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  السياسي ظاهرة التضخمو  الدعوي البيان
  )(نحو بيان قرآني للدعوة اإلسالمية

  
  مقدمة:

وســــيئات  ونعــــوذ بــــاهللا مــــن شــــرور أنفســــنا إن احلمــــد هللا حنمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره،
أعمالنــا. مــن يهــده اهللا فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فــال هــادي لــه. وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا، 
ـــه، وأشـــهد أن حممـــدا عبـــده ورســـوله. بلـــغ الرســـالة، وأدى األمانـــة، ونصـــح  وحـــده ال شـــريك ل

  اهللا حق جهاده؛ حىت أتاه اليقني. األمة، وجاهد يف
، وشــر eأمــا بعــد؛ فــإن أصــدق احلــديث كتــاب اهللا تعــاىل، وخــري اهلــدي هــدي حممــد

  النار. األمور حمدثاmا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف
  أعاذنا اهللا منها ومما يقرب إليها من قول أو عمل.

  مث أما بعد؛
) أقدمـــه اليـــوم للقـــراء؛ السياســـي ظـــاهرة التضـــخمي و البيـــان الـــدعو فهـــذا كتابنـــا: (

ـــــدعوي: (عالقـــــة السياســـــي  ـــــدان ال اســـــتجابة لإلســـــهام يف معاجلـــــة اإلشـــــكال احلاصـــــل يف املي
بالـــدعوي)، يف مشـــروع التجديـــد اإلســـالمي، أو بتعبـــري أدق: موقـــع (املســـألة السياســـية) مـــن 

  مشروع التجديد اإلسالمي.
قائما؛ منذ نشأة احلركة اإلسالمية، يف صيغتها وهو موضوع ما يزال جدله (الكالمي) 

التارخيية اجلديدة؛ إىل يومنا هذا! وهـو جـدل قـائم بـني اإلسـالميني، فيمـا بيـنهم وبـني أنفسـهم 
  بصيغة؛ وفيما بينهم وبني العلمانيني الالدينيني بصيغة أخرى!

  ومن هنا كان هذا الكتاب يعرض للنقاش مسألة، هي من احلساسية مبكان!
سية املوضوع تأتيـه مـن جهتـني: داخليـة وخارجيـة. فأمـا الداخليـة: فهـي عـدم االسـتعداد وحسا

! فمـــا بالـــك قلـــيالقيـــادات احلركـــة اإلســـالمية ومنظريهـــا؛ إال  بعـــضلتقبـــل النقـــد الـــذايت، لـــدى 
املخــالفون باملقلــدين واألتبــاع! وأمــا اخلارجيــة: فهــي أننــا نعــاجل موضــوعا ال يطرقــه يف العــادة إال 

اإلســـالمي مـــن الالدينيـــني؛ رغبـــة مـــنهم يف جتريـــد الـــدين مـــن السياســـة، جتريـــد تضـــاد  لمشـــروعل
  وتنافر! تكريسا ملقولتهم املشهورة: (دع ما هللا هللا، وما لقيصر لقيصر).



 لتضــــخماوعنــــوان حبثنــــا نــــاطق مبــــا آل إليــــه مــــن نتــــائج، حاصــــلة عــــن نقــــد ظــــاهرة (
بنفسـية الصــدام السياسـي؛ أو مــا لــه  . سـواء منهــا مـا لــه عالقــة)اإلســالميني() لــدى السياسـي
السرطاين للعمل السياسـي، يف حركـة جتديـد الـدين يف ا8تمـع؛ ممـا جعـل كثـريا  نتفاخعالقة باال

من مجاعات العمـل اإلسـالمي ـ رافضـة ومشـاركة ـ أشـبه مـا تكـون مبجـرد أحـزاب تقليديـة ذات 
  !عوة اإلسالمية املعاصرةوتلك هي أخطر لعبة، وأكرب خدعة؛ تواجهها الد !نـََفٍس إسالمي

مـــن لـــدن اإلســـالميني  -فمـــا أســـهل إذن أن يـــتهم باحـــث إســـالمي يف هـــذا املوضـــوع 
  بالردة الثقافية، والنكوص عن االختيار اجلهادي، والركون إىل الذين ظلموا! -أنفسهم 

مفادها أن التفكري يف هذا اإلشكال قد شغل من  :إال أنه البد من البوح ههنا حبقيقة
مهي زمنا. أناقش به وال أكتبه، وأعرضه وال أثبته. ومـا زلـت أذكـر جيـدا أين كلمـا طرقتـه وقيت و 

بني بعض أهل الشأن الدعوي وجدت نفورا واستغرابا. ومع ذلـك؛ فلـم أزل أتتبـع جزئياتـه مـن 
مفرداته من االجتهادات الفقهيـة، وأبـين حجاجـه مـن الشـهادات  يالنصوص الشرعية، وأستقر 

حينئـــذ إال أن  انتظمـــْت يل منـــه كليـــات، وأصـــول جامعـــات. فمـــا كـــان علـــيَّ التجريبيـــة؛ حـــىت 
  أصوغ اإلشكال، وأخوض غمار التصنيف غري آبه، وال ملتفت إىل القيل والقال!

حــاول ، ومل أثــالث ســنواتمث لقــد بقــي بعــد ذلــك هــذا الكتــاب مرقونــا دون نشــر حنــو 
والسـبب أين   -وطلبات من عروض  يف ذلك رغم ما ورد عليَّ  - نشره إال مرة واحدة، مل تتم

مـن حيـث هـي  لكـنكنت حريصا على املراجعة، ليس ألفكاره من حيث هي أفكـار جمـردة، و 
حركــة يف الواقــع، فقــد شــرعت يف تنزيــل ذلــك مــن خــالل عمــل دعــوي حمــدود، أشــبه مــا يكــون 

 َدرُ قَـ؛ حـىت جـاء ، فلم أزل أرقب سريه وتقلباته، عرب خمتلف األحوال والظروفبعمل التجريب
اهللا ممــا حــدث بالواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أحــداث، يف اليــوم احلــادي عشــر مــن شــتنرب 

حركة التاريخ عـرب منعطفهـا اجلديـد، ذلـك  حتولم؛ وهي األحداث اليت أظهرت ٢٠٠١لسنة: 
املنعطف الذي كان قد بدأت حركته قبل ذلك بكثري، مما كان يبصره أهل البصائر، وإمنا تلك 

ّلته لعامـة النـاس. فظهـر مـا كـان خفيـا مـن أمـر التحـوالت احلضـارية الكـربى، الـيت األحداث ج
منــــذ أوائــــل الثمانينــــات مــــن القــــرن  -وأقــــول (القويــــة)  -بــــدأت مؤشــــراmا القويــــة يف الظهــــور 

ومـا كـان هلـا مـن  -املآل من طبيعـة احلـال. وكانـت أحـداث أمريكـا  فَ رِ امليالدي العشرين. وعُ 



تســــــجيال رمسيــــــا لبلــــــوغ مرحلــــــة الالعــــــودة يف موجــــــة  -اإلســــــالمي  انعكاســــــات علــــــى العــــــامل
  !؛ فلم يعد هناك من تردد يف معرفة إىل أين يتجه العاملالتحوالت، ويف حركة التاريخ

علــى فلســفة الصــراع احلضــاري، ومنطــق  -أول مــا نشــأ  -لقــد نشــأ الغــرب األمريكــي 
ومل يكـــن ممكنـــا بعـــد اcيـــار  !ا(البقـــاء لألقـــوى)؛ إْذ قامـــت حضـــارته علـــى إبـــادة أمـــة بكاملهـــ

املعسكر االشرتاكي أن يستمر وجوده بغري صـراع. فالصـراع هـو أسـاس قـوة اقتصـاده، والصـراع 
هو أساس وحـدة دوالره، كمـا أنـه املغـذي األول لكـل معاهـد البحـث العلمـي، بصـورة مباشـرة 

امل اإلسـالمي هـو فالبد له إذن من االخنراط الكلي يف صراع جديد. وكان العـ !أو غري مباشرة
بنـاء علـى مـا أملتـه األدبيـات الفلسـفية األمريكيـة. ! املرشح الرئيس ليقوم بذلك الـدور الضـحية

). ومل يكــن ذلــك ليكــون يف العــامل ١وقــد اشــتهر يف هــذا الســياق عنــوان: (صــراع احلضــارات)(
ـــرتول، وفلســـطني ـــ !اإلســـالمي؛ لـــوال أنـــه يضـــم بـــني أضـــالعه شـــيئني اثنـــني: الب ـــيس ل ه ولكـــن ل

هـــو  -بإنســـانه وثرواتـــه  -اختيـــار، فاجلغرافيـــا قـــدر مـــن أقـــدار اهللا. فلـــيكن إذن ذلـــك الـــوطن 
  اجلواب الشايف عن حاجة الغرب وجشعه االستعماري.

فتجلـى عســكريا يف  !مث انطلـق املشـروع (العــوملي) أعنـف مـا يكــون، وأشـرس مـا يكــون
عه مـن هـزات وزالزل hـذا البلـد ) وما اسـتتب٢٠٠٣(!احتالل العراق، والسقوط التارخيي لبغداد

مث جتلـــى ثقافيـــا فيمـــا فـــرض  !أو ذاك، وخلخلـــة للبنيـــة السياســـية العامـــة لكـــل العـــامل اإلســـالمي
فرضا من مشروع تغيري بـرامج التعلـيم فيـه، واجتماعيـا يف (علمنـة) مدونـة األحـوال الشخصـية، 

  !وتدمري نظام األسرة اإلسالمي
ه قـَْبُل؛ من نتائج hذا الكتـاب، يف تصـور طبيعـة كل ذلك زادين يقينا فيما وصلت إلي

العمل اإلسالمي، وأنـه راجـع بالدرجـة األوىل إىل ضـرورة عمـران الوجـدان برسـالة القـرآن. علـى 
شــروطها وموازينهــا. وبــدأت أبصــر يف هلــب الظــروف اجلديــدة؛ كيــف أن العــامل اليــوم يف أشــد 

اإلنســـان الشـــارد بعيـــدا عـــن بصـــائره وكـــم هـــو تعـــيس هـــذا  !احلاجـــة إىل اإلنصـــات إىل القـــرآن
  !وحقائقه

                                                 
   صمويل هنتينغتون  ملؤلفه األمريكي:  ١



وأيقنت بعد ذلك مبا بدا يل من حقـائق قرآنيـة، يف إعـادة تشـكيل األمـة، ممـا قيدتـه يف 
أحســب أن هــذا الكتــاب، وممــا بــدا يل مــن مــنهج نبــوي، يف رســم معــامل (البعثــة اجلديــدة) الــيت 

  ستقبل.تنطلق اآلن يف العامل اإلسالمي، وتتجه بقوة حنو املبشائرها 
وقـد ترسـخت لـدي وهللا احلمـد صـورة السـبيل ، وهنا فقط أذنـت يف نشـر هـذا الكتـاب

وتبينـت يل شـروطه، ممـا ذكـر اهللا يف كتابـه القرآنية؛ إلقامة الدين، على معىن (البعث) اجلديـد، 
ــ(العظــيم:  ُهمْ  ِيف األمِّيِّــَني َرُســوالً  َعــثَ بَـ َو الَّــِذي ُه ــنـْ ُلــو .مِّ ــْيِهْم آيَاتِــعَ  يـَتـْ ــُم َل يِهْم َويـَُعلُِّمُه ــزَكِّ ِه َويـُ

ُهْم َلمَّـا يـَْلَحُقـوا hِِـمْ  .ن قـَْبـُل َلِفـي َضـَالٍل مُّبِـنيٍ مِ  َوِإن َكانُوا اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ُهـَو وَ  َوآَخـرِيَن ِمـنـْ
ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقـوا hِِـمْ : (تعاىل فقوله .)٣-٢اجلمعة: )(اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  كمـا يف   –هـم  )َوآَخرِيَن ِمنـْ

أجيــال األمــة الالحقــة بعــد، مــن التــابعني وأتبــاعهم إىل يــوم القيامــة. كلهــم  -أغلــب التفاســري 
مجيعـــا إمنـــا يرتبـــون ويتخرجـــون حبـــق علـــى املـــنهج النبـــوي، القـــائم علـــى أصـــول البعثـــة وحيـــا، أو 

ـــه تعـــاىل: ( ـــوجتديـــدا للـــوحي، ممـــا ذكرنـــا مـــن قول ُل ـــْيِهْم آيَاتِـــِه َويـُـــزَكِّ عَ  يـَتـْ ـــاَب َل ـــُم اْلِكَت يِهْم َويـَُعلُِّمُه
، يكون على يد e). فالنتيجة إذن؛ أن منهج بناء األمة كما كان على يد رسول اهللاَواحلِْْكَمةَ 

: (العلمــــــاء ورثــــــة eُورَّاثِــــــه مــــــن الــــــدعاة ا8ــــــددين والعلمــــــاء املصــــــلحني، وهــــــو معــــــىن حديثــــــه
قال: (إن اهللا  eي اهللا عنه؛ أنهحديثه املشهور الذي رواه أبو هريرة رض وكذلك ).٢األنبياء)(

إىل غـري ذلــك مــن  ،)١()هلــذه األمـة علــى رأس كــل مائـة ســنة مــن جيـدد هلــا دينهــا يبعــثتعـاىل 
ـــى  معـــامل (بعثـــة التجديـــد)، وبيانـــه، يف تصـــانيف الحقـــة إن شـــاء  تفصـــيلهممـــا توطـــد العـــزم عل

  .)٣(اهللا

الواجـب إعـادة النظـر  وأقول إلخواننا العاملني يف حقـل الـدعوة يف كـل مكـان: إنـه ملـن
اإلسالميون املعاصرون، وعرضه على حمكني اثنـني: (كليـات الـدين، املفكرون ا كتبه مم ثرييف ك

ومناطاته احملقَّقة)، مما سيأيت بيانه حبول اهللا hذا الكتاب؛ ذلك أن كثـريا مـن املفـاهيم رسـخت 
التبـديل، مـع أنـه تبـني أن  لدى اجليل، حىت صـارت نوعـا مـن العقائـد، الـيت ال تقبـل التغيـري وال

                                                 
جــزء حــديث رواه أمحــد وأصــحاب الســنن األربعــة، وابــن حبــان، وصــححه األلبــاين يف صــحيح اجلــامع   ٢

  ٦٢٩٧الصغري، رقم: 
ة)، وكتابنا: (بعثة التجديد املقبلـة)، يطبـع الحقـا إن ينظر يف ذلك كتابنا املطبوع: (بالغ الرسالة القرآني  ٣

  شاء اهللا.



وأcـا جمـرد اجتهـادات، مل تصـدر  !بعضها حيمل من اخلطـأ أكثـر بكثـري ممـا حيمـل مـن الصـواب
  !عمن ال ينطق عن اهلوى، وال هي وحي يوحى

ولــذلك فــإين إذ أكتــب مــا أكتــب؛ علــى اســتعداد كامــل لشــطبه ونســخه، والتــربؤ منــه؛ 
فمــا فتئـــت، واحلمــد هللا، مـــذ فـــتح اهللا لــم والعمـــل. إذا مــا بصَّـــرنا ببطالنــه مـــن لــه بصـــرية يف الع

عقلـــي علـــى ميـــدان البحـــث العلمـــي؛ ال أنصـــت إال إىل الـــدليل، وال ألتفـــت إال إىل مـــا قامـــت 
عليه احلجة العلمية القاطعة، أو الراجحة. ال مينعـين حـق يبـدو يل غـدا، يف حبـث جديـد أكتبـه 

سـي، وصـنفت بيـدي! لكـن؛ مـىت كـان أو يكتبه غريي؛ أن أنقض أصنام الباطل مما دجبت بنف
الذي قد بدا من هذا (اجلديد) راجحا بدليله الظاهر أو القاطع، ال بوهم ختيله النفس، وتزينه 
العاطفة، من أن هذا الكالم قد قاله (فالن) وما أدراك ما (فالن)! ألنـا نقـول: لقـد آمنـا ـ مـذ 

  لتوابون.آمنا hذا الدين ـ أن كل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني ا
مث إن هــذا الكتــاب، هــو الــذي كنــا قــد وعــدنا بــه قراءنــا األفاضــل، يف كتــاب (الفجــور 
السياسي). وهو يف احلقيقة ميثـل امتـدادا لـه، بـل ميكنـك أن تقـول إنـه (اجلـزء الثـاين) منـه؛ لـوال 
ما طبـع هـذا الكتـاب مـن توسـع وتفصـيل، مل حيـظ بـه الكتـاب األول، ولـوال مـا ينـتج عنـه ـ لـو 

  اه منه ـ من اختالل يف التوازن اهلندسي، ملفهوم (األجزاء) يف صناعة التأليف.جعلن
إن كتـاب الفجـور السياسـي قــد أوىل االهتمـام ألزمـة الواقــع الـديين يف ا8تمـع، وحــاول 

الفجـور،   أن يشخص مكامن الداء، يف مالحظة تراجع التـدين لـدى النـاس، وطغيـان مظـاهر
. مث االقرتاحـــات الدعويـــة الـــيت ميكـــن عنـــاه اإليـــديولوجي خاصـــةلـــيس مبعنـــاه الطبيعـــي، ولكـــن مب

اعتمادها لعالج الوضع. وقد وصلنا يف التحليل إىل أن العالج لـيس (سياسـيا) بـاملعىن الضـيق 
للكلمـــة. وإمنـــا هـــو (دعـــوي) بـــاملعىن اإلســـالمي الشـــامل. رغـــم أن (الفجـــور) هـــو يف الصـــميم 

فتاحي للقضية لـيس يف املسـألة السياسـية. وإن كانـت ) كما بيناه هناك. فاخليار املإيديولوجيا(
فاإليــديولوجيا ال  هـي يف حــد ذاmـا وســيلة، بـل مــن الوســائل املهمـة. لكنهــا ليسـت (مفتاحــا).

  !تواجه إال بالعقيدة
إال أن العجلــة يف إخــراج كتيــب (الفجــور السياســـي)؛ بســبب ظــروف اشــتداد الوطـــأة 

مـن جهـة، والرغبـة اجلاحمـة يف التنبيـه العاجـل للعـاملني السياسية الفاجرة على العمل اإلسالمي 
يف ا8ــال اإلســـالمي خلطــورة األمـــر، ورغبــة اإلخـــوة الناشــرين يف التعجيـــل بــإخراج العمـــل؛ كـــل 



ذلــك جعلــين أخبــس (التصــور السياســي) يف املنظومــة التشــريعية اإلســالمية حقــه، وأخبــس نقــد 
هــا أيضـــا؛ بــالنظر إىل مقـــاييس أصـــول ن حقَّ التصــورات االجتهاديـــة لــدى اإلســـالميني املعاصـــري

مع العلم أنه ال ميكن حتقيق الزعم مبا ذهبنا إليه؛ إال ببيان هذا وذاك. أي  التشريع اإلسالمي.
سـالمية مـن ببيان موقع التشريع السياسي يف اإلسالم، مث بيـان موقـع التصـورات االجتهاديـة اإل

نا هذا، مقرتحني يف األخري ما حسبناه أصـوال وهذا بالضبط ما حاولناه يف كتاب ذلك التشريع!
  للبيان الدعوي القرآين.

وأذكـــر ههنـــا حقيقـــة للتـــاريخ: ذلـــك أن مـــا قيدتـــه يف كتيـــب (الفجـــور السياســـي) مـــن 
أفكار كنت قد أنذرت به قبل نشره، يف إطار احلركة اإلسالمية باملغرب، مذ تقلـدت مسـؤولية 

ســـالمي، فلــم أفتــأ أنـــذر بــأن طبيعـــة املعركــة قـــد طالبيــة، خــالل مـــرحلتني مــن تـــاريخ العمــل اإل
ـــَل لإلســـالميني املعاصـــرين بـــه، وأنـــه مـــن  تغـــريت، وأن امليـــدان قـــد دخلـــه خصـــم جديـــد، ال ِقَب

مل يسـتطع  -وأقول مع األسف  -الضروري حتويل االجتاه إىل الثغر اجلديد، لكن مع األسف 
فكــان عمــر  ! بنيــاcم مــن القواعــدبعــض إخواننــا التخلــي عــن بريــق الشــعارات الزائفــة؛ فــأتى اهللا

مـع أن امتـداد الصـحوة  !املد الطـاليب باجلامعـة املغربيـة أقصـر بكثـري مـن عمـر املـد اليسـاري hـا
  )٢(!اإلسالمية يف ا8تمع العام يف تزايد يبشر باخلري، رغم شراسة العدو اجلديد

املســألة اإلســالمية إن (البيــان الــدعوي القــرآين) هــو حماولــة لــتلمس موقــع (املفتــاح) يف 
التجديدية. إنه حماولة للعـودة hـا مـن جديـد إىل القـرآن: رسـالة رب الكـون إىل النـاس يف هـذه 
ــى علــى قطاعــات مــن احلركــة اإلســالمية ـ ليســت بالقليــل ـ حــني مــن الــدهر  األرض. لقــد أت

لقـت. نسيت فيه كتـاب اهللا تعـاىل، وهجرتـه هجرانـا غريبـا، وهـي الـيت انطلقـت منـه أول مـا انط
مث صــارت إىل تقــديس مقــوالت فكريــة اجتهاديــة، كــان هلــا دورهــا الفقهــي يف زماcــا ومكاcــا، 
فتغري الزمان ورمبا حىت املكان، ولكن كثريا من اإلسالميني مل يغريوا تلك املقوالت؛ فأصـبحت 
بـــني أيـــديهم أوثانـــا تعبـــد مـــن دون اهللا! حلـــت نصوصـــها حمـــل القـــرآن، وحلـــت شـــروحها حمـــل 

  السنة!
مبعـىن  ـ وأقـول: (القاصـر) ممارسـةً  اسـييالقاصر على الشـأن السختيار اإلسالمي ن االإ

، سـواء يف ذلـك التفكـري الكلـياإلنسـان ـ يسـلب  حصر العمل اإلسـالمي يف الشـأن السياسـي
االختيــار السياســي الصــدامي، أو االختيــار السياســي املشــارك. فهمــا عنــدي يف هــذا الســياق 



مهـــا يفقـــد طبيعتـــه الدعويـــة الكليـــة، وإن ادعـــى عكـــس ذلـــك يف وجهـــان لعملـــة واحـــدة. فكال
مـن جهـة، وبسـبب  بسبب الطبيعة اليوميـة املتسـارعة للحـدث السياسـي أدبياته احلركية؛ وذلك

ذلــــك أن عالقــــة  !انقــــالب املــــوازين التصــــورية لــــدى العــــاملني مــــن جهــــة أخــــرى. وهــــذا أخطــــر
ول اهللا ـ هـي عالقـة اجلزئـي بـالكلي؛ وإذن السياسي بالديين يف اإلسالم ـ كمـا سـرتى بدليلـه حبـ

فــــإن تــــدبري الكلــــي الــــديين مــــن خــــالل اجلزئــــي السياســــي هــــو قلــــب للميــــزان. وتشــــويه للعمــــل 
  !الدعوي، بل حتريف له وتضليل

يوما بعد يوم عن املنطلقـات؛ وحيصـل االنـزالق إىل التصـورات تبعد احلركة  ولذلك فإن
حنــــراف! إنــــين أطالــــب بــــالعودة إىل الــــنص الرســــايل الومهيــــة واملمارســــات الومهيــــة.. ويكــــون اال

لإلسالم مرة أخرى، عودة وجدانية تعبدية عميقة، لكنهـا ـ طبعـا ـ عـودة تدبريـة، واعيـة فقيهـة، 
ال حرفية ظاهرية ذات منهج جتزيئـي، ال تـدرك مـن قواعـد العلـم إال أشـباحها وأشـكاهلا، تلهـج 

ـــــة،  ـــــة دون األخـــــذ باملقاصـــــد الكلي ودون االعتصـــــام بقواعـــــد االســـــتدالل يف بالنصـــــوص اجلزئي
احلجاج واإلثبـات. إن لـدينا ههنـا مأسـاة تتـأرجح بـني إفـراط وتفـريط؛ فيـدخل بـذلك كثـري مـن 

  العاملني لإلسالم يف جدل عقيم، وتبقى (الرسالة القرآنية) بال َمحََلة!
أن بــني هــذا وذاك ميكـن تلمــس مفتــاح  -مـن خــالل هــذا الكتـاب  -فكـان أن بينــت 

يــــد الــــديين؛ منهجــــا وممارســــة: إنــــه (الرســــالة القرآنيــــة) يف بســــاطتها العميقــــة، ووضــــوحها التجد
  اجلميل.

ولقــد حاولنــا جهــد املســتطاع أن نعتمــد األســلوب احلــواري اهلــادئ، واملــنهج التحليلــي 
االســــتداليل يف النفــــي واإلثبــــات، بعيــــدا عــــن (عاطفــــة االنتمــــاء التنظيمــــي)، بــــل ســــاعني وراء 

  به يف الرأي والرتجيح. الدليل، مستبصرين
هذا النقد؟ مث إىل أي تقبل فلست أدري إىل أي حد سيتسع صدر القارئ (املنتمي) ل

إىل اخلطاب ـ أي خطاب ـ بـأذن (الالمنتمـي)؟ إال انتمـاءه لإلسـالم ديـن  االستماع هحد ميكن
  اهللا احلق!

دين كأصـول ولست أدري ـ بعد هذا وذاك ـ إىل أي حد يكون مبقـدورنا التمييـز بـني الـ
  وكليات، ونصوص قطعيات، وبني الدين كفهوم ونظريات، واجتهادات وتأويالت؟



مث لســت أدري ـ بعــد ذلــك كلــه ـ إىل أي حــد يكــون مبقــدورنا التوســط بــني الغلــو 
املتســــيب يف تأويــــل النصــــوص، بــــال قواعــــد وال أدوات، والغلــــو يف أخــــذها علــــى ظاهرهــــا بــــال 

  نوازل بال نظر يف (مآل) وال (حتقيق ملناط)؟ اجتهاد وال استنباط، وتنزيلها على
أمل يـــان للحركـــات اإلســـالمية أن تســـتجيب للحـــوار اهلـــادئ، داخليـــا وخارجيـــا، وتـــدع 
أسلوب االmام (اإليديولوجي) الذي كنا ننعاه على االجتاهات املاركسية يف السابق، كأسـلوب 

نب، والعمالـة للمخـابرات، (للتخلص السهل) من الرأي اآلخر؛ برمي صاحبه (بالتخـاذل، واجلـ
واالحنياز إىل النظـام، والركـون إىل الـذين ظلمـوا...إخل. إخل.) مـن شـىت أنـواع السـباب الـيت تـدل 

 وذلـك على تلك (احليلة النفسية) املستهلكة، حلظة العجز عن ممارسة احلـوار العلمـي املتبصـر،
كن إىل مىت؟ وها كل جتربة بوضع صاحب الربهان، ورافع راية االستدالل يف قفص االmام؟ ول

مهمــــا اعتقــــد النــــاس مــــن (قداســــتها) يفضــــحها حمــــك التجــــارب: الــــزمن الكاشــــف والتــــدافع 
  االجتماعي!

أمل يان للحركات اإلسالمية أن تنصت إىل (الرأي اآلخر) من ذاmا ومـن غريهـا؟ فمـن 
  ذا قدير على الزعم بأنه ميتلك احلقيقة كلها إال متأله جبار؟

ـــى هـــذا الـــدين، والرغبـــة يف   ألجـــل ذلـــك وحنـــوه ـــا هـــذا الكتـــاب، حتـــدونا الغـــرية عل كتبن
ـــــبعض النـــــور يف (صـــــخرة  النصـــــح هللا ولرســـــوله وللمـــــؤمنني، عســـــى أن حنـــــدث فرجـــــة ترشـــــح ب
الكهــــف)؛ نرجــــو أن نعــــذر hــــا إىل اهللا (يــــوم ال ينفــــع مــــال وال بنــــون إال مــــن أتــــى اهللا بقلــــب 

  ).٨٩سليم)(الشعراء:
إىل  -بنــــاء علــــى مــــا ذكــــر  -اب، ولقــــد قســــمناه وبعــــد، فهــــذه هــــي قصــــة هــــذا الكتــــ

  مقدمة: وهي ما حنن فيه، تلتها أربعة فصول، كانت كما يلي:
احلركـــــة (الفصـــــل األول: يف احلركـــــة اإلســـــالمية والبيـــــان الـــــدعوي: بينـــــا فيـــــه أوال: مـــــا 

  ؟ مث ما عالقة احلركة اإلسالمية بالبيان الدعوي؟)اإلسالمية
حكام السياسية يف مراتب التشريع اإلسالمي. ودرسـنا الفصل الثاين: وكان يف بيان األ

فيـه مراتـب التشـريع اإلســالمي علـى العمـوم، مث املرتبـة التشــريعية لألحكـام السياسـية بعـد ذلــك 
  على اخلصوص.



والفصل الثالث: كان يف االجتهـاد السياسـي اإلسـالمي، ونفسـية الصـدام لـدى احلركـة 
االجتهاد السياسي اإلسالمي علـى العمـوم، وذلـك مـن  اإلسالمية املعاصرة. ودرسنا فيه طبيعة

خــــالل قضــــايا معينــــة مــــن الفقــــه السياســــي اإلســــالمي القــــدمي، وأخــــرى مــــن الفقــــه السياســــي 
اإلسالمي املعاصر. مث عرجنا على إشكال آخر متعلق بذلك، هو حماولة تبني أسباب الظاهرة 

  إلسالمية املعاصرة.اليت مسيناها (نفسية الصدام السياسي) لدى بعض احلركات ا
قــرآين) البيـان صـياغة معـامل أوليــة؛ ألصـول (الالـذي حاولنـا فيــه  ،مث كـان الفصـل الرابــع

وقــد رجونــا بــذلك وضــع مقــاييس تعصــم العمــل اإلســالمي مــن (التضــخم  للــدعوة اإلســالمية.
 !السياسي)، سواء كان تضخما صداميا، أو مشاركا؛ مبا يضمن سـالمة التعبـد مـن آفـة التعـود

حلركة اإلسـالمية اليـوم مصـابة بـداء (التضـخم) يف ا8ـال السياسـي؛ ولـذلك فهـي تتـأرجح يف فا
التعـــاطي للعمـــل اإلســـالمي بـــني منهجـــني اثنـــني: املـــنهج النقـــدي، واملـــنهج النقضـــي. فـــاألول 

يف  -كمــا ســرتى حبـــول اهللا   –إصــالحي مشــارك، والثــاين عــدمي صــدامي. وكـــل ذلــك متــأثر 
ســـية احلديثـــة، وحبركـــات التغيـــري الـــيت ظهـــرت يف أوروبـــا. بينمـــا القـــرآن أصـــوله  باألدبيـــات السيا

الكـرمي يعــرض منهجــا آخــر، خمتلفـا متامــا عــن املنهجــني املـذكورين، وإن بــدا بينهمــا مــن تشــابه؛ 
فهو َعَرِضي ال عالقة له جبوهره. إن املنهج القـرآين مـنهج تربـوي عمـراين، يـَْعُمـُر حيـاة اإلنسـان 

بناء النسيج االجتماعي؛ بناء تربويا تعبديا. فتمتد  احليـاة اإلميانيـة بصـورة بصناعة الوجدان، وب
إىل كل ا8ـاالت، مبـا يف ذلـك ا8ـال السياسـي. اَألْوَىل  –إذا ُأْحِكَم املنهج بقواعده  –تلقائية 

ـــا اجلســـم، وكمـــا يســـري املـــاء يف كـــل أغصـــان  فـــاَألْوَىل. متامـــا كمـــا تســـري الـــروح يف كـــل خالي
  نطالقا من اجلذور إىل جذعها، مث إىل سائر أفناcا ووريقاmا.الشجرة، ا

مــن خــالل القضــايا وعليــه؛ فقــد حاولنــا عــرض مالمــح البيــان القــرآين يف هــذا الفصــل؛ 
الرسالة القرآنية، والدعوة إىل اهللا ال إىل التنظيم، مث قضية التجديـد الـديين  بعثالثالث اآلتية: 

خبامتـة تلخـص مـا  - )٤(إىل حـني -لقنـا ملـف هـذا البحـث ومراتب األولويات الدعويـة. مث أغ
  أحسب أنه نتائج. واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

  

                                                 
  تفصيال ملا أمجلناه يف هذا الفصل. )بالغ الرسالة القرآنيةيعترب كتابنا (  ٤



غفر اهللا له ولوالديه اخلزرجي : فريد بن احلسن األنصاري وغفرانه وكتبه عبد ربه، راجي عفوه
  ولكافة املسلمني.
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  الفصل األول: الحركة اإلسالمية والبيان الدعوي:
  

  المبحث األول: ما الحركة اإلسالمية؟
  



مفهوم جيب أن نضـبطه قبـل البـدء يف أي اسـتدالل، أو حتليـل هلـذا املوضـوع؛ هـو  أول
  ؟احلركة اإلسالمية)(حتديد: ما 

فهــذا ســؤال ضــروري. إذ بســبب إمهالــه؛ شــطت كثــري مــن الكتابــات يف املوضــوع بعيــدا 
   !عن مبتغاها

ـــف عليهـــا اثنـــان، ننطلـــق منهـــ ا؛ لبنـــاء والبـــد قبـــل اجلـــواب مـــن تقريـــر حقيقـــة جوهريـــة، ال خيتل
  االستدالل. وهي: أن ما اصطلح عليه اليوم بـ(احلركة اإلسالمية) هو (بيان وجودي) أوال.

ـــى (قصـــد) مـــا؛ هـــو تعبـــري مـــا؛ عـــن شـــيء مـــا! أو هـــو  مبعـــىن أن كـــل فعـــل يف الوجـــود بـــين عل
باصطالح علماء األصول والكالم (بيان). والبيـان لـيس مقصـورا علـى جانـب اللغـة فحسـب؛ 

  ) للكلمة.ائيعىن (السيميتعبري (داليل) بامل بل هو شامل لكل
(فبيــان) احلركــة اإلســالمية hــذا املعــىن هــو: كــل خطــاب وجــودي تقصــد احلركــة أن توصــله إىل 
اآلخــر بــوعي أو بغــري وعــي. ممــا يتعلــق بــذاmا الفعليــة، وســائر وســائلها التعبرييــة املختلفــة. بــدءا 

الطبيعــي ـ بتعبــري اللســانيني احملــدثني ـ إىل بوجودهــا العــددي والتنظيمــي؛ إىل خطاhــا اللغــوي 
ــــة،  ســــائر أشــــكال التعبــــري الوجــــودي األخــــرى، مــــن بــــرامج تربويــــة ودعويــــة، وأعمــــال اجتماعي
وحتركات سياسية، أو نضالية، وخميمـات تأطرييـة، ومسـريات مجاهرييـة ...إخل. كـل ذلـك وحنـوه 

  مشمول مبعىن (البيان).
ور الوجـــود (العـــددي/احلركي)، ومـــا ينـــتج عـــن هـــذا إن (بيـــان احلركـــة اإلســـالمية) هـــو كـــل صـــ

الوجود من كل أشكال الفعل الديين، والثقـايف، واالجتمـاعي، والسياسـي، عمومـا. إنـه كـل مـا 
  يدل على (وجودها) كحركة يف ا8تمع.

ولنشـــرع اآلن يف (حتقيــــق املنــــاط)! بتعبــــري األصــــوليني. أي تنزيــــل الصــــورة علــــى الواقــــع حبثــــا يف 
  بيعة داللة االسم، وحقيقة (البيان)، وفك رموزه التعبريية.املسمى؛ عن ط

  فإذا كان البيان احلركي اإلسالمي (داال)). فما (املدلول)؟
  أو بعبارة أخرى بسيطة: ما احلركة اإلسالمية؟

هل هي فعال تعبري الشعوري عن mميش تنموي وسياسي؛ أم أcا تعبري عـن حتـول حقيقـي يف 
  لتاريخ؟بنية ا8تمع، ومسار ا



وهل هي جمرد جتمع بشري مصلحي، اجتمـع باجتمـاع املصـاحل واألهـواء وسـيتفرق بتفرقهـا، أم 
أcا تبلور اجتماعي لوجـدان تعبـدي ديـين، ظهـر يف صـورة (مجعيـة) ألسـباب معينـة، متامـا كمـا 

  ظهرت من قبل اجلماعات الصوفية يف التاريخ؛ فصارت جزءا من بنية ا8تمع قرونا؟
  بري ديين حمض، له مواقف سياسية؛ أم أcا تعبري سياسي حمض له صبغة دينية؟مث هل هي تع

هل هي ظـاهرة (ِفرقيـة) فعـال، كظـاهرة الفـرق الكالميـة ذات العمـق السياسـي، الـيت ظهـرت يف 
فجــر تــاريخ اإلســالم؛ أم أcــا كظــاهرة الفــرق الصــوفية الــيت تبلــورت فيمــا بعــد؟ أم هــي ظــاهرة 

ـــى حـــد تعبـــري احلكمـــاء جديـــدة متامـــا ال هـــي hـــذه  وال بتلـــك؟ اســـتجابة لقـــانون (التغـــري)، عل
  األوائل، يف املقولة املشهورة: (ال ميكنك أن تسبح يف النهر مرتني)؟

هل هي حركة (إسالموية) تستغل الدين فعال؛ للوصول إىل مآرب شخصية، وأهـداف ماديـة،  
ر الـــوطين، الـــذي فجرتـــه ككثـــري مـــن األحـــزاب واجلمعيـــات؛ أم أcـــا إحيـــاء لنظـــام حركـــة التحـــر 

  التناقضات، وجتاوزه الواقع التارخيي؟
هـــل هـــي حركـــة عميلـــة مـــأجورة تســـتجيب لتحريـــك أجنـــيب؛ أم أcـــا حركـــة وطنيـــة، وتعبـــري عـــن 

  ضمري األمة؛ عما عجزت عن التعبري عنه الدول واحلكومات يف زمن االcيار واهلزمية؟
ية، mـدد متاسـك ا8تمـع ووحدتـه واسـتقراره؛ وأخريا: هل احلركة اإلسالمية املعاصرة ظاهرة مرض

  جيب نقضها وحماربتها، أم هي ظاهرة صحية إجيابية، جيب تسديدها وترشيدها؟
تلك أسئلة تعرب عن مواقف خمتلفة ومتناقضـة، نقلـُت مضـامينها؛ بـل حـىت بعـض عباراmـا؛ مـن 

فيون وزعمـاء، هنا وهناك، مما أجـاب بـه دارسـون منتمـون ومسـتقلون، وعـرب عنـه كتـاب وصـحا
خمتلفون ثقافة، وانتماء سياسيا وأيديولوجيا.. إcا ـ كما رأيت ـ تعبري عـن مواقـف، تتقـارب إىل 

  درجة االئتالف حينا، وختتلف إىل درجة التناقض حينا آخر!
  لكننا ههنا، قبل أن خنوض يف املوضوع، نقرر ما يلي:

ـــ - ـــزعم الباطـــل، والِكـــْرب العلمـــي؛ أن ي دعي باحـــث امـــتالك اإلجابـــة القاطعـــة أوال: إنـــه ملـــن ال
والشــاملة يف اآلن نفســـه؛ عــن الســـؤال املفهــومي التعريفـــي: (مــا احلركـــة اإلســالمية؟) مـــن بـــاب 
التعريــف بكــل مقاصــدها الدالليــة يف آن واحــد، علــى ســبيل الشــمول واإلمجــال. مــن (أربكــان 

أقصـــى درجـــات  إىل طالبـــان!) كمـــا يقولـــون. أي مـــن أقصـــى مظـــاهر انفتاحهـــا وانـــدماجها إىل
  انزوائها! وإذن؛ يكون أبعد ما يكون من الدقة.أو التزامها 



ثانيــــا: إن احلركــــة اإلســــالمية ظــــاهرة معقــــدة جــــدا! حتمــــل يف بنيتهــــا االجتماعيــــة و(وعيهــــا  -
اجلمعــــــي)؛ الــــــرتاث بشــــــقيه: الــــــديين والفكــــــري، وكــــــذا التــــــاريخ اإلســــــالمي ببعــــــده السياســــــي 

حلاضر) و(تراثه اجلديـد) بآالمـه وآمالـه! مث إcـا بعـد ذلـك واالجتماعي، كما حتمل يف بنيتها (ا
  ذات أحالم وأشواق يف (استشراف املستقبل)!

إcا كائن حي إذن! وكفى بالدراسة والتحليل صعوبة، وخطـورة، مث نسـبية؛ أن يكـون املوضـوع 
 املدروس (كائنا حيا)! وأن يكون أول ما يـدرس منـه (البيـان)! بكـل مـا حيملـه مـن (قصـدية)،

  ظاهرة وباطنة؛ شعورية والشعورية!
مــن هنــا إذن؛ ســنكون جمــربين علــى البحــث عــن شــيء واحــد أساســا، رمبــا أغنانــا عــن التنقيــب 
عن (تعريف جامع مـانع). وذلـك بـأن نشـتغل بالبحـث عمـا يسـمى (مبفتـاح الشخصـية) هلـذه 

ــز للجــوهر يف  التعريــف. الظــاهرة. أو بلغــة املناطقــة: بالبحــث عــن (الفصــل)، أي العنصــر املمي
وغاية ما وضعت له التعريفات يف القدمي واحلديث هو التمييز. بأي صورة كانت! (بالفصول) 
أو (بـــاخلواص) أو (بـــاألعراض). ومنهـــا مجيعـــا كـــان يبـــىن التعريـــف (اجلـــامع املـــانع) الـــذي هـــو: 
(احلد). ومعلـوم أن أعلـى درجـات التعريـف يف احلـدود والرسـوم: مـا اعتمـد فيـه علـى (الفصـل) 

  أوال. أي املميز اجلوهري، ال الَعَرضي فحسب.
لقــد حــاول كثــري مــن الدارســني (تفســري) احلركــة اإلســالمية املعاصــرة، مــن حيــث هــي ثالثــا:  -

(بيان وجودي)؛ تفسريات شىت. وذلك قصد إخضاعها للدراسة واملقارنة واحلكم واالستنتاج؛ 
لميـة ا8ـردة؛ واحلاجـة الوطنيـة القوميـة؛ خدمة ملصاحل خمتلفة، تتباين أهدافها ما بـني احلاجـة الع

  إىل احلاجة التجارية النفعية؛ إىل احلاجة األمنية الداخلية، واملخابراتية اخلارجية...إخل.
وحنن هنا إذ نورد نصوص أولئك مجيعا؛ ال عربة لنا بكل ذلك، رغم ما قد يرتكـه (القصـد) يف 

  ر وإشكاالmا، والتوجيه للحلول!البحث العلمي من آثار، على مستوى التعريف بالظواه
وإمنــا العــربة عنــدنا متعلقــة باخلطابــات املفهوميــة، ودالالmــا الســياقية، كمــا تقتضــيها قواعــد فهــم 

  النصوص، ليس إال.
ـــب  ـــىن لـــدى أغل ـــف احلركـــة اإلســـالمية مـــن حيـــث هـــي (بيـــان وجـــودي)، قـــد انب ذلـــك أن تعري

إذ تفسري الظواهر بعللها ـ إذا كـان ناجحـا  الدارسني على ما ميكن تسميته بـ(التعريف بالعلة).
ـــ يكـــون أمكـــن يف الـــتحكم فيهـــا وتوجيههـــا. ومـــن هنـــا وجـــدنا مـــن أرجـــع (البيـــان اإلســـالمي  ـ



احلركي) إىل أسباب اقتصادية حبتة، ومن أرجعها إىل أسـباب سياسـية حبتـة، مث مـن أرجعهـا إىل 
تـــــــة، أو إىل أســـــــباب أســـــــباب وطنيـــــــة، وآخـــــــرون أرجعوهـــــــا إىل أســـــــباب اجتماعية/نفســـــــية حب

(دميوغرافيـــة) حبتـــة، وآخـــرون أرجعوهـــا إىل (أســـباب اقتصـــادية، وسياســـية، وطبقيـــة، وتارخييـــة) 
  هكذا على اإلمجال.

وإليك طائفة من هذه التعريفـات والتعلـيالت الـيت حـاول جمموعـة مـن البـاحثني تفسـري الظـاهرة 
  hا:

(العنـف)؛  (التطـرف) أو  يدرسـون ظـاهرةأوال: البد من التنبيه إىل أن كثريا من هؤالء الباحثني
علـى سـبيل أcــا تـرادف معـىن (احلركــة اإلسـالمية)! هكـذا علــى اإلمجـال، دون تفصـيل يف كــون 

) ظاهرة أخص من الظاهرة اإلسالمية عامة. أو رمبا مت اجلمـع يف الظـاهرة بـني مـا هـو تطرف(ال
ة، أيا كـان! فمـثال: هـذا ظاهرة واحد والتطرف إسالمي وما هو ليس كذلك؛ حبجة أن العنف

) خيلـــط فيهـــا؛ بـــني مـــا هـــو تطـــرفالباحـــث املغـــريب الـــدكتور حممـــد ســـبيال إذ يـــدرس ظـــاهرة (ال
) عنده ظاهرة ترجع إىل أسباب واحـدة! تطرفإسالمي وبني ما هو يساري على اعتبار أن (ال

ه مـن اخـتالل يكون االنفجار (الدميغرايف) فيها العامل احلاسم يف تولدها؛ باعتبـار مـا ينـتج عنـ
التوازن االجتماعي. قال: (لعل من باب الدقة أن نقول: إن العامل الدميغرايف (...) لـيس هـو 
السبب املباشر املولد حلركات التطرف اليساري أو الديين، بل هو األرضـية املناسـبة لتولـد هـذه 

  ).٣احلركات، وذلك مبا يتولد عنه من اختالل يف التوازن االجتماعي)(
القول بذلك حامسا، فيقول: (وبذلك تتحول الدميغرافيا من جمـرد معامـل كمـي حمايـد مث يفصل 

  ).٤إىل معامل كيفي فاعل وحاسم يف توليد التطرف السياسي املصبوغ بالصبغة الدينية)(
يف حـــني يرجـــع الـــدكتور حســـن أوريـــد إىل التـــاريخ السياســـي اإلســـالمي، حمـــاوال أن ينظـــر إىل 

ة، مـــن خـــالل ظــــاهرة (الفـــرق اإلســـالمية)، الـــيت نشـــأت يف خضــــم الظـــاهرة اإلســـالمية احلركيـــ
اخلـــالف الـــذي حصـــل يف صـــدر تـــاريخ اإلســـالم، حـــول قضـــية اخلالفـــة، مســـتعمال نوعـــا مـــن 
(قيــاس الشــبه)، بــني الظــاهرتني، باعتبــار أن األســباب املولــدة هلــذه هــي عــني األســباب املولــدة 

ات اإلسـالمية الـيت تنشـط اآلن هـي شـبيهة لتلك: قال: (إن التاريخ اإلسالمي يعلمنا أن احلرك
بالفرق اإلسالمية اليت ظهرت منذ فجر اإلسالم، وكانت ذات سياسة معلنة وغـري معلنـة، عـن 
وعــي وعــن غــري وعــي. وتــتحكم يف بروزهــا أســباب اقتصــادية وسياســية وطبقيــة وتارخييــة أيضــا. 



