
َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َُٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َٰٗ َ َ َٰ ذ َ َ ذ ُ َ
لَع َ ب ِ َِ ۡم يت َوَّكرون} [األنفاال:
جلت قلوبَم ِإَواذ تل ِ ت عل َِم ءذيت ۥ زذدتَم إِنمنا و
و ِ
َ
ۡ
ذ
َ ٰ ٗ ُّ َ َ ٰ ٗ ذ َ َ َ ۡ َ
َ َۡ َ ۡ َ
ۡ ُ ُ
 { ،]2ذ ُ
ٱَّلل نَ ذز َل أ ۡۡ َس َن َ
رون
اِن تقشعِ َُّ مِن ُ ُجلود ٱَّلِنن َيش
ٱۡلد ِ
ِنث كِتَا متشََِا مم ِ
َ ذ ُ ۡ ُ ذ َ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َٰ ۡ ذ
ٱَّللِ[ }...الزمر.]23 :
بَم مم تل ِني جلودهم وقلوبَم إَِل اِك َِ

كن وص

اهلل تعاىل جنوده املرجوين لنرصة اإلسالم حني يدبر عناه املادبرون،

َ َ
ْ
َ َ ۡ َ َۡ ذُ َ ُ
َ
ُ َ
يأ ُّي ََا ذٱَّل َ
يقولَٰٓ { :
ٱَّلل بِق ۡو ٖم ُي َُِّ َُ ۡم
ِنن َء َذم ُنوذ َمن نَ َۡت ذد مِنك ۡم عن دِنن ِ ِۦ فسوف نأ ِِت
َ
َ ُ ُّ َ ُ ٓ َ ذ َ َ ۡ ُ ۡ َ ذ َ َ ۡ َ
ذ َ ََ ُ َ
َ
ين نُ َ
ك ٰ ِفَ َ
جٰ َِ ُدون ِِف َسب ِ ِل ٱَّللِ َوَل َيرافون
وي ِ
حَون ۥ أاِلة لَع ٱلمؤ ِمن ِني أعِزة لَع ٱل ِ
ل َ ۡو َم َة ََلٓئم َذٰل َِك فَ ۡض ُل ٱ ذَّللِ نُ ۡؤتِ ِ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو ذ ُ
ٱَّلل َوٰس ٌِع َعل ِ ٌم} [النئدة.]54 :
ُۚ
ِٖ

وهبذا نجد يف الصحوة القلوب النقية ،إىل جانب العقول الذكية ،ونجد احلنسة
املتقدة ،إىل جانب الدراسة املتئدة.
وال شك سننا متحاجون إىل قدر من احلنسة ،نصبه عىل هذا الربود القاتل الاذي
ابتلينا به يف كث من النا  ،يف مواجهاة القضاايا العاماة ،واملصاائب التاي حتياق
باألمة ،وهتدد مص ها ،واألوبئة األخالقية التي تفتك هبا ،واالنحرافات السياسية
واالقتصادية التي هتز كياهنا ،والتيارات الثقافية التي غزهتا يف عقر دارها ،ترياد سن
حترف مسارها وحتوهلا عن هويتها ،وتسلخها عن جلدها.
نحن هنا يف حاجة إىل رصخات الشباب ،لتاوقظ الناائمني ،وحتاذر الغاافلني،
وترهب املتالعبني.
وال نلوم الشباب هنا إاا ارتفاع رصاخاه ،وعاال ئا ه ،وانتفخات سوداجاه،
وامحرت عيناه ،ما دامت األوضاع مستمرة عىل سوئها ،وما دام اللصوص الكباار
يرسحون ويمرحون ،وال يعاقب إال صغار اللصوص ،نشالو اجلياوب يساجنون،
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واالنادفاع -

سحيانًا  -ما دام سهل اخل مبعادين وسهال اليا مقاربني ،وماا دام

مضةهدا
شائعا ،وما دام اإلسالم يعيش غريبًا يف سوطانه،
املعروف
ً
ضائعا ،واملنكر ً
ً

بني سهله!

وما دامت

مهجاورا ،ودعاتاه األصاالء معازولني عان
يعته معةلة وقرآنه
ً

مواطن التأث والتوجيه.

سجل ،ال نلوم الشباب إاا سرسفوا يف احلن
ومواقفنا واالستجابة لوساو

ما دمنا نحن الذين نغذيه بترصفاتنا

سعدائنا .إن غريزة الدفاع عن الذات ساتتحرك وال

بد وستحرك سبناءنا الثائرين ،إىل ما قد يعد شة ًةا سو جتااو ً ا وهام يتغناون بقاول
الشاعر القديم:

وكنت إاا قوم غازوين غازوهتم فهاال سنااا يف اا ياهلماادان ظااامل؟
محيااا حتتنيااك املظااامل؟
متى حتمل القلب الذكي
ً
وصارما آن ًفااا ًّ

إننا إاا كنا صادقني وكنا جمدين يف عالج الشةط مان بعاض جيال الصاحوة،
فعلينا سن نعاجله بعالج سسبابه ،بعقلية الةبيب مع السقيم ،ال بعقلية اليطي ماع
املتهم.
عىل سن اإلنصاف الواجاب للصاحوة يقتضاينا سن نقاول :إن الاذين يتهماون
بالشةط يف محاسهم مع ما هلم من سعذار وسسباب ال يكونون إال

حية حمدودة من

تيار الصحوة العام ،وليس من العدل وال من املوضوعية سن ياتهم التياار كلاه مان
سجل فئة قليلة حسنة النية ،هلا ظروفها ومربرهتاا عناد سنفساها ،وعناد كثا مان
النا .
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املتوقد ،ترب فيها الصاحوة اإلساالمية وتثبات

وجودها بقوة وسعني هبا ما يتعلاق بالعقيادة اإلساالمية ،وباليايعة اإلساالمية،
وباألرض اإلسالمية.
فلو مس سحد العقيدة اإلسالمية ،بأن جتاو حدوده فين يتعلق بمقاام اهلل جال
جالله ،سو بمكانة الرسول الكريم ،سو بقدسية القرآن العظايم ،سو باأي ركان مان
سركان العقيدة اإلسالمية ،وغيبياهتا اليقينية ،فإن الصحوة يف ملح الربق تقيم الدنيا،
وتقعدها ،وتنقلب إىل براكني ثائرة ،حتى تعلاو كلماة اإليانن ،وتنكرسا شاوكة
الكفر.
ويف جمال الييعة نجد الصحوة قد سوقدت مشاعل احلنسة هلا ،وصعدت التيار
املنادي برضورة العودة إىل حتكيمها وتةبيقها يف كل جماالت احلياة ،والتحارر مان
ربقة اآلثار التييعية التاي خلفهاا االساتعنر سياام حكماه وسالةانه عاىل باالد
املسلمني.
وبالنظر إىل األرض اإلسالمية ،وجدنا الصحوة قاد عمقات ووساعت دائارة
االهتنم بقضايا األمة اإلسالمية ،واألرض اإلسالمية ،فنجد يف مدينة كالقاهرة ،سو
تساير
اإلسكندرية مثاًل ،تقاام ماؤمترات ،وتعقاد حلقاات ،وهتياأ سساابيع ،بال ّ

مظاااهرات ،ماان سجاال قضااايا املساالمني ،مثاال :قضااية فلسااةني ،سو لبنااان ،سو
سفغانستان ،سو الفلبني ،سو غ ها ،فأصبحت هذه القضايا حية ،بعد سن سريد هلاا سن

متوت.
صحوة التزام وعمل:
وهي  -إىل جوار صحوة العقاول ،وصاحوة املشااعر  -صاحوة إرادة ومهاة،
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صحوة التزام وسلوك ،صحوة عمل وإنتاج.
فقد ترمجت اإلينن إىل عمل ،والعقيدة إىل سلوك ،كن هو شأن اإلينن اإلسالمي
الصحيح ،فليس اإلينن بالتمني وال بالتحيل ،وال باالدعاء ،ولكن ما وقر يف القلب
وصدقه العمل.
وال عجب إن قرن القرآ ُن اإلين َن بالعمل ،يف عيات اآلياات ،وجعال الفاو
باجلنة والنجاة من النار ،بالعمل ،كن رتب خ ات هذه احلياة نفسها عاىل العمال:

ذ َ ُ ُ َ َۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ًَ
َ ۡ َ َۡ ذ ُ ذ ٓ ُ ۡ َ
ري أو ِم ُت ُموهرا
ٱل
ة
ن
ٱۡل
ك
ِل
ت
و
{
،
]
33
:
الكه
[
}
ل
ض ع أجَ من أۡسن عم
{إِنا َل ن ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ َ
نت ۡم ت ۡع َملون} [الزخرف.]12 :
بِما ك

وال جيادل منص

يف التزام سبناء الصحوة وبناهتا بالسلوك اإلسالمي ،مان سداء

الفرائض واتقاء املحارم ،حتى سصبحت املساجد عامرة باملصلني ،وغدت مواسام
احلج والعمرة حافلة باألعداد الغف ة من اجليال الصااعد ،ورسيناا هاؤالء الاذين
يمثلون اجتاه الصحوة سبعد ما يكونون عن تناول املسكرات واملخادرات ،وسلاوان
اللهو احلرام ،حتى «السيجارة» ال تعرفهم وال يعرفوهنا.
بل نراهم حريصني عىل إحياء اآلداب اإلسالمية ،وإظهار السنن التي هجرهاا
النا

فرتات من الزمن ،نسيت  -سو كادت  -من حياة النا  ،مثل :إعفاء اللحى،

والتزام احلجاب ،واالعتكاف يف رمضان ،وصالة العيد يف اخلالء ،وخروج النساء
مهجورا ،فظهر واشتهر.
إىل صالة العيد ،وغ الك مما كان
ً
كن رسينا كثا ين مان سبنااء الصاحوة يعملاون يف مياادين خدماة املجتماع،
ويسهمون يف األعنل اخل ية ،بل يقودهنا حمتسبني متةوعني ،وقد شااهدت الاك
بنفيس يف مجع املعونات للمترضرين بسبب املجاعات يف إفريقيا ،وكذلك لالجئني
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وامليدين من املسلمني يف فلسةني ،ولبنان ،وسفغانستان ،وغ ها.
وهكذا نرى الصحوة صحوة عمل باإلسالم ،وصحوة عمل لالسالم.
ونعني بالعمل لالسالم :محل عبء الدعوة إليه :عقيدة و يعة ،ودنيا ودولاة،
وخل ًقا وقوة ،وحضارة وسمة ،وثقافة وسياسية واجلهاد يف سبيل متكينه يف األرض،
وحتكيمه يف حياة املسلمني ،حتى يتفق واقع املسلم مع عقيدته ،ويلتقي سلوكه مع
ضم ه ،والعمل عىل حترير سمته من كل قيد سو سلةان سجنباي ،سو بقاياا سالةان
يعزهلا عن سصوهلا وجذورها ،ويسلخها من هويتها الدينية ،والثقافية ،واحلضارية.
وهبذا متيز تدين الصحوة عن التدين التقليدي املوروث من عهود االنحةاا،،
وهو تدين جزئي فردي معزول عن قضايا األمة الكربى ،وعان رساالتها يف احليااة
ومكانتها يف الوجود.
وخصوصاا
وهذا وال ريب نتيجة تأثر الصحوة باحلركة اإلسالمية التجديدياة
ً
حركة اإلخوان املسلمني.
وال ريب سن االنتفاضة العارمة األخ ة يف غزة والضفة الغربية وسائر فلساةني
املحتلة من ثنر هذه الصحوة ،وسن اجلهاد الصامد الصلب يف سرض سفغانستان سمام
انتصارا بعد انتصار ،إنن هو من بركات هذه الصحوة
القوة الكربى العاتية وإحرا ه
ً

امليمونة.

وثورة اإلخوة يف جنوب «الفلبني» منذ سنوات عىل احلقد الصاليبي ،والظلام
املتعصب إنن هو من آثار هذه الصحوة.
والتنادي بتةبيق الييعة اإلسالمية عىل املستوى اجلنه ي ،إنن هاو مان آثاار
هذه الصحوة.
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صحوة الشباب املثقف:
ومن خصائ

هذه الصاحوة :سهناا صاحوة شابابع سعناي سن الشاباب هام

عمودها الفقري ،والعنرص الفعال يف مس هتا ،سواء كان هذا الشباب من الفتية سم
من الفتيات.
كن سهنم الفئة املثقفة من الشباب ،وليسوا األميني ،سو الذين يفكون اخلاط مان
سبناء الشعب ،بل هم سبناء اجلامعات واملعاهد العليا ،والثانويات.
ومما ينبغي تسجيله والتنبيه عليه :سن طالب الكلياات العملياة التاي تشارت،
املجاميع العليا من الدرجات ،للقبول فيها ،ويقبل عليها عادة املتفوقون كالةاب،
واهلندسة ،والصيدلة ،ونحوهاا ،هاي سكثار الكلياات اجلامعياة عمرا ًناا بشاباب
الصحوة اإلسالمية ،حتي إين الحظت سن طلبة الةب واهلندسة يف جامعة األ هار
كانوا هم القادة املتحركني واملحاركني يف اجلنعاات اإلساالمية ،وليساوا طاالب
الييعة سو سصول الدين.
وعلمياا هام الاذين يقاودون
عقليا
ًّ
وهذا يدل عىل سن ساكى الةالب وسكفأهم ًّ

الصحوة إىل جوار املواهب والقدرات األخرى النفسية واخللقية واالجتنعية.

الشياب» الاذين اساتدبروا احليااة،
وقد مىض من كان رواد املساجد فيه هم « ّ

واقرتبوا من حافة القرب ،ومل يعد هلم يف متاع الادنيا سرب ،وال يف مةامعهاا رغاب،
فأحبوا سن تتموا كتاب حياهتم بصفحات بيض من التوبة والذكر وإقامة الصالة.
سما اليوم ،فيشهد كل مان كاان بيناه وباني املساجد صالة ،سن رواد املسااجد
احلريصني عىل الصلوات يف سوقاهتا وعىل اجلنعات األوىل ما استةاعوا ،هم شباب
يف عمر الزهر ،ويف مقتبل العمر ،رغبوا سن يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظال إال ظلاه،
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فنشأوا يف طاعاة اهلل تعااىل ،وتعلقات قلاوهبم باملسااجد وحتاابوا باروح اهلل

،

اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه.
ومواسم احلج والعمرة غاصة بالشباب ،كن يالحظ الك كل مراقب ،وكن تدل
عليه اإلحصاءات الرسمية.
وقراء الكتاب اإلسالمي مجهرهتم من الشاباب املاتعةش إىل معرفاة اإلساالم
وخصوصاا ممان يثاق بعلمهام وديانهم
معرفة حتدد له الغاية ،وتءء له الةريق،
ً

ذ َ َُذُ َ َٰ َ
ت
سل ٰ ِ
وسالمة اجتاههم ،ممن يقدرون سمانة الكلمة ،وثقل التبعة{ :ٱَّلِنن يَل ِغون ِ
ذ ََ ۡ َ َُۡ ََ َۡ َ ۡ َ َ َ ً ذ ذَ ََ َٰ ذ
ٱَّللِ َۡس ٗ
ِيَا} [األحزاب.]38 :
ٱَّللِ ويخشون ۥ وَل َيشون أۡدذ إَِل ٱَّللَۗ وكَف ب ِ

دائماا هام سنصاار
وال عجب سن يكون الشباب هم عند الصاحوة ،فالشاباب ً
الرساالت السنوية وجنود الدعوات الربَّانيةع ألهنم سنقى قلوبًاا ،وسرق عواطا ،
وسقوى عزائم.
قمما ترنو إليها
ومن هنا حدثنا القرآن الكريم عن عدد من الشباب املثايل كانوا ً
األبصار ،وتيئب نحوها األعناق ،يف اإلينن ،سو التقوى ،سو الشجاعة والصرب ،سو
البذل والفداء.
حدثنا عن إبراهيم الذي حةم األصنام وجعلها جذااًا ،ابًا بيمينه وتكسا ً ا

بفأسه ،وهو فتى ،كن شهد بذلك الكفار من قومه.

خمتارا ألبيه ،لينفذ فياه سمار اهلل ،باال
حدثنا عن إسنعيل الذي قدم عنقه ً
طائعا ً

َ َ َ
ي َأبَ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ
رت ُ
ِن إن َارا ٓ َء ذ ُ
ٱَّلل م َ
ِرن
تردد وال تباطؤ وال ادعاء{ ،قال َٰٓ ِ
دد ِ ٓ ِ
ت ٱ عل ما ترؤََ س ِ
ذ
ٱلصٰب َ
ين} [الصافات.]132 :
ِِ

حدثنا عن يوس الذي قاوم اإلغراء والفتنة من امرسة العزيز ومن وراءهاا مان
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َ ذ ذ ۡ ُ َ ُّ َ
ِن إ ِ َ ۡ
ب إ ِ ذَل َ ذِما نَ ۡد ُعونَ ِ ٓ
َّل ِ} [يوس
ب ٱلسِدن أۡ
النسوة ،قائاًلِ { :

.]33 :

ٗ
ََٰ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ٰ َ ُ ذ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُۡ ۡ
ٱۡلك َم َصَ ِ ذا
حدثنا عن حييى الذي قال له{ :ي حي خ ِذ ٱلكِتب بِقوةٖٖۖ وءذت ن
َ َ ذ َّۢ َ ٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ذ ً َ ٗ
ََ ٗ ذ ذ ذ ََ ٗ َ َ َ ٗ
ص ذا} [مريم12 :
َ 21وۡنانا مِن َُّلنا َوزك ٰوة َوَكن ت ِق ذا  21وبَا بِو َِّلن ِ ولم نكن جَا ذ ع ِ

.]14 -

َ َ ٓ َ َ َ ُ َ َٰٓ ذ ُ
َ
َ َٰ َ
لَع خ ۡو ٖف
وَس إَِل ا ذ ِ ذية ذمِن ق ۡو ِم ِۦ
حدثنا عن اتباع موسى ،فقال { :ما ءذمن ل ِم
ذ ۡ َۡ َ َََ
َ ۡ
َلن ْ َِ ۡم أن َيفت ِ َن َُ ۡم} [يونس.]93 :
مِن ف َِعون وَ ِ
ذ ُ ۡ ۡ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ذ ۡ َ ۡ َٰ ُ ۡ ُ ٗ
رم هرد }
حدثنا عن سهل الكه  ،فقاال{ :إِنَرم ف ِت رة ءذمنروذ بِرَب ِ َِم وزِدهَ
[الكه

.]13 :

كن حدثنا التاريخ عن سصحاب حممد صصص ،الذين عزروه ونرصوه واتبعوا النور
الذي سنزل معه ،وكانت مجهرهتم الغالبة شبابًا.
وحدثنا كذلك عن دور الشباب يف صدر اإلسالم وما قاموا به من دور يف العلم
والعمل والدعوة واجلهاد.
فال غرو سن ينبعث الشباب اليوم ،ليؤدوا بعض ما سداه آباؤهم من قبل.
صحوة مسلمني ومسلمات:
ومن خصائ

هذه الصحوة :سن للمرسة فيها مكا ًنا ملحو ًظا وللفتاة املسالمة،

دورا مرموقًا ،ال جيحده من له عينان.
خاصةً ،
وسبر ما يدل عىل هذا املعنى وحيسمه :ظاهرة «احلجاب» ،وسعني هبا التزام الزي
اليعي ،وهو ما تغةي به املرسة جسمها ما عدا وجهها وكفيها «كن هو رسي مجهور
بعيدا عن التربج واإلثارة ،فال تلبس ما يص سو يشا  ،وال رارج عان
الفقهاء» ً
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الوقار يف كالمها ،سو مشيتها سو حركتها ،حتاى ال يةماع الاذي يف قلباه مارض،
وحتى تعرف اجلادة املستقيمة من العابثة اللعوب ،فال تتبع وال تاؤاى ،وال تفاتن
وال تف َتن.
وال لت ساكر كي

مضت علينا سنوات عجاف يف كث مان الابالد العربياة

واإلسالمية كان املرء يم ي يف عواصمها ،فال يكاد يرى امرسة حمجبة إال عىل سبيل
الندرة سو الشذوا ،حتى املرسة العجو التاي سكال الادهر عليهاا و ب ،مل تكان
تستحي سن تس يف الةرقات بن يسمونه« :اجلابونيز» سو «امليناي» سو «امليكارو» سو
غ ها من بدع األ ياء املستوردة التي يصممها لنسائنا يف الغرب اليهاود وتالمياذ
اليهود.
لقد كنت سقول يف سوائل الستينات :إننا  -نحن املسلمني هزمنا سماام احلضاارة
الغربية الغا ية يف مجلة ميادين ،سبر ها ثالثة:
 - 1مي ان «االقتصة » :حيث سلغيت «الزكاة» من التييع ،وهي الركن الثالث يف
اإلسالم ،وسحل «الربا» وهو من سكرب املوبقاات عناد اهلل .وسصابحت املقولاة
السائدة سن :ال اقتصاد بغ بنوك ،وال بنوك بغ فائدة ،سي بغ ربا.
 - 2ومي ان «املرسة» :التاي سالخها التقلياد األعماى للغارب مان شخصايتها،
فخرجت عىل سرسخ التقاليد اإلساالمية ،يف مادة قياساية ،وغادت سداة مان
سدوات اإلفساد للمجتمع ،ومعواًل من معاول اهلدم يف البنيان األخالقي لألمة،
فاقت يف حتللها من اآلداب اإلسالمية ما كان يادعو إلياه املقلادون للغارب،
الذين سطلقوا عىل فكرهتم وص «حترير املرسة»!
 - 3ومي ان «الفىل » :الذي دخل عاىل الناا

بياوهتم وخماادعهم ،وماأل علايهم
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صباحهم ومساءهم ،بن يسمع وما يقرس ،وماا يشااهد ،عان طرياق األجهازة
اجلبارة التي باتت تصوغ سفكار اجلنه وساواقها وميوهلا واجتاهاهتاا العقلياة،
والنفسية ،واخللقية ،واالجتنعية ،والسياسية.
واحلمد هلل ،لقد بدسنا يف امليدانني األول والثاين ،نسرتد كث ً ا من مواقعنا ،بعد سن

خيم اليأ

علينا ،سو عىل كث منا ،يف بعض األوقات.

ففي املجال األول :نيت دراساات وبحاوث عميقاة ،وقادمت سطروحاات
سكاديمية تثبت سصالة االقتصاد اإلسالمي وتوا ناه وتفوقاه ،وعقادت ماؤمترات
وندوات عاملية وإقليمية تبحث يف جانب سو سكثار مان جواناب هاذا االقتصااد.
وسمجع سعضاء هذه املؤمترات من رجال الفقه واالقتصاد والقانون عىل حرمة الفائدة
وارها ،وإمكان قيام مصارف ومؤسسات استثنرية تلتزم بأحكاام اإلساالم يف
حتريم الفائدة والغارر وغ مهاا .وسنشائت مراكاز وسصادرت جماالت لبحاوث
االقتصاد اإلسالمي يف سكثر من بلد.
ومل يق

األمر عند هذا احلد ،فقامت بالفعل بنوك و كات إساالمية بلغات

اآلن سكثر من مخسني ،وهي تنمو وتزيد.
نادرا سو شااًّا ،ومما يرس كل مؤمن هنا
سصبح احلجاب ظاهرة شائعة بعد سن كان ً

سن الفتاة املسلمة عادت إليه راضية خمتارة ،مل جيربها عليه سب ،ومل يدفعها إليه وج،
ومل ترغبها فيها سم ،بل ربن عارضاها األب ،سو خاصامها الازوج ،سو نفرهتاا األم،
وهذا ما وقع بالفعل للكث ات ،وال يزال يقع.
لقد عادت املسلمة إىل احلجاب مقتنعة بأن هذا سمر اهلل وفرضه الاذي ال خياار

ذ ُ َ َ ُ ُُ َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
وَل ٓۥ أ َۡ ًَذ أن
ملؤمن وال مؤمنة يف قبولهَ { :و َما َكن ل ُِمؤم ِٖن َوَل َُؤم َِنة إِاذ قَض ٱَّلل و س
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َ

َ ُ
كون ل َُ ُم ٱۡل َ ََِيةُ م ِۡن أ َۡ َِه ِۡم[ }....األحزاب.]30 :
ن

عادت إىل احلجاب مؤمنة بأن اخل  ،كل اخل  ،واهلدى كل اهلدى ،والفالح كل

الفالح يف األوىل واآلخرة ،رهن بةاعة اهلل وتنفيذ سمرهَ { :و َمن نُطِرعِ ذ َ
ٱَّلل َو َ ُس َ ُ
روَلۥ
ذ َ َ َ ُ َُ َ َ ۡ َ ذ َ َ ٗ
ََ ۡ َ َ َ
َ
رد َرل َرلٰل
از ف ۡو ًزذ ع ِظ ًما} [األحزابَ { ،]11 :و َمن َي ۡع ِص ٱَّلل و سوَلۥ ق
قد ف
ُّمَ ِ ٗينا} [األحزاب.]30 :

ومن خصائص هذه الصحوة ،أنها عاملية:
فهي ليست صحوة مقصورة عىل بلد معني ،سو إقليم حمدود سو جنس خااص،
إننا نجد هذه الصحوة يف بالد العرب والعجم ،نجدها يف آسيا وإفريقيا ،نجدها يف
اليق والغرب ،نجدها يف داخل العا َلم اإلسالمي وخارجه.
وقد ستيح يل سن س ور كث ً ا من األقةار اإلسالمية ،فوجدت هذه الظاهرة ماثلاة

للعيان.

و رت كث ً ا من اجلاليات واألقليات اإلسالمية يف سوروبا وسمريكا وكندا وبالد

وخصوصاا
اليق األقىص ،فلمست سثر الصحوة فيها ،بني املسلمني واملسالنت،
ً
من الفتية والفتيات.
رسيت الذين حيرصون عىل حفاظ القارآن الكاريم ،وحسان تالوتاه ،وقراءتاه
بخشوع هتتز له القلوب ،وعىل حفظ األحاديث النبوية وفهمها ،ودراساة السا ة
املةهرة والتاريخ اإلسالمي ،والفقه يف اليايعة ،ومعرفاة احلاالل مان احلارام...
وسكثر من الك :احلرص عىل إقامة الصلوات يف مجاعة ،واالهاتنم بصاالة الليال،
وصيام يومي االثنني واخلميس من كل سسبوع.
ومما ينبغي تسجيله هنا :وصول هذه الصحوة إىل املادن والقارى املحتلاة مان
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فلسةني منذ النكبة األوىل يف سنة (1849م) ،والتي ظن كث ون سن سهلها قد اابوا
يف الكيان الصهيوين «إرسائيل» وانقةعت صلتهم باإلسالم ،فاإاا تياار الصاحوة
ينتقل إليهم ،فيبعثهم من مهود ،ويوقظهم من رقود ،يعلم من جهال ،وينباه مان
غفل ،ويذكر من نيس ،ويرد من

د عن الةريق إىل سهله وسمتاه .وهاذا ماا سقلاق

اليهود وسفزعهم :سن يسود الوعي اإلسالمي ويمتد ويقاود اإلساالم الركاب مان
جديد ،وهو ما حيسب له الصهاينة سل حساب.
أين ما قدمته الصحوة؟
ومن النا

من يتجاهل كال ماا اكرنااه ،ويقاول :سيان ماا قدمتاه الصاحوة

اإلسالمية ،من إنجاا ات ،يف خمتلا

جواناب احليااة؟ وماا لناا مل نرهاا حلات

مشكالتنا ،وعاجلت سدواءنا ومهومنا؟
وهذا السؤال خطأ من عدة أوجه:
األول :سن الصحوة إنن هي بداية حركة وانةالق ،وباكورة انبعااث وهناوض،
فاإلنسان حينن يصحو ويفيق يبدس يف العمل ،وييع يف السعي إىل ما يريد.
فليس من املنةق سن يةلب من الصحوة سكثر مما يةلاب مان املساتيقظ يف سول
النهار ،سو من الشاب حينن يصعد سول درجات السلم الوظيفي.
الثةين :سن الصحوة ليست شيئًا منفصاًل عنا ،مهمتنا سن نق متفارجني علياه،
ونةالبه بأن حيقق لنا اآلمال ،ويقرب لنا البعيد ،وال نفعل نحن شي ًئا.
إنن الصحوة منا وبنا ولنا ،وال قيام هلا إال سن نكون معها ،بل نكون هلا.
الثةلث :سن الصحوة ال تستةيع سن تنجز ما نريده منها ،وماا ترياده ،هاي مان
نفسها ،إاا وضعت يف قف

االهتام ،ووضعت  -كن نرى اليوم يف كث من األقةار
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 العراقيل يف طريقها ،وقذف سبناؤها باحلجارة واحلىص من يمني وشنل ،اهتماتبن هي منه براء ،سو عوقبت بذنب غ ها ،سو ضخم اخلةأ يقع مان بعاض األفاراد
املنتسبني إليها.
لقد رسينا يف بعض األقةار السنح لكل التيارات  -حتى الوافدة امللحادة  -سن
تعرب عن نفسها عرب صح

وقنوات ومؤسسات سياساية ،إال التياار اإلساالمي،

فهو  -وحده  -املصادر حقه ،املكمم فوه ،املحظور حتركه.
الرابع :سن الصحوة حركة عقال وقلاب وإرادة ،وقاد بادست هاذه احلركاة يف
الظهور والنمو والصعود ،وإين واثق بإان اهلل سنه سيكون هلا ما بعدها ،وفق السنن
الكونية واالجتنعية ،وسهنا جديرة سن تتعلم من التجاارب ،وتساتفيد مان درو
الزمن وسخةاء اآلخرين ،لتصلح من مساارها وتنتقال مان املراهقاة إىل الرشاد،
وصدق الشاعر الذي قال:

بادرا كاامال!
إن اهلاااالل إاا رسيااات نماااوه سيقنت سنه سيص
ً

ومن الكتاب املعارصين من ينكار سن تكاون هنااك «صاحوة إساالمية»ع ألن
اإلسالم مل ينم ومل يغب عن الوعي ،حتى يصحو ،فاإلسالم كان ومل يزل بخ !
وآخر من قرست هلم مثل هذا التحليل ،د .حممد الرميحي  -رئيس حترير جملاة
العريب.
قائما.
قويا ً
وهؤالء يشكرون عىل اعتبارهم اإلسالم بخ  ،وسنه كان ومل يزل ًّ
ولكن من جتاهل التاريخ والواقع سن نجحد سن املسلمني يف العصور اململوكياة
والعثننية األخ ة ،كانوا قد مجدوا ورلفوا ،وباتت حياهتم كالنء اآلسن ،ال اجتهاد
يف الفقه ،وال إبداع يف األدب ،وال ابتكار يف العلم ،وال اخرتاع يف الصناعة ،حتاى
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غدا شعارهم :ما ترك لآلخر األول شي ًئا ،وليس يف اإلمكان سبدع مما كان!
كن ال يستةيع دار

منص سن جيحد ما صنعه االستعنر  -منذ دخال ديارناا

ومتكن منها  -يف العقول واألنفس وشتى شئون احلياة.
إن الغزو الثقايف واألخالقي واالجتنعي سثر يف حياتنا تأث ً ا عمي ًقا ،حتى مازق

شخصيتنا من الداخل ،وجعلنا  -إال من رحم ربك  -نعيش غرباء عان سنفسانا،
غرباء ونحن يف سوطاننا ،ومع سهلينا واوينا .إهنا غرباة الانفس والفكار والاروح،
قديما :غربة الوجه واليد واللسان!
وليست كالغربة التي اكرها املتنبي ً
ومن املعارصين من ينكر سن ثمة صحوةع ألناه ال يارى يف كاال ماا جااءت باه
الصحوة إال اجلالبيب القص ة ،واللحى الةويلة ،واخلشونة يف الدعوة ،واجلالفاة
يف السلوك.
وهذا لعمري ظلم ،سن تصور الصحوة هبذه الصورة ،فهذه الصحوة قد نفع اهلل
هبا كث ً ا من سبناء اجليل ،فاهتدوا بعاد ضاالل الفكار ،واساتقاموا بعاد انحاراف

السلوك ،واستيقظوا بعد غفلة القلب ،واهتموا بقضايا سمتهم الكربى بعد سن كان

اهتنمهم بتوافه األمور.
ودرساا ،وعرفاوا السا ة
وفهما ،وعرفوا احلديث حف ًظاا
عرفوا القرآن تالوةً
ً
ً
مرجعا ومنها ًجا ،وحترروا من التبعية الفكرية،
ونورا ،وعرفوا الييعة
ً
النبوية ً
هديا ً

والنفسية ،للغرب واليق ،ومل يعد اعتزا هم إال باإلسالم ،وال مههام إال حتكايم
يعته ،وتوحيد سمته ،وحترير سرضه ،ترى مانهم الصاائمني والقاائمني والركاع

السجود.
سين من هؤالء آخرون يعيشون ،غافلني ،ال يعرفون هلم هدفًا وال رسالة ،سموا ًتاا
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غ سحياء؟!
وآخرون ال هدف هلم إال هم بةوهنم ،وشهوات فروجهمع سضاعوا الصلوات،
واتبعوا الشهوات ،وباعوا سنفسهم بثمن بخس ،نشاوة ساكر ،سو غيباة خادر ،سو
فورة جنس ،سو سهرة جمون؟!
إن من الظلم للحقائق سن نغفل كل ما يقوم به جيل الصحوة من علم وعمال،
وبذل وعةاء ،وال نذكر إال جالبيب الرجال ،ونُقب النساء!
عىل سن هذه  -لو سنصفنا  -إنن هي رمز للتحدي احلضاري ،ودليل عىل التمياز
الثقايف ،وعنوان عىل متاسك الشخصية يف مقابل سولئك الاذين سااباوا سنفساهم يف
حضارة الغرب.
ودعوين سقول برصاحة :إن لدى كث من العرصيني مناا ماا يشابه «احلساساية
املرضية» ضد بعض األشكال واأل ياء التي يتخذها طائفة من سبناء الصاحوة عاىل
اعتبار سهنا آداب سو سنن ،سو حتى واجبات.
ومثل هذه األشياء يف املجتمعات الغربية متر دون ضجيج وال إنكار ،فكث من
شباهبم يةلقون حلاهم ،وكث ون يةيلاون شاعورهم ،وآخارون حيلقاون بعاض
اللحية من سسفل ،ويعفوهنا عىل اجلانبني ،وال يث هذا عليهم عجا ًجا ،وال جلا ًجاا.
عىل حني نجد إعفاء اللحية ،وتقص الثوب ،عندنا يث من القيل والقال ،ما جيعل
موضوعا دائم االشتعال.
منه باستمرار
ً
ومثل الك يقال يف س ياء النساء ،فن الذي يقلق إخواننا العرصيني سن تلتزم الفتاة
املسلمة باحلجاب ،سو حتى بلبس النقاب؟!
لناا ال يدخلون هذا يف باب «احلرية الشخصية» كن يصانعون الاك ماع التاي
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عوامل الصحوة
ما سبب هذه الصحوة؟ وما العامل املؤثر يف ظهورها؟
كتب كاتبون كث ون يف الك ،يمثلون شتى االجتاهات ،وكل يغني عىل لاياله،
وتبعا ملدرسته التي ينتمي إليها.
وكل يفرس األحدث وفق فلسفته التي يؤمن هبا ً
فهناك ستباع «التفس الندي» الاذين سرادوا سن يردوهاا إىل سساباب اقتصاادية
بر ت يف املجتمع ،وهذا هو ديدهنم يف تفس كل وقائع التاريخ ،وتغ اتاه ،حتاى
ظهور النبوات والرساالت السنوية ،سسبابه اقتصادية ،ومن مل يؤمن باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله ال يستبعد عليه الك.
وآخرون ردوها إىل سسباب نفسية ،نشاأت بعاد نكباة سانة (1801م) ،التاي
سموها« :النكسة» ،والتي احتلت هبا إرسائيل ماا بقاي مان فلساةني بعاد نكباة
ّ
(1849م) ،وسضافت إليها اجلوالن ،وسيناء.
وال غرو سن توقظ النكبات الكربى النا  ،ما داموا عىل بقية من سالمة الفةرة،
وقد َّبين لنا القرآن موق

اإلنسان  -ولاو كاان مياكًا  -إاا مساه الرضا ،وناباه

الكرب ،فهو يدعو ربه منيبًا إليه .كن صور موق

ركاب الفلك ،إاا عصفت هبام

الريح ،وسحا ،هبم املوج من كل مكان ،وظنوا سهنم سحيط هبم دعوا اهلل خملصني له

الدين .فال يستبعد سن هتز النكبة الثانية ،بعد نكبة (1849م)  -نكبة (1801م) -
كيان اإلنسان املسلم وترده إىل ساحة اهلل تعاىل ،بعد سن استنرس يف سرضاه البغااث،
وجترس عليه اجلبان وانترص عليه اليهود ،سحرص النا

عىل احلياة!

وسغرب ما كتبه بعض اليساريني العرب يف مرص سن سحد احلكام هو الاذي هياأ

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

25

هلذه الصحوة سن تظهر ،ليقاوم هبا التيار الشيوعي املتنامي يف نظره!
وإن تعجب فعجب سن يقول الك الذين يزعمون سهنم ينةقون بلسان اجلنه !
وال سدري كي

جهل هؤالء سن صحوات الشاعوب ال تصانعها إرادة احلكاام إاا

كانت صحوة عميقة اجلذور يف الفكر والشعور واإلرادة والسلوك ،كن هو املشاهد
يف الصحوة اإلسالمية املعارصة ،وليست جمرد بد طاف عىل السةح.
لو كانت هذه الصحوة من صنع حاكم الستةاع سن يلغيهاا كان سنشاأها ،فاإن
الذي يقدر عىل البناء يقدر عىل اهلدم ،بل هو سسهل.
وليت شعري من الذي صنع الصحوة يف سائر ديار العرب غا مرصا؟ ومان
الذي صنعها يف سائر ديار اإلسالم؟ ومن الذي صنعها خارج العامل اإلسالمي؟
عدو له ،ال حمباة
قد يفكر حاكم ما يف وقت ما يف استغالل الصحوة يف إضعاف ّ
يف يد ،ولكن كراهية يف عمرو ،وقد ينجح يف الك ،وقد تفق ،وقد يتفاق هدفاه
هذا مع هدف الصحوة نفسها ،وقد تعتقد سهنا هي التي تستغله ،ومهان يكان فاال
يعني طء من هذا سن الصحوة من صنع يده(.)2
ربن غاظ هؤالء سن هذا احلاكم ستاح للتيار اإلسالمي  -يف وقات ماا  -سن يعارب
عن نفسه ،كن يعرب غ ه ،كن ستيح لكل التيارات مان يماني ويساار سن تعارب عان
نفسها ،بل ُهيئ هلا يف سنوات طويلة سن تثب عىل سجهزة إعالم الدولاة ،وتسايةر
عليها وتوجهها خلدمة فكرها ،وتشويه الفكر اإلسالمي واالفرتاء عليه ،وال سحاد
يملك الرد سو االعرتاض!

وجها لوجه» (ص.)210 - 238 :
سيضا :كتابنا« :اإلسالم والعلننية
( )2انظر ً
ً
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سجل ...هذا ما مأل قلوب هؤالء غي ًظاع ألهنم يعلماون ويوقناون مان جتاارب
النيض واحلاا سنه التيار الوحيد األصيل املتجااوب ماع فةارة األماة ووعيهاا
دائما يف مصلحة التيار اإلسالمي ،وسنه ال
وتارتها ،وسن حرية الكلمة واحلركة هي ً
يقاوم إال باحلديد والنار ،وقهر الشعوب عىل غ ما ترياد ،وسناه يكمان ولكان ال
ينمحي ،وقد يضع  ،ولكن ال يموت.
اد
وجين َ
إن كل ما يةلبه التيار اإلسالمي سن يرتك له احلرية ليخاطاب الشاعبّ ،
اجلنه  ،ويدعو إىل حقائق اإلسالم ،ويرد عىل سباطيل خصومه ،وهاذا حاق مان
حقوق اإلنسان كفلته املواثيق الدولية ،والدسات املحلية ،ونادت به الديمقراطياة
التي يتغنون هبا.
سم يريدوهنا ديمقراطية هلم وحدهم ،وهم بأفكارهم املستوردة غرباء عن األماة
دخالء عليها؟ فحرية الرسي والتعب واحلركة واالجتنع لكل اجتاه وكل فلسفة إال
االجتاه اإلسالمي صاحب الدار! ورحم اهلل شوقي الذي قال:

سحااارام عاااىل بالبلاااه الااادو ح ،حالل للة من كل جنس؟!
كااال دار سحاااق باألهااال إال يف خبيث مان املاذاهب رجاس
والغريب سن هؤالء الذين يدعون ألنفسهم  -ويدعي هلم مروجو بضااعتهم -
القدرة عىل الغوص والتحليل ،ينظرون إىل الصحوة كأهنا ظاهرة شااة ،سو خارقاة
لقوانني الكون وسنن االجتنع البيي.
وكأن األصل يف األمة املسلمة ،سن تنام فال تصحو ،وسن تفقد الوعي ،فال تفيق،
وإاا سفاقت وصحت ،وجب سن يكون صاحوها وإفاقتهاا بغا اإلساالم ،ولغا
اإلسالم!
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ولعمري ،إن هذا كله خةأ ،بل باطال ،فاألصال يف سمتناا سن تصاحو وتنتباه
باإلسالم ولالسالم ،من رجع إىل تراثنا وجد علنءنا يقولون :ما جاء عىل األصل ال
ُيسأل عن علتهع ألن من شأن األمة اإلسالمية سال يةول غياهبا عن وعيها ،بمقتىض
طبيعة اإلسالم الذي تؤمن به ،والذي تستمع لقرآنه صباح مساء ،والذي ال تغياب
عن ااكرهتا س ة رسوله وس سبةاله ...طبيعة هذا اإلسالم تأبى إال سن توقظها من
سبدا إىل العلام والعمال ،ويرغبهاا يف
سبات وحتييها من موات ،فاإلسالم يدعوها ً
الفكر والنظر ،وحيرضها عىل الكفاح واجلهااد ،ويعادها بالنرصا وعلاو الكلماة،
ويؤكد هلا سن اهلل مع املؤمنني ،وسن العاقباة للتقاوى ،وسن النرصا ماع احلاق ،وسن

ََذ ذ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓٗ ََذ َ َ َ ُ ذ َ َ ُ ُ
راَ َ ۡمكرث ِِف
الباطل اهق ال حمالة {فأما ٱلزبد ذهب جفاء وأما مرا ننفرع ٱَّ
َۡ
ٱۡل ِ
ۡرض} [الرعد.]11 :

ومن شأن هذه األمة  -وفق ما جاء به القرآن ،وما سخرب به الرسول ،وما نةق به
التاريخ  -سن ال جتتمع عىل ضاللة ،وسن تظل فيها طائفة قائمة عىل احلق ،داعياة إىل
اخل  ،آمرة باملعروف ،ناهية عن املنكر ،حتى يأيت سمر اهلل وهم ظاهرون.
َ َۡ َٓ ُذ َۡ ُ َ

ۡ ذ

َۡ

ُ َ

يقول اهلل يف كتابهَ { :وَ ذِم ۡن خلقنا أمة يَدون ب َ
ٱۡل ِق َوبِر ِۦ يعردِلون} [األعاراف:
ِ

.]191

ويقول الرسول الكريم« :ال تزال طة فة م سمتي قة مني ع احلق ،ال يرضهم م

خةلفهم ،حتى يأيت سمر اهلل وهم ع ذلك» ،متفق عليه.
ويقول« :إن اهلل يبعث هلذه األمة ع أس لم مة ة نة م ا هلة ينهىلة» ،رواه
سبو داود.
ويقول التاريخ :إن هذه األمة قد سصابتها نكسات ونكبات كاربى ،مناذ فجار
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شديدا.
معها هبا الظنون ،وابتيل هبا املؤمنون و لزلوا لزااًل
ً

ولكن األمة استةاعت سن تتغلب عىل عوامل الضع

من الاداخل ،وعوامال

الغزو من اخلارج ،وسن حتول اهلزائم إىل انتصارات ،وسن رلق مان الضاع

قاوة،

ومن التفرق وحدة ،ومن األشالء املبعثرة جسم عمالق.
سيضا :إن هذه الصحوات الكربى مل يصنعها غ اإلسالم حني جيد
وقال التاريخ ً
من يعيل كلمته ،وينادي باسمه ،وجيند قوى األمة حتت رايته.
سجل التاريخ الك يف حروب الردة منذ عهد اخلليفة األول ،يوم ارتدت قبائل
العرب ،وتبعوا املتنبئني الكذابني ،ومل يبق عىل اإلسالم غ املدينة ومكة.
وسجل الك يف حروب الصليبيني يف عهود عاند الادين نكاي وناور الادين
حممود الشهيد ،وصالح الدين األيويب.
وسجل الك مرة سخرى يف غزو التتار للعا َلم اإلسالمي ،وبعد سن دمروا بغاداد
وسسقةوا اخلالفة العباسية ،ثم مل يلبث اإلسالم سن سثبات وجاوده ،وانترصا عاىل
التتار مرتني:
عسكريا يف معركة حاسمة من معارك التاريخ قادها سي الادين
انترص عليهم
ًّ
قةز ،مع جنود مرص ،وهي معركاة «عاني جاالوت» يف ( )25مان رمضاان سانة
(059ها) ،سي بعد سنتني فقط من سقو ،بغداد سنة (050ها).
معنويا ،حني دخلوا يف اإلسالم خمتاارين،
انتصارا
انتصارا آخر،
وانترص عليهم
ًّ
ً
ً

وسجل التاريخ ألول مرة دخول الفاحتني الغالبني يف دين املغلوبني! وهاي إحادى
َّ
معجزات اإلسالم.
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وسجل الك يف معارك التحرير واالستقالل يف األوطان اإلسالمية كافة ،فقاد
كان اإلسالم هو املحرك األكرب ،وهو القائد احلقيقي ،لكل معاارك اجلهااد ،ضاد
االستعنر الغا ي لبالد املسلمني.
حركات التجديد والدعوة وأثرها يف الصحوة:
عىل سن هناك حقيقة جيب سن تعرف وتاذكر إاا حتادثنا عان سساباب الصاحوة
ومكوناهتا ،وهي :سن الصحوة املعارصة التاي نشاهد آثارهاا ومظاهرهاا الياوم ،مل
شايةانيا» ظهار وحاده،
توجد من فراغ وال ولدت دفعة واحدة ،وال كانت «نبا ًتا
ًّ

بغ

ارع وال راع كن تصور بعض النا .

إن هذه الصحوة امتداد وجتديد حلركات إسالمية ،ومدار

فكرياة وعملياة،

قائماا بصاورة ،سو باأخرى حتاى
قامت من قبل ،انفرض بعضها وال ال بعضها ً
اليومع حركات قام عليها رجال صادقون ،حاول كل منهم سن جيدد الدين ،سو حييي
األمة ،يف بقعة معينة سو سكثر من بقعة من سرض اإلساالم ،سو يف جاناب معاني سو
سكثر من جانب من جوانب احلياة ،يف االعتقاد سو الفكر سو السلوك.
يذكر التاريخ منهم :جمدد اجلزيارة العربياة ،باعاث الادعوة السالفية ،خاريج
املدرسة احلنبلية ،الشيخ حممد بن عبد الو َّهاب (ت1230 :ها 1182 -م) ،الاذي
قامت عىل سسا

دعوته الدولة السعودية.

ويذكر منهم :مؤسس احلركة السنوسية يف ليبيا ،الشيخ املعلم املجاهد :حمماد
بن عيل السنوي (ت1210 :ها 1958 -م).
ويذكر منهم :الداعية الثائر املجاهد ،الذي سيقظ اإلسالم يف الشعب الساوداين،
وقاتل االستعنر اإلنجليزي ،وانترص عليه ،وسقام لالسالم دولاة يف جناوب وادي
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النيل ،الزعيم القائد حممد سمحد املهدي (ت1332 :ها 1995 -م).
ويذكر منهم :موقظ الشعوب ومنبه األفكار ،وعدو االساتعنر ،وبااار باذور
الثورة عليه يف عا َلم اإلسالم ،داعية «اجلامعة اإلسالمية» السيد مجال الدين األفغاين
(ت1314 :ها 1981 -م).
الر َّحالة املصلح ،داعية احلرية السياسية وعدو االستبداد
ويذكر منهم :األديب َّ

السياي ،الشيخ عبد الرمحن الكاواكبي ،صااحب الكتاابني الشاه ين« :طباائع
االستبداد مصارع االستعباد» و«سم القرى» (ت1323 :ها 1832 -م).
ويذكر منهم :تلميذ األفغاين و يكه يف حتريار «العاروة الاوثقى» ويف حركاة
اإليقاظ والتجديد ،رائد اإلصالح الفكري والتعليمي ،وشايخ املدرساة العقلياة
احلديثة ،األستاا اإلمام :حممد عبده (ت1323 :ها 1835 -م).
ويذكر منهم :تلميذ الشيخ حممد عبده وصاحبه ،ونا

علمه ،الذي سخذ مان

شيخه االستقالل يف الفكر ،والثورة عىل اجلمود والتقليد ،وسضاف إليه التوغال يف
علم احلديث وآثار املدرسة السالفية ،فجماع باني القاديم واجلدياد ،ووا ن باني
املعقول واملنقول ،وسصبح يمثل بجالء «السلفية املجاددة» التاي جتساد األصاالة
واملعارصة بحق .الكم هو العالمة السايد رشايد رضاا ،صااحب جملاة «املناار»،
و«تفس املنار» ،والكتب التي كانت يف وقتها نناج حتتذى ،ومصابيح هبا ُيهتادى
(ت1354 :ها 1835 -م).
ويذكر منهم :املريب املجاهد الصابر ،الاذي قااوم علننياة الكنلياني ،وطغياان
ستاتورك ،وسشعل جذوة اإلينن يف قلوب األتاراك بالرتبياة والقادوة ،وبالرساائل
املوجهة ،الشيخ بديع الزمان سعيد النوري.
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ويذكر منهم :الرجل القرآين ،واملعلام الربااين ،الاذي جساد بدعوتاه شامول
اإلسالم ،وتوا نه وربانيته وواقعيته ،فربط الفكر باحلركة ،مازج العلام بالعمال،
ومجع بني الرتبية واجلهاد ،كن مجع بني نقاء العقيادة السالفية وروحانياة الصاوفية
دينا ودولة ،عبادة وقيادة ،مصح ًفا وسي ًفا.
السنية ،ودعا إىل اإلسالم عقيدة
ونظاماً ،
ً
وحارب الفساد والظلم يف الداخل ،واالستعنر والصهيونية يف اخلارج ،وربَّى عىل
اإلسالم جياًل جعل اهلل غايته ،والرسول سسوته ،والقرآن

عته ،واجلهاد وسيلته،

واملوت يف سبيل اهلل سسمى سمانيه ،إنه مؤسس كربى احلركات اإلسالمية احلديثاة
يف العامل :اإلمام الشهيد حسان البناا (ت1309 :هاا 1848 -م) ،واضاع سساس
العمل اإلسالمي اجلنعي .الذي انتيت رسائله وتالميذه ،وتالمياذ تالمياذه يف
العا َلم كله ،انتشار سضواء الصباح ،وشاء اهلل سن تكون املحن املتتابعة التاي صابت
عىل إخوانه وتالميذ مدرسته ،سببًا يف هجرهتم بدعوهتم ،وتفرقهم يف سقةار اليق
والغرب ،فتنتي هبم الدعوة والصحوة يف كل مكان.

ويذكر منهم :املفكر املجدد ،صاحب النظر العميق ،والتحليال الادقيق ،ناقاد
احلضارة الغربية عىل بص ة ،والداعي إىل نظام اإلسالم عن بينة ،صااحب الكتاب
والرسائل التي ترمجت إىل عيات اللغات ،الذي وق

يف وجه دعااة «التغرياب»

و«سعداء السنة» واملنادين با«نبوة جديدة» واملرتزقاة مان اخلارافيني ،والقباوريني،
ومشوط الفكر ،من املقلدين اجلامدين ،مؤسس كاربى اجلنعاات اإلساالمية يف
شبه القارة اهلندية :العاَّلمة سبا األعىل املودودي (ت1388 :ها 1818 -م) ،الاذي
اتفقت سصول دعوته مع سصول دعوة حسن البنا ،وإن مل يلتقيا ،وإنان التقاى سبنااء
وخصوصاا يف سوروباا وسمريكاا والياق
املدرستني ،وتعاونوا يف جماالت شاتى،
ً
األقىص.
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مفرسا ومةب ًقاا ،ودعاا
ويذكر منهم :العالم الداعية املربِّي ،الذي عايش القرآن
ً

إىل السلفية الواعية والروحانية الصافية ،وحارب اجلمود يف الفكر ،واالنحراف يف
العقيدة ،والعوج يف السلوك ،ووصل العلم بالرتبية ،مؤساس «مجعياة العلانء» يف
نورا هيدي احلائرين ،ورمجًاا
اجلزائر ،ومنشئ جملة «الشهاب» ،التي كانت كاسمها ً
يرهب الشياطني ،الشايخ املصالح :عباد احلمياد بان بااديس (ت1358 :هاا -
1843م).
ويذكر منهم :الداعية الفقيه ،الصابر املجاهد ،صاحب الروح امليق ،والبياان
انة ،فأساكتهم ،ودعااة العلننياة
الس َّ
املغدق ،والعقل املنفتح ،الذي قااوم سعاداء ُّ
فأفحمهم ،مؤسس احلركة اإلسالمية يف سوريا ،ومنشئ جملة «حضارة اإلساالم»،
وصاحب الكتب القيمة ،والرسائل النافعة :الشيخ الادكتور :مصاةفى الساباعي
(ت1395 :ها 1805 -م).
اع َ وماا
ان وماا َ
ويذكر منهم :الرجل ُّ
ض ُ
الصلب ،الذي ُسواي يف اهلل ،فن َو َه َ
فداء لفكرته ،صاحب القلم البليغ واألدب الرفياع ،والاروح
استكا َن ،وقدم عنقه ً
املحلااق ،والفكاار الثااائر .صاااحب «التصااوير الفنااي»« ،العدالااة» ،و«الظااالل»،
و«املعامل» ،وغ ها من الكتب التي انتيات يف لغاات العاا َلم اإلساالمي،

قًاا

وغربًا ،األديب الكب  ،الداعية الشهيد :سيد قةب (ت1390 :ها 1800 -م).
هؤالء امليامني من الدعاة واملفكرين( )3كان لكال مانهم تاأث ه يف جاناب مان

( )3من الدعاة واملفكرين األحياء من له سهم كب يف إجيااد الصاحوة ،ويف إمادادها ،ال يقال عان
املذكورين ،وقد يزيد عىل بعضهم ،سيسجله التاريخ يف حينه .وقاد اقترصانا عاىل سسانء مان
انتقلوا إىل جوار اهلل تعاىل.
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اجلوانب ،عىل عدد من النا  ،يقال سو يكثار ،ويف رقعاة مان األرض ،تضايق سو
تتسع ،وعىل مدى مني يقرص سو يةول ،وإن كان كل واحد منهم يؤخذ منه ويارد
بيا غ معصومني جيتهدون يف خدمة اإلسالم ،فقاد يصايبون،
عليه ،باعتبارهم ً
وقد تةئون .وهم عىل كل حال مأجورون عىل اجتهادهم ،حتى فين سخةاأوا فياه
إن شاء اهلل.
وكان ألصحاهبم وخلفائهم وخرجيي مدارسهم الفكرية واحلركياة نصايب ال
جيحد يف حركة البعث واإلحياء اإلسالمي ،التي نقة بعض ثمراهتا اليوم.
وال ننسى هنا نوادر البةولة ،ومواق

البذل والتضحية والثبات ،التاي وقفهاا

رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،من سبناء الدعوة اإلسالمية ،فمانهم مان قىضا
نحبه ومنهم من ينتظر ،عرفت منهم من عرفت ،فن رسيت إال احلق ،وما شهدت إال
الصدق ،وما علمت إال اخل  ،مثل :الداعية الفقيه املاتمكن :عباد القاادر عاودة،
والعالم الواعظ الثقة املجاهد :حممد فرغيل ،وإخواهنن من الشهداء األبرار :إبراهيم
الةيب ،ويوس طلعت ،وعبد الفتاح إسنعيل ،وحممد يوس هواش ،وموقا
الرجل الصامد الشامخ األستاا حسن اهلضايبي ،املرشاد الثااين جلنعاة اإلخاوان
املسلمني ،ومواق

مجاعة من الشهداء األبةال من إخوانه وسبنائه األبرار ،وغ هم

غاذاء
ممن بذل حياته ودمه هلل قرير العني .فكانات هاذه املواقا اإليننياة الفاذة،
ً
ووقو ًدا للصحوة اإلسالمية.
كذلك كانت حركات اجلهاد اإلسالمي يف العرص احلاديث ماد ًدا للصاحوة ال
تفى تأث ه عىل دار  ،كن كان لرمو هذه احلركات اجلهادية تاأث هم ودفعهام،
مثل :حركة األم عبد القادر يف اجلزائر ،والزعيم حممد سمحد املهدي يف الساودان،
واألم عبد الكريم اخلةايب يف املغرب ،والشهيد عمر املختار يف ليبيا ،والشيخ عز
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الدين القسام ،واملفتي سمني احلسيني يف فلسةني.
وإىل جوار رجال اجلهاد والعمل ،كان هناك رجاال يعملاون يف ميادان الفكار
والثقافة واألدب ،يوقظون العقاول ،وحيركاون املشااعر ،ويصاححون املفااهيم،
ويقاومون االستعنر الثقايف.
ومن هؤالء :شاعر اإلسالم يف اهلند ،الفيلساوف املفكار ،الاذي سيقاظ بفكاره
العقول ،وبشعره القلوب ،الدكتور :حممد إقبال.
ومنهم :سم البيان ،وحمامي اإلسالم ،األديب العالم املوسوعي املؤرخ املصلح،
صاحب املقاالت الناصعة ،والتعليقات الرائعة ،والكتب النافعة ،األما شاكيب
سرسالن.
ومنهم :سديب العربية واإلسالم ،الذي جعل اهلل من قلمه للحق سي ًفا يمحق به
الباطل ،صاحب الروائع البيانية ،واملعارك األدبية يف نرصة اإلسالم ،ومقاومة دعاة
التغريب :مصةفى صادق الرافعي.
ومنهم :الكاتب العمالق ،صاحب العبقريات اإلسالمية ،الذي سخر قلماه يف
سنواته األخ ة لبيان حقائق اإلساالم ،وسباطيال خصاومه ،ومقاوماة الادعوات
اهلدامة من الشيوعية وغ ها ،عبا

حممود العقاد.