ثقافيــة؛ فلــيس هلــا أن فلــئن كــان هلــذه احلركــات مســوغ وجــود ألســباب اجتماعيــة واقتصــادية و 
  ).٥تزعم امتالك احلقيقة املطلقة)(

ويـــذهب الـــدكتور برهـــان غليـــون مـــدير مركـــز دراســـات الشـــرق املعاصـــر يف جامعـــة الســـربون يف 
باريس مذهبا آخر متاما؛ وذلك حينمـا اعتـرب احلركـة اإلسـالمية امتـدادا حلركـة املقاومـة الوطنيـة، 

ع القوى العلمانية، املتنفذة يف مراكـز السـلطة يف جتلت يف حلة جديدة! بل رأى أن صراعها م
العــامل العــريب اليــوم، هــو نــوع مــن الصــراع بينهــا وبــني (حتــالف الفئــات الســائدة، املســتفيدة مــن 

  نظام التوزيع واحلكم الراهن ماديا). يقول:
حـرر (ميثل املشروع اإلسالمي يف عمقه احلقيقي ـ يف نظري ـ احللم بإعادة إحياء نظام حركـة الت

الــوطين الــذي فجرتــه التناقضــات وجتــاوزه الواقــع التــارخيي. وهــو يواجــه ظروفــا تارخييــة، إقليميــة 
وعامليــــة، جديــــدة وخمتلفــــة، ومنافيــــة متامــــا؛ ممــــا جيعلــــه يظهــــر وكأنــــه ســــباحة ضــــد التيــــار. وهــــو 
ه بالضــرورة معــرض ـ إذا أراد البقــاء يف مركــز الصــدارة واهليمنــة ـ إىل االختيــار بــني جتــاوز نفســ

ونظرته االجتماعية واالسرتاتيجية والتارخيية، أي إىل ثورة داخـل الثـورة. متكنـه مـن بلـورة ممارسـة 
نظريــة وعمليــة مــن طبيعــة عامليــة، أو االنــدراج يف االســرتاتيجية الدوليــة لالحتفــاظ بنصــيب مــن 

 مشــروع العلمــاين] فهــو لــيس يف الواقــع إال[ املشــاركة يف الســيادة والســلطة. أمــا املشــروع الثــاين
الدولــة االنفتاحيــة القــدمي مــع تــدعيم أسســه القمعيــة والتبعيــة. فهــو ال يعــين شــيئا آخــر ســـوى 

  )٦التسليم للسوق وللقوى الرأمسالية العاملية)!(
وقــال موضــحا طبيعــة الصــراع: (إننــا يف اعتقــادي أمــام مواجهــة، ينــتظم فيهــا مــن اجلهــة األوىل؛ 

ائدة املستفيدة مـن نظـام التوزيـع واحلكـم الـراهن معسكر حمافظ، مكون من حتالف الفئات الس
ماديا، أي فئات ترتاوح بني املافيات الكربى واملنتفعني الصغار، من فساد النظام. مرورا بقسم  
كبري من الطبقات الوسطى والنخب القومية أو اليسارية، اليت جنحت يف تغيري موقعها الطبقي 

تســـعى جبميـــع الوســـائل إىل عـــدم الســـقوط، وتتبـــع مـــن يف العقـــود الثالثـــة أو األربعـــة املاضـــية. و 
أجــل ذلــك اســرتاتيجية قائمــة علــى االلتفــاف حــول الســلطة، وممآلmــا واتبــاع سياســة انتهازيــة، 
ووصــولية بشــكل واســع ومكشــوف. ويف اجلهــة املقابلــة يقــف التحــالف الثــاين املعــارض املكــون 

كـانوا ضـحية منـوذج التنميـة القـائم،   من مجهور واسع ومتنافر من سكان األحياء الفقـرية الـذين
  )٧ومن النخب املهمشة واملستبعدة من النظام السياسي لعقود طويلة!)(



بينمـــا ذهـــب األســـتاذ عبـــد اإللـــه بلقزيـــز إىل أن أســـباب العنـــف السياســـي اإلســـالمي متعـــددة، 
 وهــي عنــده مــن أغلــب مــا ذكــر. إال أن املهــم عنــدي ممــا قــال؛ هــو أنــه اعتــرب (الســبب الــديين)

واحـــدا مـــن بينهـــا. وهـــو أمـــر قلمـــا تتطـــرق إليـــه الدراســـات، وذلـــك مـــن حيـــث إن الـــدين قابـــل 
ـــف. قـــال: (لـــئن كانـــت تنظيمـــات العنـــف السياســـي يف  للتـــأويالت و(القـــراءات) يف اجتـــاه العن
الوطن العريب يف معظمها تنظيمات إسالمية؛ فبسـبب أن الـدين ـ مقـروءا ومـؤوال علـى حنـو مـن 

ضــا عــامال مــن العوامــل املســاعدة علــى جنــوح بعــض السياســة إىل األخــذ األحنــاء ـ مثــل هــو أي
  ).٨بأسلوب العنف)(

وهو وإن كان يربئ الدين كنصوص؛ فإنه يؤمن بأنه (ليس من شك يف أن اجلراحـة احلداثويـة، 
الـــيت أخضـــعت االجتمـــاع العـــريب املعاصـــر لعمليـــة قيصـــرية معقـــدة؛ تركـــت جراحاmـــا عميقـــة يف 

رع مثراmا فيه على حنو خصيب شامل (...) ومـا زالـت تتعـرض ملقاومـة جسمه: مل تنجح يف ز 
نفســية وثقافيــة، بالغــة الضــراوة مــن قبــل قســم عظــيم مــن ا8تمــع: مــا بــرح يتواصــل مــع خمزونــه 
الثقايف املوروث (...) إن بعض مـا جيـري مـن حتـوالت مذهلـة يف النظـام االجتمـاعي ويف نسـق 

  ).٩الدينية للناس)(القيم؛ يبعث على استفزاز املشاعر 
ومـــن هنـــا يســـتنتج أن (الظـــاهرة ليســـت نتيجـــة احنـــراف يف ســـلوك قســـم مـــن ا8تمـــع حيتـــاج إىل 
إعادة تصويب، وترويض بالعصا إلخراج العفريت! (عفريت العنف) من اجلسم كما تسـتخرج 
 األرواح يف جلسات السحرة واملشعوذين! والذين ميارسون العنف السياسـي ليسـوا جمـرد جمـرمني

عصـاة خـارجني عـن القــانون، وجيـب إحلـاق العقــاب hـم. بـل هــم أهـل رأي يف الشـؤون العامــة 
أساؤوا التعبري. مثلما أسـاءت الدولـة نفسـها التعبـري عـن سـلطتها؛ وعلـى ذلـك فالظـاهرة هـذه ـ 

  )١٠وهي ظاهرة اجتماعية ـ تستدعي منطا آخر من املقاربة الفكرية، والعملية.)(
إىل كــــون: (الدميقراطيــــة، والتنميــــة، والعدالــــة االجتماعيــــة، والتجديـــــد ولكنــــه يف احللــــول مــــال 

الثقــايف؛ هــي عنــاوين االســرتاتيجية البديلــة الــيت ننشــد: اســرتاتيجية حتريــر ا8ــال السياســي مــن 
  ).١١العنف)(

أمــا الباحــث العــريب القــومي الــدكتور فــؤاد زكريــا فقــد حســم تفســري الصــحوة اإلســالمية ككــل؛ 
حتمية حلالة التخلـف العـام الـذي تشـهده الـبالد العربيـة واإلسـالمية. يقـول يف  باعتبارها نتيجة

ــــزان العقــــل): (يف البدايــــة يكــــون االجتــــاه إىل الشــــمول هــــو  كتابــــه (الصــــحوة اإلســــالمية يف مي



السائد، وبقدر ما يتحقق التطـور والتقـدم يف ا8تمـع؛ يرتاجـع هـذا الشـمول، وتفـرض متغـريات 
ملعـىن نسـتطيع أن نفسـر الـدعوة احلاليـة إىل الـدمج بـني الـدين والسياسـة، احلياة نفسـها. وhـذا ا

أو الدين واحلكم يف العامل اإلسالمي (...) فال بد أن يفسر ذلك يف ضوء التخلـف الشـامل، 
الــــــذي طــــــرأ علــــــى العــــــامل اإلســــــالمي والعـــــــامل العــــــريب، يف هــــــذا العقــــــد األخــــــري علــــــى وجـــــــه 

  ).١٢التخصيص)(
لفرنسي فرانسوا بوركا إىل أcا (ظاهرة سياسـية دينيـة نابعـة مـن الظـروف بينما أرجعها الباحث ا

احمليطــة hـــا)، أفرزmـــا أســـباب طارئــة. وليســـت امتـــدادا حلركيـــة اإلســالم املتجـــددة عـــرب التـــاريخ؛ 
حماوال بذلك عزل الصحوة اإلسالمية عن أصـوهلا التدينيـة، ومفاتيحهـا التعبديـة. يقـول بصـريح 

ســـــالم السياســـــي): (مـــــن املمكـــــن أن نكـــــون مســـــلمني دون أن نكـــــون العبـــــارة يف كتابـــــه (اإل
إسالميني (مبعىن االنتماء إىل تيار اإلسالم السياسي) ورغم أن هذا التمييز األويل بدهي؛ فـإن 
عددا كبريا من الناس جيهله. وكما يقول ميشيل كامو: إننا نراهن علـى عـدم اخللـط بـني ظـاهرة 

حمليطــــة hــــا، وبــــني ثقافــــة راســــخة منــــذ أكثــــر مــــن ألــــف سياســــية دينيــــة نابعــــة مــــن الظــــروف ا
  ).١٣سنة)(

إال أننا جند الباحث األمريكي/السوري النصراين (ريتشارد هرير دكمجيان) ـ بصـورة نـادرة ـ قـد 
حاول أن يربط الظاهرة بأصول اإلسـالم وطبيعتـه التجديديـة، معتـربا إياهـا نوعـا مـن االسـتمرار 

يبثهــا الــدين اإلســالمي يف التــاريخ، كلمــا حلــت األزمــات باألمــة. الطبيعــي حلالــة املقاومــة، الــيت 
إىل يومنـا هـذا،  (صل اهللا عليه وسـلم)وأcا دورة من دوراته التارخيية املتسلسلة منذ عصر النيب 

يقــول: (إن انبعـاث الـروح اإلسـالمي يف األوضـاع احلاليــة  وامسـا إياهـا بأcـا (انبعـاث إسـالمي).
الوقـت نفسـه ذات طبيعـة روحيـة واجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية. ومـا ظاهرة معقدة؛ ألcا يف 

جـــرى عليـــه الغــــرب نفســـه مــــن وضـــع األصـــولية اإلســــالمية حتـــت عنــــوان (التعصـــب) وبــــاخلط 
)، إىل ١٤األمحر؛ ملما يؤدي بشكل فريـد إىل اخللـل يف جمـال حتليـل نزيـه، ومتـوازن للموضـوع)(

اصـــرة مـــن االنبعـــاث اإلســـالمي كـــدور يتوافـــق مـــع أن يقـــول: (ميكننـــا أن ننظـــر إىل الـــدورة املع
(صــل اهللا الظهــور الــدوري حلركــات اإلحيــاء اإلســالمي يف أوقــات األزمــات، منــذ عصــر النــيب 

(...) وإن األصوليني اإلسالميني املعاصرين يرون أنفسهم فعـال، خلفـاء مباشـرين  عليه وسلم)
) مث حيكم بصـورة واضـحة ١٥تجديد)(وأتباعا مقلدين، للقادة املاضني، وحلركات االنبعاث وال



بأن (ما درج عليه أصوليو العصر احلاضر من النظر إىل التاريخ اإلسالمي على أنه دورات مـن 
ـــه نصـــيب كبـــري مـــن الصـــدق التـــارخيي. فـــاحلق أن العالقـــة العليـــة بـــني  االحنطـــاط واالنبعـــاث، ل

ــت منطــا يتكــرر عــرب االضــطرابات الروحيــة واالجتماعيــة ـ السياســية، واالنبعــاث األصــويل   كان
  ).١٦التاريخ اإلسالمي)(

وهكذا جند أغلب التعليالت والتحليالت، اليت حتـاول تقـدمي نـوع مـن التفسـري للظـاهرة احلركيـة 
اإلسالمية، كنوع مـن التعريـف ـ بطريـق أو بـأخرى ـ ختتلـف احتماالmـا مـا بـني اجلـذور التارخييـة 

خــــر الطــــوارئ الظرفيــــة املعاصــــرة، و(االنفجــــارات األوىل للمســــألة السياســــية يف اإلســــالم، إىل آ
ــف)، وردود الفعــل (احلداثيــة) و(العومليــة)! واألقــوال يف ذلــك كلــه  الدميغرافيــة)، وأحــوال (التخل

  متيل تارة إىل (مفتاحية) هذا السبب؛ وتارة أخرى إىل (مفتاحية) ذاك!
طريقة علماء أصول الفقه  وليس لنا أمام هذا كله إال أن نعتمد منهج (السرب والتقسيم) ـ على

ـــ للبحـــث عـــن (العلـــة) املعرفـــة للحكـــم، مث البحـــث يف أوصـــاف الظـــاهرة كمـــا هـــي يف الواقـــع؛  ـ
  . وهو منهج جترييب (حمايد) كما هو معلوم.عليها(لتحقيق املناط) 

أوال؛ إن إرجـاع ظـاهرة (الصـحوة اإلسـالمية) إىل أسـباب اقتصـادية، أو سياسـية، أو دميغرافيـة، 
ة، أو اجتماعية، أو تارخيية، أو طبقية ... إخل. هكذا علـى اإلطـالق؛ يـؤدي إىل عـدم أو ثقافي

(الفصـل) وإىل عـدم (التمييـز) ـ بـاملعىن املنطقـي للكلمتـني ـ أي إىل إhـام (الفصـول اجلوهريـة) 
الــيت hــا يتعــرف علـــى جــوهر الــذات، وإىل إhـــام الصــفات الــيت hـــا تعــرف األعــراض اخلاصـــة؛ 

يف دائـــرة ا8هـــول! فكـــل ذلــك إذن؛ ضـــرب مـــن التعمـــيم والتعـــومي، ال يفيـــد يف  فيبقــى التعريـــف
  حتديد الظاهرة شيئا! وبيان ذلك كما يلي:

أال تـــرى أن هـــذه األســـباب عينهـــا هـــي الـــيت يفســـر hـــا أغلـــب هـــؤالء الدارســـني وغـــريهم (كـــل 
دميغرافيـة،  شيء)؟ نعم! وأي شيء يف ا8تمع ال يرجع إىل (أسباب اقتصادية، أو سياسية، أو

  أو ثقافية، أو اجتماعية، أو تارخيية، أو طبقية ... إخل)؟
أيــن (الفصــل) كمــا يقــول املناطقــة، الــذي بــه يتميــز املعــرف عــن غــريه متيــزا جوهريــا؟ إذا كانــت 

  تلك األسباب وحنوها صاحلة لتعليل كل شيء يف ا8تمع!
  يرغب يف احلد.إذن؛ هذا التعليل ال يقود إىل (تعريف)، وال إىل (حد) ملن 



ثانيا: كل شيء حبثوه يف هـذه الظـاهرة (الدينيـة) إال الـدين نفسـه! وال أقـول: الـدين مـن حيـث 
هو نصوص جزئية، قابلة للتأويل. بل الدين من حيث هو ثوابت وكليـات، وأصـول قطعيـات، 

الكـربى  غري قابلة للتأويل! أعين ما يسميه الفقهاء (باملعلوم من الدين بالضـرورة)، مـن املبـادئ
املتــواترة بــالتواتر االجتمــاعي، كتــواتر اللغــة املســتعملة يف ا8تمــع. وكــان أوىل هلــم أن يبــدؤوا بــه. 
سواء اعتقدوا أن (إسالمية) الظاهرة مبدئية أو توسلية؛ ففي مجيع األحوال، ال جيوز يف منطـق 

رد نصــوص العلــم إغفــال حبــث الــدين hــذا االعتبــار، أي (كليــات) النصــوص الشــرعية ـ ال جمــ
جزئية ـ كان جيـب أن نتسـاءل عـن هـذه الكليـات: أقابلـة هـي هلـذا املعطـى؛ أم ال؟ ومـا حـدود 

  ذلك؟ وكيف؟
رمبا كانت يف بعض األحيان ـ وأقول: يف بعض األحيان ـ الرغبة يف جتريد احلركة اإلسـالمية مـن 

قـول يف هـذا اإلشـكال، الشرعية الدينية سببا يف إلغاء العامل الـديين مـن االعتبـار! إن حتقيـق ال
  أعين مقتضى الكليات الشرعية يف تفسري ظاهرة الصحوة اإلسالمية هو مناط املبحث الثاين.

  المبحث الثاني: في الطبيعة (الدعوية) للحركة اإلسالمية:
وحنــــن نــــزعم أن لنــــا دعــــوى يف ذلــــك ســــنقدمها، كتفســــري (مفتــــاحي) تعريفــــي لظــــاهرة احلركــــة 

  اإلسالمية؛ ولكن:
ال: علــى أننــا ال نلغــي أيــا ممــا ذكــر، مــن أســباب وعلــل، يف تفســري الظــاهرة اإلســالمية لنتفــق أو 

  احلركية، من حيث هي ظاهرة اجتماعية، بشرية، على درجة معينة سيأيت بياcا.
ـــى أن الـــدين اإلســـالمي (نصـــوص)، بغـــض النظـــر عـــن (الفهـــوم)، وأن هـــذه  ـــا: عل ولنتفـــق ثاني

  النصوص إما قرآن وإما سنة.
ع األصـوليون أنـه إذا تـواتر (مفهـوم) منهمـا؛ تـواترا كليـا اسـتقرائيا، ال لفظيـا فحسـب؛  ولقد أمجـ

كـــان (أصـــال) مـــن أصـــول الـــدين االعتقاديـــة، أو العمليـــة، و(كليـــة) مـــن كلياتـــه االســـتقرائية، 
وقاعـــدة مـــن قواعـــده العامـــة، كمـــا قـــرره إمـــام املقاصـــد أبـــو إســـحاق الشـــاطيب رمحـــه اهللا. قـــال: 

هنـا: املسـتقرأة مـن مجلـة أدلـة ظنيـة تضـافرت علـى معـىن واحـد حـىت أفـادت فيـه  (األدلة املعتـربة
القطع. فإن لالجتماع من القوة ما ليس لالفرتاق. وألجله أفاد التـواتر القطـع، وهـذا نـوع منـه. 
فـــإذا حصـــل مـــن اســـتقراء أدلـــة املســـألة جممـــوع يفيـــد العلـــم فهـــو الـــدليل املطلـــوب. وهـــو شـــبيه 



هو كالعلم بشـجاعة علـي رضـي اهللا عنـه، وجـود حـامت، املسـتفاد مـن كثـرة بالتواتر املعنوي. بل 
  الوقائع املنقولة عنهما.

ومـــن  هـــذا الطريـــق ثبـــت وجـــوب القواعـــد اخلمـــس، كالصـــالة والزكـــاة وغريهـــا قطعـــا! وإال فلـــو 
أو ما أشبه ذلك؛ لكان يف  )أقيموا الصالة(استدل مستدل على وجوب الصالة بقوله تعاىل: 

مبجرده نظر من أوجه. لكن حف بذلك من األدلة اخلارجية واألحكـام املرتتبـة، مـا االستدالل 
صــار بــه فــرض الصــالة ضــروريا يف الــدين. ال يشــك فيــه إال شــاك يف أصــل الــدين (...) وإذا 
تكاثرت على النـاظر األدلـة عضـد بعضـها بعضـا، فصـارت مبجموعهـا مفيـدة للقطـع، فكـذلك 

  ).١٧األمر يف مآخذ األصول)(
  ).١٨هنا كان عنده (املراد باألصول: القواعد الكلية)( ومن

ومــن هنــا أيضــا؛ قررنــا يف دراســة ســابقة عنــه؛ أن (األصــول) عنــده: (هــي األدلــة الكليــة الثابتــة 
  قطعا، إما بالذات أو باملعىن، يف صورة قوانني حمكمة؛ إلفادة الفقه.

(األدلـــــة) املنطلـــــق منهــــــا والشـــــرح األويل هلـــــذا التعريـــــف يقتضـــــي أن (األصــــــول) منحصـــــرة يف 
الســــتنباط احلكـــــم الشــــرعي، بشـــــرط أن يراعــــى فيهـــــا املفهــــوم الكلـــــي ال اجلزئــــي، كـــــالنظر إىل 
(الكتــاب) أو(الســنة)، مــن حيــث إcمــا (كــل)، ال مــن حيــث خصــوص آيــة كــذا، أو حــديث  

 كذا.
: وثبوت (الدليل) بالقطع شرط يف صحته (أصال)، وإال فال. وكون ذلك (بالـذات أو بـاملعىن)

يعـــين أن (األصـــول) إمـــا (ذاتيـــة) كالكتـــاب والســـنة، وإمـــا (معنويـــة) كاإلمجـــاع والقيـــاس، ورفـــع 
الضـرر، ورفــع احلــرج، وســد الــذرائع، وغريهــا مــن (الكليــات االســتقرائية القطعيــة)، الــيت ال مــادة 

ة. هلا يف صورmا الكلية، وإمنا هي (معان) مبثوثة يف األوىل، ينتظمها االسـتقراء يف صـورة قطعيـ
وكــون كــل ذلــك (يف صــورة قــوانني حمكمــة) يعــين أcــا مهيــأة لإلعمــال االجتهــادي، اســتنباطا، 
ونقدا، وحجاجا... إخل؛ لشموليتها، وحاكميتها احملكمة، غـري القابلـة للتبـديل، أو التغيـري، أو 

  النسخ، أو التخلف (...).
تصــور فيهــا ختلــف، وال فاألصــول إذن؛ هــي: تلــك املصــادر والكليــات األوىل للفقــه، الــيت ال ي

حوهلــــا اخــــتالف! وإن كــــان؛ فلــــيس hــــذا املعــــىن املتحــــدث عنــــه ههنــــا، بــــل بــــاملعىن اجلزئــــي ال 
  ).١٩الكلي)(



  ولنقدم اآلن صياغة الدعَوى؛ قبل االستدالل عليها؛ فنقول حبول اهللا:
ــ د إن الــدين اإلســالمي بطبيعتــه (الوجودية/التعبديــة) ينــتج ـ بشــكل تلقــائي ـ ظــاهرة (التجدي

الـــديين)، أو (احلركـــة اإلســـالمية)، أو (الصـــحوة اإلســـالمية)، أو (الـــدعوة إىل اهللا)، أو (إقامـــة 
الـــدين)، أو (إحيـــاء الســـنة وإماتـــة البدعـــة) وهـــي عنـــدي ألفـــاظ وأمســـاء ملســـمى واحـــد، مهمـــا 

فاألمســــاء واملصـــــطلحات تنتجهـــــا ثقافــــات، متامـــــا كاألمســـــاء اختلفــــت التنـــــزيالت والتجليـــــات! 
اهرة التجديــد الــديين، الــيت أنتجهــا (اآلخــر) ـ والــيت ال ختلــو مــن اmــام بقصــد أو لظــ (األخــرى)

بغـري قصـد ـ مـن أمثـال (اإلسـالم السياسـي)، و(األصـولية)، و(اإلسـالموية)، أو (اإلسـالمانية) 
و(التطــــرف الــــديين)، و(الظالميــــة)... إىل غــــري ذلــــك مــــن األلفــــاظ الســــبابية، الــــيت يزخــــر hــــا 

  لالديين، ويعتمدها يف معاجلة قضية (التجديد الديين).القاموس العلماين ا
إنــه جيــب ـ لفهــم هــذه الظــاهرة ـ أن نفهــم أمــرين أساســني مــن طبيعــة هــذا الــدين، مهــا مبثابــة 

  (املقدمتني) هلا، باصطالح املناطقة:
األمـــر األول: هـــو أن اإلســـالم ديـــن (وجـــودي)، لكـــن طبعـــا؛ لـــيس بـــاملعىن الـــذي جـــاءت بـــه 

ية ملصطلح (وجودية)، مع (جان بول سارتر) ومدرسته. كال. وإمنـا (وجوديتـه) الفلسفة الفرنس
مبعىن: أنه يقدم تفسريا خاصا للوجـود، ويضـع اإلنسـان يف موقـع معـني منـه. جميبـا عـن األسـئلة 
الوجوديــة اخلالـــدة: (مـــن أيـــن؟ وإىل أيـــن؟ وكيـــف؟ وملــاذا؟). إنـــه بقـــدر مـــا ميـــأل القلـــب ســـكينة 

إلمياين ـ وينفي عنه القلق النفسي، الناتج عن تأمل املوت واحليـاة واملصـري؛ نينة ـ  باملعىن اأوطم
تــؤول إىل اخلضــوع التعبــدي، عنــد تأمــل حبــر الغيــب الــذي إليــه تدبريــة وتفكريــة فإنــه ميلــؤه حــرية 

يرجع تفسري هذا العامل الوجودي. ومن هنـا كانـت (أوامـره ونواهيـه) ـ عنـد مـن يـؤمن بـه ـ ذات 
  قداسة مطلقة.

القـرآن ـ كمـا سـيأيت تفصــيله يف الفصـل الرابــع مـن هـذا البحــث، حبـول اهللا ـ جـاء بــأمرين:  إن
األول: تفسري الوجود، والثاين: ربط اإلنسان بوظيفته داخـل هـذا الوجـود؛ ومـن هنـا وجوديتـه. 
والثاين مبين على األول. أي أن قابلية اإلنسان لالشتغال التعبدي راجعة إىل ما قدم له القرآن 

كرمي من تفسري وجودي. ومن هنا كان كل التدين ـ إميانا وعمال ـ حركة وجودية hـذا املعـىن. ال
وإذن؛ فإن املسلم يستجيب بعمق (وجودي) ملا ميليه عليه منطق إميانه ـ كمـا فهمـه ـ اسـتجابة 
وجدانيـة، يكـون مـن الصـعب معهـا ـ إن مل يكـن مـن املسـتحيل ـ ثنيـه، أو ردعـه عمـا يفعلـه أو 



ه صحيحا كان أم خطأ! ولك أن تقرأ تاريخ األديان السـماوية عـرب التـاريخ، ومـا خاضـه يعتقد
  املتدينون يف سبيلها من جهاد دام! معرضني أنفسهم للتعذيب والتقتيل!

واألمر الثاين: هو أن اإلسالم دين (دعوي) بامتياز. ليس بـاملعىن املسـيحي التبشـريي للكلمـة،  
العقــدي. وهــو الشــق الثــاين للعقيــدة اإلســالمية، أو كمــا يســميه  كــال. وإمنــا بــاملعىن (الرســايل)

ال إلـه إال (علماء التوحيد (توحيد االتباع). أي الذي به يـتم عنـوان اإلسـالم ـ بعـد شـهادة أن 
. متبعـني ملـاء جـاء بـه عـن اهللا. )حممـدا رسـول اهللا(ـ فنشـهد أننـا نتلقـى ذلـك بشـهادة أن  )اهللا

أنـه رسـول حيمـل (رسـالة). وهـذا أمـر جيعـل املسـلم (مكلفـا) ـ  وذلـك أنـه جـاء إىل النـاس علـى
باالصـــطالح الفقهـــي ـ بتحمـــل (تكـــاليف) الـــدين (الرســـالية). هـــذا املعـــىن الســـاري يف كـــل 
األعمال التعبدية، االعتقادية والعملية. بدءا بالصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر؛ وانتهـاء 

  ر التدافع القتايل!باجلهاد يف سبيل اهللا، الذي خيوض غما
فاإلســالم ـ بطبيعتــه ـ ديــن (حركــي) غــري (ســكوين). مــن حيــث إنــه يبــين كــل قضــاياه العقديــة 
والتشـــريعية علـــى كليـــة كـــربى هـــي: (اإلصـــالح) للنـــاس وبـــني النـــاس. ســـواء كـــان ذلـــك مبنطـــق 
الــدعوة إىل اهللا عمومــا، أو مبنطــق األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر خصوصــا، وســواء كــان 

لك من داخل البيئة اإلسالمية، أو (دار اإلسـالم) باصـطالح الفقهـاء، أو كـان مـن خارجهـا ذ
أي (دار احلرب). ففي مجيع األحوال التدين يف اإلسالم ذو طبيعة وجدانية إصالحية ظهـرت 
يف الوجــود أو خفيــت. فهــي موجــودة علــى كــل حــال يف الــوعي اجلمعــي اإلســالمي. ولــو علــى 

  املستوى الالشعوري.
  ذه دعوى؛ فكيف االستدالل عليها؟ه

ـــالقوة أو  ـــاس، وخيضـــعون هلـــا ب ـــيت يتـــدين hـــا الن إن مرجـــع ذلـــك اســـتقراء النصـــوص الشـــرعية ال
بالفعل، على سبيل االرتباط (الوجودي/التعبدي) hذا الدين كما فسرناه. وهي منشـأ (الكليـة 

لسنة النبوية يسكنان الوجدان الدعوية) يف الطبيعة الدينية اإلسالمية. ذلك أن القرآن الكرمي وا
التارخيي للمسلمني، رغم ما قد يكون من احنطاط يف مستوى التدين لديهم، يف عصر ما، أو 

  مكان ما.
أمـــا اســـتقراء القـــرآن الكـــرمي؛ فقـــد تـــواتر فيـــه مفهـــوم اإلصـــالح، واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن 

ة علـى أن مفهـوم (اإلصـالح) املنكر، بألفـاظ متعـددة، ومسـاقات خمتلفـة، لكنهـا مجيعهـا جممعـ



عبادة من العبادات املقرونة بالصالة والزكاة، وسائر الشعائر التعبدية العينية أو الكفائية. وهـذا 
املعــىن كثــري جــدا، نــذكر منــه أمثلــة، مــن مثــل قولــه تعــاىل علــى ســبيل التقريــر: (كنــتم خــري أمــة 

  ).١١٠هللا)(آل عمران:أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون با
وقوله تعاىل على سبيل األمر: (ولتكن مـنكم أمـة يـدعون إىل اخلـري ويـأمرون بـاملعروف وينهـون 

). وقـال سـبحانه: (الـذين إن مكنـاهم يف ١٠٤عن املنكر وأولئك هم املفلحـون)(آل عمـران: 
قبـــــــــة األرض أقـــــــــاموا الصـــــــــالة وءاتـــــــــوا الزكـــــــــاة وأمـــــــــروا بـــــــــاملعروف وcـــــــــوا عـــــــــن املنكـــــــــر وهللا عا

). وذكــر طائفــة مــن خصــال الصــالح فقــال عــز وجــل: (التــائبون العابــدون ٣٩األمــور)(احلج:
احلامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون اآلمــرون بــاملعروف والنــاهون عــن املنكــر واحلــافظون 

  ).١١٣حلدود اهللا. وبشر املومنني)(التوبة:
املعروف وينهـــون عـــن املنكـــر، وأيضـــا: (واملومنـــون واملومنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض. يـــأمرون بـــ

ـــز  ويقيمـــون الصـــالة، ويؤتـــون الزكـــاة، ويطيعـــون اهللا ورســـوله. أولئـــك ســـريمحهم اهللا. إن اهللا عزي
) وقال تعاىل: (ال خـري يف كثـري مـن جنـواهم إال مـن أمـر بصـدقة أو معـروف ٧٢حكيم)(التوبة:

ــــــــه أجــــــــ ــــــــني النــــــــاس. ومــــــــن يفعــــــــل ذلــــــــك ابتغــــــــاء مرضــــــــاة اهللا فســــــــوف نؤتي را أو إصــــــــالح ب
  ).١١٣عظيما)(النساء:

وقال يف حق مسلمة أهل الكتاب: (يومنون باهللا واليوم اآلخر ويـأمرون بـاملعروف وينهـون عـن 
  ).١١٤املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني)(آل عمران:

ووصف اهللا بين إسرائيل مبا لعنهم؛ فقال سبحانه: (كـانوا ال يتنـاهون عـن منكـر فعلـوه. لبـيس 
  ).٨١انوا يفعلون)(املائدة: ما ك

وقـــــــال يف شـــــــرط النجـــــــاة مـــــــن اهلـــــــالك: (ومـــــــا كـــــــان ربـــــــك ليهلـــــــك القـــــــرى بظلـــــــم وأهلهـــــــا 
  )١١٧مصلحون)(هود:

وقال حكاية عـن لقمـان يف وصـيته البنـه: (يـا بـين أقـم الصـالة وامـر بـاملعروف وانـه عـن املنكـر 
  )١٦واصرب على ما أصابك! إن ذلك من عزم األمور)(لقمان:

موم الدعوة إىل اهللا: (ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من وقال يف ع
) وأيضـــــا: (قـــــل هـــــذه ســـــبيلَي أدعـــــوا إىل اهللا علـــــى بصـــــرية أنـــــا ومــــــن ٣٢املسلمني)(فصـــــلت:

) ومثلها: (ادع إىل سبيل ربـك باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة وجـادهلم بـاليت ١٠٨اتبعين)(يوسف:



لقرآن مليء hذا املعىن لفظا ومفهوما؛ حىت إنك جتده منبثـا يف  ). وا١٢٥هي أحسن)(النحل:
  عه، بصورة أو بأخرى.و كل أصل وفرع، من أصول الدين وفر 

وأمــا الســنة؛ فبحرهــا زاخــر (بالتــدين الــدعوي) إذ يصــعب جــدا حصــر النصــوص يف ذلــك، أو 
ثيـة. ويكفـي أن إحصاؤها؛ لكثرmا واستفاضتها، وتفرقها على كثري من األبواب والـرتاجم احلدي

نعلم أنه قد تواتر وجوب (األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر)، كمـا قررنـاه يف كتابنـا (الفجـور 
)؛ حـــىت كـــان منـــه (معـــىن كلـــي اســـتقرائي)، تراكمـــت جزئياتـــه بشـــىت الروايـــات ٢٠السياســـي)(

. وذلــك يف مثــل قولــه عليـه الصــالة والســالم فيمــا رواه عنــه حذيفــة بــن eالصـحيحة عــن النــيب
اليمان، إذ قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بـاملعروف ولتنهـون عـن املنكـر أو ليوشـكن اهللا أن 

)، وأيضـا مـا رواه جريـر بـن ٢١يبعث عليكم عقابا من عنده، مث لتدعنه فـال يسـتجيب لكـم)(
أنه قال: (ما من قوم يُعمل فيهم باملعاصي، هـم أعـز وأكثـر ممـن يعملـه، مث مل  eعبد اهللا عنه

قـــال: (إن  e)، وعـــن أيب بكـــر الصـــديق أنـــه٢٢إال عمهـــم اهللا تعـــاىل بعقـــاب منـــه!)( يغـــريوه؛
: (إن من أميت e) وقال٢٣وا املنكر، وال يغريونه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه!)(أالناس إذا ر 

ــيب٢٤قومــا يعطــون مثــل أجــور أوهلــم: ينكــرون املنكــر!)(  e)، وعــن أيب ســعيد اخلــدري أن الن
يسأل العبد يوم القيامة، حىت يسأله ما منعك إذا رأيت املنكر أن تنكره؟ قال: (إن اهللا تعاىل ل

) وكـذا حـديث أيب سـعيد ٢٥فإذا لقن اهللا العبـد حجتـه قـال: يـا رب رجوتـك وفـََرْقـُت النـاس)(
قال: (من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع  eاخلدري أنه

: (إذا ُعِملَـــت اخلطيئــة يف األرض، كـــان مـــن e). مث قولــه٢٦ن)(فبقلبــه وذلـــك أضــعف اإلميـــا
)، وعـن ٢٧شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كـان كمـن شـهدهها)(

قــال: (تعــرض الفــنت علــى القلــوب عــرض احلصــري عــودا عــودا،  eحذيفــة بــن اليمــان أن النــيب
نكتـت فيـه نكتـة بيضـاء، حـىت فأي قلـب أشـرhا نكتـت فيهـا نكتـة سـوداء، وأي قلـب أنكرهـا 

يصــري القلــب أبــيض مثــل الصــفا، ال تضــره فتنــة مــا دامــت الســماوات واألرض! واآلخــر أســوَد 
يا! ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا، إال ما أشرب من هواه!)(   ).٢٨ُمْرَبدا كالكوز ُجمَخِّ
ولكـل مسـلم؛  (واألحاديث يف هذا املعىن وشبهه، من وجوب النصح لألمـة أئمتهـا، وعامتهـا،

ال تكــاد تنحصــر، فهــو معــىن اســتقرائي قطعــي، إذ يشــكل قــوة معنويــة متــواترة، وكليــة يف أعلــى 
  )٢٩مراتب الكليات!)(



مث إن فريضـة اجلهـاد يف سـبيل اهللا ـ كمبـدأ ـ تشـكل كليـة مـن كليـات اإلسـالم، مـن حيـث إcـا 
، والتمكـــني لـــدين اهللا يف قائمـــة علـــى قصـــد رفـــع رايـــة (ال إلـــه إال اهللا، وأن حممـــدا رســـول اهللا)

. وإمنــا شــرع القتــال يف ســبيل اهللا؛ لتكــون كلمــة اهللا هــي ، والــدفاع عــن بيضــة اإلســالماألرض
العليا، ويكون الدين كله هللا. هذا أمر جممع عليه بني املسلمني، منطوقا ومفهومـا مـن نصـوص 

ملنـاط) فيـه، لـيس الكتاب والسنة. وإمنـا اإلشـكال واخلـالف قـد حيصـل يف مـا يتعلـق (بتحقيـق ا
إال. أي يف كيفية التنزيل والتطبيق على خصوص معني مـن الزمـان واملكـان واإلعـالن. فمـن لـه 

؟ هـذا هـو اإلشـكال. وحنـن هنـا إمنـا الغـرض عنـدنا إثبـات يـفاحلق يف إعالن اجلهـاد؟ ومـىت وك
الــدعوة  هــذا املعــىن: البعــد الــدعوي للجهــاد يف ســبيل اهللا؛ لبيــان حجــم هــذه الكليــة يف الــدين:

  إىل اهللا، ومدى إسهامها يف تشكيل الوجدان الديين للمسلمني، عرب التاريخ.
ونصــوص اجلهــاد يف ســبيل اهللا مستفيضــة وافــرة يف الكتــاب والســنة. فــبغض النظــر عــن ســوريت 

اجلهـاد يف سـبيل اهللا ـ باألنفال والتوبـة ـ ومهـا سـورتان عسـكريتان يف القـرآن بامتيـاز ـ جنـد األمـر 
قتال ـ منبثا يف كثري من سور القرآن الكرمي لفظا ومفهوما. ابتـداء مـن سـورة البقـرة حـىت مبعىن ال

ســور املفصــل! أمــا كتــب الســنة فــال يكــاد خيلــو كتــاب مــن كتبهــا ممــا يــرتجم لــه عنــد احملــدثني 
(بكتاب اجلهاد والسري)، كما عند البخاري ومسـلم وغريمهـا. و(السـري): ـ بكسـر السـني وفـتح 

سرية. وهي إشارة إىل أن السرية النبوية تكاد تكون قائمة كلها على تاريخ الغزوات الياء ـ مجع 
  والسرايا؛ مما يدل على احلضور القوي جدا هلذا املعىن يف الدين.

واجلهــاد فريضــة مســتمرة الوجــوب إىل يــوم القيامــة، بإمجــاع علمــاء األمصــار، كمــا ســرتى حبــول 
اجلهاد والسري ـ من صحيحه ـ بابا، ترمجته كمـا يلـي:  اهللا. ولقد عقد اإلمام البخاري يف كتاب

اخليل معقـود يف نواصـيها اخلـري إىل يـوم ": e(باب: اجلهاد ماض مع الرب والفاجر؛ لقول النيب
يعـين مـع اإلمـام الصـاحل ومـع اإلمـام الفـاجر سـواء،   )مـع الـرب والفـاجر()، فقوله: ٣٠)("القيامة

  كل أولئك ميضي اجلهاد حتت إمرmم.
مـا اإلمــام مســلم فقــد تــرجم يف صــحيحه بابــا مسـاه: (بــاب جــواز اإلغــارة علــى الكفــار الــذين وأ

  )٣١بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم باإلغارة)(
  وأما الفقه فإليك بعض النماذج مما فهمه علماء األمة:



يف تفسـري قـول هــ): ٥٤٣قال فقيه املالكية يف عصره القاضي أبو بكر ابن العريب املعـافري(ت:
اهللا تعاىل:(وقـــــــــــــــاتلوا يف ســـــــــــــــبيل اهللا الـــــــــــــــذين يقـــــــــــــــاتلونكم، وال تعتـــــــــــــــدوا إن اهللا ال حيـــــــــــــــب 

ــت البدايــة hــم ١٩٠املعتــدين)(البقرة: ) قــال: (وذلــك ألن املقصــود أوال كــان أهــل مكــة؛ فتعين
وبكــل مــن عــرض دوcــم أو عــاوcم. فلمــا فــتح اهللا تعــاىل مكــة؛ كــان القتــال ملــن يلــي ممــن كــان 

؛ حىت تعم الدعوة وتبلغ الكلمة مجيع اآلفاق، وال يبقـى أحـد مـن الكفـرة، وذلـك متمـاد يؤذي
اخليـــل معقـــود يف نواصـــيها اخلـــري إىل يـــوم (: eة، ممتـــد إىل غايـــة هـــي قـــول النـــيبامـــإىل يـــوم القي

وقــاتلوهم حــىت ال ()؛ وذلــك لبقــاء القتــال؛ وذلــك لقولــه تعــاىل: ٣٢()القيامــة: األجــر والغنيمــة
  ).٣٣)(١٩٣(البقرة:))ويكون الدين هللاتكون فتنة 

ــب الفقــه يف أحــوال وجــوب اجلهــاد، بــني الكفائيــة والعينيــة، مث النــدب، علــى أن  مث فصــلت كت
األصل ا8مع عليه ـ من حيث املبدأ ـ هو الوجوب الكفائي، الذي جيـب أن تقـوم بـه األمـة يف 

). وإمنــا (يتعــني) 8٣٤تهــد(جمملهــا. وقــد روى اإلمجــاع علــى ذلــك ابــن رشــد احلفيــد يف بدايــة ا
  حسب الطوارئ، كما أنه قد يكون جائزا للفرد يف حالة حتقق فرض الكفاية بغريه.
هـــ)، يف  ٦٢٠قــال حممــد بــن عيســى بــن أصــبغ، الفقيــه املــالكي،  املعــروف بــابن املناصــف(ت:

بيــان كتابــه (اإلجنــاد يف أبــواب اجلهــاد)؛ مرتمجــا أحكــام اجلهــاد يف الصــيغة التاليــة: (فصــل يف 
فرض اجلهاد، وتفصيل أحكامه على األعيان، وعلـى الكفايـة، ومـا هـو مـن ذلـك نفـل حبسـب 

). وذكـر نصوصــا مـن القـرآن والســنة نـذكر منهـا قــول اهللا تعـاىل: (ُكتِـَب علــيكم ٣٥(األحـوال)
القتاُل وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خـري لكـم. وعسـى أن حتبـوا شـيئا وهـو شـر 

: (مـن مـات ومل يغـز ومل حيـدث e). وقـول النـيب٢١٦م وأنتم ال تعلمون)(البقرة:لكم واهللا يعل
  ).٣٦به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق)(

مث قال مفصال: (فإذا تقرر ذلك فللقيام باجلهاد من حيث احلاجة، واالستغناء، ثالثة أحـوال: 
رضـا علـى األعيـان، حال يكون فيها اجلهاد فرضا يف اجلملة على الكفاية، وحال يكون فيهـا ف

  وحال يكون فيها نفال.
فأمــا احلالــة األوىل: حيــث يكــون اجلهــاد فرضــا يف اجلملــة، فهــي حالــة األصــل الــيت تقــدم فــرض 

  القتال فيها على الكفاية، وذلك ما مل يعرض عارض ينقل الفرض إىل التعيني!



، ولتكـون كلمــة فواجـب علـى املسـلمني يف اجلملــة غـزو الكفـار ابتـداء، وجهــادهم علـى اإلميـان
اهللا هـــي العليـــا؛ حـــىت يقهـــروهم ويضـــطروهم إىل أوكـــس األحـــوال؛ املـــرة بعـــد املـــرة. قـــال بعـــض 
العلماء: وأقله مرة يف العام. وهذا عندي صحيح؛ ألنه قـد تقـدم أن اجلهـاد فـرض يتكـرر علـى 

ين: الكفايـة. ومل جيعــل اهللا تعـاىل لــذلك علـى مــر األعصــار غايـة يتعقبهــا الكـف، إال بأحــد أمــر 
إما أن يدخلوا يف اإلسالم، وإما أن يؤدوا اجلزية، على خالف فيمن تقبل اجلزية مـنهم! (...) 

ـــــــدين كلـــــــه (أي: شـــــــرك. ) وقـــــــاتلوهم حـــــــىت ال تكـــــــون فتنـــــــة(قـــــــال اهللا ســـــــبحانه:  ويكـــــــون ال
قـاتلوا الـذين ال يومنـون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر وال حيرمـون مـا (). وقال تعـاىل: ٣٩(األنفال:)هللا

اهللا ورســولُه، وال يــدينون ديــن احلــق، مــن الــذين أوتــوا الكتــاب؛ حــىت يعطــوا اجلزيــة عــن يــد حــرم 
) فدل ذلك كله على أنه مهما بقي من الكفار ميكن التوصـل إليـه؛ ٢٩(التوبة:)وهم صاغرون

  ).٣٧فواجب على املسلمني قتاهلم، حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية إن كانوا من أهلها)(
ن أهــل العلــم، يف حــد األداء لوجــوب القيــام بفــرض اجلهــاد: هــو أن يــدفع قــال: (وقــال كثــري مــ

  العدو ومتحى الثغور، ويستظهر على أهل دار احلرب. فإذا قيم بذلك سقط الفرض.
وأمــا احلالــة الثانيــة: حيــث يتعــني فــرض اجلهــاد؛ فهــو إذا أظــل العــدو بلــدا، أو جانبــا مــن ثغــور 

د حينئـذ؛ علـى كـل واحـد ممـن هنالـك مـن املسـلمني، املسلمني مقاتال هلم، فيتعـني فـرض اجلهـا
يف خاصــته وعلــى قــدر طاقتــه، إىل أن تقــع الكفايــة، وحيصــل االســتقالل بقتــال العــدو ودفعــه. 
فإن قصر عدد من هنالك أو قوmم عن دفـاعهم؛ وجـب كـذلك علـى كـل مـن صـاقبهم وقـرب 

ارهم العـــدو؛ حـــىت يعـــم مـــنهم، مـــن املســـلمني، إعـــانتهم والنفـــري إلـــيهم، مث كـــذلك أبـــدا؛ إن غـــ
ـــى الـــرب  ـــه تعـــاىل: (وتعـــاونوا عل ـــى صـــحة ذلـــك قول الفـــرض مجيـــع املســـلمني! (...) والـــدليل عل

) وقولـــه تعـــاىل: (ولـــن جيعـــل اهللا للكـــافرين ٢والتقـــوى وال تعـــاونوا علـــى االمث والعدوان)(املائـــدة:
غــري عــذر ) فمــن تــرك دفــاع كــافر عــن مــؤمن؛ تثــاقال، مــن ١٤١علــى املــومنني سبيال)(النســاء:

ـــرب والتقـــوى، وجعـــل للكـــافرين ســـبيال علـــى  ـــى ال يســـقط بـــه عنـــه القيـــام؛ فقـــد تـــرك املعاونـــة عل
املؤمنني! وقـد نفـى اهللا تعـاىل ذلـك أن يكـون مـن الشـرع؛ ففعـل ذلـك معصـية وتعـد حلـدود اهللا 

  ).٣٨تعاىل!(...) وذلك مما ال يعرف فيه خالف!)(



يام بالفريضة يف احلالتني املتقدمتني، فمن جاهـد بعـد قال: (وأما احلالة الثالثة: فهي ما وراء الق
ذلك، وقد قيم بفرض الكفاية، ومت الدفاع عن املسلمني؛ فهو له نافلة، وفيه فضل كثـري وأجـر 

  ).٣٩عظيم)(
ــب الفقــه. فــانظر  ــب أمهــات كت ومــا ذكــره ابــن املناصــف هنــا، إمنــا هــو خالصــة ملــا ورد يف أغل

  تفاصيله إن شئت يف أي منها.
على كل مـا ذكـر مـن نصـوص وفهـوم؛ كانـت حركـة التجديـد الـديين، والـدعوة، واجلهـاد،  وبناء

  مستمرة عرب التاريخ اإلسالمي.
إن حركـــات الـــوعي اإلســـالمي، يف العمـــق، إمنـــا كانـــت، ومـــا تـــزال تعـــيش وجـــدانيا، علـــى هـــذا 

منــه  الرصـيد الـديين الضــخم، مـن املقاصـد التعبديــة للعمـل اإلصـالحي، بشــىت أنواعـه، وتسـتمد
بوعي أو بغري وعي. مهما اختلفت التنزيالت، بني التشدد واللني، ومهما تباينت التفسريات، 
ــف العصــري! فالصــلب لــديها  أو حــىت أخطــأت! ســواء يف الفهــم، أو يف حتقيــق املنــاط والتكيي
مجيعــا واحــد: هــو التعبــد، والتــأمث مــن تــرك واجــب الــدعوة إىل اهللا، أو واجــب األمــر بــاملعروف 

  عن املنكر، أو واجب إحياء (الفريضة الغائبة)! والنهي
ال تقل يل: فالن أو عالن إمنا حترك يف هذا ا8ال حلاجة يف نفسه قضـاها! ألنـا ال نـتكلم هنـا 
عن فالن وال عـالن وإمنـا نـتكلم عـن ظـاهرة اجتماعيـة شـاملة، وعـن وعـي كلـي! ومثـل هـذا ال 

مج والتصـــورات! فمهمـــا كـــان مـــن أمـــر أي يرجـــع فيـــه إىل آحـــاد النـــاس، وال إىل جزئيـــات الـــربا
أحــد؛ فمــا كــان لــه أن يتســرب إىل هــذا ا8ــال، وال أن ينــدس فيــه؛ مث (يــنجح) فيــه، وحيســب 
عليه؛ لوال القابلية التدينية املوجودة باألصالة عند الناس؛ للتعبد hذا العمـل! وإذن ميكـن ألي 

وتصورات، قد تشط بعيدا عن شخص أن يستغل عاطفتهم التدينية، وينشئ ما شاء من آراء 
املقاصــد اإلصــالحية. ولكــن مــع ذلــك يبقــى التــدين هــو جــوهر الظــاهرة، حــىت ولــو يف صــورmا 

  املنحرفة! هذا هو صلب القضية. وهذا هو مفتاحها.
والظـــواهر االجتماعيـــة ال تفســـر برصـــد آحـــاد األشـــخاص، إال علـــى ســـبيل االســـتقراء؛ إلقامـــة  

  كليتها!
لـديين املعاصـرة، أو احلركـات اإلسـالمية، ليسـت وليـدة اليـوم فحسـب ـ مث إن ظـاهرة التجديـد ا

مهما بدا من أخذها بأسباب العصر يف وسائلها ـ بل هي سلسلة ممتدة يف تاريخ اإلسالم. ال 



مبعــىن انبثاقهــا مــن احلــدث السياســي اخلــاليف حــول اخلالفــة واإلمامــة، بــل مبعــىن العمــل التــديين 
  ة، كاستمرار الصالة والزكاة والصيام واحلج. ال أقل وال أكثر.احملض، املستمر يف هذه األم

إن الرصيد الديين الذي كانت تتغـذى منـه احلركـات اإلصـالحية عـرب التـاريخ؛ هـو نفسـه الـذي 
مــا يــزال مصــدر التغذيــة للحركــات املعاصــرة. وإمنــا الــذي تغــري هــو املظــاهر الوســلية، واألشــكال 

ظرفية، ال األهداف التدينية املقاصدية الكربى. متاما كما تغـري البيانية، واألهداف اإلجرائية، ال
اللبــاس عنــد النــاس، وحتــول الســيف لــدى املقاتــل إىل بندقيــة رشاشــة، أو (أوتوماتيكيــة) أو أي 

  سالح جديد.
نعـــم تغـــريت البواعـــث املباشـــرة للعمـــل اإلصـــالحي. هـــذا شـــيء طبيعـــي، كمـــا تغـــريت مظـــاهره 

ئمــا، ســيبقى عمــال دينيــا، مهمــا كــان مــن ســوء الفهــم، أو ســوء وجتلياتــه. ولكنــه يف العمــق دا
التصرف فيه! والدين هو الدين: بواعـث األفعـال فيـه واحـدة عـرب التـاريخ! وهـي بكـل بسـاطة: 
التعبــد بفعــل الواجــب، وإبــراء الذمــة منــه، والتــأمث برتكــه؛ رغبــا ورهبــا! تلــك هــي حقيقــة اإلميــان، 

  من حيث هو: (إميان).
ظيميــة، والربجمــة، وســائر أشــكال التنظــيم احلديثــة لــدى احلركــات اإلســالمية، ال إن املظــاهر التن

جيــوز أن تكــون هــي املنظــار الــذي ننظــر مــن خاللــه إليهــا؛ ألننــا حينئــذ ســنخطئ يف فهمهــا. 
  فنقطع صالmا بامتدادها الديين التارخيي. وتغيب عنا احلقيقة.

توى الوجـــدان املشـــكل جلوهرهـــا ـ إن احلركـــة اإلســـالمية املعاصـــرة، هـــي امتـــداد ـ علـــى مســـ
(إلصـــالحية) جيـــل الصـــحابة، مث جيـــل التـــابعني وتـــابعيهم، مـــن أمثـــال احلســـن البصـــري، وأيب 
قالبــة اجلرمــي، وأيب العاليــة الريــاحي، وعبــد اهللا بــن املبــارك، والفضــيل بــن عيــاض، وســعيد بــن 

ـــزبري، جبـــري، وشـــعبة بـــن احلجـــاج، وفقهـــاء املدينـــة الســـبعة: ســـعيد بـــن املســـيب، وعمـــ رو بـــن ال
والقاسم بن حممد، وخارجة بن زيد، وأيب بكر بن عبد الرمحن، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا 
بــن عبــد اهللا. هــؤالء الــذين شــكلوا مرجــع الفقــه املــالكي، وأســاس (عمــل أهــل املدينــة)، لــدى 

معــني، اإلمــام مالــك، وكــذا اإلمــام الزهــري، وربيعــة الــرأي، وحيــىي بــن ســعيد القطــان، وحيــىي بــن 
مــرورا بأئمـــة الفقــه الكبـــار، وعلمــاء األمصـــار كاإلمـــام أىب حنيفــة النعمـــان، واإلمــام مالـــك بـــن 
أنس، واإلمـام الشـافعي، واإلمـام أمحـد بـن حنبـل، واإلمـام الليـث بـن سـعد، واإلمـام األوزاعـي، 

  واإلمام الطربي.



ي واالجتمــاعي،  مث جــاء بعــد ذلــك األئمــة الــذين محلــوا لــواء اإلصــالح، علــى الصــعيدين العلمــ
ــــرمحن بــــن اجلــــوزي(ت:٥٠٥كاإلمــــام أيب حامــــد الغــــزايل(ت: ــــد ال هـــــ)، ٥٩٦هـــــ)، واإلمــــام عب

هـــ) إىل جمــدد القــرن الثــامن اهلجــري يف ٦٦٠وســلطان العلمــاء عــز الــدين بــن عبــد الســالم(ت:
هــــ)، الـــذي مـــا زالـــت جتربتـــه التارخييـــة، وكتبـــه؛ ٧٢٨املشـــرق، تقـــي الـــدين أمحـــد بـــن تيميـــة(ت:

مــا منوذجيــا حلركــة التجديــد الــديين يف العصــر احلاضــر. ويلحــق بــه تلميــذه املشــهور تشــكل إهلا
  اإلمام ابن القيم رمحهم اهللا أمجعني.

مث جمــــدد القــــرن الثــــامن يف املغــــرب، إمــــام غرناطــــة الشــــهري أبــــو إســــحاق الشــــاطيب، صــــاحب 
 تـاريخ هـ)، الذي شكل هو أيضا منعطفا تارخييـا مهمـا جـدا يف٧٩٠املوافقات واالعتصام(ت:

اإلصالح العلمي واالجتماعي يف اإلسالم. ولذلك فقد حفل به زعماء اإلصالح املعاصـرون، 
من أمثـال الشـيخ حممـد عبـده، الـذي أوصـى تالمذتـه بدراسـة كتبـه، والشـيخ رشـيد رضـا الـذي 
حقـــق كتـــاب االعتصــــام اســـتجابة هلـــذه الوصــــية، وكـــذلك فعـــل الشــــيخ عبـــد اهللا دراز بشــــرحه 

! ومـا تـزال كتبـه اليـوم ـ علـى قلتهـا ـ مصـدرا للفكـر اإلصـالحي التجديـدي، لكتـاب املوافقـات
  لدى كثري من أصحاب التجارب اإلصالحية يف العامل اإلسالمي.

مث جــاء بعــد ذلــك اإلمــام الســيوطي، وغــريه كثــري...إخل. وأنــا زعــيم أنــك لــو اســتقريت طبقــات 
ح والتجديــد، لكــن كــل بطريقتــه الفقهــاء واحملــدثني؛ لوجــدت لكــل إمــام مــنهم باعــا يف اإلصــال

  وحسب اجتهاده.
هــ) الـذي قـاد حركـة جهاديـة مـا ١٢٠٦حىت كان عصر اإلمام حممد بن عبـد الوهـاب املتـوىف:(

تــزال آثارهــا حاضــرة يف الــوعي الــديين اإلصــالحي بقــوة إىل اليــوم! حيــث كــان الــدعاة املتــأثرون 
مبشـــرين بوضـــع بـــذور حلركـــة  بســـلفية حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب جيوبـــون دول العـــامل اإلســـالمي

إصالحية تطورت يف كثري من املواقـع إىل حركـة جتديديـة شـاملة! كمـا وقـع يف املغـرب بالـذات، 
إذ أذكـــر شخصـــيا كيـــف كانـــت دروس الـــدكتور تقـــي الـــدين اهلـــاليل اإلصـــالحية، وأمثالـــه مـــن 

ور حديثــة علمــاء الســلفية بــاملغرب، مغذيــة للــوعي الــديين احلركــي الــذي انطلــق فيمــا بعــد يف صــ
متاما! كحركة الشبيبة اإلسالمية وغريها، وإمنا كان هو وتالمذته من أمثال الشيخ حممـد زحـل، 
والــدكتور القاضــي برهــون، واألســتاذ عــالل العمــراين؛ هــم املــؤطرين هلــذه احلركــة علــى املســتوى 

  الفكري والتصوري.



، وحممــد عبــده، ورشــيد ومــن اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب، إىل اإلمــام مجــال الــدين األفغــاين
رضا، وحمب الدين اخلطيـب، واإلمـام حسـن البنـا، وحممـد إليـاس الكنـدهلوي باهلنـد، واألسـتاذ 
بـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي برتكيـــا...إخل. رغـــم اخـــتالف التوجهـــات واالجتهـــادات واملظـــاهر 

مـــن  والتجليـــات، ومســـتويات الـــوعي الـــديين بـــني هـــذا وذاك. مث مـــا تفـــرع عـــن هـــؤالء وأولئـــك،
حركــات جتديديـــة hـــذه الصـــيغة أو تلــك، عـــرب خمتلـــف دول العـــامل اإلســالمي. كـــل ذلـــك كـــان 
ــــــزعم بالقطيعــــــة  ــــــبعض. ومــــــن الصــــــعوبة مبكــــــان ال بعضــــــه متصــــــال بــــــبعض، وبعضــــــه ملهمــــــا ل
(االبستمولوجية) بني حركات اإلصالح الديين عرب التـاريخ، مهمـا بـدا مـن تطـور يف األشـكال 

واملناهج. فالعلة يف العمق واحدة: إشباع الرغبة التدينيـة بالقيـام  واألساليب، وجتديد يف الصيغ
ــــه قــــول  ــــدين يف األنفــــس وا8تمــــع. وكــــأن الكــــل يضــــع أمــــام ناظري ــــد ال ــــدعوة إىل اهللا وجتدي بال

ــزال طائفــة مــن أمــيت قائمــة بــأمر اهللا ال يضــرهم مــن خــذهلم، وال مــن خــالفهم؛ eالنــيب : (ال ت
)، وقولـه عليـه السـالم: (إن اهللا تعـاىل يبعـث ٤٠ى النـاس)(حىت يأيت أمر اهللا وهـم ظـاهرون علـ

) وحنو ذلك من النصوص اليت بينا ٤١هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها)(
أcـــا تشـــكل كليـــة قطعيـــة مـــن أصـــول التـــدين يف اإلســـالم. فالبـــد إذن مـــن أن يكـــون هلـــا أثـــر 

   حياة املسلمني!اجتماعي، كما للصالة والصيام والزكاة واحلج يف
وليســت حركــة التصــوف يف نظــري ـ بغــض النظــر عمــا وقعــت فيــه مــن احنــراف (وســاطي) يف 

) ـ إال شـكال مـن أشـكال الرغبـة يف جتديـد الـدين ـ علـى مسـتوى ٤٢مرحلتهـا الطرقيـة املتـأخرة(
القصــد ـ ومحــل أمانــة اإلصــالح الوجــداين للمجتمــع، واالنتــداب لرتبيــة العامــة. بــدءا باإلمــام 

حلــارث بــن أســد احملاســيب، واإلمــام اجلنيــد، حــىت اإلمــام الغــزايل ومــا تفــرع عــنهم بعــد ذلــك مــن ا
أشــكال طرقيــة شــطت hــا البــدع يف كثــري مــن األحــوال بعيــدا عــن ضــوابط الــدين. وتلــك قصــة 

  أخرى.
  إcا سلسلة واحدة. فمن قطع حلقاmا، فلن يظفر بالصورة الشاملة السليمة.

بــوا بعيــدا يف التــأويالت والتحلــيالت، وتعمقــوا فيمــا ال عمــق لــه، مث لقــد كــان أوىل بالــذين ذه
تســـطحوا فيمـــا لـــه عمـــق؛ أن ينظـــروا إىل هـــذه املعطيـــات النصـــية، والتارخييـــة، يف تفســـري احلركـــة 
اإلسالمية املعاصرة! وإذ يضل التحليل يضل الفهم؛ وإذن يضل كل شيء بعـد ذلـك: احلـوار، 

  واملراجعة، والتصحيح!



اإلسالمية مل تظهر من فراغ، وال هي كأي حركة يسارية راديكالية أو معتدلة، تتعلق إن احلركة 
بأســباب دميغرافيــة أو اقتصــادية، أو طبقيــة، أو سياســية، بــاملعىن امليكــافيلي لكلمــة (سياســة). 
إنــــين أعتقــــد أن أغلــــب الدارســــني للحركــــة اإلســــالمية يف حاجــــة شــــديدة إىل دراســــة اإلســــالم  

النظـر يف الطبيعـة الدينيـة للمجتمـع اإلسـالمي، وإىل طبيعـة هـذا الـدين  كنصوص، وإىل تعميق
مــن حيــث هــو عبــادة حركيــة ال ســكونية! إن الــدين يف اإلســالم ال عالقــة لــه باملــدلول النفســي 

) الفرنســـية أو اإلجنليزيـــة! ذلـــك أن املصـــطلح الغـــريب ههنـــا لـــن يســـتطيع Religionلكلمـــة (
ــيت ط ــى املســتوى النفســي، بســبب املمارســة الــتخلص مــن الظــالل الكنســية، ال بعــت اللفــظ عل

التارخيية للدين هناك. ومـا كـان هلـا مـن قتامـة نفسـية يف النظـر إىل الكـون واسـتقذار احليـاة! إن 
مفهـــوم (الـــدين) يف اإلســـالم قـــائم علـــى نفســــية حركيـــة إصـــالحية، تنظـــر بإجيـــاب إىل الكــــون 

اس عمـراين إصـالحي، مرجعـه مبـدأ األمـر واحليـاة، وتتفاعـل معهمـا ـ بصـورة تلقائيـة ـ علـى أسـ
  باملعروف والنهي عن املنكر.

إن حركــة الصــحوة اإلســالمية احلديثــة إذن؛ تعبــري اجتمــاعي عــن مكنــون ا8تمــع الــديين: إcــا 
(بيــان دعــوي). وتعبــري اضــطراري؛ فمــا كــان هلــا إال أن تكــون؛ إذ غــاب مــن يعــرب عــن الــدين 

ـــت احلاجـــة. ولعلمـــاء أصـــول الفقـــه قاعـــ دة مشـــهورة تنبـــئ عـــن طبيعـــة التشـــريع اإلســـالمي. وق
منطوقها أنه: (ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة). ومعىن وقت احلاجة: هـو وقـت العمـل 
بــــه. فــــإذا حلــــت النازلــــة، أو الظــــاهرة، مــــن االحنــــراف عــــن الــــدين، أو االســــتهزاء بــــه فكريــــا أو 

يف الـرأي العـام، وإقحامـه يف كـل نـاد سلوكيا؛ أو خرم قواعـده العامـة علـى املـأل، وإعـالن ذلـك 
وكـل مؤسســة وكــل األوسـاط؛ كــان البــد أن يفجــر اإلسـالم ـ وهـو الــدين ذو املخــزون النقــدي  
كمـا رأيـت ـ كـان البـد أن يفجـر تعبـريا مـا، بصـورة مـا، مـن جهـة مـا، يف ا8تمـع الـذي يتـدين 

  به!
يس الدولــة، هــو املكلــف ـ وبيــان ذلــك: أنــه إذا كــان اإلمــام، أو الســلطان، أو امللــك، أو رئــ

بصــفته علــى رأس دولــة مســلمة ـ بإنفــاذ شــعائر الــدين يف املؤسســات، والتشــريعات، ومحايــة 
السلوك الديين العام يف ا8تمـع مـن الشـذوذ واالحنـراف، وعـدم السـماح بإذايـة الوجـدان الـديين 

ا بالـذب عـن االجتماعي، الذي هو جوهر (كينونة) الدولة اإلسـالمية. كمـا أنـه املكلـف شـرع
محــى الــدين وأهلــه، واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر. مث إنــه مكلــف ـ قبــل ذلــك وبعــده ـ 



بإتاحة اإلمكان إلشباع الرغبة الفطرية عند النـاس، يف ممارسـة التـدين كمـا هـو يف اإلسـالم، ال  
و إىل كمــا يريــده هــو! وإال فــإcم سيشــبعوcا كمــا أرادوا هــم! ولكــن يف املشــارب الــيت قــد تنحــ

  الغلو؛ بسبب ما يلحق نفسية احملروم من ردود أفعال متشنجة وغالية!
قلـــت: إذا كـــان ذلـــك كـــذلك؛ وكـــان (اجلهـــاز اإلداري احلـــاكم) برمتـــه هـــو أول املتخـــاذلني، يف 
إنفاذ الشريعة، واألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؛ فمـن الطبيعـي أن تتفجـر الرغبـة الوجدانيـة 

h ذا اجلانب يف ا8تمع، فرتى من يعلـن اجلهـاد يف غـري حملـه، وينزلـه علـى غـري التدينية، املتعلقة
منزله! بل جيعل هدفه هو هذا اجلهاز احلاكم نفسه! مث ملا يرى املسـلمون ـ بعـني التـدين العـام ـ 
ـــالقيم  ـــف شـــرعا حبمايـــة التـــدين كســـلوك اجتمـــاعي هـــو أول مـــن ينقضـــه! أو يســـتهرت ب مـــن كل

مية! أو يــدعو إىل (حداثــة) تقصــد إىل التنصــل مــن عقيــدة اإلســالم الدينيــة واألخــالق اإلســال
وشـــريعة اإلســـالم؛ فإنـــه مـــن الطبيعـــي حينئـــذ أن تـــرى مـــن ينتـــدب نفســـه للقيـــام بالـــدفاع عـــن 
العقيدة والتدين العام! وهو يشعر يف ذلك أمنـا يـدافع عـن نفسـه بـإبراء الذمـة عنـد ربـه، ومحايـة 

  هويته!
دور العلمــاء، وفرغــت جبــة العــامل مــن هيبتــه؛ فــإن النتيجــة أن  مث إذا كانــت الســلطة قــد قزمــت

النـاس سـيفقدون الثقـة يف أقوالـه وأفعالـه؛ وإذن ـ وهـذه هـي املصـيبة ـ سـيظهر مـن يـزعم لنفسـه 
: (إن اهللا تعـاىل ال يقـبض eاإلمامة العلميـة بالباطـل! ويصـدق علـى ا8تمـع حينئـذ قـول النـيب

ولكـن يقـبض العلـم بقـبض العلمـاء؛ حـىت إذا مل يبـق عاملـا اختـذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، 
  ).٤٣الناس رؤساء جهاال؛ فسئلوا؛ فأفتوا بغري علم؛ فضلوا وأضلوا!)(

وها هي ذي جتارب نشهدها يف الواقع املعاصر، حيث تصدر للزعامة والفتـوى يف أمـور الـدين 
لقــرآن؛ مل ينفــع دواؤهــم يف مــن أبــاح دمــاء املســلمني! فلمــا جلــأ أهــل الســلطان إىل أصــحاب ا

ذلـك شـيئا؛ ألن مـن مســوا علمـاء مل يبـق فــيهم مـن صـفة العــامل إال جبتـه! وإذن كانـت النتيجــة 
  أن سار ا8تمع مع (فتاوى) غريهم إىل الضالل البعيد!

إن رغبـة التـدين يف النـاس ـ مهمـا قـد يبـدو عليهـا مـن ضـمور وفتـور ـ طاقـة متدفقـة مثـل املـاء، 
  جتاه يتسرب ـ بصورة تلقائية ـ يف اجتاه آخر قد ال حتمد عقباه!مىت حتبسه يف ا

فإذن؛ ميكن اآلن أن نقول: إن احلركة اإلسـالمية باختصـار: هـي رغبـة طبيعيـة يف التـدين أوال،  
كمـا جـاءت بـه أصـول اإلسـالم، لكـن مـع شـيء مـن اإلحسـاس ـ ثانيـا ـ باحلرمـان! ممـا جعلهـا 



ابع (رد الفعــل). وذلــك مــا ســوف نفصــل القــول فيــه تصــطبغ يف بعــض مظاهرهــا وجتلياmــا بطــ
  خالل الفصول اآلتية من هذا البحث حبول اهللا.

  ـــــــــــــــــــ
  هوامش الفصل األول:

رواه أبــــو داود واحلــــاكم، والطــــرباين يف األوســــط، وأبــــو عمــــرو الــــداين يف كتــــاب الســــنن،  )١(
  )١٨٧٤وصححه األلباين يف (ص.ج.ص)= صحيح اجلامع الصغري: 

)للحركـة الطالبيـة اإلسـالمية الذكيـة حـظ كبـري يف العـودة إىل اجلامعـة املغربيـة؛ لكـن بشـروط ٢(
جديدة ومنهج جديد. فظروف العامل ـ رغـم سـوادها ـ هـي لصـاحلها إن هـي أحسـنت القـراءة، 

  وأحسنت التنزيل؛ وإال فال حظ للغوغاء يف عامل الرتتيب.
  ١٣٧) النزعات األصولية واحلداثة:٣(
  ١٣٩النزعات األصولية واحلداثة: )٤(
  .١٣ة:) اإلسالم والغرب والعومل٥(
  .١٧٥) حوار الدولة والدين:٦(
  .١٧٤) حوار الدولة والدين:٧(
  ٤٨) العنف والدميقراطية:٨(
  .٤٩) العنف والدميقراطية:٩(
  ٥٦) العنف والدميقراطية:١٠(
  ٦٣) العنف والدميقراطية:١١(
  ٣١العقل:  ) الصحوة اإلسالمية يف ميزان١٢(
  ٢٨) اإلسالم السياسي  لفرانسوا بوركا: ١٣(
  ٢٦) األصولية يف العامل العريب:١٤(
  ٢٨) األصولية يف العامل العريب:١٥(
  ٣٠) األصولية يف العامل العريب:١٦(
  .٣٧ـ١/٣٦) املوافقات:١٧(
  .٣/٩٧) املوافقات:١٨(



  األصول). ) املصطلح األصويل عند الشاطيب للباحث: ن. املعجم:(مصطلح١٩(
  .٣٦إىل  ٢٧) الفجور السياسي: املقدمة الرابعة من: ٢٠(
) رواه أمحد والرتمذي وحسنه األلباين يف: (ص.ج.ص)= صحيح اجلـامع الصـغري، بـرقم: ٢١(

٧٠٧٠  
ـــــــــــــن حبـــــــــــــان. وصـــــــــــــححه األلبـــــــــــــاين يف ٢٢( ـــــــــــــو داود وابـــــــــــــن ماجـــــــــــــه واب ) رواه أمحـــــــــــــد وأب

  .٥٧٤٩(ص.ج.ص):
اللفظ أبو داود والرتمذي وابن ماجـه. وصـححه األلبـاين ) رواه أمحد. ورواه باختالف يف ٢٣(

  .١٩٧٤و ١٩٧٣(ص.ج.ص) برقمي: 
  .٢٢٢٤) رواه أمحد وصححه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم: ٢٤(
  .١٨١٨) رواه أمحد وابن ماجه وابن حبان وصححه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم: ٢٥(
  ) رواه مسلم.٢٦(
  . ٦٨٩حسنه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم: ) رواه أبو داود عن العرس بن عمرية، و ٢٧(
  ) رواه مسلم.٢٨(
  .٢٨) الفجور السياسي: ٢٩(
  .٤/٤٢٧) ج:٦٨٧) صحيح البخاري الباب رقم:(٣٠(
  ) الباب األول من كتاب اجلهاد والسري.٣١(
  ) متفق عليه٣٢(
  .١/١٤٥) أحام القرآن:٣٣(
  ١/٦٥١) بداية ا8تهد:٣٤(
  .١٨) اإلجناد يف أبواب اجلهاد:٣٥(
  ) رواه مسلم.٣٦(
  .١٩ـ١٨) اإلجناد يف أبواب اجلهاد: ٣٧(
  .٢١ـ٢٠) اإلجناد:٣٨(
  .٢٢) اإلجناد:٣٩(



) متفق عليه. وله صيغ أخرى متقاربـة صـحيحة، رواهـا كـل مـن البخـاري ومسـلم واإلمـام ٤٠(
  أمحد، والرتمذي وأيب داود، وابن ماجه، وابن حبان، واحلاكم، عن عدد من الصحابة.

، ويف ١٨٧٤بــــو داود واحلــــاكم، والبيهقــــي. وصــــححه األلبـــــاين يف (ص.ج.ص):) رواه أ٤١(
  .٥٩٩السلسلة الصحيحة: رقم:

  .٩٨إىل ٢/٥٨) التوحيد والوساطة يف الرتبية الدعوية للمؤلف:٤٢(
  ) متفق عليه.٤٣(

  cاية الفصل األول.ــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 السياسية في مراتب التشريع اإلسالمي: الفصل الثاني: األحكام
  تمهيد:

لعـل إشـكال (مــن أيـن نبـدأ؟) هــو السـؤال األول واألسـاس يف ا8ــال الـدعوي اإلصـالحي. إنــه 
اإلشكال الذي تباينت يف اجلواب عنه االختيـارات الدعويـة، واالجتهـادات اإلصـالحية، طيلـة 

  هـ).١٤/١٥( القرن املاضي إىل حدود هذه املرحلة من القرن احلاضر!
  من أين نبدأ؟ من القمة أم من القاعدة؟ من الشعب أم من الدولة؟

أو بعبارة أخرى: ما العمل املفتاحي لإلصالح؟ العمـل السياسـي أم العمـل الـديين الشـعيب؟ أم 
  مها معا؟ وإذا كان البد من اجلمع بينهما فألي منهما تكون األولوية، عند املزامحة واملوازنة؟

ا كـــان هلـــا أن تنشـــأ يف الفكـــر اإلســـالمي إال حـــديثا؛ نظـــرا حلداثـــة اإلشـــكال. مـــ ةتلـــك أســـئل
فمفهـــــوم (السياســـــة) و(الدولـــــة) و(احلكـــــم) مصـــــطلحات ذات مـــــدلوالت حديثـــــة يف الفكـــــر 
السياســـــي املعاصـــــر، وإن كـــــان اســـــتعماهلا كألفـــــاظ قـــــدميا يف كتـــــب علـــــم الكـــــالم، والسياســـــة 

بعـا بـدالالت فقهيـة أو قضـائية أو عمرانيـة ـ علـى الشرعية، والفقه، والقضاء، والتاريخ، لكن ط
حــد تعبــري ابــن خلــدون ـ خمتلفــة متامــا عــن الســـياق السياســي املعاصــر. أضــف إىل ذلـــك أن 
سقوط اخلالفة اإلسالمية مع العثمانيني، وظهور الدولـة القطريـة يف العـامل اإلسـالمي، بـاملفهوم 

جديدة علـى الفكـر اإلسـالمي متامـا؛ االستعماري احلديث، جعل من اإلشكال املذكور قضية 
  إذ مل تكن احلاجة قد دعت إليها من قبل؛ ولذلك مل تظهر بالشكل الذي برزت به اليوم.

ومــن هنــا فــإن كثــريا مــن املشــتغلني باإلصــالح الــدعوي قــد تــداخلت لــديهم هــذه املصــطلحات 
، فكـان ذلـك سـببا تداخال، مما أدى إىل اخللط بني االستعمال القدمي هلـا واالسـتعمال احملـدث

ـــى أصـــول موهومـــة! ومقـــوالت غريبـــة عـــن مقاصـــد  ـــديين مبنيـــة عل يف نشـــوء فهـــوم لإلصـــالح ال
  الشريعة، وقواعد التشريع!

مث كــان مــن ذلــك كلــه أن تكونــت مــذاهب إصـــالحية حديثــة، قــد تتقــارب، وقــد يــذهب hـــا 
  االختالف والتضارب مذاهب شىت!



لـك ـ صــارت مفـرق طريـق بــني كثـري مـن احلركــات إن مقولـة (الدولـة اإلسـالمية) ـ بنـاء علــى ذ
والتوجهــات اإلســالمية اليــوم. مــن بــني مــن جيعلهــا هــدفا مــن إقامــة الــدين، ومــن جيعلهــا وســيلة 

  إلقامة الدين، ومن جيعلها نتيجة لذلك فقط، ال هدفا وال وسيلة!
علـــــى  فالــــذين جيعلوcــــا هــــدفا قســــمان: األول: قــــوم يســـــلكون إليهــــا عــــرب ذاmــــا، أي املراهنــــة

االنقالبــات والثــورات، أو الزحــف والقومــة باصــطالح آخــر! والثــاين: قــوم يســلكون إليهــا عــرب 
ا8تمــع السياســي، أي عــرب صــناديق االقــرتاع االنتخــايب الــدميوقراطي. واهلــدف عنــدهم يف cايــة 

حسـب هـذا االجتهـاد ـ قصـد الشـارع  ـاملطـاف واحـد: هـو إقامـة الدولـة اإلسـالمية الـيت هـي 
  من االستخالف يف األرض. األساس

وأمــا الــذين يروcــا وســيلة إلقامــة الــدين ـ مــن حيــث هــو عالقــة تعبديــة بــني العبــد وربــه، علــى 
املسـتوى الفـردي واالجتمـاعي ـ فغالـب أمـرهم أcـم يلتقـون مـع األوائـل يف جانـب واحـد ـ رغـم 

من توفري فضاء اختالف التصورات ـ وهو مسلك املشاركة السياسية االنتخابية، قصد التمكن 
ديــين أوســع للمجتمــع. هــذا هــو الغالــب، لكــن رمبــا ســلكوا ـ عنــد الضــرورة ـ املســلك الثــوري 
أيضــا! مــع العلــم أcــم إمنــا يتوســلون بــذلك إىل إصــالح تــدين النــاس بنــاء علــى مقولــة: (إن اهللا 

  ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن!).
فقــط؛ فيلغوcــا مــن احلســاب مطلقــا عنــد وضــع وأمــا الــذين يعتــربون (الدولــة اإلســالمية) نتيجــة 

الربنــامج الــدعوي! ويســلكون مســلك اإلصــالح الــديين الشــعيب علــى أســاس أن صــالح الدولــة 
  إمنا هو نتيجة طبيعية لصالح ا8تمع.

  وحتت كل مذهب من هذه فروع اجتهادية واختيارات أخرى يصعب حصرها.
للكلمة هو حمل النزاع الذي ينبغي (حتريره) تبني إذن أن اإلشكال (السياسي) باملعىن احلديث 

ــــالنظر إىل النصــــوص الشــــرعية  ــــدعوي اإلصــــالحي، ب بتعبــــري الفقهــــاء؛ لتبــــني طبيعــــة املنهــــاج ال
  ومقاصدها الكلية من جهة؛ وكذا احلاجات التنزيلية املعاصرة من جهة ثانية.
اإلصــالحية، لــدى فبكــل هــدوء، وبعيــدا عــن منطــق (أنــا الفرقــة الناجيــة) ـ يف معاجلــة القضــية 

حركات التجديد الديين االجتهادي ـ نتساءل من جديد: إىل أي حد ميكن القول (مبفتاحيـة) 
العمل السياسي يف اإلصالح والتجديد؟ سواء لدى من يعتربه غاية يف نفسـه أو وسـيلة لغـريه. 

ي هــو فــالعربة عنــدنا ههنــا إمنــا هــي اختبــار صــحة القــول (باملفتاحيــة)، أي كــون العمــل السياســ



املفتــــاح األســــاس ألي إصــــالح إســــالمي. ســــوء اعتربنــــاه هــــو الوســــيلة األســــاس أو هــــو الغايــــة 
  األساس!

من هنا ـ وحنن نسعى إىل معاجلـة القضـية يف إطـار اإلسـالم (الكتـاب والسـنة) ـ كـان علينـا أوال 
ر أن نتبـني موقـع املسـألة السياســية يف نصـوص الشـريعة ومقاصــدها أوال؛ لتحديـد طبيعـة التصــو 

اإلســالمي هلــا مــن جهــة، وحجــم مــا تشــغلة مــن مســاحة يف كلياmــا الشــرعية مــن جهــة ثانيــة. 
  وملعرفة ذلك البد من بيان املرتبة التشريعية لألحكام السياسية يف الدين أوال، فقها وأصوال.

  المبحث األول: في مراتب التشريع اإلسالمي:
بيعـــة التشـــريع السياســـي يف اإلســـالم، إن الدراســـة األصـــولية (نســـبة إىل علـــم أصـــول الفقـــه) لط

جيــــب أن تقــــوم أوال وقبــــل كــــل شــــيء؛ علــــى معرفــــة الواقــــع التشــــريعي لألحكــــام السياســــية يف 
الكتاب والسنة. وملعرفة هذا البد من معرفـة قاعـدة تشـريعية أسـاس لتصـنيف أحكـام الشـريعة، 

ي للكلمـة ـ بـني يـدي هـذه ومعرفـة أولوياmـا، ومراتبهـا. نسـوقها (مقدمـة) علميـة ـ بـاملعىن املنطقـ
  (القضية)؛ لتحديد (نتيجة) املرتبة التشريعية لألحكام السياسية يف اإلسالم.

وذلـــك أن علمـــاء أصـــول الفقـــه، منـــذ القـــدمي، قـــد نبهـــوا إىل قاعـــدة تشـــريعية عظيمـــة، متعلقـــة 
 (مبراتــب التشــريع). ومفادهــا أن مــا كــان مــن أصــول الــدين االعتقاديــة أو العمليــة، إمنــا يكــون

أصل تشريعه يف القرآن. وال يرتك منه للسنة إال ما كان من قبيل البيان والتفصيل، من توضيح 
اهليـــآت وبيـــان الكيفيـــات. وذلـــك شـــأن اإلميـــان بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر، والصـــالة والصـــيام والزكـــاة 

، وأكـــل امليتـــة والـــدم وحلـــم واحلـــج؛ مـــن الواجبـــات، وكـــذا شـــأن الربـــا، واخلمـــر، وامليســـر، والـــزىن
  خلنزير وما ذبح على النصب؛ من احملرمات، وحنو هذا وذاك.ا

فقد ورد تشريع كل ذلك يف القرآن أساسا. من مثل قوله تعاىل يف الواجبات: (وأقيموا الصالة 
وقولــه: (وهللا علــى )، ١٨٢وقولــه: (كتــب علــيكم الصــيام)(البقرة:، )١٠٩وآتــوا الزكــاة)(البقرة:

قولـــه ســـبحانه يف احملرمـــات: (وذروا مـــا بقـــي مـــن  وحنـــو )،٩٧النـــاس حـــج البيـــت)(آل عمـــران:
، وقولـــه تعـــاىل: (إمنـــا اخلمـــر )٢٧٤(وأحـــل اهللا البيـــع وحـــرم الربـــا)(البقرة: ،)٢٧٧الربـــا)(البقرة:

، )٩٢وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فـاجتنبوه لعلكـم تفلحون)(املائـدة:
وقولـه: (إمنـا حـرم علـيكم )، ٣٢بيال)(اإلسراء:وقوله: (وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء س

إىل غـــري ذلـــك مـــن أصـــول  .)١٧٢امليتـــة والـــدم وحلـــم اخلنزيـــر ومـــا أهـــل بـــه لغـــري اهللا)(البقـــرة: 



فــإن اهللا تعــاىل إمنــا أنــزل كتابــه ليكــون أصــل التشــريع األول بــال  الواجبــات واحملرمــات يف الــدين.
أي مــن أصــول التشــريع ، )٣٩)(األنعام:منــازع، قــال تعــاىل: (مــا فرطنــا يف الكتــاب مــن شــيء

وكليات األحكام. فال حكم شـرعي ممـا هـو مقصـود أصـالة مـن الـدين إال وأصـله التشـريعي يف 
  القرآن.

فال ينبغي أن يعتقـد بنـاء علـى هـذا أن بعـض األصـول الدينيـة التشـريعية قـد أمهلـت مـن القـرآن 
يعــة التشــريع اإلســالمي، وقواعــده لتتــوىل الســنة تشــريعها. فهــذا ممــا خيــالف قصــد الشــارع، وطب

الكليـــة االســـتقرائية. فإمنـــا شـــأن الســـنة يف مثـــل هـــذه األمـــور بيـــان اهليـــآت التنزيليـــة والكيفيـــات 
)، وحــديث ١التطبيقيــة، مــن مثــل قولــه عليــه الصــالة والســالم: (صــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلي)(

لمـين! فقـال: إذا قمـت املسيء صالته املشهور، وفيه: (والذي بعثك باحلق مـا أحسـن غـريه فع
 eني)، وبَّـــ٢إىل الصـــالة فكـــرب مث اقـــرأ مـــا تيســـر معـــك مـــن القـــرآن مث اركـــع... إخل احلـــديث)(

مقادير الزكـاة وأنصـبتها، وكيفيـة الصـيام، وقـال يف احلـج وهـو حيـج باملسـلمني يف حجـة الـوداع: 
تمثيـل لطريقـة ) وحنـو هـذا وذاك كثـري، وإمنـا قصـدنا ال٣(يا أيهـا النـاس خـذوا عـين مناسـككم)(

  السنة يف التعامل مع أصول التشريع وكلياته، من البيان والتفصيل.
، ، وبيـان الكيفيـاتوعليه؛ فإنه ال يرتك للسنة مـن التشـريع إال مـا كـان مبنزلـة الفـروع واجلزئيـات

ال األصــول والكليــات. فـــإذا وجــدت مــن الســـنة مــا هــو كـــذلك ـ ومل يكـــن بيانــا تطبيقيـــا وال 
جتــده مــن قبيــل تأكيــد التشــريع ال تأســيس التشــريع! فــال حكــم مــن الكليــات  تفصــيليا ـ فإنــك

التشـريعية إال وجتــد يف كتــاب اهللا أصــله األول. دل علــى ذلـك االســتقراء التــام ألصــول الشــريعة 
هــو مــن قبيــل  وفروعهــا. وذلــك كأحاديــث إجيــاب الصــالة والزكــاة والصــيام واحلــج بالســنة، فإمنــا

  التأكيد، ال التأسيس.
ا مـا تفـردت السـنة بتشـريعه تأسيسـا، مـن الواجبـات واحملرمـات، فإنـه ال يكـون مـن األصـول وأم

والكليات، وإمنا هو مـن الفـروع واجلزئيـات، بالنسـبة إىل مـا ورد يف القـرآن مـن التشـريع. وذلـك  
كأحاديث النهي عن كل ذي ناب مـن السـباع، وكـل ذي خملـب مـن الطـري، وذوات السـموم، 

  وحنو ذلك.
صل يف املقصـود أصـالة مـن الشـريعة أن يكـون منصوصـا عليـه يف الكتـاب. وهـذه هـي إذن فاأل

ــــة األوىل مــــن التشــــريع. وذلــــك حــــق أمهــــات الفضــــائل وأمهــــات الرذائــــل مــــن الواجبــــات  املرتب



واحملرمـات مجيعـا. وإمنـا للسـنة املرتبـة الثانيـة، فمـا اقتصـر علـى تشـريعه فيهـا ـ ومل يكـن مـن قبيـل 
ان إجيابــه أو حترميــه hــا مــن الدرجــة الثانيــة، بالنســبة إىل مــا أوجبــه اهللا أو البيــان والتفصــيل ـ كــ

  حرمه بالقرآن. ومن أخطأ هذه القاعدة األصولية اجلليلة فاته كثري من فقه الدين!
وأما ما سكتت عنه النصوص مجيعا من الكتاب والسنة، وأحيل على االجتهاد، فإمنـا هـو مـن 

ي مـن حيـث قصـد الشـارع إليهـا، ولـيس فقـط مـن حيـث هـي مسـألة املرتبة التشريعية الثالثـة! أ
اجتهاديـــة! وبـــني االعتبـــارين فـــرق بـــالنظر األصـــويل الـــدقيق! أعـــين أن إمهـــال الشـــارع أمـــرا بعـــدم 
الــنص عليــه يف األصــلني: الكتــاب والســنة، مــع وجــود املقتضــي للتشــريع، ال يكــون نســيانا وال 

إىل إغفـال ذلـك قصـدا، ومل يكـن عنـده باملقصـود  غفلة، وإمنا تشريعا! أي أن الشارع قد قصد
أصالة من الدين. وإمنا يكون حينئذ من الوسليات والتبعيات، ولذلك وكله إىل االجتهاد! ويف 

  )٤مثل هذا قال علماء أصول الفقه: (السكوت يف معرض احلاجة بيان!)(
ه مـن ترتيـب تشـريعي، وقـد نـص اإلمـام الشـافعي رمحـه اهللا ـ بإمجـال ـ يف رسـالته علـى مـا فصـلنا

ما أنزل اهللا من مجل فرائضه: يف أن عليهم صالة وزكاة وحجا على مـن أطاقـه، وحتـرمي (فقال: 
) ليســـت نصـــا يف ٥الزنـــا والقتـــل ومـــا أشـــبه هـــذا. قـــال: وقـــد كانـــت لرســـول اهللا يف هـــذا ســـننا(

ن فروعهــا، مل القــرآن، أبــان رســول اهللا عــن اهللا معــىن مــا أراد hــا. وتكلــم املســلمون يف أشــياء مــ
). فقولــه رمحــه اهللا: (أبــان رســول اهللا عــن اهللا معــىن مــا ٦()يســن رســول اهللا فيهــا ســنة منصوصــة

أراد hا) إشارة إىل أن وظيفة السنة البيان كما قدمناه. ولذلك كانت رتبتهـا التشـريعية بالنسـبة 
ين االجتهـــاد، إىل الكتــاب التــأخري. وقولــه بعـــد: (وتكلــم املســلمون يف أشــياء مـــن فروعهــا) يعــ

وأنت ترى أن التشريع فيـه مسـاه (فروعـا). ولـه رمحـه اهللا نـص أوضـح يف التشـريع القضـائي يبـني 
ومـن ينــازع ممـن بعـد رسـول اهللا رد األمـر إىل قضـاء اهللا، مث قضــاء (هـذه املراتـب الـثالث، قـال: 

ه قياسـا علـى رسوله؛ فإن مل يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما، وال يف واحـد منهمـا؛ ردو 
  ).٧()أحدمها
(مث قضاء رسوله) دال على الرتتيب كما هو عند أهـل اللغـة يف معـىن (مث). وهـذا قصـد  فقوله:

  ).٨()رتبة السنة التأخر عن الكتاب يف االعتبار(األصوليني بقاعدmم املشهورة: 
8تهد؛ وإمنا الرتبة واملقصود بالرتبة هنا ليس جمرد الرتتيب يف املصدرية التشريعية بالنسبة لعمل ا

التشـــريعية الـــيت عليهـــا تنبـــين قيمـــة احلكـــم املشـــرع لـــه. فلـــيس مـــا شـــرعه الشـــارع بـــنص الكتـــاب 



مساويا ملا شرعه بنص السنة، وال هذا مساويا ملـا شـرعه باالجتهـاد. كمـا هـو مفهـوم مـن نـص 
دم الشـــافعي املـــذكور. وهـــذا أصـــل عظـــيم مـــن الـــدين وقاعـــدة جليلـــة مـــن التشـــريع، ال يقـــود عـــ

  اعتبارها إال إىل املهالك.
ومبراعاة هـذا املعـىن امتنـع عنـد الشـافعي أن تنسـخ السـنة الصـحيحة الكتـاب؛ ألن كـالم اهللا ال 

وأبان هلم أنه إمنا َنَسـَخ مـا نسـخ مـن الكتـاب بالكتـاب. (ينسخه إال كالم اهللا. قال رمحه اهللا: 
مــا نــزل نصــا، ومفســرة معــىن مــا وأن الســنة ال ناســخة للكتــاب. وإمنــا هــي تبــع للكتــاب، مبثــل 

فأخرب اهللا أن نسخ القرآن وتـأخري إنزالـه ال يكـون إال بقـرآن () مث قال: ٩()أنزل اهللا منه مجال!
  ).١٠()مثله!

فقولــه هــذا نــص يف أن الســنة متــأخرة عــن الكتــاب رتبــة ال مــن حيــث مصــدرية التشــريع لعمــل 
تعلقــة باألحكـام التكليفيــة الــواردة ا8تهـد فحســب، ولكـن أيضــا مـن حيــث القيمــة التشـريعية امل

يف كــل منهمــا. ولــو اســتويا جلــاز عنــده أن تنســخ الســنة الكتــاب! وهــو مــا نفــاه قطعــا! وتــأخر 
الســنة عــن الكتــاب hــذا املعــىن يســتوي فيــه كوcــا مفســرة للكتــاب ومنشــئة ألحكــام جديــدة. 

  وهذا مطلب دقيق املعىن، عزيز املأخذ فتأمله!
مساوية للكتاب يف الرتبة التشريعية بدليل احلـديث الصـحيح الـوارد عـن ال يقال: بل إن السنة 

يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته حيدث حبديث مـن حـديثي (، والذي نصه: eالنيب
فيقــول: بيننــا وبيــنكم كتــاب اهللا، فمــا وجــدنا فيــه مــن حــالل اســتحللناه، ومــا وجــدنا فيــه مــن 

)؛ ألنــا نقــول: هــذا احلــديث ١١() مثــل مــا حــرم اهللاحــرام حرمنــاه. أال وإن مــا حــرم رســول اهللا
بها تَّ من رَ ذم يف (سياقه األصيل) إمنا هو يف ذم من أنكر االستدالل بالسنة مجلة وتفصيال! ال 

حيث رتبها اهللا ورسوله. وهو ما أمجع العلماء علـى القـول بـه وفهمـه. كمـا رأيـت مـن نصـوص 
نــه إمــام األصــوليني ـ مــن أول العلمــاء الــذين شــنوا الشــافعي رمحــه اهللا. وهــو ـ باإلضــافة إىل كو 

احلـــرب العلميـــة علــــى الطوائـــف الــــيت أمهلـــت االســـتدالل بالســــنة قصـــدا. وذلــــك هـــو موضــــوع 
  احلديث املذكور. وهو ما ال يقول به إال جاهل أو مغرض.