ومنهم :داعية النهوض احلضاري ،املفكار املسالم املتمياز بعقالنيتاه وعماق
حتليله ،صاحب «الظاهرة القرآنية» ،و« و ،النهضة» ،وغ ها ،املفكر اجلزائري
مالك بن نبي.
ومنهم :املفكر الداعية الناقد البص  ،مؤلا « :نظاام اإلساالم» ،وغا ه مان
الكتب املتميزة ،األصيلة :األستاا حممد املبارك .وآخرون ال نستةيع حرصهم من
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رجال العلم ،ورجال األدب ،ورجال الرتبية ،ورجال الدعوة :سسهم كال مانهم -
بقدر يقل سو يكثر  -بلسانه سو بقلمه ،بقوله سو بفعله.
وال ننسى مجاعات وحركات كان هلا سثرها ومسامهتها يف جماال الصاحوة ،عاىل
اخااتالف اجتاهاهتااا ومشااارهبا ،باإلضااافة إىل سم اجلنعااات ،وكااربى احلركااات
اإلسالمية :حركة اإلخوان املسلمني.
منها :مجاعة الدعوة والتبليغ ،التي تاب عىل سيدي ستباعها كثا مان العصااة يف
بالد العجم والعرب ،وعرفوا الةريق إىل املسجد والصاالة ،والتوباة ،بعاد

ور

املعصية ،و ور الغفلة.
ومنها :احلركة السلفية التاي عنيات بتصاحيح العقيادة ،وتصاحيح العباادة
وحتريرها من اليكيات واخلرافات ،والدعوة إىل االعتند عىل الكتااب والسانة ،ال
عىل تقليد املذاهب سو اتباع الةرق.
ومنها :مجاعة اجلهاد التي ربَّت ستباعها عىل معاين القوة والصالبة ،وقايم الباذل
والتضحية ،واالستشهاد يف سبيل اهلل.
ومنها :حزب التحرير اإلسالمي الذي وق

جهده عىل الدعوة إلقاماة الدولاة

اإلسالمية وإعادة اخلالفة اإلسالمية.
متساويا .كن سن لكل منها ما هلا وما عليها من ناحياة
وتأث هذه اجلنعات ليس
ً
فكرها ،وسهدافها ،وسساليبها ،ولكن ليس هذا مقام التقويم هلا.
إنن نتحدث عن كل من سسهم يف ظهور الصحوة بجهد ماا .كان ال ننساى دور
اجلامعات اإلسالمية القديمة واحلديثة ،كاأل هر ،والزيتوناة ،والقارويني ،ونادوة
العلنء باهلند ،واجلامعاة اإلساالمية باملديناة ،وجامعاة اإلماام حمماد بان ساعود
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***

اإلسالم
كما تفهمه الصحوة وتيارها الوسطي
***
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الصحوة ،وكيف تفهم اإلسالم؟
ال بد لنا لكي نتبني موق
سو نفكر يف عالجها ،سو نكش
إليه ،وكي

الصحوة من مهوم الوطن العريب ،وكي

ننظر إليها،

قبل الك عن مدى فهمها لالسالم ،ونوع نظرهتاا

تتعامل مع سصوله وفروعه ،وثوابته ومتغ اته ،وسي اجتاه تتبنااه ،وسي

اجتاه حتذر منه ،حتى يكون حكمنا للصحوة سو عليها عن بينة.
تيار الوسطية اإلسالمية:
سحدا ال جيهل سن الصحوة متثل فصائل وتيارات متعددة تتفق كلها عاىل
عىل سن ً
حبها لالسالم ،واعتزا ها برسالته ،وإينهنا برضاورة الرجعاة إلياه ،والعمال باه،
والدعوة إىل حتكيم

يعته ،وحترير سوطاناه ،وتوحياد سمتاه ،والوقاوف يف وجاه

الكائدين له ،ولكنها رتل

يف قضايا ومواق

كث ة ،بعضها يمثال تفصايالت،

وبعضها يمثل اجتاهات مهمة .ولكني هنا سحتدث باسام سهام تياارات الصاحوة
وسعظمها ،وهو التيار الذي سساميه« :تياار الوساةية اإلساالمية»ع والاك لعادة
سسباب:
سواًل :ألنه التيار الذي يمثل سعرض قاعدة يف الصحوة اإلساالمية ،وماا عاداه
يعترب بمثابة قنوات صغ ة ،ربن تفرعت من هذا املجرى الكب  ،إال سهنا انفصالت
عنه بعد الك.
وثةنية :ألنه التيار األعرق واألقدم يف تاريخ الصاحوة سو التجدياد اإلساالمي،
ً

والتيارات سو الفصائل األخرى ،مثل :التكف واهلجرة ،ونحوها ،حديثة العهد ،ال
ترضب يف التاريخ إىل غور بعيد.
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دائماا قصا
وثةلثًة :ألنه التيار الذي يرجى طول عمره واستمراره ،فإن الغلاو ً
سرضاا قةاع ،وال
العمر ،وال ينتظر له البقاء طوياًل ،وف ًقا لسنة اهلل ،فاإن
املنبات ال ً
َّ
ظهرا سبقى.
ً
وأابعة :ألنه  -يف رسيي عىل األقل  -هو التيار الصحيح ،الذي يعرب عن وسةية
ً
اماه القاارآن« :الرصااا ،املسااتقيم» ووسااةية األمااة
املاانهج اإلسااالمي الااذي سا َّ

ََ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ ُذ ٗ َ َ ٗ ذَ ُ ُ ْ ُ َ ٓ ََ
ُ َ
رَ َدذ َء لَع ٱَّذ ِ
راَ َو َيكرون
اإلسالمية{ ،وكذٰل ِك جعلنٰكم أمة وسرطا ِِكونروذ ا
ذ ُ ُ َ َۡ ُ
ك ۡم َاَ ٗدذ} [البقرة .]143 :وجيسد يرس اإلسالم وسنحته{ :نَُ ُ
يرد ذ ُ
ٱَّلل
ٱلَسول عل
ِ
ِ
ُ
َ َ َ ََ َ َۡ ُ
ُ ُ ُۡ ۡ َ ََ ُ ُ ُ
ك ۡم ِف ذ
ك ُم ۡٱل ُع ۡ َ
ِنن م ِۡن
ٱَّل
ل
ع
ل
ع
ج
ا
م
و
{
،
]
195
:
البقرة
[
}
ۡس
ِ
بِكم ٱليۡس وَل ن َِيد ب ِ
ِ
َۡ ََ ٖج} [احلج« ،]19 :إنام بعثتم ميرسي ومل بتعثوا معرسي »« ،رواه الرتمذي».

كن يمثل وسةية سهل السنة بني الفرق اإلساالمية املختلفاة ،ممان يباالغون يف
تضخيم دور العقل عىل حساب الن

 ،سو دور الن

عىل حساب العقل.

خصائص تيار الوسطية:
وحتى نضع النقط عىل احلروف ،ساكر هنا اخلصائ
هذا التيار ،يف فهمه لالسالم وعرضه له.
وسهم هذه املعامل سو اخلصائ

 ،يتمثل يف سمور سربعة:

 - 1اجلمع بني السلفية والتجديد.
 - 2املوا نة بني الثوابت واملتغ ات.
 - 3التحذير من التجميد والتمييع والتجزئة لالسالم.
 - 4الفهم الشمويل لالسالم.

سو املعامل البار ة التي متيز
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وحيسن بنا سن نتحدث عن كل عنرص منها بن يلقاي بعاض األشاعة الكاشافة
عليها.

***
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السلَف َّية والت َّْجديد
-1
ُ
اجلمع بني َّ
وسول خصائ
َّ

تيار الوسةية سنه جيمع بني السلفية والتجديد ،سو بني األصاالة

واملعارصة ،كن يقال اليوم.
فالسلفية تعني :العودة إىل األصول ،إىل اجلذور ،إىل املنابع وهلذا يةلق عىل دعاة
هذا التيار« :األصوليون».
واجلديد يعني :املعايشة للعرص ،واملواكبة للتةور ،والتحرر مان آثاار اجلماود
والتقليد.
وال بد من إلقاء طء من الضوء عىل هذين املفهومني :السلفية والتجديد.
فكث ً ا ما تفهم «السلفية» خةأ ،حيث حيسب من حيسب سهنا العودة إىل النيض

بإطالق ،ولو كان مايض عصور التخل واالنحراف واجلمود.

ولكن املصةلح اإلسالمي ال جيعل «السل » مةلق النضيني ،بل السل

هام

فهماا وإيننًاا
سهل القرون األوىل ،خ قرون هذه األمة ،وسقرهبا إىل متثيل اإلسالم ً
والتزاما .ومن عدا هؤالء يسمون« :اخلل ».
وسلوكًا
ً
واملدار
كان سسا

واحلركات اإلصالحية والتجديدية التي قامت يف العصاور النضاية
دعوهتا وفكرها «السلفية» سي الرجوع إىل ما كان عليه السل األول يف

فهم الدين عقيدة و يعة وسلوكًا.
وكث ً ا ما حذر العلنء مان ابتاداعات اخللا يف االعتقااد والتعباد والعمال:

وخصوصا يف العصور األخ ة التي متثل انتكاسة احلضاارة اإلساالمية ،وتوقا
ً
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الفكر اإلسالمي عن اإلبداع ،وانحاراف السالوك اإلساالمي عان خاط التاوا ن
سماه القرآن« :الرصا ،املستقيم» .ومما حفظناه ونحن يف ثاانوي
واالعتدال ،الذي َّ
األ هر قول صاحب «اجلوهرة»:

فكل خ يف اتبااع مان سال

وكل

يف ابتاداع مان خلا

نسخا «كربونية» هلم .بال
وليس معنى العودة إىل ما كان عليه السل سن نكون ً
املهم سن نتمثل منهجهم وروحهم يف فهمهم وسالوكهم ،وتعااملهم ماع الادين
واحلياة.
بعيادا عان جادل
فنعود إىل فهمهم للعقيدة يف سهولتها ووضوحها ونقائهاا،
ً
املتكلمني ،وتعقيدات املتفلسفني ،وسباطيل القبوريني.
بعيادا عان شاكلية
وإىل فهمهم للعبادة يف روحانيتها وصافائها وخلوصاها،
ً
الةقوسيني ،وابتداع املبتدعني ،ما مل يأان به اهلل.
ادا عاان شااوائب التصااوف
وإىل فهمهاام لألخااالق يف تكاملهااا وقوهتاا ،بعيا ً
األعجمي ،والزهد اهلندي ،والرتهب النرصاين.
بعيادا عان مجاود احلارفيني،
وإىل فهمهم للييعة يف مرونتها وساعة آفاقهاا،
ً
وتقليد املتعصبني ،وتشددات املتخوفني.
بعيدا عن سخيلة
وإىل فهمهم للحياة وثبات سننها ،وقيامها عىل العلم والعملً ،
احلاملني ،وسفكار السةحيني.
وإىل فهمهم لالنسان باعتباره خليفة اهلل يف األرض ،املكرم بالعقل ،واملخاطب
بالتكلي  ،وصانع احلضارة ،واملسئول عن عانرة األرض ،مسائوليته عان عباادة
اخلالق.
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ومن اخلةأ الذي جيب تصحيحه هنا :اعتبار الرسول الكريم املؤياد باوحي اهلل
من مجلة «السل » واعتبار القرآن والسنة من مجلة «الرتاث» واعتبار اإلسالم كلاه
من مجلة «النيض»!!
عمدا.
وهذا خلط شائن بني املفاهيم ،سو حتري للكلم عن مواضعه ً
ماضيا انقىض وانتهى منه ،نحاول سن نساتعيده .إن اإلساالم
إن اإلسالم ليس
ً

هو النيض ،وهو احلاا ،وهو املستقبل.

والقرآن هو كلنت اهلل اهلادية الباقية عىل طول الزمان ،وامتداد املكان.
َ َ

َ َ

ذ

ْ

يأ ُّي ََا ٱَّذ ُ
يأ ُّي ََا ٱَّل َ
اَ} [البقرةَٰٓ { ،]21 :
{ َٰٓ
ِنن َء َذم ُنوذ} [البقرة ،]134 :هي خةاب

اهلل تعاىل للمكلفني يف كل عرص ومرص ،سواء كانوا يف القرن الساابع املايالدي ،سو
يف القرن العيين سو اخلمسني.
إن فقه سيب حنيفة ،وسصول الشافعي ،وكالم األشعري ،وسدب اجلاحظ ،وشعر
سيب العالء ،وآراء ابن حزم ،وتصوف الغزايل ،وفلسفة ابن رشد ،واجتهادات ابان
تيمية ،وغ هم ،وغ هم ،من عنلقة الفكر اإلسالمي يف خمتلا العصاور ،كلهاا
تراث بيي نأخذ منه وندع ،وفق القواعد واملعاي العلمية التي وضعها اإلساالم
يف سيدينا.
سبدا مصدر اإلهلام ،ومصدر اإللزام ،لكال مان
سما كتاب اهلل وسنة رسوله فهن ً
وغدا.
آمن باإلسالم ،سمس واليوم ً
وربن يستبعد كث من النا

سن يرحب الدين بالتجديد ،فالدين عندهم يمثال

القديم الذي ال يتجدد وال يتةور.
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وسؤكد هنا بكل رصاحة سن نبي اإلسالم نفسه هو الذي علمنا سن الدين يتجادد
وسن اهلل هييئ له جمددين بني حني وآخر ،والك يف احلديث الذي رواه سباو داود ،يف
« ُسننه» ،واحلاكم يف «مستدركه» ،وغ مها ،سنه صصص قال« :إن اهلل يبعىلث هلىلذه األمىلة

ع أس لم مة ة نة م ا هلة ينهة».
وإاا رصح الرسول الكريم بتجديد الدين ،فال حيق لزيد سو عمارو مان الناا
اليوم سن يقول :إن الدين ال يقبل التجديد ،فليس هو سعرف بالدين ممن بعثه اهلل به،
لكن املهم هو حتديد مفهوم التجديد وجماله وحدوده .فليس معنى التجديد إخراج
طبعة جديدة من اإلسالم «مزيدة ومنقحة!» ،بل املقصود :جتديد الفقه له ،واإلينن
به ،والعمل بمقتضاه ،والدعوة إليه .فهو جتديد فكري وإينين وعميل وجهادي(.)4
وقد حيسب بعض الناا

حتمياا باني السالفية والتجدياد
تعارضاا
سن هنااك
ً
ًّ

فالسلفية رجوع إىل النيض ،والتجديد انةالق إىل املستقبل.

متاما ،سي سن هناك تال ًما بني السالفية احلقيقياة والتجدياد
ورسيي عكس الك ً
احلقيقي ،فالسلفية احلقيقية ال تكون إال جمددة ،والتجدياد احلقيقاي ال يكاون إال
سلفيا ،فروح السلفية هو التجديد .وقاد جتاىل هاذا املعناى بوضاوح يف املدرساة
ًّ
السلفية التجديدية الكربى التي سسسها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالمذته ،وكاان

هلا سثرها العميق يف العقائد والفقه والفكر واألخالق والسلوك إىل اليوم.
ومثل هذه الروح نجدها عند العالمة ابن الو ير «ت سنة (943ها)» يف اليمن
الذي خل

ثروة فكرية قيمة جتمع بني السلفية والتجديد ،وحتاكم اجتاهات الفرق

( )4انظر :بحثنا عن «جتديد الدين يف ضوء السنة» يف العدد الثاين مان «جملاة مركاز بحاوث السانة
والس ة» بجامعة قةر ،وكتابنا« :من سجل صحوة راشدة».
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واملذاهب إىل سصول اإلسالم ونصوصه ،وترجح منهج القارآن يف بياان العقائاد،
وتثبيتها عىل منهج اليونان.
وقد وجدنا هذا االجتاه السلفي املجدد يف املدرسة اليمنية من بعاد ،املتمثلاة يف
العالمة األم الصنعاين (ت ،)1181 :صاحب «سبل السالم» وغ ه من الكتب،
واملحقق الشوكاين (ت ،)1255 :صاحب الكتاب الشاه ة يف الفقاه واألصاول
واحلديث والتفس وغ ها ،مثل« :نيل األوطاار» ،و«السايل اجلارار» ،و«إرشااد
الفحول» ونحوها.
ووجدنا هذه الروح يف جمدد اهلند الشه  ،وإمام هنضة احلاديث فيهاا ،وحمارر
العقل اهلندي من املذهبية الصارمة ،حكيم اإلسالم سمحد بن عبد الرحيم املعاروف
باسم« :شاه ويل اهلل» الدهلوي صاحب كتااب« :حجاة اهلل البالغاة» وغا ه (ت:
.)1110
كن جتىل هذا يف املدرسة السلفية احلديثة ،التي مثّلها حممد عبده ،ورشيد رضاا،
الذي اعترب بحق عيم املدرسة السلفية احلديثة ،واحلق سنه يمثل السلفية سكثر مان
شيخه.
وربن يعرتض معرتض باحلركة «الوهابية» فهي حركة سلفية ،تستمد من تراث
ساماها د .حمماد
املدرسة «التيمية» ،ولكنها مل تعرف بالتجديد واالجتهااد .هلاذا َّ
عنرة« :السلفية النصوصية» يقصاد بالنصوصاية :احلرفياة يف فهام النصاوص،
ولعلها هي التي سثرت يف كث ممن ينتمون إىل «السلفية» يف عرصانا مان املعاادين
للتجديد.
ولكن الذي يتأمل بإنصاف نشأة هذه احلركة جيد سهنا نشاأت يف جمتماع بسايط
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بعيد عن معرتك احلضارة ،تغلب عليه حياة البداوة ،ومل يكن يف حاجة إىل جتديد سو
اجتهاد ،بقدر ما كان يف حاجة إىل حترير العقيدة ،وتصحيح العبادة ،وتةه الدين
هم احلركة األكرب سن ترد النا
مما علق به من سباطيل .هلذا كان ّ

عن عقائد الياك

إىل عقيدة التوحيد ،وسن تةهر عباداهتم من البدع ،وسفكارهم من اخلرافات.
انة مان
والس َّ
عىل سن ابن عبد الو َّهاب كان له فضل الدعوة للرجوع إىل الكتاب ُّ
الناحية النظرية ،كن له  -من الناحية العملية  -فضل آخر ،يتمثل يف التحارر مان
املذهب الواحد ،إىل باحة املذاهب األربعة ،وإن وق

عند هذا احلد ،ال يتجااو ه،

جمتهدا مةل ًقا ،كن َّ
دل عاىل
وال يصنع كن صنع شيخه وإمامه ابن تيمية ،الذي كان
ً
الك تراثه العريض.
املهم سن السلفية احلقة تال م التجديد ،وسن عصور السل هي عصور التجديد
واالنفتاح.
وكلن رجعنا إىل العهود األوىل :عهود الصاحابة والتاابعني وستبااعهم وجادنا
املرونة واليرس والتسامح ،وسعة األفق يف فهم نصوص الدين ومصالح الدنيا ،ويف
التوفيق بني النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية.
وعيل وابن مسعود وابن عبا
ويف هذا نجد فتاوى عمر ّ

وغا هم مان علانء

الصحابة تررر ،ومن سخذ عنهم ،وتأثر هبم.

ومن هنا اتسعت الييعة لعالج كل جديد يف بالد احلضاارات العريقاة التاي
دخلها اإلسالم يف العراق وفار

والشام ومرص ،وغ ها.

وقد وجدت باالستقراء سن الصحابة هم سفقه النا

لروح اإلساالم وسكثارهم

تيس ً ا عاىل األماة ،وسقادرهم عاىل رباط الادين باحليااة ،وسشاجعهم يف مراعااة
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مقتضيات الزمان واملكان واحلال ،وتالميذهم مان التاابعني سشابه هبام ،وسقارب
إليهم.
وكلن تدرجنا  -تنا ًّليا  -مان عرصا إىل عرصا ،بعادنا عان املروناة والتيسا

والتجديد ،ودخلنا يف دائرة «األحو »،بدل دائرة «األيرسا» ،حتاى إاا انتهيناا إىل
العصور املتاأخرة وجادنا اجلماود والتشاديد والتقلياد ،والوقاوف عناد سقاوال
املتقدمني ،الذين هنوهم عن تقليدهم ،واراا سقواهلم واجتهاداهتم

ودينا
ًعا يتبعً ،

يةاع.
سما التجديد فهو ال ينايف السلفية ،فالتجديد احلقيقي ألمر ما يعني العودة به إىل
ما كان عليه يوم إنشائه وظهوره ألول مرة.
جتديد بناء سثري ال يعني إ الته وإقامة مبنى ضخم عىل سحادث طارا مقاماه،
فهذا ليس من التجديد يف طء.
إنن جتديده سن نبقي عليه كن كان ونحاول سن نعيد إليه اجلدة واحلياة ،ونرمم ماا
سصابه من بىل سو هتدم لبعض جوانبه ،دون سن نغ من جوهره سو من معامله سو مان
جتديدا.
خصائصه شيئًا .وإال اعترب عملنا تزيي ًفا ال
ً
وكذلك «جتديد الدين» سن نحافظ عىل جوهره ومعامله وخصائصه ،ومقوماتاه،
ونعود به إىل ما كان عليه ،يوم ظهاوره وبازوغ فجاره عاىل عهاد رساول اهلل صصص،
وخلفائه الراشدين املهديني.
التجديد احلق يعني العودة إىل «اإلسالم األول» قبل سن تشوبه بادع املبتادعني،
وتضييقات املتشاددين ،وحتريفاات املغاالني ،وانتحااالت املبةلاني ،وتاأويالت
والنحل من قبل.
اجلاهلني ،وعدوى التشويه التي سصابت ا ْلملل ِّ
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و«اإلسالم األول» هو إسالم النقاء والبساطة يف العقيدة ،وإساالم اإلخاالص
واليرس يف العبادة ،وإسالم الةهارة واالساتقامة يف األخاالق ،وإساالم االجتهااد
والتجديد يف الفكر ،وإسالم العمل واإلنتاج للحياة ،وإسالم التاوا ن باني الادنيا
واآلخرة ،واالعتدال بني العقل والقلب.
ومن نعم اهلل علينا  -نحن املسلمني  -سن عندنا من املعاي الثابتة ما نستةيع سن
نميز به بني األصيل والدخيل ،وبني احلقيقي والزائ  ،وقاد سعةاناا النباي هاذا
املعيار حني قال:
«م سح ث يف سمرنة مة ليس منه؛ فهو أ » ،متفق عليه ،و«م عمم عمىل لىليس

عليه سمرنة؛ فهو أ » ،رواه مسلم.
وفاضحا حني تاوهم سن رفاض االبتاداع
شائنا
وقد سخةأ بعض الكاتبني خةأ ً
ً
رفض لالبتكار والتجديد .وهو جهل بحقيقة االبتداع املحظور .إناه االبتاداع يف
سمور الدين املحض ،فاألصل يف شئون الدين :االتباع ،ويف شئون الدنيا :االبتكاار
واالبتداع .فليس من حق البي سن يزيدوا يف الدين بأهوائهم ،وييعوا مناه ماا مل
ويضلوا.
فيضلوا ُ
يأان به اهللَ ،
ويوم كان املسلمون مسلمني ح ًّقا التزموا واتبعاوا يف سماور الادين ،وابتادعوا
وابتكروا يف سمور الدنيا ،وكانوا سئمة احلضارة يف العامل.
ويوم انحرفوا عن حقيقة اإلسالم ابتدعوا يف سمر الدين ،ومجدوا يف سمر الادنيا!
عىل عكس ما سمرهم به اإلسالم ،وما كان عليه اإلسالم.
إن تيار الوسةية اإلسالمية  -وهو املعرب احلقيقي عن الصحوة اإلساالمية  -ال
جيد سي تناقض بني األصالة واملعارصة ،سو بني السلفية والتجدياد ،سو باني النظارة
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بعيدا عن اخللط والتحري .
الرتاثية والنظرة املستقبلية .إاا حددت املفاهيم ً
وإن كان الذي يؤس

له سن كث ً ا من دعااة املعاارصة والتجدياد والنظارة إىل

املستقبل ،يرفضون تراثنا ،وينكرون ماضينا ،ويكادون ال جيدون فيه إال كال يء
وكل رديء.
بعض هؤالء مولعون  -كن يقول األستاا فهمي هويدي  -بالبحث يف القنماة،
فهم يبحثون يف سحط عصور التخل

اإلسالمية ،عن سحط وقائع االنحراف فيهاا

بني آالف الوقائع األخرى ،ثم يقولون :هذا هو «العرص الذهبي» الذي يريدوننا سن
نعود إليه!!
سي واهلل ،هذا ما كتبه سحدهم بكل جراءة.
وال سدري من  -من دعاة حتكيم الييعة يعترب العرص اململوكي سو العثنين هاو
العرص الذهبي لتةبيق

يعة اإلسالم؟

ملهماا يعتاز باه
ومن من دعاة الييعة يقر هذه االنحرافات ،ويعتربهاا تراثًاا
ً
َ
وينادي بالرجعة إليه؟
عىل سن الكاتب مل يكن منص ًفا للعرص الذي كتب عنه .فكم فيه من سمثلة رائعاة
لتحري العدل ،والوقوف بجانب احلق ،وإنشاء معاهاد العلام ،ومؤسساات الارب
واخل .
وهو العرص الذي ظهر فيه ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن ُخلادون ،والشااطبي،
وغ هم ،وهو عرص املوسوعات اللغوية ،واألدبية والدينية ،التي ال يستغني عنهاا
باحث ،وال ينكر قيمتها دار

اليوم.
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النظرة املستقبلية:
عىل سن من اإلنصاف سن نقول :إنه إاا كان الدعاة إىل العلننية سو إىل «التقدمياة»
يكادون يلغون النظرة إىل النيض ،فإن من الدعاة اإلسالميني فئة يكاادون يلغاون
النظرة إىل املستقبل ،ويعيشون متقوقعني عىل النيض ،واجرتار ما فيه ،والدوران يف
ساقيته ،دون اهتنم كاف بمشكالت اليوم ،وتةلعات الغاد ،شاعارهم :ماا تارك
األول لآلخر شي ًئا! وليس يف اإلمكان سبدع مما كان!
والواجب يفرض علينا سن نكون عدواًل بني سمسنا ويومنا وغدنا .فنقتبس مان
األمس ،ونعمل لليوم ،ونستعد للغد ،وهو ما يؤمن به تيار الوسةية اإلسالمية.
وقد ق

علينا القرآن الكريم من سنباء الرسل والصاحلني ماا فياه عاربة ألويل

األلباب ،يف مواجهة احتنالت املستقبل ،وتقلبات األيام.
الص ِّديق ملواجهة اجملاعة:
وسف ِّ
ختطيط ُي ُ
الصديق سسس ،وكي

سنقذ اهللُ عىل يديه

نبي اهلل يوس
ق َّ علينا القرآ ُن قص َة ِّ
مرص وما حوهلا من س مة غذائياة طاحناة ،سهلام اهلل يوسا فخةاط هلاا سحسان
عاما ،سقام فيها اقتصاد مرص  -وكانات الزراعاة سساساه
التخةيط ملدة مخسة عي ً
وحموره  -عىل ياادة اإلنتااج ،وتقليال االساتهالك ،وتنظايم االدخاار ،وإعاادة
االستثنر ،حتى نجت مرص من املجاعة ،وخرجت من األ مة معافاة ،بل كاان هلاا
فضل عىل ما حوهلا من البلدان ،التي جلأ إليها سهلها يلتمسون عندها امل ة واملؤنة،
كن يبدو الك من قصة إخوة يوس الذين ترددوا عىل مرص مرة بعد مرة ،وقالوا له
َ َ
ََ
َ
َ
ٱلُّض َ
يز ََ ذس َنا َوأ َ ۡهلَ َنا ُّ ُّ
يأ ُّي ََا ۡٱل َعز ُ
يف املرة األخ ةَٰٓ { :
ج ۡئ َنا بَِِض ٰ َعةٖ ُّم ۡز َجىٰةٖ فأ ۡو ِف ََّرا
و
ِ
ِ
ۡ َ َۡ َ َ َ ذ ۡ َ ََۡٓ ذ ذَ َۡ
َيزي ٱل ۡ ُم َت َص ذ ِدق َ
ِني} [يوس .]99 :
ٱلك ل وتصدق عل نا إِن ٱَّلل ِ
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سسس ،ومما سكرم اهلل به سهل مرص .وكان

يوس هو الذي رسم معامل التخةيط ،وهو الذي قام بالتنفيذ ،وهاو لادى الدولاة
مكني سمني ،وعىل خزانتها وسمورها حفيظ عليم.
َس ُّد ذِي القرنني:
قصها اهللُ علينا ،هي قصة اي القرنني الذي بناى ساده العظايم،
وقصة سخرى َّ
ليق

منيعا ضد هجنت قبائل يأجوج ومأجوج ألولئاك األقاوام الاذين
ً
حاجزا ً

دفعا إاا هامجوهم مفسدين يف األرض ،مهلكاني للحارث
كانوا ال يستةيعون هلم ً
والنسل.

َۡ
َ ُ ْ َٰ َ ۡ َ ۡ َۡ ذ َۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ
َ
َ ۡ َۡ ُ َ َ َ
وج ُمفس ُِدون ِِف ٱۡل ِ
ۡرض ََل ن َعل لك خ َۡ ًجا
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رَٰٰ ُع ٓوذ أن َي ۡظ ََ ُ
َۡ ذ َٰٓ َ َ َ َ ُ َ ٗ َ َ َ ُ ٓ
رَووُ َو َمرا
ي إِاذ جعل ۥ نا ا قال ءذت ِ ِ
ذ َ َ ٓ ۡ ذ
َ َذٓ َ َ ۡ
ٱس َت ََٰٰ ُعوذ ْ َ َُلۥ َن ۡق َٗا  49قَ َال َهٰ َذذ َ ۡ َ
ۡ
حة ذمِن ذ ِّبٖۖ فذِاذ َجا َء َوع ُد َ ِّب َج َعل ُ ۥ دَك َء َوَكن َوع ُد
ٗذ
َ ذ ِّب َۡقا} [الكه .]89 - 84 :

فكان ميوع اي القرنني هذا من امليوعات األمنية املساتقبلية التاي سقامهاا
الك احلاكم الصالح ملواجهة احتنالت الغد ،وصد هجنت سولئك املفسدين الذي
سرعبوا من حوهلم بغاراهتم املدمرة .وإنن استةاع الك  -بعد إيننه بااهلل  -بفضال
تعاون الشعب معه باحلب ال بالقهر والعمل باملواد واإلمكانات املتاحة حتاى قاام
السد الكب .
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الرسول خيطط للمستقبل:
والرسول صصص حني كان يعرض دعوته عىل قبائال العارب يف مواسام احلجايج
بمكة ،يةلب منهم اإلينن به ،والنرصة له ،كان يفكر يف مستقبل دعوته ،والبحث
عن سرض خصبة يبذر فيها بذوره ،وينقل إليها نشاطه ،ويقيم فيها حكم اهلل.
ح اهلل صدر األو

ولن

واخلزرج من سهل يثرب لقبول الدعوة واإلينن هباا

واملبايعة عىل نرصته عليه الصالة والسالم بيعاة العقباة املعروفاة ،وبعاث إلايهم
«مصعب بن عم » ،وسمر سصحابه بمكة بعد الك باهلجرة إىل إخواهنم هناك ،كان
الك كله رةي ًةا لنقل مركز الدعوة إىل املهجر اجلديد ،حيث تقام دولة اإلساالم،
ويرتفع علم اإلسالم.
وكذلك حني قاال صصص بعاد اهلجارة« :سحصىللوا يل عىل مىل يلفىلا بةم ىل ،

فأحصوا لىله ،فاىلةنوا سلفًىلة وئةىلام ة ،»....كان روى الاك البخااري ،ومسالم يف
«صحيحيهن» ،كان يريد سن يعرف مقدار ما لديه من قوة ،حتى يبناي خةتاه عاىل
سسا

سليم من اإلحصاء واملعلومات الدقيقة.

يشا يف «احلديبية» وهادهنم ملدة عيا سانوات ،كاان يرياد سن
وحني صالح قر ً
يتفرغ لني الدعوة ،وتبليغ الرسالة إىل امللوك واألمراء يف العامل من حوله .وهكاذا
فعل صصص.
اخللفاء الراشدون خيططون للمستقبل:
وهكذا نجد مان بعاده صصص الصاحابة واخللفااء الراشادين حيسابون حسااب
املستقبل ،ويقابلون احتنالته وتوقعاته بن ينبغي من إعداد وحذر ،وكي
قال تعاىل:

ال وقاد

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

َ َ

ذ

ْ

ُ ْ

52

ۡ ُ

يأ ُّي ََا ٱَّل َ
{ َٰٓ
ِنن َء َذم ُنوذ ُخذوذ ِۡذ َ ك ۡم} [النساء.]11 :

وهذا ما دعاهم يف عهد سيب بكر إىل كتابة القرآن الكريم يف مصح بعد سن كان
متفرقًا يف صح

ومواد متعددة ،حينن اساتحر القتال باالقراء يف معركاة الينماة

وغ ها من معارك حروب الردة فخشوا سن يتفاقم الك يف املستقبل فكانت كتاباة
املصح .
ومن الك موق

عمر من قسمة سرض العاراق بعاد فتحهاا ومةالباة بعاض

الصحابة الفاحتني سن تقسم عليهم ،باعتبارها غنيمة هلم سربعة سمخاسها ....ورفض
الك عمر ومعه كبار الصحابة من سمثال :عيل ،ومعاا تررر.
وكان عمر ومن معه ينظرون إىل املستقبل ،مستقبل األجيال اإلسالمية القادمة
إاا استحوا اجليل احلاا عىل مصادر الثروة ،فناا يبقى هلم بعدها؟!
وهلذا قال عمر للصحابة الذين سرادوا قسمة سرض سواد العراق عليهم باعتباره
غنيمة هلم سربعة سمخاسها ،كاملنقوالت :ستريدون سن يأيت آخار الناا

ولايس هلام

طء؟!
ضرورة النظرة املستقبلية يف عصرنا:
وإاا كان االستعداد للغد ،والتخةيط للمساتقبل ،واجبًاا يف كال حاني ،فهاو

سوجب ما يكون يف عرصنا ،الذي يشهد من التغ ات الكب ة والعميقة والرسيعة،
ما مل تعرفه البيية وال عي معشاره يف تارتها الةويل.
فنحن سحوج ما نكون إىل «رؤية مستقبلية» بجوار «الرؤية الرتاثية» التي جعلت
فري ًقا منا سجناء النيض.
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واملستقبل يف جانب منه غيب ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،وال ينبغاي لناا سن نقحام
سنفسنا فيه ،وندعي ما ليس لنا به علم وال لنا إليه سبيل.
ويف جانب آخر ،طء يدخل يف جمموعه حتت الرصد واحلسااب ،سشابه بعلام
بنااء عاىل
األرصاد اجلوية ،والتنبؤ بن يتوقع سن تكون عليه حالة اجلو يف سمد معاني ً
قواعد مدروسة ،وظواهر معلومة.
ومثل هذا يقال بالنسبة للتنباؤ بان يمكان سن تتةاور إلياه صاناعة احلاسابات
اإللكرتونية «الكمبيوتر» ،وصناعة «اإلنسان اآليل» ،وطماوح العلانء إىل اخارتاع
«آلة متفوقة الذكاء» تفوق اكاء اإلنسان سضعاف املرات .ومااا يتوقاع مان نتاائج
هائلة للثورة اإللكرتونية ،وثورة املعلومات؟!
كن يقال الك بالنسبة لن بر يف السنني األخ ة من بحوث قائمة عىل قدم وساق
يف جمال «اهلندسة البيولوجية» سعني :هندسة «املكونات الوراثية» ،وما توصل إلياه
الباحثون من إمكان تغي اخلصائ

واملكونات الوراثية للبكت يا .وما يمكان سن

يتمخض عنه الك من نتائج مذهلة تعترب ثورة جديدة يف ميادين الةاب وصاناعة
األدوية والزراعة وتكوين سالالت جديدة من األحياء والنبات .وسعجب من الك
سن تدخل عامل اإلنسان!
كل هذه التوقعات املستقبلية ال ينبغي لالنسان املسلم سن يغض الةارف عنهاا
بدعوى سهنا غيب ال يعلمه إال اهلل تعاىل.
فهذا من الغيب النسبي الذي وهب اهلل اإلنسان القدرة عاىل اكتشاافه يف دائارة
السنن واألسباب التي سقام اهلل عليها نظام هذا الكون ،وهو داخال يف إطاار قولاه
ذ

ۡ

َ

َ

َ َ
ٱۡل َ ٰ
نس َن َما ل ۡم َي ۡعل ۡم} [العلق ،]5 :وهي سول ما نزل من القرآن.
تعاىل{ :علم ِ
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وسعتقد سن ديننا  -والواقعية من خصائصه العامة  -يوجب عليناا سن نحساب
حساب هذه التغ ات اخلة ة ،وندر

احتنالهتا وتأث اهتا علينا ،ومواقفنا منهاا

وما ينبغي سن نعد هلا من النل والرجال ،وما ينبغي سن هتيئ له اجلامعاات ومراكاز
البحوث ،ونظام التعليم كله ،من تةوير يف األفكاار والانظم واألسااليب ،حتاى
ررج اإلنسان املؤمن ،القادر عىل سن يعيش عرصه ،من غ سن يفقد نفسه ،وينساى
امرءا عرف مانه ،واساتقامت طريقتاه» ،ويف
سمسه .وقد جاء يف األثر« :رحم اهلل ً
احلديث الذي رواه ابان حباان يف «صاحيحه»« :ينبغىلي للعةقىلم سن ياىلون عةأ ًفىلة
بزمةنه.»...

***
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 - 2املوازنة بني الثوابت واملتغريات
ومن خصائ

تيار الوسةية اإلسالمية :املوا نة العادلة بني الثوابت واملتغ ات

يف اإلسالم ،وحتديد الك بوضوح ،حتاى ال راتلط األوراق ،وتاذوب احلاواجز،
وحتى ال نجور عىل سحد الةرفني حلساب الةرف اآلخر ،وحتى ال نجمد ماا مان
شأنه احلركة واملرونة ،وال نغ ما من شأنه الثبات والدوام.
لزاما علينا سن نحدد ما الثوابت ،وما املتغ ات يف رسالة اإلسالم؟
ومن ثم كان ً
الثوابت اخلالدة :يف العقائد:
 - 1سما الثوابت ،فتتمثل سواًل :يف «العقائد» التي متثل فكرة اإلساالم الكلياة عان
األلوهية والعبودية ،وبعبارة سخرى :عان اهلل ،وعان اإلنساان ،وعان الكاون
بشقيه :املنظور ،وغ املنظور ،وإاا استعملنا التعب القرآين والنبوي قلنا :عن
اهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر.
وموق اإلسالم هنا موق املخرب عن حقيقة هذه األشياء املوجب لالينن هباا
كن هي ،بال هتوين وال هتويل.
وهذه األشياء ليست إال حقائق ثابتة ،غ قابلة للتةور سو التغيا  .فااهلل جال

ُ ذ ُُ َ
َ
ِل َول َ ۡم نُ َ ۡ
جالله ،هو اهلل منذ األ ل :سحد صمد {ل َ ۡم نَ ِ ۡ
وَّل َ 1ول ۡم نَكن َُلۥ كف ًوذ أ َۡ ُد َّۢ}

[اإلخالص.]4 ،3 :
واملالئكة جزء من «عامل الغيب» ،وهم من خلق اهلل وجنوده التي ال يعلمهاا إال
َ

ُّ ۡ ُ َ

َ َۡ ُ َُ

َۡ

ُ

َۡ

َۡ ُ

َ

هو .وهم {عَِاد مك َََون َ 19ل يسَِقون ۥ بِٱلق ۡو ِل َوهم بِرأَ َِو ِۦ يع َملرون} [األنبيااء:

ذ

َ

َٓ

ۡ ُ َ

َ

َ{ ،]21 ،20ل َي ۡع ُصون ذ َ
ٱَّلل َما أ ََ ََ ُه ۡم َو َيف َعلون َما نُ ۡؤ ََ َُون} [التحريم.]0 :
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فهم يمثلون «قوى اخل » من عامل الغيب ،كن سن الشياطني متثل «قوى الي».
وكُتب اهلل :هي النصوص اإلهلية املخربة اآلمرة الناهية ،املرشدة إىل ما يةلبه اهلل
من عباده من اإلينن والعمل ،وآخرها واملهيمن عليها هو القرآن الكريم.
ذ
ورسل اهلل :هم سفراؤه تعااىل إىل خلقاه ،بعاثهم مبياين ومناذرينِ{ ،لِ َرل
َ ُ َ
ََ ذ
ٱَّللِ ُۡ ذدُۢة َب ۡع َد ُّ
كون ل ذِلن ِ
ٱلَ ُس ِل} [النساء ،]105 :سرسلهم بالبينات ،وسنازل
اَ لَع
ن

معهم الكتاب وامليزان ليقوم النا

بالقسط ،وختمهم بمحمد صصص ،فلايس بعاده

نبوة وال رسالة.
واليوم اآلخر :هو اليوم املوعود ،الذي يقوم النا

فيه لرب العااملني ،ويقفاون

بني يديه للحساب واجلزاء ،فتوىف كل نفس ما كسبت ،وجتزى بن عملت ،فإماا إىل
جنة وإما إىل نار.
وكل هذه سخبار عن حقائق ثابتة ،ال تتةاور وال تتغا  ،ساواء كاان الناا

يف

العرص احلجري سم يف العرص النووي ،وسواء كانوا يركبون اجلنل ،سو يركبون سفن
الفضاء.
قد حيدث التغ عن طريق الفهم والتفس  ،وإدخال التأويالت عىل النصوص.
وخصوصا يف جمال العقائد ،وقد فتحه من قبلنا عاىل مرصااعيه،
وهذا باب خةر،
ً
فحرفوا الكلم عن مواضعه ،وبدلوا كالم اهلل ،فاألحو ،إغالق هاذا البااب الاذي
هتب منه رياح الفتنة والتزيي  ،وإبقااء النصاوص عاىل داللتهاا الواضاحة غا
املتكلفة ،وإن تفهم كن كان يفهمها الذين تلقوها عان الرساول صصص ومان تابعهم
بإحسان.
وبذلك نسلم من مغبة التأويل الذي ال نعلم :هل يوافق مراد هلل سم ال؟ والاذي
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قد ينتهي بقوم  -كن حدث بالفعال  -إىل تاأويالت باطنياة ،وحتريفاات

كياة

وكفرية ،هي سبعد ما تكون عن طبيعة اإلسالم .كن نسلم من التفرق واالخاتالف
الذي سهلك سهل الكتاب من قبلنا ،نتيجة تعدد التأويالت وتعدد األهواء وهو ماا
واراعا بذراع.
شربا بشرب،
ً
وقعت فيه الفرق عندناً ،
اتباعا لسنن من قبلناً ،
يف العبادات:
قياماا
 - 2وتتمثل الثوابت كذلك يف «العباادات» التاي فرضاها اهلل عاىل عباادهً ،
بواجب شكره ،وحق ربوبيته هلم ،مثل :الشعائر الركنياة األرباع ،التاي متثال
سركان اإلسالم ومبانيه العظاام :الصاالة ،والزكااة ،والصايام ،واحلاج ،وماا
يكملها من نوافل تقرب املرء من ربه ،وتزيد من رصيده عنده ،وما يلحق هباا
من عبادات سخرى ،مثل :الذكر ،والدعاء ،وتالوة القرآن.
فهذه العباادات ثابتاة باقياة ،ال يادخل عليهاا تةاوير وال تغيا يف جوهرهاا
وسصوهلا .فالصلوات مخس يف اليوم والليلة ،وكل صالة منها عادد معاروف مان
الركعات ،وكل ركعة منها سقوال وسفعال معينة :قيام ،وقراءة ،وركوع ،وساجود،
وتكب  ،وتسبيح ،وتشهد ،وتسليم ،وستظل هذه هي الصاالة .عااش الناا

يف

القرن األول سو الثالثني ،كانوا يساكنون يف األكاواخ سو يف ناطحاات الساحاب،
وكذلك الزكاة ،والصيام ،واحلج.
جتد مسائل يف سداء هذه الفرائض ،قاد حيادثها التةاور ،فتحتااج إىل
ولكن قد ّ
اجتهاد جديد ،يف ضوء النصوص الثابتاة والقواعاد الياعية املقاررة ،كالصاالة
بالنسبة لرواد الفضاء ،وسين تكون قبلة من يصيل فوق القمر؟ والصالة والصيام يف
املناطق القةبية والقريبة منها ،وصالة َمن ال جيد وقات العشااء ،وإحارام ركااب
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الةائرات يف احلج سو العمرة ....والزكاة يف األماوال النامياة اجلديادة كاالعنرات
واملصانع واألسهم وغ ها .وتناول احلقن املغذية سثناء الصيام ،وتسجيل القرآن يف
سسةوانة سو

يط :هل له حكم املصح سم ال؟

وقد يدخل التةور يف تةبيق هاذه العباادات ،كاساتخدام البوصالة يف حتدياد
القبلة ،سو مكربات الصوت يف األاان ،سو املراصد يف رؤياة اهلاالل ،سو احلاسابات
اآللية يف حساب الزكاة ،سو الةائرات يف نقل احلجيج ،ولكن مثل هذه التةاورات
ال عالقة هلا بالعبادات ااهتا.
املهم سن جوهر العبادات ال يتغ  ،وال تتل

باختالف الزمان واملكان واحلال،

فهي من الثوابت اخلالدة يف رسالة اإلسالم وال جدال.
يف ِ
القيم األخالقية:
 - 3ومن الثوابت كذلك« :القيم األخالقية العليا» ،وسمهاات األخاالق العملياة
التي حتدد عالقة اإلنسان بربه كاإلخالص له ،والرجاء يف رمحته ،واخلشية مان
عقابه ...وعالقته بنفسه ،مثل :النظافة ،والعفة ،واحلياء ،والصرب ،والشجاعة،
والعزة ،وحماسبة النفس ...وحتدد عالقتاه بأرستاه ،مثال :الرعاياة للحقاوق
الزوجية ،وحقاوق البناوة ،وبار الوالادين ،وصالة الارحم ،وحتادد عالقتاه
باملجتمع ،مثل :قول الصدق ،وإنجا الوعد ،والوفاء بالعهد ،ورعاية األماناة،
ورمحة الصغ  ،وتوق الكب  ،والعدل ماع الصاديق والعادو ،والارب بالناا
وفعل اخل للجميع ،وغ الك من مكارم األخاالق التاي بعاث النباي صصص
ليتممها.
ويف اجلانب السلبي :سمهات الراائل التي حذر اإلساالم منهاا سشاد التحاذير،
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مثل :القتل ،والرسقة ،والزنا ،والشذوا اجلنيس ،و ب اخلمر ،وسكل الربا ،وسكل
مال اليتيم ،واحلسد والبغضاء ،والكرب والرياء ،وعقوق الوالدين ،وقةيعة الارحم،
وشهادة الزور ،والكذب ،والغيبة والنميماة ،واخلياناة ،وساوء الظان ،والغادر،
والقسوة ،والظلم .فكل هذه حرام ،بل من سكرب املحرمات عند اهلل.
وهذه كلها  -سواء يف اجلانب اإلجيايب سم السلبي  -ثابتة راسية كاجلبالع فالعفة
اجلنسية مثاًل فضيلة واجبة ،والزنى رايلة حمرمة ،عاش اإلنسان يف بدو سو حرضا،
وخصوصاا لألنثاى ،سمياة
ويف جمتمع راعي ،سو صناعي .واحلياء فضيلة ال ماة،
ً
كانت سو متعلمة ،يف القرن األول ،سو يف القرن العيين سو األربعاني ....وهكاذا،
فمء الزمن ،وتةور األوضاع ال حييل الفضائل إىل راائل ،وال يقلب الراائال إىل
فضائل.
كل ما يف األمر سن العرف قد يكون له دخل يف بعض األحيان ،يف حتديد بعاض
معينا من احلديث سو امل ي خار ًجاا عان احليااء سم ال،
التفصيالت ،كأن يعترب لو ًنا ً
وطريقة معينة يف اللبس خارجة عن احلشمة اليعية سم ال .كن ينظر يف ي معني:
هل هو تشبُّه بالرجال سو ال؟ وهل فيه تشبه بالكفار سم ال؟ ونحو الاك مماا حيتمال
االجتهاد وال يمس جوهر القيم واألخالق.

يف األحكام القطعية:
سيضا« :األحكام القةعية» يف شائون الفارد واألرسة واملجتماع
 - 4ومن الثوابت ً
واحلكم والعالقات الدولية ،التي ثبتت بالنصوص املحكمة وسمجعات عليهاا
األمة ،واستقر عليها الفقه ،مثل :إباحة الةالق ،وتعدد الزوجات ،بان يتبعهاا
من قيود و و ،،وإجياب النفقة عىل الازوج ،وإعةائاه درجاة القواماة عاىل
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األرسة ،وتوريث األوالد :للذكر مثل حظ األنثياني .ومثال:

03
عياة امللكياة

الفردية ،وحل البيع وحرمة الرباا ،وإجيااب الرضاا يف العقاود ،والوفااء هباا،
والرتخي

يف بيع املسلم ،وجوا الرهن ،والوكالاة واحلوالاة ونحومهاا مان

العقود ،ووجاوب إقاماة احلادود  -بياوطها  -عاىل املارتكبني جلرائمهاا،
والتعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة ....إلخ.
فهذا النوع من األحكام مع الثوابت األخرى هو الذي يمثل «الوحدة الفكرياة
والشعورية والسلوكية» لألمة ،عىل اختالف البيئات واألقةاار ،وتغا األعاراف
واألعصار.
املتغريات املتجددة:
وفين عدا هذه الثوابت الراسيات ،نجد جل سحكاام اليايعة قابلاة لالجتهااد
وتعدد األفهام .واالجتهاد عالقة ثالثية بني املجتهد والواقعة والدليل ،ومهن حياول
املجتهد سن يتحرر من ااتيته ،وينظر إىل الادليل بتجارد وموضاوعية ،فاالواقع سن
املجتهد ابن مانه وبيئته ،وال بد سن يرتكا «بصنهتن» عىل تفك ه ،شاء سم سبى ،كان
سن الواقعة نفسها حدث متأثر بزمانه ومكاناه ،مان حياث وقعهاا عاىل األنفاس
وتأث ها يف النا .
وال عجب سن تتغ هذه األحكاام الثابتاة باالجتهااد ،بتغا الزماان واملكاان
والعرف واحلال ،وهي املوجبات التي تاؤثر يف اجتهااد املجتهاد وفتاوى املفتاي،
وقضاء القايض.
وهنا كتب اإلمام ابن القيم فصله املمتع يف كتابه الشه « :إعالم املوقعني» عان
تغ الفتوى بتغ األ منة واألمكنة واألحوال والعوائد والنيات ،ومما نقله يف الك
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ما اكره عن شيخ اإلسالم ابن تيمية :سنه مر عاىل قاوم مان التتاار سياام ساةوهتم
وطغياهنم ،وكانوا ييبون اخلمر سادرين يف هلوهم ومنكرهم ،فأنكر عليهم بعض
حرم اخلمرع ألهنا تصد عان اكار
سصحابه ،فقال هلم ابن تيمية :دعهمع فإن اهلل إنن َّ

اهلل وعن الصالة ،وهؤالء تصدهم اخلمر عن قتل األنفس وسفك الدماء!