بــــل إن العلمــــاء قــــد نصــــوا علــــى مــــا هــــو أدق مــــن ذلــــك: وهــــو أن األصــــول التشــــريعية كلهــــا، 
لدينيــة عامتهــا؛ قــد مت الــنص عليهــا يف الســور املكيــة. ومــا ورد باملدينــة مــن التشــريع والكليــات ا

إمنا هـو كـالفروع اجلزئيـة بالنسـبة إىل مـا شـرع مبكـة! فكـان مـن الواجـب علـى الفقيـه ا8تهـد أن 



يفهم اجلزئيات منزلة على وزان الكليات. قال إمام املقاصد أبو إسـحاق الشـاطيب رمحـه اهللا يف  
إن املنـــزل مبكـــة مـــن أحكـــام الشـــريعة هـــو مـــا كـــان مـــن األحكـــام الكليـــة (املوافقـــات): كتابـــه (

). ومبــا أن اجلزئــي ال يفهــم إال يف إطــار  ١٢()والقواعــد األصــولية يف الــدين علــى غالــب األمــر
املـدين (كليـه ـ كمـا قـدمنا ـ وجـب إرجـاع املـدين يف الفهـم إىل األصـول املكيـة. قـال رمحـه اهللا: 

ي أن يكـــون منـــزال يف الفهـــم علـــى املكـــي (...) والـــدليل علـــى ذلـــك أن معـــىن مـــن الســـور ينبغـــ
اخلطـاب املـدين يف الغالــب مبـين علـى املكــي، كمـا أن املتـأخر مــن كـل واحـد منهمــا مبـين علــى 

) ومعلـوم أن االسـتقراء عنـده ـ كمـا هـو عنـد غـريه ـ ١٣()متقدمـه. دل علـى ذلـك: االسـتقراء!
  يدل على القطع!

ىن ـ عنـد الشـاطيب ـ علـى التفصـيل، منـزال علـى شـواهده كثـري، خنتـار منـه التمثيـل وبيان هذا املع
اعلــم أن القواعــد الكليــة هــي املوضــوعة أوال، (التــايل، إذ باملثــال يتضــح املقــال. قــال رمحــه اهللا: 

مبكة. مث تبعها أشياء باملدينة، كملـت hـا تلـك القواعـد الـيت  eواليت نزل hا القرآن على النيب
صلها مبكة. وكان أوهلا: اإلميان باهللا ورسوله واليـوم اآلخـر. مث تبعـه مـا هـو مـن األصـول وضع أ

العامة، كالصالة، وإنفاق املال وغري ذلك. وcى عن كل ما هو كفر، أو تابع للكفر (...) مث 
إىل املدينــة، واتســعت ِخطــة اإلســالم، كملــت هنالــك األصــول الكليــة  eملــا خــرج رســول اهللا

كإصــالح ذات البــني، والوفــاء بــالعقود، وحتــرمي املســكرات، وحتديــد احلــدود، الــيت علــى تــدريج،  
حتفــظ األمــور الضــرورية، ومــا يكملهــا وحيســنها، ورفــع احلــرج بالتخفيفــات والــرخص. ومــا أشــبه 

  ).١٤ذلك كله تكميل لألصول الكلية)(
ـــى وزان وهـــذا الكـــالم مفيـــد يف بيـــان أن األحكـــام القرآنيـــة نفســـها ليســـت ســـواء، وال هـــي  عل

واحد! فمن أخل باجلزئي ال يكون من حيث الوزر كمن أخل بالكلي. متاما ككـون مـن أنكـر 
البعـــث لـــيس ســـواء مـــع مـــن زىن أو ســـرق دون أن ينكـــر مـــا أنكـــره األول. وإن كـــان الفعـــالن  

  كالمها وزرا موزورا، وخطئا كبريا!
، مث أحكامـه اجلزئيـة، مث فبناء على كل ما تقـدم مـن تأصـيل؛ ترتتـب أحكـام القـرآن الكليـة أوال

  أحكام السنة. مث األحكام االجتهادية املستنبطة منهما. هكذا على العموم.



وأمــا األحكــام االجتهاديــة فهــي آخــرهن رتبــة مــن حيــث األصــالة التشــريعية، والقــوة التكليفيــة. 
ال ولذلك كانت ظنية كلها، بل ال حمل للقطع فيها البتة! وكانت حمل خالف يف الغالب، وجم

  للنظر املتجدد أبدا! اقبول ورد، ومتسع
  مث إن مما يلحق hذه القاعدة الرتتيبية الكلية قاعدتني:

ــ األوىل: مفادهــا (أن مــا كــان مقصــودا للشــارع أصــالة كــان تشــريعه تصــرحيا ال تلميحــا). ومــن  ـ
؛ أن تكـــون التكـــاليف االعتقاديـــة والعمليـــة ممـــا يســـع األمـــي تعقلهـــا(هنـــا لـــزم عنـــد األصـــوليني 

ــــدخول حتــــت حكمهــــا!)( ) ولــــذلك مســــى الشــــارع أصــــول الواجبــــات واحملرمــــات ١٥ليســــعه ال
بأمسائهـــا صـــراحة وعبـــارة، ومل ُيَكـــّن عنهـــا إميـــاء أو إشـــارة! ولـــذلك كانـــت أقـــوى طـــرق الداللـــة 
األصـــولية: (املعـــىن العبـــاري) قبـــل (املعـــىن اإلشـــاري)، كمـــا كـــان (املنطـــوق) أوىل مـــن (املفهـــوم) 

. ولـــذلك أيضـــا كانـــت القاعـــدة الرتجيحيـــة عنـــد التعـــارض: أن (ال عـــربة باصـــطالح األصـــوليني
  ).١٦بالداللة يف مقابلة التصريح)(

فكــــان أن أوجــــب شــــهادة (أال إلــــه إال اهللا وأن حممــــد رســــول اهللا)، وحــــددها يف صــــيغ عباريــــة 
واضحة معلومة، وأوجب الصالة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت احلرام. كما حـرم مـا 

م مــن احملرمــات باالســم الصــريح كــالزىن، والســرقة، وقتــل الــنفس بغــري حــق، وشــرب اخلمــر، حــر 
وأكــل امليتــة، والــدم، وحلــم اخلنزيــر...إخل. وكــل هــذه وأضــراhا عبــارات ذات دالالت واضــحة، 
وأمســاء علــى مســميات معلومــة لغــة أو عرفــا. ال خيتلــف فيهــا اثنــان وال يتنــاطح عليهــا كبشــان! 

خلـــالف يف (حتقيـــق مناطهـــا) ال يف دالالmـــا. أي عنـــد حتديـــد بعـــض أفرادهـــا وإمنـــا قـــد حيصـــل ا
اجلزئية عند التطبيق العملي، ال يف داللتها الكليـة علـى جممـوع اجلزئيـات. وهـذا معلـوم يف علـم 
األصول، منصوص على قواعده عند أهلـه. وإمنـا العـربة عنـدنا ههنـا التعريـف الكلـي بالقاعـدة؛ 

  يت من أحكام وتصورات. وأما تتبع اجلزئيات، فليس هذا حمله.للبناء عليها فيما سيأ
فاملقصـــــود إذن؛ أن تســـــمية الشـــــارع ملســـــميات (َلَقِبيّـــــة) دال علـــــى القصـــــد األصـــــيل لتشـــــريع 
أحكامها بذاmا! فمـثال: ال يسـتوي حتـرمي اخلنزيـر، مـع حتـرمي السـباع وذوات السـموم، الـوارد يف 

ا؛ فــبغض النظــر عمـا أســلفنا مــن تـأخر الرتبــة التشــريعية السـنة، ملــن يقـول بتحرميهــا بــدل كراهتهـ
للســنة عــن الكتــاب، وأن مــا كــان منصوصــا عليــه بالكتــاب آكــد ممــا نــص عليــه يف الســنة؛ فــإن 
التصــريح العبــاري باســم (اخلنزيــر)، قــد حصــر التحــرمي الغلــيظ يف حيــوان معــني! وبقــي حتــرمي مــا 



ت السموم. وهذا معـىن تشـريعي لطيـف. إذ سواه على العموم واإلمجال يف مدلول السباع وذوا
لــو كــان شــيء منهــا مقصــودا بــالتحرمي علــى درجــة حتــرمي اخلنزيــر؛ لــنص عليــه الشــارع يف القــرآن 
ــى اخلنزيــر نصــا! ومــا أمهلــه إال ملعــىن، هــو مــا قررنــاه مــن أن الســكوت يف  بامســه، كمــا نــص عل

بــإطالق، وقــد يكــون معــرض البيــان بيــان! والســكوت مســتويات ومراتــب، فقــد يكــون ســكوتا 
  سكوتا عن تعيني، وهذا منه.

ـــت هـــذا؛ فقـــد تقـــرر أن مراتـــب التشـــريع، وقـــوة األحكـــام الشـــرعية، مبنيـــة علـــى أولويـــة  وإذا ثب
القصـــد التشـــريعي ملـــا نـــص عليـــه يف القـــرآن أوال، مث مـــا نـــص عليـــه يف الســـنة ثانيـــا، مث مـــا تـــرك 

  مما عرب عنه كناية وإشارة!لالجتهاد ثالثا، وأن ما عرب عنه صراحة وعبارة؛ أوىل 
ومــن مالحظــة هــذا املعــىن فــرق أبــو حنيفــة بــني الفــرض والواجــب، وبــني احلــرام، واملكــروه كراهــة 
حترمي، مث املكروه كراهـة تنزيـه. فجعـل الفـرض واحلـرام ملـا ثبـت بـالقرآن، ومـا دون ذلـك ملـا ثبـت 

ار، وإن اخــتص أبــو بالســنة. وهــذا معــىن ـ مــن حيــث القصــد ـ متفــق عليــه بــني فقهــاء األمصــ
  ).١٧حنيفة بتمييزه باصطالحات خاصة(

الثانيــة: ممــا يلحــق بالقاعــدة الرتتيبيــة الكليــة (أن كــل مــا كــان مقصــودا للشــارع باألصــالة فصــل 
وقـد (تشريعه تفصيال) أي فصله نصا، ومل يكد يـرتك منـه لالجتهـاد إال قلـيال! قـال عـز وجـل: 

الـــر. كتـــاٌب ُأحِكَمـــْت آياتـــه مث (ل ســـبحانه: ) وقـــا١١٩فصـــل لكـــم مـــا حـــرم عليكم)(األنعـــام:
). وذلك شأن أحكام أركان اإلسالم مجلة فقد فصـلتها ١ُفصَِّلْت من لدن حكيم خبري)(هود:

السنة النبوية تفصيال، وكذلك كثري مـن األحكـام املقصـودة للشـارع باألصـالة، كأحكـام الـزواج 
ها القـــرآن تفصـــيال. وكـــذا ســـائر والطـــالق، واملـــرياث، وســـائر أحكـــام األســـرة، فهـــذه قـــد فصـــل

  احملرمات بالكتاب جاء تفصيلها الكامل بالسنة.
وأمـــا حيـــث ال جتـــد التفصـــيل ال بالكتـــاب وال بالســـنة، وإمنـــا جممـــالت تشـــريعية، أو عمومـــات 
قرآنيــة أو ســنية؛ فمعنــاه أن ذلــك احلكــم قــد أحيــل تفصــيله علــى االجتهــاد، وأنــه تشــريع مــن 

كـام (العـادات الـيت يشـهد هلـا الطبـع)؛ ولـذلك ال يتأكـد الطلـب الدرجة الثالثة. وهـو شـأن أح
ــى آحادهــا. إذ كــل ذلــك يوكــل إىل  ــآت تنزيلهــا عل عليهــا، ال بتحديــد مقاديرهــا، وال ببيــان هي

  نظر ا8تهد.



قــال أبــو إســحاق الشــاطيب: (مــا كــان شــاهد الطبــع خادمــا لــه، ومعينــا علــى مقتضــاه، حبيــث 
مقتضى الطلـب (...) فقـد يكتفـي الشـارع يف طلبـه مبقتضـى يكون الطبع اإلنساين باعثا على 

اجلبلة الطبيعيـة، والعـادات اجلاريـة، فـال يتأكـد الطلـب تأكـد غـريه (...) أال تـرى أنـه مل يوضـع 
  )١٨(يف هذه األشياء على املخالفة حدود معلومة؟)

ه قـانوٌن وقال يف موطن آخر: (كل دليل شرعي ثبت يف الكتاب مطلقا غري مقيد، ومل ُجيعل لـ
وال ضابط خمصوص؛ فهـو راجـع إىل معـىن معقـول، وُكِـَل إىل نظـر املكلـف. وهـذا القسـم أكثـر 
ـــة املعـــىن، كالعـــدل واإلحســـان، والعفـــو، والصـــرب،  مـــا جتـــده يف األمـــور العاديـــة الـــيت هـــي معقول
والشــــــــــكر؛ يف املــــــــــأمورات. والظلــــــــــم والفحشــــــــــاء، واملنكــــــــــر، والبغــــــــــي، ونقــــــــــض العهــــــــــد؛ يف 

  وذلك بالضبط شأن األحكام السياسية كما سرتى.) ١٩املنهيات)(
وعليــه ـ وهــذه هــي نتيجــة االســتدالل ـ فــإن مــا كــان يف الشــريعة اإلســالمية أوىل بالتشــريع ـ 
حســــب القواعــــد املؤصــــلة ملــــا ذكرـــــ كــــان هــــو األوىل بالتــــدين والتعبــــد! مبعــــىن أن مــــا كــــان أوىل 

قاصــده العظمــى، ومــا مل يكــن كــذلك  بالتشــريع كــان أدخــل يف ديــن اهللا، وكــان مــن أولوياتــه وم
كـان مــن وســائله وتوابعـه لــيس إال! وأمــا مــا مل يكـن مــن هــذه وال تلـك، أي ال هــو ممــا يــدخل 

  يف الرتبة التشريعية األوىل، وال الثانية، وال الثالثة؛ فليس من دين اهللا ال أصالة وال تبعا!
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ل الثاين:هوامش املبحث األول من الفص
  ) رواه البخاري.١( 
  ) متفق عليه٢(
) رواه مسلم والبيهقي واللفظ له. ورواه أمحد، وابن خزمية، وأبـو داوود والنسـائي والطـرباين. ٣(

  وصيغة مسلم: (لتأخذوا عين مناسككم!) بالم األمر.
  ١/٢٦٢ن. أيضا: أصول الشاشي: ١/٢٤) جملة األحكام العدلية: ٤(
  ة الشيخ أمحد شاكر أن نصب (سننا) لغة شاذة.) رجح حمقق الرسال٥(
  .١٥٩ـ١٥٨) الرسالة:٦(
  ٨١) الرسالة: ٧(
  ٤/٧) املوافقات للشاطيب:٨(



  ١٠٦) الرسالة: ٩(
  ١٠٨) الرسالة: ١٠(
) رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن املقداد. وصححه األلباين يف صحيح اجلـامع الصـغري: ١١(

٨١٨٦.  
  ٣/١١٤) املوافقات: ١٢(
  ٣/٤٠٦املوافقات: ) ١٣(
  ١٠٣ـ٣/١٠٢) املوافقات: ١٤(
  .٢/٨٨) املوافقات: ١٥(
  ١/١٧) جملة األحكام العدلية: ١٦(
  .١٤١) شرح القواعد الفقهية للزرقا:١٧(
  .١٣٢ـ٣/١٣٠) املوافقات: ١٨(
  .٣/٤٦) املوافقات: ١٩(

  ـــــــــــــــ
  المبحث الثاني: في المرتبة التشريعية لألحكام السياسية:

د باألحكــــام السياســــية: كــــل التشــــريعات املتعلقــــة بتــــدبري الشــــؤون العامــــة للدولــــة. علــــى نقصــــ
  املستوى الدستوري واإلداري والتنفيذي.

وهـــــــــــذا هـــــــــــو مـــــــــــا مســـــــــــاه الفقهـــــــــــاء قـــــــــــدميا (باألحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية) علـــــــــــى حـــــــــــد تعبـــــــــــري 
)، أو (السياســة الشــرعية) علــى حــد تعبــري شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ١هـــ)(٤٥٠املــاوردي(ت:

  )، وغريهم.٣هـ)(٧٥١) وتلميذه ابن القيم (ت:٢هـ)(٧٢٨ت:(
فهـــذا كلـــه قـــائم علـــى معـــىن أســـاس: هـــو إقامـــة مؤسســـة اإلمامـــة الكـــربى، أو اخلليفـــة، أو أمـــري 
املؤمنني، أو امللك، أو رئيس الدولة. وعندما نقول (مؤسسة اإلمامة) فإننا نعـين بـذلك كـل مـا 

ــت يــدخل يف مفهــوم (الســلطة) مــن حكومــة ووزارا ت وإدارات، ممــا ميثــل ـ بصــورة مــا ولــو كان
تبعيـة ـ اخلليفـة أو امللـك، أو الـرئيس، ويتصـرف بامسـه. وذلـك شـأن (احلكومـة) كلهـا ـ مبعناهـا 

  احلديث ـ وما يدخل حتتها من أجهزة إدارية وتنفيذية.



يقــول األســتاذ عبــد الوهــاب خــالف رمحــه اهللا: (السياســة الشــرعية: هــي تــدبري الشــؤون العامــة 
للدولـــة اإلســـالمية، مبـــا يكفـــل حتقيـــق املصـــاحل، ودفـــع املضـــار، ممـــا ال يتعـــدى حـــدود الشـــريعة 
وأصــوهلا الكليــة (...) واملــراد بالشــؤون العامــة للدولــة: كــل مــا تتطلبــه حياmــا مــن نظــم، ســواء 

ـــت مـــن شـــ وcا ؤ أكانـــت دســـتورية أم ماليـــة، أم تشـــريعية، أم قضـــائية، أم تنفيذيـــة. وســـواء أكان
 هــذه الشــؤون، والنظــر يف أسســها، ووضــع قواعــدها مبــا ريأم عالقاmــا اخلارجيــة. فتــدبالداخليــة 

  ).٤يتفق وأصول الشرع: هو السياسة الشرعية.)(
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي معرفا (فقه السياسة الشرعية): (ويشمل كـذلك عالقـة الفـرد 

الســلطة بالشــعب. وهــو مــا ينظمــه بالدولــة، أو عالقــة احلــاكم بــاحملكوم، أو الراعــي بالرعيــة، أو 
يف عصـرنا (الفقـه الدسـتوري) و(املـايل) و(اإلداري)، و(الـدويل). وهـذا هـو الـذي نعنيـه باسـم: 

  )٥الفقه السياسي، أو السياسة الشرعية)(
وهذا الكالم وحنوه مستفاد من تعريف األقـدمني (لإلمامـة الكـربى أو اخلالفـة) ومـا تتطلبـه مـن 

الوقت نفسه ـ بالنظر إىل الواقع السياسي املعاصر للدول واحلكومات. نظم ومهام، ولكن ـ يف 
هــــ): (اإلمامـــة: رياســـة تامـــة، وزعامـــة عامـــة، ٤٧٦فقـــدميا قـــال اإلمـــام أبـــو املعـــايل اجلـــويين (ت:

تتعلق باخلاصة والعامة، يف مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ احلـوزة ورعايـة الرعيـة، وإقامـة 
وكـــــف اخليـــــف واحليــــف، واالنتصـــــاف للمظلــــومني مـــــن الظـــــاملني،  الــــدعوة باحلجـــــة والســــيف،

  )٦واستيفاء احلقوق من املمتنعني، وإيفائها على املستحقني.)(
ومفهــوم (السياســة الشــرعية) لــيس ببعيــد عمــا يــدرس يف (علــم السياســة) مبعنــاه املعاصــر، ومــا  

يكلوبيديا الكبـرية هو مسطر يف مسمى (القانون السياسـي) يقـول مارسـيل بريلـو: (تؤكـد األنسـ
أن السياسية: هي بالتمام (فن حكم الدولـة) لـذلك ميكـن تعريـف علـم السياسـة: بعلـم حكـم 
ـــيت تشـــكل احلكومـــات وتـــديرها يف عالقاmـــا بـــاملواطنني وبالـــدول  الـــدول، أو دراســـة املبـــادئ ال

). ويقــول الــدكتور حســن صــعب معرفــا (القــانون السياســي): (القــانون السياســي: ٧األخــرى)(
و جمموعـة القـوانني الـيت حتـدد الـنظم احلكوميـة. ونعـين: العالقـات بـني السـلطة واملـواطنني، أو ه

) ويقول: معرفا (النظام السياسي): (النظام السياسـي: هـو جمموعـة املؤسسـات الـيت ٨الرعايا)(
  ).٩تتوزع بينها آلية التقرير السياسي)(



األحيـان ـ أوسـع مفهومـا مـن حيـث إال أن مصـطلح (السياسـة الشـرعية) قـد يكـون ـ يف بعـض 
االســتعمال لــدى القــدماء مــن معــىن (فــن حكــم الدولــة)، فقــد يطلــق ويــراد بــه ـ باإلضــافة إىل 
األحكــام الســلطانية ـ (فــن القضــاء، وطرائــق الكشــف عــن اجلــاين، وتبــني املــدعى مــن املــدعى 

اب (الطــرق عليـه!) وقـد تقتصــر داللتـه علــى هـذا األخـري ـ أي القضــاء ـ كمــا هـو موضــوع كتـ
  احلكمية يف السياسة الشرعية) البن القيم، مثال.

والناظر يف كتب السياسة الشرعية واألحكام السـلطانية يف الـرتاث اإلسـالمي عمومـا؛ جيـد أcـا 
تشــمل كــل مــا آل إليــه األمــر مــن مفهــوم علــم السياســة والقــانون السياســي حــديثا. لكنهــا وإن 

ختتلـف عنـه مـن حيـث تفاصـيل املباحـث؛ بسـبب مشلت كل ذلك من حيث (الكليات) فإcـا 
اقتصـــار املفـــاهيم اجلديـــدة علـــى مـــا هـــو وضـــعي (دنيـــوي) دون مـــا هـــو شـــرعي (ديـــين)، بينمـــا 
السياسـة الشـرعية جامعـة بـني الـدين والـدنيا، كمــا سـبق يف تعريـف اجلـويين لإلمامـة، وكمـا قــال 

ة النبــوة يف حراســة الــدين قبلــه املــاوردي مبــا هــو أصــرح منــه وأوضــح: (اإلمامــة موضــوعة خلالفــ
  ).١٠وسياسة الدنيا)(

لكـــن كتـــب السياســـة الشـــرعية نفســـها ختتلـــف أيضـــا فيمـــا بينهـــا؛ بـــاختالف تفاصـــيل مباحثهـــا 
حسب تطور التجربة التارخيية، والكسب السياسي للدولة اإلسالمية القدمية. كمـا سـنبني بعـد 

  حبول اهللا.
ملرتبــــة التشــــريعية لألحكــــام السياســــية يف إال أن اإلشــــكال موضــــوع البحــــث اآلن هــــو: تبــــني ا

  اإلسالم، من حيث هي (أحكام سلطانية) أو (فن حكم الدولة).
ونغـامر ابتـداء بتقـدمي الـدعوى قبـل أدلتهـا! فنقـول: إن (األحكـام السياسـية) ـ hـذا املعـىن ـ مل 

  تنل من التشريع اإلسالمي ـ يف الغالب ـ إال املرتبة الثالثة!
ني التشريعية اليت هي مادة بناء الدولة موجودة يف القرآن والسـنة واالجتهـاد، بينما أغلب القوان

جمملـة ومفصــلة، أي البنيــة التشـريعية التحتيــة للدولــة، إن صــح التعبـري. لكــن القــوانني التشــريعية 
الكفيلة بـتنظيم (فن حكم الدولة) وإدارmا، أعـين القـوانني الدسـتورية واإلداريـة، فهـذه لـيس هلـا 

  نصوص التشريعية إال النزر اليسري جدا! وإمنا جماهلا االجتهاد احملض!من ال
واملقصــود بالبنيــة التشــريعية التحتيــة للدولــة: كــل مــواد القــانون املنظمــة للدولــة وا8تمــع، ســواء  

  ).١١كانت من أقسام القانون اخلاص، أو أقسام القانون العام، بتعبري احلقوقيني املعاصرين(



عام ـ باستثناء ما سبق استثناؤه! ـ ابتداء من القانون اجلنائي، وما يتعلق به من ففروع القانون ال
حبـــث يف أنـــواع اجلرميـــة وأقســـامها، وحبـــث يف العقوبـــات ومقاديرهـــا وأشـــكاهلا، والقـــانون املـــايل 
مبوارده ونفقاتـه، والقـانون الـدويل العـام ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام السـلم واحلـرب واحليـاد، وكـذا 

قــانون اخلــاص، ابتــداء مــن القــانون املــدين، والتجــاري، وقــانون العمــل...إخل. كــل ذلــك فــروع ال
ومــا هــو الحــق بــه؛ قــد نــص الشــارع اإلســالمي علــى أصــوله، وكثــري مــن تفاصــيله، يف القــرآن 
والسـنة، نصوصـا ختتلـف بـني إمجـال وتفصـيل. ويكفـي ـ لتتبـني حقيقـة مـا أقـول ـ أن ترجـع إىل  

ــب مثــل (أحكــام القــرآن) البــن العــريب املعــافري املــالكي، واجلــامع ألحكــام القــرآن للقــرطيب  كت
املالكي أيضا، وأحكام القرآن للجصاص احلنفي، وأحكام القرآن للكيا اهلراسي الشافعي، كل 

وأمــا احلــديثيات فهــي أكثــر مــن ذلــك ضــخامة وعــددا، منهــا االســتذكار . ذلــك يف القرآنيــات
ـــــــ ـــــــرب املطبـــــــوع يف ثالثـــــــني جمل دا! وســـــــبل الســـــــالم للصـــــــنعاين، ونيـــــــل األوطـــــــار البـــــــن عبـــــــد ال

  للشوكاين...إخل.
مث عالوة على ذلك فإن كتب الفقه اإلسالمي الضخمة قد اسـتغرقت مـن التشـريع التفصـيلي ـ 
بغـض النظـر عـن العبـادات ـ الشـيء الكثـري يف أبـواب العـادات، واملعـامالت، مـن مثـل أحكـام 

حكــــام البيــــوع والعقــــود والتصــــرفات، وأحكــــام كتفاصــــيل الــــزواج والطــــالق واإلرث، وأ  ،األســــرة
الصــــرف، والقــــراض، واإلجـــــارة، والكــــراء، والشــــركات، وســـــائر املعــــامالت الزراعيــــة كاملســـــاقاة 
واملغارســـة واملزارعـــة. وكـــذا أحكـــام القســـمة، والشـــفعة، والرهـــون، واحلجـــر، والتفلـــيس، والصـــلح 

طـــوارئ، واالســـتحقاق واهلبـــات، والكفالـــة والوكالـــة، والوديعـــة واللقطـــة، والغصـــب والضـــمان وال
والوصــــايا، والقضــــاء، واجلنايــــات والعقوبــــات، وكــــذا أحكــــام اجلهــــاد وتفصــــيل احلــــرب والســــلم 

  )١٢(.والصلح واهلدنة...إخل
ويكفي أن تنظر يف مثل هذا وزيادة ـ يف املذهب املالكي ـ كتـاب البيـان والتحصـيل البـن رشـد 

ة لإلمــام القــرايف، وبدايــة ا8تهــد وcايــة املقتصــد اجلــد، واملقــدمات املمهــدات لــه أيضــا، والــذخري 
البــن رشــد احلفيــد، واملبســوط يف الفقــه احلنفــي، واملغــين البــن قدامــة يف الفقــه احلنبلــي، وكتــاب 
األم للشـــافعي، واحمللـــى البـــن حـــزم الظـــاهري...إخل. نظـــرة هنـــا أو هنـــاك، يف هـــذا املـــذهب أو 

ب بالــذهول مــن كثــرة مــا فــرع وفصــل يف هــذه ذاك، إىل أمهــات الفقــه اإلســالمي؛ كافيــة لتصــا
  األبواب مجيعا!



كل ذلك دال بالقطع على أن اإلسالم قد وضع اإلطار العام لقيام الدولة! ـ مبعناهـا الشـامل ـ 
وذلـك بتشـريع العمومــات فيمـا حتتـاج فيــه إىل عمومـات، وتشـريع اخلصوصــات فيمـا حتتـاج فيــه 

  إىل خصوصات.
اب اإلمامة الكربى وأحكامها األصلية، املتعلقة مبنصـب اخلليفـة، إال بابا واحدا ووحيدا: هو ب

ومؤسســة اخلالفــة وهيكــل الدولــة، وشــكل الســلطة، وهــو املســمى اليــوم (بالقــانون الدســتوري). 
هــذا  ،أو بعبــارة أخــرى: األحكــام السياســية بــاملعىن احلــديث للكلمــة، أي (فــن حكــم الدولــة)

مـالت نـادرة! ومـن التفسـري السـين إال إشـارات عــابرة! وحـده مل ينـل مـن التشـريع القـرآين إال جم
  ومن االجتهاد الفقهي إال النزر اليسري!

أمــا كتــب األحكــام الســلطانية، أو السياســة الشــرعية؛ فلــم تعــرف ســبيلها إىل التــأليف ـ علــى 
املشـهور ـ إال بعـد عصــور االجتهــاد، وبدايـة عصــور التقليـد علــى احليــاة اإلسـالمية، علــى حــد 

  ).١٣الدكتور يوسف القرضاوي(تعبري 
هـــ ٤٥٠فمـن أقــدم مـا صــنف يف هــذا ا8ـال كتــاب األحكـام الســلطانية للمــاوردي املتـوىف ســنة:

ــى  أي خــالل النصــف األول مــن القــرن اخلــامس اهلجــري! واألحكــام الســلطانية أيضــا أليب يعل
 اجلـــويين املتـــوىف هــــ مث غيـــاث األمـــم إلمـــام احلـــرمني أيب املعـــايل٤٥٨الفـــراء احلنبلـــي املتـــوىف ســـنة:

هـ، مث السياسة الشرعية يف إصـالح الراعـي والرعيـة لشـيخ اإلسـالم تقـي الـدين أمحـد ٤٧٦سنة:
هـــ، والطــرق احلكميــة يف إصــالح الراعــي والرعيــة لتلميــذة ابــن قــيم ٧٢٨بــن تيميــة املتــوىف ســنة: 

مجاعـة املتــوىف هــ وكتـاب حتريــر األحكـام يف تــدبري أهـل اإلسـالم البــن ٧٥١اجلوزيـة املتـوىف ســنة:
السـبكي املتـوىف بـن هـ، مث كتاب معيد النعم ومبيـد الـنقم، لتـاج الـدين عبـد الوهـاب ٧٤٩سنة:
هـ، وبعد ذلـك كتـاب نقـد الطالـب لَِزَغـِل املناصـب لشـمس الـدين حممـد بـن طولـون ٧٧١سنة:

هـ وهذا إمنا هو نقل حريف ألغلب مباحث (كتاب معيد ٩٥٣الصاحلي الدمشقي املتوىف سنة:
  بن السبكي!انعم ومبيد النقم) لتاج الدين عبد الوهاب ال

مث جـــاءت كتـــب املعاصـــرين مثـــل الشـــيخ عبـــد الوهـــاب خـــالف والـــدكتور يوســـف القرضـــاوي، 
والدكتور فتحي الدريين وغـريهم. ولكـن العـربة عنـدنا هنـا بيـان حجـم حضـور هـذا املوضـوع يف 

ألول والثـاين والثالـث والرابـع مـن مثـل الفقه القـدمي. وقـد الحظنـا خلـو األجيـال األوىل: القـرن ا
  هذه التصانيف!



ويكفـــي أن تعـــد ببليوغرافيـــا لعلـــم مـــن العلـــوم علـــى رؤوس األصـــابع لـــتعلم قلـــة مـــا صـــنف فيـــه؛ 
ولذلك فقد (الحظ كثري من العلماء والباحثني أن (الفقه السياسي) مل يأخذ حقه يف البحث 

  ).١٤األخرى)(والتعميق واالجتهاد، كما أخذ سائر أنواع الفقه 
و(الفقــــه السياســــي) مــــن حيــــث هــــو (فقــــه) راجــــع إىل معــــىن التشــــريع؛ وأمــــا مــــن حيــــث هــــو 
(سياسي) فراجع إىل أحكام نظام احلكم، وطرائق بنائه وإدارته. وهـو بالضـبط مـا يعنونـه اليـوم 
بالقـــانون الدســـتوري والقــــانون اإلداري. ذلـــك أن القـــانون الدســــتوري: (يشـــتمل علـــى جممــــوع 

ــيت حتــدد نظــام احلكــم يف الدولــة، كمــا يشــتمل علــى القواعــد القواعــد و  املؤسســات القانونيــة، ال
ــيت تبــني طبيعــة الســلطات العامــة، وتوزيــع االختصاصــات فيمــا بينهــا)( )، كمــا ١٥األساســية ال

(يشمل القانون اإلداري جمموع القواعد القانونية اليت تنظم عمل السلطة اإلدارية ونشـاطها يف 
  ).١٦ا تبني العالقة بني األفراد وحقوق هؤالء جتاهها)(أداء مهامها. كم

  وهذه هي احللقة ملفقودة من نصوص التشريع اإلسالمي: القرآن والسنة!
  فلماذا؟

  ذلك هو أصل الدعوى وأساس اإلشكال، وقضية الدرس hذا البحث!
اصــرة، وهــو واحــد مــن أهــم قضــايا االخــتالف احلاصــل اليــوم بــني فصــائل احلركــة اإلســالمية املع

متاما كما كان قدميا بني فرقاء الفرق اإلسالمية ومذاهب علم الكالم! فهل التاريخ يعيد نفسه 
  فعال؟

: (وأعظــم خــالف بنــوع مــن املبالغــة حــىت إن مــؤرخ املــذاهب الكالميــة اإلمــام الشهرســتاين قــال
لـى بني األمة خالف اإلمامـة، إذ مـا ُسـل سـيف يف اإلسـالم علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـل ع

وعقـــد مــؤرخ العلـــوم عبـــد الـــرمحن ابــن خلـــدون فصـــال يف املســـألة  )١٧اإلمامــة يف كـــل زمـــان!)(
بعنـــــــــوان: (الفصـــــــــل الســـــــــادس والعشـــــــــرون يف اخـــــــــتالف األمـــــــــة يف حكـــــــــم هـــــــــذا املنصـــــــــب 

)، وقــــال الــــدكتور حممــــد مهــــدي مشــــس الــــدين، بلغــــة معاصــــرة: (مــــا اختلــــف ١٨وشــــروطه)(
  ).١٩يف اإلسالم ويف طبيعة هذا النظام!)(املسلمون يف شيء اختالفهم يف نظام احلكم 

ومــا كــانوا ليختلفــوا هــذا االخــتالف الشــديد؛ لــو كــان هنــاك مــن النصــوص التشــريعية، القرآنيــة 
واحلديثية، يف املسـألة السياسـية والدسـتورية مـا ـ ال أقـول يرفـع اخلـالف بـإطالق؛ ولكـن ـ جيمـع 



أن يف أغلـب التشـريع اإلسـالمي يف املذاهب على أصـول كليـة، وأحكـام رئيسـية، كمـا هـو الشـ
  العبادات والعادات. ولنحقق ذلك على مناطاته حىت تراه حبول اهللا!

أمــــا القــــرآن فقـــــد أمجــــع الســـــابقون والالحقــــون علــــى خلـــــوه مــــن نصـــــوص خمصوصــــة بالشـــــأن 
. (وأمــرهم شــورى )١٥٩آل عمــران:(السياســي، مــا عــدا آيــيت الشــورى: (وشــاورهم يف األمــر)

  .)٣٥الشورى:(بينهم)
واآليتان مع ذلك ليسـتا (نصـا) علـى الشـورى بـاملعىن السياسـي إطالقـا! وعنـدما أقـول: (نصـا) 
فبــاملعىن األصــويل العلمــي للكلمــة! أي: (العبــارة الدالــة علــى معــىن واحــد ال حيتمــل التأويــل). 
وإمنـــا هـــي دالـــة عليـــه (إمجـــاال) و(إطالقـــا)، وهـــو واحـــد مـــن مقتضـــياmا لـــيس إال. ويف أحســـن 

قـــد تكـــون دالـــة عليـــه (ظـــاهرا). فأمـــا آيـــة (آل عمـــران) فتلـــك إىل الداللـــة (الظـــاهرة) األحـــوال 
أقـــرب؛ ألcـــا وردت يف ســـياق الشـــأن العســـكري واختـــاذ قـــرار احلـــرب! وهـــذه قضـــية هلـــا صـــلة 
بالتــدبري السياســي فعــال، إال أنــه ال قرينــة تصــرفها عــن إرادة غــري املســألة السياســية بالشـــورى! 

معناها هذا فقط، إذ ميكن أن تفيد األمـر بالشـورى يف كـل شـأن هـام ولذلك كانت ظاهرة يف 
  ولو مل يكن سياسيا؛ ألن (األمر): هو الشأن اهلام، واخلطب العظيم.

بل إن من املفسرين من حنا hا منحا (التشـاور الفقهـي)؛ لتحصـيل االتفـاق يف االجتهـاد علـى 
) ٢١٠فسرين أبو جعفر الطربي (ت:احلكم الشرعي، مبا يشبه (اإلمجاع).  ولقد نقل شيخ امل

حنــو ذلــك عمــن ســبقه مــن أهــل التفســري. قــال ـ بعــد أن ذكــر املعــىن األول: وهــو أن مشــاورة 
هلم إمنا هي لتأليف قلوhم على الدين ليس إال!: (وقال آخرون: إمنا أمره اهللا مبشـاورة  eالنيب

دبريه أســبابه عــن آرائهــم؛ ليتبعــه أصــحابه فيمــا أمــره مبشــاورmم فيــه، مــع إغنائــه بتقويتــه إيــاه، وتــ
املؤمنون من بعده، فيمـا حـزhم مـن أمـر ديـنهم، ويسـتنوا بسـنته يف ذلـك، وحيتـذوا املثـال الـذي 
رأوه يفعلـه يف حياتـه، مـن مشـاورته يف أمـوره ـ مـع املنزلـة الـيت هـو hـا مـن اهللا ـ أصـحابه وأتباعـه 

ا بيــنهم، مث يصــدروا عمــا اجتمــع عليــه يف األمــر، ينــزل hــم مــن أمــر ديــنهم ودنيــاهم، فيتشــاورو 
ملؤهم؛ ألن املؤمنني إذا تشاوروا يف أمور دينهم متبعني احلق يف ذلـك؛ مل خيلهـم اهللا عـز وجـل 
مــن لطفــه، وتوفيقــه للصــواب مــن الــرأي والقــول فيــه. قــالوا: وذلــك نظــري قولــه عــز وجــل الــذي 

  ).٢٠()(وأمرهم شورى بينهم مدح به أهل اإلميان:



رة الشورى املذكورة آنفا؛ فهي إىل الداللة العامة أقرب، وال جيوز قصر اللفظ العام وأما آية سو 
علـى بعـض أفـراده ـ كمـا هـو معلـوم يف األصـول ـ بغـري خمصـص معتـرب. ولـذلك فـإن اآليـة ـ كمـا 
ــى امتــداح الشــورى يف كــل أمــر ذي بــال.  ـــ(الشورى) ـ دالــة عل هــي تســمية الســورة بأكملهــا ب

ت يف ســــياق دال باألصــــالة علــــى أوصــــاف التــــدين العــــام. وذلــــك قولــــه خاصــــة وأن اآليــــة ورد
تعــاىل: (والــذين جيتنبــون كبــائر االمث والفــواحش وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون. والــذين اســتجابوا 
لرhم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) اآليات. وقصـرها علـى الداللـة 

واحـدة مـن أفرادهـا، لـيس إال! ولـذلك كـان التشـاور يف الطـالق السياسية (حتكـم)! وإمنـا هـذه 
صدها hذا االعتبار. قال عز وجل: (فـإن أرادا فصـاال عـن تـراض منهمـا وتشـاور اجزءا من مق

  ).٢٣١فال جناح عليهما)(البقرة:
ومل يرد للشورى ومشتقاmا ـ بعد ذلك ـ ذكر يف القـرآن؛ عـدا هـذه املـواطن الثالثـة! وهـذه ـ حبـد 

mا ـ داللـة أخـرى هامـة. إذ كيـف تكـون األحكـام السياسـية مقصـودة للشـارع باألصـالة، وال ذا
يكون هلا من التشريع القرآين سوى هاتني اإلشارتني؟ هـذا خلـف! وهـو يف اآلن نفسـه خمـالف 

  ملنهج التشريع اإلسالمي، وقواعده الكلية، كما بيناه يف املبحث األول من هذا الفصل.
علــى أصــول الواجبــات، مــن الصــلوات والزكــوات والصــيام واحلــج، ويــنص كيــف يــنص القــرآن 

علـى احملرمـات مـن املطعومـات واملشـروبات، بـل يـنص علـى املنـدوبات، مـن األذكـار والعمـرات 
والصـــدقات ونوافـــل الصـــالة...إخل. ممـــا هـــو مقصـــود لـــه أصـــالة أو تبعـــا، ويـــنص علـــى أحكـــام 

ذلـــك علـــى أحكـــام السياســـة؛ كيـــف يصـــح  اإلرث واألســـرة مفصـــلة تفصـــيال؛ مث ال يـــنص بعـــد
ذلك إال أن تكون هذه األحكام غـري مقصـودة لـه أصـالة علـى األقـل؟ إن قـول العكـس حيتـاج 
من قائله إىل نقض هذا االستدالل! وبيان سر غياب النص التشـريعي القـرآين! وخلـوه مـن أي 

الـدين إال أن حكم صريح يف شأن اعتربه بعضهم (أصال) من أصول الدين! وما كان ألصول 
تكــون نصوصــا قرآنيــة. فأصــول العقيــدة اإلســالمية ال تؤخــذ إال بــالتواتر، كمــا هــو معلــوم عنــد 

  مجهور العلماء.
وأما السنة ـ وهي حمل البيان والتفصيل ـ فلم تفصل من األمر شيئا! بل إن أغلـب مـا ورد فيهـا 

ديــث الفــنت) ـ مــن أحاديــث عــن الشــأن السياســي؛ هــو مــن (أحاديــث الفــنت). ومعــىن (أحا



باصطالح احملدثني ـ األخبار النبويـة الـيت حتـدث فيهـا الرسـول صـلى اهللا عليـه عمـا سـيقع بعـده 
  من حوادث إىل ما بني يدي الساعة. ومن ذلك أحوال اخلالفة وامللك.

ومشـــكلة االســـتدالل بالســـنة لـــدى بعـــض اإلســـالميني اعتمـــادهم يف كثـــري مـــن األحـــوال علـــى 
وضـــوعة، بــل يف بعــض األحيـــان علــى اخلرافــات! وحنـــن قــد آلينــا علـــى األحاديــث الضــعيفة وامل

  أنفسنا أال نورد يف حبثنا هذا ـ وكل حبث كتبناه أو نكتبه ـ إال ما صح سنده إن شاء اهللا.
ومعلوم أمنا أحاديث الفنت يف غالبها أخبار، ال إنشاءات. باملعىن البالغي. واألحكام الشرعية 

مـــن (اخلـــرب) بـــاملعىن املـــذكور. ولـــو ورد التشـــريع يف صـــيغة اجلملـــة إمنـــا تؤخـــذ مـــن (اإلنشـــاء) ال 
) أي ١٨٣اخلربية لكان مبعىن اإلنشاء، كما هو يف قوله تعاىل: (كتـب علـيكم الصـيام)(البقرة:

  مبعىن: صوموا!
: (تكـون النبـوة فـيكم مـا eومن أشهر ما ورد يف الشأن السياسي، من احلـديث النبـوي؛ قولـه

 يرفعهـــا اهللا إذا شـــاء أن يرفعهـــا، مث تكـــون خالفـــة علـــى منهـــاج النبـــوة، شـــاء اهللا أن تكـــون، مث
فتكون ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعهـا، مث يكـون ملكـا عاضـا، فتكـون مـا 
شــاء اهللا أن تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء اهللا أن يرفعهــا، مث تكــون ملكــا جربيــا، فتكــون مــا شــاء 

ا إذا شــــــاء أن يرفعهــــــا، مث تكــــــون خالفــــــة علــــــى منهــــــاج النبــــــوة، مث اهللا أن تكــــــون، مث يرفعهــــــ
  ).٢١سكت)(

وهــذا حــديث مشــهور، متــداول لــدى كثــري مــن أبنــاء احلركــات اإلســالمية اليــوم، يســتدلون بــه 
على فساد الوضع السياسي املعاصر، و(يؤصلون) به للثورة ضده والزحف عليه! وهـو حـديث 

ـ وال يلـزم مـن هـذا أننـا نـدافع عـن صـل لشـيء مـن ذلـك! بالنسبة للنظـر العلمـي األصـويل ال يؤ 
إذا قامـــت احلجـــة حـــىت القصـــد متحـــيص الـــدليل واالســـتدالل؛ وإمنـــا هـــذا الســـلطان أو ذاك ـ 

ـــة األصـــولية هلـــذا  ،والربهـــان عنـــدنا قامـــت بقـــوة وألزمـــت نتيجتهـــا حكمـــا وإقناعـــا. وإمنـــا الدالل
 ،eملـا سـيكون عليـه احلـال بعـد النـيبوصـف خـربي  هي جمردبكل مراتبها املمكنة ـ احلديث ـ 

من أمر اخلالفة وامللك إىل ما شاء اهللا! فهو إذن من أحاديث الفنت. ال من نصوص التشريع. 
  هذه واحدة.



والثانيــة: فــإن احلــديث يف حاجــة إىل االجتهــاد املتعلــق بـــ(حتقيق املنــاط) بتعبــري األصــوليني، أي 
نظـــام أو ذاك هـــو مـــن اخلالفـــة، أو مـــن امللـــك التنزيـــل علـــى معـــني. إذ ال نـــص علـــى أن هـــذا ال

  العاض، أو امللك اجلربي، فالتعيني والتنزيل إذن حمض اجتهاد! وليس من نص احلديث.
والثالثــة: أن (الداللــة العباريــة) تــدل علــى أن كــال مــن امللــك العــاض واجلــربي داخــل يف مفهــوم 

لــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا (اخلالفــة) لكــن ال علــى منهــاج النبــوة. قــال: (مث تكــون خالفــة ع
شـــاء اهللا أن تكـــون، مث يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعهـــا، مث تكـــون ملكـــا عاضـــا... مث تكـــون ملكـــا 
جربيـا) فواضـح جـدا ـ ملـن يعقـل يف قواعـد العربيـة ـ أن الضـمري املسـترت يف (تكـون) يعـود علـى 

ــيت تكــون تــارة علــى منهــاج النبــوة، وتــارة ملكــا عاضــا، وتــارة  لفــظ (اخلالفــة). فاخلالفــة هــي ال
جربيا. وhذا املنطق أكد ابن تيمية رمحه اهللا: (أن شوب اخلالفة بامللك جائز يف شريعتنا، وأن 

  ).٢٢ذلك ال ينايف العدالة، وإن كانت اخلالفة احملضة أفضل)(
وقال تلميذه ابن القيم يف شرح حديث سيأيت تفصيله، وطرفه هو: (ال يـزال هـذا الـدين قائمـا 

علـــيكم اثنـــا عشـــر خليفـــة...)(متفق عليـــه) قـــال رمحـــه اهللا مســـتدال علـــى أن اســـم حـــىت يكـــون 
لــك) ويتضــمنه: (والــدليل علــى أن النــيب

ُ
إمنــا أوقــع علــيهم اســم  e(اخلالفــة) يشــمل معــىن (امل

اخلالفـــة مبعـــىن امللـــك يف غـــري خالفـــة النبـــوة قولـــه يف احلـــديث الصـــحيح (...): (ســـيكون مـــن 
، ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون مبا بعدي خلفاء يعملون مبا يقولون

ـــؤمرون. مـــن أنكـــر بـــرئ، ومـــن أمســـك ســـلم، ولكـــن مـــن رضـــي  ال يقولـــون، ويفعلـــون مـــا ال ي
  )٢٣()وتابع!

  وهلذا التفسري ما يؤكده من النصوص الصحيحة، وستأيت حبول اهللا.
 معصومة. قد تسمو حـىت تكـون والرابعة: أن اخلالفة ـ بناء على ما أصلت ـ (جتربة بشرية) غري

علــى منهــاج النبــوة، وقــد تــنحط حــىت تكــون ملكــا عاضــا أو جربيــا، ولكنهــا (خالفــة) يف cايــة 
املطاف! وهذا قياسه اإلنسان املسلم يف إسالمه. قد يسمو حىت درجة الصـديقني كـأيب بكـر، 

! وبــني وقــد يــنحط حــىت درجــة الفجــار كاحلجــاج بــن يوســف الثقفــي! ولكــن ال جيــوز تكفــريه
ــب ختتلــف بــني الســمو واالحنطــاط، وصــفة اإلســالمية باقيــة لصــاحبها علــى كــل  الــدرجتني مرات
حــال. هــذا علــى عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة، اللهــم إال إذا اعتربنــا عقيــدة اخلــوارج يف تكفــري 

  مرتكب الكبرية؛ فهذا شأن آخر.



تــأمر ـ رغــم ذلــك ـ واخلامســة: أن بعــض نصــوص أحاديــث الفــنت قــد أتبــع مبالحــق إنشــائية 
بالسمع والطاعة خلالفة امللك العاض واجلربي! ومل يرد ما يأمر بالعصيان إال قلـيال! وكـان أوىل 
مبــن (يؤصــل) بأحاديــث الفــنت للثــورة والزحــف أن يــذكرها مجيعــا! ولــو كــان منصــفا لرجــع ـ يف 

  !).أضعف األحوال ـ إىل القاعدة األصولية: (ما احتمل واحتمل سقط به االستدالل
ولسنا هنا بصدد تزيني واجهات هذا النظام أو ذاك! فمن يعرفنا يدرك أنا بـرآء مـن مثـل هـذا، 
واحلمــد هللا. وإمنــا نــزين واجهــات البحــث العلمــي، إن شــاء اهللا، غــري املتــأثر بعاطفــة حزبيــة، أو 

 إعالميــة سياســية. فلنصــغ إذن إىل األدلــة مــن كــال الطــرفني! ولنحقــق األمــر علــى كــال )جنوميــة(
االحتمـــالني! وإمنـــا الرتجـــيح مـــا رجـــع إىل أقـــوى الـــداللتني، وأظهـــر الـــوجهني. وال مينعنـــك رأي 

  اشتهر من مراجعة قول البشر! هذا هو العدل يف العلم كما هو يف القضاء.
ولسنا بعد ذلـك ممـن يقبـل جـور السـلطان، ومفاسـد الطغيـان؛ فـال تعجلـن علينـا! فإنـه ال علـم 

  مع العجلة.
نصــوص احلديثيــة يف هــذا الســياق، جتــرى علــى غــري اهلــوى الثــوري، أو الزحفــي. قلــت: فــأكثر ال

ومنها قوله عليه السالم: (يكـون علـيكم أمـراء مـن بعـدي، يـؤخرون الصـالة، فهـي لكـم، وهـي 
  ).٢٤عليهم، فصلوا معهم ما صلوا بكم القبلة)(

رفــه: ومــن أعجــب مــا ورد مــن احلــديث الصــحيح حــديث حذيفــة بــن اليمــان الطويــل الــذي ط
(كـــان النـــاس يســـألون عـــن اخلـــري وكنـــت أســـأل عـــن الشـــر خمافـــة أن يلحقـــين) فتحـــدث رســـول 

  عن (فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجاhم إليها قذفوه فيها. eاهللا
  قلت: يا رسول اهللا صفهم لنا! قال:
  هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
  أدركين ذلك؟قلت: يا رسول اهللا فما تأمرين إن 

قــال: تلتــزم مجاعــة املســلمني وإمــامهم، تســمع وتطيــع األمــري، وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك، 
  ).٢٥فامسع وأطع!)(
: (أال إين أوشــك أن أدعــى فأجيــب، فيلــيكم عمــال مــن بعــدي، يقولــون مــا eمث أيضــا قولــه

عمـال مـن  يعلمون، ويعملون مبا يعرفون، وطاعة أولئك طاعة. فتلبثون كذلك دهـرا، مث يلـيكم
ــى  بعــدهم، يقولــون مــا ال يعلمــون، ويعملــون مــا ال يعرفــون، فمــن ناصــحهم ووازرهــم وشــد عل



أعضادهم؛ فأولئك قد هلكوا وأهلكوا! خالطوهم بأجسـادكم، وزايلـوهم بأعمـالكم، واشـهدوا 
: (فمــن ناصــحهم) ال e). فقولــه٢٦علــى احملســن بأنــه حمســن، وعلــى املســيء بأنــه مســيء!)(

احلة، وإمنــا املقصــود: ناصــحهم مبعــىن دهلــم علــى مســالك مــا يشــتهون مــن يعــين النصــيحة الصــ
فأولئك قد من قوله بعد: ( قرينة الظاهرةغواية. فهو املعىن السليب للنصح. والدال على ذلك ال

!) فهـــذا صـــارف للفـــظ األول عـــن ظـــاهره. مث إن كليـــات اإلســـالم يف وجـــوب هلكـــوا وأهلكـــوا
يـــل الصـــحيح. ولـــيس يف هـــذا الـــنص إال مـــا يـــدل علـــى النصـــح لألئمـــة شـــاهدة علـــى هـــذا التأو 

: (إنـه سـتكون فرقـة واخـتالف فـإذا كـان eوجوب املهادنة للسلطان اجلـائر! وأصـرح منـه قولـه
كذلك فاكسـر سـيفك، واختـذ سـيفا مـن خشـب، واقعـد يف بيتـك حـىت تأتيـك يـد خاطئـة، أو 

  ).٢٧ميتة قاضية)(
صار ـ كما سنبينه يف الفصل الثالث حبول اهللا ـ ومن هنا كان الفقه الذي أمجع عليه فقهاء األم

هــو: عــدم جــواز اخلــروج علــى الســلطان املســلم، مهمــا كــان شــأنه يف الــدين بــني القــوة واللــني! 
  ومهما كانت صيغة بيعته بني والية العهد، وشورى أهل احلل والعقد.

مـراء، ولـو كـانوا وسسب ذلك الفقه؛ إمنا هو ما أمجعوا عليه من حرمة نزع اليـد مـن الطاعـة لأل
ظلمة وفساقا! رعيا للمصلحة الراجحة املتمثلة يف اجتماع كلمة املسـلمني، مـن جهـة؛ ولتـأخر 
رتبـة األحكـام السياسـية يف التشـريع اإلسـالمي مـن جهـة أخـرى، وقيـام الـدين علـى مـا سـواها،  

يـا! وإليـك كما بيناه قبل بأدلته. وهلم يف ذلك أحادث صحيحة مليحة، تواتر معناها تواترا كل
  منها أمثلة، لن نسوقها إال مما خرجه الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدمها!

: (عليــــك الســــمُع والطاعــــُة يف عســــرك ويســــرك، eفعــــن أيب هريــــرة رضــــي اهللا عنــــه قــــال: قــــال
). فمعـــىن (أثـــرة عليـــك): تفضـــيل الســـلطان غـــريك ٢٨ومنشـــطك ومكرهـــك، وأَثـَـــَرٍة عليـــك!)(

ممــن يواليــه! فهــو يــؤثرهم عليــك رغــم اســتحقاقك أنــت مـــا ال عليــك، مــن أهلــه وعشــريته، أو 
  يستحقون هم!

، فبايعنـاه، فكـان فيمـا أخـذ eوعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال: (دعانـا رسـول اهللا
علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأَثـََرٍة علينا، وأن ال 

  ).٢٩قال: إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان)(ننازع األمر أهله! ـ 



: (إcا ستكون بعدي أَثـََرٌة وأمور تنكروcا. قالوا يا رسول اهللا كيف تأمر من أدرك منـا eوقال
  )٣٠()ذلك؟ قال: (تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم!

ي أئمـــة ال يهتـــدون hـــداي، وال قـــال: (يكـــون بعـــد eوعـــن حذيفـــة رضـــي اهللا عنـــه عـــن النـــيب
يســتنون بســنيت، وســيقوم فــيهم رجــال قلــوhم قلــوب الشــياطني يف جثمــان إنــس). قــال: قلــت:  
كيــف أصــنع يــا رســول اهللا إن أدركــت ذلــك؟ قــال: (تســمع وتطيــع لألمــري وإن ضــرب ظهــرك، 

  ).٣١()وأخذ مالك، فامسع وأطع!
ميتــة جاهليــة. ومــن قاتــل حتــت : (مــن خــرج مــن الطاعــة وفــارق اجلماعــة فمــات؛ مــات eقــال

يــٍة يغضــب لعصــبة، أو يــدعو إىل عصــبة، أو ينصــر عصــبة؛ فُقِتــل فقتلــة جاهليــة! ومــن  رايــة ُعمِّ
خــرج علــى أمــيت يضــرب بـَرَّهــا وفاجَرهــا، وال يتحاشــا مــن مؤمنهــا، وال يفــي لــذي عهــد عهــده، 

  )٣٢فليس مين ولست منه!)(
ــت إن قامــت علينــا أمــراء ، فقال:(eوســأل ســلمة بــن يزيــد اجلعفــي رســول اهللا يــا نــيب اهللا أرأي

يســـألونا حقهـــم، ومينعونـــا حقنـــا فمـــا تأمرنـــا؟ فـــأعرض عنـــه مث ســـأله فـــأعرض عنـــه، مث ســـأله يف 
: (امسعــوا وأطيعــوا فإمنــا eالثانيــة، أو يف الثالثــة، فجذبــه األشــعث بــن قــيس، فقــال رســول اهللا

  ).٣٣عليهم ما ُمحِّلوا، وعليكم ما محلتم)(
، قـال: (خيـار أئمـتكم الـذين حتبـوcم eلـك رضـي اهللا عنـه، عـن رسـول اهللاوعن عوف بـن ما

وحيبــونكم، ويصــلون علــيكم وتصــلون علــيهم. وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــوcم ويبغضــونكم، 
وتلعنوcم ويلعنـونكم ـ قيـل: يـا رسـول اهللا أفـال ننابـذهم بالسـيف؟ ـ فقـال: ال! مـا أقـاموا فـيكم 

  )٣٤شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة!)( الصالة. وإذا رأيتم من والتكم
مث إن خالصة ما وصل إليه فقهاء احلديث وشراحه من املتأخرين، إمنا كان زبدة ما أمجع عليه 
علماء األمصار من املتقدمني. فهذا ابن حجر العسقالين قـد رأى ـ يف الفـتح ـ (وجـوب طاعـة 

املنـع مـن اخلـروج عليـه، ولـو جـار يف حكمـه، وأنـه ال ينخلـع اإلمام الـذي انعقـدت لـه البيعـة، و 
  ).٣٥بالفسق)(

وقــال النــووي يف شــرح مســلم : (وهــذه األحاديــث يف احلــث علــى الســمع والطاعــة، يف مجيــع 
األحـــوال؛ وســـببها اجتمـــاع كلمـــة املســـلمني؛ فـــإن اخلـــالف ســـبب لفســـاد أحـــواهلم، يف ديـــنهم 

  ).٣٦ودنياهم)(



ذه األحاديـــث الصـــحاح: وهـــي أنـــه كـــان علـــى الـــذين يســـوقون ويل ههنـــا كلمـــة بعـــد ســـرد هـــ
أن يســوقوا هــذه  ؛أحاديــث الفــنت، وخيتــارون منهــا مــا يناســب مــأرhم مــن اخلــروج علــى احلكــام

لـنفهم   ؛أيضا! ويقوموا ـ بعد عرض هذه على تلك ـ مبا يقوم بـه الفقيـه مـن االجتهـاد والرتجـيح
! متا كمـا أبطلنـا مـا سـاقه (فقهـاء اخلـروج) كيف مت إبطال العمل مبا صح من البخاري ومسلم

  من فهمهم حلديث: (اخلالفة على منهاج النبوة).
ومثـــل هـــذه النصـــوص ـ نصـــوص الســـمع والطاعـــة ـ هـــي أغلـــب مـــا ورد يف أحاديـــث الفـــنت 

  السياسية، ولو استقيناها خلرجنا عن غرض هذا الكتاب.
لطاعــة عمــن كانــت هــذه نعــم هنــاك نصــوص أخــرى قليلــة، وصــحيحة أيضــا، تــدل علــى نفــي ا

، قـــال: (ســـيلي eأوصـــافهم مـــن األمـــراء، مثـــل مـــا رواه ابـــن مســـعود رضـــي اهللا عنـــه عـــن النـــيب
أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصالة عن مواقيتها. فقلـت: 

ملـن  يا رسول اهللا، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألين يـا ابـن أم عبـد كيـف تفعـل؟ ال طاعـة
). وأحيانا قد جتد بعض األحاديث يف مثل هذه األمـور تشـري إىل جـواز نـوع ٣٧عصى اهللا!)(

: (سـيكون أمـراء eلمن (اإلرجاء السياسي) الذي ميارسه البعض، وهو: االعتـزال مطلقـا! قـا
  ).٣٨تعرفون وتنكرون. فمن نابذهم جنا، ومن اعتزهلم سلم، ومن خالطهم هلك)(

كلـه ـ يف حـديث صـحيح ملـيح، بـل متفـق عليـه؛ يـنقض ظـواهر كـل مـا مث مـا رأيـك ـ بعـد هـذا  
ســـبق ذكـــره مـــن أحاديـــث! وعلـــى رأســـها حـــديث (اخلالفـــة علـــى منهـــاج النبـــوة)! قـــال رســـول 

ــزال هــذا الــدين قائمــا حــىت يكــون علــيكم اثنــا عشــر خليفــة، كلهــم جتتمــع عليــه eاهللا : (ال ي
ا عشـر خليفـة هـذه ـ إذا تتبعنـا حرفيـة ). فاالثنـ٣٩األمـة، كلهـم مـن قـريش، مث يكـون اهلـرج!)(

بـين بعـض النص على املستوى التارخيي ـ كلهم ـ ما عدا األربعـة األوائـل ـ مـن خلفـاء بـين أميـة و 
  العباس. وقد حتولت اخلالفة حينئذ إىل (ملك)!

قــد يتــواردون  )االثــين عشــر خليفــة(ولقــد حــاول أحــدهم يف مناقشــة يل معــه أن يــذهب إىل أن 
هـذا تأويــل  !قلـت: كــال !؛ حــىت ُخيْـرَِج خلفــاَء األمـويني والعباســيني مـن اإلحصــاءمـن غــري تتـابع

تــدل علــى االســتمرار  )ال يــزال(بــل صــيغة اخلطــاب اللغــوي حيــث تســتعمل فيــه عبــارة: ! باطــل
ُخمَْتِلِفــَني  ِإالَّ  الَ يـَزَالُــونَ وَ (وال داللــة فيهــا علــى االنقطــاع. وذلــك كمــا يف قولــه تعــاىل:  !والتتــابع



َيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـْواْ رِيبَـًة   يـَزَالُ الَ ( . وقوله سبحانه:)١١٨هود:)(ن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ مَ  بـُنـْ
  . كلها تعابري دالة على االستمرار.)١١٠التوبة: (اآلية ) قـُُلوhِِمْ ِيف 

خييــة؛ أن ن مثــل هــذه األحاديــث يصــعب جــدا مــن الناحيــة العلميــة، والتار ومــع ذلــك أقــول: إ
تنــزل علــى مناطــات بعينهــا، ووقــائع بــذاmا، مث تفســر تفســريا حرفيــا! متامــا كمــا صــنعت الشــيعة 

  عشرية باحلديث املذكور! ثنااال
أننا نؤصل ههنا لطاعة الطواغيت، ممن أعلن كفـره صـراحة،  -مرة أخرى  –وليس معىن ذلك 

د بيـــان حجـــم إشـــكال املســـألة وإمنـــا القصـــ !كـــال وال كرامـــة! وعـــاث فســـادا يف الـــبالد والعبـــاد
السياســـية يف اإلســـالم؛ عســـى أن نفقـــه بـــاب اخلـــروج الـــدعوي مـــن النفـــق، ونضـــع أيـــدينا علـــى 

  املفتاح احلقيقي لتجديد الدين يف األمة.
إن أحاديــث الفــنت ليســت أبــدا حمــل التشــريع إمنــا حملــه معــروف لــدى علمــاء أصــول الفقــه. أال 

عليـــة ف، ونصـــوص الســـنة اآلمـــرة الناهيـــة! القوليـــة والوهـــو النصـــوص القرآنيـــة الواضـــحة الصـــرحية
والتقريرية. أما أحاديث الفنت فال عالقة هلا hذا كله إال تبعا! وإمنا هي كاحلديث عـن (أشـراط 

  الساعة وأماراتاها) فائدmا حفظ التدين الفردي من الفنت املتوقعة.
تنبط بعســر شــديد مــن وال يقــر عاقــل أن يســكت الشــرع عــن تشــريع األحكــام السياســية لتســ

  أحاديث الفنت!
أيــــن نصــــوص وجــــوب تنصــــيب اإلمــــام أو اخلليفــــة؟ أيــــن نصــــوص شــــكل الشــــورى وقواعــــدها 
ونواقضــها؟ أيــن نصــوص حتــرمي امللــك أو إجيابــه؟ أيــن نصــوص تقســيم الســلط وتصــريفها؟ أيــن 
نصوص مدة الرتأس واالستخالف بني العمر وبعض السنوات؟ أيـن نصـوص الـوزارات وحـدود 

  فها؟ أين وأين وأين؟وظائ
يف زمانـه، هـي نفسـها تشـريع سياسـي.  eوقـد يقـال: ـ علـى سـبيل االعـرتاض ـ إن إمامـة النـيب

أليس هو املبلغ عن اهللا؟ واجلواب: أن علماء التشريع اإلسـالمي منـذ القـدمي فرقـوا يف تصـرفات 
ــــيب والتصــــرفات ، بــــني التصــــرفات باإلمامــــة، والتصــــرفات بالرســــالة، والتصــــرفات بالفتيــــا، eالن

بالقضـــاء. وأن (التصـــرفات باإلمامـــة) هـــي تصـــرفات مصـــلحية؛ لسياســـة أنـــاس يف زمـــان معـــني 
بغـري  eومكان معني، ال تلـزم غـريهم؛ فـال عالقـة هلـا بالتشـريع. وإمنـا التشـريع متعلـق بتصـرفاته



ــز ٦٨٤اإلمامــة. قــال اإلمــام شــهاب الــدين القــرايف (ت: هـــ)، يف كتابــه القــيم (اإلحكــام يف متيي
  لفتاوى من األحكام):ا

ـــى النبـــوة، والرســـالة، والفتيـــا، والقضـــاء؛ ألن  e(وأمـــا تصـــرفه باإلمامـــة؛ فهـــو وصـــف زائـــد عل
اإلمـــام: هـــو الـــذي فوضـــت إليـــه السياســـة العامـــة يف اخلالئـــق، وضـــبط معاقـــد املصــــاحل، ودرء 

مـن هـذا  املفاسد، وقمـع اجلنـاة، وقتـل الطغـاة، وتـوطني العبـاد يف الـبالد، إىل غـري ذلـك ممـا هـو
  اجلنس.

وهــذا لــيس داخــال يف مفهــوم الفتيــا، وال احلكــم، وال الرســالة، وال النبــوة؛ لتحقــق الفتيــا مبجــرد 
يعـــين: القضـــائي] بالتصـــدي [اإلخبـــار عـــن حكـــم اهللا تعـــاىل مبقتضـــى األدلـــة، وحتقـــق احلكـــم 

 أي: القاضــي] الــذي ال قــدرة لــه[لفصــل اخلصــومات دون السياســة العامــة. ال ســيما احلــاكم 
علــى التنفيــذ، كاحلــاكم الضــعيف القــدرة علــى امللــوك اجلبــابرة، بــل ينشــئ يف نفســه اإللــزام علــى 

  ذلك امللك العظيم، وال خيطر له السعي يف تنفيذه، لتعذر ذلك عليه.
بل احلاكم من حيـث هـو حـاكم: لـيس لـه إال اإلنشـاء. وأمـا قـوة التنفيـذ فـأمر زائـد علـى كونـه 

يـذ، وقـد ال ينـدرج يف واليتـه. فصـارت السـلطنة العامـة الـيت هـي حاكما. فقـد يفـوض إليـه التنف
  حقيقة اإلمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم.

أما إمام مل تفوض إليه السياسة العامة فغري معقول، إال على سبيل إطالق اإلمامة عليه جمـازا. 
  )٤٠والكالم إمنا هو يف احلقائق.)(

دســتوري غائبــة مــن النصــوص القرآنيــة واحلديثيــة، إال ومــن هنــا يتبــني لــك أن أحكــام القــانون ال
  قليال! ومن زعم غري ذلك فلياتنا بسلطان مبني!

حىت إن العلماء ملـا أرادوا االسـتدالل علـى وجـوب تنصـيب اإلمـام ـ وهـو أعلـى حكـم تشـريعي 
يف القـــانون الدســـتوري ـ مل جيـــدوا وال نصـــا واحـــدا ميكـــن أن يعتمـــد (نصـــا) باصـــطالحهم! 

دليــــل اإلمجــــاع! قــــال اإلمــــام املــــاوردي: (وعقــــدها ملــــن يقــــوم hــــا يف األمــــة واجــــب فاعتمــــدوا 
)، وقــال اإلمــام اجلــويين بعــد ذلــك مفصــال، ومبينــا: (والقواطــع ثالثــة: نــص يف  ٤١باإلمجــاع)(

كتـاب اهللا تعــاىل ال يتطــرق إليــه التأويــل، وخــرب متــواتر عــن الرســول (صــلى اهللا علــيم وســلم) ال 
  وإمجاع منعقد. ،ايته ونقله، وال تقابل االحتماالت متنه وأصلهن الزلل رو ايعارض إمك



(...) وال مطمـــع يف وجـــدان نـــص مـــن كتـــاب اهللا تعـــاىل يف تفاصـــيل اإلمامـــة! واخلـــرب املتـــواتر 
 )٤٢يعـــين مـــن الســـنة] معـــوز أيضـــا! فـــآل مـــآل الطلـــب يف تصـــحيح املـــذهب إىل اإلمجـــاع!)([

  ).وقوله: (يف تصحيح املذهب) يعين يف (اإلمامة
وال يكاد خيلو كتاب من كتب السياسية الشرعية مـن قيـاس ضـعيف، يسـتعملونه للداللـة علـى 
وجــوب تنصــيب اإلمــام وهــو البنــاء علــى علــة االجتمــاع يف حــديث الســفر، حيــث يقــول النــيب 

  ).٤٣عليه الصالة والسالم: (إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم)(
الـذات هـو مـا يسـميه األصـوليون بــ(املسكوت عنـه). إن فراغ الـنص الشـرعي مـن هـذا احلكـم ب

واملســكوت عنــه مصــطلح دال علــى أن (الســكوت) هنــا مقصــود شــرعا حلكــم تشــريعي. فعــدم 
  التشريع يف هذا السياق تشريع! وذلك كما يلي:

ــ أوال: البــد مــن التقريــر ابتــداء أن أقــوى أدلــة وجــوب تنصــيب اخلليفــة أو اإلمــام هــو اإلمجــاع!  ـ
ن اختالفهم يف تعيني هذا أو ذاك، فالعربة يف اإلمجاع هنا: التواطؤ على وجوب بغض النظر ع

التنصيب. واإلمجاع يفيد القطع كما هو معلوم يف األصول، وكمـا بـني ذلـك اجلـويين يف كالمـه 
  املستدل به قبل.

ـ ثانيا: إن سكوت الشارع عن ذلك (نصا) إمنا هو تشريع ـ كما أسلفنا ـ يستفاد منه حكمان 
ــى االجتهــاد، نظــرا الرتباطــه بالعــادات واالجتمــاع شــ رعيان: أحــدمها إحالــة هــذا األمــر كلــه عل

البشــــري العمــــراين أساســــا. ولــــذلك كــــان موكــــوال إىل املســــلمني أن يطــــوروا نظــــام احلكــــم علــــى 
ـــى أســـاس (كلـــي)  حســـب متطلبـــات الزمـــان وأهلـــه! ويكيفـــوه حســـب مقتضـــيات العصـــر. عل

ضـــرورية واحلاجيـــة والتحســــينية. وذلـــك أســـاس اخلالفــــة واحـــد: هـــو حفـــظ مقاصــــد الشـــريعة ال
اإلسالمية يف أعلى مستوياmا. وتتفاوت مراتبها يف (اإلسالمية) على حسب درجـة اخلدمـة أو 
عدمها. والثاين: قاعدة أصولية جليلة القـدر ـ سـبق إيرادهـا ـ نـص عليهـا أبـو إسـحاق الشـاطيب 

ما له ومعينا على مقتضاه حبيـث يكـون الطبـع رمحه اهللا، وهي قوله: (ما كان شاهد الطبع خاد
اإلنســــاين باعثــــا علــــى مقتضــــى الطلــــب (...) فقــــد يكتفــــي الشــــارع يف طلبــــه مبقتضــــى اجلبلــــة 
الطبيعية، والعادات اجلارية؛ فال يتأكد الطلب تأكد غريه (...) أال ترى أنه مل يوضع يف هـذه 

أمـر جمبـول عليـه اإلنسـان بـدليل ). وطلـب الرياسـة ٤٤األشياء على املخالفة حدود معلومة؟)(
  االستقراء التارخيي واملشاهدة. ومن هنا أحيل تنصيب اخلليفة على االجتهاد.



ـ ثالثا: يف أن من أهم معاين (السكوت الشرعي) عن األمر: عدم اعتباره مـن األصـول الدينيـة 
رق. وإمنـا شـذ العقدية، وال التعبدية. وهذا معتقـد مجهـور أهـل السـنة واجلماعـة وغـريهم مـن الفـ

عــن هــذا الشــيعة وحــدهم! يقــول الشــيخ مهــدي مشــس الــدين: (فأهــل الســنة واخلــوارج واملرجئــة 
)، ٤٥واجلمهور األعظم من املعتزلة والزيدية من الشيعة اعتـربوا اإلمامـة فرعـا مـن فـروع الـدين)(

ال ونقل بعد ذلك كالما ألحد أئمتهم جـاء فيـه: (نعتقـد أن اإلمامـة أصـل مـن أصـول الـدين، 
) قلــت: وهــذا غلــو يف الــدين، وشــذوذ عــن مقتضــيات ٤٦يــتم اإلميــان إال باالعتقــاد hــا)(!)(

النصــوص واإلمجــاع! فلــو صــح لكفــر كــل مســلمي العــامل عــدا هــذه الفرقــة مــن الشــيعة! ولــذلك 
فقد اشتد إمام احلرمني اجلويين يف الرد على الشيعة بعبارات قاسـية لـن نوردهـا. وإمنـا نـورد قولـه 

 املســــألة وهــــو املولــــع بالقطعيــــات يف أصــــول الفقــــه وأصــــول الــــدين: قــــال رمحــــه اهللا: احلكــــم يف
  )٤٧(وليست اإلمامة من قواعد العقائد!)(

إن (ســـكوت الشـــرع) عـــن األمـــر يفيـــد أحـــد أمـــرين: إمـــا تركـــه علـــى مقتضـــى اإلباحـــة، والـــرباءة 
ــت باإلمجــ اع، ومبيــل الطبــع األصــلية. وإمــا إحالتــه علــى االجتهــاد الشــرعي. وهــذا منــه؛ ألنــه ثب

االجتمـاعي؛ أن الشـأن السياسـي ال ميكـن أن يغيـب عــن ا8تمـع البشـري املـنظم. وهـو ضــرورة 
  من ضرورات االجتماع البشري والعمراين، على حد تعبري ابن خلدون.

مث إنـــه ال يســـمى الســـكوت الشـــرعي (ســـكوتا) إال بشـــروط علميـــة. أمههـــا: وجـــود (املقتضـــي 
أصول الفقه). واملقصود (باملقتضي): وجود الدواعي للتشريع نصا، للكالم). وهذا معلوم يف (

مث ال يــنص عليــه! والــدواعي يف مســألتنا أكثــر مــن أن حتصــى، فقــد جــاء اإلســالم بــني دولتــني 
عظيمتني: االمرباطورية الفارسية واالمرباطوريـة البيزنطيـة. ونشـأت احلضـارة العربيـة علـى أنقـاض 

إىل املدينــة وقبيلتــا األوس واخلــزرج علــى وشــك تنصــيب  eيبممالــك الــيمن، بــل لقــد هــاجر النــ
  e) ملكا عليهم! وأمر قبل ذلك باهلجرة إىل احلبشة وهي دولة ملكية. وقالعبد اهللا بن أيب(

). مث إنـــه مبجـــرد وفـــاة ٤٨يف احلـــديث الصـــحيح: (إن باحلبشـــة ملكـــا ال يظلـــم عنـــده أحـــد!)(
يف املســألة السياســية، يف ســقيفة بــين ؛ حــدث مــا حــدث بــني الصــحابة مــن اخلــالف، eالنــيب

ساعدة! فكل هذا وحنوه قاطع يف وجود املقتضي للتشريع النصي الصريح، ولكن مـع ذلـك ال 
نص ميكن القطع بداللته على ما حنن فيـه، ولـو كـان الرتفـع اخلـالف منـذ اللحظـة األوىل عنـد 



ــزول أول نازلــة مــن هــذا القبيــل علــى املســلمني. بــل قــد استشــرى اخلــال ف حــىت صــار إىل مــا ن
  عرف يف التاريخ بالفنت السياسية!

فهل كان الشارع غفال عن هذه املسألة؟ طبعا كـال! فهـذا وحـي مـن اهللا ذي اجلـالل والكمـال 
علــى نــيب معصــوم! ودواعــي ذلــك كانــت حاضــرة يف العــامل آنئــذ بقــوة إال أن الشــارع (ســكت) 

قصــد الشــارع أال يكــون فيهــا تشــريع  عــن املســألة! والســكوت hــذا االعتبــار تشــريع: مفــاده أن
منصوص. وأن حتال على االجتهاد البشري احملض. ولذلك ال تكون بالنسبة جلوهر الدين من 
حيث هو (دين) إال وسيلة، ال ركنا وال غاية. ووجوhا إمنا هو من الوجوب الوسـلي. أي كمـا 

  واجب).يقول العلماء يف قاعدmم: من باب (ما ال يتم الواجب إال به فهو 
ــ رابعــا: وعليــه؛ فــإن العبــادات احملضــة هــي أصــول اإلســالم وأركانــه اإلميانيــة والعمليــة، ممــا نُــص  ـ
عليـه يف الكتــاب والســنة. كمــا يف حـديث جربيــل املشــهور الــذي رواه عمـر بــن اخلطــاب. وهــو 
أصــل جــامع مــن أصــول اإلســالم بــل فيــه كــل مــا هــو مســمى (ديــن) يف اإلســالم، إال الشــأن 

معـان متـواترة  هـي وما فيه من كليات اإلسالم، واإلميان، واإلحسان، وما تعلق hا؛السياسي! 
يف الدين مقطوع بصحتها! فقد تواطأت النصـوص القرآنيـة واألخبـار النبويـة، علـى أcـا أصـول 
الـدين الكليــة، اعتقــادا وعمــال؛ ولـذلك كــان هــذا احلــديث ـ كمــا قلــت ـ جامعــا لكــل الــدين! 

  ونصه هو:
 eؤمنني عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه قـال: (بينمـا حنـن جلـوس عنـد رسـول اهللاعن أمري امل

ذات يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، ال يــرى عليــه أثــر 
ــيب ، فأســند ركبتيــه إىل ركبتيــه، ووضــع كفيــه eالســفر، وال يعرفــه منــا أحــد، حــىت جلــس إىل الن

  ين عن اإلسالم!على فخذيه، وقال يا حممد أخرب 
: (اإلســــالم: أن تشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا، وأن حممــــدا رســــول اهللا، وتقــــيم eفقـــال رســــول اهللا

الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصـوم رمضـان، وحتـج البيـت إن اسـتطعت إليـه سـبيال) قـال: صـدقت. 
  فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخربين عن اإلميان!

ــؤمن بــاهللا، ومالئكتــه،  ــؤمن بالقــدر خــريه وشــره). قــال: (أن ت وكتبــه، ورســله، واليــوم اآلخــر، وت
  قال صدقت، قال: فأخربين عن اإلحسان!

  قال: (أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك) قال: فأخربين عن الساعة!



  قال: (ما املسؤول عنها بأعلم من السائل)، قال: فأخربين عن أماراmا!
تها وأن ترى احلفـاة العـراة، العالـة، رعـاء الشـاء، يتطـاولون يف البنيـان!) مث قال:(أن تلد األمُة رب

انطلق فلبثت مليا. مث قال: (يا عمر أتدري من السائل؟) قلت: اهللا ورسوله أعلم. قال: (فإنه 
  ).٤٩()جربيل أتاكم يعلمكم دينكم

لداللـــة النكـــرة  فالعبــارة األخـــرية دالــة بعمومهـــا علـــى أن مــا ذكـــر يف احلــديث؛ هـــو كـــل الــدين!
املضـــافة إىل الضـــمري (ديـــنكم) علـــى االســـتغراق والشـــمول. واملتأمـــل يف نـــص احلـــديث جيـــد أن 
مــآل الــدين فيــه إمنــا هــو العمــل، وأن أهــم األعمــال فيــه إمنــا هــي (الصــالة) كمــا ســيأيت بعــد، 

  ).٥٠مفصال بأدلته يف الفصل الرابع، إن شاء اهللا(
أرفـع مـن امللـك يف خصوصـه! ولـذلك قـال عبـد الـرمحن  ومن هنا كانت إمامـة الصـالة عنـد اهللا

بن خلدون يف سياق عـرض (خطـط) اخلالفـة مبقدمتـه، أي وظائفهـا ومهامهـا املندرجـة حتتهـا: 
(فأما إمامة الصالة فهي أرفع هذه اخلطط كلها، وأرفع من امللك خبصوصه املندرج معها حتت 

يب بكـر رضـي اهللا عنـه باسـتخالفه يف اخلالفة. ولقد يشهد لذلك استدالل الصحابة يف شأن أ
ــــى اســــتخالفه يف السياســــة، يف قــــوهلم: ارتضــــاه رســــول اهللا ــــديننا أفــــال نرضــــاه  eالصــــالة عل ل

) ونقـل هــذا عنـه ـ بصــورة ٥١لـدنيانا؟ فلـوال أن الصـالة أرفــع مـن السياسـة ملـا صــح القيـاس!)(
(إكليـل الكرامـة  هــ) يف كتابـه١٣٠٧حرفية ـ سـيد صـديق حسـن خـان القنـوجي املتـوىف سـنة: (

  ).٥٢يف بيان مقاصد اإلمامة)(
ـــزان التـــدين يف اإلســـالم. والنصـــوص يف هـــذا  ـــت الصـــالة هـــي صـــمام األمـــان، ومي ولـــذلك كان
متــواترة املعــىن. ومل يثبــت شــيء مــن ذلــك للسياســة ووظائفهــا، hــذا العمــوم، وhــذه القــوة! قــال 

مـة الصـالة! فـإن صـلحت صـلح لـه عليه الصالة والسـالم: (أول مـا حياسـب بـه العبـد يـوم القيا
)، فكأنه عليه الصالة والسالم اختزل الـدين  ٥٣سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله!)(

: (الصالَة وما ملكت أميانكم! الصالَة وما eكله يف الصالة! حىت إنه كان من آخر وصاياه
ــت ). ومل يــوص بشــيء مــن أمــور السياســة إال الســمع والطاعــة ك٥٤ملكــت أميــانكم!)( مــا رأي

قبـل! وكتـب عمــر بـن اخلطـاب إىل عمالــه يقـول: (إن أهــم أمـركم عنـدي الصــالة! مـن حفظهــا 
). فهـــؤالء عمـــال ٥٥أو حـــافظ عليهـــا؛ حفـــظ دينـــه، ومـــن ضـــيعها فهـــو ملـــا ســـواها أضـــيع!)(

  األقاليم، وهياكل الدولة، كانت الصالة أهم (أمرهم)!



اعـة، لقـي اهللا يـوم القيامـة ال حجـة : (من خلع يدا من طeوأما أحاديث البيعة من مثل قوله
) فهـذه (بيعـة اإلسـالم)، ال بيعـة ٥٦له! ومن مات وليس يف عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة!)(

الســــلطان! وذلــــك قــــول اهللا عــــز وجــــل: (إن الــــذين يبايعونــــك إمنــــا يبــــايعون اهللا. يــــد اهللا فــــوق 
ليـــه فســـنوتيه أجـــرا أيـــديهم. فمـــن نكـــث فإمنـــا ينكـــث علـــى نفســـه. ومـــن أوىف مبـــا عاهـــد اهللا ع

  )١٠عظيما)(سورة الفتح:
وأغلـــب أهـــل احلـــديث ترمجـــوا لـــذلك يف مصـــنفاmم بلفـــظ: (بـــاب بيعـــة اإلســـالم)، وقـــد ذكـــر 
البخاري يف ترمجة (شعيث بن عاصم بن حصني بن مشمت) (أن أباه حصينا حدثه أنـه وفـد 

نن البيهقـي ومعجـم ). وقد ورد املصطلح املذكور يف سـ٥٧، وبايعه بيعة اإلسالم)(eإىل النيب
  ).٥٨اين، وقال النسائي يف سننه: (باب البيعة على اإلسالم)(رب الط

وأمــا خبصــوص قولــه تعــاىل: (إن الــذين يبايعونــك... اآليــة) فقــد ذكرهــا البخــاري يف صــحيحه 
تتمـة لرتمجــة (بــاب مــن نكـث بيعــة) وأخــرج يف ذلــك حــديث جـابر رضــي اهللا عنــه قــال: (جــاء 

: بــايعين علــى اإلســالم! فبايعــه علــى اإلســالم، مث جــاء الغــد حممومــا، فقــال eأعــرايب إىل النــيب
) وإمنا كانوا ٥٩فقال: أقلين! فأىب، فلما وىل قال: املدينة كالكري تنفي خبثها، وتنصع طيبها)(

ـــزىن، وأشـــياء كثـــرية مـــن أصـــول الشـــريعة  يبـــايعون علـــى الصـــالة والصـــيام وعـــدم الشـــرك وتـــرك ال
نسـاء) قريبـا مــن ذلـك، فقـد تــرجم البخـاري يف صـحيحه: (بــاب وفروعهـا. كمـا كانـت (بيعــة ال

بيعة النساء) وقال مسلم: (باب كيفية بيعة النساء) وأخرج كالمهـا يف ذلـك عـن عائشـة رضـي 
اهللا عنهــا قالــت: (كانــت املؤمنــات إذا هــاجرن إىل رســول اهللا ميــتحن بقــول اهللا عــز وجــل: (يــا 

ـــيبء إذا جـــاءك املؤمنـــات يبايعنـــك علـــ ى أال يشـــركن بـــاهللا شـــيئا وال يســـرقن وال يـــزنني) أيهـــا الن
إذا أقررن بذلك من قوهلن؛ قـال هلـن: انطلقـن فقـد  eحىت قالت:] وكان رسول اهللا[اآلية... 

ــــايعتكن!)( ــــابع٦٠ب ـــــ(بيعة النســــاء) يف ني). ذلــــك مــــا كــــان يســــمى يف عهــــد الصــــحابة والت : ب
ـــيبخصـــوص النســـاء، و(بيعـــة اإلســـالم) يف عمـــوم الرجـــال والنســـاء. و  أن  eقـــد تـــواتر عـــن الن

(اإلســالم) هـــو: شـــهادة أال إلـــه إال اهللا، وأن حممـــدا رســول اهللا، وإقـــام الصـــالة، وإيتـــاء الزكـــاة، 
  وصيام رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال.



وهـذه األمــور الـيت هــي (أركـان اإلســالم) ليسـت مرتبطــة بإقامـة اخلليفــة وال حـىت إنشــاء الدولــة؛ 
ســببه والعلــة مبعلوهلــا. ولــذلك ربــط اجلــويين رمحــه اهللا حكــم وجــوب تنصــيب ارتبــاط الســبب مب

  ).٦١اخلليفة (باإلمكان). قال: (فنصب اإلمام عند اإلمكان واجب)(
هــذا هــو اإلســالم املتــواتر عــن الرســول وصــحابته الكــرام. وذلــك أســاس بيعــة الطاعــة الدينيــة هللا 

  ولرسوله عليه الصالة والسالم.
؛ لتحقيــــق مناطــــات ضــــروري ن قيــــام الدولــــة اإلســــالمية مطلــــب شــــرعينعــــم؛ ال خــــالف يف أ

األحكــام الشــرعية املتعلقــة باملؤسســات كالقضــاء، واجلهــاد، واحلســبة، ومحايــة التــدين العــام يف 
ا8تمـــع، وال خـــالف يف أن الـــذي يقـــول بفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة جاهـــل بالـــدين، وجاهـــل 

  بالدولة معا!
م مــن الــدين بالضــرورة، أن أحكامــه العامــة؛ ال تقــوم ـ علــى فأمــا جهلــه بالــدين؛ فألنــه قــد علــ

املستوى االجتماعي ـ إال بالدولة، كالتشـريع اجلنـائي، والقضـائي، واالجتمـاعي، واالقتصـادي، 
وسائر أشكال املعامالت املالية. وأما جهله بالدولة؛ فألنه علم ضرورة أيضا؛ أنـه والعسكري، 

ســـتندة إىل خلفيـــة إيديولوجيـــة معينـــة، تقـــوم مقـــام الـــدين! ال دولـــة قامـــت يف الواقـــع إال وهـــي م
فاالشــرتاكية، والعلمانيــة، والليبرياليــة... إخل. كــل ذلــك عنــدما تلتزمــه الدولــة، كقــيم عليــا حتــافظ 
عليها، وتقدسها؛ يكون مبعىن الدين بالنسبة إليها؛ فال دولة إذن إال وهلا ديـن. بـل إن املسـوغ 

ما تتضمنه من مذهبية تصورية للعقد االجتماعي. ومبجـرد أن يعلـن األول لقيام الدولة إمنا هو 
بكـــل مــــا  -شــــكليا  -يف الدســـتور أن ديـــن (الدولــــة) اإلســـالم؛ فقـــد التزمــــت هـــذه املؤسســـة 

يقتضــــيه هــــذا الــــدين. فإمــــا أن ترجــــع إذن إىل مــــا دجبتــــه يف دســــتورها؛ فتكــــون دولــــة إســــالمية 
  ه؛ فتكون بذلك مناقضة لنفسها!بالفعل، كما هي بالقوة. وإما أن ترجع إىل غري 

  ومن هنا كان من يقول بالفصل بينهما جاهال hما معا!
إال أن ذلــك ال ينبغــي أن يقودنــا إىل الغلــو ـ يف رد الفعــل ـ لنجعــل الدولــة هــي كــل الــدين! 

ســال املرســلني! وإمنــا احلــق أن الدولــة (آلــة) مــن آالت ر والسياســة هــي غايــة رب العــاملني مــن إ
 يكن hا دعوًة كان بغريها؛ حىت إذا استوى هـو يف النـاس إسـالما وإميانـا؛ كانـت الدين، إن مل

  هي به، وجاءت على شرطه. أي جاءت نتيجة طبيعية تلقاء قيامه.



وإمنا الدين قضية وجودية كربى، تتعلق بكينونة اإلنسان يف الوجـود، ومذهبيـة شـاملة يف اخللـق 
ومـــن هنـــا كـــان مـــن اخلطـــأ يف املـــنهج اإلســـالمي  صـــري.، مث املـــآل واملتواملنشـــأ، واحمليـــا واملمـــا

  !)برنامج سياسييف ( -كل الدعوة اإلسالمية   -الدعوي أن ختتزل الدعوة اإلسالمية 
  أصول الفقه السياسي ضابط لتصريف الفقه الدعوي:

مــن حتقيــق أمــر هــام يف الشــأن الــدعوي وعالقتــه بالسياســي،  -بعــد هــذا وذاك –إال أنــه البــد 
ام العمل الدعوي وجناحه رهني بضبط ما ميكن تسميته بـ(أصول الفقه السياسـي)، وهو: أن مت

ومتوقف على حسن توظيف كلياته وقواعده، يف تنزيل أحكام الـدعوة اإلسـالمية املعاصـرة، يف 
  النفس ويف ا8تمع. سواء كان ذلك على املستوى احمللي، أو اإلقليمي، أو الدويل.