وكتب اإلمام شهاب الدين القرايف النلكي فصله القيم يف كتاباه« :اإلحكاام يف
متييز الفتاوى من األحكام» عن تغ الفتوى بتغ العوائد واألعراف فين كان مان
مبنيا عليها.
األحكام ًّ
وكتب بعدمها عالمة احلنفية ابن عابدين  -الذي سصابحت حاشايته الشاه ة
املسماة« :ني العرف فين بناي مان
ورسائله عمدة املتأخرين يف املذهب  -رسالته
َّ
األحكام عىل العرف».
مقصورا عىل األحكام املبنية عىل العارف فقاط ،سو األحكاام
وليس هذا التغ
ً

الثابتة باالجتهاد فين ال ن

فيه ،عن طريق القيا

واالستحسان ،واالستصاالح،

وغ ها فحسب.
سيضا ...وبخاصة
بل يدخل يف الك كث من األحكام الثابتة بالنصوص الظنية ً
هذا النوع من األحكام ،الذي بني عىل رعاية مصلحة منية سو عرف قائم ،فينبغي
إاا تغ ت املصلحة سو تغ العرف ،سن يتغ احلكمع فإنه يدور ماع علتاه وجاو ًدا
وعدما.
ً
مثال الك :قوله صصص« :امليزان ميزان سهم ماة ،واملايةل مايةل سهم امل ينة».
فاحلديث يقصد إىل تقرير مبدس هام يف التعامل باني الناا  ،وهاو الرجاوع يف
املعاي إىل ما انضبط واشتهر عند سهله ،وسصبح من الدقة واإلتقان عندهم بحياث

02
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حيتكم إليهم ،ويعول عليهم .وقد كان سهل مكة سهل جتارة وتعامال باملو وناات:
الدراهم ،واملثاقيل ،واألواقي ،ونحوهاع فضابةوها وستقنوهاا .سماا سهال املديناة
فكانوا سهل رع وثمر ،فكان جل تعاملهم باملكيالت ،من املد والصاع ،ونحومها،
فضبةوها وستقنوها .فجاء هذا احلديث النبوي اليي يقرر الرجوع يف كل معيار
إىل البلد الذي عرف به ،واخت

بإحكامه وتدقيقه .فاعترب املرجع يف امليزان سهال

مكة ،واملرجع يف املكيال سهل املدينة.
ولكن إاا جد يف عرص ما  -كن يف عرصنا هذا  -موا ين سو مكاييل سخارى سدق
وسيرس يف احلساب وسسهل يف التعامل ،مثل :اجلرام ،والكيلو جرام ،ونحوهاا مان
املعاي العيية ،فهل يق احلديث النبوي املذكور عقبة دون هذا التةور؟
كالع فإن هذا الن

بناء عىل وضع قائم قد تغ  ،وهو يسعى إىل هدف
إنن وردً ،

معني يف ضبط معامالت النا  ،وهو ما يتحقق عىل وجه سفضل باالنتقال إىل هاذه
املعاي اجلديدة .فإاا اعتربنا هذه املعاي  ،فقد عملناا باروح احلاديث وحققناا يف
الواقع هدفه الذي ورد ألجله ،وإن مل نعمل بلفظه.
التعامل هبذا النوع مان املعااي اجلديادة،
ولذك قَبَ َل املسلمون يف سنحاء العا َلم
َ

إمجاعا عىل جوا ه.
دون نك من سحد ،فكان ً
ومن الك الن

عىل سن لزكاة األثنن سو النقاود نصاابني ،سحادمها :للاذهب،

والثاين :للفضة ،وبينهن تفاوت شاسع ،بحيث يمكن سن يكون الشخ

غنيا جتب
ًّ

عليه الزكاة إاا قدر ما معه من النقود بالفضة ،فإاا قدرته بالاذهب تغا الوضاع،
وربن سصبح فق ً ا يستحق الزكاة!
فهل قصد الرسول صصص الك؟ سم تصادف سن كان هناك نقادان يتعامال الناا
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هبن ،سحدمها :من الذهب ،واآلخر :من الفضة ،ويرصف سحدمها بقيمة معينة مان
اآلخر ،واآلن قد تغ احلال كله ،ومل يعد ثمة نقود اهبية ،وال فضية تذكر ،فال باد
من النظر يف سصل القضية واعتبار سحد النقدين هو األسا

يف تقدير النصاب.

وقد نظرنا يف الك وبحثنا يف «فقه الزكاة» ،فرسينا سنه ليس لزكاة النقود اليوم إال
نصاب واحد ،كن رسينا مع بعض علنء العرصا :سن األوفاق هاو اعتباار النصااب
دينارا التي وردت هبا اآلثار ،ويسااوي و هناا الياوم عاىل
بالذهب ...سي العيين ً

جراما .فمن كان عنده نقود بلغت قيمتها قيمة هذا
سرجح الةرق يف التقدير (ً )95

خالصا  -فقد ملك النصاب.
القدر من الذهب  -ولو غالبًا ال
ً
وهناك بعد الك شئون احلياة املتغ ة من راعة وصناعة ،وطب وهندسة ،وماا
إىل الك من العلوم التجريبية وتةبيقاهتا يف احلياة اليومية ،فهذه ونحوهاا مرتوكاة
لعقول البي وجتارهبم وممارساهتم  -ليس عليهم إال سن حيكموا فيها منةق العقال
والعلم والتجربة ،وهي التي ورد يف مثلها احلاديث الصاحيح« :سنىلتم سعلىلم بىلأمر

نيةلم».
واإلسالم هبذا التوا ن جيمع بني الثبات والتةور ،سو الثبات واملرونة يف تناساق
بديع.
إنه الثبات عىل األهداف والغايات ،واملرونة يف الوساائل واألسااليبع الثباات
عىل األصول والكليات ،واملرونة يف الفروع واجلزئيات ،الثبات عىل القيم الدينياة
واألخالقية ،واملرونة يف الشئون الدنيوية والعلمية.
واإلسالم هبذا ،يتسق مع طبيعة احلياة اإلنسانية خاصاة ،وماع طبيعاة الكاون
مسايرا لفةرة اإلنسان ،وفةرة الوجود.
الكب عامة ،فقد جاء هذا الدين
ً
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سما طبيعة احلياة اإلنسانية نفسها ،ففيها عنارص ثابتاة باقياة ماا بقاي اإلنساان،
وعنارص مرنة قابلة للتغ والتةور.
وسننه ،متغ يف سجزائه وصوره.
وسما طبيعة الكون ،فهو ثابت يف جوهره ُ
فال عجب سن تأيت

يعة اإلسالم ،مالئمة لفةارة الكاون ،وفةارة اإلنساان،

جامعة بني عنرص الثبات وعنرص املرونة والتةور.
وهبذه املزية يستةيع املجتمع املسلم ،سن يعيش ويساتمر ويرتقاي ،ثاب ًتاا عاىل
متةورا يف معارفه وسساليبه وسدواته.
سصوله وقيمه وغاياته،
ً
فبالثبات ،يستعيص هذا املجتمع عىل عوامال االهنياار والفنااء ،سو الاذوبان يف
املجتمعات األخرى ،سو التفكك إىل عادة جمتمعاات ،تتنااقض يف احلقيقاة ،وإن
ظلت داخل جمتمع واحد يف الصورة.
وباملرونة ،يستةيع هذا املجتمع سن يكي نفسه وعالقاته ،حسب تغ الازمن،
وتغ سوضاع احلياة ،دون سن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية.
اخلةر كل اخلةر عىل احلياة اإلسالمية سن نثبت ما من شأنه املرونة والتةور ،سو
نةور ما من شأنه الثبات واخللود ،فتضةرب احلياة ورتل املوا ين.

***
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 - 3التحذير من اجتاهات
التجميد والتمييع والتجزئة لإلسالم
ومما يميز تيار الوسةية اإلسالمية :وقوفه عناد خاط االعتادال باني املفارطني
سيضا  -إىل وجوب احلذر من االجتاهات املنحرفاة -
واملفرطني ،والتنبه  -والتنبيه ً
َ

عن جهل سو عمد  -يف تفسا اإلساالم ،والتاي تنتهاي بتحريا اإلساالم عان
خةرا :ثالثة ،ال جياو لناا
حقيقته ،كن سنزله اهلل عىل رسوله ،وسشد هذه االجتاهات ً
سن نغفل احلديث عنها هنا ،ولو بإجيا واختصار:

 - 1اجتاه جتميد اإلسالم:
من هذه االجتاهات ما يعمل عىل جتميد اإلسالم ،وصبّه يف قوالاب حجرياة ،ال

تقبل املرونة وال تسمح بالتغ  ،وال تتسع لتفتح سو حوار.
يمثل هذا االجتاه صنفان متناقضان:
 - 1صن

يتمسك بأقوال األقدمني من سئمة املذاهب وستباعهم ،ال حييد عنها ،وال

رافضا كل اجتهااد
يرىض هبا بدياًل،
معتقدا سن السل مل يرتكوا شي ًئا للخل ً .
ً
قائياا،
جديد ًّسيا كان صاحبه ،وكانت احلاجة إليه .فال يقبل هؤالء اجتهاا ًدا انت ًّ
مجاعيا ،ظانني سن كتاب األقادمني حتاوي كال طء،
فرديا ،وال
وال
إنشائيا ،ال ًّ
ًّ
ًّ

وفيها إجابة عن كل سؤال ،غافلني عن طرس عىل احلياة من تغ هائال ،وتةاور

كب  ،بعد االنقالب الصناعي ،والتةور التكنولوجي ،والتواصل العاملي ،الذي
جعل العا َلم «قرية كربى» كن قال سحد األدباء.
وإين سسأل هؤالء :هل جيدون يف كتب األقدمني حكم راعة األعضاء يف اجلسم
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البيي ،وحكم املالحة اجلوية ،وصالة رواد الفضاء ،ورزين القرآن واحلديث يف
«الكمبيوتر» وغ ها وغ ها من القضايا اجلديدة؟
تيارا بار ً ا يف قلب الصحوة اإلسالمية ،وإن كاان يمثال
وهذا الصن ال يمثل ً

تيارا كب ً ا يف قلب األمة اإلسالمية.
ً
 - 2وصن

رافضاا سقاوال
يدعي التمسك بالنصوص،
وخصوصاا مان السانةً ،
ً

خامسا» ،حيكام عاىل املاذاهب
املتقدمني واملتأخرين ،جاعاًل من نفسه «مذهبًا
ً
كلها وال حتكم عليه! يقول عن األئمة العظام ،بل الصحابة الكرام :هم رجاال

ونحن رجال!
جدد» وإن مل يكن هلم علام الظاهرياة ،ففايهم
وسنا سسمي هؤالء« :الظاهرية ا ْل ُ
حرفيتهم.
وكث ً ا ما يغفل عن طبيعة النصوص اجلزئية ،ودالالهتا ومالبساات ورودهاا:

سهي عامة سم خاصة ،مةلقة سم مقيدة ،حمكمة سم منسوخة ،ثابتة سو متغ ة ،موجبة
سو خم ة ،سصلية سم فرعية ،قةعية سم ظنية؟
فال بد من النظر يف هذا كله ،ليعلم ما يقبل تعادد األفهاام وماا ال يقبال ،وماا
حيتمل وجهة نظر جديدة وما ال حيتمال ،وماا تتغا فياه الفتاوى بتغا األ مناة
واألمكنة واألعراف واألحوال ،وما ال يتغ بحال.
وهذا ما حيتاج إىل سهلية خاصة وسفق واسع ،كث ً ا ما يفقده سولئاك املتشاددون

حيجرون ما وسع اهلل.
الذين ّ

وقد انتهى اجلماود عاىل بعاض النصاوص اجلزئياة دون ربةهاا بغ هاا مان
النصوص والقواعد الكلية ،بأنا

من هذا الصن

إىل ما انتهى إليه اخلوارج مان
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من امللة باجلملة.

ولو نظروا إىل القضية نظرة شاملة متوا نة ،وقابلوا النصوص بعضها بابعض،
وردوا املتشاهبات إىل املحكنت ،واجلزئيات إىل الكليات ،التضحت هلام الرؤياة،
وسلم حكمهم من الغلو املهلك ،ومل يقعوا يف خةيئة تكف املسلم.
إبقاء عاىل األصال ،ومحااًل حلاال املسالم عاىل
لقد حذر اإلسالم من التكف ً ،
الصالح ومةاردة للغرور الذي ينظر إىل الناا

باساتهانة واحتقاار ،وإىل الانفس

باستعالء واستكبار.
إن اإلسالم ال يسمح ببابوية تصدر ضد الناا

قارارات احلرماان سو متانحهم

صكوك الغفران!
 - 2االجتاه إىل متييع اإلسالم:
هذا االجتاه املتشدد «جتميد اإلسالم» تقابله اجتاهات متعددة سخرى تشرتك كلها
يف القصد إىل «متييع اإلسالم» وتفريغه من مضامينه الثابتة ،وسحكامه اخلالدة.
هذه االجتاهات املغرضة واملشبوهة  -عىل اختالفها وتباينها  -حاولت وحتااول
جاهدة حتري

ويل عنانه عن غايته ،وتةعيمه بعنارص غريبة
اإلسالم عن حقيقته ّ -

عنه ،وحذف سشياء تعد من مقوماته الذاتية ،وتفس مبادئاه وسحكنماه بان تادم
سهدافها ،ويتفق مع مصاحلها.
فهناك اجتاه يمكن سن نساميه« :تنصا اإلساالم» سي تفسا ه تفسا ً ا ياذيب

الفوارق بينه وبني النرصانية ،يسوي بني التوحيد والتثليث ،وبني القرآن املحفاوظ
واإلنجيل املحرف ،ويزعم سن اجلميع مسلمون :هذا مسلم َعبَ َد اهلل بييعة حممد،

سيضا مسلم ،فقد َعبَ َد اهلل بيايعة
وااك مسلم َعبَ َد اهلل بييعة املسيح ،واليهودي ً
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موسى!!
ومما يدخل يف هذا االجتاه :احلمالت املنكرة عىل خصائ

اإلساالم يف سحاوال

األرسة يف إباحة الةالق ،وتعدد الزوجاات ،واملحااوالت املتكاررة هناا وهنااك
تأثرا باألفكار الغربية النرصانية.
ملنعهن ،وحتريم ما سحل اهللً ،
سماه بعضهم« :بلشفة اإلسالم» وهاو يعماد إىل تفسا اإلساالم
وهناك اجتاه َّ
تفس ً ا يلصقه باالشرتاكية النركسية ،سو يلصق به االشرتاكية النركسية ،مساتغ

ما يف اإلسالم من تقييد للملكياة ،وإنصااف للةبقاات الكادحاة ،وحارب عاىل
الرسف والرتف والشح ،وجعل النا

كاء يف اوريات البيئة ،وحارص عاىل

تنمية اإلنتاج ،وعدالة التو يع وإقامة تكافل اجتنعي يشمل فئات املجتمع كلها...
إلخ.
كن حاول سصاحاب هاذا االجتااه تفسا سحاداث السا ة النبوياة ،ومواقا
عموما ،من خالل فلسفتهم النركسية يف التفس الندي
الصحابة ،وتاريخ اإلسالم
ً
للتاريخ ،حتى قسموا الصحابة بني يمني ويسار ،وسداروا املعاارك مان خاالل ماا
عموه من رصاع الةبقات.
وال غرو سن قرسنا وسمعنا من جيمع بني ال يء وضاده ،كان قاال بعضاهم :سناا
مسلم ماركيس ،سو ماركيس مسلم ،وسمعنا دعوة إىل اإلسالم اليساري سو اليساار
املسلم ،وكذلك اإلسالم االشرتاكي سو االشرتاكية اإلسالمية ،وقرسنا عن اشرتاكية
الرسول واشرتاكية عمر ،واشرتاكية سيب ار.
وهناك اجتاه ثالث مقابل لالجتاه الثاين ومضاد له ،ويمكن سن نساميه« :رساملة
اإلسالم» سي تفس اإلسالم تفس ً ا جيعلاه سقارب إىل الرسسانلية ،مساتغ ماا يف
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اإلسالم من عناية بحرية الفرد وحقوقه ورعاية حاوافزه الذاتياة ،وإباحاة امللكياة
الفردية ،وما يتبعها من التفاضل يف األر اق والتفااوت باني األفاراد والةبقاات،
و عية امل اث والوصية ،وغ الك مما ينايف الفلسفة اجلنعية التي تقاوم عليهاا
النركسية ،فضاًل عن الندية اجلدلية التي تعترب الدين سفيون الشعوب.
ويدعم هذا االجتاه تفس ه هذا ،بأن الرسسنلية تقاوم يف جانبهاا الساياي عاىل
املبادئ الديمقراطية ،التي تتفق مع مبدس الشورى والبيعة يف النظام اإلسالمي.
سيضاا عان اإلساالم اللياربايل ،وعان الليربالياة
وال عجب سن قرسنا وسامعنا ً
اإلسالمية ،ورسينا من حياول تربير الفوائد الربوية ،حمرفًا كلنت اهلل عن مواضعها.
ويكفي للرد عىل كال االجتاهني السالفني وفساد دعوامها :سن ك مانهن يانقض
واشارتاكيا يف الوقات
رسسنليا
ومجاعيا،
فرديا
اآلخر ،وال يمكن سن يكون اإلسالم ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وتنازه عان مسااوئهن.
العامليين،
املذهبين
ااته ،ولكن اإلسالم حوى سفضل ما يف
ّ
ْ
ْ

قدما ،فال جيو سن ينساب املتقادم إىل
وهو عىل كل حال سسبق منهن ً
منا ،وسرسخ ً
املتأخر.
واحلق سن اإلسالم منهج متميز بذاته ،وال يوص إال بأنه اإلسالم .وقاد يتفاق
متاماا يف
مع هذا املذهب سو ااك يف سصل سو سكثر من سصوله ،ولكنه مساتقل عنهاا ً
سهدافه وطرائقه ،يف مقوماته وخصائصاه ،ويف سناواع سحكاماه ،ومصاادر إهلاماه
وإلزامه.
وسود سن سقول كلمة هنا ملن يادعو إىل االشارتاكية سو الديمقراطياة بادعوى سن
تدعون
هذه ،سو تلك تتفق مع اإلسالم :لناا ال تدعون إان إىل اإلسالم نفسه؟ لناا َ
وتدعون إىل الفرع؟ إاا كان يف هذه املذاهب املستحدثة ما يف اإلسالم ،فقد
األصل ْ
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اإلسالم فال ترىض بغ اإلساالم

بدياًل.
 - 3االجتاه إىل جتزئة اإلسالم:
وثالث هذه االجتاهات هو االجتاه إىل جتزئة اإلسالم ،وتقةيع سوصاله.
فاإلسالم منهج كامل حلياة البي ،مادياة وروحياة ،فردياة واجتنعياة ،دينياة
ودنيوية ،مثالية وواقعية ،فال بد سن يؤخذ اإلسالم كله كن سمر اهلل ،عقيدة وعباادة،
وتنظيما.
وتوجيها ،وسخوة
وتييعا
وسخالقًا ومعاملة،
ً
ً
ً
ومما يؤس

حلما عىل وضم ،فأعملوا يف كياناه
له سن اإلسالم ابتيل بقوم جعلوه ً

املتنسك سكني التقةيع والتجزئة ،مغ ين لةبيعته التي سنزله اهلل عليها.
فهناك من يريد هذا الدين جمرد عقيدة نظرية بال عبادة وال عمال ،وحسابك سن
تنةق بالشهادتني لتأخذ صكًّ ا بدخول اجلنة والنجاة من النار .مع سن اإلينن احلق ال
يوجد بال عمل .كن يتضح الك من مئات النصوص من القرآن والسنة.
ومنهم من يريده عبادةً بال سخالق ،سو سخالقًا بال تعبد ،برغم قوله تعاىلَ { :و َما
َ َۡ ُ ۡ
ٱۡل ذن َو ۡ َ ذ ۡ ُ ُ
ون} [الذاريات ،]50 :وقول الرسول« :إنام بعثت ألمتىلم
ٱۡلنس إَِل َِّلَعَد ِ
خلقت ِ
ِ

ماةأ األخ ق»(.)5

نظاما للحياة.
ومنهم من يريده عقيدة وعبادة وسخالقًا ،وال يريده
ً
تييعا وال ً
إنه مسلم يف املسجد يؤدي فرض اهلل ويقرس كتااب اهلل ،ولكناه إاا خارج مان
حرمه اهلل ،واحتكم إىل حماكم تقء بغا ماا سنازل اهلل،
املسجد تعامل بالربا الذي َّ
( )5رواه البخاري يف «األدب املفرد» ،واحلاكم ،وصححه ،وسقروه ،عن سيب هريرة.
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ع اهلل.

إنه يف املسجد ديني ،ويف خارج املسجد علنين ،يؤمن بابعض الكتااب ويكفار
ببعض ،يأخذ من القرآن آية الكري ،يتلوها ويتربك هباا ،وال يأخاذ آياة املدايناة،
ُ َ َ َۡ ُ

ذ

ُ

ٱلص َام} [البقرة:
وكلتامها يف سورة واحدة .يتمثل سمر اهلل إاا قال{ :كتِب عل ك ُم ِ

 ،]193ويتوق
َ

ۡ

ُ

ُ َ َ َۡ ُ
ك ُم ۡٱلقِ َصرا ُ } [البقارة ،]119 :سوُ { :كت ِ َ
رب
يف سمره{ :كتِب عل

َ ۡ ُ
ك ُم ٱلقِ َتال} [البقرة ،]240 :وكلها واردة يف سورة واحدة بصيغة واحدة.
عل

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ َ
يؤمن ويعمل بقوله تعاىل يف سورة النئدةَٰٓ { :
رت ۡم إَِل
يأيَرا ٱَّلِنرن ءذمنروذ إِاذ قم
َ ُ َ
ُ َ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ
ذ َ َ ۡ ُ ْ
ُ ۡ ََۡ ُ َ ُ
ك ۡ
رم
حوذ ب ِ َُ ُءوسِركم وأ جل
ٱلصل ٰوة ِ فٱغسِلوذ ُو ُجوهك ۡم َوأنۡدِنَك ۡم إَِل ٱل َم ََذف ِِق وٱَس
َ ۡ َ َۡۡ
ني} [النئدة ،]0 :إىل آخر آية الةهارة املعروفة.
إَِل ٱلكعَ ِ
َُ
َ ذ ُ
ٱلسا ِق َوٱل ذسرا ِقة
ولكنه ال يق هذا املوق من قوله تعاىل يف نفس السورة{ :و
َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٓ َ َّۢ َ َ َ َ َ َ
ك ٰ ٗل ذ
ِرن ٱ ذَّللِ َو ذ ُ
َ
ٱَّلل َعز ٌ
يرز َۡكِر م} [النئادة،]39 :
م
فٱقطعوذ أندِيَما جزذء بِما كسَا ن
َۗ
ِ
ََ ذۡ َۡ ُ ََٓ ََ ذُ َُ َ َ ُ ۡ َ
ُ ذ
َ
َ
ٱَّلل فأ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱلكٰفِ َُون  ....99ه ُم ٱلظٰل ُِمون
وقوله{ :ومن لم ُيكم بِما أنزل
َۡ ُ َ
ُ ....99ه ُم ٱلفٰسِقون} [النئدة.]41 - 44 :

لقد كان الغالب عاىل عمال الناا

يف العصاور النضاية الزياادة يف اإلساالم

باإلحداث واالبتداع وإضافة ما ليس من الدين إليه ،والتقرب إىل اهلل بن مل ييعه،
ودخل يف دين اهلل بدع ما سنزل اهلل هبا من سلةان وال قام عليها مان برهاان ،وكال
بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
سما هذا العرص فمحنة اإلسالم فيه تتمثل فيمن يريدون سن حيذفوا منه ما هو من
صلبه ومن مقوماته ومن خصائصه.
وال غرو سن قامت يف اهلند نحلة جديدة حتت شعار نباوة ائفاة ،كال مههاا سن
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حتذف من اإلسالم فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل ،ليبقى اإلسالم ضاعي ًفا سعازل باال
قوة ،ويعيش املسلمون حتت سلةان الكفار ،يةيعوهنم وال يعصون ،ويستسلمون
كفارا غاصبني!
وال يقاومونع ألن طاعة سويل األمر واجبة ولو كانوا ً
دينا بال
وقام يف بعض بالد املسلمني من يفصل بني اإلسالم واحلكم ،وينادي به ً
دولة ،وعقيدة بال

يعة ،وقرآنًا بال سلةان!

وفروعا.
جزما منةق اإلسالم سصواًل
ً
وهذه الدعاوى كلها يرفضها ً
إن اإلسالم يف عقائده وعباداته وسخالقياته وتييعاته ،وحدة مرتابةة ،ال يقبل
التجزئة ،وال جيو سخذ بعضها وإمهال بعضها ،فإن الذي

عها واحاد ،وهاو اهلل

تعاىل الذي سمر بةاعته فيها ،وحذر من تركها سو ترك بعضها.

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ۡ
ٱد ُخلُروذ ْ ِف ذ ۡ َ ذ ٗ َ َ ذ ُ ْ ُ َ
يقول تعاىل{ :يأيَا ٱَّلِنن ءذمنوذ
ٱلسِرل ِم كٓفرة َوَل تتَِعروذ خ ُطرو ٰ ِ
ِ
ذ َٰۡ ذُ َ ُ
ك ۡم َع ُد ذو ُّمَِني} [البقرة ،]239 :سي ادخلوا يف ائع اإلسالم مجلاة،
ٱلش َٰ ِن إِن ۥ ل

وال تةيعوا الشيةان يف اإلعراض عن طء منها.

ََ ۡ ُ ََُۡ َ ٓ َ ََ ذُ ََ َذ ۡ َ ۡ ٓ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ٱۡذ ۡه ۡم أن
ويقول سبحانه{ :وأ ِن ٱۡكم بينَم بِما أنزل ٱَّلل وَل تتَِع أه َوذ َءهم و
ََٓ ََ ذُ َ
َۡ ُ َ َ
ٱَّلل إ ِ َّۡل َك} [النئدة.]48 :
وك ع َّۢن َب ۡع ِض ما أنزل
يفتِن

دائماا سن
والتحذير هنا من دسائس غ املسلمني واتباع سهوائهم التاي حتااول ً
تفتن املسلم عن سنزل اهلل إليه من كتاب ،وما ييع له من سحكاام ،إن مل يكان عان
الكل ،فعن بعض ما سنزل اهلل .وربن رضوا بذلك كخةوة سوىل تتبعها خةوات ،عىل
سن فتح باب التفريط يف جزء من دين اهلل ال يؤدي إىل ضياع الدين كله.
ومن هنا سنكر اهلل تعاىل يف كتابه عىل بني إرسائيل جتازئتهم لادينهم ،وسخاذهم
ببعض منه وتاركهم لابعضع فقارعهم هباذا األسالوب الشاديد الباالغ الشادة:
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ُ ذ
ٓ
َ
َ ُۡ َ
ََُۡ ُ َ
ۡ ُ َ َ
ۡ َ
ون ب ََ ۡ
ٰ
ب َوتكف َُون ب ِ ََ ۡع ٖض َما َج َزذ ُء َمن َيف َعل ذٰل ِك مِرنك ۡم إَِل
ِت
ك
ٱل
ض
ع
{أ تؤمِن ِ ِ
ِ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ ُّ َ َ َٰٓ َ َ ذ ۡ َ َ
ذُ َ
َ
ٱَّلل بِِٰفِرل ع ذمرا
ذب َو َمرا
خ ۡزي ِِف ٱۡل وة ِ ٱَّلن ا ويوم ٱلقِيمةِ نرَدون إَِل أا ِ
ِ
رد ٱلعرذ ِ َ
َ ُ َ
ت ۡع َملون} [البقرة.]95 :

***
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 - 4الفهم الشمويل لإلسالم
وإاا كان تيار الوسةية ،يرفض األفهام التي تقوم عىل جتزئة اإلسالم ،فإنه يتميز
بفهمه الشمويل لالسالم ،فهو ال يركز عىل شعبة من اإلسالم دون شعبة ،وال بعاد
مجيعا ،وبخاصة ما سمهله املسلمون ،سو سعةاوه
دون بعد ،بل يسلط األضواء عليها ً
دون حقه وحجمه يف تعاليم اإلسالم ،ومن هناا كاان االهاتنم باألبعااد اخلمساة
التالية:
شعبة تتجه إىل النفس فتصلحها بالتزكيةع وهذا هو البعد اإلينين.
وشعبة تتجه إىل املجتمع فتصلحه بالعدالةع وهذا هو البعد االجتنعي.
وشعبة تتجه إىل احلكم فتصلحها بالشورىع وهذا هو البعد السياي.
وشعبة تتجه إىل النظم فتصلحها بالتييعع وهذا هو البعد التييعي.
وشعبة تتجه إىل احلياة فتصلحها بالعنرةع وهذا هو البعد احلضاري.
ال ُبعد اإلمياني:
فأما الشعبة األوىل  -سو البعد األول  -فهي سسا

البناء كلاه ،فاملجتمعاات ال

تصلح إال بصالح األفراد ،واألفراد ال يصلحون إال بصالح األنفس ،واألنفس ال

تصلح إال بالتزكيةَ { :و َن ۡفس َو َما َس ذوى ٰ ََا  9فَ َأل ۡ ََ َم ََا فُ ُ
دو َ َها َو َت ۡق َوى ٰ ََا  8قَ ۡد أ َ ۡفلَ َ
رَ َمرن
ٖ
َز ذكى ٰ ََا َ 4وقَ ۡد َخ َ
اب َمن َد ذسى ٰ ََا} [الشمس.]13 - 1 :
رم ۡٱلك َِتٰ َ
ومن هنا كانت مهمة الرسول صصص يف سمتاه سناهَ { :و ُي َ
رز ذك ِ َ ۡم َو ُي َع ذل ُِم َُ ُ
رب
ِ
ۡ ۡ َ
َوٱۡل ِك َمة} [اجلمعة ،]2 :والتزكية طء سعمق من التعليمع التعليم يتصال باالرس ،
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والتزكية تتصل بالنفس ،والتزكية مشتقة من « كا  -يزكو» إاا طهار ونان ،فهاي
معا .سو رلية وحتلية :رلية من الراائل ،وحتلية بالفضائل ،ومكاارم
تةه وتنمية ً
األخالق التي بُعث الرسول ليتممها.
إن ُس َّنة اهلل يف التغ االجتنعي ،سن يسبقه تغي نفيس عميق ،جيعل الفرد كأناه
إنسان جديد ،حني تتغ سهدافه وآماله وحوافزه ومفاهيمه ،ونظرته إىل نفسه ،وإىل
الكون واحلياة من حوله ،وإىل رب العاملني من فوقه.
قاادرا عاىل تغيا
إنه مل يغ اسمه وال صورته ،ولكن تغ ت سعنقه ،فأصابح
ً

سلوكه وعالقاته ،وتغي احلياة يف حميةه ،وهذا منبع التغي للمجتماع كلاه ،كان
ذ

َ

َ

َ

َ

ْ

َ ُ

ذَ ُ ذُ َ ۡ َ ذ
ي ُيغ ذ ُ
َيوذ َما بِأنف ِس َِ ۡم} [الرعد.]11 :
قرر الك القرآن{ :إِن ٱَّلل َل يغ َِي ما بِقوم ۡ ٰ ِ

والعامل األساي يف هذا التغي وهذه التزكية هو اإلينن بااهلل والياوم اآلخار،
وهو التوحيد الذي جيعل املؤمن يستعيل عىل متاع الدنيا و ينتهاع ألنه يعلام سن ماا
عند اهلل خ وسبقى ،وهو الذي حيرره من اخلضوع ملخلاوق مثلاه يف األرض سو يف

َذ َ ۡ ُ َ ذ ذَ َ
ٱَّلل َوَل
السنء من رجال امللك سو من رجاال الادينع ألن شاعاره{ :أَل نعَرد إَِل
ً َ
ذ
ُ
َ ۡٗ ََ َذ َ ُ
نُ ۡ َ
ٱَّللِ} [آل عمران.]04 :
خذ َب ۡعض َنا َب ۡعضا أ ۡ َب ٗابا ذمِن دو ِن
ۡشك ب ِ ِۦ ايا وَل يت ِ
ِ

وهو الذي يمنح صاحبه الثقة والقوة ،فال هين وال يضع وال يستكني مهن نزل
به من املحن والشدائدع ألنه يوقن سن ما سصابه مل يكن ليخةئه ،وما سخةأه مل يكان

ُ ذ ُ ََٓ ذ َ ََ َ ذُ ََ ُ َ َ
ََ ذ
دائما{ :قل لن ن ِص بنا إَِل ما كتب ٱَّلل َّا ه
رو ََ ۡولى ٰ َنرا ُۚ َولَع ٱَّللِ
ليصيبه ،وهو يقرس ً
ََََۡذ ۡ
َ
َّك ٱل ُم ۡؤم ُِنون} [التوبة.]51 :
فل تو ِ

غير عرب اجلاهلية  -عرب األصنام واخلمار والزناى والرباا
وهو اإلينن الذي َّ

واملنكر والبغي  -إىل صحابة حمماد صصص :سبار الناا

نفوساا،
قلوبًاا ،وسطهارهم ً
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وسصلحهم سعناًل ،وس هدهم يف الدنيا وسحرصهم عىل الدين.
واإلينن اإلسالمي ليس جمرد معرفة اهنية تن العقل بن تكش له من حقاائق
الوجود الكربى :اهلل ،والوحي ،واإلنسان ،واملسئولية ،واجلزاء.
إنه سعمق من الك وسوسع مدى .إنه نور يءء العقال ،ويقاني يغمار القلاب،
ومثل حتفز اإلرادة ،وضم يوجه السلوك.
وإن شئنا عربنا بن عرب به األقدمون من سلفنا ،فقلنا :إنه اعتقاد باجلنان ،وقاول
باللسان ،وعمل باجلوارح واألركان.
جمسدا يف سعنل وسخالق ومواق ،
وال غرو سن عرض لنا القرآن الكريم اإلينن
ً
لتكون مرآة ،يرى كل امرئ فيها نفسه :مااا سخذ منها ،ومااا ترك؟

َ
َ ۡ ََۡ َ ُۡ ۡ ُ َ ذ َ ُ
ِنن ه ۡم ِِف َصلت ِ َِ ۡم
انظر إىل قوله تعاىل يف القرآن املكي{ :قد أفلَ ٱلمؤمِنون  2ٱَّل
ذ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ذ َ ُ ۡ ذ َ ٰ َٰ ُ َ
َٰ ُ َ َ ذ َ ُ َ
ِنن ُه ۡ
ون َ 9و ذٱَّل َ
رم
ِنن ه ۡم ع ِن ٱللغوِ مع ََِون  1وٱَّلِنن هم ل ِلزكوة ِ ف ِعل
خشِعون  1وٱَّل
ۡ َ ٰ ُ َ ذ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ذ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َ
ُُ
ِني َ 9م ِن
ج َِم أو ما َلكت أنمنَم فذِنَم غَي َلوم
ج َِم حفِظون  9إَِل لَع أزو ِ
ل ِفَو ِ
َ
َ
ۡ َ َ ٰ َ َ ٓ َ َ ٰ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ َ ذ َ ُ ۡ َ َ
رم ِۡلَٰ ٰ َنٰرت ِ َِ ۡم َوع َۡر ِده ِۡم َُ ٰ ُعرون 8
ٱبتَغ و ذء ذل ِك فأولئ ِك هم ٱلعادون  9وٱَّلِنرن ه
َ ذ َ ُ ۡ َ َٰ َ
ُ
َ
لَع َصل َوٰت ِ َِ ۡم ُيَاف ُِظون} [املؤمنون.]8 - 1 :
ٱَّلنن هم
و ِ
ذ َ ُۡ ۡ ُ َ
ْ ذ
ون ذٱَّل َ
ِنن َء َذم ُنوذ بِٱَّللِ َو َ ُس ِ
وَلِۦ
وانظر يف القرآن املدين إىل قوله تعاىل{ :إِنما ٱلمؤمِن
ْ َ
ُ
َ ُ
ذ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ذ ُ َ
ُم ذم ل َ ۡم نَ َۡتَابُوذ ْ َو َ
رم ٱلصٰردِقون}
ج ٰ ََ ُدوذ بِرأ ۡم َوٰل ِ َِ ۡم َوأنفسِر َِ ۡم ِِف َسرب ِ ِل ٱَّللُِۚ أولئِرك ه

[احلجرات.]15 :

َ َ
َ ذ َ ُ ُ َۡ َ
ذ ذَ ۡ ََ ٰ َ ُۡ ۡ َ َ ُ
ٱۡل ذنرة ُۚ
ِني أنف َس َُ ۡم َوأ ۡم َوٰل َُم بِرأن لَرم
وقوله سبحانه{ :إِن ٱَّلل ٱاَت مِن ٱلمؤ ِمن
ذَٰۡ َ ۡ
ذ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ ً َ َ ۡ َ ٗذ
َُ ُ َ
َ
َ ُۡ َۡ
ذن
ن ِل وٱلقَء ِ
ٱۡل ِ
نقٰتِلون ِِف سب ِ ِل ٱَّللِ قتلون ويقتلون وعدذ عل ِ ۡقا ِِف ٱِو ى ِة و ِ
َ َٰ َ
َ ذ َ ۡ َۡ ُ ْ َۡ ُ
َو َم ۡن أ َ ۡو َ ٰ َ ۡ
ك ُم ذٱَّلِي بَ َ
رو ۡٱل َف ۡ
ِرك ُه َ
رو ُز
راي ۡع ُتم بِر ُِۚۦ وذل
َف بِعَ ِدو ِۦ مِن ٱَّللُِۚ فٱستب ِۡشوذ بِب عِ
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ۡ
ُ َ
َ
ذ َٰٓ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ ذ َٰٓ ُ َ ذ ٰ ُ َ
ون ٱل ذ ٰ
ِرَون
د ُدون ٱٓأۡلَ
ٱل َع ِظ ُم  222ٱلتئَِون ٱلعَِدون ٱلح ِمدون ٱلسئِحون ٱلركِع
س ِ
ذ َذ
َ ذ ُ َ َ ُۡ َ َ ۡ َٰ ُ َ
ۡ ۡ
ۡ ۡ َ
ون ِ ُ ُ
ۡشر ٱل ُمرؤ ِمن ِني} [التوباة:
وف وٱَّاهون ع ِن ٱلمنك َِ وٱلحفِظ
بِٱل َمع َُ ِ
ۡلردودِ ٱَّللَِۗ َوَ ِِ

.]112 ،111

َ ُُۡ َ
َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َۡ ُٓ َ ۡ
رض نررأََون
وقولاه جاال شااأنه{ :وٱلمؤمِنرون وٱلمؤمِنٰررت بعضررَم أو َِّلَراء بعر ٖ
ُۡ َ َُ ُ َ ذ ََٰ َُۡ ُ َ ذ َ َٰ َُ ُ َ
َََۡ ۡ َ َ
رون ذ َ
بٱل ۡ َم ۡع ُ
ٱَّلل
رَ ويقِ مرون ٱلصرلوة ويؤترون ٱلزكروة وي ِط ع
نك
م
ٱل
رن
ع
ن
و
َ
ن
ي
و
وف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ذ
َ
ذ
ذ
َ
َ
ََُ ُٓ ْ
ٱَّلل إن َ
َ َۡ ُُ ُ ُ
ٱَّلل عز ٌ
ك م} [التوبة.]11 :
يز َۡ ِ
و سوَل ُۚۥ أو َٰٓلئِك سَيحَم َۗ ِ
ِ

الس َّن ُة النبوي ُة اإلين َن يف بضع وسابعني شاعبة ،تتمثال فيهاا العقائاد
وعرضت ُّ
السااليمة ،والعبااادات اخلالصااة ،واألخااالق الفاضاالة واملعااامالت املسااتقيمة،
والعالقات الةيبة ،وا ْل ُمثل اإلنسانية الرفيعة.
وحسبنا سن نقرس هذه األحاديث:
«اميامن بضع و بعون شعبة ،واحليةء شعبة م اميامن».
«املؤم َ :م سمنه النة

ع

مة هم وسمواهلم».

«ال يؤم سح لم حتى حيب ألخيه مة حيب لنفةه».
« َم لةن يؤم بةهلل واليو اآلخر فليار ضىليفه ،ومىل لىلةن يىلؤم بىلةهلل واليىلو

خريا سو ليصمت».
اآلخر ،فليصم أمحه ،وم لةن يؤم بةهلل واليو اآلخر فليقم ً
«ليس بمؤم م بةت شبعةن ،وجةأه إىل جنبه جة ع».
كن عرض لنا القرآن اإلينن يف مواق بةولية نرى فيها سثر اإلينن يغني عن كل
بيان.
اقرس قصة سحرة فرعون ،وانظر كي

غيرهم اإلينن ،وسنشأهم خل ًقا آخر ،من
ّ
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بالباطل ،إىل «هداة» يدعون النا

19
إىل «احلق».

لقد جاءوا إىل فرعون ،ينتظرون األجر والزلفى مناه ،إن كاانوا هام الغاالبني،
ويقسمون بعزته إهنم هلم الغالبون ،ولكنهم لن وقع احلق وبةل ما كاانوا يعملاون
انكش القناع عن قلوهبم ،ومثلت احلقيقة الكربى سمام سعينهم ،فأعلنوها رصحية
يف وجه فرعون مل يرعبهم تأهله ،ومل يرهبهم جربوتاه ،ومل يثانهم وعياده وهتدياده
بالقتل والصلب ،لقد جعل اإلينن من ضعفهم قوة تتحدى كربياء فرعون وجنوده

َ ۡ
ََٓ َ َ
ذ َۡ
َ
اض إِن َما تق َِضر هٰر ِذ ِو
وتقول له يف قوة املؤمنني ،وإينن األقوياء{ :فٱق ِض ما أنت ق ٖۖ
ۡ َ َ َ ُّ ۡ َ ٓ
ذٓ َ َذ َذَ ۡ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ ََ َ َۡ َ ذ ۡ
ِحَ َو ذ ُ
ٱَّلل
ٱۡل ٰوة ٱَّلن ا  91إِنا ءذمنا بَِبِنا َِّلَغفَِ َّا خَٰٰيٰنا وما أكَهتنا عل ِ مِن ٱلس َِ
َ
ذُ َ َۡ َ ذ ُ ُ ۡ ٗ َ ذ َُ َ َ ذ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َۡ
ُي َ ٰ
َخ َۡي َوأ ۡب َ َٰٓ
ري 99
َق  91إِن ۥ من نأ ِ ب ۥ ُم َِما فذِن َلۥ جَرنم َل يمرو ِ َرا وَل
ۡ َ
َ َ َ ۡ ُ ۡ ٗ َ ۡ َ َ ذ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ك ل َ َُ ُم ذ
ٱَّل َ َج ٰ ُت ٱل ُع ٰل} [طه.]15 - 12 :
ومن نأت ِ ِۦ َؤمِنا قد ع ِمل ٱلصل ِح ِ
ت فأولئ ِ

إن البعد اإلينين ليس جمرد بعد روحي ،إنه كذلك  -كن رسينا  -بعاد سخالقاي،
وبعد بةويل ...بُعد جيعل اإلنسان لسان حق ،وشعاع هدى ،وينباوع خا ورمحاة
للعاملني ،ويف احلديث« :سلمم املؤمنني إيامنًة سحةنهم ُخلقًة».
البعد االجتماعي:
وسما الشعبة الثانية فهي التي تتجه إىل املجتمع ،لتقيم فيه العدل ،وتزيل املظاامل
والبغي ،وتعةي كل اي حق حقه.
لقد سعلن القرآن الكريم سن إقامة العدل بني النا

هو هدف الرساالت السنوية

ََ ۡ َۡ َ َۡ ُ ُ ََ َۡذ َٰ ََ َ َۡ َ َ ُ ُ ۡ َٰ َ َ ۡ َ َ
روم ٱَّذ ُ
ذن َِّلَ ُق َ
راَ
ت وأنزَّا معَرم ٱلكِترب وٱل ِمرن
كلها{ :لقد أ سلنا سلنا بِٱۡل ِن ِ
ۡ
بِٱلقِ ۡس ِط} [احلديد ،]25 :والقسط :هو العدل.

تنوه بالعدل والقساط وتثناي عاىل
وجاءت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ّ
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املقسةني .كن سعلنت حربًا ال هوادة فيها عىل الظلم والظاملني وعىل كل من يعينهم
سو يركن إليهم ،بل كل من يسكت عنهم وال ينكر عليهم ،فإن الساكت عن احلاق
قريب من الناطق بالباطل ،بل جعل القرآن جمرد الركون إىل ال َّظ َلمة موجبًا لعاذاب
َ

َ ْ َ ذ

َ ْ َ

َ
َ َ ُ ََ ذ ُ
ك ُم ٱَّذا ُ } [هود.]113 :
اهلل وسخةهَ { :وَل ت َۡك ُن ٓوذ إَِل ٱَّلِنن ظلموذ تمس

وسشد سنواع الظلم :هو ظلم األقوياء للضعفاء ،ظلم األغنيااء للفقاراء ،ظلام
سرباب العمل للعاملني .سن يعمل اإلنسان الكث وال جيد القليل ،ثمرة لعمله .وسال
يعمل آخر شي ًئا وجيد كل طء! سن يوجد يف النا

من يضع يده عىل بةناه يشاكو

سيضا يشكو محة التخمة.
عضة اجلوع ،وبالقرب منه من يضع يده عىل بةنه ً
سوءا سن يكون الذي يشكو اجلوع واحلرمان هاو العامال الكاادح
ويزيد األمر ً
املكدودع فهو يزرع وال حيصد ،وسن يكون الذي يشكو التخمة هو القاعد املتبةل،
الذي جيني ثنر ما غرسته سيدي اآلخرين املتعبني!
إن اإلسالم ال يدع هذه الفوارق تتسع ،فيتسع معهاا اخلارق عاىل الراقاع ،بال
يتدخل  -بقوانينه ووصاياه ،بوا ع السلةان ووا ع القرآن  -للحاد مان طغياان
األغنياء ،والرفع من مستوى الفقراء ،وحتقيق الكفاية التامة لكل من يعيش يف ظل
قاادرا،
مسلما كان سو غ مسلم ،عن طريق تيس العمل املالئم له إن كان
دولته،
ً
ً

قادرا ومل
وعن طريق الكفالة من املجتمع والدولة إن كان عن العمل
ً
عاجزا ،سو كان ً
جيد عماًل مناسبًا سو كان دخله من عمله ال يتمم كفايته من مةالب احلياة.

حرم اإلسالم عىل األغنياء الرساف والارتف والرباا والكناز،
وإىل جانب الك َّ

واعترب النل الذي يف سيدهيم مال اهلل ،وهم مستخلفون فياه ،وفارض علايهم فياه
حقوقًا مؤكدة :الزكاة سوهلا ،وليست آخرها.
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واإلسالم مستعد لتجييش اجليوش وإعالن القتال النتازاع حاق الفقاراء مان
الص ِّديق ررر.
براثن األغنياء ،كن فعل اخلليفة األول ِّ
وإاا كانت بعض األديان قد عنيت بالفرد وباجلانب الروحي فيه خاصاة ،فاإن
وس َّنته  -إىل جانب عنايته الكب ة باالفرد  -قاد عناى بااملجتمع
اإلسالم يف كتابه ُ
اإلنساين ،وعالج مشكالته وسدوائهع والك ألنه دين إنساين ،جاء بتكريم اإلنسان،
وحترير اإلنسان ،ففيه تتعانق املعاين الروحية واملعاين اإلنسانية ،وتسا ان جنبًاا إىل

جنب.

نقةعا يف فالة ،سو منعزاًل يف كها سو ديار،
واإلسالم ال يتصور اإلنسان فر ًدا م ً
دائما يف جمتمع ،يتأثر به ويؤثر فيه .ويعةيه كن يأخذ منهع وهلذا خاطب
بل يتصوره ً
َ َ

ذ

ْ

يأ ُّي ََا ٱَّل َ
اهلل بالتكالي اجلنعة املؤمنة ال الفرد املؤمنَٰٓ { :
ِنن َء َذم ُنوذ} [البقارة.]153 :

وكانت مناجاة املؤمن لربه يف صالته بلسان اجلنعة ال بضم املفرد{ :إنذ َ
راك َن ۡع َُ ُ
رد
ِ
ۡ
ۡ َ ذ
ذ َ َۡ َ ُ
ٱلص َر ٰ َط ٱل ُم ۡس َتقِ َم} [الفاحتاة]0 ،5 :ع هلذا قلنا :إن مقتىض عناية
ِإَوناك نستعِني  9ٱهدِنا ِ

اإلسالم باإلنسان ،العناية باملجتمع كلاه ،فاإلنساان اجتنعاي باالفةرة ،سو مادين

بالةبع ،عىل حد تعب القدماء.
عموما ،فإنه عناى عناياة خاصاة بالفئاات
وإاا كان اإلسالم قد عنى باملجتمع
ً
الضعيفة فيه ،وهذا رس ما نالحظه يف القرآن الكريم من تكرار الدعوة إىل اإلحسان
ومدنيهع
باليتامى واملساكني وابن السبيل ويف الرقاب .يستوي يف الك مكي القرآن
ّ
والك ألن كل واحد من هذه األصناف يشكو ضع ًفا يف ناحيته ،فاليتيم ضاعفه يف
فقد األب ،واملسكني ضعفه من فقد النل ،وابن السبيل ضعفه مان فقاد الاوطن،
والرقيق ضعفه من فقد احلرية.
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وإاا كانت بعض املجتمعات هتمل هذه الفئات الشعبية الضعيفة ،وال تلقي هلا
بااًل يف سياستها االجتنعية واالقتصادية ،وال تكاد تعرتف هلا بحقع ألهنا ال ُترجاى
وال ُتخشى ،وليس بيدها خزائن النل ،وال مقاليد السلةان  -فإن رسول اإلساالم
حممدا صصص  -قد نبَّه عىل قيمة هذه الفئات ومكاهنا من املجتمعع فهي عدة النرص يف
ً

احلرب ،وصانعة اإلنتاج يف السلم ،فبجهادها وإخالصها يتنزل نرص اهلل عىل األمة

كلها ،وبجهودها وكدحها يف سبيل اإلنتاج يتوافر الر ق هلا.
وإىل هذه احلقيقة يش حديث النبي صصص لسعد بن سيب وقاص ،حاني قاال فاين
رواه البخاري« :هم تنرصون وترزقون إال بضعفة ام».
ومن هنا حرص اإلسالم عىل سن تكون هذه الفئات اجلاهدة املجاهدة ،مسرتحية
يف حياهتااا ،مةمئنااة إىل سن معيشااتها مكفولااة ،وسن حقوقهااا يف العاايش الكااريم
مضمونة ،بحيث جيب سن يوفر لكل فرد فيها عاىل األقال حاد الكفاياة ،بال متاام
الكفاية من مةالب احلياة األساسية ،إاا عجز عن العمل ،سو قدر عليه ومل جيده ،سو
وجده ومل يكن دخله مناه يكفياه سو يكفياه بعاض الكفاياة دون متامهاا .عاىل سن
اإلسالم لن يغفل من حسابه سن القوى قاد تةارس علياه ظاروف جتعلاه يف مركاز
الضع واحلاجة ،لغرم يف مصلحة خاصة سو عامة ،سو النقةاعه عن ماله ووطنه يف
سفر وغربة ،سو الضةهاده وإخراجه من وطنه عىل يد قوة طاغية مان الاداخل ،سو
غا ية من اخلارج ،ففرض هلذا النوع« :الغارمني وابن السبيل» من املساعدة والعون
ما ينهض هبم إاا عثروا ،ويمدهم بالقوة إاا ضعفوا ،ويصلهم باحلياة وقد انقةعوا.
ولكن ما املورد النيل الذي حيقق هذه األهداف ،ويفي هبذه املةالب؟ هناا ياأيت
دور الزكاة التي جعل اليع جل حصايلتها هلاذه األغاراض االجتنعياة ،وهاي
اهلين ،إهنا العي سو نصفه مما سنبت اهلل من الثاروة الزراعياة ،ورباع
ليست بال يء ّ
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العي من الثروة النقدية والتجارية ،ونحاو هاذا املقادار  -تقريبًاا  -مان الثاروة
احليوانية ،ومخس ما يعثر عليه مان الكناو باإلضاافة إىل مخاس الثاروة املعدنياة

والبحرية كن يرى بعض الفقهاء.
ولقد كان من روائع اإلسالم ،بل من معجزاته الدالة عىل سنه دين اهلل ح ًّقاا :سناه
سبق الزمن ،ورةى القرون ،فعنى  -منذ سربعة عي قرنًا مضت  -بعالج مشكلة
الفقر واحلاجة ،ووضع الفقراء واملحتاجني ،دون سن يقوموا بثورة ،سو يةالبوا  -سو
يةالب هلم سحد  -بحياة إنسانية كريمة ،بل دون سن يفكروا هم جمرد تفكا يف سن
هلم حقوقًا عىل املجتمع جيب سن تؤدى ،فقد توارث هؤالء عىل مر السنني والقارون
سن احلقوق لغ هم ،وسما الواجبات فعليهم!!
ومل تكن عناية اإلسالم هبذا األمر سةحية وال عارضة ،فقد جعلها من اخلاصاة
سسسه ،وصلب سصوله ،والك حني فرض للفقراء ،واوي احلاجاة ،ح ًّقاا ثاب ًتاا يف
طوعا بدافع اإلينن ،وإال سخذ كر ًها بقوة السلةان.
سموال األغنياء يعةى ً
البعد السياسي:
الشعبة الثالثة ،فهي التي تقرر الشورى قاعدة للحكم يف اإلسالم.
وسما ُّ
وال بد لنا من التأكيد عىل هذه القاعدة اإلسالمية اجلليلة ،التي اعتربهاا القارآن
سحد مقومات املجتمع املسلم ووضعها بني الصالة واإلنفاق مما ر ق اهلل ،ومها من
سركان الدين.
ٱس َت َ
ِنن ۡ
يقول تعاىل يف وص جمتمع املؤمنني يف القرآن املكيَ { :و ذٱَّل َ
دابُوذ ْ ل َ
ِرَ ذب ِ َِ ۡم
َََ ُ ْ ذ َ َ
ۡ
ُ
ُ َ
ٱلصل ٰوةَ َوأ َۡ َُ ُه ۡم او َ ٰ بَ ۡي َن َُ ۡم َوَ ذِما َ َزق َنٰ َُ ۡم نُنفِقون} [الشورى.]39 :
وأقاَوذ
َ ۡ ُ َُۡۡ َ ۡ ۡ َ
َ
ُ
ٱس َتغفِ َۡ ل َُ ۡم َواراوِ ۡه ۡم
ويقول يف القرآن املدين خماطبًا النبي صصص{ :فٱعف عنَم و
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ِِف ٱۡل َۡ َِ} [آل عمران.]158 :
املؤيد بالوحي مأمور باملشاورة فغ ه سوىل:
وإاا كان النبي َّ
وكان صصص سكثر النا

مشاورة ألصحابه ،فين ينوبه من سمور ،وطاالن نازل عان

وخصوصا إاا وجد اخلربة سو الكثرة معهم.
رسيه إىل رسهيم،
ً
إننا نتبنى القول بوجوب الشورى ،وبأن نتائجها ملزمة ما دامات صاادرة مان
سهلها يف حملها ،وحسب سمتنا ما القت من الةغاة واملستبدين.
سما حكاية «املستبد العاادل» الاذي ال يانهض بالياق غا ه كان قيال ،فهاي
مساتبدا ،واملساتبد ال
مرفوضة ،إا ال جيتمع العدل واالستبداد ،فالعاادل ال يكاون
ًّ
يكون عاداًل ،وكي

وحكماا يف كال
عليما بكل سمار،
ً
يكون عاداًل من يرى نفسه ً

قضية ،ال يسأل عن يريد ،وال ُيسأل عن يفعل ،كأنن هو إله يفعل ما يشاء ،وحيكم ما
يريد ،وال معقب حلكمه؟!
إن اإلسالم يرفض االستبداد والةغياان ،ويقايم احلكام عاىل سساا

البيعاة

واالختيار ،ثم عىل التشاور والتفاهم ،موجبًا املشاورة عىل احلاكم ،والنصيحة عاىل

املحكومني ،ومن جمموع هذين تتكون املجالس الشورية.

وعندئذ ال حاجة لنا إىل است اد الديمقراطية الغربية ،ففاي

يعتناا ماا يغناي

عنها ،وما يعفينا من مساوئها الناشئة عن الروح الندية والنفعية والفردية التي هي
من إفرا العقلية الغربية.
عىل سنه ال حرج علينا سن نقتبس من نقا ،القاوة فيهاا ماا يالئام شاعوبنا ،وال
يتعارض مع

يعتنا ،فاحلكمة ضا ّلة املؤمن سنى وجدها فهو سحق هبا.
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إن اإلسالم يرفض سن يفرض عىل املسلمني من يقودهم رغم سنوفهم ،ولو كاان
يقودهم من نرص إىل نرص ،فإن الذي يقاد رغم سنفه هو البهيماة العجانء ،ولايس
اإلنسان املكرم  -سي إنسان  -فن بالك باملؤمن؟
قوما ال يرضون عان إمامتاه ،ماع سناه ياؤمهم يف
إنه يذم إمام الصالة الذي يؤم ً
ربا:
عبادة .كن جاء يف احلديث عن الثالثة الذين ال ترتفع صالهتم فوق رءوسهم ش ً
قومة ،وهم له لةأهون »....احلديث .فإاا كان هذا يف «اإلمامة الصاغرى»
«أجم َس َّ ً

مرفوضا عند اهلل تعاىل ،فكي
مذموما
ً
ً

يقبل يف «اإلمامة الكاربى» سن يقاود رجال

قوما وهم له كارهون وعليه ساخةون؟!
ً
إن اإلسالم يرفض سن تزوج الفتاة البكر بغ إاهنا ،وسن تفرض عليها حيااة ال
ترىض عنها ،فكي

يتصور سن يقبل اإلسالم سن جترب سمته عىل حيااة مل ررتهاا ،ومل

يؤخذ رسهيا فيها؟
إن اإلسالم جعل سمر األمة بيدها ،فهي التي رتار إمامها وحاكمها عن اقتناع،
وتبايعه عن رضا ،حاني جتاد فياه حتقاق الياو ،،وتكامال األوصااف العقلياة
والنفسية واخللقية والعملية الال مة لقيادة األمة ،وقد سفتى اإلمام مالك باأن مان
إماما وهو مكره ،فإن بيعته باطلهع ألن
بايع ً

 ،البيعة توافر احلرية واالختيار.

فإاا اختارت األمة حاكمها ،وبايعته طائعة راضية ،فمن حقها  -بل من واجبها
 سن تراقبه بأمانه ،وسن حتاسبه بدقة ،وسن تنصح له بإخالص ،وسن تعينه إاا حسن،وتقومه إاا سساء ،كن قال سبو بكر ررر ،فإن النصيحة ُل ّب الدين ،والتوايص بااحلق
والصرب ،سحد

و ،النجاة من اخلرسان ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سحد

ۡ
َ
َ ُۡ ۡ ُ َ
رَ ۡم أ َ ۡو َِّلَرا ٓ ُء َب ۡ
ت َب ۡع ُض ُ
ون َوٱل ۡ ُم ۡؤم َِنٰ ُ
رض نَرأ َُ َُون
ع
مقومات املجتمع املسلم{ :وٱلمؤمِن
ٖ
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َ

ۡ
وف َو َي ۡن ََ ۡون َع ِن ٱل ُمنك َِ} [التوبة ،]11 :كن سنه سحد وظاائ الدولاة املسالمة
بِٱل َمع َُ ِ

َۡ
ََ ُ ْ ذ ََٰ َ َ َُْ ذ َ َٰ َََ ُ ْ
ذذ
املنصورة من اهلل { :ذٱَّل َ
ِنن إِن ذمكنٰ َُ ۡم ِِف ٱۡل ِ
ۡرض أقاَوذ ٱلصلوة وءذتوذ ٱلزكروة وأَرَوذ
َ ْ
ۡ َ
ۡ ۡ
وف َون ََ ۡوذ َع ِن ٱل ُمنك َِ} [احلج.]41 :
بِٱل َمع َُ ِ

واإلمامة يف الصالة مثال مصغر إلماماة األماة يف احليااة ،وقاد علام اإلساالم
املأمومني سن يصاححوا اإلماام إاا سخةاأ ،وياذكروه إاا نيسا ،حتاى ياردوه إىل
الصواب ،وعليه سن يدع رسي نفسه لرسهيم ،وينزل عند قوهلم ،ولو خال ما يعتقده
صوابًا.
كن علم اإلسالم املسلم ،سن يقول يف قنوته إاا سوتر  -كان يف املاذهب احلنفاي:
«نشكرك اللهم وال نكفرك ،ونخلع ونرتك من يفجرك» ،وهذا معنااه رع الثاورة
والتمرد عىل الظلم والفجور يف نفسية كل مصل قانت هلل.
واألمة التي ملكها اإلسالم حق تولية احلاكم ،هي التي ملكها حق تقويمه ،بل
وخصوصاا إاا
عزله إاا انحرف عن جادة اإلسالم ،ومل جيد معه نصح وال توجياه،
ً
كفرا بوا ًحا عندها فيه من اهلل برهان.
ستى ً
وقد قال سبو بكر ررر« :سطيعوين ما سطعت اهلل فيكم ،فإن عصيته فال طاعاة يل
عليكم».
يف اعوجا ًجا فليقومني».
وقال عمر« :من رسى منكم َّ
وقبلهن قال النبي صصص« :الةمع والطةعة حق ع املرء املةلم فيام سحب ولره مة مل
يؤمر بمعصية ،فإذا سمر بمعصية ف

مع وال طةعة» ،متفق عليه.

وال يرىض اإلسالم عن سمة تؤيد حاكمها يف الصواب واخلةاأ وتسا وراءه يف
احلق والباطل ،ومتدحه إاا عدل ،وال تنقده إاا ظلم .ولاو كاان مان بااب اخلاوف
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والتهيب ،ويعترب سمة من هذا النوع ،قد فقدت مربر وجودها ،وبةن األرض خ
هلا من ظهرها« ،إذا أسيت سمتي هتةب سن تقول للظةمل :ية ظةمل؛ فق تو ع منهم».
واإلسالم يندد باجلبابرة الةغاة املتأهلني ،كن يندد بمان اتابعهم عاىل بااطلهم،
وينظم القرآن الكريم الرعية مع الراعي الظامل املتجرب يف سلك واحد إاا هم مشاوا

َ
َ
َ ذ
ٱت ََ ُع ٓوذ ْ أ َۡ ََ ف َِۡ َع ۡو َن َو َمرا ٓ أ َۡ ُ
رَ
يف ركابه ،واتبعوا سمره ،كن قال تعاىل يف قوم فرعون{ :ف
َ
َ ۡ َ َ ذ ََۡ ُ َ َ ُ ُ ذُ ۡ َ ُ ْ
َ َ
ف َِۡع ۡون ب ِ ََ ِا ٖد} [هود ،]81 :وقال يف فرعون{ :فٱستخف قوم ۥ فأطاعووُۚ إِنَرم َكنروذ
َ ذَ ُ ْٓ َۡ َ ُذ
قَ ۡو ٗما َف ٰ ِ َ
ل َج ذَرا
س ِقني} [الزخرف .]54 :وقال يف ام عاد قاوم هاود{ :وٱتَعروذ أَرَ ِ
َعن ِ ٖد} [هود.]58 :

وما مل تقم األمة هبذا الواجب ،فهي معرضة لسخط اهلل وعذابه ،ونقمته العاماة
التي تنزل باجلميع ،فتصيب املقرتفني للمنكر ،والساكتني علياه ،كان قاال تعااىل:

َ ذُ ْ َۡٗ ذ ُ َذ ذ َ َ َ ْ
ُ َٓ ٗ
ِنن ظل ُموذ مِنك ۡم خا ذصة} [األنفال ،]25 :ويف احلديث« :إن
{وٱتقوذ ف ِتنة َل ت ِص َب ٱَّل

النة إذا أسوا الظةمل فلم يأخذوا ع ي يه سوشك سن يعمهم اهلل بعقىلةب مىل عنىل ه»،

«رواه سبو داود والرتمذي».
البعد التشريعي:
والشعبة الرابعة من شعب اإلسالم تتجه إىل األنظمة والعالقاات ،فتصالحها
بالتييع الذي حيقق العدل ،ويقيم املوا ين القسط .بل ماا بعاث اهلل الرسال ،وال

ََ ۡ َ ۡ
َ
رد أ ۡ َسرل َنا ُ ُسرل َنا
سنزل الكتب إال ليقوم النا بالقسط ،كن َّبين الك القارآن{ :لق
ۡ
ۡ
ََ ََۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َُ َ ذ ُ ۡ
ۡ َ
ٱۡلد َ
ط َوأ َ َ
نزََّرا َ
اَ بِٱلقِ ۡس ِ ٖۖ
ت وأنزَّا معَم ٱلكِتٰب وٱل ِمنذن َِّلقوم ٱَّ
ِنرد ِ ر ِ
بِٱۡلَ ذِنٰ ِ
ۡ َ
بَأَ ادِند َو َم َنٰفِ ُع ل ذِلن ِ
اَ} [احلديد.]25 :

وهلذا قال اإلمام ابن تيمية« :ال بد للنا

من كتاب هاد ،وحديد نارص» ،يعني:
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سن الكتاب يمثل احلق ،واحلديد يمثل القوة وال تستقيم احلياة إال هبن.
ومن ثم اتفق املسلمون من مجياع الفارق واملاذاهب عاىل سن اإلساالم عقيادة
و يعة ،والعقيدة هي األسا  ،والييعة هي البناء ،فقد جااء اإلساالم من ِّظ ًماا
حلياة اإلنسان بوضع األصول الضابةة هلاا ،واملناارات اهلادياة ملسا هتا ،ووضاع
اإلشارات احلمراء عند خشية الصدام ،حتى إن سطول آياة يف كتااب اهلل نزلات يف
تنظيم شأن صغ من الشئون املدنية لالنسان ،وهي «آية املداينة».
وقد قام خلدمة الييعة علم عظيم من علوم املسلمني ،هو «علم الفقاه» وهاو
علم إسالمي املنشأ ،إسالمي املصدر ،إسالمي الوجهة ،إسالمي املنهج ،تفرغ لاه
وقعادوا قواعاده ،وضابةوا باه احليااة
من نوابغ األمة سئمة كبارَّ ،
فصلوا مسائلهّ ،
اإلسالمية ،فردية واجتنعية ،منذ يولد اإلنسان إىل سن يماوت ،بال قبال الاوالدة،
وبعد الوفاة.
كن وضعوا لضبط استدالالته ،فين فيه ن

 ،سو فين ال ن

علماا جلاياًل،
فيهً ،

هو علم «سصول الفقه» الذي يعترب من مفاخر الرتاث الثقايف اإلسالمي ،وهو املعرب
األصدق عن «فلسفة املسلمني» سكثر من متثيل مدرسة الفلسفة املشائية اإلسالمية،
كن قال بحق شيخنا مصةفى عبد الرا ق ححح.
وللييعة اإلسالمية خصائ

متيزها عن كل اليائع واألنظمة ،سواء سكانت

دينية سم وضعية:
فهي رشيعة أبةنية :ألن مصدرها األسااي وحاي اهلل يف كتاباه ،وعاىل لساان
رسوله ،فهي تييع عليم حكيمّ ،بر رحيم ،خلق اإلنسان وهو سعلم بان يصالحه
ََ

َ

َ

ذ

ُ

ۡ

َ
ٱۡلَ ُ
َۡ ُ َ ۡ َ َ ََُ
َي} [امللك.]14 :
ويرقى به فر ًدا
وجمموعا{ :أَل يعلم من خلق وهو ٱلل ِط ف ِ
ً
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وهي رشيعة إنةةنية :ألن اإلنسان هو الذي يفهمها ،وهو الاذي ينفاذها ،وألن
حمورها ومبناها عىل رعاية مصالح اإلنسان يف املعاش واملعاد ،مصااحله الرضاورية
واحلاجية والتحسينية ،واملحافظة عىل دينه وحياته وعقله ونسله وعرضاه ومالاه،
فهي

يعة رب اإلنسان من سجل صالح اإلنسان.
 -كان كاان

وهي رشيعة سخ قية :ليست مهمتها تقنني ما تعارف عليه الناا

القانون الروماين  -بغض النظر عن صواب العمل سو خةئاه ،خ يتاه سو
ولكن مهمتها تقنني األخالق ،والنظرة إىل اإلنسان من حيث إنه مكل

يتاه.

مسائول،

قبل سن يكون مةالبًا سائاًل.
وهي رشيعة واقعية :فهي ال حتلق  -كالةوبااويني  -يف مثالياات جمنحاة ،بال
تيع لالنسان عىل األرض ،تقدر دوافعه ،وتراعي اوراته ،وترعى حاجاته ،وال
تغفل األعذار الةارئة ،واألحوال االستثنائية ،والظروف املخففة ،وهلذا كاان مان

ۡ
ُۡ َ
َ َ ۡ َ ُٰ ۡ َ
سوصاف رسوهلا عند سهل الكتاب سنه{ :نَأ َُ َُ ُهم برٱل ۡ َم ۡع ُ
رَ
نك
م
ٱل
رن
ع
م
َ
ى
َ
رن
ي
و
وف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
ذ
ۡ
َ
َ
َ
َ ُ ُّ َ ُ ُ ذ ذ َ ٰ َ ُ َ ذ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ
ۡص ُه ۡم َوٱۡلغلٰل ٱلي َكنَ ۡ
ث َو َي َض ُع َع ۡن َُ ۡم إ ۡ َ
ت
حل لَم ٱلط ِب ِ
وي ِ
ِ
ت ويح َِم عل َِم ٱۡلبئ ِ
ِ
َ
َعل ۡ َِ ۡم} [األعراف.]151 :

وهي رشيعة منطقية :ألن سحكامها  -فين عادا التعباديات املحضاة  -معللاة
مفهومة ،فهي ال جتمع بني خمتلفني ،وال تفرق بني متنثلني ،وهلذا

عت القياا

إلعةاء ال يء حكم نظ ه إاا اشرتكا يف العلة اجلامعة ،ومل يكن بينهن فارق معترب،
وكان من سدلتها عند املحققني من فقهائهاا :االستصاالح واالستحساان ورعاياة
العرف ...وغ ها.
معىلة :جتمع بني الثباات واملروناة ،فهاي خالادة يف
وهي رشيعة خةل ة متج ة ً
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سصوهلا وكلياهتا ومصادرهاع ألهنا خامتة اليائع اإلهلية ،وهلاذا تكفال اهلل بحفاظ
ذ َ

َ ۡ

ذ ۡ

ذ َ

َ

َ

ۡ
َن ُن ن ذزََّا ٱَّلِك ََ ِإَونا َُلۥ ل َحٰفِ ُظون} [احلجار،]8 :
مصدرها األول وهو القرآن{ :إِنا

وهو يتضمن حفظ السنة فإن حفظ املباني يقتءا حفاظ بياناه ،كان قاال اإلماام
الشاطبي.
وهي متج ة يف فروعهة وجز يةهتة :ألن اهلل تعاىل سودع فيها من عوامل الساعة
واملرونة ،ما جيعلها صاحلة للتةبيق يف كل مان ومكان ،من اتساع منةقة «العفو»،
وهي منةقة الفراغ من النصوص التييعية ،التي تركت لالجتهاد البيي ،رمحاة
من اهلل غ نسيان ...ومن اهتنم الييعة بالن

 -غالبًا  -عىل املباادئ واألصاول

الكلية ال عىل اجلزئيات والتفصيالت ...ومن قابلياة معظام النصاوص اجلزئياة
لتعدد األفهام والتفس ات ...ومن تقرير حمققي العلانء سن الفتاوى تتغا بتغا
الزمان واملكان والعرف واحلال.
ولقد دخلت هذه الييعة بالد احلضارات العريقة ،يف فار

والعراق والشاام

ومرص ،وشنل إفريقيا ،واهلند وغ ها ...فلم يضق ارعها بجديد ،ومل يعجز فقهها
يوما سن جيد يف طبها دواء لكل داء ،ويف سصوهلا ح لكل مشكل.
ً
وال غرو سن استبحر فقهها ،وتعمقات سصاوله ،وامتادت فروعاه ،وتنوعات
مدارسه ،وتعددت مذاهبه ،ما بني ظاهري يتمسك بحرفية الن

 ،وقياي يعمال

بالرسي ،ومتوسط بني هذا وااك ،وجمموعها يكون ثروة حقوقية ال نظ هلا يف سماة
من األمم ،وهو ما شهد به الدارسون حتى من غ املسلمني.
ولقد مضت عىل األمة اإلسالمية ثالثة عي قرنًاا ،واليايعة اإلساالمية هاي
املرجع الفذ يف كل شئوهنا ،وعالقاهتا ،فهي سسا

القضاء ،وسسا

الفتوى ،وهي
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الدستور ،وهي القانون ،ال يفكر حاكم سو حمكوم  -جمرد تفكا  -يف جتميادها سو
البحث عن بديل هلا ،كي

وهم يقرسون يف كتاب رهبم سهنم ال خيار هلم سمام حكم

ۡ ُ َ َۡ َ َ
ذ َ َ َ ََۡ ُۡ ۡ َ َ
ْ َ ذ
ِني إِاذ ُد ُع ٓوذ إَِل ٱَّللِ َو َ ُس ِ
رن َُ ۡم أن
وَلِۦ َِّلَحكرم بي
اهلل ورسوله{ :إِنما َكن قول ٱلمؤ ِمن
َ
ُ ُ ْ
َيقولوذ َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َنا} [النور.]51 :

كن سهنا متثل يف اعتقادهم عدل اهلل باني عبااده ،ورمحتاه يف خلقاه ،وحكماه يف
َ

ۡ

ذَ

َ

ََ ۡ ۡ َ ُ َ ذ
ٱَّللِ ُۡك ٗما ل ِق ۡو ٖم نُوق ُِنون} [النئدة.]53 :
سرضه{ ،ومن أۡسن مِن

منتهازا غفلتناا وضاعفنا وتفككناا،
ولوال دخول االستعنر الغاريب إىل ديارناا
ً
وسعيه الدءوب من سول يوم «لعلمنة» الفكر والتيايع .ماا تصاور سبعاد الناا
إغراقًا يف اخليال ،سن تغدو القوانني الوضعية األجنبية منافسة لليايعة اإلساالمية
اإلهلية ،بله سن تةاردها وتعزهلا عن سالةاهنا يف دارهاا ،وحتتال منصابها الاذي مل
يشاركها فيه سحد سل ًفا وثالثنئة عام.
كل ما كان يةالب به املستن ون من سبناء اإلسالم هو التحرر من ربقة التقلياد
والعصبية املذهبية ،وجتديد االجتهاد يف فقه الييعة ،وهو ما عارب بعضاهم بفاتح
سحدا ال يملك إغالقه وقد فتحه رسول اهلل صصص.
باب االجتهاد ،مع سن ً
مربرا لفريق من سبناء سمتنا يلعنون االستعنر قديمه وجديده ،ومع
وهلذا ال سجد ً

هذا يتمسكون برواسبه وخملفاته يف حياتنا الثقافية والتييعية.
وال سستةيع سن سفهم كي

نعةي  -باختيارنا  -الوضع الذي نشأ عان دخاول

االستعنر سوطاننا ،وحتكمه يف رقابنا ،وسيةرته عىل مقدراتنا الثقافياة والتعليمياة
والتييعية واالجتنعية والسياسية  -نعةي هذا الوضع

عياة البقااء ،والادفاع

عن الذات ،ونمنحه احلق يف منافسة اليعية اإلسالمية الربانية ،بحيث جيو لنا سن
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نفاضل بني الوضعني ،ونختار سي السبيلني؟!
الصحوة وتطبيق الشريعة اإلسالمية:
إن مما يميز الصحوة اإلساالمية املعاارصة تعاايل صايحاهتا للمةالباة بتةبياق
عارضاا يف األندياة
مهساا يف املجاالس ،سو حادي ًثا
ً
الييعة اإلسالمية ،فلام تعاد ً
دويا هائاًل ،تردده اجلنه  ،وتتجاوب به اآلفااق يف جهاات الادنيا
واحللقات ،بل ًّ
األربع.
ومل يعد بإمكان سحد سن يتجاهل هذا املةلب الشعبي ،الذي يكاد حيو اإلمجااع
واستفتى الشعب عليه.
ومن حق الشعوب اإلسالمية سن تةالب باالرجوع إىل

يعاة رهباا ،وسحكاام

دينها ،لتحل حمل القوانني الوضعية الدخيلة ،التي فرضت عليها بقارارات فوقياة
منذ دخول االستعنر الغريب إىل ديار املسلمني.
ولكن تيار الوسةية اإلسالمية له هنا مجلة مالحظاات سساساية جياب سن ينباه
عليها:
 - 1إن ما تريده الصحوة اإلسالمية سكرب من جمرد تعديل مواد القاوانني الوضاعية
بمواد إسالمية ،فالقانون وحده ،ال يبني املجتمعات ،وال حييي موات األمام،
وال ياانفخ الااروح يف الشااعوب اهلاماادة ،إناان تصاانع الااك العقائااد والقاايم
واألخالق.
وهلذا ينكر اإلسالميون الواعون حرص الدعوة إىل اإلسالم يف اجلانب القاانوين،
وحرص اجلانب القانوين يف تنفيذ احلدود والعقوبات .وكأن اإلسالم كله خلا

يف

قةع يد السارق ،وجلد الزاين والقااف والسك ! وإن هذا وإن كان من اإلساالم،

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

82

فليس هو كل اإلسالم ،وال سهم ما يف اإلسالم وال سول ما يةلب يف اإلساالم ،ولاو
عيا.
قرسنا املصح وتدبرنا آياته ،مل نجد العقوبات تبلغ منها ً
إن اإلسالم عقيدة سليمة ،وعبادة خالصة ،وخلق قويم ،وعمل صالح ،وعنرة
لألرض ،ورمحة للخلق ،ودعوة إىل اخل  ،وتواص باحلق ،وتواص بالصرب ،وجهاد
يف سبيل اهلل.
كن سنه تييع وقانون ينظم العالقات االجتنعية واالقتصادية والسياسية ،فاال
جيو سن يةغى اجلانب التييعي عىل غ ه من جوانب الرتبية والتوجيه التي تشمل
سائر جماالت احلياة.
وهلذا ينادي تيار الوسةية اإلساالمية بالادعوة إىل اإلساالم كال اإلساالم ،ال
بمجرد تةبيق الييعة باملعنى الضيق الذي فهمه الكث ون.
سجل ،إننا نريدها حياة إساالمية متكاملاة ،حيااة توجههاا عقيادة اإلساالم،
وتسودها مفاهيم اإلسالم ،وحتركها قايم اإلساالم ،وتقودهاا سخاالق اإلساالم،
وتضبةها تقاليد اإلسالم ،وسخ ً ا حتكمها تييعات اإلسالم.
حقيقيا إال إاا قام عاىل تةبيقهاا سناا
 - 2إن الييعة ال يمكن سن تةبق تةبي ًقا
ًّ

يؤمنون بقدسيتها ،ويتعبدون هلل بتنفيذها ،وهذا جيعلهم حيرصون عىل فهمهاا

فقها عمي ًقاا ،ويتفاانون يف تاذليل
فهما دقي ًقا ،وعىل فقه سحكامها ومقاصدها ً
ً
العقبات سمامها ،كن حيرصون عىل سن يكوناوا صاورة طيباة ملبادئهاا ،وسساوة
حسنة لغ املقتنعني هبا ،يراهم اآلخارون يف إينهنام وسخالقهام وسالوكهم،
فيحبون الييعة لن يرون من سثرها يف حياهتم.
اإلسالم بحبِّهم،
َ
وهكذا كان الصحابة واملسلمون األوائل ترررَّ ،
سحب النا ُ
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حياا
ودخلوا فيه سفوا ًجا ،متأثرين بأخالقهم وإخالصهم ،فقد كان كل منهم قرآ ًنا ًّ
يسعى بني النا

عىل قدمني.

إن عيب كث من التجارب املعارصة لتةبيق الييعة اإلساالمية ،التاي كانات
موضع املؤاخذة والتنديد من الناقدين واملراقبني :سهنا نفاذت بأيادي غا سهلهاا،
كانوا من قبل يف ص املنااوئني هلاا،

سعني غ دعاهتا ورعاهتاع سي عىل سيدي سنا

سو عىل األقل ،من الغافلني عنها ،غ املتحمسني هلا.
إن الرساالت الكب ة حتتاج إىل حرا

سقوياء من رجاهلا وسنصارها يكونون هم

املسئولني األوائل عن وضع قيمها وتعاليمها النظرية موضع التنفياذ .وبغا هاذا
صوريا ال يغ احليااة مان جاذورها ،وال ينفاذ باإلصاالح إىل
سمرا
ًّ
يكون التةبيق ً

سعنقها.

 - 3إن تةبيق الييعة ليس عمل احلكام وحدهم ،وإن كانوا هم سول من يةالاب
هبا ،باعتبار ما يف سيدهيم من سلةات متكنهم من عمل الكث من األشياء التاي
ال يقدر عليها غ هم ،وقد كان بعض السل يقولاون :لاو كانات لناا دعاوة
مستجابة لدعوناها للسلةانع فإن اهلل يصلح بصالحه خل ًقا كث ً ا.
وهذا كان يف عرص مل يكن مان التعليم واإلعالم ،والتثقي

والتوجيه والرتفيه

بيد السلةات كن هو اليوم.
ومع هذا نقول :إن عىل الشعب مسئولية تةبيق الييعة يف كث من األمور التي
ال حتتاج إىل سلةان الدولة وتدخل احلكام.
إن كث ً ا من سحكام احلالل واحلرام ،واألحكام التي تضبط عالقة الفرد بالفرد،

والفرد باألرسة ،والفرد باملجتمع ،قد سمهلها املسلمون سو خالفوا فيها عن سمر اهلل،
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وتعدوا حدود اهلل ،ولن يصلح حاهلم إال إاا وقفاوا فيهاا عناد حادود اهلل تعااىل،
والتزموا بأمره وهنيه بوا ع من سنفسهم ،وشعورهم برقابة رهبم عليهم.
وجيب عىل الدعاة واملفكارين واملاربني سن يباذلوا جهاودهم لتقاوم الشاعوب
بواجبها يف تةبيق ما تصها من

ع اهلل ،وال يكاون كال مههاا مةالباة احلكاام

بتةبيق الييعة وكأهنم بمجرد سن يرفعوا سصواهتم هبذه املةالبة قاد سدوا كال ماا
عليهم!
سطاوارا،
 - 4إن التدرج ُس َّنة من ُسنن اهلل يف خلقه ،و عه .فقاد ُخلاق اإلنساان
ً

فعظاما ...إلخ ،وخلق الدنيا يف ستة سيام ،اهلل سعلم بكال ياوم
علقة ،فمضغة،
ً

منها كم هو؟
كن سنه فرض الفرائض وحرم املحرمات ،وفق سانة التادرج مراعااةً لضاع
البي ورمحة هبم.
والييعة قد اكتملت بال شاك ،ولكان تةبيقهاا يف عرصانا حيتااج إىل هتيئاة
وإعداد لتحويل املجتمع إىل االلتزام اإلسالمي الصاحيح ،بعاد عرصا االغارتاب
والتغريب .وقد تم بعض هذا يف بعض البالد ،وبقي بعض ،وهاو حيتااج إىل باذل
اجلهود ،إل الة العوائق ،ومنع اهلازات ،وإجيااد البادائل ،وتربياة املنفاذين الاذين
جيمعون بني القوة واألمانة ،واجتنعهن يف النا

قليل ،طالن شكا مناه األقادمون

حتى قال عمر :اللهم إين سشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر!
وهلذا ال مانع من التدرج يف التةبيق ،رعاي ًة حلال النا  ،كن فعل عمر بان عباد
العزيز حني قال البنه املتحمس الذي عاب عليه باطء التنفياذ :ياا بناي ،إن اهلل ام
حرمها يف الثالثة ،وإين سخشى سن سمحل عىل النا
اخلمر يف آيتني ،ثم َّ

احلاق مجلاة،
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فيدعوه مجلة! يعني سنه يريد سن يسقيهم احلق جرعة جرعة.
كل ما نؤكده هنا سال يكون هذا جمرد تكأة لتأجيل العمال باليايعة ،ومتويات
املوضوع بمرور الزمن ،باسم التدرج والتهيئة.
وثقافياا
وإعالمياا،
تعليمياا
وهلذا نةالاب بوضاع اخلةاة لالعاداد والتغا ،
ًّ
ًّ
ًّ

واجتنعيا .بادئني بن ال حيتاج إىل تدرج وال هتيئة ،وإنن حيتااج إىل صادق التوجاه،
ًّ
وصحة العزيمة ،وإاا صدق العزم وضح السبيل.
اإلسالم ليس مادة هالمية:
ولقد سوهم بعض الاذين كتباوا مشاككني سو معارضاني للادعوة إىل تةبياق
الييعة سومهوا سن الييعة املدعو إىل تةبيقها مادة «هالمية» رجراجة غا حماددة
وال منضبةة ،يستةيع كل حاكم سو كل فريق سن يفرسها كن يشاء.
حتى وجدنا من يقول :سي إسالم تدعوننا إليه ،وتةالبوننا بتحكيمه؟ فقد رسينا
اإلسالم الذي ادعى بعض احلكام تةبيقه هو اليوم تتل من بلد إىل آخرع فهنااك
إسالم السودان ،وإسالم إيران ،وإسالم باكساتان ،وإساالم ليبياا!! سو كان عبَّار
سحدهم برصاحة :إسالم النم ي سم إساالم اخلميناي سم إساالم ضاياء احلاق ،سم
إسالم القذايف؟
ونقول هلؤالء :إن اإلسالم هو اإلسالم ،غ مضاف إىل سحد إال إىل من
من بلغه ،فهو إسالم القرآن والسنة ،وال يرتبط باسم شخ

عه سو

إال باسام حمماد صصص

وداعيا إىل اهلل بإانه ورسا ًجا من ً ا.
ونذيرا
الذي بعثه اهلل به بش ً ا
ً
ً
ومهن اختلفت التفس ات سو اختلفت التةبيقات لييعة اإلساالم ،فساتظل
هناك دائرة غ ضيقة وال هينة ،متثال الوحادة االعتقادياة والفكرياة والشاعورية
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فكارا
والسلوكية لألمة .تلك هي دائرة «القةعيات» التاي سمجعات عليهاا األماة
ً

وعماًل ،ورسخت يف عقوهلا وقلوهبا وحياهتا عىل امتداد القرون األربعة عي ،التي

قةعتها هذه األمة.
هناك قةعيات يف العقيدة والفكر ...وقةعيات يف العبادة والشعائر ،وقةعيات
يف الييعة والنظم ...وقةعيات يف األخالق واآلداب ...وكلها مما ال تتل

فيها

اثنان وال ينتةح فيها عنزان كن يقولون.
وهذه القةعيات وحدها هي سسا

التغي  ،وحموره ،وهي التاي حتادد االجتااه

واألهداف ،وترسم املنهج والةريق ،ومتيز املالمح والقسنت.
وسما ما عدا القةعيات من سحكام وسنظمة ،فهو مل يرتك لعبث األهواء املتسلةة
سو شةحات األفكار اجلاحمة ،سو الستبداد السلةات املتحكمة ،تفهمه كان ترياد،
وتفرسه كن حيلو هلا ،دون سصل تستند إليه ،وال برهان تعول عليه.
كال ،بل هناك «سصول» و«قواعد» وضعها سئمة اإلسالم لالستيثاق مان ثباوت
الن

ثانيا ،ثم لالستنبا ،فين ال ن
اليعي سواًل ،ثم لفهم داللته ً

فيه ثال ًثا.

ومن ثم وجد علم سصول الفقه ،وقواعاد الفقاه ،وسصاول احلاديث ،وسصاول
التفس  ،ونحوها من املعينات الال مة للفهم واالستنبا.،
وال بأ

سن تتعدد املدار

يف الفهم واالستنبا ،،عىل سن يقوم الك عىل سصول

منهجية علمية مبنية عىل الدليل ،ال عىل اهلوى سو التقليد.
وربن كان هذا اخلالف مصدر إثراء الفكر اإلساالمي ،وللعمال اإلساالمي إاا
وضع يف إطاره الصحيح.
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البعد احلضاري:
سما الشعبة اخلامسة ،فتتجه إىل احليااة كلهاا لرتقاى هباا وتنقلهاا مان الباداوة
والتخل إىل احلضارة والتقدم ،وهذا هو «البعد احلضاري».
والبعد احلضاري يف اإلسالم يعني مجلة سمور هي مقومات احلضارة:
سواًل :العلم :الذي هو سسا

كل احلضارات ،وهاو يف اإلساالم حيتال مكاناة

كربى ،فةلبه فريضة ،والتفرغ له عبادة ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه قربة ،وهاو

ذَ َۡ
َي ََشر ذ َ
ٱَّلل م ۡ
ِرن
مفتاح اإلينن ،ودليل العمل ،ونور الةريق ،وسبيل اجلنة{ :إِنمرا
ََُۡ ُْ
َۡ
ع ََِادِو ِ ٱلعل َٰٓ
مؤذ} [فاطر ،]29 :به هيتدي الضالون ،ويتفاضل املهتدون{ :هل ي َ ۡس َتوِي
ذ َ ََُۡ َ َ ذ َ َ
َ َ
ِنن َل َي ۡعل ُمون} [الزمر.]8 :
ٱَّلِنن يعلمون وٱَّل

وإاا كانت بعض األديان قد وقفت  -سو وق رجاهلاا  -موقا املعارضاة سو
التوجس من العلم ،فاإلسالم بريء من مثل هذه التهمة ،فالعلم فيه دين ،والادين
فيه علم ،وقد انةلق سشهر علنئه يف الةبيعة والكيمياء والفلاك والةاب واجلارب
وغ ه من الدين ،فكان خ دافع هلم إىل اإلتقان ،وخ مانع هلم من الةغيان.

ۡ ۡ
هت بالقراءة ،وهي مفتاح العلم{ :ٱق ََأ
وحسبنا سن سول سورة نزلت يف قرآننا َّنو ْ
ذ
َ
ب ۡ
ٱس ِم َ ذب ِ َك ٱَّلِي َخل َق} [العلق.]1 :
ِ

وثاين سورة يف ترتيب نزول السور َّنوهت با «القلم» سداة تسجيل العلام ونقلاه

ٓ َۡ َ
ن َوٱلقلر ِم َو َمرا
من جيل إىل جيل ،ومن سمة إىل سمة .وهي التي يقول فيها القرآنُۚ { :
َ
ي َ ۡس ُط َُون} [القلم ،]1 :فأقسم اهلل فيها بالقلم ،ويف الك تيي سي تيي .

كن سشار القرآن إىل سن من سثر العلم :اختصار الزمن ،وطي املسافات ،وتقريب

َ َ
رال ذٱَّلِي ع َ
ِنردوُۥ
البعيد ،كن يف قصة سلينن مع عرش بلقيس ،حيث اساتةاع {ق
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ۡ

َ
ذ َ
ب} [النمل ،]43 :سن حيرض العرش يف ملح البرص ،وهو ما عجاز عناه
عِلم مِن ٱلكِتٰ ِ

عفريت اجلن ،مما دلنا عىل سن اإلنسان بقوة العلم يستةيع سن يتفوق عىل قوة اجلان،
برغم ما سوتوا من قدرات وطاقات.
ثةنية :عىلامأة األأ
ً

الزراعة والغر

 :بكل ما حتمله كلمة «العانرة» مان معاان ويادخل فيهاا

والبناء والصناعات املختلفة ،التي اعترب فقهاء اإلساالم تعلمهاا

وإتقاهنا فرض كفاية عىل املسلمني ،عىل معنى سهنم يسألون عنها مسئولية تضامنية،
فإاا وجد يف بلد من يكفي لتغةية حاجاته ،وسد ثغراته بحياث يكتفاي املجتماع
ااتيا ،ال جيعله عالة عىل غ ه ،فقد سلم املجتمع كله من اإلثام
املسلم بأبنائه
ً
اكتفاء ًّ

واحلرج ،وإال سثم اجلميع ،كل عىل قدر ما سويت من قدرة وسلةة .كن نشاهد الاك

اليوم يف جمتمعاتنا التي تعلن سن دينها اإلسالم ،وكل منها يمد يده إىل الغ يستورد
منه السالح الذي يدافع به عن كيانه ،سو يشرتي منه الةعام الذي هو قوت يومه ،سو
يةلب منه «التكنولوجيا» التي ال تستقيم حياة معارصة بدوهنا.
فلو ك

الك الغ يده  -لسبب سو آلخر  -فلم يماد الاك املجتماع املسالم

بالسالح سو الغذاء ،سو اآلالت ،هللك باهلزيمة سو اجلوع سو التخل !
لست يف حاجة إىل سن ساكر األدلة عىل عناية اإلسالم بعنرة األرض ،فن سحسب
مسلما له سدنى قراءة يف املصادر اإلسالمية جيهل هذا .وسكتفي هنا بن اكاره اإلماام
ً
الراغب األصفهاين يف كتابه القيم« :الذريعاة إىل مكاارم اليايعة» ،حياث اعتارب
«العنرة» سحد املقاصد األساسية من خلق اهلل لالنسان كالعبادة واخلالفةع يقول يف
الك:
«إن كل نوع سوجده اهلل تعاىل يف هذا العا َلم ،سو هادى بعاض اخللاق إىل إجيااده
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به ،ولواله لن وجد ،وله غرض ألجله خا

بان

ليحملنا وسثقالنا إىل بلد مل نكن بالغيه إال بشق األنفس،

والفر ليكون لنا جنا ًحا نة به ،واملنشار واملنحت لنصلح هبن البااب والرساير
َ
ونحومها ،والباب لنحر به البيت .والفعل املخت باإلنسان ثالثة سشياء:
ُ
 - 1عنرة األرض املذكورة يف قوله تعاىلَ { :و ۡ
ٱس َت ۡع َم ََك ۡم ِ ََا} [هاود ،]01 :والاك

حتصيل ما به تزجية املعاش لنفسه ولغ ه.

ََ َ َۡ ُ ۡ
رن َو ۡ َ ذ ۡ ُ ُ
ٱۡل ذ
ون}
ٱۡلنرس إَِل َِّلَعَرد ِ
 - 2وعبادته املذكورة يف قوله تعاىل{ :وما خلقرت ِ
ِ

[الذاريات ،]50 :والك هو االمتثال للباري

يف سوامره ونواهيه.

َۡ
ََ ُ َ َ َ
ََۡ َ ۡ َ ُ
ك ۡم ِِف ٱۡل ِ
رَ ك ۡرف
ۡرض نظ
 - 3وخالفته املذكورة يف قولاه تعااىل{ :ويسرتخل ِف
َ ُ َ
ت ۡع َملون} [األعراف ،]128 :وغ ها من اآليات(.)6

ومن هنا يكون كل عمل لتنمية املجتمع و يادة إنتاجه عبادة وقربة إىل اهلل ،فمن
رعا سو غر
رع ً

غرسا ،فله بكل ما يؤكل منه صدقه ما ظل النا
ً

ينتفعون به.

وكل عمل يؤديه املسلم بإتقان ،جيعله سهاًل ملحبة اهلل تعاىل ومن سحباه اهلل كاان
سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبةش هبا .وسي مسالم ال
يعرف هذا احلاديث« :إن اهلل حيىلب مىل سحىل لم إذا عمىلم عمىل سن يتقنىله»« ،رواه
البيهقي وهو حسن».
بل إن اإلتقان  -سو اإلحسان  -للعمل ليعد يف نظر اإلسالم فريضة مكتوبة عىل

( )6انظر« :الذريعة إىل مكارم الييعة» للراغب األصفهاين ،حتقيق د .سبو اليزيد العجمي ،ني دار
الصحوة بالقاهرة.
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املسلم كن كتب عليه الصالة والصيام «إن اهلل لتب امحةةن ع لىلم ءء»« ،رواه
مسلم».
وإن سمة لدهيا مثل هذه التعاليم ال تارىض سن تعايش يف دائارة التخلا فارتى
غ ها يتقدم وهي يف ايل القافلة ،وكان ينبغي سن تكون يف مأخذ الزمام ،وقد بوسها

ََ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ ُذ ٗ َ َ ٗ ذَ ُ ُ ْ ُ َ ٓ ََ
رَ َدذ َء لَع
اهلل مكانة الشهادة عىل األمم{ :وكذٰل ِك جعلنٰكم أمة وسرطا ِِكونروذ ا
ٱَّذ ِ
اَ} [البقرة.]143 :

ثةلثًة :الامل :باعتبار النل نعمة ،جيب املحافظة عليهاا ،والقياام بشاكرها ،وقاد

ب َۡ
ٱۡل َۡي ل َ َشد ٌ
ذُ ُ ذ
ِند}
سماه القرآن خ ً ا يف آيات كث ة ،كقوله عن اإلنسانِ{ :إَون ۥ ِۡل ِ
ِ
َّ

[العاديات.]9 :

فينبغي للمسلم سن يسعى يف كسب النل مان حلاه ،وإنفاقاه يف حملاه ،وعادم
البخل به عن حقه .كن ينبغي سن يعمل عىل تنميته بعد كسبه.
قواما حلياة النا ع وهلذا هنى عن متكني السفهاء مان الانل.
والقرآن يعترب النل ً
ولو كان ماهلم حسبن تن
َ

ْ

عقود امللكية ...ألنه يف النهاية ماال املجتماع ،وثاروة

َ ٓ َ َ

ذ

َ

َ

َ َ ذُ ُ
ُ
األمةَ { :وَل تُ ۡؤتُوذ ُّ
ك ۡم ق َِيٰ ٗما} [النساء.]5 :
ٱلسف ََا َء أ ۡم َوٰلك ُم ٱل ِي جعل ٱَّلل ل

وإاا كانوا ينقلون عن املسيح سسس قوله :إن الغني ال يدخل ملكوت السانوات
حتى يدخل اجلمل يف سم اخليا !،فاملسلمون نقلوا عن نبايهم قولاه« :نعىلم الىلامل

الصةلح للمرء الصةلح» .كن نقلوا من سحاديثه ما يش إىل سن الغني الشاكر سفضال
درجة من الفق الصابرع ألنه يستةيع بالنل سن يتصدق ويعتق وينفق يف سبيل اهلل.
وجياهد بنله ،ما ال يستةيعه الفق  ،والك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
وإاا نقلوا عن املسيح قولاه ملان سراد سن يادخل يف ديناه« :ااهاب فباع مالاك
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واتبعني» ،فقد نقلنا نحن عن رسولنا سنه دعا خلادمه سنس بن مالك  -فين دعا له -
سن يكثر اهلل ماله .وقال« :مة نفعني مةل لامل سيب بار».
أابعة :الصحة :فتكالي الدين وسعباء الدنيا ،ال يقوم هبا املرىض والضعفاء إنان
ً
يقوم هبا األصاحاء األقويااء .واملاؤمن القاوي خا وسحاب إىل اهلل مان املاؤمن
الضعي .
وألول مرة يسمع النا

من دين سن املحافظة عىل اجلسم واجب ،وسن حرماناه

من حقه يف الراحة سو الةعام والياب غ جائز ،ولو كان الك يف سبيل املبالغة يف
التعبد .وهذا ما جعل الرسول الكريم يقول ملن وجد لدهيم النزعة إىل إرهاق البدن
لتصاافو الااروح« :إن لبىلىل نك عليىلىلك حقىلىلة» .وهااو حياارم سشااد حتااريم املسااكرات
معا ،ويلعن كل من سااهم يف الاك
واملخدرات .حفا ًظا عىل صحة البدن والعقل ً
من قريب سو بعيد.
ونراه يعنى بالوقاية قبل العالج ،فيحظار الباول والتغاو ،يف الةرياق والظال
والنء ،ويعترب الك من سسباب اللعنة عىل من فعله.
ونراه يقر سنة اهلل يف العدوى ،وإن كانت األشياء ال تعدي بذاهتا ،بل بمشيئة اهلل
تعاىل ،فيقول« :فر م املجذو فراأك م األ ىل » ،بل يقرها يف احليواناات فيقاول:
«ال يوأ ن ممر

ع مصىلح» واملمرض صاحب اإلبل املاراض بااجلرب ونحاوه،

واملصح صاحب اإلبل الصحاح ،فال جيو سن تلط األول إبله بإبل الثاين ،فيعدهيا.
ونراه يقر بمبدس العزل الصحي يف حااالت الوبااء ،كان يف حاديث« :إذا خىلم

الطةعون يف بل وسنتم فيه ف خترجوا منه ،وإذا لنتم خةأجه ف ت خلوا فيه».
وهو بعد الك يأمر بالتداوي« :فإن الذي خلق ال اء خلق الىل واء» ً
سخذا بن سقاام
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اهلل عليه الكون من سسباب تفء إىل مسابباهتا بقادر اهلل تعااىل ،فالتاداوي لايس
معارضة للقدر ،بل هو دفع للقدر بالقدر.
وقد سئل النبي صصص« :سأسيت س وية نت اوى هبة ،وتقةه نتقيهة ...هم تر مىل قىل أ

اهلل ءء؟» قال« :هي م ق أ اهلل».
درا بقدر ،كن يفر من
فاملرض من قدر اهلل ،والدواء من قدر اهلل ،واملؤمن يدفع ق ً

قدر إىل قدر ،كن قال عمر« :نفر م ق أ اهلل إىل ق أ اهلل!».

وقد فتح النبي صصص سبواب األمل سمام األطباء واملرىض ،حني قال« :مىلة سنىلزل اهلل

اء إال سنزل له شفةء ،علمه م علمه وجهله م جهله».
انة اهلل إال ماا
وهذا يدل عىل سنه ليس هناك مرض يستعيص عىل الشفاء ،وفق ُس َّ
استثناه احلديث وهو «اهلرم» .واملةلوب إان هو :املزياد مان البحاث ،ومقاوماة
اليأ .
خةمةة :اال تمتةع بةلطيبةت والزينة :فليس اإلساالم كاألدياان والفلسافات
ً
التي بالغت يف التنف من الدنيا ،والتزهياد يف طيباات احليااة و ينتهاا ،وجعلات
االستمتاع هبا يبعد عن اهلل ،ويقرب من الشيةان ،وقست عىل اجلسام مان سجال
رجسا من عمال إبلايس
ارتقاء الروح ،حتى اعترب بعضها القذارة عبادة ،والنظافة ً
اللعني!
سجل ،اإلسالم ليس كبواية اهلند ،وال مانوية فار  ،وال رواقياة اإلغرياق ،وال
رهبانية النصارى ،وال غ هم.
إنن هو دين احلياة ،جاء حيل للنا
سشد اإلنكار عىل الذين حرموا عىل النا

الةيبات ،وحيرم علايهم اخلبائاث ،وينكار
طيبات ما سحل اهلل ،ويقول يف الك كتاب
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َُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْ ذ
ََٰ ٓ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ
ِند ُ ذ َ ۡ
ك ۡم ع َ
ۡسف ُۚ ٓوذ إِنر ُ ۥ
اإلسالم{ :يَ ِِن ءذدم خذوذ زِينت
ل َس ِ
ِ
د ٖد وَّكوذ وٱشبوذ وَل ت ِ
ُۡ َ ۡ َ َ َ َ ذ ذ َ
رَ َج لِع ََرادِو ِۦ َو ذ َ
ََل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡۡس َ
رت م َ
ِني  12قل من ۡ ذ
ري أ ۡخ َ
رَم زِينرة ٱَّللِ ٱل ِ ٓ
ِرن
ٱلط ذِبٰ ِ
ِ
ِ
ذ
ٱلَ ۡز ِق} [األعراف.]32 ،31 :
ِ

ويعترب القرآن طيبات الر ق من مظاهر ربوبية اهلل تعاىل ،ودالئل قدرته ورمحته:

ذُ ذ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٗ َ ذ َ َٓ َ ٓٗ َ َ ذ َ ُ ۡ ََ ۡ َ َ ُ َ ُ
رو َ ك ۡم
ٱَّلل ٱَّلِي جعرل لكرم ٱۡلۡرض قرَذ ا وٱلسرماء بِنراء وصرو كم فأۡسرن ص
{
َ َ َ َ ُ ذ َ ذ ذ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ذ ُ َ ُّ ُ
ٱَّلل َ ُّب ۡٱل َعٰلَم َ
ك ۡم َ َت ََا َ َك ذ ُ
ني} [غافر.]04 :
ت ذل ِكم ٱَّلل ب
و زقكم مِن ٱلط ِب ِ
ِ
َََ ۡ َذَۡ َ ٓ َ
ِن َءذد َم
كن اعترب القرآن الك من دالئل تكريم اهلل لبني اإلنسان{ :ولقد كَمنا ب ِ
ۡ َ ذ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ذ َ ذ ذ َ َ َ ذ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ َ
ذ ذ ۡ َ َۡ
ََََۡ ُ ۡ
رن خلق َنرا
رَي َِم
ب وٱۡلح َِ و زقنَٰم مِن ٱلط ِبٰ ِ
وحلنَٰم ِِف ٱل ِ
ت وفضرلنَٰم لَع كم ِ ٖ
َۡ ٗ
تف ِض ل} [اإلرساء.]13 :

وما كان اهلل ليمن عىل النا

بخلق الةيبات وجعلها من ر قهم ثم حيرمها بعد

الك عليهم!
ويدخل يف إطار هذه الطيبات:

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ذ ُ ْ َ ذ َ ٰ َ ٓ َ َ ذ
رل ذ ُ
ٱَّلل
ت مرا أۡ
 - 1طيبةت املألم واملرشب{ :يأيَا ٱَّلِنن ءذمنوذ َل ُت ََِوذ ط ِب ِ
َُُ ْ ذ َ ََ ُ ُ ذُ َ ٗ
َ ُ
ك ۡم َو ََل َت ۡع َت ُد ُۚٓوذ ْ إ ذن ذ َ
ٱَّلل ََل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
ٱَّلل َۡلٰرل
ِنن  89وَّكروذ َِمرا زقكرم
ل
ِ
َ ذٗ َ ذُ ْ ذَ ذ َ
َ
ٱَّلل ٱَّل ِٓي أ ُنتم ب ِ ِۦ َُ ۡؤم ُِنون} [النئدة.]99 ،91 :
ط َِا ُۚ وٱتقوذ
ُ
ََٰ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َۡ ُ
ك ۡم ۡلِ َ ٗ
اسا نُ َو ٰ ي َس ۡ
روتت ِك ۡم
 - 2طيبةت امللبس والزينة{ :يَ ِِن ءذدم قد أنزَّا عل
ِ
َ
َ ٗ َ َ ُ ذۡ
ٱِق َو ٰ ذٰل َِك َخ َۡي} [األعراف.]20 :
و ِيشا وۡلِ اَ
َ
َ َۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٗ
رة ُۚ َو َي ۡخلُ ُ
رق َمرا َل
 - 3طيبةت املرلب{ :وٱۡل رل وٱۡلِغرال وٱۡل ِمرَي ل َِتكَوهرا وزِين
َ َ َ
ت ۡعل ُمون} [النحل.]9 :
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َ

ُ
ُ
 - 4طيبةت املةىلا َ { :و ذ ُ
ِك ۡم َسرك ٗنا} [النحال ،]93 :ويف
ٱَّلل َج َعل لكم ذ ِم َّۢن ُب ُروت

وعد منها« :املةا الصةلح» ،ومن دعائاه صصص:
احلديث« :ث ث م الةعة ة»َّ ،
«اللهم و ّ ع يل يف اأي».

َ ُٓ ُ ۡ َ ۡ ذ ُ ۡ َُۡ ْ َ ۡ َ ُ َ ذ
ك ۡم أِنٰ
 - 5طيبةت اال تمتةع بةجلنس احل ل{ :ن ِساؤكم َۡث لكم فأتوذ َۡث
ۡ
َ ْ َ ُ
ُ
ِك ۡم} [البقرة.]223 :
اِئ ُت ۡم َوق ذد َُِوذ ِۡلنفس
ُ ذ َ ُ ۡ َََۡ ذ َ ذ َ ُ َ
ذ
ذ ُ
ٓ ُ ُ
ك ۡم َوأ َ ُ
ٱلص ِ
نت ۡم ۡلِ َاَ ل َُ ذن}
ٱلَفث إ ِ َٰل ن َِسائِك ۡ ُۚم ه ذن ۡلِ َاَ ل
ام
{أِۡل لكم َّللة ِ

[البقرة.]191 :

متال األبادانع وهلاذا حتتااج إىل
متل كان ُّ
 - 0طيبةت اللهو والرتفيىله :فإن القلوب ُّ
الرتويح ب يء من اللهو ،ليقوهيا عىل اجلد ،وتقدر به عىل مواصلة املس ة ،فاإن
القلب إاا سكره عمي.
الساارة كاألعيااد واألعارا  ،حتاى إن
ويتأكد ميوعية اللهو يف املناسبات
ّ

النبي صصص سان للحبشة سن يلهوا بحراهبم يف مسجده اليي يف ياوم عياد ،حتاى
تعلم اليهود سن يف ديننا فسحة ،وسنه بعث بحنيفية سمحة.
وحتى إنه عليه الصالة والسالم سنكر سن تزف العرو

بال هلو وال غنااء يشايع

البهجة والرسور ،ويوسع قاعدة اإلعالن عن احلدث السعيد.

***

الصحوة ...وهموم الوطن العربي واإلسالمي
نظرة شاملة
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***
كثرة همومنا:
سما الصحوة اإلسالمية فقد عرفناها:
وسما «مهوم الوطن العريب» فهي تذكرين بقول الشاعر:

واحادا الحتملتاه ولكناااه هااام وثاااان وثالاااث!
مها
ً
ولو كان ًّ
وإاا ناء شاعرنا هبموم ثالثة ،فكيا

إاا كانات مهومناا ال تعاد باآلحااد ،بال

الةيب:
بالعيات واملئات؟! وغدونا ونشيدنا املفضل يتمثل يف قول سيب ّ

رماااين الاادهر باااألر اء حتااى فاااؤادي يف غشااااء مااان نباااال
فرصاات إاا سصااابتني سااهام تكرست النصاال عاىل النصاال
ومع تكاثر مهومنا وسر ائنا ،وتزاحم السهام التي تتناوشنا ،ال جيو سن نستسلم
لألمر الواقع ،وال ينبغي لنا سن نيأ

من العالج ،وقد تعلمنا من نبينا  -كن تعلمنا

من سنن اهلل يف الكون  -سن اهلل ما سنزل داء إال سنزل لاه شافاء ،علماه مان علماه،
وجهله من جهله ،وهذا يصدق عىل األدواء االجتنعية واملعنوية ،كن يصدق عاىل
األدواء الفردية والندية.
املهم سن نلتمس الشفاء ،وال نسكت عىل املرض ،وسن نلتمسه ممن يعلمه ،حتى
خةرا ،ومن قواعدنا الفقهية الشه ة :إن الرضر
داء بداء مثله سو سشد منه
ال نعالج ً
ً
ال يزال برضر مثله سو سكرب منه .وشاعرنا العريب يقول:

إاا استشاافيت ماان داء بااداء فاقتاال مااا سعلااك مااا شاافاك!
وال يتم هذا إال إاا سحسنا تشخي

الاداء ،وعرفناا سسابابه احلقيقياة ،وسردناا

عالجه بصدق ،وسن يكون العالج استئصااًل للمرض ،وليس جمرد سقراص تسكن
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األمل إىل حني ،سو مراهم تداوي السةح ،وال تنفذ إىل ما وراء الاك مان األساباب
األساسية الباطنة.
أصول همومنا سبعة:
إن مهومنا التي نشكو منها كث ة كث ة ،ولكن سصوهلا يمكن سن ترتكز يف عادد
حمدود ينبغي سن نتفق عليه .فن هي سصول هذه اهلموم؟
يف ندوة «الرتاث وحتديات العرص» التي سقامها مركز دراسات الوحادة العربياة
بالقاهرة ،يف صي سنة (1895م) ،حدد د .ساعد الادين إباراهيم التحاديات يف
سربعة سمور ،سطلق عليها رابوع التخل واالستغالل واالستبداد والتبعية.
وسنا سضي

إىل هذا الرابوع ثالوثًا آخر ،يتمثل يف التخاال والتمازق والتسايب

لتصبح اهلموم سبعة كاملة ،سرسدها فين ييل:
سعيا إىل التقدم والتنمية.
 - 1هم التخلف املزأي ،الذي جيب سن نتحرر منه ً
 - 2هم اال تغ ل سو التظةمل االجتامعىلي ،الذي تئن حتت سثقاله الفئاات الضاعيفة
والكادحة وواجب املسارعة إىل عالجه حتقي ًقا للعدالة االجتنعية.
 - 3هم اال تب ا والطغيةن ال اخيل ،الذي سصبح ًّ ا مان االساتعنر اخلاارجي،
سعيا إىل احلرية والشورى.
ووجوب مقاومتهً ،

 - 4هم التغريب والتبعية الفارية واالجتامعية والترشىليعية وواجب التحرر منهاا
بحثًا عن االستقالل واألصالة.
 – 5هم التخةذل املذل سمام العدوان الصهيوين املتغةر
سعيا إىل النرص والتحرير.
ً

الذي جياب سن نتجااو ه
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 - 0هم التفتت سو التمزق املخزي الذي فرق الوطن الواحد ،والشعب الواحد ،إىل
سوطان وشعوب متجافية ،بل متعادية ،وهو ماا جياب سن ناتخل
للوحدة والتضامن.