يف كتــب  -hــذا اللفــظ: (أصــول الفقــه السياســي)  -ىن مــدونا وصــحيح أنــك ال جتــد هــذا املعــ
الرتاث؛ ولكن كتب (علم أصول الفقه) عموما كفيلة مبدك مبادة هذه الصناعة يف كلياmا، من 
مثل قواعد حتقيق املناط، وقواعد اعتبار املـآالت، والضـوابط املنهجيـة للفتـوى؛ ممـا يضـبط تغـري 

ب مراعاته مـن ذلـك يف ترتيـب اخلطـوات واملراحـل الدعويـة؛ املكان والزمان واإلنسان. مث ما جت
ومــا ال جتــب مراعاتــه. وأليب إســحاق الشــاطيب كلمــة رفيعــة جــدا يف مثــل هــذا  الســياق. يقــول 

(قـــد فـــرض العلمـــاء مســـائل، ممـــا ال جيـــوز الفتيـــا hـــا، وإن كانـــت صـــحيحة يف نظـــر رمحـــه اهللا: 
ريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر وضابطه أنك تعرض مسألتك على الش(...)  !الفقه

فإن لـم يـؤد ذكرهـا إلـى مفسـدة؛ فاعرضـها فـي  !في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله
ذهنــك علــى العقــول، فــإن قبلتهــا فلــك أن تــتكلم فيهــا، إمــا علــى العمــوم إن كانــت ممــا 

لـم  تقبلها العقول علـى العمـوم، وإمـا علـى الخصـوص إن كانـت غيـر الئقـة بـالعموم. وإن
يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هـو الجـاري علـى وفـق المصـلحة الشـرعية 

  )٦٢)(!والعقلية
نحن نفــرق بــني (الربنــامج السياســي) و(أصــول الفقــه السياســي). فــاألول مــن ههنــا فــو 
الربنــامج السياســي) مــا هــو إال عنصــر . مبعــىن أن (، والثــاين كليــات وقواعــدتطبيقــي فقــه جزئــي

بـل إىل   ،)، كنسبة فقه املواريث مثال إىل جمموع الفقـهأصول الفقه السياسي( رجزئي من عناص
ــم جزئــي – )الربنــامج السياســي(ولــذلك رأينــا أن  .أصــولهكلــي   فتــاحاملهــو لــيس  -مبــا هــو عل

يف ا8ـال  )املشاركة السياسـيةـ(وهـو مـا اصـطلح عليـه اليـوم بـ .لبعثة التجديد اإلسالمي األساس



يف  باألصـالةولـيس  مقصـود بـالتبع،أمـر  هـو . بـل(مسـاندة) أو (معارضـة)؛ سـواء كانـت احلزيب
  العمران الديين للمجتمع.جتديد 

فهــو مــنهج  - أو أصــول الفقــه السياســي ،أعــين فقــه الكليــات السياســية -أمــا الثــاين     
علــى  ،فيمـا يتعلــق بتـدبري شـؤون ا8تمعـات ،واملـآالت معرفـة سـنن التحـوالت، وســنن التوقعـات

ومـن  وhذا كان مصدرا من مصـادر فقـه الـدعوة اإلسـالمية. العاملي.اإلقليمي و احمللي و ى املستو 
فهـو مـا  ؛أو بـاألحرى ميكـن عزهلـا عـن السياسـة الدوليـة ،ظن أن العامل اإلسالمي قطعة معزولـة

  !يزال يعيش خارج التاريخ
  ـــــــ

  هوامش املبحث الثاين من الفصل الثاين:
: (األحكـــام الســـلطانية والواليـــات الدينيـــة) مطبـــوع متـــداول. ن. ) عنـــوان كتـــاب املـــاوردي١(

  .١٤١٥/١٩٩٤مثال: طبعة دار الكتاب العريب بريوت. ط. الثانية: 
) عنوان كتاب ابن تيمية: (السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيـة) وهـو أيضـا مطبـوع ٢(

  م.١٩٩١هـ/١٤١١انية: متداول. ن. مثال: طبعة  دار اآلفاق اجلديدة. املغرب. ط. الث
مطبـوع متـداول .ن.  ) عنوان كتاب ابن القيم: (الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية) وهـو٣(

  مثال: طبعة دار إحياء العلم. بريوت.
  .١٧) السياسة الشرعية خلالف:٤(
  ١٥) السياسة الشرعية للقرضاوي:٥(
  ١٥) غياث األمم:٦(
  (زدين علما).سلسلة: ١٢) علم السياسة ملارسيل بريلو:٧(
  ٢١) علم السياسة للدكتور حسن صعب:٨(
  .٥٨) نفسه:٩(
  ٢٩) األحكام السلطانية: ١٠(
  .٧٠ـ  ٥٩) مدخل لدراسة القانون د.خالد عبد اهللا عيد: ١١(
  ) ن. فهارس بداية ا8تهد البن رشد مثال.١٢(
  .٢٠) السياسة الشرعية للقرضاوي:١٣(



  .١٩) السياسة الشرعية للقرضاوي:١٤(
  .٦١) مدخل لدراسة القانون:١٥(
  .٦٢) نفسه: مدخل لدراسة القانون:١٦(
) hــذا اإلطــالق؛ فهــذه منــه !أمــا قولــه يف الــنص: (يف كــل زمــان .١/٢٢) امللــل والنحــل:١٧(

" منهـاج السـنة النبويــةكتابــه "يف  رمحـه اهللا تيميـة  بــناإلسـالم تقـي الـدين  شـيخ اتعقبهـمبالغـة 
وأعظــم خــالف بــني األمــة خــالف   :اإلمامــةالرابــع يف  اخلــالف"(وأمــا قولــه:  حيــث قــال:

دينيـة مثـل مـا سـل علـى اإلمامـة يف كـل  قاعدةاإلسالم على  يف   سيف   اإلمامة؛ إذ ما سل
مل يسـل سـيف علـى خالفـة  -وهللا احلمـد  - فإنـهزمان؛ فـاجلواب: أن هـذا مـن أعظـم الغلـط! 
زمــنهم نــزاع يف اإلمامــة، فضــال عــن يف  املســلمنيأيب بكــر وال عمــر وال عثمــان، وال كــان بــني 
من الدين) منهاج السنة النبوية البن تيمية:  شيءالسيف، وال كان بينهم سيف مسلول على 

  لكن قطعا كان النزاع حول اإلمامة دمويا مع األسف يف أزمنة تالية. .٦/٣٢٤
  .١٩١) املقدمة:١٨(
  .٧) نظام احلكم:١٩(
  .١٥٣ـ٤/١٥٢/ج٣) جامع البيان للطربي: م٢٠(
ـــزار، والطـــرباين يف األوســـط. وصـــححه األلبـــاين يف السلســـلة الصـــحيحة ٢١( ) رواه أمحـــد، والب

  .٥رقم:
  .٣٥/٢٦) جمموع الفتاوى: ٢٢(
. واحلــــــديث رواه ابــــــن حبــــــان يف ١١/٢٤٤) حاشــــــية ابــــــن القــــــيم علــــــى ســــــنن أيب داود:٢٣(

وى مسـلم ، ور ١/٣٧٤، واهليثمـي يف مـوارد الظمـآن:١٥/٤١صحيحه عن أيب هريـرة مرفوعـا: 
  حنوه عن أم سلمة مرفوعا.

  .٨١٤٨) رواه أبو داود عن قبيصة بن وقاص. وصححه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم:٢٤(
) مــن حــديث طويــل مجعــه األلبــاين بزيــادات للبخــاري ومســلم وأيب عوانــة وغــريهم، كلهــا ٢٥(

  .٢٧٣٩صحيحة. السلسلة الصحيحة:
ـــاين يف السلســـلة ) رواه الطـــرباين يف األوســـط، والبيهقـــي يف ال٢٦( زهـــد الكبـــري. وصـــححه األلب

  .٤٥٧الصحيحة:



  .٢٣٩٢) رواه أمحد والرتمذي. وحسنه األلباين يف: (ص.ج.ص):٢٧(
  ه مسلم .ا) رو ٢٨(
  ) متفق عليه.٢٩(
  ) متفق عليه.٣٠(
  ) رواه مسلم.٣١(
  ) متفق عليه.٣٢(
  ) رواه مسلم.٣٣(
  ) رواه مسلم.٣٤(
  .٧٢ـ١٣/٧١) فتح الباري٣٥(
  .٤٦٦ـ١٢/٤٦٥النووي:) شرح ٣٦(
) رواه أمحــد وابــن ماجــه والبيهقــي والطــرباين يف الكبــري. قــال األلبــاين: وإســناده جيــد علــى ٣٧(

  .٢/١٣٨شرط مسلم. السلسلة الصحيحة:
  ) رواه ابن أيب شيبة والطرباين عن ابن عباس. كما رواه مسلم عن أم سلمة.٣٨(
  ) متفق عليه.٣٩(
  .١٠٥ن األحكام:) اإلحكام يف متييز الفتاوي م٤٠(
  .٢٩) األحكام السلطانية: ٤١(
  .٤٢٠ـ٤١٩. وهذا ما ذهب إليه قبله اإلمام الشافعي يف الرسالة:٣٤) غياث األمم: ٤٢(
  .١٣٢٢) رواه أبو داود وأبو عوانة يف صحيحه، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة:٤٣(
  .١٣٢ـ٣/١٣٠) املوافقات:٤٤(
  .١٠٠) نظام احلكم: ٤٥(
  .١٠١ام احلكم: ) نظ٤٦(
  .٣٤) غياث األمم: ٤٧(
، ١/٥٥٧، وتـاريخ الطـربي: ٢/١٦٤، والسرية النبوية البـن هشـام:٩/٩) سنن البيهقي: ٤٨(

، وذكره ابن حجر يف فتح الباري على سبيل اجلزم به مرفوعا إىل ١/٢٠٨وسري أعالم النبالء: 
  .٧/١٨٨: eالنيب



  ) رواه مسلم.٤٩(
  .٢٣ضا يف كتابنا: الفجور السياسي:) ن. شرح احلديث مفصال أي٥٠(
  .٢١٩) مقدمة ابن خلدون: ٥١(
  .٣٨) إكليل الكرامة: ٥٢(
. ٢٥٧٣) رواه الطـرباين يف األوسـط، والضـياء عـن أنـس وصـححه األلبـاين (ص.ج.ص):٥٣(

وقـد أخـرج حنـوه بوجــه صـحيح أيضـا كــل مـن أمحـد وأيب داود والنســائي واحلـاكم عـن أيب هريــرة 
عن متيم الداري كل من أمحد وأيب داود وابن ماجه واحلاكم، وأخرج حنـوه مرفوعا، كما أخرجه 

بوجــــه صـــــحيح.  eعــــن ابــــن مســــعود أيضــــا اإلمــــام النســـــائي. وكــــل ذلــــك مرفوعــــا إىل النــــيب
  .٢٥٧٤، و٢٥٧٣، و٢٥٧٢، و٢٥٧١(ص.ج.ص) أرقام: 

) أخرجه عن أنس كل من أمحد والنسائي وابن ماجه وابن حبـان. وأخرجـه عـن أم سـلمة  ٥٤(
كــــل مـــــن أمحــــد وابـــــن ماجـــــه، كمــــا أخرجـــــه الطــــرباين عـــــن ابـــــن عمــــر. وصـــــححه األلبـــــاين يف 

  .٣٨٧٣(ص.ج.ص):
، وعبــــد الــــرزاق يف ١/٤٤٥) رواه مالــــك يف املوطــــأ بســــند صــــحيح، كمــــا رواه البيهقــــي:٥٥(

  .١/١٩٣، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار:١/٥٣٦مصنفه:
  ) رواه مسلم.٥٦(
  )٤/٢٧١) تاريخ البخاري: ٥٧(
  .٨/١٠٨سنن النسائي: )٥٨(
  ) رواه البخاري.٥٩(
  ) متفق عليه واللفظ ملسلم.٦٠(
  . ١٥) غياث األمم:٦١(
  .١٩١-٤/١٩٠) املوافقات: ٦٢(
  cاية الفصل الثاين. ـــــــ
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حركة اإلسالمية االجتهاد السياسي اإلسالمي والنفسية الصدامية لدى ال الفصل الثالث:
  المعاصرة:

  المبحث األول: في االجتهاد السياسي اإلسالمي:
  في الفقه السياسي اإلسالمي القديم: ـ١



مل يتفـــق الفقهـــاء املســـلمون علـــى شـــيء يف املســـألة السياســـية، عـــدا حكـــم (وجـــوب) تنصـــيب 
ا! ملــا اخلليفــة، الثابــت عنــدهم باإلمجــاع كمــا رأيــت. واختلفــوا فيمــا دون ذلــك اختالفــا شــديد

ــــص فيهــــا مــــن ناحيــــة؛ وملــــا للمســــألة (السياســــية) مــــن  للموضــــوع مــــن طبيعــــة اجتهاديــــة، ال ن
  حساسية عصبية من ناحية أخرى.

كيـف تـتم بيعـة اإلمـام؟ ـ بعـد إمجـاعهم علـى حكـم الوجـوب ـ هـل يكفـي الواحـد والثالثـة أم 
  البد من إمجاع؟

  مث كيف يتم التعيني واالختيار؟ بالشورى أم بالعهد؟
  شورى هل هي شورى األمة بأكملها؛ أم شورى أهل احلل والعقد فقط؟وال

مث الشورى بعد ذلك ـ سواء hذا الشكل أو ذاك ـ هل يكفي فيها التغليب (غلبـة األصـوات)؛ 
  أم البد من إمجاع فيها أيضا؟

وإذا تعـــني الســـلطان ومتـــت لـــه البيعـــة؛ هـــل يكـــون حكمـــه فرديـــا أم البـــد مـــن شـــورى حكوميـــة 
  وشعبية؟

  ذا كانت هناك شورى من هذا النوع؛ أتكون ملزمة أم معلمة؟وإ
ــى رضــاهم؟ يعــين هــل العهــد (صــوت) مــن  ــف عل والعهــد هــل يكــون ملزمــا للنــاس أم أنــه متوق
األصــوات ورأي مــن اآلراء جتــوز خمالفتــه ونقضــه؛ أم أنــه قــرار ال ينــاقش، وأمــر مطــاع ال رجعــة 

  فيه؟
ا الزمان وأهلـه؟ أو بعبـارة القـدماء: مـا صـور (حتقيـق مث ما أشكال التنزيل السياسي املناسبة هلذ

  املناط) للشأن السياسي عامة، ومسألة الشورى منه خاصة؟ ...إخل.إخل.
  أسئلة كثرية يف املسألة السياسية ال تكاد تنتهي!

معلوم قطعا أن الفقهاء ـ قدماءهم وحمدثيهم ـ إمنا أجابوا عـن بعضـها باالجتهـاد احملـض! إذ مـا 
القـرآين بالشـورى ـ وقـد رأيـت مـا فيـه مـن مقـال ـ مث إمجـاع الصـحابة علـى تنصـيب  عـدا األمـر

اعات تعول عليه يف املسألة السياسية! فإمنا هو الرأي اإلمام؛ ال جتد شيئا من النصوص واإلمج
  والرأي اآلخر، كما يعربون اليوم!

)  ١()باجتهــاداالجتهــاد ال يــنقض (وحماكمــة النــاس إىل رأي معــني (حتكــم)! وقــد علمــت أن 
  كما تقرر يف األصول؛ لظنية األمرين كليهما.



ولبيـــــــان الطبيعـــــــة االجتهاديـــــــة املوغلـــــــة يف (االســـــــتدالل بـــــــالرأي) بقواعـــــــد املصـــــــاحل املرســـــــلة، 
واالستحسـان ـ مبفهومـه املـالكي خاصـة ـ والعـرف؛ فإننـا نـورد أبـرز القضـايا السياسـية الـيت هـي 

وحـديثا، مبينـني ـ حبـول اهللا ـ علـل االخـتالف بـني مـدار الفكـر السياسـي لـدى الفقهـاء قـدميا 
ـــــك أن األمـــــر السياســـــي يف اإلســـــالم ال خيـــــرج عـــــن نطـــــاق الفكـــــر  ـــــرى بعين الفقهـــــاء؛ حـــــىت ت
االجتهادي احملـض، وأنـه أبعـد مـا يكـون عـن مـوارد النصـوص: ظواهرهـا وقواطعهـا. وذلـك عـرب 

  املسائل التالية:
ــ أوال: فقــد اختلفــوا يف أصــل مســلك بيعــة اخلل يفــة أو الســلطان: فــذهب قــوم إىل أنــه بــالنص! ـ

وهـــم الشـــيعة يف شـــأن علـــي بـــن أيب طالـــب، وبعـــض أهـــل الســـنة يف شـــأن أيب بكـــر الصـــديق! 
وذهب قوم إىل أنه بالشورى بني أهـل احلـل والعقـد، وذهـب آخـرون إىل أنـه بعهـد اإلمـام علـى 

  سبيل الوصية والتعيني!
انعــدام الــنص الشــرعي، كحكــم مرجــوع إليــه  وســبب اخلــالف بيــنهم هــو يف احلقيقــة راجــع إىل

على كل حال! وما أدق قراءة األستاذ عبد الوهاب خالف رمحه اهللا هلـذا اإلشـكال التـارخيي؛ 
اجتهـد أبـو بكـر فاسـتخلف علـى (إذ بني أن األمر إمنا هو اجتهاد يف اجتهاد! قـال رمحـه اهللا: 

ر شــورى بــني ســتة. فاجتهــاد املســلمني عمــر. واجتهــد عمــر ومل يســتخلف واحــدا، وتــرك األمــ
؛ ألنـــه مل يســـتخلف eأحـــدمها غـــري اجتهـــاد صـــاحبه. واجتهادمهـــا معـــا غـــري مـــا فعـــل الرســـول

واحدا كما فعل أبو بكـر، ومل يـرتك الشـورى لسـتة كمـا فعـل عمـر. ومـا رمـي واحـد منهمـا بأنـه 
  )٢()خالف شرع اهللا؛ ألنه توخى املصلحة، واجتهد ما استطاع

عتمـادا علـى هـذا الواقـع التـارخيي سـطر القـدماء مسـالك التوليـة ـ حسـب ولنعـد إىل التـاريخ! فا
  اخلالف ـ يف ثالث طرق: العهد والشورى والنص.

فأما مجهور أهل السنة فقد جعلوها يف مسلكني اثنني: العهد وشورى أهـل احلـل والعقـد. قـال 
د واحلـــل. واإلمامـــة تنعقـــد مـــن وجهـــني: أحـــدمها باختيـــار أهـــل العقـــ(هــــ): ٤٥٠املـــاوردي(ت:

  ).٣()والثاين: بعهد اإلمام من قبل
هــ)، قـد رد علـى ٤٧٦وأما مسألة النص؛ فإن إمام احلرمني اجلويين اإلمـام السـين الشـافعي(ت:

الشيعة ردا عنيفـا يف شـأن مسـألة الوصـية بـالنص الشـرعي علـى علـي بـن أيب طالـب. بـل أنكـر 
ـــنص) مطلقـــا ال لصـــاحل الشـــيعة وال لصـــاحل الســـنة؛  ـــة الشـــرعية مســـألة (ال مســـتعمال كافـــة األدل



واحلجـــاج العقلـــي. قـــال رمحـــه اهللا: (كيـــف اختصصـــتم وأنـــتم األذلـــون األقلـــون hـــذا اخلـــرب دون 
خمــالفيكم؟ وكيــف احنصــر هــذا النبــأ فــيكم مــع اســتواء الكافــة يف بــذل كنــه ا8هــود يف الطلــب 

ع؛ جلــاز أن والتشــمري؟ (...) ولــو ســاغ اختصــاص قيــام أقــوام بــدرك خــرب شــائع مســتفيض ذائــ
خيــتص بــالعلم بــأن يف األقــاليم بلــدة تســمى: (بغــداد) طوائــُف خمصوصــون مــع متاثــل الكافــة يف 

  البحث عن املسالك واألقاليم واملمالك!
ومب تنكرون على من يزعم أنه عليه السالم نص على أيب بكر نصا منتشرا يف األقطـار، مطبقـا 

ثـــار، ولكـــن املـــذاهب الفاســـدة واملطالـــب للخطـــط والـــديار؟ ولســـنا نـــذكر ذلـــك لالختيـــار واإلي
احلائدة إذا تعارضت تناقضـت وترافضـت! وبقـي احلـق املبـني، واملـنهج املتـني أبلـج الئحـا ألهـل 

  )٤االسرتشاد، وطاحت مسالك العناد)(
؛ أن يقـول قاطعـا بشـرعية العهـد! مـا دام eورغم ذلك مل مينعه إنكار مسلك الـنص مـن النـيب

مــن لــدن الصــحابة يف شــأن عهــد أيب بكــر إىل عمــر رضــي اهللا  ذلــك قــد حصــل اإلمجــاع عليــه
عنهمــا. قــال: (وأصــل توليــة العهــد ثابــت قطعــا مســتند إىل إمجــاع محلــة الشــريعة. فــإن أبــا بكــر 

، ملـا عهـد إىل عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنهمـا وواله اإلمامـة بعـده؛ مل eخليفـة رسـول اهللا
عتقد كافة علمـاء الـدين توليـة العهـد مسـلكا يف نكريا. مث ا eيـُْبِد أحد من صحب رسول اهللا

  ).٥إثبات اإلمامة يف حق املعهود إليه املوىل!)(
ويثــور اخلـــالف عنــد القـــول بشــورى أهـــل احلـــل والعقــد: مـــىت تصــبح البيعـــة شــرعية؟ هـــل ببيعـــة 

  ثنني؟ أم البد من إمجاعهم وإمجاع غريهم؟ أم تكفي غلبة املبايعني عددا؟الالواحد وا
ــــيس شــــرطا يف عقــــد اإلمامــــة وجييــــب اجلــــو  يين مــــرة أخــــرى مبينــــا ـ أوال ـ أن: (اإلمجــــاع ل
). مبعــىن أن األمــة أمجعــت علــى أن البيعــة تــتم لإلمــام مــن غــري اشــرتاط لإلمجــاع ٦باإلمجــاع!)(

عليـــه؛ وذلـــك الســـتحالته يف هـــذا األمـــر خاصـــة! بـــل قـــد اختلفـــوا مـــن جـــواز بيعـــة الواحـــد إىل 
ــرب يف البيعــة حصــول  ).٧ثنــني فاألربعــة فــاألربعني(اال مث قــال: (فالوجــه عنــدي يف ذلــك أن يعت

مبلغ من األتبـاع واألنصـار واألشـياع، حتصـل hـم شـوكة ظـاهرة، ومنعـة قـاهرة، حبيـث لـو فـرض 
ثــوران خـــالف ملــا غلـــب علـــى الظــن أن يصـــطلم أتبــاع اإلمـــام! فـــإذا تأكــدت البيعـــة وتأطـــدت 

). وهـذا هـو منطـق (األغلبيـة) بـاملعىن ٨مامـة)(بالشوكة والَعدد والُعدد (...) فإذ ذاك تثبـت اإل
  (الدميوقراطي) احلديث تقريبا.



وهكـــذا صـــار الفقـــه السياســـي اإلســـالمي يقـــوم علـــى تأصـــيل األحكـــام بنـــاء علـــى عمومــــات 
ــيت كــان للخلفــاء الراشــدين فيهــا  الكتــاب والســنة، وجممالmمــا، وبنــاء علــى النــوازل السياســية ال

طـورت مـن إطالقهـا الـذي تركهـا عليـه عمـر بـن اخلطـاب رضـي اجتهاد. حىت إن واليـة العهـد ت
اهللا عنه إىل والية (أسرية) مع بـين أميـة فبـين العبـاس! ومل يثـر ضـد ذلـك أحـد مـن العلمـاء، وال 
أثر عن أحد من أئمة املذاهب إنكـاره! بـل كـان هنـاك شـبه (إمجـاع سـكويت) ـ علـى حـد تعبـري 

وتبشري بفقه جديد، بدأ يظهر يف األمة؛ مراعاة األصوليني ـ على جواز ذلك، بل كان تصريح 
(ملـــا جـــرت عليـــه العـــادة). والعـــادة حمكمـــة، كمـــا تقـــول القاعـــدة. فصـــار هـــذا الفقـــه السياســـي 
اجلديد يرتجم له برتاجم منها: قوهلم بـقاعدة: (جواز إمامة املفضول مع وجـود الفاضـل)، الـيت 

  ).٩يعة(قال hا مجهور علماء السنة وطائفة الزيدية من الش
واشـــتهر ذلـــك مـــن مـــذهب مـــن ال يـــتهم مبمـــاالة وال مداهنـــة لســـلطان، مـــن علمـــاء اســـتفاض 
ــــرأي واإلمــــام  ورعهــــم، واشــــتهرت عــــدالتهم وإمــــامتهم يف الــــدين، كاحلســــن البصــــري وربيعــــة ال
الزهري، مث فقهـاء األمصـار الكبـار كـأيب حنيفـة النعمـان ومالـك بـن أنـس والشـافعي وأمحـد بـن 

ســـعد، واألوزاعـــي. كلهـــم عاشـــوا مـــع ملـــوك عصـــورهم مـــن بـــين أميـــة وبـــين حنبـــل، والليـــث بـــن 
العبـــاس، ناصـــحني ومـــؤازرين، ومل يـــؤثر عـــن أحـــد مـــنهم قـــول يفيـــد إبطـــال العهـــد األســـري، أو 
اإلفتــاء جبــواز اخلــروج عــن طــاعتهم ونقــض بيعــتهم. ومــا خاطــب أحــد مــنهم ســلطان زمانــه إال 

  بلقب (أمري املؤمنني)!
  اجتهادا ومراعاة لفقه األولويات من جلب املصاحل ودرء الفنت!وإمنا كان ذلك منهم 

بل صار الفقه إىل أن (امللك) جزء من معىن (اخلالفة) وإن مل جيمع كل خصائصها، كمـا هـو 
احلــال يف (اخلالفــة الراشــدة) الــيت هــي مثــال اخلالفــة اإلســالمية، ولــو صــلح أمــر امللــك العهــدي 

الفـــة الراشـــدة. وإال كـــان (خليفـــة) وكفـــى! ومـــن هنـــا لصـــار كـــذلك. أي الرتقـــى إىل درجـــة اخل
إمجاعهم على (إمامة) عمر بن عبـد العزيـز (امللـك األمـوي)، وإحلـاقهم إيـاه باخللفـاء الراشـدين 

  يف املفهوم!
ولقد وجدنا نصا عزيزا تشـد إليـه الرحـال، لإلمـام أيب احلسـن حممـد بـن يوسـف العـامري املتـوىف 

اجـــب أن نعلـــم يقينـــا أن صـــناعة امللـــك والسياســـة؛ مهمـــا هــــ) قـــال فيـــه: (فمـــن الو ٣٨١ســـنة:(
اســتعملت اســتعماال حســنا؛ فــإن املعتنــق هلــا واملســتقل بأعبائهــا؛ يصــري ال حمالــة جمتلبــا لشــرف 



اإلمامـة، ويصـري خليفـة اهللا ـ تعـاىل جـده ـ يف استصـالح اخلليقـة. ومهمـا اسـتعملت اسـتعماال 
مـن الضـرورة بصـفة املتغلبـني، ويعـد بقـاؤه فضـيحة  رديئا فـإن صـاحبها واملفتخـر حبيازmـا، يبتلـى

  ).١٠لزمانه!)(
هـــــ)، يف كتــــاب العواصــــم، بنــــوع مــــن ٥٤٣وفــــرق القاضــــي أبــــو بكــــر بــــن العــــريب املعــــافري(ت:

االجتهاد احلذر؛ تفريقا لطيفا بني اخلالفة وامللك، من غري ذم ألحدمها. قال يف سـياق خالفـة 
لـــك لذاتـــه وصـــنيع معاويـــة فيـــه: (وحيتمـــل أن تكـــون معاويـــة رضـــي اهللا عنـــه، منتقـــدا مـــن ذم امل

مراتُب يف الوالية: خالفة، مث ملك، فتكون والية اخلالفة لألربعة، وتكـون واليـة امللـك البتـداء 
معاويـــــة. وقـــــد قـــــال اهللا يف داود ـ وهـــــو خـــــري مـــــن كـــــّل معاويـــــة ـ (وآتـــــاه اهللا امللـــــك 

ــــــوا ٢٥١واحلكمــــــة)(البقرة: إىل أحاديــــــث ضــــــعف ســــــندها ) فجعــــــل النبــــــوة ملكــــــا، فــــــال تلتفت
  )١١ومتنها!)(

هـ)؛ متحـدثا عـن (واليـة العهـد): ٦٨٤ولذلك قال اإلمام القرايف، فقيه املالكية يف عصره (ت:
(ويعقدها اإلمام ملن يريد، فيكون إماما للمسلمني بعده، كما فعل الصديق رضي اهللا عنـه مـع 

  ).١٢عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)(
كمـا ذكرنـا قبـل ـ وهـو العـامل (الثـائر) بلغـة اليـوم، الـذي قضـى سـجينا ـ   ومن هنا قال ابن تيميـة

مقـــررا: (أن شـــوب اخلالفـــة بامللـــك جـــائز يف شـــريعتنا، وأن ذلـــك ال ينـــايف العدالـــة، وإن كانـــت 
  ).١٣اخلالفة احملضة أفضل)(

ة عـن وهذا الفقه هو الذي أرخ له العالمة ابن خلدون بقولـه: (ملـا تبـني أن حقيقـة اخلالفـة نيابـ
صاحب االشرع يف حفظ الدين وسياسة الدنيا (...) فقد صار امللك يندرج حتت اخلالفـة إذا  

). وقوله أيضا: (واعلم أن الشـرع مل يـذم امللـك لذاتـه، ١٤كان إسالميا، ويكون من توابعها)(
  .)١٥وال حظر القيام به، وإمنا ذم املفاسد الناشئة عنه، من القهر والظلم والتمتع باللذات!)(

ومــــا أحســــب أن هــــذا الفقــــه كــــان ينشــــأ يف األمــــة، وحيصــــل عليــــه شــــبه هــــذا اإلمجــــاع؛ لــــو أن 
النصــوص كانــت واضــحة أو ظــاهرة يف منعـــه. بــل هــي قــد تفيـــده وتقتضــيه! كمــا بينــا قبـــل يف 

  أحاديث اخلالفة وامللك!
ونؤكد مـن جديـد أننـا لسـنا هنـا إلضـفاء الشـرعية الدينيـة علـى وضـع سياسـي معـني، فـنحن يف 

ىن عــن ذلـك واحلمــد هللا. وإمنــا حنـن خنتــرب الفقـه السياســي اإلســالمي بـني النصــية واالجتهــاد؛ غـ



حىت نتبني مدى (علميـة) مـن علـق التـدين وصـالحه مبوقـف معـني يف املسـألة السياسـية! كأcـا 
  أوىل األوليات ورأس اجلهاديات!

ان بالتجربــة السياســية ومــن هنــا صــار فقــه األحكــام الســلطانية أكثــر (عرفيــة)، كلمــا تقــدم الزمــ
هــ) املسـمى: (اإلحكـام يف متييـز االفتـاوى مـن  ٦٨٤للمسلمني. ففي كتاب اإلمام القرايف(ت:

األحكــام) جنــد منوذجــا لتصــور اجتهــادي فقهــي، لنظــام احلكــم وهيكلتــه، العامــة مســتفادة مــن 
قــرايف ـ وهــو التجربـة التارخييــة، أكثــر ممــا هــي مســتفادة مــن النصــوص الشــرعية. إال أن اإلمــام ال

األصــويل الفقيــه ـ يقــدم لنــا ذلــك يف كتــاب جــامع بــني الفقــه واألصــول؛ ممــا يعــين أن املســألة 
  السياسية يف اإلسالم قد وكلت فعال إىل االجتهاد احملض. قال رمحه اهللا:

(الوالية هلا طرفان وواسطة: فأعالها اخلالفة اليت هي اإلمامة الكربى، وأدناهـا التحكـيم الـذي 
ن جهــة املتنــازعني، وبــني هــذين الطــرفني وســائط كثــرية. فأســرد مــن ذلــك مخــس عشــرة يكــون مــ

  ).١٦رتبة)(
ــــوزارة لإلمامــــة. قــــال ابــــن بشــــري مــــن  مث ذكــــر: الرتبــــة األوىل يف اإلمامــــة الكــــربى. والثانيــــة: (ال

  أصحابنا: جيوز التفويض يف مجيع األمور للوزير، وخيتص اإلمام عنه بثالثة أحكام:
يــة العهــد، ويعقــدها اإلمــام ملــن يريــد، فيكــون إمامــا للمســلمني بعــده، كمــا فعــل ـــ ال يعقــد وال١

  الصديق رضي اهللا عنه مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه.
  ـ وال يستعفي من الوالية، ولإلمام االستعفاء من اإلمامة.٢
  ـ وال يعزل من قلده اإلمام. ويسمى هذا الوزير وزير تفويض.٣

ة. أعالهــــــا: وزيــــــر التفــــــويض، ويليــــــه: وزيــــــر التنفيــــــذ، وأدناهــــــا وزيــــــر مث الــــــوزراء أقســــــام ثالثــــــ
وخيتص اإلمـام عنـه () فهذه اليت يسميها (أحكاما) كقوله يف النص السابق: ١٧االستشارة.)(
والتعبري بـاجلواز وعدمـه...إخل مـن أشـكال الصـياغة الفقهيـة للقضـايا، قـد يـوهم  )بثالثة أحكام

ية، وإمنـــا هـــو يف الواقـــع يســـتنبط مبـــنهج (االستصـــالح) أمنـــا هـــو يســـتنبط مـــن النصـــوص الشـــرع
ــى اعتبــار املصــاحل الواقعيــة يف ضــوء مقاصــد الشــريعة العامــة لــيس إال! فهــذه أحكــام  القــائم عل

  مصدرها الغالب إمنا هو (العرف السياسي) إن صح التعبري!
ا. وخالصـة ذلـك ويوغل التفكري االجتهادي عنده يف العرفية؛ عند ذكر الرتبة الثالثة وما بعده

فيمــا يلــي: فأمــا الثالثــة فهــي واليــة اإلمــارة علــى الــبالد وبعــض األقــاليم. والرابعــة: وزيــر األمــري 



املــوىل علــى القطــر. واخلامســة: اإلمــارة اخلاصــة علــى تــدبري اجليــوش. السادســة: واليــة القضــاء. 
العاشـــرة: الواليـــات الســـابعة: واليـــة املظـــامل. الثامنـــة: نـــواب القضـــاة. التاســـعة: واليـــة احلســـبة. 

اجلزئية، املستفادة من القضاة وغريهم، كمـن تـوىل العقـود والفسـوخ يف األنكحـة فقـط. احلاديـة 
عشـرة: الواليـة املسـتفادة مـن آحــاد النـاس، وهـي التحكـيم. الثانيــة عشـرة: واليـة جبـاة الصــدقة 

عة عشـرة: واليـة التنفيـذ،  يعين الزكاة. الثالثة عشرة: والية اخلَْرص، أي حرز مقادير الثمار. الراب
كصـــرف النفقـــات إىل مســـتحقيها. اخلامســـة عشـــرة: واليـــة التقـــومي والرتمجـــان والكاتـــب وحنـــو 

  ).١٨ذلك(
فإن ما ذكره القرايف ههنا يف كتابه هذا، إمنا هو (استصالح) لواقعه السياسي، أو بعبارة اليوم: 

  (أسلمة) له!
هــــ) إىل القـــرن الثـــامن ٧بعـــد عصـــر القـــرايف(ق:ولـــو تقـــدمنا يف التـــاريخ اإلســـالمي قلـــيال، فيمـــا 

هــ)، مؤلـف كتـاب ٧٧١اهلجري، الذي عاش فيه اإلمام تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن السـبكي(
(معيـــد الـــنعم ومبيـــد الـــنقم)؛ لكـــان الشـــأن السياســـي معـــه أكثـــر عرفيـــة، إىل درجـــة أن يصـــبح 

حمكـــم مـــا مل  مصـــطدما يف بعـــض األحيـــان مـــع بعـــض األحكـــام الشـــرعية! ومعلـــوم أن العـــرف
ك محـل كتـاب (معيـد الـنعم) كثـريا مـن النقـد لدولـة (املماليـك) أكثـر ليصادم نصا شـرعيا. ولـذ

  مما محل من التأصيل. إال أن مرجعه يف كل هذا وذاك؛ إمنا هو املبادئ املصلحية العامة.
ــــدل علــــى  ويف هــــذه املرحلــــة انتشــــر اســــتعمال املصــــطلح السياســــي الفارســــي ال العــــريب؛ ممــــا ي

قــرتاض) الفكــري الــذي آل إليــه الشــأن السياســي يف اإلســالم. ونكــرر القــول: لــو كــان مثــة (اال
تشـــــريع نصـــــي يف هـــــذا ا8ـــــال مهمـــــا قـــــل؛ ملـــــا جلـــــأ الفقهـــــاء والســـــالطني إىل هـــــذا االقـــــرتاض 
املصــطلحي! ولكــّن للتشــريع اإلســالمي قصــدا آخــر يف هــذا ا8ــال خاصــة: هــو مــا فصــلنا قبــل 

ــــة املســــألة السياســــي ــــة مــــن تبعي ــــة، بالنســــبة إىل أصــــول اإلســــالم العقدي ة وعــــدم أصــــالتها الديني
  والتعبدية.

فاإلمام ابن السبكي رمحه اهللا ـ رغم املنهج النقدي الذي اعتمده يف كتابه ـ ال يفـرق يف كالمـه 
عن (اإلمامة) بني اخلليفة وامللك. فهما عنده واحد، كما هو الشأن عند سـابقيه. إذ انـدجمت 

ك. كمـا كـان واقـع (اخللفـاء) بـدءا ببـين أميـة فبـين العبـاس، كمـا بينـاه، بـال نكــري اخلالفـة يف امللـ
أحد من علماء اإلسالم املعتربين! وإمنا خصـوا (الرشـد) باخللفـاء األربعـة األوائـل، وقـد يضـاف 



إليهم عمر بن عبد العزيز األموي. وقد بينـا أن (الرشـد) عنـدهم إمنـا هـو (مثـال) اخلالفـة. وأن 
تارخييـــة األخـــرى صـــورها نازلـــة عنهـــا. ال أحـــد ميـــاري يف هـــذا، ولكـــن ال أحـــد كـــان التجـــارب ال

مياري أيضا يف أcم (خلفاء) إال الشيعة ـ من غري الزيدية ـ وتلك قصة أخـرى. لـيس هـذا جمـال 
  تفصيلها.

قــال ابــن الســبكي: (الســلطان أعــين اإلمــام األعظــم، وقــد أكثــر الفقهــاء يف بــاب اإلمامــة، وقــد 
ــى مهمــات أمهلهــا امللــوك، أو أفــرد كثــريو  ن مــنهم األحكــام الســلطانية بالتــأليف. وحنــن ننبــه عل

قصروا فيها. فمن وظائف السلطان جتنيد اجلنـود، وإقامـة فـرض اجلهـاد إلعـالء كلمـة اهللا، فـإن 
اهللا تعاىل مل يوله علـى املسـلمني؛ ليكـون رئيسـا آكـال شـاربا مسـرتحيا. بـل لينصـر الـدين ويعلـي 

  )١٩الكلمة!)(
مث هـو بعـد ذلـك مباشـرة يسـرد وظـائف السـلطة وهياكـل الدولـة ـ مبـنهج نقـدي إصـالحي ـ مبـا 
يــدل قطعــا علــى قبولــه باألشــكال الواقعــة والــنظم القائمــة منهــا لكــن بشــرط إقامــة العــدل لــيس 
إال. ومعىن هذا عندي أنه ال اعرتاض عنده كفقيه على صور توزيع السلطة ونظـام احلكـم؛ إال 

نصـاف للرعيـة. بينمـا كـل مـا ذكـره ـ أو أغلبـه علـى لـك علـى مواقـع العـدل، واإلأن يتنـزل كـل ذ
األقـل ـ مـن أشــكال حكوميـة، ومظــاهر (ســلطانية)؛ منقـول عــن أمـم (دار احلــرب)، ومقــرتض 

  من احلضارات األخرى!
فبعد حديثه عن نواب السلطان؛ حتـدث عـن آداب (الـدوادار). وهـذه مركبـة مـن كلمـة عربيـة: 

فارســــية:(دار) وهــــو احملــــافظ أو املمســــك بشــــيء مــــا، املعتــــين بــــه، ومعــــىن هــــذا  (دواة) وأخــــرى
املركب: الناطق الرمسي عن السلطان، الذي يبلغ عنه كافـة املناشـري، ويرفـع إليـه كافـة العـرائض! 
قــال ابــن الســبكي: (فمــن حقــه االســتئذان علــى ذي احلاجــة وإcــاء ظالمتــه، وأال يرتكــه علــى 

  ).٢٠ىل الدخول على امللك)(األبواب، ال جيد ملجأ إ
وهكــذا ســار األمــر عنــد ابــن الســبكي يف كتابــه املــذكور، يف استصــالح الوظــائف الســلطانية، 
واملهمـــــات احلكوميـــــة، مـــــن مثـــــل: (اخلازنـــــدار) وهـــــو فارســـــي، معنـــــاه: متـــــويل اخلزينـــــة املاليـــــة. 

نـد السـلطان. و(املهمندار) وهو كـذلك فارسـي، معنـاه: املتـويل بشـأن سـفراء امللـوك اآلخـرين ع
و(الطربدار) ومعناه: حامل السالح بني يـدي امللـك حلمايتـه. وهـو يف كـل ذلـك يتحـدث عـن 
آداب هذا وذاك وماله وما عليه. دون أن ينقد أصل الوظيفة أو يعرتض على املهمة؛ حىت إنه 



 ذكر أسوء وظائف السلطانية يف زمانه، وهـو (البشـمقدار) فقـال رمحـه اهللا منتقـدا ومؤصـال، ال
ناقضــا: (وهــو مــن أقــبح البــدع؛ ألنــه موضــوع حلمــل نعــل األمــري! وذلــك مــن الرعونــة واحلمــق. 
ومــن آدابــه أال يضــع النعــل علــى البســاط، وغــريه ممــا يطــؤه النــاس، بــأرجلهم حفــاة، ورمبــا القــاه 
وجه مصل، ورمبا كانت جناسة يف النعل. وبتقدير أال يكون شـيء مـن ذلـك؛ فـال خيفـى مـا يف 

الوجــه مــن الكــرب، واخلــيالء. فــإذا كــان البــد مــن بشــمقدار، فــال أقــل مــن أن  وضــعه علــى هــذا
  ).٢١يضع نعل األمري موضع نعال اخللق!)(

وهكذا خنلص إىل أن فقه السياسـة الشـرعية ـ مـن حيـث هـو فقـه األحكـام الدسـتورية واإلداريـة 
ة. والــدارس لــه ال يف الدولـة ـ كـان يف أغلبــه مستسـقى مــن التجربــة التارخييـة للخالفــة اإلسـالمي

يكــاد يــتمحض لــه مــن األحكــام السياســية، الراجعــة فيــه إىل إشــكال شــرعي ديــين؛ غــري حكــم 
منصـــب اخلليفــــة! ال مـــا دون ذلــــك مـــن مقتضــــيات اإلمامـــة واخلالفــــة وســـائر هياكــــل الدولــــة، 
وقنــوات تصــريف السياســة العامــة للدولــة؛ ألن كــل ذلــك ـ كمــا ذكرنــا ـ مــن (املســكوت عنــه 

  ال على االجتهاد الفقهي؛ ملا ذكرناه من أسباب.شرعا)، احمل
ـــزاع، تزهـــق يف ســـبيله األرواح؟ وتقطـــع دونـــه األعنـــاق؟ ال  وبعـــد، فهـــل جيعـــل مثـــل هـــذا حمـــل ن
أحســــب أن أحــــدا جيعلــــه كــــذلك إال جاهــــل بطبيعــــة الــــدين، أو متعصــــب الجتهــــاد سياســــي 

يـتكلم باسـم (رأي). خاص! وال حق له عندئذ أن يـتكلم باسـم الـدين الكلـي، وإمنـا حقـه أن 
  والرأي ـ كل الرأي ـ قابل للخطأ والصواب.

  ـ في الفقه السياسي اإلسالمي المعاصر: ٢
واليــــوم، يواجــــه الفكــــر اإلســــالمي املعاصــــر منــــوذج الدولــــة احلديثــــة، بكــــل تعقيــــداmا السياســــية 

عبــري األســتاذ والدســتورية واإلداريــة واالقتصــادية، وارتباطاmــا اخلارجيــة املعقــدة! ومــا كــان أدق ت
) ذلـك أن املفكـر ٢٢منري شـفيق إذ جعـل عنـوان كتابـه: (اإلسـالم ومواجهـة الدولـة احلديثـة!)(

اإلسالمي اليوم يبحـث يف الـرتاث فـال جيـد ـ علـى مسـتوى النصـوص ـ إال عمومـات (الشـورى) 
القابلــة ألي فهــم، وألي تنزيـــل! وال جيــد علــى مســـتوى الفقــه السياســي إال مثـــل مــا بينــاه مـــن 

  أحكام سلطانية) مرتبطة بالتاريخ الذي كان!(
فكان أن تفرق اإلسالميون يف ذلك أحزابا ومذاهب، كما تفرق الـذين مـن قـبلهم. فمـن كـافر 
بالدميوقراطية كنظام للحكم، ناسب هلا إىل (الطاغوتية)، و(اجلاهلية)؛ فال يقابلها إال بـالرفض 



شـــورى القرآنيـــة، إذ مهـــا عنـــده امســـان ملســـمى واإلنكـــار، غايـــة ووســـيلة! إىل مـــؤمن hـــا إميانـــه بال
واحـد! مث إىل مـؤمن hـا كـأداة ـ فقـط ـ مـن أدوات الشـورى، ال ككـل الشـورى! فـإىل مسـتعمل 
هلــا علــى أcــا مــن إكراهــات الواقــع، وخملفــات اجلاهليــة، الــيت جيــب جتاوزهــا، ولكــن بعــد العبــور 

  عليها! فالسياسة حرب، و(احلرب خدعة)!
  ذلك؟فأين الفقه من كل 

كانت البدايات األوىل لنهضة الفكـر اإلسـالمي املعاصـر، قائمـة ـ يف الغالـب ـ علـى رفـض كـل 
مـــا هـــو غـــريب مـــن الـــنظم، والفلســـفات، والـــرؤى، ســـواء يف ا8ـــال السياســـي، أو التشـــريعي، أو 
االقتصادي، أو االجتماعي. وكان الدخول إىل الربملان، والعمل النقايب، أو املشاركة السياسـية 

 إطـار هــذا احلــزب أو ذاك؛ يثـري جــدال (فقهيــا) يف األوسـاط اإلســالمية. ومل يكــن اإلشــكال يف
الشــرعي وحــده هــو العامــل األســاس يف إثــارة هــذه القضــايا؛ بقــدر مــا كانــت (نفســية) الــرفض 

ـــم اإلداري الرمســـي بشـــىت أصـــنافه اإزاء املتـــأثرة بالســـلوك الـــديين  ألوضـــاع القائمـــة، وهيمنـــة الظل
  الجتماعية؛ هي املشكلة لتلك النفسيات الرافضة.السياسية وا

ولقــــد كــــان املفكــــر اإلســــالمي الكبــــري األســــتاذ أبــــو األعلــــى املــــودودي رمحــــه اهللا؛ مــــن أوائــــل 
ــىن مشــروعه  اإلســالميني ا8ــددين، الــذين صــاغوا نظريــة متكاملــة يف الــرفض اإلســالمي. فقــد ب

املتفلتــة مـن احلصــر التـارخيي، واملمتــدة الفكـري علـى مفهــوم (اجلاهليـة) بداللتــه اجلديـدة عنـده، 
يف املظــاهر االجتماعيــة العامــة، املمكــن توفرهــا يف أي مكــان وأي زمــان. ومــن هنــا فقــد كــان 
فكره السياسي مؤطرا hذه الرؤية؛ إذ أنتج مصطلح (احلاكمية) كعلة للقيـاس، لتصـنيف الـنظم 

  يف ا8ال السياسي والتشريعي.
ات (احلكـم) ـ لكـن يف سـياق حضـاري جديـد ـ لبنـاء تصـور ومـرة أخـرى ظهـر االحتجـاج بآيـ

). ٤٠مـــذهيب يف احليـــاة السياســـية. وذلـــك مـــن مثـــل قولـــه تعـــاىل: (إن احلكـــم إال هللا)(يوســـف:
  وقوله عز وجل يف آيات املائدة الثالث:

  )٤٤ـ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون) (املائدة:
  )٤٥فأولئك هم الظاملون) (املائدة:ـ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا 

  .٤٧ــ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون) املائدة:



قال املودودي معلقا: (فهذه اآليات تصرح بأن احلاكمية هللا وحده وبيده التشريع وليس ألحد 
  ).٢٣ـ وإن كان نبيا ـ أن يأمر وينهى؛ من غري أن يكون له سلطان من اهللا)(

مستنتجا: (ليس لفرد أو أسرة أو طبقـة أو حـزب أو لسـائر القـاطنني يف الدولـة نصـيب مث قال 
من احلاكمية. فإن احلاكم احلقيقي هو اهللا، والسلطة احلقيقية خمتصة بذاته تعـاىل وحـده (...) 