مناه طلبًاا

 - 1هم التحلم والتةيب اخللقي ،الذي عشش يف وطنناا الكبا  ،بمختلا
سعيا إىل التنسك واالستقامة.
صوره ،والذي جيب سن نتةهر منه ً
فكي

تنظر الصحوة اإلسالمية إىل هذه اهلموم؟ وإىل سي حد هتتم هبا وتساعى

إىل عالجها؟ وما نوع العالج سو احلل الذي تقدمه يف سبيلها؟
النظرات املرفوضة لتشخيص أدوائنا:
إن للصحوة اإلسالمية نظرة خاصة يف تشخي

سدوائنا ،ووص

العالج هلاا،

وهي نظرة تتسم بالشمول والعماق .وهاي تارى سن اخلةاأ سو اخلةار يف عالجناا
ألوصاب وطننا العريب واإلسالمي يكمان يف فقادان النظارة الشامولية العميقاة
هلمومنا ويتمثل الك فين ييل:
 - 1النظرة اجلزئية:
يتمثل اخلةأ واخلةر يف «النظرة اجلزئية» التي تفصل سجزاء الكل بعضاها عان
بعض ،وتنظر إىل كل سمر منفصاًل عن غ ه فهي تنظر إىل االقتصاد منفصااًل عان
بعيدا عن الفرد.
السياسة ،سو إىل التييع معزواًل عن الرتبية سو إىل املجتمع ً
والواقع يقول :إن احلياة كلها نسيج واحد متصل اللحمة بالسدى ،ال ينفصال
فيها جانب عن جانب ،إال من باب التجريد الذهني ،والتقسيم النظري.
خةارا مان سن يارتك
ولقد قال سحد السياسايني بحاق« :إن االقتصااد سعظام
ً

سيضا :إن السياسة سخةر مان سن
لالقتصاديني وحدهم! وهذا ما يقوله االقتصادي ً
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ترتك خالصة للسياسيني» .وهو ما يمكان سن يقولاه الساياي واالقتصاادي عان
الرتبية مثاًل :إهنا سعظم وسخةر من سن ترتك للرتبويني وحدهم.
الك سن كل واحد من هذه اجلوانب يؤثر يف اجلوانب األخرى سالبًا سو إجيابًاا،
وال يسوغ بحال سن يستقل منها بالعمل وحده ،دون سي صلة باملجاالت األخارى
فال تعاون وال تنسيق.
ومنذ سنوات قريبة عقد مكتاب الرتبياة العاريب لادول اخللايج نادوة مهماة
موضوعها« :مااا يريد الرتبويون من اإلعالميني؟» ظهرت بحوثها يف عدة سجزاء.
ومن الواضح سن الرتبويني يريدون من اإلعالميني سال هتدم األجهزة اإلعالمياة
يف الليل ما تشيده املؤسسات الرتبوية يف النهاار .وسن يتعااون الفريقاان عاىل بنااء
اإلنسان الصالح واملجتمع الصالح.
وال شك سن للرتبويني مةالب من السياسيني واالجتنعيني والعلميني واملهنيني
وكل الفئات ،مثل ما طالبوا اإلعالميني.
سيضاا .فاإاا سردناا التغيا
كن سن للفئاات األخارى مةالاب عناد الرتباويني ً
واإلصالح ح ًّقا فلننظر :مااا تريد

ائح املجتماع وفئاتاه املختلفاة بعضاها مان

بعض؟
دائماا سن تسايةر عاىل احليااة كال احليااة
هلذا حتاول األيديولوجيات الثورياة ً
مجيعا وفق فكرهتا ،وإال فإن اإلعالم قد هيادم ماا تبنياه
مجيعا ،وتؤثر فيها ً
لتوجهها ً
الرتبية ،واملدرسة قد تنقض ما يشيده املسجد ،والسياسة قاد هتادم ماا يبنياه كال
هؤالء ،فإاا مل تكن هناك نظرة متكاملاة حليااة املجتماع وسهدافاه ،وقيماه العلياا
ومصاحله الكربى ،وحماولة التنسيق بني خمتل

املؤسسات واألجهزة ،فإن جهاود
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البناء والتعم ستضيع سدى ،وتذهب جفاء ،ما دامات معااول اهلادم تعمال يف
قديما بقوله:
اجلانب اآلخر ،سو اجلوانب األخرى ،وهو ما شكا منه الشاعر ً

يوماا متاماه إاا كنت تبنياه وغا ك هيادم؟!
متى يبلاغ البنياان ً
 - 2يف النظرة السطحية:
سيضا يف «النظرة السةحية» التاي ال تنفاذ إىل األعانق.
ويتمثل اخلةأ واخلةر ً
وسبر ما يمثل هذه النظرة اعتقادناا سن مهومناا ومشاكالتنا مادياة حماض ،وسنناا
بعيدا عن املعنويات ،وسن حديث اإليانن واألخاالق،
نستةيع سن نعالج النديات ً
جيب سن يةرح جانبًا إاا حتدثنا عن مشكالت السياسة سو معضالت االقتصااد ،سو

مصائب التخل  ،وطموحات التنمياة ،فاال يصالح لرجاال االقتصااد ،و عانء
السياسة وخرباء التنمية ،سن يتحولوا إىل «دراويش» يتحدثون عان الادين والقايم
والفضائل واألتون مستعر األوار حول غول الديون ،وشبح اجلوع ،وخةر العدو،
وفساد مرافق احلياة!
شعارا ،سو نغا
سيضا سن نحسب سننا بمجرد سن ننادي باإلسالم
ومن السةحية ً
ً

مواد القانون الوضعية بمواد إساالمية ،يةلاع عليناا الصاباح ،وقاد حلات كال
مشكالتنا وشفينا من كل سدوائنا ،غافلني سن هلل يف خلقه ُس ًننا ال حتاابى وال تلاني،
منها :سن اهلل ال يغ ما بقوم حتى يغ وا ما بأنفسهم ،وسن التغي حيتااج إىل عمال
طويل النفس ،وتوجيه متعدد اجلوانب متنوع الوسائل ،وتربياة عميقاة اجلاذور،
مديدة املراحل ،وسن اإلصالح حيتاج إىل رةيط مدرو

ورؤية واضحة لألوجااع

وسسباهبا وإعداد للمستقبل يف ضاوء االساتفادة مان درو

الانيض وإمكاناات

احلاا ،كن حيتاج اإلصالح إىل رجال جيمعون بني القوة واألمانة ،يقودون سافينة
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التغي إىل بر األمان.
إن كث ً ا من املتدينني  -بل من الدعاة الدينيني سنفسهم  -يقرءون بعض اآليات

َ َ
من القرآن الكريم ،ويفهموهنا فهما مغلو ًطا ،مثل قوله تعاىلَ { :ول َ ۡو أ ذن أ ۡه َل ۡٱل ُق َ
رَ َٰٓ
ً
َ ُ ْ َ ذَ ْۡ ََ َ ۡ َ َ َۡ َ َ ذ َ ذ َ ٓ َ ۡ َ
َ
ت مِرن ٱلسرماءِ وٱۡل ِ
ۡرض} [األعاراف ،]80 :وقولاه:
ءذمنوذ وٱتقوذ لفتحنا عل َِم ب ََك ٰ ٖ
ََ َذ ذَ َۡ ذ َۡ
ََۡ ُُۡ ۡ َۡ ُ َ َۡ
ُيتَس ُ
ِرب} [الةاالق،]3 ،2 :
َّلل َي َعل َُلۥ َم ََ ٗجا  1ويَزق مِرن ۡ رث َل
{ومن يت ِق ٱ
َ
ََذ ۡ َ َٰ ُ ْ َ َ ذ َ َ ۡ َ ۡ َُٰ ذ ٓ ً َ َ ٗ
ردقا} [اجلان ،]10 :وقولاه:
وقوله{ :وألوِ ٱستقموذ لَع ٱلط َِيقرةِ ۡلسرق نَم مراء غ
َّۢ َ ۡ ذ ۡ َ ذ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ ذ ُ َ
{ َولَ َق ۡد َك َت ۡب َنا ِف ذ
ِي ٱلصٰل ِحون} [األنبياء:
ٱلز ُبو ِ ِمن بع ِد ٱَّلِك َِ أن ٱۡلۡرض ن َِمَا عَِاد
ِ

 .]135فهم حيسبون اإلينن والتقاوى واالساتقامة والصاالح جمارد سداء الشاعائر،
واإلكثار من التسبيح والتهليل والتكب  ،واالمتناع عن املحرماات املعروفاة مان
الزنى والسكْ ر ،وسكل حلم اخلنزير ونحوها ...مع تغييب العقال ،وإمهاال العلام،
وإغفال العمل ،وجمافاة السنن ،وانتظار الربكة من السنء ،والسنء  -كن قاال عمار

ررر  :-ال متةر اهبًا وال فضة.
ولو رجعوا إىل كان عليه املسلمون األوائل الذين سورثهم اهلل األرض ،ومكّ ان
سمنا ،لعرفوا سهنم مل حيققاوا الاك
هلم فيها ،وجعلهم سئمة ،وبدهلم من بعد خوفهم ً
باجلهد ،والعرق ،والعلم والفكر الدءوب ،واجلهاد الصبور ،وهكذا فهموا اإليانن
والتقى واالستقامة والصالح ،فمزجوا بني الاروح والاندة ،ووا ناوا باني العمال
للدنيا والعمل لآلخرة ،ومجعوا بني حظ النفس من احلياة ،وحق الرب يف العباادة،

ذب ُّ
فخدموا الدين بالدنيا ،وسصلحوا الدنيا بالدينَ َ { ،
ٱَّلل ثَ َو َ
فاتَى ٰ َُ ُم ذ ُ
ٱَّل ۡن َرا َو ُۡ ۡس َ
رن
ََ
ذب ٱٓأۡلخ ََِة ِ} [آل عمران.]149 :
ثو ِ
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 - 3النظرة القطرية «اإلقليمية»:
ويتمثل اخلةأ يف النظرة اإلقليمية التي يقول كل قةر سو كل إقليم فيها :نفيسا
نفيس ،سو بلدي سواًل ،ويتوهم سنه يستةيع سن ينجو بنفسه لو عاش وحده ،وانعزل
يعني نفسه باإلسهام
يف دائرة حدوده ،حتى ال حيمل مهوم األشقاء من إخوانه ،وال ّ
يف حل مشكالهتا.
إهنا األنانية احلمقاء التي نراها يف عضو األرسة ،الذي هيجر سهله ،ويقةع رمحه،
مستأثرا بن لديه من نعمة وثروة ،وينسى سنه عند الشادائد ال ينجاده
ليعيش وحده
ً
سيضا ضعي .
وال حيميه إال سهله .إن الفرد بمفرده ضعي  ،والقةر بمفرده ً

وهيهات هيهات سن يستةيع قةر واحد  -مهن بلغ حجماه سو غنااه  -النجااة
وحده والوصول وحده ،يف عرص التكتالت الكب ة ،التي ال مكان فيها للصغ إال
سن يكون مكان الذيل من الرس  ،سو العبد التابع من السيد املتبوع.
دائما سن ياد اإلساالم ماع اجلنعاة ،وسن اخلا يف االجاتنع
إن اإلسالم يؤكد ً
واالحتاد ،وسن الي يف الفرقة والشذوا ،وسن الذئب «إنن يأكل من الغنم القاصاية»،

ٱَّلل ُُي ُّ
وسن «ال صالة ملنفرد خل الص » ،وصدق اهلل العظايم{ :إ ذن ذ َ
ِرب ذٱَّل َ
ِنرن
ِ
ٗذ َ َ ذ
َ ُ َ
نُقٰتِلون ِِف َسب ِ ل ِ ِۦ َصفا كأن َُم ُب ۡن َيٰن ذم َۡ ُصو } [الص .]4 :

 - 4النظرة اآلنية:
ويتمثل اخلةأ كذلك يف «النظرة اآلنية» العاجلة القصا ة النظار ،التاي تعناى
هبموم احلاا يف غفلة عن املستقبل ،كأن املهم عندها سن تتخف من عابء هاذه
اهلموم التي يؤودها محلها ،وال عليها إاا سلقت احلمل مان فاوق كاهلهاا ليحملاه
اجليل التايل ،سو األجيال التالية ،سضعافًا مضاعفة.
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فهي يف الواقع نظرة موغلة يف األنانية ،ال تليق بنظرة األبوة احلانية ،التي جتعال
األب يشد احلجر عىل بةنه من الةوى ،ليوفر اللقمة لولده وفلذة كبده.
وهلذا كان من العيب كل العيب عىل هذا اجليل سن يأكل ر ق األجيال القادماة
مما سفاء اهلل به من النفط وغ ه من املعادن ،سو مصادر الر ق املوقوتة بزمن يقرص سو
يةول ،لكنه حمدود.
كن ال جيو له سن يتوسع يف االستهالك ،ويساتقرض امللياارات بالرباا النحاق
ليحمل سعباء هذه الديون لألجيال التي مل تةرق بعد سبواب احلياة.
املمحوق،
ّ
قد جاء عن سيب بكر ررر ،قوله :ال يعجبناي الرجال يأكال ر ق سياام يف ياوم
واحد!
الص ِّديق  -بقوله هذا  -الرجل املتالف الذي يرسف يف النفقة ،ويتوساع
يعيب ِّ
سياماا ،وقاد
يف االستمتاع ،حتى يستهلك يف يوم واحد ،ما كان يمكان سن يكفياه ً
يعرتيه بعد السعة ضيق ،فيندم عىل رسفه فين فات ،والت ساعة مندم.
وإاا كان هذا معيبًا يف شأن الفرد ،فهو سشد عيبًا يف شأن املجتمع ،حاني يأكال

ر ق سجيال يف جيل واحد ،كاألب املرسف الذي ينفق كل ثروته يف حياته ،ويادع
ورثته من بعده ،وال مورد هلم ،يقيهم هوان العيش ،وال الساؤال ،وهاو ماا منعاه
النبي صصص ،حني هنى سعد بن سيب وقاص ،سن يويص بنله كله سو ثلثياه سو نصافه -
وهي وصية يف الرب واخل  -ومل يأان له بأكثر من الثلث ،قال« :والثلث لثري .إنىلك

إن تذأ وأثتك سغنيةء خري م م سن تذأهم عةلة يتاففون النة » ،متفق عليه.
غادا» عقلياة متخلفاة ،يرفضاها املنةاق،
إن عقلية «سحيني الياوم ،وسمتناي ً
ويرفضها اإلسالم.

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

113

 - 5النظرة التلفيقية:
ومثل الك يف اخلةأ «النظرة التلفيقياة» التاي حتااول سن جتماع باني فلسافات
وسفكار متنافرة األصول ،متباينة الغاياات ،متعارضاة املنااهج ،مثال اجلماع باني
اإلسااالم والعلننيااة ،سو اإلسااالم والنركسااية ،سو اإلسااالم والرسساانلية ،سو بااني
عموما ،واحلضارة الغربية ،فال يكون الك إال ابًا من إضاعة
احلضارة اإلسالمية
ً
الوقت واجلهد ،سو العبث بعقول النا

والتدليس علايهم .رسعاان ماا ينكشا

يفه.
وقد رسينا يف تراثنا حماوالت تلفيقية بااءت بالفشال ،مثال حمااوالت «إخاوان
الصفا» يف التلفيق بني الدين والفلسفة.
وكث من النظرات التي نسميها «توفيقية» هي يف حقيقتهاا «تلفيقياة» وهلاذا
سيضا ،مثل حماوالت الفارايب وابن سينا  -وبعدمها ابن رشاد
كان نصيبها اإلخفاق ً
 يف التوفيق بني عقائد اإلسالم الثابتة وسفكار سرسةو عن اإلله والكون والوجود.بل حاول الفارايب سن يوفق سو يلفق باني رسياي احلكيماني ،يعناي الفيلساوفني
الكب ين :سفالطون وسرسةو  -رغام اخاتالفهن املعاروف يف املانهج والنظارة -
بدعوى سن احلقيقة واحدة ال رتل  .ووحدة احلقيقة سمر مسلم به ،ولكان سفكاار
واحدا.
الباحثني عنها ليست واحدة ،وال يمكن سن يكون ال يء وضده
ً
سما الذي نؤمن به فهو «االقتباا » و«التةعايم» عاىل سن يظال األصال غالبًاا
متميزا .وفرق بني هذا االجتاه «االقتبا والتةعيم» وبني اجتاه التوفيق سو التلفياق:
ً
قائما بذاته ،له جاذوره وامتاداده وكياناه
سن التةعيم يقتء سن هناك شيئًا سصياًل ً
وخصوصيته ،يةعم ب يء آخر من جنس مقارب لاه ،ولكان ال يلغياه وال يغا
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طبيعته وخصائصه ،سما التوفيق سو التلفيق فيقتء املعادلة بني طرفني كال مانهن
سصل بذاته .وهلذا يتعلقان «االقتبا

والتةعيم» بالوسائل ال باألهداف .وبالفروع

ال باألصول ،وبالكيفيات املتغ ة ال بالقيم الثابتة.
وقد رسينا مثل الغزايل والراغب األصابهاين وغ مهاا مان املفكارين املسالمني
يستفيدون من الفلسفة اليونانية كث ً ا مان تقساينهتا وحتليالهتاا ومصاةلحاهتا،

ولكنهم جعلوا الك يف خدمة الفكرة اإلسالمية ،والقيم اإلسالمية.

عىل سن سعظم ما يف احلضارة الغربية سماران :العلام التجريباي ،والديمقراطياة
السياسية.
سما العلم فهو يف األصل مقتبس من حضارتنا كن شهد بذلك شهود من سهلها:
«بريفولت ،وجورج سارتون ،وجوستاف لوباون وغا هم» ،فاإاا سخاذناه فهاي
بضاعتنا ترد إلينا.
وسما الديمقراطية السياسية ،فأصوهلا عندنا يف البيعة والشورى ،وحاق املسالم
بل واجبه ،يف النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم ،واألمر بااملعروف والنهاي عان
املنكر ،وتقرير مبدس املساواة واإلخاء بني النا  ،الذين خلقهم اهلل من اكر وسنثاى،
وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا.
وعىل كل حال ،فإن سخذ النافع ،واقتبا

احلكمة من سي وعاء خرجت ،سمر ال

مراء فيه ،وقد روى البخاري يف «صحيحه» عان النباي صصص« :سصىل ق للمىلة قةهلىلة
شةعر ،للمة لبي  :سال ّ
لم ءء مة خ اهلل بةطم» ،وكان لبيد حني قاهلا مان شاعراء

اجلاهلية.
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 - 6النظرة التربيرية:
ونعني هبا تلك النظرة التي تقوم عىل تربير الواقع القائم ،وهو واقاع مل نصانعه
نحن ،ومل نفكر فيه ،إنن صنع لنا ،وفرض علينا ،دون اختيار منا ،وال اعتبار لرسينا،
وال استشارة لنا.
والذي فرض هذا الواقع هو االستعنر الذي رسى وقرر ،وصمم ونفذ ،كن فعل
الك حني قرر إدخال القوانني الوضعية ،وسلغى الييعة اإلسالمية ،وعمل بادهاء
ورةيط عىل «علمنة» األفكار واملشاعر والتقاليد ،واملؤسسات املختلفة إىل جاوار
علمنة التييع.
مناقضاا
هذا الواقع الذي ورثناه عن عهد االستعنر ،نجاده يف جواناب كثا ة
ً
ألصولنا اإلسالمية ،ومواريثنا الثقافية ،ومع هذا حياول فرياق مناا سن يمانح هاذه
سندا
اجلوانب الدخيلة عليناً ،

عيا لالستمرار والبقااء ،وهاي نيماة مقةوعاة
ًّ

النسب عن سمتنا وحضارتنا .سي سهنام يريادون سن تلعاوا عان رس

«اخلواجاة»

األورويب «قبعته» ويلبسوه «عنمة» إسالمية! سو «عباءة» عربية!
وما سكثر ما قرست ،وسمعت من كتابات وحمااات ،تركب الصعب والاذلول
لتفلس هذا الواقع ،وتربره دون حجة ناهضة.
وسسخ هذه التربيرات ما حاول سن يستخدم اإلسالم نفسه يف تربير ما يناقض
اإلسالم! والك يف فرتات اهلزيمة النفسية سمام ح

احلضارة الغربياة ،وهاي يف

سوج قوهتا ونحن يف حضيض ضعفنا ،حتى رسينا من حياول حتليل احلرام ،وإسقا،
يوماا سن
الفرائض وتعةيل الييعة ،باسم الييعة ااهتا ،حتى حاول هاذا التياار ً
يقتحم «األ هر» نفسه عىل يد الشيخ عيل عبد الرا ق يف كتيبه الشاه « :اإلساالم
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وسصول احلكم» ،ولكن األ هر غضب غضبته التارتية وسخرجه من مرة العلنء.
إن رفض اإلسالم عالنية سقرب إىل اجلدية من هذا اهلازل الاذي يلابس لباو
كليا من مجهور األمة.
اجلد ،وما هو إال تربير مكشوف القناع لواقع مرفوض ً
رفضا ًّ
النظرة الشمولية للصحوة:
إن الصحوة اإلسالمية تنظر إىل مهوم الوطن العريب اإلساالمي ،نظارة شااملة
تتسم باألصالة والعمق والتميز ،ممتدة يف الانيض ،واعياة للحااا ،متةلعاة إىل
املستقبل ،وهي تقدم نظرهتا إلنقاا الوطن العاريب اإلساالمي يف صاورة مياوع
إحياء متكامل ،يعيد إىل الفرد الثقة والتأمل ،وإىل األمة هويتها وانتنءها ،ويقودها
يف طريق االستقالل احلضاري والتميز الثقايف ،جيمع بني اإليانن الراساخ والعلام
املتجدد ،ويرحب باجلديد النافع والقاديم الصاالح ،تعمال فياه الرتبياة بجاناب
التييع ،ويتكامل فيه اجلامع واجلامعة ،ويلتحم فيه احلاكم بالشاعب ،ويتضاامن
فيه العرب بعضهم وبعض ويربط العرب باألمة اإلسالمية من املحيط إىل املحيط،
سساسا واإلينن منةل ًقا ،واألخالق اورة ،ويعترب العلم
ميوع يتخذ اإلسالمي ً
عبادة ،والعمل فريضة ،والتنمية جها ًدا يف سابيل اهلل ويعبائ قاوى األماة ملعركاة
التنمية بكل جوانبها اإلنسانية واالجتنعية واالقتصادية والسياسية .ويعمال عاىل
يادة اإلنتاج وترشيد االستهالك وعدالة التو يع وساالمة التاداول ،ويأخاذ مان
احلضارة احلديثاة سفضال ماا عنادها مان العلام والتكنولوجياا وحسان اإلدارة
والتنظيم ،متجنبًا ما سصاهبا من اهلون واالنحالل يف نواحيها اإليننياة واألخالقياة

واإلنسانية ،مما هو سصيل فيها ،ومما هو طارئ عليها ،مستغيثًا بن عندنا عن عنادها،
رافضا نمط حياهتا يف االستمتاع واالستهالك ،سالكً ا سابيل القناعاة واالعتادال،
ً
مؤمنا بأن للحياة غايات سكرب من جمرد املتعة واجلري وراء املنافع الندياة واللاذات
ً
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وسموه ،وتنقاد
العاجلة ،يف ظل تييع رباين .تؤمن األمة بعدالته وقدسيته وكنله َّ
واختيارا ،بحكم إينهنا ،تييع جيمع بني املثالية والواقعية ،وبني
ألحكامه طواعية
ً

الفردية واجلنعية ،وبني الثبات واملرونة ،وبني األصالة والتجديد.

ميوع يقوم عىل حتريك شعوبنا كلهاا لتتعباد هلل بالعمال ،وتفجا طاقاهتاا
املخزونة لالبداع واإلتقان ،يف ظل حكومات

حرا
عية دستورية منتخبة انتخابًا ًّ

نزهيا ويف ظل نظام شوري «ديمقراطي» حقيقي يسود فيه القانون ،وحيس كل فرد
ً
فيه باألمان عىل نفسه وماله وسهله وحرماته ،ويشعر سنه حر يستةيع سن يقول« :ال»
بملء فيه ،دون خوف من سيا ،اجلالدين وسجون املستبدين ...نظام يستةيع فيه
الشعب سن يلتقي يف املسجد مع حاكمه كل يوم  -سو كل مجعة عاىل األقال  -وسن
يرد عليه ولو كان عىل املنرب ،وسن يقول له ما قيال البان اخلةااب :لاو رسيناا فياك
اعوجا ًجا لقومناه بحد سيوفنا!
ميوع يستنفر األمة ملقاومة اخلةر اإلرسائييل ،والعادوان الصاهيوين ،الاذي
اغتصب األرض ،و د األهل ،وسال العرب ،وسهان املسلمني ،وحتدى العا َلم فال
بد من تعبئة سمة العرب واإلسالم ،باإينن جدياد ،يارد إليهاا روح احليااة وحيااة
الروح ،ويذكرها بأيام خالد وقةاز وصاالح الادين .ويقودهاا بكلماة التوحياد
وصيحة التكب  ،ال بالوالء لفالن وعالن من النا .
الكم هو ميوع الصحوة لالنقاا واإلحياء ،وهو مياوع لايس باملساتحيل
وباملتعذر إاا صدقت النيات ،وصحت العزائم ،وفيه وحاده النجااة واخلاالص،

ذ ََ ۡ ُ َ َ
ص َر ٰ ٖط ُّم ۡس َت ِق ٖم} [آل عمران.]131 :
{ َو َمن َي ۡع َت ِصم بِٱَّللِ قد هد
ِي إ ِ َٰل ِ

وإين سؤكد بكل ثقة سننا لن يتم لنا استقالل حقيقي سياي ،واقتصاادي ،ولان
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نتحرر من التبعية بكل سلواهنا ،ولن تستقل لناا شخصاية ،ولان ياتم لناا انبعااث
حضاري حقيقي ،نابع منا ،ومعرب عنا ،منا مبدؤه ،وإلينا منتهاه ،وبنا قياماه ،ولناا
ثمراته ،إاا ظللنا للغرب ايواًل وظالاًل ،منه اإلرسال ،ومنا االستقبال ،مناه الفعال
ومنا االنفعال ،منه اإلنتاج ومنا االستهالك ،عليه سن يبدع وعلينا سن نقلد ،عليه سن
يغني وعلينا سن نردد.
إاا ظللنا عىل هذا املنوال ،فهيهات سن ننشئ لنا حضارة رصنا.
سغلب الظن سننا سنبقى سسارى حلضارة القاوم ،يأخاذون مترهاا ،ويلقاون لناا
بنواها ،ويأكلون حلمها ،ويمنون علينا بعظمها.
سنظل نستهلك سدوات احلضارة وال ننتجهاا ،نشارتهيا وال نصانعها ،سانظل
نستورد من الغرب املواد الغذائية التي هبا نقيم سودنا ،واألسلحة التي نحماي هباا
سوطاننا!
سيتفنن الغرب يف استالب األموال التي سفاءها اهلل علينا ،حتى ال نبني هبا شي ًئا
يغنينا عن االست اد ،وينفع سجيالنا التالية ،حتى يدعوا لنا وال يلعنونا.
سيغرقوننا يف دوامة استهالكية ال تنتهاي ،يأخاذون املاواد اخلاام مان ديارناا
بأرخ

األثنن ،ثم يعيدوهنا إلينا مصنعة يسيل إليها لعابنا ،فنشرتهيا منهم باأغىل

األثنن.
حتى ما ليس لنا حاجة إليه يلحون علينا بوسائلهم حتى تلقوا عندنا حاجات
تسوقنا إىل

اء منتجاهتم ،فنشرتي ونشرتي ونشرتي ،حتى نغارق يف بحار مان

الديون ال قرار هلا ،وال شاطئ له.
إننا سحوج ما نكون إىل إنسان يستغني عن عند القاوم مان كنلياات و َت َرفياات
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وترفيهيات ،إنسان قادر عىل ضبط نفسه بالقناعة ،والزهد ،وسن يعيش عىل نصا
بةنه عند اللزوم ،بل يشد احلجر عليها عند الرضورة ،إنسان يقول ما قالات املارسة
قديما:
العربية ً

إيل ماان قرصاا منياا !
لبياات رفااق األرياااح فيااه سحااب َّ
إيل مان لابس الشافوف!
ولااابس عبااااءة وتقااار عيناااي سحب َّ
إيل ماان سكاال الرغياا !
وسكاال كساا ة يف قعاار بيتااي سحاال َّ
حلما بعيد املنال ،ومثااًل مغرقًاا يف اخلياال ،بال
إننا نجد مثل هذا السلوك اآلن ً
شي ًئا قريبًا من املحال.
وما ااك إال ألن النا

عبيدا للعاادات االساتهالكية التاي سدخلتهاا
سصبحوا ً

عليهم احلضارة الغربية بأساليبها النكرة ،وإعالمها الساحر ،ووساائلها اجلهنمياة
املخةةة.
ولكن تغي عادات النا

وسلوكياهتم ليس باملستحيل ،إاا دخل عىل الناا

إينن جديد ،يقودهم من داخلهم ،وتاطبهم من سعنقهام ،ويعيانهم عاىل تغيا
سنفسهم بأنفسهم.
جذريا،
إن اإلينن الديني هو ال يء الوحيد الذي يمكنه سن يغ اإلنسان تغي ً ا
ًّ
جديدا يف
جديدا يف منةقه،
جديدا يف اجتاهه،
جديدا يف سهدافه،
وينشئه خل ًقا آخر،
ً
ً
ً
ً
جديدا يف سسلوبه.
عالجه،
ً
اكر القرآن لنا نموا ًجا بار ً ا هلذا التغي الكيل الرسيع ،وهو سحرة فرعون حني

َ
سعلنوا إينهنم برب العاملني رب موسى وهارون ،وقالوا لفرعون ومن معاه{ :لرن
ذ
ََ ََ َ ۡ ََٓ َ َ
ذ َۡ
ُّ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َ ٓ َ
َ
ۡ َ
ت َوٱَّلِي طَنا فٱق ِض ما أ
نؤث َِك
نت قاضٖۖ إِن َما تق َِضر هٰر ِذو ِ
لَع ما جا َءنا م َِن ٱۡلَ ذِنٰ ِ
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ۡ ٓ

ٱۡل َ ٰوةَ ُّ
َ
ٱَّلن َا} [طه.]12 :

واكرالتاريخ لنا سعظم مثل لذلك سمة العرب ،كي كانوا قبل اإلسالم ،وكي
صاروا بعد اإلسالم.
مر قائد من قواد الفر

عىل مجاعة من جند املسلمني ،فرآهم  -بعد سن توضأوا

وتةهروا  -يصلون صفوفًا ،وراء إمامهم كالبنيان املرصوص ،كأن عىل رءوساهم
الة  ،إاا قرس سنصتوا ،وإاا ركع ركعوا ،وإاا رفع رفعوا ،فقال :سكل كبادي عمار،
لقد علم هؤالء البداة مكارم األخالق!
واحلق سن الذي علمهم ،وعلم عمر معهم إنن هو اإلسالم.
نحن يف حاجة إىل تربية األمة عىل نمط حياة جديد ،مستمد من قيمنا ،ومتالئم
مع حاجاتنا ،ومتناسب مع إمكاناتنا ،ثائر عىل نمط احلياة الغربياة ،حتاى ال يعاود
تقليدها سكرب مهه ،وال مبلغ علمه ،وال حمور سعيه.
ويرسين سن سسجل هنا بكل إعجاب كلمة للدكتور جالل سمحد سماني يف «نادوة
الرتاث وحتديات العرص» قال فيها:
«إن إطالق وص التنمية عىل ما حدث وما ال حيادث لالقتصااد واملجتماع
العريب هلو وص
النا

سقرب إىل السخرية منه إىل وص الواقع ،يراد بإطالقاه تساكني

ورديرهم حتى يتمكن اجلراح الغريب من إمتام مهمته .الدخل يبادو وكأناه

يتعاظم والسلع تتكاثر ،واملدن تتضخم ،واملدار
واألنفاق السفلية تبنى وحتفر ،والنا

تتضاع  ،والكباري العلوياة

تتدافع يف الةرقات والشوارع واملواصالت

العامة وكأهنا ااهبة سو عائدة من سعنهلا ،والسفن تاأيت بالبضاائع وتاذهب بغ هاا
والنا

هتاجر وتأيت بالسلع ،واألمر يبدو وكأن تنمية حتادث ،والاذي حيادث يف
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الواقع ليس سكثر من عبث األجنبي بأمة ال تدري ما تصنع!
قومياا ،سو يقبضاون
فالعرب يبيعون رسسنهلم من النفط ويسمون ثمنه دخااًل ًّ

رسوما عىل ما وهبه اهلل سو األجداد هلم ،كقناة السويس واألهراماات وسيب اهلاول،
ً
وحيسبوهنا يف عداد الناتج القاومي ،ويبيعاون الةاعاة لألجنباي مقابال اهلباات،
ويعقدون القروض لبناء الكبااري العلوياة لكاي متار عليهاا ساياراته ،سو ليااء
األسلحة منه ليقاتلوا هبا سعداءه ،ويعلمون سبناءهم لغة األجنبي ليخدموا يف بنوكه
و كائه ،سو يصدرونه للخارج ليشرتوا بثمنه سجهزة تعارض فضاائح األجنباي
وجرائمه وسخافاته .فإاا قلت هلم :حذار ،إن هذه التنمية معيبة ومشائومة ،قاالوا
لك :ما عليك ،إن لدينا خةة مخسية ساوف نتادارك هباا األمار ،وإاا بااملخةةني
جيتمعون ملناقشة ما إاا كان معدل النمو املستهدف جياب سن يكاون ( )1بالنئاة سو
( )1.5بالنئااة! فااأي سماال يمكاان سن يساااورنا يف سن يااؤدي االسااتمرار يف تبنااي
املنةلقات واملسلنت نفسها إىل وضع سفضل مما نحن فياه؟ إنان يكمان األمال يف
طرح كل مسلنت التنمية الغربية وبدهيياهتا للمساءلة والشك ،ولن نجد ما يمكن
سن نستلهمه يف الك إال الرتاث»(.)7

***

الصحوة ...وهموم الوطن العربي واإلسالمي
حتليل وتفصيل
(« )7الرتاث وحتديات العرص» (ص.)111 ،113 :

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

***

122

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

123

َ - 1ه ُّم التَّخلف
إن سول مهومنا العربية واإلسالمية ،الذي ال تتل

فيه اثنان هو هام التخلا

املزري الذي ما الت سمتنا تر ح حتت ن ه الثقيل ،والذي صن وطننا كله يف دائرة
سموه« :العامل الثالث» سو «البالد النامية».
ما َّ
ونعنىلىلي بىلىلةلتخلف :سننااا ال لنااا عالااة عااىل غ نااا يف دنيااا العلاام التجريبااي
والتكنولوجيا احلديثة .حتى إن نصا

ماا نأكلاه سو سكثار ال نزرعاه ،وجال ماا

نستعمله ال نصنعه!
وحتى السالح الذي ندافع باه عان سرضانا وعرضانا مل يازل صاناعة سجنبياةع
نستورده وال ننشئه!
إن من املحزن ح ًّقا ،سن تكون بالدنا راعية ،وال نحقق ألنفسنا الغذاء الكاايف.
منا طوياًل صحراء قاحلاة،
وإن من املخجل سن مناطق من فلسةني ظلت بأيدينا ً
فلن استولت عليها إرسائيل حولتها إىل واحة خرضاء!
سما رلفنا الصناعية فحدث عنه وال حرج ...نستورد يف كثا مان بالدناا مان
الصاروخ إىل اإلبرة مع سن فقهاء اإلسالم اعتربوا إتقان كل علم سو مهنة ،سو صناعة
صاحت فياه
حيتاج إليه املسلمون فرض كفاية ...كن اعتربوا الك عبادة وقربة إاا
َّ
النية.
دائما :إن األمة التي سنازل اهلل عليهاا «ساورة احلدياد» مل
وهذا ما جعلني سقول ً
تتعلم صناعة احلديد.

ۡ
ٱۡلد َ
ِنرد ِ ر ِ بَرأَ َاردِند َو َم َنٰفِ ُ
وكان حسبها سن تقرس قوله تعاىلَ { :وأ َ َ
نز ََّۡرا ۡ َ
رع
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ل ذِلن ِ
اَ} [احلديد ،]25 :لنستخدم احلديد يف امليدانني املدين والعسكري ،ففاي قولاه:
ۡ

َ

{بَأَ ادِند} إشارة إىل الصناعات احلربية ،ويف قولهَ { :و َم َنٰفِ ُع ل ذِلن ِ
راَ} إشاارة

إىل الصناعات املدنية .ولألس مل نحسن هذه وال تلك!

لقد بدست مرص هنضتها الصناعية مع اليابان يف عرص واحد ،بال قبال الياباانع
فأين مرص من اليابان اليوم؟!
ولقد رسينا بال ًدا مل تبدس هنضتها إال من قريب ،ولكنها خةت خةوات جبارة يف
وقت قياي ،كن يف كوريا التي بدست بعد احلرب العاملية الثانية هنضتها الصناعية،
خةرا هلم.
والتي سصبح اليابانيون يروهنا
ً
منافسا ً
ترى هل لدى اإلنسان اليابااين والكاوري والصايني واألورويب مان املواهاب
والقدرات ما ليس عند اإلنسان العريب سو املسلم ،حتى تقدم القوم ورلفنا؟؟
لقد طال رلفنا وطال ،حتى كاد حيسبه بعض النا
كأن التخل

ال مة من لوا منا الذاتياة،

عريب سو إسالمي ،كن سن التقدم غاريب! بال ربان تاوهم بعاض مان

جيهلون التاريخ سن اإلسالم هو سبب رلفنا ،ما دام املسالمون  -كال املسالمني -
متخلفني! وما دام كل املتقدمني غ مسلمني!
ونيس هؤالء سن حضارة العامل كانت لعدة قرون إسالمية ،وكانت لغة العلام يف
العامل هي اللغة العربية ،وكانت مراجع العلم العاملية يف الفلك والفيزيااء والةاب
وغ ها مراجع إسالمية ،وكانت جامعات املسلمني موئل الةالب من مجيع سنحاء
الدنيا ،وكانت سسنء علنئنا يف شتى التخصصات سملع األسنء يف اليق والغرب.
ومل يعد لنا عذر سن نبقى يف سجن التخل

والعامل كله يتقدم من حولنا ،وعندنا

فرضا .ولدينا مان
من احلوافز الدينية واألخالقية والعملية ما يفرض علينا التقدم ً
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الةاقات الندية والبيية ما يؤهلنا للس يف قافلة التقدم ،واللحاق بركاب الازمن
الذي ننسب إليه.
إننا يف حاجة إىل سن نخةط ألنفسنا ،بعد سن نحادد سهادافنا ،لننةلاق إىل بنااء
التقدم املنشود ،بناء مشارتك فياه كال الفئاات والةبقاات ،تشاارك يف رةيةاه،
وتشارك يف تنفيذه ،وتشارك يف ثمراته.
إن التقدم الذي يالئمنا ،وينبع من ااتنا ح ًّقا ،هو التقدم املتوا ن املتكامل ،فهاو
تقدم اقتصادي تنموي ،يصحبه ويال مه تقدم سياي واجتنعي وثقايف وسخالقي
سيضا.
وديني ،وهو يف كل هذه اجلوانب ،متكامل متوا ن ً
فإاا سخذنا التقدم االقتصادي مثاًل ،نجد فكرة اإلسالم فيه ،سنه ال هيتم بجاناب
عىل حساب جانب ،فال يعنى بالتجارة مثاًل عىل حساب الزراعة ،وال هيتم بالزراعة
عىل حني يغفل الصناعة سو العكس ،بل يعنى هبا كلها ألمهيتها.
فقد رغَّب اإلسالم يف الزراعة والغر

وإحياء املوات سعظم الرتغيب ،ولايس

منا من جيهل احلديث الصحيح املشهور« :مة مىل مةىللم يغىلر

غر ً ىلة ،سو يىلزأع

زأ ًعة ،فيألم منه إنةةن سو طري سو هبيمة ،إال لةن له به ص قة» .وسعجب منه حديث:
«إن قةمت الةةعة ويف يىل سحىل لم فةىليلة ،فىلإن ا ىلتطةع سال يقىلو حتىلى يغر ىلهة،

فليغر هة» ،رواه سمحد والبخاري يف «األدب املفرد».
ولكن اإلسالم  -برغم ترغيبه يف الزراعة وتنوهيه بمثوبة سهلها  -كره ألمتاه سن
حترص نشاطها وجهدها االقتصادي يف دائرة الزراعة وحدها .وسنكر عاىل سبنائاه سن
يكتفوا بالزرع وحده ،ويتبعوا ساناب البقر وكفى ،مهملاني الصاناعات واحلارف
األخرى ،التي تكتمل هبا مقومات األمة القوية ،وعنارص احلياة الةيبة العزيزة .ويف
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هذا قصور ِّبين يف كفاية األمة ،يعرضها للخةر ...وال غرو سن جاء يف احلديث ماا
يدل عىل سن الك مصدر

وبالء وال حييق بمجموع األمة ،وهو ما صدقه الزمن

كل التصديق.
روى سبو داود عن النبي صصص« :إذا تبةيعتم بةلعينة «وهي صوأة مىل التحيىلم عىل
سلم الربة بة م البيع» وسخذتم سذنةب البقر ،وأضيتم بةلزأع ،وترلتم اجلهة  ،ىل َّل َ
َ

اهللُ عليام ذاًّل ال ينزعه عنام ،حتى ترجعوا إىل ينام».
إن هذا احلديث اليي

يرسم بعباراته الوجيزة صورة للمجتمعات الزراعياة

الوادعة املستسلمة ،التي ال َه َّم هلا إال الزرع ،واتباع ساناب البقر ،وإمهال سمر اجلهاد

واإلعداد ،وهو ما جيعلها فريسة سهلة الوقوع يف براثن املرابني يف الداخل ،والغزاة

من اخلارج ،فال مناص إان مان العمال عاىل تكامال كال عناارص القاوة الندياة
واالقتصادية لألمة ،فال يكتفى بزراعة عن صناعة ،وال بصناعة مدنية عن صاناعة
حربية ،وال هبذه وتلك عن التجارة ،وال باجلميع عن الرتبياة اجلهادياة ،واإلعاداد
العسكري ،الذي يرهب عدو اهلل وعدو املسلمني.
وما ينبغي مالحظته وجوب إقاماة التاوا ن باني حاق األقةاار واألقااليم يف
استغالل مواردها ،وتنمية ثروهتا ،وسن تأخذ بنصيبها منها ،وبني حق األمة الكربى
يف سد الثغرات ،وبناء الصناعات الثقيلة الكربى ،وحتقيق تكامل اقتصادي ،هييائ
ااتيا ،وجيعلها قادرةً عىل اراا قرارها بنفسها ويف سرضاها دون حاجاة
لألمة
ً
اكتفاء ًّ
إىل سن متد يدها لغ ها ،وهذا ما توجبه املصلحة املشرتكة التي جعلت العاا َلم اآلن
ينقسم إىل كتل كب ة اقتصادية وسياسية ،وهو ما توجبه األخوة اإلسالمية ووحدة
َََ َُ ْ ََ
لَع ٱ ۡل ذ
رب َو ذ
ٱِ ۡق َ
رو ٰ } [النئادة،]2 :
العقيدة ،وتفرضه النصوص الوف ة{ :وتعراونوذ
ِِ

َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َۡ ُٓ َ ۡ
رض} [التوبااة« ،]11 :املىلىلؤم للمىلىلؤم
{وٱلمؤمِنررون وٱلمؤمِنٰررت بعضررَم أو َِّلَرراء بعر ٖ
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بعضة».
لةلبنيةن يش بعضه ً
وبجوار هذا التوا ن املكاين بني سقةار األمة بعضها وبعاض ،جياب سن يتحقاق
سيضا ،بني سجيال األمة بعضاها وبعاض .عاىل معناى سناه ال جياو سن
توا ن ماين ً
يفرض التقش

واحلرمان واجلهد الشاق عىل جيل معني ،تضحية منه سو تضاحية

به يف سبيل جيل آخر سو سجيال الحقة يف عا َلم الغيب ،وقد قال الفقهاء يف موقا
مشابه :ال جيو التضحية باألم عند تعرس الوالدة مان سجال جنينهااع ألن حياهتاا
حقيقية ،وحياته موهومة غ حمققة ،وال ُيضحى باحلقيقي يف سبيل موهاوم .كان
سهنا سصل وهو فرع ،فكي يضحى باألصل من سجل فرعه؟
وسهم من الك ،سنه ال جيو سن يرسف جيل مان األجياال يف اساتغالل املاوارد
الةبيعية ،واالستمتاع بالثروة الوطنية عىل حساب األجيال القادمة.
وإاا كان اليع قد هنى األفراد عن اإلرساف والتبذير ،بحيث ال يتخم شخ
بجوع شخ
ثلث

آخر ،وال يمأل

األوعية  -وهو بةنه  -بأن جيور ثلث طعامه عىل

ابه ،سو ثلث نفسه ،كن ال يأكل ر ق عدة سياام يف ياوم واحاد ،فكاذلك ال

جيو سن يأكل جيل واحد ر ق عدة سجيال قادمة ،نتيجة الرسف والرتف والتوساع
وسوء االستهالك.
وإاا كان األب العاقل الرحيم جيتهد سن يدخر ألوالده من بعده ماا يسااعدهم
عىل شق طريقهم يف احلياة بقوة وسمل ،ولو بحرمانه سحيا ًنا من بعض ما يشاتهيه...
فإن عىل األمة سن تنهج هذا النهج مع سجياهلا ،حتى يتكافل بعضها وبعض ،وحتى
يدعو الحقها لسابقها ،وال يلعن آخر األمة سوهلا.
وهذا ما الحظه سم املؤمنني عمر ررر ومن وافقه من فقهاء الصاحابة ،حاني
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سبى سن يقسم األرض املغنومة عىل الفاحتني ،كن طالب بذلك بعض الصحابة ،واجته
إىل إبقائها يف سيدي سرباهبا ،وفرض خراج عليها لبيت مال املسلمني ،لتكون اخا ًرا

لألجيال الالحقة .وعرب بعض الفقهاء عن الك بأنه «وقفها» عىل املسالمني .وقاد
كان حجة عمر يف صنيعه هذا آيات تو يع الفيء يف سورة احلي (.)8 - 1
يعاا عااداًل ،ال ال غارة يف جباني
فقد قررت اآليات تو ياع عائاد الفايء تو ً
اإلنسانية ،فجعلت نصيبًا فيه للجيل احلاا من املهااجرين الاذي سخرجاوا مان
ديارهم وسمواهلم وصودرت مليكااهتم بغا حاق إال سن يقولاوا :ربناا اهلل ،ومان

األنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم إلخاواهنم املهااجرين فاوووا ونرصاوا،
وآثروا عىل سنفسهم ولو كان هبم خصاصة.
وضحى سجيااًل سخرى ،عبَّار عانهم القارآن
وس كت مع هذا اجليل الذي بذل
َّ

َ ذ َ َ ٓ ُ َّۢ َ ۡ ۡ َ ُ ُ َ َ ذ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ذ َ َ َ ُ َ
رَقونا
بقوله{ :وٱَّلِنن جاءو ِمن بع ِدهِم يقولون بنرا ٱغفِرَ َّرا و ِ ِۡلخون ِنرا ٱَّلِنرن س
ْ
ۡ َٰ َ َ َۡ
َت َع ۡل ِف قُلُوب َنا غ ٗذِل ذل ذَِّل َ
ِنن َء َذم ُنوذ} [احلي.]13 :
ٱۡلنم ِن وَل
ِ
بِ ِ
ِ

وهبذا علمتنا اآليات الكريمة سن األماة كلهاا وحادة متكاملاة عاىل اخاتالف
األمكنة وامتداد األ منة ،وسهنا  -عىل مر العصور  -حلقات متنسكة ،يعمل سوهلا
خل آخرها ،ويغر

سلفها ليجني خلفها ،ثم يأيت اآلخر فيكمل ما بادسه األول،

ويفخر األحفاد بن فعله األجداد ،ويستغفر الالحق للسابق ،وال يلعن آخر األماة
سوهلا.
وهبذا التو يع العادل تفادى اإلسالم خةأ الرسسنلية التي تؤثر مصالحة اجليال
احلاا ومنفعته ،مغفلة  -يف الغالب  -ما وراءه مان األجياال ،كان جتناب خةاأ
الشيوعية «كن يف عهد ستالني وماوتس تونج» التي تتةرف كث ً ا إىل حد التضحية
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بجيل سو سجيال قائمة ،يف سبيل سجيال مل تةرق بعد سبواب احلياة.
ام بقسامة
وهلذا قال الفقيه اجلليل معاا بن جبل ألم املؤمنني عمار ،حاني َه َّ

األرض  -سول األمر  -عىل الفاحتني« :واهلل ،إان ليكونن ما تكره :إنك إن قسمتها
اليوم صار الريع العظيم يف سيدي القوم ،ثم يبيدون قيص الك إىل الرجل واملرسة!!
سمرا يساع
ثم يأيت بعدهم قوم يسدون من اإلسالم ًّ
سدا ،وهم ال جيدون شي ًئا فانظر ً

سوهلم وآخرهم» قال :فصار عمر إىل قول معاا(.)8

ومن هنا قال عمر لبالل وغ ه ممن عارض وق األرض عاىل األماة كلهاا(:)9
«تريدون سن يأيت آخر النا

ليس هلم طء؟!».

ومن ثم جيب سن نق مع سنفسنا وقفة مراجعة وتقويم ،لسلوكنا مع الك الكنز
العظيم الثمني ،الذي ننفق منه بإرساف ،يبلغ حد اإلتالف ،ويستهلك منه جيلنا ما
كان يكفي لعدة سجيال ،وسريد هبذا الكنز :النفط  -البارتول ،هاذه الاندة النفيساة
الغالية التي سودعها اهلل بني يدي سمتنا ،لتكون اخ ة هلا وألجياهلا املتعاقبة ،يف عرص
رلفت فيه عن ركب األمم املتحرضة.
كان الواجب سن نأخذ من هذا الكنز بحساب ،حتاى ال نجاور عاىل حاق مان
توساعا لاو
بعدنا ،ولكنا مل نبال إال بأنفسنا ،وتوسعنا يف السحب من رصيدنا هاذا
ً
صنعه الفرد يف ماله ،لقلنا عنه :سفيه جيب احلجر عليه ،وغل يده عن الترصاف يف
حر ماله .حفا ًظا عىل حق نفسه وحقوق غ ه.

(« )8األموال» أليب عبيد (ص.)58 :
( )9نفسه (ص .)59 :
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وإاا كان ثمة عذر لنا يف بعض العقاود الساابقة مان السانني ،لاتمكن النفاوا
األجنبي من مقدراتنا حني ااك ،فلم يعد لنا الياوم عاذر بعاد سن سصابحنا ساادة
سنفسنا ،واملستقلني بالترصف يف ثرواتنا.
سيضا ما سنفقه ،بل ما سحرقاه ،مان هاذا
وحسب هذا اجليل ،واجليل الذي قبله ً
الكنز الذهبي الكب .
ولكن السؤال الكب هنا :ما الذي حيول بيننا وبني التقدم والننء املنشود؟
العقبات يف طريق التقدم والنماء:
إن هناك عقبات شاتى تقا يف طريقناا إىل التنمياة والتقادم احلقيقاي ،إاا مل
نخةط ونعمل جاهدين للتغلب عليها ،فسنظل ندور حول سنفسنا ،ال نخرج مان
دائرة التخل  ،والصحوة اإلسالمية هي املؤهلة للتغلب عىل هذه العقبات:
 - 1سوىل هذه العقبةت :املسافة الشاسعة التي بيننا وبني الدول املتقدمة علينا ،فاال
اناع
الص َّ
لنا حتى اليوم  -يف موق املستوردين واملستهلكني ،وال الاوا هام ُّ
واملنشئني.
إننا نحاول سن نرتقي إىل عرص الصناعة األول عندهم ،وهو الذي كانت تعمال
فيه اآللة لتوف اجلهد البدين لالنسان .سما هم فقد ارتقوا اآلن إىل «عرصا الصاناعة
الثاين» ،وهو الذي تعمل فيه اآللة لتوف اجلهد الذهني لالنسان ،عرص احلاسابات
واخلا نات اآللية للمعلومات ،سي عرص «الكمبيوتر» الاذي بلغات صاناعته اآلن
مستويات مذهلة ،واتساعت اساتخداماته حتاى شاملت كافاة جمااالت احليااة،
وسصبحت الدول الصناعية نفسها منقسمة يف هذا املجال ما بني متقدم ومتخلا ،
فالواليات املتحدة واليابان يف املقدمة ،والدول األخرى تأيت بعدها بمراحل كث ة.
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تقدما وتفوقًا من
وسصبحت «األجيال» اجلديدة من هذا املخلوق «الكمبيوتر» سكثر ً
األجيال القديمة بمقادير هائلة.
فكي نلحق بركب القوم ،والشقة بعيدة بيننا وبينهم؟! والبلية التاي ال تنكار
اتساعا ،وكي
سهنا ال تضيق بمرور األيام ،بل تزداد
ً

ال ونحن ال نزال نس برساعة

اجلمل ،هم يس ون برسعة الةائرة ،بل الصاروخ؟!
وكن سن يف دنيا االقتصاد يكون الغني سقدر عىل سن يزيد غناه بيرس وسهولة ،من
جديدا .كذلك يف دنيا العلم والتكنولوجياا ،مان
الفق الذي يريد سن حيصل غنى
ً
ملكهن استةاع هبن سن يفتح كل يوم آفاقًا جديدة يف جماهلن ،فالعلم يدفع إىل املزياد
من العلم ،والتكنولوجيا املتفوقة تسهل املزيد من التفوق وتغري به.
يكون ثروة من الصفر ،وهم سشبه بالرسسانيل
فنحن سشبه بالفق الذي يريد سن ّ

الذي جيد املجاالت مفتوحة سمامه ،لتصبح سلفه مليو ًنا ومليونه بليو ًنا ،بال معاناة!

 - 2العقبة الثةنية :سن الدول التي متلك ناصية العلم والتكنولوجيا ،والتي نحتااج
للتتلمذ عليها لنأخذ عنها العلام وتةبيقاتاه ،ليسات خملصاة يف تعليمناا ماا
عندها ،وال حريصة عىل تقدمنا.
إهنا جتاملنا حينن تسمينا« :الدول النامية» جمامل ًة لنا ،وتلة ًفا بنا بدل سن تسمينا:
«الدول املتخلفة» ،ولعلها تقصد بذلك إىل إهيامنا بأننا يف طريق الننء بالفعل ،عاىل
حني ال لنا يف طور التخل .
واحلقيقة سن هذه الدول تعمل عىل بقائنا يف مكانناا ،كاالثور يف السااقية يادور
ويدور ،واملكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدس فيه.
إهنا ال تساعدنا عىل تنمية التقدم ،بل تعمل جاهدة عىل «تنمياة التخلا » كان
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سماه سحد الباحثني.
َّ
«فلم يك

الشره ما صنعه يف مرحلة اإلباادة واالسارتقاق يف القاارات
الغرب َّ

الثالث «ابح الغرب سربعني مليو ًنا من اهلنود احلمر يف سمريكا ،واسرتق مائة مليون
إنسان باللصوصية واحليلة والسو ،يف إفريقيا ،وامت

دمااء مخسانئة ملياون يف

آسيا» ...ومل يشبع هنمه ما حصل عليه من ثاروات وكناو ومكاساب يف مرحلاة
«النهب العاملي» التي يسموهنا :مرحلة «االستعنر» من باب تسمية ال يء بضاده!
حني كانت بالد اليق والعرب واإلسالم «بقرة حلوبًا» للغرب .وكان اقتصاادها
خادما» لالقتصاد الغريب ،مهمتها سن تقدم املواد اخلام للمصانع الغربية ،ولاو
كله « ً
عىل حساب اإلنتاج الغاذائي ألهال الابالد وتساتغل األيادي العاملاة الكادحاة
عبيدا إىل ما وراء البحار! كانت هاذه الابالد تازرع
بالسخرة والسيا ،،بدل نقلها ً
القمح وتأكل التبن ،وتزرع القةن وال جتد ما تلبسه.
مل يك

جمادا
الغرب ما صنعه يف املرحلتني السابقتني حتى سضااف إىل سجمااده ً

سماها د .شاكر مصةفى.
ً
جديدا يتمثل يف مرحلة «تنمية التخل » كن َّ
إن كل قوى الدنيا سث ت ضاد العارب حاني ارتفعات سساعار البارتول سانة
(1814م) ،استكثر الغرب سن يزداد الدخل القومي لابعض دول العاا َلم الثالاث.
ومع الك فإن الدخل البرتويل العاريب كلاه ال يسااوي اإلنتااج القاومي إليةالياا
وحدها .وثالثة سرباع عائداته إنن تعود مارة سخارى إىل املؤسساات الغربياةع إماا
لتسديد االستهالك ،وإما ودائع سبدية ...اهلل سعلم بمص ها!
ويتحدثون عن معونات الادول املتقدماة للدولاة املتخلفاة ...إن ( )%13مان
املعونات التي ق ُِّدمت للعا َلم الثالث يف السبعينات كانت تعود إىل سصحاهبا يف سانة
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دفعها نفسها.
النهب املزمن القديم ال يستمر فقط ولكنه يزداد ،وتضاف إلياه اآلن عملياات
سخرى من التدم هلذا العا َلم املنكوب:
 امتصاص خرباته البيية الناشئةع لئال تتكون منها قاعدة تنموية قوية.تأثرا بتهديد اجلوع.
 الربط بعجلة االستهالكع ليكون سكثر ً إثااارة مجيااع عواماال التماازق االجتنعااي والااديني واللغااوي والساايايواالقتصادي يف املجتمعات الناميةع لتكاون سضاع

مان سن تساتغل خ اهتاا سو

ترفض اخلنوع.
إهنا التنمية للبالد النامية ولكن عىل الةريقة الغربية ،تنمية التخل .
وال سريد سن ساكر هنا كي

يغري الغرب املتقادم العقاول النابغاة مان سبنائناا

ليستخدمها عنده وحيرم منها بالدها! وسكثار مان الاك سن سجهازة رسياة ترصاد
العبقريات الشابة التي يتألق نجمها يف سنء العلم ،وخاصاة يف املياادين احلساساة
كالذرة واإللكرتونيات ونحوها ،لتدبر اغتياهلا بسبب سو آخر!!
يوما يأيت تني فيه سرسار سحداث من هذا النوع تكشا لناا ماااا يكناه
ولعل ً
الغرب لليق عامة واليق اإلسالمي خاصة؟
وهل ننسى ما بذله القوم من جهود مستميتة لاوسد جهاود باكساتان يف سابيل
الوصول إىل صنع قنبلة نووية؟ حتى ال يوجاد بلاد إساالمي واحاد يملاك هاذا
السالح ،عىل حني ملكه اليهود يف إرسائيال ،واهلنادو
وهؤالء؟!

يف اهلناد ،وغا هاؤالء
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وهل ننسى اب إرسائيل للمفاعل النووي العراقي؟ وهل يتصور سن يتم هذا
دون علم من سمريكا ،وتسهيل ومعاونة من سجهزهتا وسقنرها الصاناعية؟ ومعناى
كليا إنن هو اعتند عىل فراغ ،وال بد سن نعتمد
هذا كله سن اعتندنا عىل الغرب اعتن ًدا ًّ
 -بعد اهلل تعاىل  -عىل سنفسنا.

 - 3وعقبة ثةلثة :سننا ما دامت سوضاعنا االجتنعية والسياسية والفكرية والرتبوياة
واألخالقية كن هي ،فلسنا سهاًل المتالك تكنولوجيا متةورة.
فالتكنولوجيا ليست مائدة تنزل من السنء حافلة بن لذ وطاب ،كالنئادة التاي
طلبها احلواريون من املسيح عيسى سسس ،ولكنها ثمارة لشاجرة ال باد سن تغار
وتسقى وتتعهد ،حتى تؤتى سكلها بإان رهبا.
فال بد من تربية سليمة هتيئ لزهرات العقول الذكياة سن تتفاتح ،وجتاد املنااخ
املالئم لربو ها وننئها وإثبات وجودها ،وجتد من املجتماع التشاجيع واملعاوناة،
وجتد من األنظمة السياسية ما يسهل هلا بلوغ سرقى املستويات ،ويضع باني يادهيا
من اإلمكانات ما يمكنها من االستفادة من خرباهتا يف الرقي بوطنها ،ومنحها مان
احلوافز وحرية احلركة ما يصقل مواهبها ،ويؤهلها لالبداع واإلتقان.
سما إاا كان سكارب هام املؤسساات التعليمياة واجلامعياة راريج جياوش مان
املوظفني ،وكان البحث العلمي عىل اهلامش ،والبااحثون واملبتكارون يف ماؤخرة
الصفوف ،والنابغة يوضع يف غ مكانه املناسب ،ليحل حمله املوايل سو املحسوب سو
الثرثار ،سو املنافق ،وجو األمن واحلرية غ متوافر ،فهذا كلاه مماا يادفع إىل تزاياد
يوما بعد يوم ،حيث تعد هذه العقاول
العقول املهاجرة من سوطاهنا إىل العا َلم الغريب ً
ال باملئات بل باأللوف يف سوروبا وسمريكا.
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إهنا جتد هناك سمنها وحريتها ورخاءها وتقاديرها وإثباات وجودهاا العلماي.
وكث من سصحاب هذه العقول يفعل الك كار ًها .غ رايض النفس وال منياح
الصدر ،وال قرير العني.
إن مناخ احلرية والعدل وإعةاء كل اي حق حقه ،هو الذي يتيح للمواهاب سن
ترب  ،وللقدرات سن تعمل.
حمقورا من قبل سبيه وقبيلته لسواد
ويف سدبنا العريب حيكون سن عنرتة العبيس كان
ً

لونه ،فكان موكواًل إليه رعي اإلبل ،شأنه شأن عبيد سبيه ،فلن سغارت عاىل قبيلتاه
بعض القبائل األخرى وفتكت هبا ،وق

يتفرج ،ال يشاارك وال ياتحمس ،فنظار

إليه سبوه وقال له :كر! فقال الفتى يف مارارة :العباد ال حيسان الكار ،وإنان حيسان
احلالب والرص! فقال األب :كر وسنت حر!
وهنا وثب الفتي كالليث اهلصور ،وسبدى من البةولاة يف الادفاع عان حاو ة
القبيلة ،ورد املغ ين ،ما جعله حديث اجلميع ،إن كلمة تقدير وإحقاق للحق هي
التي سعادت للفار

املهضوم اعتباره ،وردت إلياه كرامتاه ،وجعلتاه بعاد الاك

سسةورة للعرب يف الشجاعة والفداء .وقد حتدث عن قوماه بناي عابس وموقفاه
منهم يف بعض شعره فقال:

قااد كناات فااين مىضاا سرعااى واليوم سمحي محاهم كلان نكباوا
مجااااااااااااااااااااهلموهذا الادر  ،ليخرجاوا مان رعااة اجلانل
فهل وعي حكامنا واملسئولون فينا
«عناتر» من نوع جديد ،شجاعتهم يف عقوهلم ،وعدهتم العلم والتفوق ،وسالحهم
«التكنولوجيا»؟!
سراد سحد احلكام العرب يف وقدة من وقدات احلان

سن يساتقةب الكفاياات
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والعبقريات العلمية العربية واإلساالمية املهااجرة إىل الغارب ،وبعاث مندوبياه
ودعاته هنا وهناك ،يدعون هذه الكفايات سن تدع مهاجرها لتعود إىل وطان عاريب
مسلم حتقق فيه ااهتا ،وردم فيه دينها وسمتها ،ويعدوهنم بأن كل اإلمكانات الندية
واألدبية ستوفر هلم ،وسن مديناة للعلام والبحاث والتكنولوجياا ستنشاأ وتقاوم
بوجودهم ،وسن ...وسن ...من املبيات التي جعلات كثا ين مانهم يساتجيبون
للدعوة ،ويرحبون بالعودة ،وكلهم رجاء وسمل ،وعزيمة عىل العمل ،ولكنهم بعد
قدومهم ،للبلد الذي دعاهم واستضافهم فوجئوا بجو غرياب ،وعوملاوا كاأهنم
سرسى حرب ،سخذت منهم جوا ات السفر فلم يعودوا قادرين عىل سياة حركاة سو
انتقال إال بإان وال إان .وغدوا حمكومني لبعض العسكريني الذين يعاملوهنم كأهنم
جنود يف مرحلة التدريب ،ومل تةق هذه العقول هذا السجن اإلجباري ،فلام تكاد
تتاح هلا فرصة اإلفالت حتى رجعت إىل مهاجرها ،وهي تنشد قول الشاعر العاريب
القديم حني ركب دابته ،وخاطبها وهو حر آمن:

عد ْ ماا لعبّااد علياك إماارة سمناات ،وهااذا حتملااني طليااق!
َ

 - 4وعقبة أابعة :سننا نريد سن ندخل عرص التكنولوجيا املتةورة فرادى متفارقني،
فكل دولة عربية سو إسالمية ،تريد سن تتقدم وتتةور بإمكاناهتاا اخلاصاة ،ويف
دائرهتا املحدودة ،وهيهات لدولة نامية مهن بلغت من القدرة النلية والعددياة
سن تستةيع اللحاق بقافلة الدولة الصناعية وحدها.
وإاا كنا نقول عن الفرد :إنه قليل بنفسه كث بإخوانه ،وضعي بمفارده قاوي
بجنعته ،فكذلك الدول .الدولة الواحدة بمعزل عن شقيقاهتا سضع

من سن حتقق

األمل الكب يف التقدم العلمي التةبيقي ،ولكن الدول اإلسالمية التي تزياد عاىل
األربعني ،سو عىل األقل العربية التي تزيد عىل العيين ،تستةيع سن تعمال عمااًل،
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إاا جتمعت قدراهتا ،واحتدت إراداهتا واجتمعت كلنهتا.
إهنا ال ينقصها النل ،وبخاصة الدول النفةية منها ،وال ينقصاها العادد ،وهام
نحو مائتي مليون من العرب ،ونحو ملياار مان املسالمني ،وال تنقصاها العقاول
املبدعة ،ويف الغرب وحده منها الكث  ،ولكن ينقصها العزم والتخةيط ،وجتمياع
الةاقات ،وتوحيد اجلهود.
ولقد سقامت جمموعة من الابالد العربياة  -يف وقات مان سوقاات االتفااق سو
التقارب السياي  -هيئة عربية للتصنيع مقرها القاهرة .وقلنا :احلماد هلل ،خةاوة
سموه« :مبادرة السالم» ،وما ترتب عليها مان خاالف يف
مباركة ،ثم كان شؤم ما ّ
السياسة العربية سببًا يف حل هذه اهليئة الصناعية.
إننا يف عرص اإلنتاج العريض ،ويف عرص التكتالت الكربى ،ويف عرص األسواق
املشرتكة ،والويل للصغار إاا تفرقوا وعملوا فرادى يف سوق يسيةر عليها الكباار
متجمعني.
 - 5وعقبة خةمةة :سن األمة مل تعباأ تعبئاة معنوياة للوصاول إىل التقادم والنماو
املنشودينع لظن الكث ين ممن بيدهم س مة األمور عندنا :سن ال صلة للندياات
ْ
باملعنويااات ،وال عالقااة للاادين بالاادنيا ،ناسااني سن اإلنسااان هااو وساايلة
التكنولوجيا ،كن هو هدفها ،وسن اإلنسان إنن حتركه سهاداف وحاوافز وقايم،
يمكن سن تفجر فيه طاقات هائلة ،يستةيع سن يتخةى هبا العقبات ،ويصنع ما
يشبه املعجزات ،وهلذا كان العنرص الديني يف غاية األمهية إلنساان جمتمعاتناا،
الذي ال يؤثر فيه طء مثل كلمة الدين ،وال حيفزه حاافز إىل العمال واإلباداع
مثل حافز اإلينن.
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وطةلام قلت :إن لكل سمة رو ًحا وشخصية خاصة ،ولكال شخصاية مفتاحهاا
الذي ال يفتح مغاليقها غ ه ،مثل مفتاح السيارة ،التي ال يدور حمركها وال تتحارك
عجالهتا إال به .إنك إاا وضعت فيها مفتاحها اخلاص هبا ،فإناك بلمساة واحادة
قادر عىل سن حتركها وتصل هبا إىل ما تريد .سما إاا سردت سن حتركها بغا مفتاحهاا
فهيهات هيهات .ال تستةيع سن حترك سيارة النقل بمفتاح «الصاالون» وال سايارة
سمريكية بمفتاح سيارة إيةالية .إهنا حماولة فاشالة وتضاييع للوقات واجلهاد باال
حاصل.
وليس معنى هذا سننا بالتسبيح والتهليل ،سو الصالة سو الصيام ،سو تالوة القرآن
سبادا
 وحدها  -قادرون سن نحقق سهدافها ،ونسابق خصومنا .كال ،فن قلت هذا ًوال سقوله ولن سقوله .فإن مفتاح السيارة احلقيقي لن حيركها إاا كان خزاهناا فارغًاا
من «البنزين» سو بةاريتها فارغة من الكهرباء .سو عجالهتا فارغة من اهلواء ،سو هباا
عةب يمعنها من احلركة واالنةالق .ال بد من استيفاء اليو ،،وانتفااء املواناع،
لكي يؤدي املفتاح مهمته يف دفع السيارة إىل األمام.

***

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

138

َ - 2ه ُّم ال ُّظلم االجتماعي
رغم املنااداة مان مان طويال بالعدالاة االجتنعياة ،وقياام سحازاب تناادي
باالشرتاكية ،فإن الظلم االجتنعي يف سوطاننا ال نزال حقيقة واقعة.
هناك فئات تتمتع بامتيا ات غ معقولة ،جتعلها تلعاب بااملاليني لعبًاا حياث

يتاح هلا من الفرص واإلمكانات ،ما جيعل الثراء إليها يةرق باهبا ،وإن مل تتعاب يف
السعي إليه.
سناسا يبحثون عن لقمة اخلبز ،فال جيدوهنا ،وإاا وجدوها
وإىل جوار هؤالء نجد ً
فبشق النفس ،مغموسة بالعرق والدمع والدم.
قصور فاخرة ال جتد من يسكنها ،وإاا سكنها سصحاهبا فهي سيام معادودة مان
صااي سو شااتاء ...ويف مقابلهااا عشااش ماان الصاافيح ،سو البااوص ،سو اللاابن،
وحجرات يف احلارات واأل قة ،يف األحشاء الدقاق للمدن ،يف كال حجارة منهاا
عائلة من وجني وسوالد ،وربن معها سم سو سب!
شباب بلغوا سن الثالثني سو سكثر ،ال يستةيعون الزواجع ألهنم ال جيدون شاقة
صغ ة تؤوهيم و وجاهتم .وواحد ينفق يف ليلة عرسه ربع مليار من الدوالرات سو
تزيد!
سنا

ال جيدون «القروش» املعدودة ،لسد َج ْوعاه ،سو لسارت عاورة ،سو لعاالج

مريض ،وغ هم يعبثون باملاليني ،ينفقون نفقة املرسفني ،بل املتلفاني ،ويعيشاون
النعمة» املرتفني ،الذين اعتربهم القرآن سعداء كل رسالة وخصوم كال
عيشة «سوىل ّ
إصالح سو تغي  ...وشيوع هذا الرتف ،وبرو سصحابه ناذير هباالك املجتمعاات
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َ َ ً
َ ٓ َ ۡ َ ٓ َ ُّ
ودمارها ،وف ًقا للسنة التي اكرها القرآن يف قوله تعاىلِ{ :إَواذ أ َدنا أن ن َۡل ِرك ق َۡ َيرة
ََ ُ ْ
َ
َ َۡ ُ َ َ
أ َ ََ َۡنَا ُم ۡ َ
َت ِ ََا ف َسقوذ ِ ََا ف َح ذق َعل ۡ ََا ٱلق ۡول ف َد ذم َۡهٰ ََا تَ ۡدم َِٗيا} [اإلرساء.]10 :

سالبيا عاىل السياساة ،وعاىل االقتصااد
الك سن التظامل االجتنعي ،يؤثر تأث ً ا
ً

سيضا.
والتنمية ،وعىل األخالق ً

فحني حتتكر الثروة فئة من النا  ،سو تتمتع سرسة سو طبقة بامتيا ات ال تتاوافر
لغ ها ،يعني الك سهنا القادرة عاىل التاأث يف السياساة ،والوصاول إىل املناصاب
السياسية العليا ،بسةوهتا االقتصادية ونفواها لدى من بيدهم األمر ،حتى الابالد
دورا كبا ً ا يف التاأث عاىل
التي ُتجرى فيها انتخابات ،يساتةيع الانل سن يلعاب ً
حيناا ،وبيااء
حينا ،وبالتاأث عاىل القاوى الضااغةة ً
الناخبني ،بالدعاية املركزة ً
حينا آخر ،مما جعل بعض النا
األصوات ً

ينادون بالديمقراطية االجتنعية ،قبال

معا.
الديمقراطية السياسية ،وإن كانوا يف النهاية سضاعوا االثنتني ً
ويف جانب االقتصاد والتنمية ،حاني يارى الناا

سن العااملني حيرماون ،وسن

القاعدين يكسبون ،وسن الذين يكسبون املالياني هام لصاوص االنفتااح ،وجتاار
املخدرات ،وموردو األطعمة الفاسدة ،واأللبان امللوثة باإلشعاع القاتل ،وسمثااهلم
من املتاجرين بصحة الشعب ،وحياة األجيال .وسن تو يع الثروة ال يتم وفق قوانني
العدالة التي جاء هبا الدين ،وقامت هبا السانوات واألرض ،ولكان وفاق معااي
ونوعا.
كما ً
حتكمية ،سو سهواء بيية  -سينعكس الك سلبًا عىل العمل واإلنتاج ًّ
بل إن الشعور بالظلم قد جيعل الفرد ال يتحمس للادفاع عان وطناه ،الاذي مل
متذمرا ما قاال املثال العاامي :يف
يةعمه من جوع ،ومل يؤمنه من خوف .وسيقول
ً

قديما:
مهكم مدعوون ،ويف فرحكم منسيون! سو ما قاله الشاعر ً
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ااادعى
احلااايس ُي َ

جنااااااااااااااااااادب!حاني
وهذا ما جعل اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول لواليه عىل محا
كتب إليه يةلب مااًل لبناء سور املدينة ،فقال له :حصنها بالعدل ،ونق طرقهاا مان
الظلم! يريد سن املدينة التي يشعر سهلها بقيام احلاق والعادل فيهاا حيميهاا سهلهاا
ويستميتون يف الدفاع عنها ،قبل سن حتميها األسوار والتحصينات.
ويف جمال األخالق والعالقات االجتنعيةُ ،يشيع التظامل راائل احلقاد واحلساد
وساماها« :احلةلقىلة» ،ال
والبغضاء ،وهي التي اعتربها احلديث النبوي «داء األمم»
َّ
ألهنا حتلق الشعر ،ولكن حتلق الدين.
كن سن روح االنتها ية وحب اإلثراء من سي طريق ،وسقرب طريق ،وفقد الثقاة
بجدوى االستقامة واجلد يف العمال ...كال سولئاك وغ هاا بعاض آثاار الظلام
االجتنعي ،وهي من املوبقات لألمم واملجتمعات.
والتيار اإلسالمي يقدم احلل العادل للخالص من الظلام االجتنعاي ،وإقاماة
العدالة االجتنعية ،وتقريب الفوارق بني األفراد والةبقات ،بحيث ال يزداد الغني
فقرا ،يف ظل فلسفة كلية متزج بني الروح والندة ،وجتمع بني حسنتي
غنى ،والفق
ً

الدنيا واآلخرة ،وتوفق بني مةامح الفرد ومصالح املجموع.

 - 1احرتام امللكية اخلاصاة إاا حت َّققات مان طرياق مياوع ،ماع إجيااب قياود
وتكالي إجيابية وسلبية عىل النلك ،باعتبار الانل ماال اهلل يف احلقيقاة ،وهاو
مستخل فيه .ومنع النلك من اإلاار بغ ه ،وبخاصاة اإلاار بااملجتمع،
فملكيته ليست مةلقة ،وال ار وال اار يف اإلسالم.
 - 2حتريم موارد الكسب اخلبيث ،من مثل :اإلجتار يف املواد املحرماة كاملساكرات
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واملخدرات ،سو الغصب سو الرساقة ،سو الرشاوة ،سو اساتغالل النفاوا ،سو سي
طريق ألكل سموال النا

بالباطل.

 - 3حتريم الربا واالحتكار ،ومها الساقان اللتان تقوم عليهن الرسسنلية اجلشعة.
 - 4مصادرة امللكية املجموعة من حرام ،حلساب الفئات الفق ة واملحرومة ،وإن
طال الزمن عىل متلكها ،فمء الزمن ال حيل احلرام يف اإلسالم.
مشتبها يف طريقاة كسابه ًّسياا كاان
ثراء مفاج ًئا ،سو مجع مااًل
ً
 - 5مساءلة من سثري ً
مركزه ،وبخاصة كبار موظفي الدولة ،وهو قانون «من سين لاك هاذا؟» وقاد
بدسه النبي صصص ...ونفذه يف سكثر من واقعة عمر بن اخلةاب ررر.
اهتاداء بحاديث:
 - 0منع متلك األشياء الرضورية للمجتماع ،ملكياة خاصاة،
ً
«النة رشلةء يف ث ث :الامء ،والاأل ،والنةأ» ،وكانت هي األشياء الرضاورية
للعرب يف عرص النبوة ،ويقا

عليها اآلن كل ما يرض امتالكه لألفراد.

 - 1منع النلك من الرسف والرتف والتبذير يف ماله ،لن للجنعة من حاق فياه ،إىل
َ
حد جوا احلجر عليه ،وغل يديه عن الترصف فيه عمااًل بقولاه تعااىلَ { :وَل
ُ ۡ ُ ْ ُّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ ُ ذ َ َ َ ذ ُ َ ُ
ك ۡم ق َِيٰ ٗما} [النساء .]5 :وتربية املجتمع
تؤتوذ ٱلسفَاء أمولكم ٱل ِي جعل ٱَّلل ل

عموما عىل االعتدال يف االستهالك وعدم إضاعة النل فين ال يعود عىل الفرد وال
ً

اجلنعة ،بنفع مادي وال معناوي ،وحمارباة العاادات الضاارة يف االساتهالك،
حفا ًظا عىل الثروة اخلاصة والعامة.
 - 9اعتبار العمل ح ًّقا لكل إنسان قادر ،وواجبًا عليه يف الوقت نفسه ،وعىل الدولة
سن هتيئ للفرد العمل املناسب ،وسن توفر له من التدريب ماا يلزماه ،وال جياو

إعةاؤه من الزكاة ،وهو قادر ،فإهنا ال حتل لذي مرة سوي ،كن فصالنا الاك يف
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«فقه الزكاة».
كافياا
 - 8من عجز عن العمل ،سو قدر عليه ومل جيده ،سو وجده ومل يكن دخله منه ً
له وملن يكل بإعالته ،وجبت إعانته حتى يكتفي.

 - 13فرض الزكاة عىل سغنياء األمة لرتد عىل فقرائها ،والغني :كل من ملك نصابًا
من مال نام ،والفق  :كل من ال جيد متام الكفاية ،والزكاة هاي سول احلقاوق يف
النل ،وليست آخرها ،ففي النل حقوق سوى الزكاة.
 - 11إعانة اوي احلاجاات الةارئاة مثال :الغاارمني «املادنني» ،وسبنااء السابيل
«كالالجئني».
بادءا بتكافال
 - 12حتقيق التكافل العام ،الذي جيعل املجتمع كاجلساد الواحادً ،
األقارب ،فتكافل سهل احلي سو سهل القرية ،فأهل اإلقليم ،فاملجتمع كله بعاد
مسلما سو غا مسالم  -جياب سن
الك ،فكل مواطن يف املجتمع اإلسالمي -
ً
يتحقق له متام كفايته .وهو ماا يشامل املأكال واملياب وامللابس واملساكن
والعالج ،والتعليم ،وكل ما ال بد له منه له وألرسته ،بان يلياق باه ،مان غا
إرساف وال تقت  .ويؤخذ الك من الزكاة ،ومن موارد الدولة األخارى ،وقاد
وضحنا الك يف كتابنا« :مشكلة الفقر وكي عاجلها اإلسالم».
 - 13رعاية التكافل الزمااين  -إىل جاوار التكافال املكااين  -وهاو التكافال باني
األجيال بعضها وبعض ،بحيث ال يةغى جيل عىل حقوق األجيال التي بعده،
بتبديد الثروة الوطنية سو اإلرساف فيها ،سو حتميلها سعباء نتيجة ساوء ترصاف
اجليل القائم ،وقد وضحنا بعض الك يف احلديث عن «التخل ».
 - 14تو يع الثروة وفق قاعدة «الفرد وبالؤه» ،وقاعدة «الفرد وحاجتاه» ،وإقارار
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عهان اهلل .ومهاا مان عوامال تفتيات الثاروات

الكب ة.
 - 15تقريب الفوارق الشاسعة بني األفراد والةبقات بالعمال املخةاط الادءوب
عىل رفع مستوى الفقراء ،واحلد من طغيان األغنياء ،كايال يبقاى فقار مادقع
وبجواره ثراء فاحش ،عماًل بتوجيه القرآن يف حكمة تو يع الفيء عىل الفئات
َ َ

َ

َ

َۡۡ ٓ

ُ
ۡ َ ُ
كون ُدولَۢة َب ۡ َ
ِنك ۡم} [احلي.]1 :
ني ٱۡلغن ِ َاءِ م
الضعيفة {ك َل ن

 - 10تنمية الثروة الفردية واجلنعية ،بن ال يرض بقيم األمة وسخالقهاا وعقائادها،
فاالقتصاد اإلسالمي اقتصاد سخالقي ،وال يقبل اإلسالم النمو االقتصاادي إاا
كان عىل حساب املثل العليا  -وهلذا سهدر املنافع االقتصادية للخمر وامليرس لن
وراءمها من اإلثم الكب  ،ومنع حج امليكني وطوافهم بالبيت عرايا وإن خرس

َ َ
رَ َذم َب ۡع َ
رل َي ۡق ََ ُبروذ ْ ٱل ۡ َم ۡ
ٱۡل َ
د َد ۡ َ
رد
ر
س
املسلمون من وراء الك مكاسب مادية{ ،ف
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َ - 3ه ُّم االستبداد السياسي
ومن سعظم مهوم الوطن العريب واإلسالمي :هم االستبداد السايايع اساتبداد
فئة معينة باحلكم والسلةان ،برغم سنوف شاعوهبم ،فاال هام هلام إال قهار هاذه
الشعوب حتى رضع ،وإاالهلا حتى يسلس قيادها ،وتقرياب املاداحني بالباطال،
وإبعاد الناصحني باحلق.
هذا االستبداد خةر عىل األمة يف فكرها ويف سخالقها ،ويف قدرهتا عىل اإلباداع
واالبتكار .ولسنا يف حاجة إىل سن نعيد ما كتبه ،الشيخ عباد الارمحن الكاواكبي يف
كتابه الشه « :طبائع االستبداد ومصارع االستعباد» عن مضار االستبداد ،وآثاره
خةارا مان قبال
يف حياة الفرد ،وحياة اجلنعة ،وإن كاان االساتبداد الياوم سشاد
ً

بمراحل ومراحل ،مما سصبح يف يد السلةة من إمكانات هائلة ،تستةيع هبا سن تؤثر
عىل سفكار النا

وساواقهم وميوهلم ،عن طريق املؤسسات التعليمية واإلعالمياة

والتثقيفية والرتفيهية والتييعية ،وجلها  -إن مل تكن كلها  -يف يد الدولة.
كن لست يف حاجة إىل إعادة ما اكرته عن «الشاورى» سو «البعاد الساياي» يف
اإلسالم ،كن تفهمه الصحوة.
ولكن الذي سؤكده سن اإلسالم سول طء يصيبه األاى والرضر البالغ من جاراء
االستبداد والةغيان.
وتارتنا احلديث واملعارص ينةق بأن اإلسالم ال ينتعش ويزدهار ،ويادخل إىل
العقول والقلوب ،ويؤثر يف األفراد واجلنعات ،إال يف ظال احلرياة التاي يساتةيع
النا

فيها سن يعربوا عن سنفسهم ،وسن يقولوا« :ال» و«نعم» إاا سرادوا وملن سرادوا،
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دون سن يمسهم ساى سو يناهلم اضةهاد.
كن سثبت التاريخ احلديث واملعارص سن الدعوة إىل اإلسالم ،إنن تضمر وتنكمش
حني يةغى االستبداد ،سو يستبد الةغيان.
ولو ال االستبداد الذي استخدم احلديد والنار ،ما متكنت العلننية يف تركيا مان
فرض سلةاهنا عىل التعليم والتييع واإلعالم واحلياة االجتنعية كلها ،عىل الرغم
من معارضة اجلنه اإلسالمية الغف ة ،والتي مل يستةع احلكم العلنين بعد حكم
ستني سنة سن يستأصل جذورها اإلسالمية ،سو ُيخمد جذوهتا.
ومعظم سقةار الوطن العريب  -واإلسالمي  -قد ابتليت بفئة من احلكام عناهم
الشاعر بقوله:

ففااار الصاااباح ومل يرجاااع!
سغاااروا عااىل احلكاام يف ليلااة
ّ

القلوب تكرههم ،واأللسنة تدعو عليهم ،والشاعوب ترتقاب ياوم اخلاالص
الشعب عىل حكمهم ،فال يناالون سقال
عيدا سكرب ،ومع هذا ُيستفتى
منهم لتجعله ً
ُ

من (« )888.88التسعات اخلمس» املشهورة يف كث مان بالدناا ،وباالد العاا َلم
الثالث املقهور املةحون.
مفسدا للسياسة فحسب ،بل هاو كاذلك مفساد لاالدارة،
إن االستبداد ليس
ً
مفسد لالقتصاد ،مفسد لألخالق ،مفسد للدين ،مفسد للحياة كلها.
هو مفسد لالدارةع ألن اإلدارة الصاحلة هي التي رتار للمنصب القوي األمني،
احلفيظ العليم ،وتضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتثيب املحسن وتعاقب
امليسء.
ولكن االستبداد يقدم سهل الثقة عند احلاكم ،ال سهل الكفاية واخلربة ،ويقارب
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املحاسيب واملنافقني ،عىل حساب سصحاب اخللق والدين.
وهبذا تضةرب احليا ورتل املوا ين ،وتقرب األمة من ساعة اهلالك ،كن سشاار

إىل الك احلديث الصحيح« :إذا ضي ِ
عت األمةنىلة؛ فىلةنتظر الةىلةعة» ،قيال :وكيا
ُ ِّ
إضاعتها؟ قال« :إذا و

األمر إىل غري سهله فةنتظر الةةعة».

وكن سن هناك ساعة عامة تةوى فيها صفحة البيية كلهاا ،توجاد لكال سماة
ساعة خاصة ،يذهب فيها استقالهلا وعزها ،إاا سسندت سمورهاا إىل مان ال يرعاى
سمانتها ،وال يقوم بحقها ،وال يتقي اهلل فيها.
واالستبداد مفسد لالقتصادع ألن كثا ً ا مان األماوال ال تنفاق يف حقهاا ،وال

توضع يف موضعها ،بل تذهب حلنياة سمان احلااكمني ،والتنكيال بخصاومهم يف
الداخل ،وتدب املؤامرات ألعدائهم يف اخلارج ،وتكثيا

الدعاياة ألشخاصاهم

ونظامهم ،وتغةية ما يفشل من ميوعاهتم التي مل تأخذ حقهاا مان الادر  ،سو
درست واب عرض احلائط بوراء اخلرباء والدارسني ،ومتويل املغامرات اجلنونية
احلربية والسياسية إلرضاء طموح الزعيم يف فتح البالد وقهر العباد!
وخراب املؤسسات العامة ،وتفااقم خساائرها السانوية نتيجاة ساوء اإلدارة،
وشيوع سلوان النهب والرساقات املكشاوفة واملقعناة ألماوال الشاعب ،وانتشاار
الرشوة باسمها اخلاص سو باسم العموالت واهلدايا والتسرت عاىل صافقات مريباة
يكسب سفراد من ورائها ماليني ،وترس الشعب من ورائها باليني؟ ...والوقوع يف
اك قروض وديون ال تبني هبا صناعة ثقيلة ،وال قواعد إنتاجية ،ولكن تنفاق يف
سمور استهالكية ،ال تغني من فقر ،وال تقدم لغد ،وهذا كله يؤدي إىل خلاق حالاة
من اليأ

واإلحبا ،وعدم املباالة لادة الفارد العاادي ،ياؤثر يف ماردود اإلنتااج،
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ومس ة التنمية كلها.
حيدث كل هذا يف غيبة احلرية والشورى احلقيقية ،فال معارضة وال صحافة وال
ضننات ،حتى منرب املسجد نفسه ال يستةيع سن يأمر بمعروف ،سو ينهى عن منكر
ألنه لو فعل كان تدخاًل يف السياسة ،وال دين يف السياسة ،وال سياسة يف الدين!
سمرا ،فليس من حق سحد سن يسأله :ل َم؟ بلاه سن يقاول لاه :ال،
وإاا قرر الزعيم ً

فليس يف الشعب سحد مثله اكاء عقل ،وشفافية قلب ،وحسان إدراك للعواقاب،
وإحاطة باألمر من مجيع اجلوانب ،فهو العالمة يف كل فن ،والفهاماة يف كال طء!
يؤمنوا إاا دعا ،وسن يصدقوا إاا ا َّدعى.
وسما من حوله فمهمتهم سن ّ
ومن اجرتس واعرتض فيا ويله مااا يلقى؟ ألنه باعرتاضه يصبح عدو احلرية ،وال
حرية ألعداء احلرية!
واالستبداد مفسد لألخالق ،إا ال ينفق يف سوق االستبداد إال بضاائع النفااق
وامللق واجلبن والاذل واخلناوع ،وهاي الراائال التاي تقتال العازة يف األنفاس،
والشجاعة يف القلوب ،ومتيت الرجولاة يف الشاباب ،ويف هاذا دماار األمام ،ويف
احلديث« :إذا أسيت سمتي هتةب سن تقول للظةمل :ية ظةمل؛ فق تو ع منهم» ،فكي إاا
كان االستبداد يلقنها كل يوم سن تقول للظامل :سهيا البةل املنقذ العظيم؟!
واحلديث اليي

يقول« :احثىلوا يف وجىلوه املىل احني الىلرتاب» ،ولكان هاؤالء

املداحني املةبلني يف مواكب النفاق هم سول املحظوظني واملقربني!
واالستبداد كث ً ا ما يتغاىض عن املجرم واملنحرف إاا كان مان سنصااره ،فهاو

دوما سن ظهرهم مسانود،
يظله ويسرته ،فإاا انكش محاه ودافع عنه ،ليعلم ستباعه ً
قديما:
وسن انبهم مغفور ،عىل نحو ما قال الشاعر ً
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وإاا احلبيب ستى باذنب واحاد جاااءت حماساانه بااأل شاافيع!
ويف املقابل حيسن الكث ون من غ ه سنصاره ،فال يثاابون وال يكاافؤون .وقاد
تعمدت سن َ
سقول :من غ سنصاره ،ال فهم سهنم ليسوا من خصومه وسعدائه ،ولكن
ُ
دائما :من ليس معناع فهو علينا .سكثر من الك :سن يأخاذ القاعاد
شعار االستبداد ً
املتبةل مكافأة العامل املجد ،وسن يعاقب الربيء بذنب امليسء! وتلك هي الةاماة
الكربى.
سيضاع ألنه يعادي التدين الصحيح الذي ين
واالستبداد بعد الك مفسد للدين ً
العقول ،ويبني احلقوق ،ويقيم العدل ،ويرفض الظلم ،وياريب املاؤمنني عاىل قاول
احلق ،ومقاومة الباطل ،وجيرئهم عىل سن ياأمروا بااملعروف ،وينهاوا عان املنكار،
ويعترب سفضل اجلهاد :كلمة حق عند سلةان جائر .ويف مقابل هذا يبارك االستبداد
التدين املغشوش ،تادين املوالاد واألاحاة ،والناذور ،وصايحات املجااياب،
وحلقات الدراويش ،وما إىل الك من سلوان التدين السلبي ،الاذي يعازل صااحبه
خملصاا  -سن يبحاث
عن املجتمع ومشكالته واألمة وقضاياها ،وحسبه  -إن كان ً
عن النشوة الروحية لنفسه ،تاركًا الةغيان يفعل ما يشاء ،مرد ًدا قول من قال :سقاام
العباد فين سراد!
وهلذا ترى احلكَّ ام املستبدين حيرصون عىل حضور احتفاالت التادين الزائا ،
ويدعمون مؤسسااته ،ويقفاون وراء املازيفني مان املشاايخ املتحادثني باسامها،
ليتخذوا منها سداةً لرضب تيار الصحوة اإلسالمية احلي املتحرك.
سما هذا التيار اإلسالمي احلقيقي احلركي ،فال جيهل سحد سنه  -دون غا ه مان
التيارات اليمينية واليسارية  -لقي من مظامل االستبداد وطغيان بانيته ،ما تقشاعر
من جمرد اكره اجللود.
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التيار اإلسالمي وحده هو الذي ق ََّد َم الضحايا باأللوف وعيات األلوف.
هو وحده الذي امتألت السجون بنزالئه ،وارتوت السيا ،من دمائاه وهنشات
الكالب احليوانية والبيية من حلماه ،وساحقت سدوات التعاذيب مان عظماه،
واهب إىل ربه من اهب من شاهدائه ،جهارة حتات سعاواد املشاانق سو برصااص
الةغاة ،سو خفية حتت آالت العذاب ،وما ربك بغافل عن يعملون.
وال دواء لداء االستبداد إال بالرجوع إىل نظام الشورى ،والنصيحة ،الذي جااء
به اإلسالم ،مستفيدين من كل الصيغ والضننات التي انتهت إليهاا الديمقراطياة
احلديثة.
وقد كتب شيخ الدعاة إىل احلرية والديمقراطية األستاا خالاد حمماد خالاد يف
صحيفة «األهرام» القاهرياة يف (1895/0/24م) ،مقاااًل رد فياه عاىل الادكتور
مؤكدا سن الشورى يف اإلسالم هي الديمقراطية التاي يتناادى هباا
يوس إدريس،
ً
النا

اليوم.
وعاد إىل املوضوع يف صي

سنة (1890م) ،يف صحيفة «الوفد» ودعاا التياار

اإلسالمي سن يعرتف رصاحة هبذه الديمقراطية بأركاهنا وعنارصهاا التاي اكرهاا
وسكدها وهي:
 - 1األمة مصدر السلةات.
 - 2حتمية الفصل بني السلةات.
 - 3األمة صاحبة احلق املةلق يف اختيار رئيسها.
 - 4وصاحبة احلق املةلق يف اختيار ممثليها ونواهبا.
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 - 5قيام معارضة برلننية حرة وشجاعة تستةيع إسقا ،احلكومة حني انحرافها.
 - 0تعدد األحزاب.
 - 1الصحافة احلرة ...ال بد من إعالء شأهنا.
وقال األستاا خالد« :هذا هاو نظاام احلكام يف اإلساالم باال حتريا فياه وال
انتقاص منه».
وسنا سؤكد للكاتب الكب  ،كن سكد له غ ي ،سنّاا نرحاب بكال ماا اكاره مان
الضننات ،ونتمسك به وندعو إليه ،وإن كنا نخالفه يف اعتبار هاذا هاو اإلساالم،
فاإلسالم نظام متميز يف منةلقاته ،ويف غاياته ،ويف مناهجاه ،وهاو سكارب وسعماق
وسوسع من الديمقراطية ولكنا نقول بغ تردد :إن اإلسالم يرحب بكل ماا اكاره
من عنارص ،من وايا ثالث:
 - 1باعتبار سن احلكمة ضالة املؤمن ،فأنى وجدها فهو سحق النا
 - 2وبناء عىل سن مبنى الييعة  -فين ال ن
وجدت املصلحة فثم

هبا.

فيه  -عىل رعاية املصالحة ،فحياث

ع اهلل.

 - 3وبناء عىل سن هذه الضننات التي وصلت إليهاا البياية مان خاالل جتارهباا
ومعاناهتا الةويلة مع ال ُّظاَّلم واملستبدين ،سصاحبت اورياة وال ماة حلنياة
الشورى من العابثني هبا ،والعادين عليه .وحجتناا يف الاك القاعادة الفقهياة
الشه ة :ما ال يتم الواجب إال بهع فهو واجب.
عىل سننا نزيد عىل الك بأن تقرير القواعد وحاده ال يكفاي ،ماا مل نقام بتوعياة
الشعب ،وتربية طالئعه عىل حراسة هذه القواعد ،واالستنتة يف سبيل الدفاع عنها،
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وهذا ما يستةيع التيار اإلسالمي سن يقوم به سكثار مان غا ه ،إاا دخال اإلساالم
املعركة ضد االستبداد والتسلط بقوة ووضوح.
وهنا جيب سن نوعي اجلنه  ،ونريب النخبة عاىل معاان مهماة ،وقايم سصايلة،
وسحكام

عية بينة ،طالن سخفيت عنه ،سو سمهل بياهنا ودعوة النا

إليها:

 - 1جيب سن تقوم التوعية والرتبية عىل مقاومة روح السلبية واجلربياة السياساية،
التي تؤمن بأن ما تريده احلكومة نافذ ،كأنه قدر اهلل الذي ال يرد ،وقضاؤه الذي
ال يغلب ،فإن احلكومات من إفرا الشعوب ،وقد ورد يف األثر« :كان تكوناوا
غيرنا ما بأنفسنا من األفكار واملخاوف تغ ت حكوماتنا.
يول عليكم» ،فإاا ّ
 - 2جيب سن نقاوم روح اليأ

واالهنزامية املميتة ،التي تشايع باني الناا  :سن ال

فائدة ،وال سمل يف تغي سو إصالح ،وسن الذي يأيت سسوس من الذي يذهب .فهذه
الروح االهنزامية منافية ملنةق احلياة التي يعقب اهلل فيهاا النهاار بعاد الليال،
واخلصب بعد اجلدب ،ومنافية ملنةق الكفاح الذي هنضت به األمم ،وساادت
به الشعوب ،وهي  -قبل الك كله  -منافية ملنةق اإلينن الذي يرفض الياأ

ذۡ ِ ذ ذ َۡ ُۡ ۡ َٰ ُ َ
ويعتربه من دالئل الكفر {إنذ ُ ۥ ََل نَا ْ ۡ َ
رَون}
ي ُس مِن و ٱَّللِ إَِل ٱلقروم ٱلكفِ
ِ

[يوس

.]91 :

 - 3جيب سن نعلم الشعب سن الساكت عن احلق كالناطق بالباطال ،وسن السااكت
عن احلق شيةان سخر  ،وسن نحيي بني النا

الفريضة اإلسالمية العظيماة:

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والنصيحة ألئمة املسلمني وعاامتهم .وسن
سفضل اجلهاد كلمة حق عناد سالةان جاائر ،وسن األماة إاا هابات سن تقاول
للظامل :يا ظامل ،فقد تودع منها ،وبةن األرض خ هلا من ظهرها.
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اتباعا لن سمار
هذا مع رعاية األدب والرفق يف الدعوة واخلةاب واألمر والنهيً ،

َ ُ َ َُ َ ۡٗ
روَل
اهلل به موسى وهارون حني سرسلهن إىل فرعون ،فأوصامها بقوله { :قوَل َلۥ ق
ذذٗ ذ َ ذ ُ َ َ َ ذ ُ َۡ َۡ
َي َ ٰ
َش} [طه.]44 :
َّلِنا لعل ۥ يتذكَ أو

 - 4جيب سن نوعي اجلنه سن الشعوب مسئولة مع حكامهاا ،إاا هاي مشات يف
ركاهبم ،ومل تقل هلم« :ال» حيث جيب سن ُتقالع فقد ام اهلل قوم فرعون بقولاه:

ََ
ذ َ ُ ْ َ
َ ذ َ
َ
َ ذ
َّلل َوأ َ ِط ُعون َ 291و ََل تُط ُع ٓوذ ْ أ َ َۡ ََ ٱل ۡ ُم ۡۡس َ
ٱت ُقوذ ْ ٱ ذ َ
ِني 292
اهلل صالح لقومه ثمود{ :ف
ِ
ِ
ِ
َۡ
َ
ذ َ ۡ
َ
َ
ِنن ُيفس ُِدون ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َوَل نُ ۡصل ُِحون} [الشعراء.]152 -153 :
ٱَّل
َ

ُ
ٗ
ۡ َ
سق َ
َُ
ني} [الزخرف .]54 :وقاال نباي
{فٱستخف ق ۡوم ۥ فأ َطاعووُُۚ إِن َُ ۡم َكنوذ ق ۡوما ف ٰ ِ ِ

 - 5يكمل الك سن يعلم كل النا

سن سعوان الظلمة معهم يف جهانم ،وإن جمارد

َ َ َۡ َ ُ ْٓ َ ذ َ َ َ ُ ْ
الركون إليهم موجب لسخط اهلل تعاىل وعذابه{ ،وَل تَكنوذ إَِل ٱَّلِنرن ظلمروذ
َََ ذ ُ
ك ُم ٱَّذا ُ } [هود.]113 :
تمس

ومن هنا دان القرآن  -مع فرعون وهامان  -جنودمهاع ألهنم سدواهتام يف ظلام

ذ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُُ َ َُ َ ُ ْ
النا  ،وإرهاب الشعوب .يقول القارآن{ :إ ِن ف َِعرون وهٰمٰرن وجنودهمرا َكنروذ
ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ َ َۡ
ََ َ َۡ
َخٰطِ َ
ني} [القص { ،]9 :فأخذهٰ ُ َو ُج ُنودوُۥ َن ََذهٰ َُ ۡم ِِف ٱَّلَ ِذم فٱنظ َۡ ك ۡف َكن عٰقِ ََة
ِ
ذ
ٱلظٰلِم َ
ني} [القص .]43 :
ِ

حكوا عن اإلمام سمحد سنه حني سجن وعذب يف حمنة القول بخلق القرآن ساأله
سجانه عن األحاديث التي وردت يف وعيد سعوان الظلمة ،فقال :هي صحيحة.
فقال السجان :وهل تراين من سعوان الظلمة؟
قال اإلمام :ال .سعوان الظلمة من تيط لك ثوبك ،سو يقء لك حاجتاك ،سماا
سنت فمن الظلمة سنفسهم!
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 - 0سن نعلم اجلنه سن االنتخاب «شهادة» والشهادة ال جيو كتنهنا وال التخل
َ

ۡ

ُّ

ٓ

َ

ْ

عن سدائها ،كن قال اهلل تعاىلَ { :وَل نَأ َب ٱلش ََ َدذ ُء إِاذ َمرا ُد ُعروذ} [البقارة،]292 :
َ

ْ ذ

َ ذ

َۡ

َٰ َ َ َ َ َ ۡ
َ ۡ
ك ُت ۡم ََا فذِن ُ ٓۥ َءذث ِم قل َُ ُ } [البقارة ،]293 :فاإن آفاة
{ َوَل تك ُت ُموذ ٱلشهدة ُۚ ومن ن

االنتخابات يف كث من بالدنا سن مجهرة النا

ال يذهبون لاالدالء بأصاواهتم،

العتقادهم سن احلكومة ستفعل ما تريد!
شخصاا
كن جيب سن يعي النا  :سن الذي ينتخاب غا الصاالح ،سو ينتخاب
ً

وعلما ،قد خاان اهلل ورساوله ومجاعاة
وهناك من هو سوىل منه قوة وسمانة ،وحف ًظا
ً
ورا» ،وشاهادة
املؤمنني ،ومل يقم بحق «الشهادة» التي ائتمن عليهاا ،بال «شاهد ً

الزور من سكرب الكبائر ،حتى قرهنا القرآن بعباده األوثان {فَر ۡ
ٱلرَ ۡج َس م َ
ٱج َتن ِ َُوذ ْ ذ
ِرن
ِ
ۡٱۡلَ ۡو َثٰن َو ۡ
ٱج َتن ِ َُوذ ْ قَ ۡو َل ُّ
ٱلزو ِ} [احلج.]33 :
ِ

وإاا كان هذا التغليظ يف احلقوق الفردية ،فهو يف حقوق األمة سغلظ وسكارب يف
اإلثم ،لن يرتتب عليه من تضييع األمانة وتوسيد األمر إىل غ سهله ،وفياه اهلاالك
والدمار لألمة.
وسود سن ساكر هنا سن الةغاة واملستبدين لن يدعوا التيار اإلسالمي يقوم بن يريد
من توعية وتربية لألمة ،يكون حصادها التمارد عاىل سولئاك املتسالةني .ولكان
إرصار املؤمنني  -مع احلكمة الال مة  -سيذيب احلواجز ويتخةى كل العقبااتع
ألن إرادهتم من إرادة اهلل ،واهلل ويل املؤمنني.

***
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َ - 4ه ُّم التغريب والتبعية
كان القرن الرابع عي اهلجري الذي ودعته سمتنا اإلسالمية منذ سنوات قالئل،
قاارن اجلهاااد والكفاااح للاادفاع عاان «الااذات» ،واملحافظااة عليهااا ،إ اء «الغاازو
األجنبي» ،سو بعبارة سخرى« :االستعنر الغاريب» الاذي حا

عليهاا بعسااكره

انتصارا حسبه
منتهزا فرصة ضعفها وتفرقها واستةاع سن ينترص عليها
وجيوشه،
ً
ً

وحاسما.
هنائيا
ً
يف وقت من األوقات ًّ

وكان دفاع األمة عن ااهتا يتمثل يف سمرين :الدفاع عان «الفكارة اإلساالمية»،
والدفاع عن «األرض اإلسالمية» ،فالفكرة هاي رساالة األماة وماربر وجودهاا،
وهدف حياهتا ،واألرض هي ميق شمساها ومنبات باذورها ،وجماىل تةبيقهاا
لعقيدهتا و يعتها ،وهلذا حرص اإلسالم عىل سن تكون لاه «دار» حارة مساتقلة،
ومن هنا كانت فرضية اهلجرة إىل املدينة يف سول اإلسالم ،وهلذا كان اجلهاد فريضاة
للذود عن «دار اإلسالم».
وال غرو سن تعالت نداءات اجلهاد يف كل مكاان مان سرض اإلساالم ،ملقاوماة
الغزاة ،والتحرر من سلةاهنم ،فإنن هي إحدى احلسانيني :النرصا ،سو الشاهادة يف
سبيل اهلل.
وسما سشد سنواع الرصاع وسطوهلا وسعمقها ،فهو ما خاضاته سمتناا ضاد الغازو
الثقايف ،وهو سخةر سنواع الغزو وسقساها.
فالغزو العسكري حيتل األرض ،وهذا حيتل األنفس والعقول.
والغزو العسكري يلمس وحيس ،ف فض ويقاوم ،واآلخار يتسالل إىل حناياا

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

150

املجتمع تسلل النوم إىل األجفان ،سو الداء إىل األبدان.
والغزو العسكري يقهر الشعوب بالسي
تتخل
ۡ

فتخضع لاه كارهاة ،مرتبصاة متاى

منه ،والفكري يضاللها بفتنتهاا عان نفساها ،فتةيعاه راضاية خمتاارة،

ُ َ

َۡ

ۡ
ۡ
كَُ
ب م َِن ٱلق ۡت ِل} [البقرة.]211 :
{ َوٱلفِت َنة أ

واحلق سن سمتنا مل تصب بمثل هذا الغزو من قبل ،عىل امتداد تارتها الةويل.
لقد عرفت يف تارتها الفكري تلك األقاويل واألقصي

الدخلية التي دخلت

إىل الثقافة اإلسالمية عن طريق من سسلم من سهل الكتااب ،والنقال عان كتابهم
املحرفة وعرفت باسم« :اإلرسائيليات» ،ولكنها  -وإن ّلوثات الثقافاة اإلساالمية

وكدرت صفاءها  -مل يكن هلا تأث عىل التصور اإلساالمي هلل وللكاون وللحيااة
خالصا.
سليما
ولالنسان ،فبقي هذا التصور  -يف جممله  -يف قرون األمة األوىل
ً
ً
وعرفت سمتنا يف تارتها الفكري تأث «الفلسافات اليونانياة» بعاد سن ترمجات

كتبها يف العرص العباي إىل العربية ،وإعجااب كثا مان العبااقرة املسالمني هباا
وبخاصة فلسفة سرسةو الذي سطلقوا عليه« :املعلم األول» إىل حد ارااهاا سصااًل
حتاكم إليه مقررات العقيدة اإلساالمية ،فاإن وافقتاه فبهاا وإال كانات حمااوالت
«التلفيق» كن يف رسائل «إخوان الصفا» سو «التوفياق» كان يف كتاب الفيلساوفني
الكب ين :الفارايب وابن سينا ،ومن بعدمها ابن رشد صاحب كتاب« :فصل املقاال
فين بني الييعة واحلكمة من االتصال».
ولكن التأث احلقيقي للفلسفة اليونانية يف الفكر اإلسالمي كان يف دائرة خاصة
هي دائرة من يسمون« :الفالسفة اإلسالميني» ،وسما اجلمهور األعظم مان علانء
اإلسالم يف شتى التخصصات فقد قاوموا هذا التأث ورفضوه ،وإن مل يسلموا من
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تأثر به واستفادة منه يف صورة خمتلفة.
وقام اإلمام سبو حامد الغازايل بشان غارتاه عاىل «الفلسافة» بساالح الفلسافة
وبين يف «هتافت الفالسفة» سخةاءهم يف عيين مسألة ،وكفرهم
ومنةقها نفسهَّ ،

يف ثالث منها ،معروفة ومشهورة ،وهلذا سطلق عليه العلنء «حجة اإلسالم».