) فـإن الدميوقراطيـة عبـارة Democracyإن الدولة اإلسـالمية (...) ليسـت دميوقراطيـة (
ون السلطة فيه للشعب مجيعا، فال تغري فيه القوانني، وال تبدل إال برأي عن منهاج للحكم تك

اجلمهــــور، وال تســــن إال حســـــب مــــا تــــوحي إلـــــيهم عقــــوهلم (...) فــــال يصـــــح إطــــالق كلمـــــة 
الدميوقراطيـــة علـــى نظـــام الدولـــة اإلســـالمية. بـــل أصـــدق منهـــا تعبـــريا كلمـــة احلكومـــة اإلهليـــة أو 

ثيوقراطية األروبية ختتلف عنهـا احلكومـة اإلهليـة ) ولكن الTheo-cracyالثيوقراطية: (
(الثيوقراطيــة اإلســالمية) اختالفــا كليــا! (...) ولــئن مسحــتم يل بابتــداع مصــطلح جديــد آلثــرت  

هلــــذا الطــــراز مــــن نظــــام  "احلكومــــة اإلهليــــة الدميوقراطيــــة"أو  "الثيوقراطيــــة الدميوقراطيــــة"كلمــــة: 
  ).٢٤شعبية مقيدة)(احلكم؛ ألنه قد دخل فيها للمسلمني حاكمية 

وقــد تابعــه األســتاذ الشــهيد ســيد قطــب رمحــه اهللا يف هــذا التصــور، بنــاء، وتركيبــا، واصــطالحا، 
واستنتاجا. ومل يكد خيتلف عنه إال يف الصياغة األدبية، والتنزيل السياسي اإلقليمي. قال رمحه 

يعــــيش اليــــوم كلــــه يف  اهللا يف ســــياق إدانتــــه للــــنظم السياســــية واالجتماعيــــة الغربيــــة: (إن العــــامل
مــن ناحيــة األصــل الــذي تنبثــق منــه مقومــات احليــاة وأنظمتهــا (...) هــذه اجلاهليــة  )جاهليــة(

تقـــوم علـــى أســـاس االعتـــداء علـــى ســـلطان اهللا يف األرض، وعلـــى أخـــص خصـــائص األلوهيـــة، 
). (وhــذا ٢٥وهــي احلاكميــة. إcــا تســند احلاكميــة إىل البشــر؛ فتجعــل بعضــهم لــبعض أربابــا)(

مجيع ا8تمعات القائمـة اليـوم يف األرض  )ا8تمع اجلاهلي(تعريف املوضوعي تدخل يف إطار ال
  ).٢٦فعال!)(

مث يهـــاجم الغـــرب الـــذي (مل يعـــد لديـــه مـــا يقنـــع ضـــمريه باســـتحقاقه للوجـــود؛ بعـــدما انتهـــت 
  )٢٧فيه إىل ما يشبه اإلفالس!)( "الدميقراطية"

م (اجلاهليــــة) مــــن حيــــث إنــــه اعتمــــد نظمــــا بــــل إن العــــامل اإلســــالمي نفســــه يــــدخل يف مفهــــو 
اجتماعيــة مســتوردة تلتقــي مجيعهــا رغــم اختالفهــا يف كوcــا حتــتكم إىل غــري اهللا. قــال رمحــه اهللا: 

! (...) فهي "مسلمة"(يدخل يف إطار ا8تمع اجلاهلي تلك ا8تمعات اليت تزعم لنفسها أcا 



ائص األلوهية لغري اهللا، فتدين حباكمية ـ وإن مل تعتقد بألوهية أحد إال اهللا ـ تعطي أخص خص
  )٢٨غري اهللا)(

و(جاهليـــة) ا8تمـــع عنـــده، مفهـــوم ينطبـــق علـــى احلكـــام واحملكـــومني معـــا! كمـــا قـــرره بوضـــوح، 
أمل تــر إىل الــذين يزعمــون أcــم آمنــوا مبــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل (مستشــهدا بقــول اهللا عــز وجــل: 

فـال وربـك  ]إىل قولـه:[ قـد أمـروا أن يكفـروا بـهمن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا إىل الطـاغوت و 
ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيـدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـلموا 

ــ٦٠(النســاء:)تســليما ) وإمنــا اســتدل رمحــه اهللا بــذلك علــى (جاهليــة) الشــعوب اإلســالمية؛ ٦٥ـ
لقائمــة يف إطــار الدولــة، والنظــام مــن حيــث إcــا تتحــاكم إىل غــري شــرع اهللا، يف نظــم حياmــا، ا

  ).٢٩السياسي احلاكم(
وكـــان أن صـــار هلـــذين املفكـــرين اإلســـالميني الكبـــريين مدرســـة يف الفكـــر اإلســـالمي احلـــديث، 
تــرفض (الدميقراطيــة) شــكال ومضــمونا، مــن حيــث إcــا قائمــة علــى معــىن تشــريعي يتنــاقض مــع 

  مفهوم (احلاكمية) كما فهماها.
كمية) عند األستاذين: أيب األعلى املودودي وسيد قطب، قد مجع بني وظاهر أن مفهوم (احلا 

ما هو تشريعي قضائي؛ وما هو سياسي سلطوي يف مفهوم (التوحيد)؛ وصار املوضوع عندئذ 
قضية من قضايا أصول الدين، ال مـن فروعـه! واحلقيقـة أن اجلمـع بـني السياسـي والتشـريعي يف 

الـذي أدى إىل نـوع مـن اإلشـكال واالضـطراب يف الفهـم القول (بأصولية) املفهوم عقديا؛ هـو 
واملمارســة الدعويــة املبنيــة علــى هــذا التفســري. إىل درجــة القــول (جباهليــة) ا8تمعــات اإلســالمية 

  احلاضرة! كما رأينا مع األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه اهللا.
ســي احلــاكم. قــال ذلــك أنــه وهــو حيكــم علــى ا8تمــع يستحضــر بالدرجــة األوىل (النظــام) السيا

وعـــدم عالقتـــه بالـــدين أصـــال،  )علمانيتـــه(رمحـــه اهللا: (وهـــذه ا8تمعـــات بعضـــها يعلـــن صـــراحة 
ولكنـه خيـرج الـدين مـن نظامـه االجتمـاعي أصـال، ويقـول: إنـه  )حيرتم الـدين(وبعضها يعلن أنه 

يقــول ملــا (...) وبعضــها جيعــل احلاكميــة الفعليــة لغــري اهللا، ويشــرع مــا يشــاء مث  )الغيبيــة(ينكــر 
يشرعه من عند نفسـه: هـذه شـريعة اهللا! (...) وإذا تعـني هـذا، فـإن موقـف اإلسـالم مـن هـذه 
ا8تمعــــات اجلاهليـــــة كلهــــا يتحـــــدد يف عبــــارة واحـــــدة: إنــــه يـــــرفض االعــــرتاف بإســـــالمية هـــــذه 

). وهــو رمحــه اهللا ـ كمــا ســبق بيانــه ـ يــدخل يف ٣٠ا8تمعــات كلهــا وشــرعيتها يف اعتبــاره!)(



للمجتمــع) عمــوم النــاس! وجيمــع الكــل ـ النظــام السياســي والشــعب ـ حتــت حكــم مفهومــه (
  (اجلاهلية)!

ولقد حاول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه اهللا أن يرفع هذا اإلشكال بنوع من التوفيق بـني 
مــا قالــه هــذان العاملــان وبــني مــا جــاء يف الفكــر األصــويل الفقهــي القــدمي، مــن مباحــث حــول 

ا يتعلـق فيـه بــ(احلاكم)، وإمجـاعهم علـى أن احلـاكم هـو اهللا عـز وجــل. مث (احلكـم الشـرعي) ومـ
  )٣١انتقد من ظن أن املودودي وسيد قطب مها أول من ابتدع ذلك.(

قلت: بل بني املفهومني بون شاسع! أعين بني مباحث (احلاكم) كمـا جـاء يف مصـنفات علـم 
قطـب. ذلـك أن اإلشـكال يف  أصول الفقه، ومفهـوم (احلاكميـة) كمـا عرضـها املـودودي وسـيد

داللة اللفـظ علـى سـبيل االشـرتاك علـى معنيـني اثنـني! األول: احلـاكم مبعـىن الشـارع. وهـذا هـو 
الـــذي حبثــــه األصــــوليون قــــدميا. و(احلــــاكم) مبعـــىن رئــــيس الدولــــة، أو اخلليفــــة أو اإلمــــام. وهــــذا 

  مبحث سياسي، ال عالقة له بأصول الفقه!
إلشـــكال إذ مجـــع بـــني األمـــرين دون تبـــني! قـــال حفظـــه اهللا: والقرضـــاوي نفســـه واقـــع يف هـــذا ا

(اإلمامــــة، أو احلكــــم مبــــا أنــــزل اهللا، هــــو مــــن الفــــروع، ولكــــن اعتقــــاد وجوبــــه ولزومــــه واإلميــــان 
باالحتكـــام إىل مـــا أنـــزل اهللا يف كتابـــه، ومتابعـــة رســـوله؛ هـــو مـــن األصـــول يقينـــا، ومـــن صـــميم 

  ).٣٢اإلميان)(
  ).٣٣هلية جزء من عقيدة التوحيد اإلسالمي)(مث قال مستنتجا: (احلاكمية اإل

  كيف يكون األمر الواحد من الفروع ومن األصول يف الوقت نفسه؟ هذا خلف!
إن املشكل بدأ من قوله حفظه اهللا: (اإلمامة، أو احلكم مبـا أنـزل اهللا...إخل.) فـأي عالقـة بـني 

ــزل اهللا)؟ إال أن تكــون األوىل وســيلة  للثانيــة! بينمــا تعبــري القرضــاوي (اإلمامــة) و(احلكــم مبــا أن
ا. وهـذا هـو عـني اإلشـكال! ذلـك أن التفصـيل فيـه حـل املشـكل: وهـو مـظاهر يف املرادفة بينه

أن اإلمامة اليت هي رياسة الدولة فرع من الفروع، بإمجاع كل املذاهب الفقهية والكالمية، عدا 
نزل اهللا، هو مـن صـميم أصـول الشيعة، كما بيناه قبل. بينما ال يشك عاقل يف أن احلكم مبا أ

الدين فعال! واجلمع بينهما يؤدي حتما إىل اخللط بني الفروع واألصول، وإىل القول (جباهلية) 
العامل اإلسالمي املعاصر! بينما املسلمون مسلمون. هذا هو املـذهب احلـق مـا دامـوا يشـهدون 

ـ كرهـــا ـ بســـلطة ال تتخـــذ (أن ال إلـــه إال اهللا، وأن حممـــدا رســـول اهللا). إال أcـــم حمكومـــون 



اإلسالم منهاجا تشريعيا للدولة. وكيف جيوز أن نسحب (مذهب الدولة) على املـواطنني؟ بـل  
 يف الدولــــة واملنخـــــرطني يف وظائفهـــــا نيكيــــف جيـــــوز أن نســــحبه حـــــىت علـــــى كثــــري مـــــن العـــــامل

  !)إمنا األعمال بالنيات(السياسية واإلدارية؟ واملسألة اعتقادية حبتة! و
من مل حيكم مبا أنزل اهللا ال يكفر إال على فرض أنه يفعل ذلك إنكارا للدين أصال!  واحلق أن

فــإن فعــل ذلــك؛ mاونــا، أو خوفــا مــن جهــة أخــرى أقــوى منــه؛ فهــذا أقصــى مــا يقــال فيــه: إنــه 
عاص، ال كـافر! وإمنـا الكـافر: املنِكـر. فمـن أنكـر حـق اهللا يف التشـريع، أو رفـض التحـاكم إىل 

أcـا غـري صـاحلة لـذلك؛ فإمنـا هـذا فعـال يكـون متمـردا علـى اهللا! كمـا متـرد عليـه شريعته باعتبار 
  من قبل إبليس اللعني! وبذلك يكون منكرا خلاصية من خصائص الربوبية. وهو الكفر عينه.

وما عدا هذا وما يف معناه، فإنه يصعب إطالق الكفر على من مل يطبق الشريعة حاكمـا كـان 
نه إذا كـان مكرهـا علـى مـا هـو فيـه. ولقـد قبـل اهللا عـز وجـل إسـالم أو حمكوما. فقد يتجاوز ع

 e(النجاشي) وهـو علـى رأس دولـة احلبشـة النصـرانية ملكـا! وملـا تـويف؛ صـلى عليـه رسـول اهللا
صــــالة الغائــــب! فقــــال للصــــحابة الكــــرام: (إن أخــــاكم النجاشــــي قــــد مــــات؛ فقومــــوا فصــــلوا 

ن يف مثـــل وضــعه، ســـواء كــان حاكمـــا أو ) فــال يكـــون إذن القــول جباهليـــة مــن كــا٣٤عليــه!)(
حمكوما أو موظفا يف دوائر الدولة العليا؛ إال غلوا يف الدين؛ سببه عدم التفريق بني مـا هـو مـن 
األصول وما هو من الفروع. ورمبا أيضا عدم التحـري مـن تسـرب رد الفعـل النفسـي إزاء الظلـم 

  السياسي واالجتماعي الغالب على وضع العامل اإلسالمي.
إن القرآن الكرمي قد اسـتعمل مـادة (حكـم) بعـدة معـان: منهـا التشـريع، والقضـاء، واحلكمـة، و 

والقــدر اإلهلــي. لكــن كــال يف ســياقه اخلــاص ومل خيلــط بينهــا. ففــي معــىن التشــريع والقضــاء قــال 
حـــىت حيكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم مث ال جيـــدوا يف أنفســـهم فـــال وربـــك ال يؤمنـــون (عـــز وجـــل: 

، وقـال سـبحانه: (ومـن مل حيكـم مبـا أنـزل اهللا )٦٥النسـاء:)(حرجا مما قضيت ويسلموا تسـليما
. وحنو هذا كثـري، وهـو األغلـب علـى اسـتعمال هـذا اللفـظ )٤٤املائدة:(فأولئك هم الكافرون)

  أصول الدين فعال. يف القرآن الكرمي. وال خالف يف أن هذا راجع إىل
بينما قد يرد احلكم مبعىن (احلكمة) ال التشريع أو القضاء. وهذا إمنا هـو مـن الفـروع. قـال عـز 
وجــــــــــل يف حــــــــــق يوســــــــــف: (وملــــــــــا بلــــــــــغ أشــــــــــده آتينــــــــــاه حكمــــــــــا وعلمــــــــــا وكــــــــــذلك جنــــــــــزي 

. وحنــــوه قولــــه تعــــاىل: (مــــا كــــان لبشــــر أن يأتيــــه اهللا الكتــــاب واحلكــــم )٢٢يوســــف:(احملســــنني)



. واملفســرون )٧٩آل عمــران:(يقــول للنــاس كونــوا عبــادا يل مــن دون اهللا)...اآليــة. والنبــوءة مث 
يعـــين:  "مَ ْكــواحلُ "علــى أن احلكــم يف اآليتــني هـــو مبعــىن (احلكمــة). قــال أبـــو جعفــر الطــربي: (

  ).٣٥ويعلمه فصل احلكمة)(
ه املعــــىن السياســــي، أي (الســـلطة). ومــــا أحســــب إال أنــــعلـــى وال داللـــة يف القــــرآن (للحكــــم) 

: تعـــين عندئـــذ يف كـــل مجاعـــة مـــن "احلكـــم"حـــادث. قـــال الـــدكتور حســـن مصـــعب: (وكلمـــة 
  ).٣٦اجلماعات: السلطة املنظمة، ومؤسسة القيادة واإلكراه)(

والقارئ لنصوص املودودي وسيد رمحهمـا اهللا، وكـذا مـا ذكرنـاه عـن القرضـاوي مـن مرادفـة بـني 
يعا ال يفرقون بني املفهومني يف استعمال كلمـة (اإلمامة) و(احلكم مبا أنزل اهللا)؛ يدرك أcم مج

  (حكم) أو (حاكمية). وذلك هو مبدأ اإلشكال.
اهللا  "حاكميـــة"ومـــا أدق تعليـــق الـــدكتور حممـــد عمـــارة علـــى ذلـــك إذ قـــال: إcـــم قـــد (اشـــتقوا 

سبحانه وتعاىل من مصطلح (احلكم)؛ ظانني أن القرآن، ومن مث الفكـر السياسـي اإلسـالمي، 
؛ للداللـــة علـــى النظـــام السياســـي والســـلطة السياســـية العليـــا يف )احلكـــم(لح يســـتخدمان مصـــط

ـــى حـــني أن أغلـــب االســـتخدامات القرآنيـــة هلـــذا املصـــطلح واردة مبعـــىن   )القضـــاء(ا8تمـــع؛ عل
والفصل يف املنازعات، ومبعىن احلكمـة أي الفقـه والعلـم والنظـر العقلـي. وال عالقـة هلـا باخلالفـة 

  ).٣٧يه نظام احلكم يف أدبنا السياسي احلديث)(أو اإلمامة، أو ما نسم
فإمنــا اســتقرت داللــة (احلكــم) يف تــاريخ التشــريع اإلســالمي علــى معــىن هــو كمــا قــال، قلــت: 

(القضــاء). فتلــك نتيجــة اســتقرائية؛ ملــن تتبــع نصــوص الشــريعة وفقههــا، كتابــا وســنة واجتهــادا. 
ــف مذاهبــه إىل حــدود العصــر احلــديث؛ ممــا  وبــذلك الفهــم اســتعمل يف الفقــه اإلســالمي مبختل

يدل على أن الداللة السياسية للمصطلح دخيلة وليست بأصيلة، وأcا إمنا تسربت إىل الفكـر 
اإلســـالمي املعاصـــر كمـــا تســـربت كثـــري مـــن املفـــاهيم؛ بفعـــل االحتكـــاك احلضـــاري مـــع ثقافــــة 

فــظ يف املســتعِمر. لكــن مكمــن اخلطــر هــو فيمــا حــدث مــن إســقاط للمفهــوم الــدخيل علــى الل
  ).٣٨سياقه الشرعي؛ فأدى إىل ما أدى إليه من مواقف وأحكام(

ولقـد غـاىل قـوم آخـرون يف إنكـار (احلاكميـة) اإلهليـة، حـىت بـاملعىن التشـريعي! ـ مسـتغلني غلــو 
بعض اإلسالميني ـ فأنكروا بذلك حقا عظيما من حقوق الرب عز وجل، وخاصـية كـربى مـن 

  خصائص الربوبية فعال!



ـــ ـــى وإمنـــا يقـــول ب ذلك أحـــد شخصـــني: إمـــا جاهـــل بالـــدين وباللغـــة العربيـــة! وإمـــا متحامـــل عل
اإلســـالم، رافــــض لـــه عقيــــدة وشـــريعة! ألن مــــن أنكـــر حــــق اهللا التشـــريعي فقــــد أنكـــر الشــــريعة 

  وخاصية احلاكمية يف الربوبية، وهي كلية من كليات العقيدة وأصول الدين.
الدولـــة) املصـــري، حممـــد ســـعيد  ومـــن أغـــرب مـــا قـــرأت يف ذلـــك مـــا كتبـــه (رئـــيس حمكمـــة أمـــن

العشماوي، يف كتابه (اإلسـالم السياسـي). وهـذا العنـوان وحـده دال علـى التحامـل! والكتـاب 
باملناسبة مليء بالّسباب والشـتائم ملـذاهب الفقهـاء واملفكـرين اإلسـالميني! خـال مـن التحقيـق 

  ها العلمية والنقدية!والتوثيق! وإمنا هو جمموعة من (التذوقات) و(االنطباعات) تزعم لنفس
قـــــــــال: (إن احلكـــــــــم هللا بـــــــــالقوة واملشـــــــــيئة والقضـــــــــاء، واحلكـــــــــم للنـــــــــاس يف احلقيقـــــــــة والواقـــــــــع 

). أي أن احلكـــــم املســـــند إىل اهللا إمنـــــا هـــــو بـــــاملعىن القـــــدري الكـــــوين، مـــــن بـــــاب ٣٩واإلرادة)(
شـريعية (القضاء والقدر)، ال مبعىن التشريع احلقيقي! وكيـف يفسـر العشـماوي هـذه الرتسـانة الت

  اليت متأل القرآن والسنة، يف ا8االت اجلنائية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية؟
واجلــواب: كــان أن جلــأ إىل التحريــف الصــارخ! زاعمــا أنــه إمنــا ميــارس (التأويــل)! وهــاك الــدليل! 
فقـــد أورد قـــول اهللا عـــز وجـــل، ممـــا يستشـــهد بـــه الدارســـون علـــى (احلاكميـــة التشـــريعية) : (فـــال 

ك ال يؤمنــون حــىت حيكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم مث ال جيــدوا يف أنفســهم حرجــا ممــا قضــيت وربــ
(إنـــا أنزلنـــا إليـــك الكتـــاب بـــاحلق لـــتحكم بـــني  . وقولـــه ســـبحانه:٦٥ويســـلموا تسليما)النســـاء:

  .١٠٥الناس مبا أراك اهللا) النساء: 
ويــة فقــال العشــماوي معلقــا: (وهــذا االستشــهاد خطــأ وخطــر! فضــال عــن أنــه يكشــف عــن ط

وحــده  eالقــادة، وطبيعــة عقليــتهم ونفســيتهم. فهاتــان اآليتــان مــن اآليــات الــيت ختاطــب النــيب
  )٤٠!)(كذ()وختتص به دون غريه

ـ إن صـــح جتـــاوزا أن تســـمى حكومـــة؛ ألcـــا بـــالتعبري القـــرآين:  eويضـــيف: (فحكومـــة النـــيب
نـــيب بعـــد (إمـــارة) حكومـــة مـــن نـــوع خـــاص جـــدا (...) ال توجـــد إال حيثمـــا يوجـــد نـــيب، وال 

  ).٤١)(eحممد
فــأوال: ال وجــود لعبــارة: (إمــارة) يف القــرآن إطالقــا! وخطــؤه يف مثــل هــذه ـ إن مل يكــن كــذبا 

  متعمدا ـ هو من الغرائب!



ثانيــا: إنــه بقولــه هــذا خيــالف إمجــاع األمــة، مــن الصــحابة أمجعــني، والتــابعني، وتــابعي التــابعني، 
  فها!حىت فقهاء األمصار من شىت املذاهب، على اختال

ثالثــا: قولــه هــذا قــاض بــأن (احلكومــة) الــيت أنشــأها اخللفــاء الراشــدون ومــن بعــدهم؛ ضــالل يف 
  ضالل!

، باعتبـار أن اخلطـاب موجـه إليـه وحـده eرابعا: زعمه هذا بأن هاتني اآليتني خاصـتان بـالنيب
مـا من حيث إنه مبين علـى ضـمري املخاطـب املفـرد؛ خمـالف للقاعـدة األصـولية ا8مـع عليهـا: (

كان خطابا ألمته إال ما خصه الـدليل) والعشـماوي زعـم خصـوص هـاتني   eخوطب به النيب
  . فإن كان هذا خصوصا فأين الدليل؟eاآليتني بالنيب

؛ فكيـف يقـول فيمـا ورد فيـه eخامسا: إذا كان يظن بزعمه أن هاتني اآليتني خاصتان بالنيب
ثـر مـا يف القـرآن مـن هـذا ا8ـال؟ ضمري اجلمع الدال صـراحة علـى اخلطـاب اجلمـاعي، وهـو أك

  حىت كان استقراؤه مفيدا للقطع واليقني! وكلية من كليات الدين! وإليك بعض مناذجه:
ـ (أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتـاب اهللا لـيحكم بيـنهم مث يتـوىل فريـق 

  .٢٣منهم وهم معرضون) آل عمران: 
  ٤٤فأولئك هم الكافرون) املائدة: ـ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

  ٤٥ـ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون) املائدة:
  ٤٧ـ (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون) املائدة:

ـ (أمل تر إىل الذين يزعمون أcم آمنوا مبا أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا 
  .٥٩أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا) النساء:إىل الطاغوت وقد 

. وحنـــو  ٥٢ـــ (أفحكـــَم اجلاهليـــة يبغـــون؟ ومـــن أحســـن مـــن اهللا حكمـــا لقـــوم يوقنـــون؟) املائـــدة:
  ذلك كثري...!

ملاذا مل يرجـع العشـماوي ـ وال مـرة واحـدة ـ إىل منـاهج االسـتنباط الفقهـي، وقواعـد االسـتدالل 
إىل ضــوابط التفســري باملــأثور، أو بــالرأي مــا شــاء! ملــاذا؟ ألcــا ـ ببســاطة ـ مجيعهــا األصــويل، و 

  ضده! ولقد صرح بذلك تصرحيا! قال حتت عنوان:
  :) ما نصه(التطرف والفقهاء



(ومــن أجــل مــا ســلف بيانــه وغــريه فــإن تيــار التطــرف يبــدو متوافقــا مــع منطــق الفقهــاء مســايرا 
  )٤٢!)(كذا()لنهجمنهجهم. فال جيوز معارضته hذا ا
  إذن؛ فماذا بعد احلق إال الضالل؟

وإمنا احلق َوَسٌط بني طرفني: األول جتهيل من مل حيكم مبا أنـزل اهللا وتكفـريه بـإطالق، والثـاين: 
  إنكار احلكم مبا أنزل اهللا بإطالق!

املعىن بينمـا كـان ـ قبـل هـؤالء مجيعـا ـ علمـاء أزهريـون مييلـون إىل (دسـتورية) الدولـة اإلسـالمية بـ
الدميوقراطي للكلمة. قال عبد الوهاب خالف رمحـه اهللا ـ وهـو األصـويل الفقيـه ـ : (والنـاظر يف 
آيات الكتـاب الكـرمي، وصـحاح السـنة يتبـني أن احلكومـة اإلسـالمية دسـتورية، وأن األمـر فيهـا 

ر لـــيس خاصـــا بفـــرد، وإمنـــا هـــو لألمـــة ممثلـــة يف أويل احلـــل والعقـــد؛ ألن اهللا ســـبحانه جعـــل أمـــ
املســـلمني شـــورى بيـــنهم (...) وكـــذلك تضـــافرت األدلـــة علـــى أن الرياســـة العليـــا يف احلكومـــة 

  ).٤٣اإلسالمية ليست حقا لقريش، وال لغري قريش)(
وسار على هذا الـرأي بصـورة أكثـر وضـوحا أغلـب مفكـري (اجليـل الثـاين) للحركـة اإلسـالمية ـ 

ألســتاذ راشــد الغنوشــي، والــدكتور أمحــد إن صــح التعبــري ـ مــن أمثــال الــدكتور حســن الــرتايب، وا
الريسوين وغريهم. فتكونت من كل هؤالء وأمثاهلم مدرسة أخرى يف الفكر اإلسـالمي املعاصـر 
تتبـــىن الدميقراطيـــة كمـــرادف للشـــورى، أو كآليـــة مـــن آلياmـــا التقنيـــة. فمارســـت نوعـــا مـــن النقـــد 

  للمدرسة السابقة.
ا هـؤالء، وكـذا التطـورات السياسـية الدوليـة؛ كـان هلـا ولعل التجربة السياسية احملليـة الـيت خاضـه

أكرب األثر يف هذا التحول الذي حصل يف منهج التفكري اإلسـالمي لـدى اجليـل الثـاين، الـذي 
دخـــل السياســـة جتربـــة حيـــة، وعـــرك آالمهـــا وآماهلـــا، علـــى عكـــس اجليـــل األول الـــذي بقـــي يف 

  وتنظري.حدود (النظر)، باعتبار أن مرحلته كانت مرحلة إعداد 
ــرتايب ـ وهــو اإلســالمي احلقــوقي، اخلبــري يف القــانون الدســتوري،  ولقــد تفــرغ الــدكتور حســن ال
صــاحب التجربــة الســودانية املشــهورة ـ للتأصــيل ملفهــوم (الدميقراطيــة) باعتبارهــا عــني الشــورى 

هـي اإلسالمية، بل لقد ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك؛ إىل حماولـة إثبـات أن الدميقراطيـة إمنـا 
امتداد للشورى، هذه اليت تطورت يف شكل الدميقراطية بفعل االحتكاك احلضاري، بـني العـامل 

  اإلسالمي والغرب (التلميذ) للتجربة اإلسالمية يف القرون الوسطى!



قــــال: (كــــان كــــل الــــذي عرفــــه التــــاريخ األول مــــن الدميوقراطيــــة املباشــــرة ممارســــات سياســــية مل 
cايــة القــرون الوســطى! حيــث اكتشــف الفكــر األرويب قاعــدة  يســتوعبها تنظــري دســتوري إال يف

دســــتورية يعــــرب hــــا عــــن أســــاس نظــــري للدميوقراطيــــة. وأحســــب أcــــم إمنــــا تلقــــوا تلــــك النظريــــة 
التأصــيلية للدميوقراطيــة بــأثر االتصــال بالفقــه اإلســالمي السياســي. وكــان ذلــك الفقــه قــد عــرف 

اإلمجــاع عنــد املســلمني هــو أصــل الســلطة جــوهر الدميوقراطيــة، أو حكــم الشــعب (...) فكــان 
  ).٤٤األرضية)(

ومــن هنــا جــزم الــدكتور الــرتايب بــأن (املعــاين الــيت تقتضــيها الشــورى وتؤســس عليهــا الدميوقراطيــة 
معــاين منبثــة يف الــدين كلــه. وقــد حاولنــا أن نناســب بــني الدميوقراطيــة والشــورى لــئال يكــون يف 

  )٤٥(اختالف اللغة ما يوهم باختالف املعىن!)
وعلـى cجـه سـار (تلميـذه) ـ ولـو نظريـا ـ األسـتاذ راشـد الغنوشـي صـاحب التجربـة اإلسـالمية 
التونســية. قـــال يف حــواره املشـــهور مـــع قصــي صـــاحل الــدرويش، جميبـــا عـــن ســؤال حمـــرج للغايـــة، 
ونصــه كمــا يلــي: (بعــض الــذين حيـــاربون الدميقراطيــة باســم اإلســالم، يعتــربون أن الدميوقراطيـــة 

فقــــال بكــــل وضــــوح: (أخشــــى أن ال يكــــون هــــؤالء علــــى فهــــم دقيــــق ال ، إلســــالم)مناقضــــة ل
للدميوقراطيـــة وال لإلســـالم! أو ألحـــدمها فقـــط. هـــم خيتزلـــون ويبســـطون القضـــايا املعقـــدة (...) 
فمـاذا يف قـيم اإلسـالم ـ إذا فقهـت ـ مـا يتنـاقض مـع الدميوقراطيـة إذا أحسـن فهمهـا؟ وهـي ال 

إرادة الشــعب يف شــكل قــرار (...) إcــا جهــاز يعطينــا أدوات  تعــدو كوcــا جهــازا للتعبــري عــن
لتحقيـــق التـــداول علـــى الســـلطة دون إراقـــة للـــدماء، ويكـــون جهـــازا لســـن السياســـات العامـــة، 

  ).٤٦ولتوزيع السلطة على حنو جينبها االحتكار واالنفراد، ويتيح املعارضة السلمية هلا)(
يرانيـة، املمارسـني هلـا علـى أعلـى مسـتوى! الـرئيس ويقول أحد أبرز الزعماء املنظرين للتجربة اإل

، الــدكتور حممــد خــامتي: (لقــد اقتنعنــا بالدميوقراطيــة كإنتــاج بشــري، ومــن )اإلصــالحي(اإليــراين 
  ).٤٧الطبيعي أن يكون كل أمر بشري هدفا للنقد)(

 ، فقـــد اضـــطرب يف شـــأنحفظـــه اهللا عبـــد الســـالم ياســـنيا8اهـــد وأمـــا املفكـــر املغـــريب األســـتاذ 
الدميقراطيــة خــالل كتابــه (الشــورى والدميقراطيــة)؛ رمبــا بســبب (غربيــة) املصــطلح، وغرابتــه عــن 
التعبري القرآين، وما لذلك من دالالت ـ على األقـل ـ علـى املسـتوى النفسـي، كمـا تشـري بعـض 

كعادتــه يف   -عباراتــه اآلتيــة. ونظــرا لألســلوب العــاطفي اجلــارف، الــذي دبــج بــه كتابــه املــذكور 



ـــب ـــى الباحـــث أن جيـــد لـــدى األســـتاذ حكمـــا قاطعـــا واضـــحا  -كتاباتـــه   أغل فإنـــه يصـــعب عل
ودقيقـــا؛ يف املســـألة إال بعـــد ثالمثائـــة وتســـع صـــفحات، مـــن كتـــاب جممـــوع صـــفحاته: ثالمثائـــة 

  )٤٨ن صفحة!(و عن وسباواثنت
قـال: (مطلـوب الشـورى ـ صـريح الشـورى ـ يـنهض مـن عمـق إميـان املـؤمنني وإسـالم املسـلمني، 

شــجرة طيبــة، أصــلها ثابــت وفرعهــا يف الســماء. مثارهــا بركــة علــى األمــة، ملــا اكتنفهــا يف بــذرة 
  .نباmا وبسوقها وإزهارها وإمثارها سياُق: (وأمرهم شورى بينهم)

تسمي نظام حكمك ما شئت، وخترج عن سياق القرآن والسنة، وتستنبت نظامـا (دميقراطيـا) 
شـجرة،  مُ ْهـلنخبة املثقفة مالقـا وإمالقـا، فـإذا بالنبتـة وَ تتناغم بأحالمه النخبة احلاكمة نفاقا، وا

وإذا بالثمرة نواة تضرِّس، وإذا بالليث الدميقراطي هرا مقلم األظفار، أليفا يتحكك ويشخر يف 
. هذا كالم أقرب إىل الشعر منه إىل النثر؛ بلـه األسـلوب العلمـي اهلـادئف) ٤٩حجم احلاكم)(

التحليل األديب املدرسي؛ لنقول: إن الفكرة العامة  للنص؛ أن ما نستطيعه إزاءه إمنا هو منهج 
  املؤلف يرفض الدميوقراطية كأسلوب للحكم السياسي.

بتعبــري  - حــىت تقــرأ كالمــه الــذي ال يعــدو أن يكــون (رفعــا للحــرج)لكنــك ال تلبــث إال قلــيال 
ج إســالمي . قــال: (ال بــأس مــن املســلم الغيــور أن يبحــث عــن cــعــن الدميوقراطيــة – الفقهــاء

للدميقراطيـة. وال بـأس أن يظـن مسـلم ـ وهـو يبحـث عـن حقيقـة حمجـوزة ـ أن الدميقراطيـة هـي 
ال مشاحة يف األلفاظ كما يقول فقهاؤنا. ال مشاحة يف األلفاظ لو مل يتعلق  )!(الشورى حقا

يقبـل الدميقراطيـة أم  هـل هـوهكذا ال تسـتطيع أن تثبـت  ).٥٠األمر بالوضوح والتوضيح(!))(
  !ه يرفضهاأن

األســـتاذ عبـــد الســـالم ياســـني راجعـــة إىل أنـــه يـــرفض (النظـــام فضـــيلة ولعـــل املشـــكلة يف تصـــور 
السياســي) برمتــه؛ دكتاتوريــا كــان أم دميقراطيــا! ألن القضــية ذات األولويــة األوىل عنــده، هــي ـ 
بالدرجــــة األوىل ـ الســــعي إلقامـــــة (اخلالفـــــة اإلســــالمية). فـــــإذن؛ مهمــــا حيـــــاول النظـــــام أن 

ــيت هــي (علــى (يتــ دمقرط)؛ فســيبقى يف مجيــع األحــوال بعيــدا عــن مفهــوم (اخلالفــة الراشــدة) ال
 واليت هي الشكل الوحيد للحكـم السياسـي الـذي يعـرتف .منهاج النبوة) كما تصورها األستاذ

(بإســالميته) كمــا ســرتى. إذ كــل جتــارب اخلالفــة مــا بعــد العهــد الراشــدي، ال عالقــة هلــا عنــده 
  جمرد (كذب)! -عنده  – خلالفة). وإمنا كان تسميتها كذلكحىت مبجرد لفظ (ا



يقــول األســتاذ عبــد الســالم ياســني: (أريــد أن أحــدثكم إن شــاء اهللا يف رســاليت هاتــه عــن أفــق 
عملنا املوفق بفضل اهللا ومنته، واضعا املنهاج النبوي يف مكـان الضـوء الكاشـف ملـا نتطلـع إليـه 

قــول أيضــا يف ســياق التخطــيط إلقامــة هــذه ي). و ٥١(مــن مســتقبل اخلالفــة علــى منهــاج النبــوة)
اخلالفــة: (فمــا هــي الصــيغة أو الصــيغ الــيت ينبغــي جلنــد اهللا أن يتبنوهــا للتقــدم حبــركتهم؟ مــا هــو 
اخلط السياسي، أو املسالك السياسية، اليت مـن شـأcا أن تتقـدم بنـا إىل أن نصـل إىل احلكـم، 

  )٥٢وإىل أن نبين اخلالفة على منهاج النبوة؟)(
منــنب علــى تصــور مضــاد ملــا أصــلناه مــن (فروعيــة) املســألة السياســية يف  )الياســيين(إن املشــروع 

اإلسالم واإلصالح الديين. لذلك فهو يعلن بصـراحة أن مشـروعه يضـع (الوصـول إىل احلكـم) 
غاية إصالحية، كما رأيت، ألنه السبيل األسـاس عنـده إلقامـة اخلالفـة اإلسـالمية علـى منهـاج 

ـــيب النبـــوة. ـــا قبـــل مبـــا فيـــه  eومعتمـــد األســـتاذ يف كـــل ذلـــك حـــديث الن يف اخلالفـــة، الـــذي بين
الكفاية ـ يف املبحث الثاين من الفصل الثاين ـ أمنا هو واحد من أحاديث الفنت، الـيت ال عالقـة 
هلــــا بالتشــــريع، والــــذي ال داللــــة لــــه علــــى مــــراد األســــتاذ مــــن التأصــــيل (لقومتــــه)، وال لتحقيــــق 

: (تكــون النبــوة فــيكم مــا شــاء اهللا أن تكــون، مث يرفعهــا اهللا إذا eث هــو قولــهمناطهــا! واحلــدي
شاء أن يرفعها، مث تكـون خالفـة علـى منهـاج النبـوة، فتكـون مـا شـاء اهللا أن تكـون، مث يرفعهـا 
إذا شــاء أن يرفعهــا، مث تكــون ملكــا عاضــا، فتكــون مــا شــاء اهللا أن تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء 

تكـــون ملكـــا جربيـــا، فتكـــون مـــا شـــاء اهللا أن تكـــون، مث يرفعهـــا إذا شـــاء أن اهللا أن يرفعهـــا، مث 
  )٥٣يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة، مث سكت)(

قال األستاذ معلقا بعد إيراد هذا احلـديث: إنـه (احلـديث الـذي اختـذناه حمـورا لتفكرينـا ومرشـدا 
  ).٥٤خلطواتنا)(

جعــل هــذا احلــديث حمــور  -حفظــه اهللا  – تاذواإلشــكال، كــل اإلشــكال ههنــا: هــو أن األســ
تفكــريه، وأســـاس مشــروعه اإلصـــالحي! مــع أنـــا بينــا ـ قبــل، مبـــا يقطــع الشـــك ـ أن املســـألة 
السياســـية برمتهـــا ليســـت أصـــال يف الـــدين، وال حمـــورا مـــن كلياتـــه! فكيـــف جيعـــل مـــا هـــو (فـــرع) 

  سالم!(أصال) للتفكري وحمورا لإلصالح؟ هذا قلب مليزان األولويات يف اإل
ومما يوضح أكثر أن األستاذ يؤصل ملشروعه مبا ال يصح؛ أنه حاول االستدالل على مصـطلح 
 (قومة) ـ وإمنا هـو مصـطلح مـن نتـاج التـاريخ السياسـي، ال الـنص الشـرعي ـ بآيـة مـن القـرآن ال



ميائيـة، تدل علـى مـراده، ال بالداللـة العباريـة األصـلية وال التبعيـة، وال بالداللـة اإلشـارية، وال اإل
ــيت  وال االقتضــائية، وال بــاملفهوم املوافــق وال املخــالف، وال بــأي طريــق مــن الطــرق االســتقرائية ال
أصـــلها علمـــاء أصـــول الفقـــه يف مســـالك اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية. وذلـــك قولـــه: (أســـتعمل  

لـه كلمة (قومة) بدل (ثورة) تأصيال للنهضة واليقظة والتعبئة واإلعـداد والزحـف. علـى مثـال قو 
  )٥٥). فتكــون قومتنــا علــى منهــاج النبـــوة)(١٩تعــاىل: (وإنــه ملــا قــام عبــد اهللا يــدعوه) اجلــن:(

  !كذا
  فأي عالقة بني هذا وذاك؟

مـن عنـده أدىن  لـدىلـدى املفسـرين، و ُعلِـم لقـد عبـد اهللا يـدعوه): أتعـين (ثـار)؟  "قـام"(إنه ملـا 
الدعوية، و(العزم) على اخلري بـإطالق، (العزمة) هذه إمنا هي  )قام(أن  ؛علم بفقه اللغة العربية

َربـُّنَـا َربُّ  فـََقاُلوا قَاُمواْذ إِ َلى قـُُلوhِِْم عَ َرَبْطَنا وَ ( من قبيل قوله تعاىل عن أصحاب الكهف:وأcا 
ىل: وقولـه تعـا)، ١٤)(الكهف:ن نَّْدُعَو ِمن ُدونِـِه ِإَهلًـا َلَقـْد قـُْلنَـا ِإًذا َشـَططًالَ السََّماَواِت َواْألَْرِض 

ـَـا أَِعُظُكــم ِبَواِحــَدٍة َأن( ن ِجنَّــٍة ِإْن مِّــ لِلَّــِه َمثْـــَىن َوفـُــرَاَدى ُمثَّ تـَتَـَفكَّــُروا َمــا ِبَصــاِحِبُكم ُقوُمــواتَـ  قُــْل ِإمنَّ
 لِْلَيَتــاَمى ُقوُمــواْ تَـ َأن وَ ) وقولــه ســبحانه: (٤٦ُهــَو ِإالَّ نَــِذيٌر لَُّكــم بـَــْنيَ يَــَدْي َعــَذاٍب َشِديٍد)(ســبأ:

فـأين املفهـوم السياسـي  ).١٢٧النسـاء:)(ِط َوَما تـَْفَعلُـوْا ِمـْن َخـْريٍ فَـِإنَّ اللّـَه َكـاَن بِـِه َعِليًمـااْلِقسْ بِ 
إمنــا هــذا يــدل علــى أن حماولــة البحــث يف القــرآن عمــا خيــدم املشــروع  الــذي أراده األســتاذ هنــا؟

  السياسي ـ hذه الصورة ـ إمنا هو حبث عن سراب!
مـــرة أخـــرى؛ فـــأورد نصـــا ال عالقـــة لـــه النبـــوي نفســـه يف احلـــديث الشـــيء فضـــيلته  ولقـــد حـــاول

مبراده، حيث جاء لفظ (احلكـم) بداللتـه (القضـائية) كمـا بيناهـا قبـل؛ ففهـم مـن ذلـك احلكـم 
، كمـــــا مل يعرفـــــه التشـــــريع قـــــط بداللتــــه السياســـــية احملدثـــــة. والعـــــرب مل تعـــــرف ذلـــــك يف لغتهـــــا

:  (لتنقضـــن عـــرى اإلســـالم عـــروة eهللاإلســـالمي يف اصـــطالحه! واحلـــديث هـــو قـــول رســـول ا
عـــــروة، كلمـــــا انتقضـــــت عـــــروة تشـــــبث النـــــاس بـــــاليت تليهـــــا. وأوهلـــــن نقضـــــا احلكـــــم، وآخـــــرهن 

). مث قـال األســتاذ معلقـا بعـد إيــراده احلـديث: (لنــزداد يقينـا بـأن احلكــم قـد فســد ٥٦الصـالة)(
يس كذلك، بـل )؛ ظنا منه أن (احلكم) هنا هو رئاسة الدولة. وهو ل٥٧يف عهد مبكر جدا)(

  هو القضاء! والدليل استقراء املصطلح يف الكتاب والسنة.



مث بىن على ذلك كله تصورا كبريا، ونظريات تارخيية وإصالحية، حكم hا على تاريخ اإلسالم  
كله، ورهن اإلصالح والتجديد الديين الشامل بإصـالح (احلكـم)! طبعـا كمـا فهمـه بنـاء علـى 

نقــض احلكــم علــى ســائر عــرى اإلســالم؛ حــىت تتــاىل التفتــت يف مــا ذكــر. قــال: (مــاذا كــان أثــر 
عقلنــا وأخالقنــا ومروءتنــا وآدميتنــا، مــن جــراء إصــابة املقتــل مــن ديننــا؟ هــذا إن شــاء اهللا (...) 

  )٥٨أوان إعادة العرى إىل شدها؛ بإعادة احلكم إىل نصابه الشرعي(!))(
 -اد (احلكـم) كمـا فهمـه دائمـا! ؛ وبنـاء علـى فسـ تـه املعهـودةجبرأ - بل لقد تعـدى ذلـك كلـه

إىل حماولــة (إصــالح) مــا ال ختصــص لــه فيــه مــن العلــوم الشــرعية، وإمنــا هــي معلومــات اســتقاها 
مـــن خـــالل قـــراءات عـــابرة أو كمـــا مساهـــا (نظـــرات يف الفقـــه والتـــاريخ)! قـــال يف ســـياق غيـــاب 
ـــب ومـــع مـــن  ـــب؟ وممـــن يطل ـــب لكـــل ذلـــك؟ مـــن يطل ـــف الطل احلكـــم العـــادل والشـــورى: (كي
يطلب؟ وضـد مـن يطلـب؟ أسـئلة مـا طرحهـا، وأىن لـه، مـن يـردد عبـارات األجـداد الداعيـة إىل 
حفــظ املقاصــد اخلمــس الضــرورية: حفــظ الــدين، حفــظ الــنفس، حفــظ العقــل، حفــظ النســل، 
حفــــظ املـــــال. يـــــردد ويفــــرع بعنـــــاد وتبلـــــد، وكــــأن الـــــدين حـــــاكم ســــلطانه يف بـــــالد املســـــلمني، 

ألولون آمنة من عاديات الزمن، (واملعـامالت) منتظمـة علـى و(العادات) مستقرة حيث تركها ا
  )٥٩فقيه وحتافظ؟)( ما قرروه. حتفظ على ماذا إذن يا

ولقــــد علــــم أهــــل العلــــم بأصــــول الفقــــه ومقاصــــد الشــــريعة، أن مفهــــوم (احلفــــظ) الــــذي ذكــــره 
اطا إســق ؛ياســنيعبــد الســالم األصــوليون لــيس hــذا املعــىن الغــريب الوافــد، الــذي فهمــه األســتاذ 

هـ)، والذي له مدلول سياسي حمـض، والـذي هـو راجـع إىل ٧٩٠موافقات الشاطيب(ت:  على
توصــيف (إيــديولوجي)، وتقســيم (طبقــي) (مــانوي) يقســم ا8تمــع إىل (حمــافظني) و(ثــوريني). 
وإمنا (احلفظ) يف الرتاث الفقهي واألصويل هـو بداللـة أخـرى متامـا! إcـا الداللـة القرآنيـة، ذات 

ـــــــه العمـــــــق الغ يـــــــيب التعبـــــــدي، والـــــــواردة يف قـــــــول اهللا تعـــــــاىل: (إنـــــــا حنـــــــن نزلنـــــــا الـــــــذكر وإنـــــــا ل
ذلك (احلفــــظ) ملقاصــــد الشــــريعة؛ داال علــــى (اإلجيــــاد) مبعــــىن بــــ). فكــــان ٩حلــــافظون)(احلجر:

. يقــــول أبــــو إســــحاق الشــــاطيب رمحــــه اهللا: التشــــريع والتجديــــد؛ كمــــا هــــو دال علــــى (الصــــون)
صـدها يف اخللـق. وهـذه املقاصـد ال تعـدو ثالثـة أقسـام: (تكاليف الشريعة ترجع إىل حفـظ مقا

أحـــــدها أن تكـــــون ضـــــرورية، والثـــــاين أن تكـــــون حاجيـــــة، والثالـــــث أن تكـــــون حتســـــينية (...) 
هلا يكون  بأمرين: أحدمها ما يقيم أركاcا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعتها  الحفظو



لواقــع أو املتوقــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مــن جانــب الوجــود. والثــاين مــا يــدرأ عنهــا االخــتالل ا
. فقولـــه: (مراعاmـــا مـــن جانـــب الوجـــود): هـــو مبعـــىن إنشـــاء )٦٠(مراعاmـــا مـــن جانـــب العـــدم)

الوســائل الــيت مــن شــأcا أن توجــدها، كــإنزال الكتــاب، وبعــث الرســول، والــدعوة إىل اإلســالم، 
تشــريع لكــل مــا يضــمن إقامــة واجلهــاد يف ســبيل اهللا، واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، وال

فــدخل يف ذلــك مــا أراده  فــالنص واضــح فيمــا ذهبنــا إليــه مــن معــىن (احلفــظ)؛ .تلــك املصــاحل
  األستاذ ياسني من معىن (الطلب)، وزيادة!