وجاء بعده شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فزاد عليه حماولة تنقية الثقافاة اإلساالمية
كلها من آثار الفلسفة اليونانية ،ومن الك «نقاض املنةاق» الصاوري األرساةي
وبين ابن تيمية يف كتابني له :سنه علام ال حيتااج
الذي اعتربه الغزايل «معيار العلوم» َّ

إليه الذكي ،وال ينتفع به البليد ،وهبذا سبق رواد النهضة األوروبية احلديثاة التاي

رفضت املنةاق الصاوري القيااي «األرساةي» ،وقامات عاىل سساا

املانهج

االستقرائي التجريبي الذي اقتبس سصاًل من احلضارة اإلسالمية ،كن شهد باذلك
املنصفون.
سما الغزو الفكري الغريب احلديث فهو طء مل تعرفه سمتنا من قبل .فقاد سثار يف
وغير نظارهتم إىل اإلساالم ،وإىل احليااة ،وإىل
اجلمهور األعظم من مثقفي األمةّ ،

التاريخ ،وإىل سنفسهم.

وكان له سثره البالغ يف تغي التصور وتغي السلوك ،وبالتاايل :تغيا املجتماع
كله :تربيته وتعليمه ،وفكره وثقافته ،وتقاليده ،وتيايعه ،واقتصااده ،وسياساته
الداخلية واخلارجية.
لقد اكر األستاا «برنارد لويس» يف كتابه عن «الغارب والياق األوساط» سن
اليق اإلسالمي قد سصيب يف تارته بلةمتني مل يصب بماثلهن يف تارتاه« :سوىل
هاتني اللةمتني :كان الغزو املغويل من سواسط آسيا التي حةمت اخلالفة القائماة،
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وسخضعت للمرة األوىل منذ عهد النباوة  -قلاب العاا َلم اإلساالمي حلكام غا
إسالمي.
سما اللةمة الثانية :فهي« :تأث الغرب احلديث».
خةرا من األوىل ،فإن املغول الذين دخلاوا
ورسيي سن اللةمة الثانية كانت سشد
ً

اليق اإلسالمي غالبني ،مل يلبثوا سن اعتنقوا دين املغلاوبني ،وهاذه ح ًّقاا إحادى
معجزات اإلسالم التارتية.
صحيح سهنم يف سول األمر ،مل حيكموا الييعة اإلسالمية ،بل حكموا بن توارثوه
سموه« :الياسق» ،وهو كن قاال
عن ملكهم «جنكيز خان» الذي وضع هلم
دستورا ّ
ً

ابن كث  :جمموع من سحكام قد اقتبسها من

ائع شتى من اليهودياة والنرصاانية

وامللة اإلسالمية وغ ها ،وفيها كث من األحكام سخذها مان جمارد نظاره وهاواه
فصارت يف بنيه

متبعا ،يقدمونه عىل احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صصص.
ًعا ً

ولكن هذا األمر مل يستمر بعد سن حسن إسالمهم واابوا يف املجتمع اإلسالمي.
كن سن الفكر اإلسالمي ،مل يتأثر به ،ومل يلتفت إليه ،واعتاربه مان حكام اجلاهلياة
املرفوض بن

القرآن.

وهذا بخالف الغزو الغريب احلديث ،فقد سثر يف احلياة كلها عن طرياق الرتبياة
والتعليم :التعليم العام ،والتعليم اجلامعي ،وعن طريق الصحيفة والكتااب ،ثام
خةرا .وعان طرياق االستيااق
سثرا ،وسشد
ً
سجهزة اإلعالم األخرى ،وهي سبعد ً

واالستغراب .ثم عن طريق التيايع واحلكام .وكاان سكارب مهاه تكاوين «الفئاة
القيادية» التي يريد سن يلقي عليها عابء القياادة والتوجياه يصانعها عاىل عيناه،
مةمئنا إىل سهنا لن تس إال يف نفس خةه ،تاركًا اجلنه يف غفالهتا وسكل عيشها.
ً
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وكان من ثمرة الك :ظهور «العلننية» بمعنى فصل الدين عن الدولة واحليااة.
فكان ال بد من «علمنة التعليم» وترك اجلامعات واملعاهد الدينية القديمة «الناشزة»
تدرجييا بالعزلة واالختناق.
متوت
ًّ
وكان ال بد من «علمنة» االقتصااد والسياساة الداخلياة واخلارجياة ،واحليااة
االجتنعية كلها ،بحيث تس وراء هنج الغرب ،حذو القذة بالقاذة ،غا ملتزماة
بمنهج اإلسالم ،وروح اإلسالم ،الذي يرفض «الفصام» يف احلياة واإلنسان.
فالنرصانية تقبل قسمة اإلنسان ،وشةر احلياة شةرين بني قيرص وبني اهلل ،كان
يقول إنجيلهم «سعط ما لقيرص لقيرص وما هلل هلل».
متاما ،ويعلن سن قيرص وما لقيرص هلل الواحاد القهاار،
سما اإلسالم ف فض هذا ً
ويرى سن رسالته للحياة كلها ،ولالنسان كله ،وسن سحكامه تشمل الادين والادنيا،

ََُۡ ُ َ
رون ب َ
رَ ۡع ِض
وتيع للفرد وللمجتمع ،وسهنا وحدة ال تقبل التجزئة بحال {أ تؤمِن
ِ
ۡ َٰ َ َ ۡ ُ َ
كف َُون ب ِ ََ ۡع ٖض} [البقرة.]95 :
ب وت
ٱلكِت ِ

كن سن تاريخ النزاع بني الدين والعلم يف الغرب ،سو بني الكنيسة وطالئع الناور
واحلرية ،والذي انتهى هبزيمة الكنيسة  -والدين الذي متثله  -سمام مواكب العلام
واحلرية ،وبالتايل فصل الدين عن الدولة ،الذي يعني عزل الكنيساة عان السياساة
واحلكم .هذا التاريخ ال وجود له عندنا ،فالدين عندنا علم ،والعلام عنادنا ديان،
واجلامعات عندنا نشأت حتت سقوف اجلوامع.
وهلذا كان عجيبًا كل العجيب سن جتد «العلننياة» بمفهومهاا الغاريب قباواًل يف

غرب األفكاار واملشااعر ،فلام
املجتمع اإلسالمي لوال تأث الغزو الفكري ،الذي َّ

يعد املسلم املغزو يفكار باإلساالم ،وإن فكار لالساالم ،ومل تعاد مشااعر احلاب
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والبغض ،والوالء والعداء عنده قائمة عىل اإلسالم.
وكان من نتائج هذا التغريب املكث

املستمر للعقل وللمشاعر وللحياة فقدان

سو ضع الشعور بالذاتية اإلسالمية ،واالستعالء اإلسالمي ،سمام الغرب املنترصا
وحضارته ،وبرو ظاهرة اجتنعية مان سخةار الظاواهر ،هاي التقلياد األعماى
والتبعية املةلقة للغرب يف كل ما يصدر عنه من ماديات ومعنوياات حتاى ناادى
بعضهم جهرة بأخذ احلضارة الغربية بخ ها و ها ،وحلوها ومرها ما حيب منها
وما يكره ،وما حيمد منها وما يعاب!
وصدق يف الك ما سخرب به من ال ينةق عن اهلوى حني قال« :لتتىلبع
قبلامِ ،ش ًربا بشرب ،وذأا ًعة بذأاع ،حتى لو خلوا جحر ضىلب لىل خلتموه» ،قاالوا:
اليهود والنصارى؟ قال« :فم ؟».
ىلن مىل

ويف بعض الروايات :التعب با «فار

والروم» بدل اليهود والنصارى.

تابعا
واحلديث ينكر عىل األمة سن تفقد هويتها وسصالتها ،إىل حد تغدو فيه اياًل ً
لآلخرين من سصحاب الديانات السابقة ،سو سصحاب احلضارات السائدة ،وفار
والروم ال يوجدان اليوم هبذا االسم والعنوان ،ولكن معنامها موجاود يف الادولتني
العظميني اللتني متثالن :املعسكر اليقي واملعساكر الغاريب ،كان كانات فاار
والروم عند ظهور اإلسالم.
شىلربا بشىلرب» ،و«ذأا ًعىلة
ويعرب احلديث عن مدى هذه التبعياة الذيلياة بقولاهً « :

بذأاع» ...ويرضب «جحر الضب» مثاًل هلذا النوع مان االتبااع األعماى فجحار
الضب يعترب سسوس صورة لاللتواء والضيق والظلمة وسوء الرائحة ،ومع هاذا لاو
دخل سولئك «املقلدون» هذا اجلحر الكرياه لدخلاه وراءهام املقلادون .وبتعبا
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عرصنا :تظهر «مودة» جديدة جذاباة تعلان عنهاا الصاحافة واإلااعاة والتلفاا ،
تسمى« :مودة جحر الضب»!
هذا مع حرص اإلسالم البالغ يف تييعاته وتوجيهاته ،عىل سن تظل الشخصاية
املسلمة مستقلة متميزة يف خمربها ويف مظهرها ،حتى ال يسهل اوباهناا يف غ هاا،
وبالتايل تفقد خصائصها ومشخصاهتا .وهذا معنى الدعاء اليومي املتكرر للمسلم

ٱلص َ َ ۡ ۡ َ
ۡ َ ذ
ص َ
رر ٰ َط ذٱَّل َ
ِنرن
ررٰط ٱل ُمسرتقِ َم ِ 9
يف صالته ،سبع عية مرة عىل األقل {ٱهدِنا ِ
َ َۡ ۡ ََ ذ ذ
َۡ َ ۡ َ َ َۡ ۡ َ ۡ َۡ ۡ ُ
ٓل َ
ِني} [الفاحتة.]1 ،0 :
وب عل َِم وَل ٱلض
ض
َي ٱلمغ
ِ
أنعمت عل َِم غ ِ

ويف هذا س َّل

شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه القيم« :اقتضاء الرصاا ،املساتقيم

خمالفة سهل اجلحيم».
مل تضع جهود التغريب سدى ،بعد سن وجاد مان سبنااء املسالمني مان يتنكار
لالسالم ،وبعد سن عزل اإلسالم عن قيادة املجتمع وتوجيهه ،وكل ما تفضالوا باه
عليه إنن هو «ركن» سو « اوية حمدودة» تأخذ عنوان «الدين» يف بعض سمور احلياة.
مصادرا للدساتور والقاوانني
ففي التييع ُسالب اإلساالم حقاه سن يكاون
ً

عاد ْوا علياه فيهاا،
املختلفة ،و ُتركت له منةقة «األحوال الشخصية» .وحتى هذه َ
جزئيا ،كن يف تركيا وبعض الابالد العربياة ،وال الات باالد
كليا سو
ًّ
وسخذت منه ًّ

سخرى تعمل قوى التغريب فيها جاهدة ملنع الةاالق وتعادد الزوجاات ،وإعاالء
املرسة عىل الرجل.
ركناا للادين» سو
وهكذا جتد كل ما يف سجهزة اإلعالم من إااعة سو تليفزياون « ً
« اوية» يتمثل يف قراءة القرآن ،سو يف حديث ديني يومي ،سو سسبوعي ،يوضع عادة
يف وقت ميت بحيث ال يسمع سو ال يرى!!
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وسما يف الصحافة فنجد  -يف معظم باالد املسالمني  -كال ماا لالساالم فيهاا
صفحة سو بعض صفحة يف كل يوم مجعة تسمى« :الصفحة الدينية» ،فهي صافحة
«دينية» ،وقلن ترتقي لتكاون «إساالمية» بحاق .وإاا اكار فيهاا اإلساالم ،فهاو
«اإلسالم املستأنس» الذي يعيش به النا

يف النيض سكثر من احلااا ،ويعلمهام

سن احلاكم إاا سحسن فعليهم الشكر ،وإاا سساء وطغى فعلايهم الصارب !!....ويف
املدرسة ومؤسسات الرتبية والتعليم نجد للدين حصة ،كثا ً ا ماا تكاون يف آخار
اليوم الدراي بعد سن يكون الةالب واملعلمون قد تعبوا وسئموا ،وغالبًا ما تتخذ

مةعما بكال
موجها»
للراحة من عناء اليوم املدري ،وكث ً ا ما يكون الدين فيها «
ً
ً
ما يؤيد النظام والسلةان!

ويف جها احلكومة حسب اإلسالم سن يكون له و ارة سو جزء من و ارة تيف
عىل األوقاف والشئون الدينية ،كث ً ا ماا تكاون رساالتها مباركاة الواقاع النثال،

سندا من اليع ،وإن حاد عن اليع!
ومساندة احلكم القائم ،وإعةاءه ً

مكانياا» يف املساجد،
وهكذا تعمل قوى التغريب ً
دائما عىل حرص اإلساالمًّ « :

حياتيا» يف
مانيا» يف يوم اجلمعة من كل سسبوع ،وشهر رمضان من كل عام ،و« ًّ
و« ًّ

جمرد إقامة الشعائر دون التأث يف احلياة بالتييع والتوجياه ،والقضااء والتنفياذ،

وصبغ املجتمع بصبغة اإلسالم ،وإ ابه روح اإلسالم.
يوما من يق
بيد سن من احلق سن يقال :إن الفكر اإلسالمي مل يعدم ً

يف وجه هذا

الفكر الغريب الزاح  ،ويف وجه دعاته وعمالئه سو عبيده يف ديارنا ،بل وجاد مان
وجها لوجه ،يادفعون شابهاته ،وياردون مفرتياتاه،
سفذاا املسلمني من تصدى له ً
ويكشفون عن عوراته ،ويزيلون الصدس والغبار عن كنو اإلسالم ،وقيماه وتراثاه
العريق ،ويعيدون للمسلمني الثقة بسمو اإلسالم ،وكانل اإلساالم ،وصاالحيته

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

103

لكل مان ومكان.
رسينا من هؤالء :مجال الدين األفغاين ،وحممد عبده ،وعباد الارمحن الكاواكبي،
وشلبي النعنين.
ومن بعدهم :رشيد رضا ،وحممد إقبال ،وسلينن الندوي ،ومصاةفى صاادق
الرافعي ،وشكيب سرسالن ،وحسن البنا ،وسبو األعىل املودودي ،وعبد احلميد بان
باديس ،والبش اإلبراهيمي ،ومصةفى الساباعي ،وعباد القاادر عاودة ،وسايد
قةب ،وعبا

العقاد ،وغ هم ممن قىض نحبه ،وممن ينتظر.

وسوضح دليل عىل الك :الثروة الةائلاة التاي حفلات هباا املكتباة اإلساالمية
احلديثة يف العقيدة والتييع ،واالقتصاد ،واألخالق ،والدعوة ،والس ة ،والتاريخ
واحلضارة ،وغ ها من خمتل جماالت الفكر اإلسالمي .باإلضاافة إىل العياات،
بل املئات من رسائل النجست والدكتوراه يف شتى جوانب الدراسات اإلسالمية.
وال غرو سن سثرت هذه احلركة الفكرية اإلسالمية يف داخال الابالد اإلساالمية
وخارجها وإن بقي عدد غ قليل مان دعااة التغرياب ،وعبياد الفكار الغاريب يف
سرضنا .وبعض هؤالء عمالء مأجورون ،سو حاقدون مكشوفون ،ومثلهم ال يارده
إىل األصالة اإلسالمية سل برهان وبرهان.
وكان من سثر الك تصايح الرسي العام اإلسالمي  -يف مجلة من الادول املنتسابة
إىل اإلسالم  -بوجوب تةبياق اليايعة اإلساالمية ،وارااهاا مصادر الدساتور
والقوانني.
ومناداته كذلك باعتبار الدين مادة سساساية يف مجياع مراحال التعلايم العاام،
وتدريس «الثقافة اإلسالمية» يف املرحلة اجلامعية.

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

وقد رسينا من املستيقني من بدس يراجع نفسه فاين كتاب ،ومان يقا

104
وقفاة

مستأنية قبل سن يكتبع ألنه يعلم سن املسلمني سصبحوا يقرءون.
ومنهم من رد عىل سابقيه من املستيقنيع ألنه تبني له ما مل يتبني هلم ،وقد بات
قديما ،يف عداد األباطيل اليوم.
بعض ما كان من «املس ّلنت» لدى املستيقني ً
ورسينا من املستغربني  -ممن كانوا عبيد الفكر الغاريب بااألمس  -يعاودون إىل
الساحة اإلسالمية معتذرين إىل اهلل وإىل املؤمنني عن بدر منهم من قبال .وآخارين
حياولون االقرتاب من الفكر اإلسالمي ،بالكتابة عنه ،سو الثناء علياه ،سو الارد عاىل
وتصحيحا ملسارهم ،وقد يكون متل ًقا للارسي
اقتناعا منهم
خصومه ،قد يكون هذا
ً
ً
يوما بعد يوم.
العام اإلسالمي املتزايد ً
ورسينا الفكر اإلسالمي ااته يتجاو مرحلاة الادفاع وسسالوب االعتاذار عان
اإلسالم الذي صبغ إنتاجه عدة عقود من السنني  -إىل مرحلة املواجهاة واهلجاوم
واالنةالق من موقع القوة واألصالة واالعتزا .
مع هذا ،ال ننكر سن فئات من سبناء وطننا العريب واإلسالمي ،ال الت خاضاعة
بقدر سو بوخر ،لفكر الغارب ،بشاقيه اللياربايل والنركيسا ،وال ال لكال مانهن
سحزاب سياسية وسيديولوجية تنةق باسمه ،وتنادي به سسا ًساا حلياتناا االجتنعياة
والسياسية واالقتصادية.
ال الت هناك دول وحكومات تقوم عىل تبني هذا الفكر سو ااك ،عاىل تفااوت
بينها يف مدى ما تعرتف به لالسالم من حاق يف توجياه بعاض الزواياا للحيااة سو
التييع هلا.
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ألوان أخرى من التبعية:
عىل سن هناك سلوا ًنا سخرى من التبعية خ َّلفها االساتعنر ،غا التبعياة الفكرياة
والثقافية هلا خةرها وسثرها.
منها :التبعية التييعية التي جعلت قوانينا صورة منقولة من القوانني الغربياة،
بغض النظر عن خمالفتها لعقيادتنا و يعتناا وقيمناا وسعرافناا وتقاليادنا ،التاي
استقرت عليها حياتنا االجتنعية ،ثالثة عي قرنًا.
وهذا ما جعل تيار الصاحوة اإلساالمية الياوم يف كال سنحااء العاا َلم العاريب
واإلسالمي ،ينادي برضورة التحارر مان ربقاة القاوانني الوضاعية التاي خ َّلفهاا
االستعنر ،والعودة إىل سحكام اليايعة اإلساالمية .واملعركاة حامياة الاوطيس،
واملفروض سن حتسم حلساب اإلسالم ،ما دام هذا هو مةلب اجلنه .
ومنها :التبعية االجتنعية :تبعية التقاليد التي جتعل املسالم سو املسالمة سسا ة
لتقاليد غريبة كل الغرابة ،وكال الغرباة ،عاىل جمتمعاتناا ،مثال :تقالياد الياب
والرق

واالختال ،بغ حدود يف االحتفاالت ،والتقاليد املتعلقة بالزي والزينة،

ونحوها ،من كل ما يمسخ شخصيتنا وجيعلنا نحاكي الغرب حماكاة القرود.
ومنها :التبعية االقتصادية :وهي التي جتعلنا ندور يف فلك االقتصاد الغريب ننتج
ما يريد لنا سن ننتجه ،ونستهلك ما يريد لنا سن نستهلكه ،وهو ال يريد لناا سن نناتج
من الصناعات املدنية واحلربياة ماا جيعلناا نساتغني عناه ،وعان اسات اد سالعه
ومصنوعاته .فإاا سمح لنا سن ننتج شي ًئا كان الك بإ افاه وهيمنتاه ،هاو الاذي
تةط ،وهو الذي ينفذ ،وهو الاذي يساتفيد ،بحياث نظال مرباوطني بعجلتاه،
فاألجهزة من عنده ،واخلرباء من عنده ،وقةع الغيار من عنده ...وهكذا.
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كن سنه يريد لنا سن نتوسع يف استهالك كل ما يصنعه ،وكث مناه مماا يمكان سن
يستغنى عنه ،وكث آخر مما جيلب الرضر عىل املادى القصا  ،سو املادى الةويال،
وبعض آخر هو من سسباب الدمار لألمم .وهو يغرينا بذلك بوسائله التاي يعجاز
«إبليس» عن مثلها ،ويفتح لنا سبوابًا بعد سبواب ،وحاجات تلو حاجات ،وما قرص
عنه جهدنا ومواردنا  -وهي قارصة ال حمالاة  -ييرسا لناا سابيل االقارتاض مناه،
واالقرتاض معناه« :الربا»ع املعلون آكلاه وموكلاه ،الرباا املاؤان بحارب مان اهلل
ورسوله.
ومع هذا سوقعنا يف الفخ ،يف مصيدة الديون الربوية ،التي جير بعضها إىل بعض،
ويسلم كل دين منها إىل آخر بعده ،وكث ً ا ما نتور ،يف دين جديد لتساديد فوائاد
دين قديم وسقساطه .وصدق قول الشاعر:

غرماا عاىل
إاا ما قضايت الادين بالادين مل قضاء ،ولكان كاان ً
يكاااااااااااااااااااااان

غاااااااااااااااااااااارم!

***
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َ - 5ه ُّم التخاذل أمام إسرائيل
إن َه َّم التخاال واالستسالم سمام االغتصاب الصهيوين ،واخلةر اإلرسائييل ،هم

كربا وجسامة بمء األعوام.
كب وجسيم يزداد ً

الك ألننا وهنا ودعونا إىل السلم يف مواجهة قوم قام كياهنم كلاه عاىل احلارب
حرف بعض منا كلم القرآن عن مواضاعه ،فازعم سهنام جنحاوا
والعدوان ،حتى َّ

يوما.
للسلم فلنجنح هلا ،ولنتوكل عىل اهلل! وما جنح القوم هلا ً

وكان علينا سن نعرف عدونا عىل حقيقته ،كن هو ،ال كن نريده سن يكون.
ومصادر معرفته كث ة وميسورة ،منها :كتاب ربنا القرآن الكاريم ...وكتابهم
املقدسة نفسها التي وصفتهم بن وصفت ...وتارتهم معنا من قديم ،ومع العاا َلم
وطنا هلم عىل سنقاضانا ...وماا
كله ...وواقعهم احلاا معنا منذ سرادوا سن يقيموا ً
يكتبونه عن سنفسهم ...وما يكتبه اآلخرون عنهم ،وهو طء كث .
إننا لسنا قلياًل يف العدد ،ولكننا  -كن جاء يف احلديث النباوي  -كثا ة كغثااء
السيل ،والغثاء ،ما حيمله السيل من حةب وورق ،وسعواد وغ هاا ،مماا يتصا
باخلفة والسةحية وعدم التجانس وفقدان اهلدف.
كن سشار هذا احلديث إىل سن الوهن احلقيقي يبدس داخل األنفس ،وإن كان معها
العتاد والسالح ،إنه حب الدنيا وكراهية املوت!
لقد سسقط إخواننا املجاهدون األفغان بصمودهم العبقري حجة سولئك الذين
يقولون :مااا نستةيع سمام القوى العاملية؟
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سجل ،سثبت الذين بدسوا جهادهم ببضع بنادق عتيقة ،ثم غنماوا الساالح بعاد
الك من عدوهم :سن اإلينن خليق سن يصانع العجائاب وسن جيعال مان األمياني
وسشباههم قوة حتتار يف سمرهم الدولة الكربى الثانية يف العا َلم(.)10
كن سثبت الصائمون القائمون يف حرب العا

من رمضان سن إرسائيل ليسات

كن عموا القوة التي ال تقهر ،فقد اساتةاعو سن يعاربوا القنااة ،ويقتحماوا خاط
بارلي  ،ويقهروا القوة املزعومة.
وقديما قالوا عن التتار مثل ما قالوه حديثًا عن إرسائيل ،قالوا :إاا قيل لاك :إن
ً
التتار قد اهنزموا ،فال تصدق.
وبعد سقو ،بغداد سنة (050ها) ،وانتشار الرعب يف العا َلم كلاه مان هاؤالء
الغزاة اجلدد املدمرين ،رفض القائد اململوكي سي الدين «قةز» هتديد قائد التتار،
وإنذاراته التي تقذف بي الوعيد والتهديد ،بل بادر بقتل رسله إليه ،عاىل غا ماا
عرف من ُس ّنة املسلمني ،إيذانًا بأن ال سبيل غ احلرب وال بديل للصدام املسلح.
وكان اللقاء التارتي احلاسم يف ( )25من رمضان سانة (059هاا) يف معركاة
وسجل التاريخ النرص لقةز وجنوده من سبناء مرص عاىل جياوش
«عني جالوت»،
َّ
التتار ،ومل يمض عىل سقو ،بغداد إال عامان!
كان مفتاح النرص يف تلك املعركة كلمة قةاز التاي سطلقهاا كالقنبلاة املدوياة
«واإسالماه»!

( )10وكن سثبت الك «جيل احلجارة» من سبنااء فلساةني يف حركاة املقاوماة الشاعبية اإلساالمية
الباسلة التي سقضت مضاجع إرسائيل.
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إن معركتنا مع إرسائيل يف جوهرها معركة دينية ،وإن ارذت سبعاا ًدا سياساية
واقتصادية وقومية.
بل إن القومية يف النظرة اليهودياة األصايلة ،ممتزجاة بالادين امتازاج اجلسام
بالروح ،فال معنى للقومية عندهم بغ دين ،وعندهم ثالوث مقد

ممتزج بعضه

ببعض :اإلله ...والشعب ...واألرض.
وليس من املنةق وال من األمانة ،وال من املصلحة إخراج اإلسالم من املعركاة
مع الصهيونية ،حتت دعاو ال يسندها علم وال برهان ،إال خماوف وجمامالت.
والنتيجة سن ندخل املعركة مع العدو وهو مسلح بتعاليم التوراة وندخلها نحن
جمردين من تعاليم القرآن.
سكّد عنء اليهود «دينية» قضيتهم قبل قيام إرسائيل ،وبعد قيامها ،فمنذ سواخر
القرن النيض قال «هرتازل» :إن العاودة إىل صاهيون جياب سن تسابقها عاودة إىل
اليهودية.
وما سحرانا سن نقول :إن العودة إىل فلسةني جيب سن تسبقها عودة إىل اإلساالم،
وما ال عنء إرسائيل إىل اليوم يقودون ستباعهم بوعود التوراة ،وسحالم التلماود.
وسقواهلم يف الك ال حتىص.
فناا صنعنا نحن يف مواجهتهم؟
لقد قال اخلليفة األول سبو بكر الصديق لقائاده املظفار «خالاد بان الولياد» يف
إحدى وصاياه :حارب عدوك بمثل ما حيارباك باه :الساي
بالرمح.

بالساي  ،والارمح
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وهذا منةق ال غبار عليه من الوجهة العسكرية املحضة .فإاا كان عدونا حياربنا
جند عدونا جنوده باسام «هياوه» إلاه إرسائيال،
بالدين حاربناه بالدين ً
سيضا .فإاا ّ
جندنا جنودنا باسم اهلل رب العاملني .وإاا دفع جنوده باسم اليهودية ،دفعنا جنودنا
ّ
باسم اإلسالم .وإاا قاتلنا بالتوراة ،قاتلناه بالقرآن .وإاا جاءنا حتت لاواء موساى،
جئناه حتت لواء موسى وعيسى وحممدع فانحن سوىل بموساى مانهم .وإاا اكاروا
نبوءات «سشعيا» ،اكرنا نحن سحاديث البخاري ومسلم.
وإاا حاربنا من سجل اهليكل ،حاربناه من سجل املسجد األقىص الذي باارك اهلل
حوله.
وإاا قال عدونا جلنوده :سنتم شعب اهلل املختار ،قلناا جلنودناا :سناتم خا سماة
سخرجت للنا  ،وهبذا نكون نحن املتفوقنيع ألننا سصحاب الادين األقاوى ،وال
يفل احلديد إال احلديد.
ال بد من التعبئة اإليننية لألمة إاا سردناا النرصا .وال تاتم التعبئاة اإليننياة إال
بالتعبئة األخالقية ،فاألخالق ثمرة اإلينن وسكمل املؤمنني إيننًا سحسانهم خل ًقاا،
وال إينن ملن ال سمانة له ،وال عهد ملن ال خلق له.
فإاا مل نرب يف األمة معاين اخلشونة والتضحية والصرب عىل املكاره ،واالنتصاار
عىل الشهوات واالستعالء عىل الغرائز ،والعفة عان احلارام ،والبعاد عان امليوعاة
والةراوة وسخالق املخنثني ،واملتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات من النساء
بالرجال  -فهيهات سن نصمد يف وجه العدو سو نصرب عىل حر املعركة ،سو نحتمال
شظ اجلهاد.
قديما عىل اليهود وطهرت جزيرة العرب مان
إن سمتنا انترصت ً

هامع ألهناا
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كانت األمة األقوى إين ًنا وسخالقًا.
كان اليهود سحرص الناا
سحرص النا

عاىل احليااة  -كان وصافهم القارآن( ،- )11وكناا

عىل املوت يف سبيل اهلل.
َ

ُُ

َ

َ
ۡ
َج ٗعا َوقل ُ
وب َُ ۡم ا ذ ٰ
ي} [احلي ،]14 :وكنا كان
كانوا  -كن وصفهم اهللُ{ :ت َس َُ َُ ۡم ِ

ََ
ٗ
خاطبنا اهلل تعاىل{ :فأ ۡص ََ ۡح ُتم بِن ِۡع َمت ِ ِۦٓ إ ِ ۡخ َوٰنا} [آل عمران.]133 :

َ
ُذ َ َ ۡ ُُ ُ ُ ذ َۡ َ َ َ َ َ ۡ
ِه كٱۡل َِدرا َة ِ أ ۡو
كانوا كن خاطبهم القرآن{ :مم قست قلوبكم ِم َّۢن بع ِد ذٰل ِك ف ِ
ٱَّلل َوجلَ ۡ
ِنن إ َاذ ُاك ََِ ذ ُ
أ َ َا ُّد قَ ۡس َو ٗة} [البقارة ،]14 :وكنا كن وص اهلل املؤمنني { :ذٱَّل َ
رت
ِ
ِ
ُُ ُُۡ َ
ت َعلَ َۡ ۡم َء َذي ٰ ُت ُ ۥ َز َذد ۡت َُ ۡم إ َ
ِإَواذ تُل ِ َ ۡ
نم ٰ ٗنا} [األنفال.]2 :
قلوبَم
ِ
ِ
ُ ُۡ َ َۡ ُ
رَي أ ذمرة
كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ،وكنا كان خاطبناا ربناا{ :كنرتم خ
َۡ
ََۡ َ َ ۡ َ ُۡ ُ َ
ذ
َ ۡ ۡ
أ ُ ۡخَ َج ۡ
ت ل ذِلن ِ
وف َوتنَ ۡون ع ِن ٱل ُمنك َِ َوتؤمِنون بِرٱَّلل ِ} [آل عماران:
اَ تأ َُ َُون بِٱل َمع َُ ِ
ِ

.]113

كانوا يعبدون الذهب ،حتى إهنم عبدوا عجاًل ارذ مان حايل ،وكناا نعباد اهلل
سحدا.
وحده وال نيك به شي ًئا ،وال ً

ۡ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ
ََُۡ ُ َ َۡ
ون ب َ
رَ ۡع ٖض}
ب وتكفَ ِ
كانوا كن خاطبهم احلق تعاىل{ :أ تؤمِنون بَِع ِض ٱلكِت ِ
ُذ
َُۡ ُ َ ۡ َ
ٰ
رب ِر ِ} [آل عماران:
ِت
[البقارة ،]95 :وكنا كن خاطبنا جل جالله{ :وتؤمِنرون بِٱلك ِ

.]118

كانوا يأكلون الربا وقد هنوا عنه ويأكلون سموال الناا

بالباطال ،وكناا نحارم

الربا قليله وكث ه ،ونخاف الدرهم احلرام ،واللقمة احلرام ،فإن كل ماا نبات مان
َََ ذ َ
اَ َ َ ٰ
د َدن َُ ۡم أ ۡۡ ََ َ ٱَّذ ِ
لَع َۡ َ ٰوة ٖ} [البقرة.]80 :
( )11يف اآلية ( )80من سورة البقرة{ :وِ ِ
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حرام فالنار سوىل به.
كانوا يقتلون النبيني بغ حق ،ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النا  ،وكنا
نحن محاة الرساالت ،والذائدين عن محى الدعوات.
سما اآلن فقد تغ ت سنفسنا عن كانت عليه ،وسصابنا رااا مان سخاالق اليهاود
وراائل اليهود ،احلرص عىل احلياة ...التفرق ،القسوة ،األنانية ،حتري الكلم عان
مواضعه ،اإلينن ببعض الكتاب دون بعاض ...سكال الرباا ،قتال الادعاة إىل اهلل،
السكوت عىل الفساد ،وعدم التناهي عن املنكر.
فاستوينا مع اليهود يف الرايلة واملعصية ،وكان هلام الفضال عليناا يف جمااالت
سخرى :يف التخةيط والتنظيم وحسن التعبئة لكل القوى الندية والبيية.
بل سقول :إن اليهود قد رسقوا بعض سخالقنا وبعض فضائلنا ،يف الوقت الاذي
نقلوا هم إلينا راائلهم القديمة ،سو نقلناها نحن راضني خمتارين ،بعاد سن حقنوناا
باحلقن الفكرية املخدرة التي جتعلنا نستسالم لكال ماا يصانعونه لناا مان س يااء
و«مودات» لنسائنا مما عند الركبة ،وفوق الركبة ،وما فاوق فاوق الركباة ...ومان
تدمر شبابنا ،ومتيت فيهم كل روح للخشونة واجلهاد .إىل جوار «املاودات»
تقاليع ِّ
الفكرية التي ال تعري السيقان سو األارعة ،بل تعري الرءو

من الفكر ،والقلوب

من اليقني.
إن اليهود الذين عرفوا بعبادة الذهب سصابحوا يباذلون املالياني عناد احلاجاة
لتحقيق فكرهتم وبناء دولتهم .وسغنياؤنا مشغولون بالرحالت املرتفاة إىل سوروباا
وغ ها حيث ينفقون مئات األلاوف عاىل اللهاو والفاراغ والعباث واملجاون سو
الدعاية اجلوفاء ،فإاا طالبتهم ببذل دفعوا لك دراهم معدودات ،ال تسمن وال تغني
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من جوع!!
مجيعا حاني
إن اليهود «اجلبناء» قد دربوا سبناءهم  -بل وبناهتم  -عىل سن يكونوا ً
جيشا مقااتاًل  -ال يتخلا
يدوي النف
ً

مانهم سحاد ،وسبناؤناا وبناتناا  -نحان

املهزومني  -مشغولون بتوافه األمور!
فال غرابة بعد الك إاا خذلتنا راائلنا ،وانترص اليهود علينا ،فاإنن هاو انتصاار
للقوة عىل الضع  ،وللنظام عىل الفوىض .وللبذل عىل البخل ،وللجد عىل اهلازل.
وللعمل عىل الفراغ.
إن اإلسالم يستةيع سن يصنع الكث والكث  ،يف معركتنا مع العدو الصاهيوين
املتغةر

إاا جعلنا قضية فلسةني «قضية إسالمية» فهي قضاية كال مسالم يف

امليق واملغرب.
إنه القادر عىل سن يشحذ العزائم ،ويعبئ القوى ،وجيمع الصفوف حينن يناادي
املنادي :اهلل سكرب ،اهلل سكرب! وحينن ينشد اجلندي :يا رياح اجلنة هبي!
إنه القادر عىل سن حيشد مائتي مليون من العرب ،ووراءهم نحو تسعنئة مليون
من املسلمني يف سنحاء العا َلم ،يذكرون فلسةني كلان اكاروا اإلرساء واملعاراج سو
اكروا املسجد األقىص.
ولقد رسينا بأعيننا ما يمكن سن تفعله كلمة اإلسالم يف دنيا السياسة ،حني انةلق
امللك فيصل بن عبد العزيز ححح ،وخاطب باسامها الادول اإلفريقياة املسالمة،
وعرف النا

صدقه ونقاءهع فقةعوا عالقتهم بإرسائيل دولة بعد دولة.

ولكنا ال نريده ،لناا؟ اجلواب يةول.
إن اإلسالم هو احلل،
ّ
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كالعيس يف البيداء يقتلها الظان والاانء فااوق ظهورهااا حممااول!

***
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َّفر ِق والتَّم ُّز ِق
َ - 6ه ُّم الت ُّ
جزءا من دولة كربى ،بال كاان
مر عىل الوطن العريب قرون كث ة كان فيها ً
لقد َّ

عقلها املفكر ،سو قلبها النابض.

كان هكذا يف عهد الراشدين ،ويف عهود األمويني والعباسيني والعثننيني حتاى
ح االستعنر الغريب عىل دار اإلساالم ،واقتسام باالد اخلالفاة «تركاة الرجال
املريض» كن كانوا يسموهنا ،وو ّ ع الوطن العريب  -قلب اخلالفاة العثننياة  -باني
املستعمرين كن تو ع الغنائم واألسالب ،فالنجلرتا :مرصا والساودان والعاراق
واألردن وفلسةني وبالد اخلليج «ما عادا الساعودية» .ولفرنساا :ساوريا ولبناان
وتونس واجلزائر ومراكش «املغرب» .وإليةاليا :ليبيا والصومال وإرت يا.
املهم سن هذه التجزئة سو هذا التفتيت للوطن العريب ،قد سصبح حقيقة سياسية.
تغذهيا مشاعر «الوطنية» املستوردة ،التي مل يكن يعرفها املسلمون من قبل ،حيث مل
يكن الوالء لالقليم وار ًدا يف اهن املسلم ،إنن كان والؤه لالسالم ،ودفاعه عن «دار
اإلسالم».
وساعد عىل تأجيج هذا الشاعور وإهلاباه حركاات املقاوماة ،التاي قامات هباا
الشعوب ضد تسلط املستعمر األجنبي.
وما سن نالت استقالهلا وحتررها من ن املحتل األجنبي ،حتى نسيت سهنا كانت
جزءا من كياان واحاد كبا  ،ووجاد كثا ون مصااحلهم يف
مع سخواهتا كيانًا سو ً
استبقاء هذا التقسيم ،مربرين الك بدعوى الوطنية والوالء للوطن.
جازءا مان وطان
وانتهى األمر بأن سصبح يف هذا الوطن الواحد  -الذي كاان
ً
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واحد سكرب  -يضم سكثر من عيين دولة ،كل دولة هلا اسمها وعلمها ودساتورها
وجيشها ومتثيلها ...إلخ.
وغدونا ننظر إىل خريةة العا َلم فنجد دواًل منها ما يزيد تعداد إحداها عن سلا
مليون نسمة كالصني ،ومنها ما قد يصل إىل سبعنئة مليون كاهلند ،ومنا ما يقارب
الثالثنئة كالواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي.
ولكن إاا جئنا إىل خريةة الوطن العريب ،نجد فيها دواًل تكاد حتتاج إىل املجهار
حتى تراها عىل اخلريةة املصغرة.
وليتها حني تعددت لسبب سو آلخر ،ومل تستةع سن تتوحد فين بينها  -وهو ماا
حقيقياا ،يتصااعد
تضاامنا
ترجوه شعوهبا من من طويل  -تقاربت وتضاامنت
ً
ًّ

يوما بعد يوم ،حتى يستحيل إىل وحدة فعلية.
ويقوى ً
ولكنها  -لألس

كن هو واقعها الياوم  -تتباعاد وتتجااىف فاين باني بعضاها

وبعض إىل حد املقاطعة السياسية ،بل احلرب اإلعالمية ،بل احلرب العساكرية يف
بعض األحيان .وبعد سن كنا نتحدث عن الرصاع العريب اإلرسائييل ،سصابح جال
حديثنا عن الرصاع العريب العريب!
وحسبنا ما جيري يف لبنان من سهنار الدماء ،من سكثر من عي سانوات ،دون سن
يستةيع العرب وق هذا النزي .
مؤمترا للقمة حياولون به تقريب
بل عجز العرب عن دون الك ،وهو سن يعقدوا
ً

الصفوف ،وهتدئة األمور ،وإن مل يعالج القضايا من جذورها.

لقد قال شوقي« :إن املصائب جيمعن املصابني» ،والعارب حتال هبام مصاائب
كب ة ،ومهوم من كل صوب ،وتكفي مصيبة إرسائيل وحدها ،لتجماع شاملهم،
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وتوحد كلمتهم ،ولكنهم ا دادوا فرقاة واختالفًاا .وانعكاس هاذا عاىل فصاائل
بعضا.
املقاومة الفلسةينية حتى قاتل بعضهم ً
بل إن البلدين العربيني املتجاورين ،اللذين حيكمهان حازب واحاد« ،يسااري
تقدمي!» بينهن من اجلفاء والعداء والرتب

ما ال تفى عىل سحد.

بل البلد الواحد الذي حيكمه حزب واحد ،انقسم عىل نفسه ،وباات «الرفقااء»
بعضا بالةائرات والدبابات ،كن رسينا يف اليمن اجلنويب.
يقاتل بعضهم ً
إن هذا التفتت سو التمزق الذي تعانيه سمتنا قد سصاب الوطن العريب كله بالرضر
واقتصااديا
وعساكريا
سياسايا
البالغ يف مجيع نواحي احلياة ،وعىل كل األصاعدة:
ًّ
ًّ
ًّ
وتكنولوجيا.
ًّ
فع صعي الةية ة :مل يعد لنا و ن دويلع ألن و ننا يف وحدتنا ،وليس لدولاة
منا وحدها و ن مؤثر يف املحيط العاملي الذي توجهه الكتل الكب ة.
بل كان تفرقنا سببًا يف ضع

كل منا بمفرده ،فذهب يبحث عمن يقوى باه يف

معسكرات الياق سو الغارب ،وسدى هاذا إىل سن يكاون مناا موالاون للغارب،
وآخرون موالون لليق ،ولكل من الفريقني سياسات ال يقبلها الفريق اآلخر.
بل رسينا القضايا التي تشبه سن تكون بدهيية ال حتتمل اخلالف ،نختلا

فيهاا،

مثل قضية الغزو السوفييتي ألفغانستان ،فهذا مرفاوض بكال املقااييس ،ولكان
وجدنا من الدائرين يف فلك السوفييت من يؤيد الغزو األمحر ،ويادين املجاهادين
األبرار الذين بيضوا ببسالتهم وجه اإلسالم.
وعةارية :عجزنا  -ونحن مائة ومخسون مليو ًنا  -عن مواجهة إرسائيل ،اات
الثالثة ماليني!
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هازمتم سماام إرسائيال

وسنتم عيون دولة؟! فقال بحق :هزمنا ،ألننا عيون دولة سمام دولة واحدة!!
لقد راالنا حتى توهم بعضنا سنه يمكنه سن حيل مشكلته بنفسه بصالح منفارد
عن اآلخرين ،وليحرتق الباقون .وهو وهم عريض ،وتفك مريض ،إنن هو تقسيم
للمعركة إىل مراحل ،وكل فريق له يومه اآليت ال ريب فيه ،ويومئاذ ياوىف حساابه،

ٱَّلل ُُي ُّ
املهم سال يق اجلميع صفا واحدا ،كن حثهم اهلل يف كتاباه{ :إ ذن ذ َ
ِرب ذٱَّل َ
ِنرن
ًّ
ِ
ً
َ
ٗذ َ ذ
َ ُ َ
نُقٰتِلون ِِف َسب ِ ل ِ ِۦ َصفا كأن َُم ُب ۡن َيٰن ذم َۡ ُصو } [الص .]4 :

ااتياا يف سبساط
واقتصة ية :مل نستةع سن نقيم تكاماًل فين بيننا ،ونحقق
ً
اكتفااء ًّ

األشياء وهي املواد الغذائية ،ويف الصناعة مل نقدر عىل إقامة صناعة ثقيلة مدنياة سو
عسكرية ،بل مل نحقق ما هو سقل من الك ،وهو صناعة املحرك «املوتاور» يف حاني
بلدا كاهلند صنع السيارة ،بل صنع الةائرة ،بل صنع  -سكثر من الك  -القنبلاة
سن ً
النووية .إن «الكم» سو العدد ،سو الكثافة البيية،

 ،مهم لقيام صناعات كربى،

وهلذا يمكننا سن نقيم باالحتاد والتضامن ما نعجز عن إقامته متفرقني.
و«تانولوجية» :مل نزل يف سل

باء التكنولوجيا ،وما قلنااه يف شاأن االقتصااد،

نقوله يف شأن التكنولوجيا ،إننا ال نستةيع سن ندخل عرص التكنولوجياا املتةاورة
آحا ًدا متفرقني ،بل إنن ننجح إاا دخلناها كاملقاتلني ص ًّفا كالبنيان املرصوص.
إن املوق

رديء كل الرادءة ،وال عالج له إال بالعودة إىل اإلسالم الصحيح ،إن

العرب ال جيتمعون إال عىل رسالة يعتصمون بحبلها ،جتندهم وراءها صافوفًا كان
جندهتم نبوة حممد صصص.
وإاا كان بعض األحزاب العربية يرفع شعار« :سمة واحدة اات رساالة واحادة
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خالدة» ،فلن تتحد هذه األمة عىل غ القرآن ،وال يستةيع سحد سن ترتع هلا رسالة
غ رسالة اإلسالم.
إهنا الرسالة التي هدهتا من ضالالت اجلاهلية وسخرجتها من الظلنت إىل النور،
ونقلتها من عبادة العباد ،إىل عبادة اهلل وحده ،ومن ضيق الادنيا إىل ساعتها ،ومان
جور األديان إىل عدل اإلسالم.
كن قال ربعي بن عامر ررر.
وهي التي خلدت اكار العارب يف العااملني ،وجعلات هلام لساان صادق يف
اآلخرين ،وهي ال تزال رسالتهم إىل العامل ،نزل كتاهبا بلساهنم ،ونشاأ رساوهلا مان
بينهم ،واإلينن هبا واحلن

هلا هو  -وحده  -الذي يرسب صدعهم ،يقول القرآن:

َ ۡ َ ُ ْ َۡ ذ َ ٗ ََ ََ ذُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ذ َ َۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ
ردذ ٗء
َج عا وَل تفَق ُۚوذ وٱاكَوذ ن ِعمت ٱَّللِ عل كم إِا كنتم أع
{وٱعت ِصموذ ِِبَ ِل ٱَّللِ ِ
َ َ ذ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٓ ۡ َ ٰٗ َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ
ِرن ٱَّذ
رَة ٖ ذم َ
رفا ُۡ ۡف َ
را
فألف بني قلوبِكم فأصرَحتم بِن ِعمتِر ِۦ إِخونرا وكنرتم لَع ا
ِ
َ
َ َ َ َ ُ ذ ۡ َ َ َٰ َ ُ َ ذ ُ ذ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ ذ ُ َ
ك ۡم ت َۡ َت ُدون} [آل عمران.]133 :
فأنقذكم مِنَاَۗ كذل ِك نب ِني ٱَّلل لكم ءذيت ِ ِۦ لعل

إن التيار الوحيد الذي يمكنه سن حيو األغلبية التي تقاارب اإلمجااع هاو تياار
الوسةية اإلسالمية.
إنه وحده القادر عىل سن حيشد اجلنه املؤمنة العريضة يف ساحته ،وسن جينادها
لتمء خلفه ،متناسية ما بينها من فوارق.
وهو وحده الذي يستةيع سن جيمع سغلبية النخباة مان خلفاه إاا حتاررت مان
يوما بعد يوم منها سعدا ًدا غ قليلة.
سغالل الغزو الثقايف ،وهو يكسب ً
وهو وحده القادر بمنهجه املتوا ن عىل سن جيمع العرب املختلفني ،حيث يؤمن
اجلميع بأصوله الربانية.
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وسساساا
منبعاا
ً
إن االجتنع عىل الييعة منها ًجا  -بعد االجتنع عىل العقيدةً ،
من شأنه سن جيمع الكلمة الشتيتة ويوحد الص املتفرق.
سما اإلعراض عن اإلسالم و يعته ومنهاجه ،واراا منااهج وضاعية بياية،
شيعا ،وجيعلنا طرائق قد ًدا :فئة تتجه إىل اليمني ،وسخرى تتجه
فهو جدير سن يفرقنا ً
إىل اليسار ،واليمني درجات ،واليسار درجات ،وبينهن مساافات ومساافات مان
يمني اليمني إىل يسار اليسار ،ولكل منهم قبلة يرضاها ،وجهاة يتوالهاا ،وهلاذا ال
يتصور مع هذه التعددية املتنافرة املتباعدة املتناقضة ،سن تتحد الكلمة وهو ما حذر

َ َ ذ َ ٰ َ َ ٰ ِ ُ ۡ َ ٗ َ ذ ُ ُ َ َ َ ذ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َ ذ َ
رَق
صرِط َستقِ ما فٱتَ ِعوو وَل تتَِعوذ ٱلسرَل تف
منه القرآن حني قال{ :وأن هذذ ِ
ََذ ُ َ ُ َ
ُ
َ ُ
ُ َ
ك ۡم ت ذتقون} [األنعام.]153 :
بِك ۡم عن َسب ِ ل ِ ُِۚۦ ذٰل ِك ۡم َو ذصىٰكم ب ِ ِۦ لعل

سؤال وجوابه:
قد يقول قائل :إننا نوافقكم عىل سن االعتصام بحبل اإلسالم ،واعتنده منها ًجاا
للحياة ،يقء عىل سنواع من التفرق ،ولكنه تلق تفرقًا من نوع آخر.
إنه يقء عىل التفرق إاا كان منشؤه العصبية العرقية ،سو العصبية اإلقليمية ،سو
التناقضات األيديولوجية ،سو األهواء السياسية ،حني حيكم اجلميع منهج اإلسالم،
وسخوة اإلسالم ،وسخالق اإلسالم.
وهو  -وإن كان صعب املنال  -سمر متصور ،إاا رست روح اإلساالم ،وهبات
ريح اإلينن ،نتيجة التوجه الصادق ،والتوجيه الدءوب ،والرتبية املستمرة.
ولكن ال ننسى سن هذا االلتزام باإلسالم ،سيث عصبيات واختالفات سخر غ
تلك التي حتدثتم عنها .ونعني هبا عصابية األقلياات الدينياة ،طائفياة ومذهبياة
وفكرية.
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ففي بلد كمرص مثاًل ،يث احلكم باإلسالم عصابية األقباا ،املسايحيني ،ويف
السودان عصبية اجلنوبيني ،ويف بالد كااخلليج ،يثا احلكام اإلساالمي عصابية
الس َّنية.
الشيعة عىل األغلبية ُّ
وغ هؤالء وسولئك سيث احلكام اإلساالمي خالفاات املعارضاني ،لالجتااه
الفكري السائد ،فإاا افرتضنا سن االجتاه الذي قاد وحكم هو فكر اإلخوان املسلمني
املعتدلني ،فإننا نتوقع سن يعارضه مجاعات السلفيني والتحريريني ،واجلناح املتةرف
داخل حركة اإلخوان املسلمني سنفسهم.
وسود سن سقرر هنا مجلة سمور:
 - 1سن اتفاق مجيع النا

عىل سمر واحد طء متعذر ،بل مستحيل ،حتاى إهنام مل

يتفقوا عىل سعظم احلقائق ،وهي اإلينن باهلل الواحد.
 - 2سن االختالف ااته ال يرض ،إنن الذي يرض ويدمر هو التفرق والعداوة.
ومما يسهل سمر اخلالف سن يعلم اجلميع سنه واقع بمشيئة اهلل تعاىل وحكمته ،فال

ََ ۡ َ ٓ
رو ارا َء
يةمح سحد يف استئصاله ،ومجع النا كر ًها عىل مبدئه ،يقول القرآن{ :ول
َ ُّ َ
ۡ َ ِ ُ ُّ ُ ۡ َ ً َ َ َ َ ُ ۡ ُ ذ َ َ ذ ٰ َ ُ
كونُروذ ْ َُر ۡؤ ِمن َ
ك َ
ِني}
َج عا ُۚ أفأنت تك َِو ٱَّاَ ۡري ن
ب
ٓأَلم َن َمن ِِف ٱۡلۡرض َم ِ
ُ
ذ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ذ َ ذ ٗ َ ٰ َ ٗ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ
َم َتلِف َ
ني  228إَِل َمرن
[يونس{ ،]88 :ولو ااء بك ۡلعل ٱَّاَ أمة وِۡدة وَل نزذلون
ِ
َ
ََ
ذۡ َِم َ ُّب َكُۚ َول ِذٰل َِك َخلق َُ ۡم} [هود.]118 ،119 :
ذُ َۡ ُ
ك ُ
رم
سما الفصل بني املختلفني وسهيم عىل حق ،فموعده ياوم القياماة{ :ٱَّلل ُي
ذ ُ َ ُّ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ٓ
َۡ ُ َ
ََۡ ُ
ك ۡم نَ ۡو َم ۡٱلق َيٰ َمةِ ِ َما ُك ُ
نت ۡم ِ ِ َت َتل ِفون} [احلج{ ،]08 :ٱَّلل بنرا و بكرم َّرا
بين
ِ
َ
َ
ۡ
َ
ُ ذ َ َََۡ َ ََۡ ُ ُ ذُ َۡ
َۡ ُ َ ُ ۡ ُ ُ
ِإَوَّلر ِ ٱل َم ِص ُ
َي َم ُ
رع بَ ۡي َن َنرا ۡ
رَي}
أع َمٰل َنا َولك ۡم أع َمٰلك ۡم َل ۡدة بيننا وبينكم ٱَّلل

[الشورى.]15 :
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 - 3سن العصبية الةائفية ليست وليدة االلتزام باإلسالم ،فقد رسيناا باال ًدا علننياة
تقوم فيها خالفات بل مذابح طائفية.
وسبر مثل لذلك يف وطننا العريب :لبنان ،وما جيري عىل سرضه من سهاوال ،وماا
وقع ويقع إىل اليوم من جما ر بيية تشيب هلا الولدان ،ولبنان علنين قح.
ويف خارج الوطن العريب :نرى اهلند ،وما حيدث فيها باني اهلنادو
وبني اهلندو

والسايخ،

واملسلمني ،مما سارت بذكره الركبان ،واهلند بلد علنين عريق.

 - 4ال بد إان من البحث عن سسباب سخرى لنماو النزعاة الةائفياة ،ومان هاذه
األسباب:
(س) وجود عدو مشرتك من مصلحته سن يفرق بني مجياع الةوائا  ،ويرضاب
بعضهم ببعض ،وهو يف النهاية الرابح ،وهاي فلسافة اساتعنرية معروفاة «فارق
تسد».
(ب) وقوع ظلم من سحد الفريقني لآلخر :إماا مان األكثرياة القوياة بعاددها
فتجور عىل حق األقلية يف إثبات وجودها الديني ،والتعب عنه يف حياهتا العملياة.
سو من األقلية املسنودة مان سطاراف خارجياة فتساتأثر بامتياا ات عاىل حسااب
األكثرية ،وتقاتل عنها ...سو تريد سن تأخذ سكثر من حقها ،وسكرب من حجمها ،عىل
حساب األكثرية.
(جا) وجود سهواء ومصالح شخصية لبعض العنارص من هذا الةارف سو ااك،
تستفيد من الرصاع الظاهر واخلفي ،وتصةاد يف الانء العكار وال تباايل يف سابيل
وطنا بأرسه.
مصاحلها اخلاصة سن هتدم ً
(د) سوء فهم األطراف املختلفة بعضها لبعض كتحميل و ر احلوادث الفردية
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للةائفة كلها ،وتصديق الشائعات وتفس الوقائع عىل غ حقيقتها.
(ها) ترك مام األمور للمتةرفني واملتعصبني املهيجني من كال الفريقني الذين
جيعلون من احلبة قبة .وتأث الك عىل العوام والغوغاء الذين يندفعون بعواطفهم،
وال يفكرون بعقوهلم ،ويساتثارون باأدنى طء ،وابتعااد العقاالء واحلكانء عان
التصدي لألمر ،بن يليق به من حكمة وسناة ،تضع األمور يف نصاهبا.
(و) فقدان الرصاحة يف عالج هذه األمور ،والرتكيز عاىل املواطناة دون اهاتنم
جريا وراء الكلنت الغامضة «الدين هلل ،والوطن للجمياع» ،فاال
بالرابةة الدينيةً ،
املسلم ،وال املسيحي مستعد سن يرتك دينه ألي طء وال لوطنه ،فالواجب سن حتال
املشكلة الةائفية يف ضوء التوجيهات الدينية لكل من الفئتاني ،وإ الاة املخااوف
واهلواجس والرد عىل األسئلة املثارة بوضوح حتى تةمئن األنفس القلقاة ،وهتادس
القلوب الثائرة.
( ) من اخل لكل من املسلم واملسيحي سن يتعامل مع صاحبه وهاو متمساك
بقيمه الدينية ،وهي قيم سخالقية ،وربانية وإنسانية عليا ،تلزمه بمراقبة اهلل يف كال
عالقاته وترصفاته.
فهذا سصلح وسنفع من التعامل يف سجواء النفاق السياي الذي يازعم سن الادين
بعيد عن املوضوع كله.
وسصلح كذلك من تنحية الادين جانبًاا بالفعال ،وتعامال اجلمياع بوصافهم

علننيني ،بال دين.

فاملسلم امللتزم بأحكام دينه ،املراقب لربه يف رسه وعالنيته سفضل  -يف عالقتاه
باملسيحي  -من املسلم املتفلت الذي ال يعرف اهلل وال يتقيه.
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وكذلك املسيحي امللتزم بدينه ،املتبع لتعاليم اإلنجيل احلقة ،وكلها حتض عاىل
يقينا  -يف عالقته باملسلم  -من املسيحي الذي ال
املحبة والتسامح واإليثار ،سفضل ً
يعرف من املسيحية إال الذهاب إىل الكنيسة يوم األحد ،وتعليق الصليب.

***
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َ - 7ه ُّم التَّحل ُِّل والتَّسيب ِ
ُّ
ليس تأخ احلديث عن هذا اهلم ألنه سقل سمهية ،سو ألنه دون غا ه يف ترتياب
اهلموم .بل لعل العكس هو الصحيح ،إاا سردنا وضع األمور يف نصاهبا.
إن املراقب لن جيري يف وطننا العريب عىل امتداده من املحايط إىل اخللايج  -ويف
وطننا اإلسالمي من املحيط إىل املحيط  -يف العقاود األخا ة خاصاة ،جياد هاذه
الظاهرة واضحة وضوح الشمسع ظااهرة التحلال والتسايب األخالقاي الاذي
عشش وسفرخ يف جمتمعاتنا التي طالن هيت بأهنا جمتمعات سخالقية.
وقارئ الصح

العربية ال يعدم كل يوم فضيحة من الفضائح ،وجريماة مان

سكرب اجلرائم ،من هنب للنل العام  -إىل لصوصية منظمة من كبار القوم «املحميني»
سو «املحسوبني» إىل ر َشا( )12وعموالت تبلغ املاليني ،إىل احتيال وتزوير ،سو انتهاك
والعهار ،وتنااول
للحرمات والقوانني ،إىل جارائم العربادة والساكْ ر ،والفجاور ُ
املخدرات والسموم البيضاء ،واإلجتار هبا ،واإلثراء من وراء هتريبها .إىل غ الاك
مما يعرفه اخلاص والعام ،عىل سن هناك سشياء تعرف وال تنيا وسشاياء حتادث وال
تعرف يف حينها.
وهذا  -من ناحية  -نتيجة لسوء األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتنعياة
ذ

َ َۡ

ذ َ

َ َ
ُ
ك ٗدذ} [األعراف.]59 :
والثقافيةع { َوٱَّلِي خ َُث َل َي َُج إَِل ن ِ

سيضا ،فإن فساد األخالق يفسد احلياة كلها وهو
ومن ناحية سخرى هو سبب هلا ً

( )12رشا :مجع رشوة.
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الذي يدمر األمم ويأيت عىل بنياهنا من القواعد.
ورحم اهلل سمحد شوقي حني قال:

وإاا سصيب القوم يف سخالقهام فااأقم علاايهم مأمتًااا وعااويال
جازءا مان
ومثل هذا الوضع ال جيو الساكوت علياهع ألن الازمن هناا لايس
ً

العالج ،كن يقال ،بل مء الزمن يزياد اجلسام ع ّلا ًة ،والةاني بَ ّلا ًة ،إاا مل نساارع
بالعالج الناجع الصحيح.
ولن نجد عال ًجا هلذ الداء إال من طب اإلسالم ،وصيدلية اإلساالم ،وهاذا ماا
تؤمن به الصحوة اإلسالمية ،بل ما تقوم به الصحوة بالفعل ،وماا جياب عاىل كال
التيارات واملدار

األخرى سن تعينها عليهع ألن ثمرة نجاحه للجمياع ،ومرضاة

إخفاقه عىل اجلميع.
أساس التغيري املنشود:
إننا متفقون عاىل اورة التغيا واإلصاالح ،ولكنناا خمتلفاون عاىل املانهج
والةريق .وقبل الك :عىل منةلق التغي .
وإن من سكرب األخةاء سن نحلم باإلصالح والتغي  ،وال نعمل له ،وال نسعى له
سعيه ،وال نسلك إليه طريقه ،مستبينني الوجهة والغاية.
ونحسب سن اإلصالح سو التغي هيبط علينا من السنء هبة مان اهلل .والسانء ال
متةر اهبًا وال فضة وال إصال ًحا ،وال تنزل مالئكة يتولون سمر إصالح البي ،وإنان

البي هم الذين يصلحون سنفسهم.

إن التغي جيب سن يبدس منا سواًل ،من داخلنا.
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إن قانون القرآن الصلب سن األقوام  -سو املجتمعاات  -ال تتغا باأمر قادري
سنوي ،بل بجهد بيي سريض ،وهو جهد يتجه إىل األنفس قبل كل طء ليغ ما
هبا من صفات رديئة فاسدة ،إىل صفات طيبة صااحلة{ ،إ ذن ذ َ
ٱَّلل ََل ُي َغر ذ ُ
َي َمرا ب َق ۡ
روم
ِ
ِ
ِ
َ ذٰ ُ َذُ ْ َ ُ
َيوذ َما بِأنف ِس َِ ۡم} [الرعد.]11 :
ۡي يغ ِ

وإاا كان شعار النركسية :غ االقتصاد وعالقات اإلنتاجية يتغ التاريخ ،فإن
غيروا سنفسكم يتغ التاريخ!
شعار القرآنّ :
اهلين السهل ،كن يتصور بعاض الناا ،
وتغي ما بنفس اإلنسان ليس باألمر ّ

فليس بمجرد الوعظ واإلرشاد يتغ ما بنفس اإلنسان ،وليس باألوامر العسكرية
يتغ اإلنسان ،وال باللوائح اإلدارية يتغ اإلنسان ،وال بالتنظينت الشكلية يتغا
ومثله ومعتقداته وقيمه
اإلنسان ،إنن يتغ اإلنسان من داخل نفسه ،بتغي سهدافه ُ
وتصوراته ،ومفاهيمه ،بإضاءة عقله ،وإحياء ضم ه ،وإيقااظ وجداناه ،وشاحذ
إرادته ،وتزكية نفسه ،وهتذيب سلوكه .وهذا حيتاج منا إىل إعاادة بنااء اإلنساان يف
وطننا الكب .
إعادة بناء اإلنسان:
وهذا سكرب ما يشغل الصحوة اليوم ،وحيظى باهتنمهاا األول :هاو إعاادة بنااء
اإلنسان العريب املسلم ،حتى يستةيع سن يقوم بدوره الكب يف عامل الغد.
إن اإلنسان يف سوطاننا قد تعرض لتخريب خة من داخله ،ررياب جعلاه ال
هيتم إال بذاته دون النظر إىل اجلنعة سو الوطن سو األمة .وال هيمه من ااته إال جانبها
الندي ،فهو يلهث وراء املنفعة واللذة فحسب ،واملنفعة التي يساعى وراءهاا هاي
سيضا .إناه مل يار يف نفساه إىل الةاني ،واحلماأ
منفعته هو ،ومنفعته الندية ،واآلنية ً

الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي

199

املسنون ،سما نفخة الروح ...سما جوهر اإلنسان ...فهو يف شغل عنه ،بل هو يكاد ال
يعرفه وال يؤمن به ،فال يبحث عنه.
لقد كان سول ما بدس به النبي صصص هو بناء اإلنسان بتحريره مان سباطيال الياك،
وسهواء اجلاهلية ،وترسايخ عقيادة التوحياد يف نفساه ،ومعااين اإليانن يف قلباه،
ومكارم األخالق يف حياته ،وتةه رسسه من ضالل الفكر ،وإرادته من شاهوات
الغي ،وعىل هذا ربّي اجليل املثايل األول ،الذي ام ُتحن فصرب ُ
وسعةي فشكر ،وثبت
ُ
عىل الرساء والرضاء ،وجاهد يف اهلل حق جهاده ،وحتمل عبء ني الدعوة ،وإقاماة
الدولة ،وتربية األمة ،ومحاية احلو ة ،فن وهن لن سصابه يف سبيل اهلل ،وماا ضاع
وال استكان.
وكان هذا هو مفتاح النجاح احلقيقي لكل ماا حادث بعاد الاك مان روائاع
اإلنجا ات.
جوهر أزمتنا أخالقي:
إن س متنا الكربى  -يف جوهرها  -س مة روحية سخالقية ،س مة إيانن وسخاالق.
ولسنا من الغفلة والسذاجة ،بحيث نجحد سن س متنا يف عدد من جوانبها وسبعادها،
اقتصادية وسياسية ،وإدارية وعلمية وتكنولوجية.
فهذه اجلوانب واألبعاد مسلمة ال ريب فيهاا ،ولكان جاذورها وسساباهبا  -يف
التحليل النهائي  -تعود إىل انةفاء جذوة اإلينن واألخالق.
إن لنا عيات السنني نشكو من استبداد الةغاة ،وطغيان املستبدين وحتكمهم
يف مجاه شعوبنا كأهنم قةعان تساق ،ال آدمياون يفكارون ويشاعرون ،وفقادان
املؤسسات الديمقراطية التي حتمي حريات املواطنني سمام عس احلكومات.
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اإلينن واألخالق لدى احلااكمني ،ولادى املحكاومني

مجيعا.
ً
إنه التأله الفرعوين ،واالستكبار اهلاماين ،والبغي القاروين ،ماع الاوهن النفيسا
واخللقي الذي سصاب النا

َ ذَُ ْ َۡ

َ َ َ ٓ َۡ

َ َ

{ ،فٱتَع ٓوذ أَ ََ ف َِۡع ۡون َوما أَ َُ ف َِۡع ۡون ب ِ ََاِر ٖد} [هاود:

َ ۡ َ َ
خ ذف قَ ۡو َم ُ ۥ فَأَ َط ُ
اعووُ} [الزخرف.]54 :
{ ،]81فٱست

فكال يقاول:
إنه الوهت املتمثل يف «حب الدنيا وكراهية املوت» لدى الناا ،
ي
نفيس نفيس ،وال يريد سن يضحي ويبذل من سجل سمته.
إن متسك احلكام بكراسيهم ،واستنتتهم يف سبيلها واساتعانتهم للبقااء فيهاا
بكل منافق ودجال ،وإن كان سجهل النا  ،وسنجاس الناا  ،بال ربان اساتعانوا
بأعداء دينهم وسمتهم لتثبيتهم ومتكينهمع هو الذي سضاع البالد ،وسال العباد.
إن معظم التمزق والتفرق الذي نعانيه بني سقةارنا وحكوماتناا ،لايس سساساه
اختالف األفكار والسياسات ،بقدر ما هو اختالف األهواء واألغراض واملصاالح
لدى القابضني عىل س مة احلكم والقيادة.
إن الديون التي حتسب اآلن بعيات املليارات يف بعض البالد العربياة ،والتاي
غدت سطواقًا تكبلها ،وسغالاًل تزرح حتتها ،دون سن تستفيد منها ملستقبل سجياهلاا،
وبناء غدها ...إنن متت عىل سيدي سنا

ال يراقبون اهلل ،وال تافون سوء احلسااب،

وال يبالون سن يدمروا قومهم يف سبيل بناء مصاحلهم الشخصية.
إن شيوع املخدرات والسموم بني الشباب ،و اءها بمئات املالياني يف وقات
حيتاج فيه النا

إىل كل درهم وفلس ،وراءه فساد سخالقي كب .

إن مجاه غف ة من النا

تأكل احلرام وال تبايل ،ال حيللون اللقمة التي تدخل
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سجوافهم ،وتقيم بنياهنمع ألهنم يستوفون سجاورهم وال يعملاون ،وإاا عملاوا ال
يتقنونع فهم يأخذون من احلياة وال يعةون.
وآخرون يبنون سنفسهم هبدم غ هم ،ويشيدون ثرواهتم مان عارق اآلخارين
ودمائهم.
إن كث ً ا من اخلةط الفاشلة ،والقرارات الباطلة والسياسات القاتلة ،إنان دفاع

إليها اسرتضاء فئات من النا
الوطن ،سو التخل

عىل حساب احلق ،سو متلاق آخارين ولاو بخاراب

من حرج اليوم ولو بتميل املتاعب واخلسائر كلها عىل الغد.

وخصوصا للسالع املساتوردة ،والتبااطؤ
إن السباق املجنون عىل االستهالك،
ً
وخصوصا يف الزراعة والصناعة ،كل الك يمثل بعض ما نعانيه
املميت يف اإلنتاج،
ً
من س مة اإلينن واألخالق.
لقد غدونا  -لألس

 -نتكلم وال نعمل ،ونقول وال نفعل ،ونستورد وال ننشئ

ونستهلك وال ننتج ،ونستقبل وال نرسل ،ونقلد وال نبتكر ،وباختصار :هنادم وال
نبني ،ونميت وال نحيي.
إن هذا جيعلنا نزداد إين ًناا باأن مهمتناا األوىل جياب سن تكاون جتدياد اإليانن
واألخالق ،وبعث احلياة يف اجلسد اهلامد ،حتى جيري يف عروقه الدم ،ويانهض إىل
االنةالق والعمل من جديد.
إن سمتنا يف حاجة إىل روح جديد يرسي يف كياهناا ،ينشائها خل ًقاا آخار ،يغا
فلسفتها ونظرهتا إىل احلياة ،وإىل األشاياء ،ويبادل نماط حياهتاا احلاايل املتواكال
فعال.
املتثائب ،إىل نمط منتج َّ
إن الندية ،واألنانية ،والةفيلية ،والوصولية ،واالنتها ية ،والنفعية ،وغ ها من
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الراائل املدمرة ،جيب سن تةارد حتى رتفي من دنيانا.
إن منكرات االرجتالية ،والعفوية ،واالهنزامية ،واملحسوبية ،والشللية ،وسلاوان
الغش التجاري ،والثقايف ،والرتبوي ،والسياي ،وغ ها من اآلفات التاي ااعات
وشاعت جيب سن تقاوم حتى تةهر ساحتنا منها.
إن راائل الفوىض والالمبااالة ،والتواكال ،والكسال ،والعجاز ،والتساوي ،
وضع

اإلنتاج ،وسوء االستهالك ،وتدم النل العام ،كلها جيب سن حتاارب كان

حيارب الدرن والبلهارسيا وغ ها .بل هي سخةر عىل األمام مان كال األماراض
املتوطنة والوافدة.
إمكانات تيار الصحوة:
فيسامعها
إن تيار الصحوة اإلسالمية هو التيار الوحيد الذي تاطب اجلنها ُ

ويفهمها ،وينفذ إىل سويداء قلبها .سما التيارات األخرى ،فهي مغلقة عاىل ااهتاا،
ُ
بعضا ،سماا اجلنها العريقاة
راطب نفسها ،سو عىل سكثر تقدير  -تاطب بعضها ً
فهي تنادهيم من مكان بعيد ،فهي هلذا ال تسمعهم وإن سمعتهم ال تفهمهام ،وإن
فهمتهم ال تستجيب هلم.
تيار الصحوة اإلسالمية هو وحده القادر  -إاا هتيأت له الظروف  -سن ينفخ يف
األمة روح احلياة ،وسن يمنحها من احلوافز والقدرات ما يعجز عنه سي تياار آخار،
ينتمي إىل اليمني سو اليسار.
إن هذا التيار هو وحده القادر عىل سن يقاود مسا ة سمتناا يف معاركهاا السابع،
ويمدها بالوقود الال م يف غدها احلافل باملخاوف واآلمال.
تيار الصحوة هو القادر عىل جتديد اإلينن يف حياة األمة ،وهتيئة املنااخ الصاالح
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لتكوين الفرد املؤمن بربه ورقابته معيته ،املؤمن بلقائه وحسابه وجزائه ،املؤمن بأن
عمل الذرة من اخل سو الي مرصود عند اهلل ،جمزي عليه يف الادنيا واآلخارة ،وسن
اهلل ال يضيع سجر من سحسن عماًل.
لقد قرسنا يف التاريخ ،وشاهدنا يف الواقع ،مااا يصانعه اإليانن باإلنساان حاني
رالط بشاشته قلبه ،ويرسي نوره بني جوانحه.
كليا ،من حيث اهتنمه وسلوكه وقدرته عىل البذل والعةااء ،إن
إنه يتغ تغ ً ا ًّ

اإلينن حيرك سواكنه ،ويستث كوامنه ،ومن ناحية سخرى حيميه من شهوات نفسه،
وإغراءات الشياطني من حوله .وهلذا نرى الشاب إاا مسته نفحة اإلينن ،يلتازم -
مع إقامة شعائر العبادة  -بصدق القول ،وإتقان العمل ،وطهارة املسلك ،واجتناب
حرم اهلل ،فيتوب عن الزناى ،والياب وتعااطي املخادرات ونحوهاا ،حتاى
ما َّ

السيجارة ال يتناوهلا.

وهذا االلتزام هو سكرب ما تي

سعداء هذه األمة من الصاحوة ،ويفازعهم مان

انتشارها وقوهتا.
إننا يف سشد احلاجة إىل طاقات هائلة ،وقدرات فائقة ،حتى نساتةيع سن نلحاق
بركب العامل املعارص ،ونعوض ما فاتنا يف القرون النضية التي استيقظ فيها الغرب
ونمنا ،وتقدم ورلفنا.
ولن نستةيع الك إال بةاقات معنوية يقدم إنساننا فيها شي ًئا فوق العادي وفوق
املألوف.
ونحن نعلم سن إنساننا اليوم ال يؤدي ما يؤديه اإلنسان العادي يف عاملنا ،وال يقوم
بالواجب املألوف املةلوب من مثله يف دنيانا!
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فكي يمكننا سن نغ إنساننا بحيث يلحق إنسان العرص يف العةاء ثام يسابقه
ويتجاو ه؟؟
إن هذا ال يتم إال بحوافز وحمركات معنوية غ معتادة ،حوافز سكرب من األجار
اإلضايف ،والرتقية إىل منصب سعىل ،وما شابه الك.
إن هذا ال يكون إال بإينن ديني ،يفجر يف اإلنسان املؤمن طاقاته املكنوناة ويثا
مهته الكامنة ،وحيرك قدراته املبدعة.
ومن املعروف للدارسني املتعمقني سن يف اإلنسان طاقات كامنة خمبوءة حتتاج إىل
مفجر يظهر فاعليتها ،وترجها من عامل القوة إىل عامل الفعل.
ويمكن لالنسان إاا وجد هذا احلافز ،وعاش لذاك اهلدف سن يعةي سضعاف ما
يعةيه اإلنسان النمةي.
إن القرآن الكريم يش إىل سنه يمكنه بإيننه وإرادته سن يعمل بةاقة عياة مان

َ َ
ُۡ ۡ َ ََ ۡ
ُ
يأ ُّي ََا ٱَّذ ُّ
اآلخرين .اقرس معي هذه اآليةَٰٓ { :
ِني لَع ٱلقِ َتا ِل إِن نَكرن
ِب َۡ ذ َِ ِض ٱلمؤ ِمن
ِ
ذ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ٰ ُ َ َ ۡ ُ ْ ْ ََۡ
َ ُ ذ ُ
ِنكم ذمِاْئَة َي ۡغل َُِ ٓوذ ْ َأ ۡل ٗفا ذم َِن ذٱَّل َ
ِنن
ني ِإَون نكن م
مِنكم عِۡشون ص ِبون يغل َِوذ مِائت ِ
َ َ ْ َذ َ ذ َۡ َ
كف َُوذ بِأن َُ ۡم ق ۡوم َل َيفق َُون} [األنفال.]05 :

وهذه املضاعفة يف الةاقة ال تقترص عىل املعارك العسكرية ،كن هو منةوق اآلية،
بل يشمل كل املعارك ،ومنها معاارك البنااء والتنمياة ،بيا ،سن يوجاد القائاد
املحرض ،واملؤمنون املسلحون باإلرادة والصرب.
إن األمة يف حاجة إىل تعبئة معنوية هائلة ،وإىل استنفار عام للبذل واجلهاد مان
سجل البناء والننء والعزة ،وتيار الصحوة هو املرشح للقياام بتلاك التعبئاة وهاذا
االستنفار ،وهذا ما ال ينا ع فيه سحد من العقالء.
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إمجاع كل التيارات على ضرورة التغيري وأهمية العامل الديين:
إن كل األدباء واملفكرين الغيورين ،من محلة القلام ،ودعااة اإلصاالح  -ممان
يمثلون شتى االجتاهات واملدار

من يمني ويساار  -جممعاون عاىل سن سمتناا يف

مأ ق ،وسن وطننا يف خةر ،وسن عىل اجلميع سن يتحرك للعمل واإلنقاا ،وسنه ال بد
من تغي حقيقي ،نسرتد به الثقة بالنفس ،واألمل يف الغد ،ونستعيد ألمتنا إنساهنا
الغائب ،سو املغيب ،ونبني من جديد شخصيته التي حةمتها األيام السود.
سكتفي هنا بسةور قوية مما كتبه األديب الكب «نجيب حمفاوظ» يف «األهارام»
حتاات عنااوان« :وجهااة نظاار» ،فقااد كتااب بتاااريخ ( )8رمضااان (1431هااا)
(1891/5/1م) حتت عنوان« :الشعب واملعركة» يقول:
«نحن يف مأ ق حضاري تتمثل مظاهره يف اقتصااد ماريض وسخاالق مرتدياة
ورصاع سياي منذر باخلةر إىل ما حيدق بنا من نذر

يتةاير

رها من الياق

والغرب .واحلكومة تبذل ما متلك من جهد يتمثل حتى اآلن يف خةتهاا اخلمساية
األوىل ويوشك سن يتمثل يف خةتها الثانياة .ولكان سيان الشاعب ودوره يف هاذه
املعركة التي يتوق

متشائما إاا قلت :إن
مغاليا وال
عىل نتيجتها مص ه؟ ال سكون
ً
ً

التحدي القائم ما ال سشد من اجلهد املبذول ،وإننا جيب سن نواجهه باإرادة بياية
مصممة وشاملة .مدرعة بالصرب والقوة واالستمرارية.
سمامنا عدو رجيم وال بد سن نلقاه بجيش كامل العدة والعدد ،عايل اهلمة بروحه
املعنوية ومحاسه الوطني وعزيمته الصلبة ،ال يكفي سن تناضل يف امليدان احلكوماة
واألحزاب ،بل ال بد من تعبئة عامة جتند كل مواطن وتادعوه إىل العمال معتمادة
عىل دوافعه الذاتية واقتناعه الباطني ،واملساألة احلقيقياة هاي :كيا نجناد هاذا
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ندعوه إىل العمل لكي تةمئن ضنئرنا إىل سننا يف املوق املصا ي

قد فعلنا ما ينبغي لنا فعله دون تكاسل سو هتاون سو تفريط؟ ولكي يتحمل كل فرد
مسئوليته وترج من عزلته واغرتابه ،فعلينا سن نخاطبه باللغة التاي تساتجيب هلاا
نفسه ،كن استجابت يف مواق

مماثلة يف تارته العريقع لغة غا لغاة الترصاحيات

والدعاية ،ولكنها تتجسد يف القدوة املثالياة واجلدياة الصاادقة واحارتام حقاوق
اإلنسان واملشاركة الفعلية يف الفكر والقرار».
وبعد سسبوع عاد إىل نفس املوضوع حتت عنوان« :الةوفان والسفينة» يقول:
«قال الشباب :إنك حتثني عىل تسجيل اسمي يف جادول االنتخاباات باعتبااره
عيل يف آن ،فن معنى االنتخاباات؟ وماا معناى احلقاوق ،وماا معناى
ح ًّقا وواجبًا َّ

متاما ،متشائم حتى النهاية ،ال ثقاة يل
الواجبات؟ كالم يف كالم يف كالم ،إين يائس ً
ناقصا ،وسحلقت بعمل
يف قول سو فعل سو رجل سو حاا سو تاريخ ،تعلمت
تعليما ً
ً
ال خ فيه لنفيس وال للنا

سو هو بةالة مقنعة كن تقولون بصدق ،ويل مرتاب ال

يشبع وال يغني ،وال حيقق يل االساتقالل عان سرسيت املةحوناة ،وسناا حماروم مان
مةالب احلياة األساسية كاحلب والزواج واملسكن ،وسعيش بال سمل يف عامل كئياب
رصا بالقذارة والضجيج واالنتها يني واللصوص من جهة وبأصحاب املالياني
حما ً

العابثني من جهة سخرى ،يف جمتمع ظامل باغ ينادي بلساان كاااب بسايادة القاانون
والعدل وينر

التفرقة بني سبنائه باملحسوبية واالمتيا ات ،هذا هاو حالناا نحان

اد يف
الشبان وال يستثنى منه إال من سانده احلظ بأب غني ،سو سم غنية ،سو مان َو َج َ
اخلارج فرصة عمل تغ موا ينه ،فال حتدثني عن االنتخابات واحلقوق والواجبات
والغد املوعود باألمل والفالح».
واحلق سنه لوال كثرة سنعي هلذه اآلراء سو هذه األنات املستعرة ماا رضايت سن
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سسجلها وسنيها ،ولكن إخفاءها ليس من األماناة يف طء وال هاو مان احلكماة
سيضا .لعله صوت جيل ال صوت فرد ،ولعله تعليق تلقائي عىل فرتة من احلضاارة
ً
سيضا سنه  -الشباب  -النغنساه يف س متاه قاد فقاد النظارة
سهنكتها املوي ،واحلق ً
البناء ،واالجتهاد الصادق ،وطمس بوارق تلوح يف
الشاملة وظلم كث ً ا من العمل َّ

األفق ،ولكن من اا الذي ال يعذر شابًّا خرس سهم مقومات احلياة والسعادة؟!
ولنتساءل خملصني كيا
والغضب والتجهم؟ كي

تةمائن سماة ،ويف جوفهاا هاذا القادر مان الياأ
تتقاعاد سااعة واحادة عان إصاالح شاأهنا وتقاويم

سلوكها ،والتفاين يف العمل واإلنتاج واإلصالح؟ إنه سباق بني طوفان وبني سفينة
ال تبنى إال بسواعد اإلينن والعلم والعمل.
وسقرب من قرست هلم يف هذا املجال الكاتب الصحفي املعروف األستاا لةفاي
اخلويل .امليف عىل حترير صفحة احلوار القوي يف جريدة «األهرام» ،وسحاد كباار
النركسيني يف الوطن العريب ،والك يف رده عىل فضيلة الدكتور :عبد املنعم النمار،
سثناء املعركة التي دارت رحاها حول األفكار الغريبة التي سثارهاا د .حمماد خلا
اهلل ،فين يتعلق بقومية الرسالة اإلسالمية سو عامليتها.
والذي هيمنا تسجيله هنا هذه الفقرة التي اكرها األساتاا لةفاي ،يف رده حاني
قال برصيح العبارة:
ممكناا للتغيا والتقادم االجتنعاي والساياي
«ال نتصور سن هناك مساتقباًل ً
واالقتصادي والتكنولوجي ،يف مرص سو يف سي بلد عريب آخر ،خارج إطار اإليانن
الديني .الك سن اإلينن يعمر قلاوب وعقاول شاعبنا إىل درجاة اإلمجااع تقريبًاا،
وبالتايل فهو حيكم السلوك الوطني والقومي وحركته اجلنعية .ومن هنا فاإن هاذا
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علميا  -هو املخزون العظيم الذي تتجمع وتنصهر فيه القوة البياية -
اإلينن -
ًّ
واجتنعيا .وهكذا فإنه
سياسيا
الندية ،املنو ،هبا إحداث التغي التارتي املةلوب
ًّ
ًّ
وعلميا خارج
عمليا
حتى التغي باملنظور االشرتاكي سو باملنظور القومي غ ممكن
ًّ
ًّ

إطار هذا اإلينن الديني للشعب ،وإال كان علينا سن نستورد شعبًا من اخلارج يقاوم

بعملية التغي الثوري .هذا ليس عماًل مستحياًل وحسب ،وإنن هو بالدقاة عباث
وجهالة وجنون»« ،األهرام1891/11/4( :م)».
ومهن يكن من تفس مجاعة اليسار ملعنى اإلينن الديني ومضمونه ،فقوهلم هذا

يدل عىل سن التياارات كلهاا يف مرصا  -وكاذلك العاامل العاريب واإلساالمي  -ال
تستةيع بحال سن تنكر سو تتجاهل قوة التيار اإلينين يف حتريك الةاقات وقدرته عىل
التغي والبناء ،وبخاصة بناء اإلنسان.

***
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ستقبل الصحوة ِ
ُم
ُ َّ
إن املزية الكربى هلذه الصحوة سهنا جتسد االجتاه الوحيد املعرب بصدق عن ضم
هذه األمة ،وعن هويتها احلضارية والعقائدية ،املمثل لشخصيتها التارتية املصور
لةموحاهتا وآماهلا ،النابعة من ااهتا وروحها ،وكينونتها احلقيقية.
فقد سثبت استقراء الواقع كن سثبتات قاراءة التااريخ :سن روح هاذه األماة هاو
اإلسالم وسهنا ال تعيش إال به ،وال تنةلق إال منه ،وال تبذل النفس والنفيس إال من
سجله ،وال جتتمع كلمتها إال عليه.
نرصاا ياذكر يف تارتهاا القرياب والبعياد ،وال يف حااهاا
ومن ثم مل حتقاق ً

املشهود ،إال حتت لوائه.

وكم جربت هذه األمة من دعوات ،وسمعت من صيحات ،ترياد سن تقودهاا
بغ اإلسالم ولغ اإلسالم ،فلم تثمر إال الشتات والضياع واخلذالن.
إن الفلسفات والدعوات الوافدة من الغرب واليق ،واحللول املساتوردة مان
اليمني واليسار ،مل حتقق إال اإلخفاق والفشل يف كل امليادين ،عساكرية وسياساية
واقتصادية واجتنعية وثقافية وسخالقية.
وعيب هذه الفلسفات واألفكار واألنظمة ،سهنا دخيلة علينا ،غريبة عن روحنا
جوانية» إنساننا املسالم وسن
وتكويننا العقدي والفكري ،فهي عاجزة سن راطب « ّ
تقوده من مسلنته العقلية ،وسن تفجر طاقاته املكنونة ،التي يساتةيع هباا سن يغا

جمرى األحداث ،كن سجل التاريخ ألسالفه من قبل.
لن تتحرك هذه األمة وتصنع العجائب إاا سنشادهتا معلقاة امارئ القايس ،سو
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قصيدة عمرو بن كلثوم.
ولن تتحرك وتصنع العجائب إاا قرست عليها مؤلفات «جان جاك روسو» ،سو
«كارل ماركس» ،سو «جون ديوي» ،سو «ماوتس تونج» ،سو «جان بول سارتر».
إنن تتحرك ح ًّقا وتصنع العجائب إاا حركتها بالقرآن ،وقدهتا باإلينن ،ورفعت
سمامها راية اإلسالم ،واكرهتا بإمامها و عيمها حممد عليه الصالة والسالم.
بعيدا؟ وقد جربنا ورسينا ،وشااهدنا وشاهدنا :سهنام ياوم ناادوا
وما لنا نذهب ً
يغياروا مان
بشعارات القومية واالشرتاكية والتقدمية وما شاهبها ،مل يستةيعوا سن ّ

واقع األمة شيئًا اا بال ،وما حققوه من مكاسب سو إنجا ات  -يف نظر البعض عىل

األقل  -خرست األمة سضعافه يف جوانبها األخرى ،مادياة ومعنوياة ،وماا الات
األمة تعاين من ثنره املرة ،وخسائره غ املبا ة ،التي تظهر آثارها يف حياتنا العامة
يوما بعد اليوم.
ً
واجبنا حنو الصحوة:
إن الصحوة اإلسالمية هي سمل الغد ألمتنا وتستةيع سن تقاود سافينة اإلنقااا
بقوة وجدارة إاا ما ساعدناها نحن العرب واملسلمني عىل سداء رسالتها ،وساعدت
سيضاع والك بن ييل:
هي نفسها ً
مجيعا ،ال سن يق فريق منا معها ،وفريق يقاومها ،ونقء
 - 1سن تكون صحوة لنا ً
العمر يف جذب وشد ،دون سن ننجز شيئًا كب ً ا.
جيب سن نق كلنا وراء الصاحوة ،وسن يازول هاذا التفرياق باني «املسالمني»
و«إسالميني» ،مسلمني بوراثة العقيادة ،وإساالميني بالتوجاه والاوالء .جياب سن
نكون كلنا إسالميني ،حتى غ املسلمني ،يمكن سن يكونوا كذلك فيؤمنوا بحتمية
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احلل اإلسالمي ،وإن مل يؤمنوا بحقيقة االعتقاد اإلسالمي.
وسحب سن سنبه هنا عىل متييز مهم ،هو الفرق بني الصحوة اإلساالمية واحلركاة
اإلسالمية.
وتنظيما وقيادة وجندياة .سماا
فاحلركة اإلسالمية هلا مدلول معني يعني ارتبا ًطا
ً
الصحوة فهي تيار عام يشمل كل العااملني لالساالمع مجاعاات وسفارا ًدا ،ويضام
معهم كل املهتمني والغيورين عاىل اإلساالم ،وعاىل سمتاه ،وعاىل سوطاناه ،وإن مل
يضمهم عنوان سو الفتة ،سو مل يدخلوا يف إطار هيئة سو مجعية.
الصحوة تيار تلقائي ،ال ينسب إىل مجاعة بعينها ،وال إىل املدرسة فكرية بعينها،
وال إىل اجتاه سياي بعينه ،بل يضم اجلميع يف رحابه الفيحاء.
إنه التيار الذي ال يربط باني آحااده وفئاتاه إال حاب اإلساالم ،واالعتازا باه،
وفكارا
واحلرص عىل خ سمته وإعالء كلمته ،والتمكاني لاه يف األرض ،عقيادة
ً

ونظاما للحياة.
وتييعا وحضارة
وسلوكًا
ً
ً

 - 2سن نوفر هلا مناخ احلرية واألمان ،لتعمل بال خوف ،وال تارب

 ،وبغا قياود

وسغالل ،ودون حواجز وسسوار.
ففي مناخ احلرية تنةلق كلمة اإلينن اهلادية ،لتخاطب العقول فتعي ،والقلوب
فتهدي ،وتستحث العزائم فتنهض ،وال ُقوى فتعمل وتنتج.
 - 3جيب سال نتعامل مع الصحوة من عقدة اخلوف سو تنحرف كن انحارف رجاال
الدين يف الغرب املسيحي ،سو كن انحرف رجال امللاك يف الياق اإلساالمي،
وكأننا نحملها سو ار انحراف التاريخ كله يف العامل كله!
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علينا سن نعةيها الفرصة لقيادة األمة يف معركة التحرير ،ومعركة البناء وساائر
معاركها السبع ،كان سعةيات لالجتاهاات واحللاول املساتوردة األخارى يمينياة
ويسارية ،ليربالية وثورية.
فاحلل الوحيد الذي مل يأخذ فرصته بعد النهضة هو احلل اإلسالمي الذي تنادي
به الصحوة ،مع سنه احلل الذي يمثل القاعدة اجلنه ية يف شعوبنا بااعرتاف مجياع
املراقبني والدارسني.
واجب الصحوة حنو نفسها:
 - 4سما الصحوة نفسها فنريد منها سن تنزل إىل الشعب ،إىل الشارع العريب املسالم
وتقاوم
وتتفاعل معه ،تعلم اجلاهال ،وتقاوي الضاعي  ،وتعاالج الساقيم،
ّ

املنحرف وتربّي اجليل ،وتأخذ بيد الضال إىل اهلداية ،والعايص إىل التوباة ،وال
تتعاىل عىل املجتمع وهي جزء منه ،وتنظر إليه عىل سنه هالاك ،وهاي وحادها
الناجية ،ففي احلديث الصحيح« :إذا معتم الرجم يقول :هلك النىلة  ،فهىلو

سهلاهم» ،سي سقرهبم إىل اهلالك لغروره وعجبه ،واحتقاره لغ ه.
 - 5سن تصحح املفاهيم اخلاطئة عن اإلساالم ،اخلاصاة والعاماة ،ساواء مفااهيم
«اجلمود» املوروثة من عهود التخلا  ،سم مفااهيم «اجلحاود» التاي سدخلهاا
متهيادا لادورها يف «الرتبياة»
االستعنر الثقايف ،وسن تقوم بدورها يف «التوعية»
ً
ومها متكامالن.
 - 0سن جتعل سكرب مهها :سن تتسامح وال تتعصب ،وسن جتمع وال تفرق ،وتدرك سن
العامل من حوهلا

قًا وغربًا ،ينسى خالفاته ،ويتقارب عىل كل مساتوى :عاىل

املستوى الديني ،تتقارب املذاهب النرصانية بني بعضاها وبعاض ،وتتقاارب
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اليهودية والنرصانية برغم العداوة التارتية بينهن ،وقد رسينا وثيقة الفاتيكان يف
«تربئة اليهود من دم املسيح» .وعىل املستوى السياي نرى سياسة الوفاق باني
العمالقني ،رغم خالفهن األيديولوجي.
فال جيو سن تشتغل فصائل الصحوة باملعارك اجلانبية ،واملسائل اهلامشية التاي
يتعذر سن يتفق النا

فيها عىل رسي واحد ،وهيتموا بالقضاايا املصا ية واملساائل

الكربى ،ويتبنوا قاعدة «املنار» الذهبية« :نتعاون فين اتفقنا علياه ،ويعاذر بعضانا
بعضا فين اختلفنا فيه».
ً
وال مانع من تعدد مدار

الصحوة وفصائلها ،عىل سن يكاون تعادد رصا

وتنوع ،ال تعدد تناقض وتضاد.
 - 1سن تكون الصحوة بناء ال هادم ،وسن يكاون مههاا إضااءة الشاموع ال ساب
الظالم ،وإماطة األاى عن الةريق ال لعن من وضعه فيه ،فاالنبي صصص مل يبعاث
لعانًا ،ولكن بعث رمحة ،حتى إن النبي صصص قال ملن ساب الشايةان« :ال تقىلم:
تعس الشيطةن ،فإنك إن قلت ذلك انتفخ حتى يصري لةجلبم ،ويقىلول :رصعتىله

بقويت ،ولا قم :بةم اهلل ،فإنه يتصةغر حتى يصبح لةلذبةب».
 - 9سن تفتح باب احلوار ماع كال التياارات الوطنياة املخالفاة ،مؤكادة ملواضاع
االتفاق ،متفامهة يف نقا ،االختالف ،داعية  -كن سمر اهلل تعااىل  -باحلكماة ال
بالسفاهة ،وباملوعظة احلسنة ،ال باحلملة العنيفة ،وباجلدال بالتي هي سحسن ،ال
بالتي هي سخشن.
 - 8سال تشتغل بالفروع عن األصول ،وال باجلزئيات عن الكلياات ،وال بالشاكل
عن اجلوهر ،وال بالنوافل عن الفرائض ،وسن تتعمق يف «فقه مراتاب األعانل»
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حتى ال رتل النسب اليعية بني التكالي  ،فتقدم ما حقه التأخر ،وتؤخر ماا
حقه التقديم ،وتعظم اهلني من األمور ،وهتون العظيم وقد قال اإلماام الغازايل
فقد الرتتيب بني اخل ات من مجلة اليور» .كن قرر علنؤناا :سن اهلل ال
بحقُ « :
يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ،وال يقبل الفروع ممن ضيع األصول.
 - 13سن ُتراعى سنن اهلل يف خلقه ،وهي سنن ثابتة ال تتبدل ،صارمة ال جتامل .فال
تلتمس حصا ًدا بغ

رع ،وال تستعجل ثمرة قبال سوان نضاجها ،وتعلام سن

لكل طء يف الكون قانونه املةرد ،فمن صادم قاوانني الكاون صادمته ،ومان
مهتديا هبادي اهلل كاان نصايبه الفاالح يف
غالبها غلبته ،ومن عمل من خالهلا
ً
األوىل واآلخرة.
معارك فكرية جيب أن تتوقف:
وعلينا إاا كنا جادين يف البحث عن اخلالص ،سن ننهي اخلالفات املعلقاة دون
حسم سو حتديد.
ولكي نخترص الةريق عىل الباحثني واملناقشني ،سود سن سعلن بكل وضاوح :سن
هناك قضايا فكرية طال عليها األمد ،وعقدت هلا املؤمترات واحللقات والنادوات،
وسعتقد سن الرؤيا فيها قد وضاحت ،وينبغاي سن ينتهاي االخاتالف فيهاا ،وياتم
االتفاق عىل سصوهلا.
جيب سن نفض االشتباك  -بلغة العسكرية  -بني سمور طاالن حادث االشاتباك
بينها نتيجة لغموض املصةلحات ،وعدم حتديد املفاهيم ،سو رغبة قوم يف بقاء هذا
مستمرا دون كلمة فاصلة.
االشتباك سو النزاع
ًّ
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من هذه األمور:
 - 1االشتباك بني الدين والعلم:
دائما:
يوما ،وكن قلنا ونقول ً
فهذه معركة نشأت يف غ سرضنا ،ومل توجد عندنا ً
إن الدين عندنا علم ،والعلم عندنا دين ،وال يوجد داعية وال فقيه وال سحد ينتماي
إىل الصحوة اإلسالمية ،يقول باالستغناء عان العلام ،سو إغاالق البااب يف وجاه
التكنولوجيا ،بل يرون الك فريضة دينياة ،واورة حيوياة ،فاال ماربر الفتعاال
خصومة سو معركة حول هذا املوضوع املنتهي.
 - 2االشتباك بني األصالة واملعاصرة:
وال داعي ألن سكارر ماا قلتاه حاول «السالفية والتجدياد»ع فاملفهوماان غا
متعارضني سصاًل ،إال إاا جعلنا «األصالة» بمعنى «االنغالق» عىل الانيض وحاده
غافلني عن متاعب احلاا ،وآمال املستقبل ،رافضاني كال جتدياد سو اجتهااد ،سو
اقتبا

للحكمة من سي وعاء.

سو جعلنا «املعارصة» بمعنى «االنفالت» من تراثنا كلاه :امللازم وغا امللازم،
الثابت واملتغ  ،اإلهلي والبيي ،إن جا لناا سن نسامي اجلاناب اإلهلاي «القارآن
والسنة» :تراثًا!
عىل سن هذا ال يعني سن األمر سهل ،فال بد من بذل جهد كب مان سهال العلام
والفكر املخلصني ،لتمييز اإلهلي من البيي يف الرتاث ،وامللزم مان غا امللازم،
والثابت من املتغ فيه ،وكذلك النافع من غ النافع من املعارص ،واملالئم لنا مان
غ املالئم .ليس كل ما يف «العرص» خ ً ا ،فكم فيه «سلبيات» ضارة ،بل قاتلة.
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االشتباك بني العروبة واإلسالم:
فالعروبة يف الواقع عميقة الصلة باإلسالم ،فالعربية لسان قرآنه وسانته ،ولغاة
عبادته وثقافته ،والعروبة وعاؤه ،وسرض العرب معقلاه وحصانه ،هباا مقدسااته
ومساجده التي ال تشد الرحال إال إليها ،والعرب هم محلة رسالة اإلسالم إىل العاامل
عاريب اللساان
عاريب العارق مانهم سصابح
والصحابة كلهم عرب ،ومن مل يكان
َّ
َّ

والقلب« ،ومن تكلم العربية فهو عريب» ،وقد جاء يف األثار :إاا عاز العاربع عاز
اإلسالم ،وإاا ال العربع ال اإلسالم.
العروبة إان عميقة الصلة باإلسالم ،كذلك اإلسالم عميق الصلة بالعروبة ،وال
تعارض بني العروبة واإلسالم ،إال إاا كانت العروبة «علننية» ،وهي التي ال تقبال
شعوبيا» وهو الذي يعادي العارب .والواقاع سن
حكما ،سو كان اإلسالم «
اإلسالم
ً
ًّ
ويعرب مشاعر املسلمني من غ العرب ،إن مل
اإلسالم جيعل للعرب مكانة خاصة ِّ
يعرب سلسنتهم وثقافتهم.

مفاهيم جيب أن تتمايز:
يكمل ما اكرناه سمر آخر ال بد منه ،وهو التفريق احلاسم بني مفاهيم ال جيو سن
رتلط سو تتشابه ،بل جيب سن تتنيز وتتباين ،فأحد طرفيها جيب سن يكون يف موضع
القبول ،واآلخر جيب سن يكون يف موضع الرفض.
من ذلك:
 - 1التفريق احلاسم بني العلمية والعلمانية:
فالعلمية :فريضة

عية ،واورة قومية ،وتأكيدها واجاب الادعاة واملاربني

واملفكرين ،وسجهزة التوجيه كلها .سما العلننية :فهي مرفوضة بكل معيارع معياار
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الدين ،سو معيار الديمقراطية ،سو معياار الدساتور ،سو معياار األصاالة ،سو معياار
املصلحة ،وتفصيل الك يةول(.)13
 - 2التفريق احلاسم بني التفاعل الثقايف والغزو الثقايف:
فالتفاعل الثقايف ميوع ،بل مةلوب ،ولكن التفاعل إنن يكون من جانبني بني
خمتارا ،غ مكره ،وال واقع حتت تأث خاص.
واعيا ً
ندين ،يعةي كل منهن ويأخذً ،
تبعاا ملنةاق معلاوم،
فهو يأخذ ما حيتاج إليه ،وفق معاي مدروسة ،ويدع ما يدع ً

حمتف ًظا هبويته وخصائصه ،غ مفر ،يف قيمه ومبادئه ومسلنته املشخصة لذاته.

سما الغزو فهو من طرف قوي لةرف ضعي  ،سي مان غالاب قااهر ،ملغلاوب
مقهور مبهور بقوة غالبه ،فهو يأخذ منه وال يعةيه ،ويأخذ ما ال حيتاج إليه بل يأخذ
ما ال ينفعه ،وإن كان قد ينفع صاحبه ،بل كث ً ا ما يأخذ الضار ويدع النافع.
 - 3التفريق احلاسم بني الدولة اإلسالمية والدولة الدينية:
فالدولة اإلسالمية كن جاء هبا اإلسالم ،وكن عرفهاا تااريخ املسالمني  -دولاة
مدنية ،تقوم السلةة هبا عىل البيعة واالختيار والشورى ،واحلاكم فيها وكيال عان
األمة سو سج هلا ،ومن حق األمة  -ممثلة يف سهل احلل والعقاد فيهاا  -سن حتاسابه
وتقومه إن اعوج ،وإال عزلته .ومن حق كل مسلم ،بل كل
وتراقبه ،وتأمره وتنهاهّ ،

منكرا ،سو ضيع معروفًا .بل
مواطن ،سن ينكر عىل رئيس الدولة نفسه إاا رآه اقرتف
ً
كفرا بوا ًحا عنده فيه من اهلل برهان.
عىل الشعب سن يعلن الثورة عليه إاا رسى ً

( )13انظر يف الك كتابنا« :اإلسالم والعلننية» فصل :حتديد املعاي  .وفصل :نعم للعلمياة ،و«ال»
للعلننية.
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سما الدولة الدينية «الثيوقراطية» التي عرفها الغرب يف العصور الوسةى ،والتي
حيكمها رجال الدين ،الذين يتحكمون يف رقاب النا

سيضا ،باسام
 -وضنئرهم ً

«احلق اإلهلي» ،فن حلوه يف األرض فهو حملول يف السانء ،وماا ربةاوه يف األرض
فهو مربو ،يف السنء! فهي مرفوضة يف اإلسالم ،ولايس يف اإلساالم رجاال ديان
باملعنى الكهنويت ،إنن فيه علنء دين ،يستةيع كل واحد سن يكاون مانهم باالتعلم
والدراسة ،وليس هلم سلةان عىل ضنئر النا  ،ودخائل قلوهبم ،وهم ال يزيادون
عن غ هم من النا

يف احلقوق ،بل كث ً ا ما هيضمون ويظلمون ،ومن ثم نعلنها

رصحية :نعم ...للدولة اإلسالمية ،وال ،ثم ال ...للدولة الدينية «الثيوقراطية».
خماوف:

إن الصحوة هي معقد األمل ،ومنا ،الرجاء هلاذه األماة ،بعاد فشال احللاول
املستوردة ليربالية وثورية ،ولكنني ال سكتمكم سين سخاف عليها ،كن تااف الوالاد
عىل ولده ،يف فرتة املراهقة وسوائل الشباب.
سنا ال سخاف عىل الصحوة من القوى األجنبية املرتبصة ،وهي هلا باملرصااد ،وال
القوى الداخلية املتسلةة ،وهي غالبًا ما تعمل حلساب تلك ،شعرت سم مل تشعر.
إنن سخاف عىل الصحوة من نفسها ،إاا مل تع دورها ،ومل تتنبه لن حييط هباا ،وماا
تةط هلا.
سجل ،سخاف عليها من عدة تيارات ،تتنا عها يف داخلها ،بأن يغلب سحد هاذه
مجيعاا .هاذه
التيارات ،وهو مستعبد سو ياؤدي تنا عهاا فاين بينهاا إىل إضاعافها ً
التيارات هي بإمجال شديد «سرجو سن سوفق إىل تفصيله يف كتاب آخر»:
 - 1تيار اجلمود والتزمت ،الذي يرفض االجتهاد والتجديد ،واالنفتاح عىل العامل،
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ويبقي عىل كل قديم ،وإن مل يعد لزمننا صاحلًا ،ويقاوم كل جديد ،وإن كانات
ح ْريف».
احلاجة إليه ماسة ...تيار «اجلمود الفكري :املذهبي وا ْل َ
وسع اهلل ،ويشدد يف غ موضع التشاديد،
 - 2تيار الغلو والتنةع ،الذي حيجر ما َّ
ويقوم عىل التعس ال التيس  ،والتنف ال التبش  ...تيار «التةرف السلوكي».
 - 3تيار التهور واالستعجال واالصةدام بالسلةة قبل األوان ،وبال اورة تياار
«العن العسكري».
 - 4تيار االستعالء عىل املجتمع ،والعزلة عنه ،واالنسحاب من ميادان اإلصاالح
والتغي  ،تيار «التكف واهلجرة».
 - 5تيار التعصب الضيق ،الذي تنغلق به كل مجاعاة عاىل نفساها ،مسايئة الظان
بغ ها ،تيار «االنغالق سو التيام احلزيب».
 - 0تيار االستغراق يف السياسة املحلية اآلنية ،واالشتغال عن جواناب سخارى يف
غاية األمهية مثل:
اجلانب الدعوي «التوعية عىل سوسع نةاق».
اجلانب الرتبوي «تكوين اجليل املسلم املنشود».
اجلانب االجتنعي الذي برع فيه دعاة التنص .
وسعني هنا تيار «االهننك السياي».
الصحوة تصحح نفسها:
ورغم هذه املخاوف سقول :إن الصحوة بفضل اهلل قادرة عىل سن تصحح خةأها
وتنفي خبثها ،وثقتي كب ة سن تيار الوسةية الذي يعمل يف دسب وصرب ،ويف توا ن
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واعتدال ،وبوعي ورةيط ،ستكون له الغلبة ،واهليمنة عىل كل التيارات األخارى
املخوفة.
وقد ملست بنفيس شي ًئا من الاك سوائال السابعينات ،ماع شاباب اجلنعاات
اإلسالمية يف اجلامعات املرصية ،فقد كان اخلط السائد هو خط التشديد والتشانج
واحلرفية ،ولكن بعد لقااء الشاباب الادعاة املعاروفني مان سهال العلام والاورع
واالعتدال ،غلبت الوسةية عىل التةرف ،وغدا هذا التيار هو الغالب إىل اليوم.
واخل صة :سن تيار الصحوة اإلسالمية هو تيار الغد املرجو ،واملستقبل املأمول،
وخصوصا سن عموده الفقري هم الشباب ،وهم اخ ة الغد.
ً
ورغم خماوفنا عىل الصحوة فإن آمالنا فيهاا سقاوى ،وتياار الوساةية فيهاا هاو
الغالب السائد ،وهو املرجتى املأمول ،وكل املراقبني جممعون عىل قادرة هاذا التياار
جديدا ،يقاوم عاىل الةهاارة والباذل
عىل تغي اإلنسان من داخله ،وإنشائه خل ًقا
ً
والعةاء ،ال عىل النفعية ،سو العبث ،سو التهاريج ،سو اتبااع الشاهوات ،والسا يف
مواكب النفاق.
سكتفي هنا بشهادة «د .سعد الدين إبراهيم» رغم تشدده يف نقد التيار اإلسالمي
األصويل  -ممثاًل يف اإلخوان املسلمني  ،-وموقفه مان املساألة االجتنعياة ،فهاومل
يسعه إال سن يعرتف بقدرة هذا التيار  -وحده  -عىل تعبئة األمة ،وجتنيد طاقاهتا من
سجل سهدافها الكربى ،حيث يؤكد يف خواتيم دراسته يف ندوة «الارتاث وحتاديات
العرص» ،ويف مقام تذك النركسيني بأمهية الرتاث ،وخةر جتاهل الدين ،وتأصال
اإلسالم يف سعنق األغلبية العظمى ،وقوته التعبوية« :إن امليوع األصاويل قاادر
دائما عىل استنفار املؤمنني للجهااد واالستشاهاد ،باأقوى مماا تساتةيع سي رؤياة
ً
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وضعية ،وإن تلك احلقيقة هي التي تفرس إسقا ،نظام الشااه ،واغتياال الساادات
وإخراج القوات األمريكية مان لبناان ،وهاي سماور متناهاا النركسايون العارب
وغ هم من القوى الوطنية العربية ،ولكن األصوليني هم الذين حققوها»(.)14
إن التيار اإلسالمي األصويل الوسةي  -بحسن فهمه لالسالم ،وحسن فهماه
للحياة وسنن اهلل فيها ،وحسن فهمه هلماوم وطنناا العاريب واإلساالمي الكبا ،
وعمق نظرته إليها ،وحسن عمله باإلسالم ،وحسن دعوته إليه يف شموله وتوا ناه
وسعة آفاقه ،وجهاده الادءوب الصابور ،لتمكاني سحكاام اإلساالم وتعاليماه يف
سرضه ،وتغي الواقع املنحرف عن اإلساالم ،سو ا ْل ُمعاادي لاه إىل واقاع إساالمي
صحيح  -هذا التيار هو تيار املستقبل ،وسفينة النجاة هلذه األمة.
وهو بتأييد اهلل تعاىل ،وبفضل هذه الصحوة الفتية املباركة ،قادر عاىل سن يصال
َ َ
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( )14ندوة «الرتاث وحتديات العرص» (ص.)531 :