يف داللـة  –وخمالفة مثلـه ثقيلـة علينـا  –ويؤسفنا أن خنالف فضيلة األستاذ عبد السالم ياسني 
وص الشـــرعية، ومـــا تفـــرع عنـــه مـــن مفـــاهيم يف الـــرتاث مصـــطلح (احلكـــم) كمـــا جـــاء يف النصـــ

إن بناء النظريات ذات األبراج واألهرام؛ على األسس املفهومية الباطلة لـن اإلسالمي؛ لنقول: 
  يكون إال باطال!

ـــا منهـــا مـــدى (االجتهاديـــة)  ـــة ســـريعة يف الفكـــر السياســـي اإلســـالمي املعاصـــر؛ تبين تلـــك جول
الح العرف والقوانني الدستورية، بل (األرأيتية) االحتماليـة الـيت الغالبة عليه، الراجعة إىل استص

  تبدو عليه يف تعامله مع املسألة السياسية عامة. واملسألة الدميقراطية خاصة.
هكـــذا إذن؛ تبـــدو املســـألة السياســـية يف الفكـــر اإلســـالمي املعاصـــر: مـــن النقـــيض إىل النقـــيض 

  متاما!
كــن ذلــك ليكــون؛ لــوال أن الشــارع أراد أن جيعــل (الشــأن ونعــود إىل مــا بــدأنا بــه؛ فنقــول: مل ي

السياســي) يف الــدين مــن التبعيــات التشــريعية ال األصــليات، فرتكــه حملــض االجتهــاد. ومــن هنــا  
كــان أوىل بالصــواب مــا خلــص إليــه الــدكتور فتحــي الــدريين يف حبثــه عــن (خصــائص التشــريع 

شـريع السياسـي اإلسـالمي نظامـا حمـددا اإلسالمي يف السياسـة واحلكـم)؛ إذ قـال: (مل يعـني الت
للشـورى السياســية يف انتخـاب رئــيس الدولـة. ومــا رمســه فقهـاء السياســة املسـلمون مــن أشــكال 

  ) ٦١هلا، وطرائق لتنفيذها إمنا كان مبحض االجتهاد بالرأي!)(
وإىل مثلــه ذهــب الــدكتور خــامتي، يف قولــه: (وفيمــا يتعلــق مبســألة الدولــة؛ فــإن الــدين قــد حــدد 

  )٦٢لطوابط األساسية واإلطار العام، وأما احلكومة فأمر مرجعه إىل الناس.)(ا
  وهذا ما عرضناه مشاهدا بأدلته hذا البحث.



وبعــد، فهــل هــذا موضــوع يســتحق أن ينقســم عليــه النــاس يف الــدين، شــيعا وأحزابــا؛ معتقــدين 
  أcم يتدينون به هللا؟

لتبعيـــات؛ لعلمـــه ســـبحانه بأنـــه جمـــال ولعـــل اهللا عـــز وجـــل؛ إمنـــا جعـــل الشـــأن السياســـي مـــن ا
االنقســام؛ فوجــه التــدين إىل جمــاالت أخــرى باألصــالة، جمــاالت غــري قابلــة لالنقســام بطبيعتهــا، 
ابتــداء بتوحيــد الوجهــة هللا يف شــهادة أن (ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا) فإقــام الصــالة، 

سـبيال. ذلـك جمـال التـدين األصـيل  وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليـه
الذي مل خيتلف عليه املسلمون يف التاريخ كله، إال اختالفا مشروعا يف جزئيات الفقه ال يضـر 
بالـدين وأهلــه، وإال فــإن ذلــك هــو حمــط اإلمجــاع باإلمجــاع، واملعلــوم مــن الــدين بالضــرورة. تلــك 

دين مبنيا عليها، وترك الشارع هي (أركان اإلسالم)، وأصول العبادات اليت شرعت؛ ليكون الت
  السياسة؛ لتكون من باب الوسليات اخلادمة للدين، ال ركنا من أركان الدين!

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هوامش املبحث األول من الفصل الثالث: 

  .١٥٥) شرح القواعد الفقهية: ١(
  .١١) السياسية الشرعية خلالف:٢(
  .٣٣) األحكام السلطانية:٣(
  .٢٠) غياث األمم:٤(
  .٦٥ـ٦٤) غياث األمم: ٥(
  ٣٧) غياث األمم:٦(
  ٣٧) غياث األمم: ٧(
  .٣٩) غياث األمم: ٨(
  .٧٧) غياث األمم: ٩(
  . ١٥٥) اإلعالم مبناقب اإلسالم:١٠(
  ٢١٠ـ٢٠٧) العواصم من القواصم:١١(
  .١٦٣) اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام: ١٢(
  .٣٥/٢٦) جمموع الفتاوى: ١٣(



  .٢١٩ـ٢١٨) املقدمة:١٤(
  .١٩٢) املقدمة:١٥(

وتلــــك نتيجــــة اســــتقرائية لنصــــوص الشــــرع مــــن جهــــة؛ وألقــــوال الفقهــــاء، والتجربــــة السياســــية 
اإلســالمية يف التــاريخ مــن جهــة أخــرى. ولــذلك فقــد قــال األســتاذ الباحــث حســن بـــوكبري يف 

تصــف خالفـــة عثمــان)، بعـــد رســالته: (تطـــور الدولــة اإلســـالمية فكــرة وبنيـــة مــن اهلجـــرة إىل من
استقراء لعدد كبري من النصـوص واألقـوال. قـال: (وخالصـة القـول: فامللـك كاخلالفـة ال يـدالن 
علـــى الصـــالح وال علـــى الفســـاد. واختيـــار مصـــطلح اخلالفـــة بـــدل امللـــك للداللـــة علـــى رئاســـة 

أبـدا أن الدولة اإلسـالمية اختيـار موفـق مبـين علـى مقاصـد بينـة الصـالح، ولكـن ذلـك ال يعـين 
  .١/٦٠مصطلح امللك يقابله ويضاده) تطور الدولة اإلسالمية:

  .١٦٣) اإلحكام:١٦(
  .١٦٤ـ١٦٣) اإلحكام:١٧(
  .١٧٦إىل  ١٦٣) اإلحكام: ١٨(
  .١٧ـ١٦) معيد النعم ومبيد النقم: ١٩(
  .٢٥) معيد النعم:٢٠(
  .٣٦) معيد النعم: ٢١(
 شفيق. نشـر (الناشـر للطباعـة والنشـر) ) (اإلسالم ومواجهة الدولة احلديثة) لألستاذ منري٢٢(

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ودار الرباق للنشر بتونس. ط. الثالثة: 
  ٣٢ـ٣١) نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور:٢٣(
  .٣٥ـ٣٣) نفسه:٢٤(
  .٨) معامل يف الطريق:٢٥(
  .٨٩) معامل يف الطريق: ٢٦(
  .٣) معامل يف الطريق:٢٧(
  .٩١يق:) معامل يف الطر ٢٨(
  .٩٢) معامل يف الطريق: ٢٩(
  .٩٣ـ٩٢) معامل يف الطريق: ٣٠(



  .١٨) السياسة الشرعية للقرضاوي:٣١(
  .١٧ـ١٦)  السياسة الشرعية:٣٢(
  .١٨) السياسة الشرعية للقرضاوي: ٣٣(
  ) رواه مسلم.٣٤(
  .٣/٣٢٤/ج٣) جامع البيان:م٣٥(
  .٢١صعب:حسن ) علم السياسة للدكتور ٣٦(
  .٣٥سالمية حملمد عمارة:) الدولة اإل٣٧(
حســن بــوكبري يف حبثــه (تطــور الدولــة اإلســالمية) الباحــث ) وذلــك أيضــا مــا قــرره األســتاذ ٣٨(

بعـــد دراســـة مستفيضـــة للنصـــوص؛ منبهـــا إىل خطـــورة مـــا قـــد يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تصـــورات 
ومها؛ قــد ذا حــذوممارســات. قــال: (يكــون كــل مــن أيب األعلــى املــودودي وســيد قطــب ومــن حــ

طلح احلكـــم يف القـــرآن معـــىن غـــري مقصـــود مـــن الشـــارع؛ إذ أcمـــا أصـــال لنظريتهمـــا محـــال مصـــ
(احلاكمية هللا) باآليات الـيت شـددت علـى وجـوب احلكـم مبـا أنـزل اهللا والـيت جعلـت احلكـم هللا 
وحده. وانبىن على هـذه النظريـة صـرح كبـري مـن األحكـام عـن ا8تمـع والدولـة، وربطـا كـل هـذا 

تطــــور الدولــــة اإلســــالمية فكـــرة وبنيــــة مــــن اهلجــــرة إىل منتصــــف خالفــــة  باالعتقـــاد والتوحيــــد!)
  .١/٦٢عثمان:

  .٣٣) اإلسالم السياسي: ٣٩(
  .٤٦) اإلسالم السياسي:٤٠( 
  .٦) السابق:٤١(
  .٥٣) السابق:٤٢(
  .٢٨) السياسة الشرعية خلالف:٤٣(
  .٦) الشورى والدميوقراطية للرتايب: ٤٤(
  .٢٢) السابق:٤٥(
  .٧١ـ٧٠: (حوارات قصي صاحل الدرويش): ) راشد الغنوشي٤٦(
  .٥٣) الدين والدولة للدكتور خامتي:٤٧(



الـدار بمطبوعـات األفـق ( ، يف طبعـةالشورى والدميقراطية لعبد السالم ياسـنيكتاب ن.  ) ٤٨(
  .١٩٩٦األوىل: بعةطال. )البيضاء

  .٧ـ٦) الشورى والدميقراطية:٤٩(
  .٣٠٩) نفسه: ٥٠(
  .٣ريخ:) نظرات يف الفقه والتا٥١(
  .٤١١) املنهاج النبوي:٥٢(
ـــــاين يف السلســـــلة الصـــــحيحة ٥٣( ـــــزار والطـــــرباين يف األوســـــط وصـــــححه األلب ) رواه أمحـــــد والب

  .٥رقم:
  .٣) نظرات يف الفقه والتاريخ:٥٤(
  .١٠) نظرات يف الفقه والتاريخ:٥٥(
) رواه أمحــــد وابــــن حبــــان يف صــــحيحه، واحلــــاكم وصــــححه. كمــــا صــــححه األلبــــاين يف ٥٦(

  )٥٧١الرتغيب والرتهيب: (رقم: صحيح
  .٣٠) نظرات يف الفقه والتاريخ:٥٧(
  .٤٦) نظرات يف الفقه والتاريخ:٥٨(
  .٧٦) نظرات يف الفقه والتاريخ:٥٩(
حبثنــــــا: (مصــــــطلحات أصــــــولية يف كتــــــاب  ذلــــــك مدروســــــا يف .نمث  .٢/٨املوافقــــــات: )٦٠(

  املوافقات للشاطيب): مادة (قصد).
  .٤٢٧مي يف السياسة واحلكم:) خصائص التشريع اإلسال٦١(
  .٥٠) الدين والدولة للدكتور خامتي:٦٢(

  ـــــــــــــــــــ
  المبحث الثاني: في الحركة اإلسالمية المعاصرة ونفسية الصدام السياسي:

عندما يصبح (املوقف السياسي) ـ وإمنا هو اجتهاد حمض كما قررنـاه ـ هـو املقيـاس الـذي عليـه 
هـذه احلركـة اإلسـالمية أو تلـك؛ يكـون ذلـك داال بـالقطع علـى  يصنف مسـتوى التـدين، لـدى

  (االحنراف) عن املعىن اإلسالمي للدين والتدين!
  تلك كانت نتيجة البحث يف الفصول السابقة.



وإذن؛ نتساءل: إذا كان الدين ـ مـن حيـث هـو نصـوص وتشـريع ـ ال يعـري للعمـل السياسـي يف 
هامشا تبعيا غري أصيل؛ فكيف (تسيس) العمل اإلسالمي إطار التعبد ـ وإمنا الدين تعبد ـ إال 
 كانــــت لــــه ردود أفعـــال ذات طــــابع عنيـــف، علــــى شــــاكلة ىتاملعاصـــر يف كثــــري مـــن صــــوره؛ حـــ

  (العنف الثوري) الوارد يف األدبيات املاركسية؟
إن تســاؤلنا هــذا لــيس مبعــىن استشــكال كــون العمــل اإلســالمي قــد اخنــرط يف العمــل السياســي، 

ود علـى السـاحة االنتخابيـة، أو ـ يف بعـض األحيـان ـ حـىت علـى املسـتوى اإلداري وصار له وج
للدولـة، يف هــذا البلــد أو ذاك. وإمنـا استشــكالنا مبــين علـى كونــه يعتمــد العمـل السياســي هــدفا 
وغايــة. حــىت صــار رهانــه ـ كــل رهانــه ـ علــى (احلــل السياســي)! مث يكــون بعــد ذلــك مســتعدا 

ي سياسيا أوال، مث فعليا فيما بعد؛ ألن الفكر الثوري هو الذي يصنع لالخنراط يف العنف الثور 
(نفسية) العمل الثـوري، والقابيلـة لـرد الفعـل العنيـف بصـورة أو بـأخرى. كلمـا تـوفرت الظـروف 

  العامة لرد فعل ما!
إن عمال إسالميا كهذا معناه أن (تسيسه) قـد مسـه يف جـوهره، واصـطبغت حقيقتـه الوجوديـة 

ب املعاين الدينية التعبدية. حـىت صـار مقيـاس التـدين عنـده مبنيـا علـى مـدى مـا به، على حسا
يضمره الفرد من مواقف سياسية ضد هذا النظام، أو ضد تلك احلكومـة، أو رمبـا ضـد ا8تمـع 

  بأكمله! فيفقد بذلك توازنه على ما قررناه يف الفصول السابقة من هذا البحث.
يف املقولـة النقديـة الـيت قعـدناها يف كتـاب لنـا مـن قبـل. وهـي   ويتم اختزال التدين ـ كل التـدين ـ

كمــا يلــي: (املوقــف السياســي يقــود إىل الصــالة! والصــالة تقــود إىل املوقــف السياســي! وأعــين 
hذه املقولة النقدية: أن الدعوة إىل التدين ـ hذا املنطق ـ دعوة قائمة عمليا على التعبئة ملوقف 

ملوقف السياسي ـ من جهة ثانية ـ يصوغ التدين يف صورة معينة!  سياسي معني! كما أن ذلك ا
كل ذلك يف cاية املطاف يقدم الصورة االجتماعية للتدين على أنه (حركـة احتجاجيـة) أكثـر 

  )١مما هو (حركة تعبدية)، باملعىن احلقيقي للكلمة!)(
؛ بنوع من القتامـة كما أن ذلك يطبع الوجدان النفسي للمنخرطني يف إطاره، واملتعاطفني معه

القابلة لالشتعال؛ حـىت ليتـوهم الفـرد أن الـدين إمنـا هـو هـذا: االحتجـاج بشـىت األشـكال، ومـا 
  سواه فإمنا هو لعب وهلو!
  هذا هو جوهر اإلشكال!



إذن ميكــن اآلن ـ قبــل الــدخول يف التحليــل واالســتدالل ـ صــياغة الــدعوى: وهــي أن الصــدام 
كـات اإلسـالمية إن هـو إال (نفسـية) معينـة، تكونـت يف السياسي الذي يطبـع عمـل بعـض احلر 

(احلركـــة اإلســـالمية املعاصـــرة ونفســـية  ظـــروف مـــا. ولـــذلك عربنـــا عـــن هـــذا املبحـــث مبـــا قـــرأت:
  الصدام السياسي).

إن هــذه الظــاهرة هــي املســماة يف التعبــري القــرآين واحلــديثي بـــ(الغلو) أو (الغلــو يف الــدين). قــال 
ــى اهللا إال احلق)(النســاء:عــز وجــل: (يــا أهــل الكتــاب  ) ١٧٠ال تغلــو يف ديــنكم وال تقولــوا عل

). ومـــا فتـــئ ٧٩وقـــال ســـبحانه: (قـــل يـــا أهـــل الكتـــاب ال تغلـــو يف ديـــنكم غـــري احلق)(املائـــدة:
ــيب حيــذر أمتــه مــن (الغلــو)، مــن مثــل قولــه عليــه الســالم: (إيــاكم والغلــو يف الــدين! فإمنــا  eالن

  ).٢(هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين!)
و(الغلـو) يعـين: املبالغـة يف تضـخيم بعـض اجلوانــب يف الـدين علـى حسـاب أخـرى؛ تصــورا، أو 
ممارسة، أو مها معا! من مثل قلب ما هو مندوب إىل ما هو واجب! أو مـا هـو مكـروه إىل مـا 
هــو حــرام! أو مــا هــو وســـيلة إىل مــا هــو غايــة! كــل ذلـــك وحنــوه يعــرب عنــه إســالميا بـــالغلو يف 

  لغة اليوم: (التطرف)!الدين. أو ب
لكننــا حنــن سنســتعمل هنــا؛ لدراســة هــذه الظــاهرة؛ العبــارة اإلســالمية؛ إلســالميتها مــن جهــة، 

  ولدقتها، وبراءmا من جهة أخرى!
ذلـــــك أن مصـــــطلح (التطـــــرف) هـــــذا التعبـــــري السياســـــي املعاصـــــر، اســـــتعمل أوال لنقـــــد ظـــــاهرة 

والنفســـية، واالجتماعيـــة، والسياســـية،  (العنـــف)، والنـــزوع االستئصـــايل، بشـــىت أنواعـــه الفكريـــة،
  والعرقية، لدى الدول، والطوائف، واألفراد، وكذا احلركات ذات الطابع االجتماعي العام.

لكن استعماله (السياسي) اليوم، صـار داال فقـط علـى إدانـة احلركـات اإلسـالمية دون سـواها، 
اك؛ حىت صار األمـر: كـأن هـذه ودون متييز بني هذا التوجه أو ذاك، وال بني هذا التصور أو ذ

العبارة ـ يف احلقيقـة ـ إمنـا املقصـود hـا كـل سـلوك (ديـين)! بـاملعىن اإلسـالمي للكلمـة، أو بعبـارة 
  أخرى: اإلسالم نفسه! وإذن حنن أمام مصطلح (إيديولوجي)، ال أمام مصطلح علمي حمايد!

  إذن؛ فلندعه جانبا.
يات، ومكونـات متداخلـة ومعقـدة جـدا! وإنـه إن (الغلو) كظاهرة دينية؛ له أسـباب، وخصوصـ

ملن التبسيط و(التسطيح)، والكسـل الفكـري؛ أن تفسـر تفسـريات اقتصـادية، أو (دميوغرافيـة)، 



أو سياسية حمضة. كما أنه مـن التبسـيط، والتسـطيح؛ أن يـتم اخللـط بينـه وبـني (حركـة التـدين) 
ل بينهمــــا علــــى ســــبيل القطيعــــة الدعويــــة العامــــة يف ا8تمــــع. كمــــا أنــــه مــــن اخلطــــأ أيضــــا الفصــــ

  (االبستمولوجية) التامة!
  فال هذه إذن وال تلك! وهذا هو وجه الصعوبة!

قبل الدخول يف األسباب، والعلل الوجودية للغو؛ البد من تقرير حقيقة هامة، قلما انتبه إليها 
لـــك أن أحـــد! رمبـــا بســـبب النزعـــة االmاميـــة الـــيت تعمـــي كثـــريا مـــن الدراســـات يف هـــذا ا8ـــال. ذ

(الغلو يف الدين) يرجع يف (قابليته الوجودية) للطبيعة الوجدانية للدين أوال. ولو مل يكن األمـر 
كذلك ملا حذر القرآن والسـنة مـن (الغلـو يف الـدين). وهـذه احلقيقـة أحسـب أcـا هـي املعطـى 

  ه ب:األول، الذي تتوالد فيه سائر (النفسيات) الغالية يف الدين. وذلك هو ما ميكن تسميت
  ـ الطبيعة الوجدانية للتدين:

ذلــك أن التــدين يف حقيقتــه اجلوهريــة جتربــة وجدانيــة. وهــو ممارســة علــى خــط رفيــع فاصــل بــني 
احلقيقــة واخليــال، أو بــني العلــم واألســطورة! فــاملنطلق األول للــدين، واألســاس العمــودي الــذي 

 هــــي مقومــــات العقيــــدة عليــــه يقــــوم، إمنــــا هــــو مفهــــوم (الغيــــب). فأركــــان اإلميــــان الســــتة، الــــيت
اإلسالمية؛ كلها إميان بالغيب، بدءا باإلميان باهللا فمالئكته وكتبـه ورسـله واليـوم اآلخـر والقـدر 
خريه وشره حلوه ومره. كل ذلك غيب. فأما الرسل والكتـب؛ فحقيقـة اإلميـان hمـا راجعـة إىل 

  ل يف الغيبية.اإلميان بظاهرة (الوحي)، وهي غيب مطلق! وأما باقي األركان فهي أوغ
ومـن هنـا كـان التـدين ـ مـن حيـث هــو (إميـان) ـ يسـهل ـ عنـد فقـدان املـنهج ـ أن ينجـر مــن 
(الغيب) إىل (اخلرافة)! ومن (احلقيقة) إىل (األسـطورة)! باعتبـار أن الفاصـل بـني األمـرين ـ مـن 

 مــن حيــث الشــكل والظــاهر ـ إمنــا هــو الثبــوت بالنقــل. أمــا العقــل فــال دخــل لــه يف الغيــب، إال
  باب اإلقرار بالعجز عن اإلدراك!

ــب غيبــا، واخلرافــة خرافــة، مــن حيــث اجلــوهر والواقــع لكــال األمــرين. فتلــك  هــذا، وإن كــان الغي
عقيــدة منقولــة بــالتواتر، أصــوهلا وفروعهــا، انطالقــا مــن اإلميــان بــاهللا ذاتــا وصــفات؛ إىل اإلميــان 

ا حنــن املســلمني، بأcــا كــذلك هــي يف عقيــدة غيبيــة  نــؤمن hــ بالبعــث واحلســاب واجلنــة والنــار.
علم اهللا. نؤمن hا كما وردت. قال عز وجل: (امل. ذلك الكتاب ال ريب فيـه هـدى للمتقـني 

  )٢ـ١الذين يؤمنون بالغيب)اآليات(البقرة:



  فاملسألة إذن (إميان).
حبقـــائق  العقلــي واإلميــان إقــرار وجتربــة. فأمــا اإلقــرار فهـــو التصــور الــذهين الراجــع إىل االعــرتاف

الدين العقدية. وأما التجربة فهو املمارسة اليومية للدين على املستوى النفسي. وهو الذي ورد 
يف األحاديــث واآلثــار أنــه يبلــى ويتجــدد ويزيــد ويــنقص؛ ألنــه مــرتبط بالشــعور والوجــدان. وهــو 

تقواهـا. قـد جمال (التزكيـة) الدينيـة بـاملعىن القـرآين الرتبـوي: (ونفـس ومـا سـواها فأهلمـا فجورهـا و 
  ).١٠ـ٧أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)(الشمس:

بــل إن قــول: (ال إلــه إال اهللا) كمــا فصــلناه يف كتابنــا (مجاليــة الــدين) إمنــا مرجعــه إىل معــىن قلــيب 
وجــداين. ذلــك أن شــهادة أن ((ال إلــه إال اهللا) ـ إذ يقوهلــا العبــد مستشــعرا داللتهــا اللطيفــة ـ  

وصف حال، واالعرتاف بذوق صفات الكمال واجلالل! إcا تعبري  كلمة (قلبية) مدارها على
عــن اخلضــوع الوجــداين التــام هللا. نعــم قلــت: (الوجــداين)؛ ألcــا ـ ببســاطة ـ كــذلك وردت يف 

  سياقها القرآين األصيل.
ولو تأملت هذه العبارة يف اللغة، لوجدmا تقوم على لفظني أساسـني، مهـا مـدار اإلسـالم كلـه: 

  إلله).(اهللا) و(ا
ــى الــذات اإلهليــة. االســم اجلــامع لكــل األمســاء  فأمــا (اهللا) فهــو لفــظ اجلــالل، االســم العلــم عل

  احلسىن والصفات اإلهلية العلى. ولفظ (اهللا) فرد يف اللغة، فال جيمع وال يتعدد.
وأمــا (اإللــه) فهــو لفــظ وصــف، يــدل علــى معــىن شــعوري قلــيب؛ ولــذلك فهــو يتعــدد، إذ جيمــع 

أما باقي العبارات يف (ال إله إال اهللا) فهي (ال) النافية، و(إال) احلاصرة. تقومان على (آهلة). و 
بــدور البنــاء والرتكيــب اللغــوي؛ للنفــي واإلثبــات، الــذي يــربط نــوع العالقــة يف قلــب املــؤمن بــني 
الصفة: (إله) واالسم: (اهللا). وحقيقة تلك العالقة هـي مـا يهمنـا يف هـذا البحـث. إcـا عالقـة 

  ء الوجداين، الذي يفيض به قلب العبد املعرب hا حقا وصدقا!االمتال
ذلك أن كلمة (إله) يف أصـل االسـتعمال اللغـوي كلمـة قلبيـة، وجدانيـة، كمـا ذكرنـا. أعـين أcـا 
لفــظ مـــن األلفــاظ الدالـــة علــى أحـــوال القلــب، كاحلـــب، والــبغض، والفـــرح، واحلــزن، واألســـى، 

ها قول العرب: (ألَِه الفصيُل يَْأَله َأَهلاً) إذا ناح شوقا إىل والشوق، والرغبة، والرهبة... إخل. أصل
أمه. والفصيل: ابن الناقة إذا فطم، وفصل عن الرضاع. حيبس يف اخليمة وترتك أمه يف املرعـى، 
حـىت إذا طـال بـه احلـال ذكـر أمـه؛ وأخـذه الشـوق واحلنـني إليهـا ـ وهـو حـديث عهـد بالرضـاع ـ 



كون بالبكاء! فيقولون: أله الفصيل! فأمهه إذن ههنا هي (إهله)، فناح، وأرغى رغاء أشبه ما ي
  ومنه قول الشاعر:

  ** أِهلُْت إليها والركائب ُوّقفٌ ** 
جاء يف اللسان: (اسـم (اهللا) ال جيـوز فيـه (اإللـه) وال يكـون إال حمـذوف اهلمـزة. تفـرد سـبحانه 

لى اهللا سبحانه وعلى ما يعبد مـن hذا االسم، ال يشركه فيه غريه. فإذا قيل: (اإلله)؛ انطلق ع
األصنام. وإذا قلـت: (اهللا)؛ مل ينطلـق إال عليـه سـبحانه وتعـاىل (...) وألِـَه يْألَـه أهلـا: إذا حتـري. 

). إذ (اإللـه) ٣وأصله ولِه يـَْوَله وهلا. وقد َأِهلُْت علـى فـالن اشـتد جزعـي عليـه! مثـل َوِهلْـُت.))(
لــب، ويأخــذ مبجــامع الوجــدان؛ إىل درجــة االنقيــاد لــه يف هــذا الســياق اللغــوي هــو: مــا ميــأل الق

  ).٢٢واخلضوع! قال عز وجل: (أفرأيت من اختذ إهله هواه)(اجلاثية:
والراجح فعال أن (أله) هو من (وله)؛ ألن مدار كال املادتني علـى معـاين القلـب؛ فأبـدلت مـن 

وقيـل: أصـله ِواله فأبـدل مـن الواو مهزة. قـال الراغـب األصـفهاين: (ألَـه فـالٌن يألـه: َعبَـد (...) 
الـــواو مهـــزة، وتســـميته بـــذلك؛ لكـــون كـــل خملـــوق واهلـــا حنـــوه، إمـــا بالتســـخري فقـــط كاجلمـــادات 
واحليوانـات، وإمــا بالتســخري واإلرادة كـبعض النــاس. ومــن هــذا الوجـه قــال بعــض احلكمــاء: اهللا 

أو احلـــزن  ). و(الولـــه): هـــو اجلنــون احلاصـــل بســـبب احلــب الشـــديد،٤حمبــوب األشـــياء كلهــا)(
الشديد. يقال: امـرأة ولـوه: إذا أحبـت حـىت جنـت، أو إذا ثكلـت؛ فحزنـت حـىت جنـت! قـال 
ابــن منظــور: (الولــه: احلــزن. وقيــل هــو ذهــاب العقــل والتحــري مــن شــدة الوجــد، أو احلــزن، أو 

و] ناقة ِمـياله: هـي الـيت فقـدت ولـدها [اخلوف. والوله: ذهاب العقل لفقدان احلبيب (...)  
ُه إليــه. يقــال: َوَهلَــْت إليــه تَلِــُه أي حتــن إليــه (...) وناقــة والِــٌه: إذا اشــتد وجــدها علــى فهــي تَلِــ

  ).٥ولدها.)(
وهكذا فأنت ترى أن مدار املـادتني: (ألـه) و(ولـه) هـو علـى معـان قلبيـة، ترجـع يف جمملهـا إىل 

ريا عمــا جيــده يف التعلــق الوجــداين واالمــتالء باحلــب. فيكــون قــول املــؤمن: (ال إلــه إال اهللا) تعبــ
قلبــه مــن تعلــق بربــه تعــاىل. أي: ال حمبــوب إال اهللا، وال مرهــوب إال اهللا، وال ميــأل عليــه عمــارة 
قلبــه وجــدا إال اهللا. إنــه أشــبه مــا يكــون بــذلك الفصــيل الصــغري، الــذي نــاح شــوقا إىل أمــه، إذ 

قر شـاهدا علـى قلبـه أحس بأمل الفراق، ووحشة البعد! إن املسلم إذ (يشهد) أال إله إال اهللا، ي
أنه ال يتعلق إال باهللا رغبة ورهبة وشـوقا وحمبـة. وتلـك لعمـري (شـهادة) عظيمـة وخطـرية! ألcـا 



إقرار واعرتاف بشـعور، ال يـدري أحـد مصـداق مـا فيـه مـن الصـدق إال اهللا، مث الشـاهد نفسـه! 
إلـه إال اهللا)  ومعاين القلب ال حتد بعبارات، وال حتصرها إشارات. ومن هنا كانـت شـهادة (أال

) ولــو تتبعــت املمارســة ٦مــن اللطافــة مبكــان، حبيــث ال تــدرك علــى متــام حقيقتهــا إال ذوقــا!)(
mا مجيعهـا، وبـدون اسـتثناء ـ مبـا فيهـا القتـال يف سـبيل دالدينية يف سائر تفاصيل اإلسالم؛ لوجـ

عـه جمـال للشـك اهللا ـ عمال (وجدانيا)! وقد فصلنا هذا يف الكتاب املذكور تفصيال، ال يبقى م
  يف الطبيعة الوجدانية للتدين، فراجعه هناك إن شئت.

وهـذا أمـر ضــروري للـدين وللحيــاة! فلـوال العامــل الوجـداين يف الــدين ملـا اســتجاب أحـد للقتــال 
يف سبيل اهللا، وملا غامر أحد بالدفاع عن وطنه وعرضه! قال عز وجل: (ولوال دفاع اهللا النـاس 

). متامــا كمــا ٢٤٩كــن اهللا ذو فضــل علــى العــاملني)(البقرة:بعضــهم بــبعض لفســدت األرض ول
أن مقـــدارا معينـــا مـــن (اجلـــنب) ضـــروري لإلنســـان كـــي يعـــيش؛ وإال مـــد يـــده ألي ثعبـــان ســـام؛ 
فلدغــه فمــات! فالــدين يعتمــد (قــدرا) معينــا مــن التوجيــه العــاطفي الوجــداين للمتــدينني؛ قصــد 

  االخنراط بصورة إجيابية يف العمل الديين.
طـــى أســـاس لفهـــم (النفســـية الغاليـــة يف الـــدين). وبإغفالـــه يـــتم إغفـــال ا8هـــر احلقيقـــي، هـــذا مع

  الذي به يتم النظر السليم إىل الظاهرة الدينية عموما، وظاهرة الغلو بصفة خاصة!
ذلك أن إطالق العنان للتجربة الوجدانية؛ قد يؤدي إىل جتاوز النصوص، اليت هي حدود اهللا، 

يين. وإذن يكـــون االجنـــراف واالحنـــراف! وإمنـــا مظـــاهر (الغلـــو) الـــيت لضـــبط فـــيض الوجـــدان الـــد
عرفها التصوف يف تاريخ اإلسالم من حيث هـو جتربـة وجدانيـة بالدرجـة األوىل؛ راجعـة إىل مـا 
قررنــاه مــن هــذا املعــىن. وبــوادر ذلــك كانــت باديــة منــذ عهــد الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم. مث 

يث الصــحيح الــذي رواه أنــس رضــي اهللا عنــه قــال: اســتفحلت بعــد بأشــكال شــىت! ففــي احلــد
، فلمـا أخـربوا كـأcم eيسـألون عـن عبـادة النـيب لىصـ (جاء ثالثة رهط إىل بيـوت أزواج النـيب

؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحـدهم: eتقالوها، وقالوا: أين حنن من النيب
الــدهر أبــدا وال أفطــر، وقــال اآلخــر: وأنــا أمــا أنــا فأصــلي الليــل أبــدا، وقــال اآلخــر: وأنــا أصــوم 

إلــيهم فقــال: (أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا؟  eأعتــزل النســاء فــال أتــزوج أبــدا. فجــاء رســول اهللا
أمــا واهللا إين ألخشـــاكم هللا وأتقـــاكم لـــه، لكـــين أصــوم وأفطـــر، وأصـــلي وأرقـــد، وأتـــزوج النســـاء، 

  لسنة كثري.) ومثل هذا املعىن يف ا٧فمن رغب عن سنيت فليس مين!))(



إذن هــذا املعطــى أصــل مشــرتك، بــني ســائر أشــكال التــدين بــإطالق. مــن حيــث قابليــة الــنفس 
  اإلنسانية للنزوع العاطفي إىل (الغلو)؛ استمدادا للزيادة يف اإلميان.

  من هنا إذن جيب أن ننطلق يف دراسة ظاهرة (الغلو يف الدين).
ابلــة لظهــور الغلــو مبجاهلــا؛ فــإن ذلــك ال فــإذا كــان (اإلميــان) مــن حيــث هــو أرضــية وجدانيــة، ق

حيصـل ـ يف العـادة الغالبـة ـ بصـورة تلقائيـة أو عشـوائية غـري مفسـرة؛ إال بوجـود أسـباب مفجـرة 
هلـذا النـزوع. ذلـك أن الـدين ـ مـن حيـث هـو أحكـام شـرعية ـ حممـي كمـا بينـا بنصـوص قطعيـة 

  الداللة والثبوت يف منع الغلو والتحذير منه.
العلل الضاغطة، قد تولـد ظـواهر غـري مرغوبـة هلـذا التصـور أو ذاك. وال ظـاهرة لكن األسباب و 

اجتماعية أو إنسانية إال ومن ورائها أسباب. (سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل. ولن جتد لسنة 
  ).٦٢اهللا تبديال)(األحزاب:

إمنـا نقـوم وحنن إذ حناول أن نستعرض (علل) الغلو يف الـدين، لـدى بعـض اإلسـالميني اليـوم، ف
برصــد تطــورات الواقــع الــذي كــان لــه أثــر نفســي علــى (الوجــدان اإلميــاين) احلســاس! إن إثــارة 
العاطفة الوجدانية، والشعور اإلمياين، أمر يؤدي إىل اشتعاهلما والتهاhما! وإذ ذاك فـال ضـمانة 

  أال يشتط التدين يف متاهات الغلو؛ استجابة للفاعل املؤثر من هذه العلة أو تلك.
لكن البد قبل البدء من تقرير أمر هام. وهو أننا هنا ال نؤرخ ألسباب ظهور احلركة اإلسالمية 
من حيث هي حركة دعوية. فهذا موضوع آخـر متامـا، وأمشـل بكثـري ممـا حنـن فيـه. وإن كـان لـه 
صلة به من وجه. لكننا قد نقرر بعض تلك األسباب التارخيية؛ لكوcا تطورت بصورة ما، إىل 

ت علة مـن علـل (الغلـو يف الـدين). فاملوضـوع إذن متشـابك جـدا ومعقـد جـدا، لكننـا  أن صار 
كلمــا وقفنــا علــى أمــر مشــرتك الداللــة نبهنــا عليــه؛ حــىت ال يــتم اخللــط بــني الــدعوة اإلســالمية 

  املعاصرة، باعتبارها مظهرا سليما من مظاهر التدين؛ وبني ظاهرة الغلو املرضية.
يين يف العصــر احلــديث؛ بنــاء علــى مــا اســتقرأناه عــرب مالحظاتنــا أهــم علــل الغلــو الــد نــورد إذن

الشخصية، من خالل جتربتنا املتواضعة يف صفوف احلركة اإلسالمية، ألكثر من عشـرين سـنة. 
وأنا أعرتف أcـا مـدة قليلـة جـدا بالنسـبة لـدارس يف هـذا املوضـوع. ولكننـا نـدرس املوضـوع مـن 

اإلسـالمية، ومـن خـالل احتكاكنـا بتجـارب خمتلفـة، خالل مصادر أخرى، (وثائقيـة)، للحركـة 
هلــذه احلركــة أو تلــك، داخــل املغــرب وخارجــه، وقراءاتنــا ملــا وصــل أيــدينا مــن مــذكرات الــدعاة 



. مث مــــن خــــالل مــــا نقلنــــاه (مساعــــا صــــحيحا)، مــــن واإلســــالمي اإلســــالميني يف العــــامل العــــريب
أو ذاك. نــذكره حـني نــذكره بســنده  شـهادات الــرواد املؤسسـني للــدعوة اإلســالمية، hـذا املكــان

  يف حمله إن شاء اهللا.
قلت: أحسب أن (أهم) علل الغلو الديين ـ وال نقطـع بعـدم وجـود غريهـا ـ يف العصـر احلـديث 

  هي كما يلي:
ـــ نفســية رد الفعــل علــى تأســيس الدولــة العربيــة بفلســطني، مث اهلــزائم العســكرية للــدول العربيــة ١

م. ١٩٦٩م، مث إحـــراق املســـجد األقصـــى ســـنة:١٩٦٧أثـــرا هزميـــة يف مواجهتهـــا. وكـــان أبرزهـــا 
ولعــل هــذا األثــر كــان عامــا يف العــامل اإلســالمي ملــا للقــدس مــن قداســة يف اإلســالم. حــىت إن 
املغاربــة ـ وهــم أبعــد املواقــع جغرافيــا عمــا يســمى بــدول املواجهــة ـ قــد ارجتــوا حلــدث اإلحــراق 

شاهد البوشيخي حفظه اهللا، أنه قد شاع بني املغاربة ارجتاجا! وقد (حدثنا) أستاذنا الدكتور ال
حينهـــا أن النـــاس لـــن يتمكنـــوا مـــن احلـــج بعـــدها! ظنـــا مـــنهم أن املـــد االســـتعماري الصـــهيوين 
ســــيقطع طريــــق احلــــج بــــاالحتالل. فكــــان لــــذلك أثــــر يف نشــــأة اجلمعيــــات احلركيــــة اإلســــالمية 

  باملغرب، وإذكاء محاس ما قد نشأ منها يف تلك املرحلة.
ال أن الغلــو مل يكــن لينشــأ بــني النــاس بعــد؛ لــوال تقــاعس األنظمــة العربيــة احلاكمــة آنئــذ عــن إ

إعالن اجلهاد. بل قد شاعت خيانة بعض احلكام، ومنعهم للمتطوعني من الشعب أن يقاتلوا 
تيــان hــم مــن جبهــات القتــال، واإللقــاء hــم يف االســتعمار الصــهيوين. بــل تعــدى األمــر إىل اإل

ع هذا األمـر أيضـا وكـان لـه أثـر سـليب علـى القريـب والبعيـد. وبـدأ يهـيء األنفـس السجون! شا 
  لرد فعل ما.

، علــى الــدعاة. أي املســتبدة ـ الظلــم السياســي الــدموي، الــذي مارســته األنظمــة احلاكمــة ٢
(عنف الدولة) أو (إرهاب الدولة) يف معاجلة قضية احلركات اإلسالمية، ببعض الـبالد العربيـة. 

تيال اإلمام الشهيد حسن البنـا، وإعـدام األسـتاذ الشـهيد عبـد القـادر عـودة، صـاحب  بدءا باغ
كتـاب التشـريع اجلنـائي يف اإلسـالم، ورفاقـه ا8اهـدين. مث إعـدام األسـتاذ املفسـر الشـهيد سـيد 

  قطب، رمحهم اهللا أمجعني.
ة واإلسـالمية. ورغم أن كل ذلـك كـان مبصـر؛ فإنـه ال يعـين أن ال عالقـة لـه بسـائر الـبالد العربيـ

فمــن اخلطــأ الشــنيع فصــل عالقــة التــأثري والتــأثر بــني البلــدان العربيــة واإلســالمية عمومــا، كلمــا 



ــــديين! فالــــذين يعتقــــدون أن (إســــالم املغــــرب) ال عالقــــة لــــه (بإســــالم  تعلــــق األمــــر بالشــــأن ال
  أفغانستان) مثال هم وامهون! ولنا يف ذلك أدلة واقعية وجتارب مشاهدة!

ستاذنا الفقيه املـالكي، عـامل القـرويني الكبـري، األسـتاذ احلـاج عبـد الكـرمي الـدوادي فقد حدثنا أ
ــيت رفعــت إىل الــرئيس مجــال عبــد الناصــر؛  ــى العريضــة ال رمحــه اهللا أنــه كــان مــن الــذين وقعــوا عل
إللغــاء احلكــم باإلعـــدام يف حــق األســـتاذ ســيد قطــب رمحـــه اهللا. وكــان الـــزعيم املغــريب األســـتاذ 

رمحــــه اهللا مــــن وراء مجــــع التوقيعــــات علــــى العريضــــة. وملــــا كــــان قــــدر اهللا أســــبق عــــالل الفاســــي 
بالشهادة ارتج الناس باملغرب! ولقد حدثنا أستاذنا الـدكتور الشـاهد البوشـيخي حفظـه اهللا أن 
ذلك كان له أثر كبري إىل جانب إحراق املسجد األقصى يف إهلاب احلمـاس للعمـل اإلسـالمي 

ــف إذن تريــد أن يكــون عمــل إســالمي كــان فيــه نــوع مــن رد الفعــل عــن  بــاملغرب عمومــا! فكي
  حادث (إعدام)؟!

ولقــد مسعــت األســتاذ عبــد الفتــاح مــورو ـ الرجــل الثــاين (ســابقا) يف حركــة النهضــة التونســية ـ 
يتحـــدث عـــن أســـباب نشـــأة احلركـــة اإلســـالمية يف تـــونس. فقـــال ممـــا قـــال: (أصـــابتنا قطـــرة مـــن 

عبـد رب الرسـول سـياف القائـد سـتاذ ) وكـذلك عـرب األ٨)(!رمحه اهللاقطرات دماء سيد قطب 
  )٩األسبق للجهاد األفغاين بنفس املعىن!(

إضــافة إىل ذلــك فقــد أدى إعــدام ســيد قطــب إىل نشــر ســائر مؤلفاتــه يف كــل مكــان بالعــامل! 
عربيــة ومرتمجــة، بــدءا باللغــات األروبيــة الكبــرية اإلجنليزيــة والفرنســية... إىل اللغــات الشــرقية مــن 
تركية وغريها؛ حىت لغة (املاليـو) بأندنوسـيا وماليزيـا! ولقـد أدى ذلـك إىل قـراءات خاطئـة هلـذه 
املؤلفــات. ففضــال عــن كوcــا ال ختلــو مــن نفســية (االعتقــال التعســفي الظــامل) كمــا بينــاه قبــل، 
فـــإن نصوصـــا عـــدة ممـــا كتبـــه رمحـــه اهللا قـــد فهمـــت علـــى غـــري مـــراده! منهـــا مـــثال مفهـــوم (العزلـــة 

ية) الــيت حتــدث عنهــا يف فصــل (جيــل قــرآين فريــد)، مــن كتابــه (معــامل يف الطريــق) الــذي  الشــعور 
كان ـ يف مرحلة من املراحـل ـ دسـتور العمـل اإلسـالمي يف أغلـب دول العـامل! فكـان أن تطـور 

  املفهوم املذكور إىل القول بـ(التكفري واهلجرة)!
م ممــا كــان ١٩٨٢داث ســوريا ســنة ومــن األمثلــة الغريبــة علــى تــرابط الشــأن اإلســالمي، أن أحــ

من صراع النظام السوري مع تنظيم اإلخوان املسلمني، بشقيه: التنظيم الدويل والطالئـع؛ كـان 
له رجع يف صفوف الطلبة اإلسالميني باملغرب، وهم وقتئذ قالئل (مرحلة العمل السـري). بـل 



ادات مــن كــان يفكــر يف لقــد (بلغــين) ـ علــى حــد تعبــري اإلمــام مالــك رمحــه اهللا ـ أن مــن القيــ
  إشعال الثورة باملغرب!

ـــم النظـــام العـــاملي (األمريكـــي) للشـــعوب اإلســـالمية:  ٣ نيويـــورك  أحـــداث خاصـــة بعـــدـ ظل
مـــــن حرhـــــا للعـــــامل  )، حيـــــث دشـــــنت أمريكـــــا مرحلـــــة جديـــــدةم٢٠٠٢شـــــتنرب١١( الشـــــهرية:

ـــة والوكالـــة، إىل أســـلوب املباشـــرة والغـــز  و، واملبـــادرات اإلســـالمي، فانتقلـــت مـــن أســـلوب املناول
العشــــوائية. واستضــــعاف األنظمــــة العربيــــة ذاmــــا إىل جانــــب شــــعوhا؛ فتولــــت بنفســــها وظيفــــة 

لـــيس خافيـــا أن الظلـــم يولـــد رد الفعـــل و  التـــدمري للـــبالد والعبـــاد، يف أكثـــر مـــن قطـــر إســـالمي.
الشـــديد ولــــو علــــى مــــدى بعيــــد! ومــــا أحســــب أن (أدولــــف هتلــــر) وفكــــره (النــــازي) إال وليــــد 

  والتقسيم الذي مورس على أملانيا من قبل! االستضعاف
، ملسـلمني يف العـاملاعلـى  /الصـهيوينوإن التذبيح الذي ميارسـه العـامل الغـريب األرويب واألمريكي

وليبيـــا،  والســـودان، ، وأفغانســـتان، والعـــراق،فلســـطني بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة، كمـــا يف
؛ كانــت لــه ـ وســتكون لــه ـ عواقبــه ن...إخلالبوســنة واهلرســك، وألبانيــا، والشيشــاو  ،والصــومال

رغـم املالبسـات السياسـية املختلفـة بـني هـذا البلـد أو  الكبرية املؤثرة يف مسـار التـاريخ البشـري.
ذاك. فشـأن العـراق مــثال هـو غــري شـأن البوســنة. ولكـن النــاس ال يعرفـون إال شــيئا واحـدا: هــو 

ــ لمني! ويقصــف كــل مــن مل يرضــخ لنزواتــه ل املســأن الغــرب ـ (أمريكــا وأروبــا واليهــود) ـ يقّت
! ورغم أن للمسلمني احلق يف الدفاع عن أنفسهم، أو االحتفاظ ، وتطرفه العقدياالستعمارية

حبــق الــرد يف الوقــت املناســب؛ إال أن ذلــك ـ داخليــا ـ مــن أكــرب املغــذيات لالجتاهــات الغاليــة 
تمـــاعي، يف البلــدان اإلســـالمية جأيضــا، يف التعامــل مـــع القضــايا احملليـــة، وعمليــة اإلصــالح اال

  والعربية.
  رد الفعل املنافس للمد املاركسي: ـ ٤

كـان انطــالق املاركســية يف العــامل اإلســالمي؛ انطالقـا (أيــديولوجيا) متحمســا حممومــا. مل يكــن 
). ١٠يراعي ال حرمات، وال مقدسات، وال حـىت أولويـات! علـى رأي الـدكتور حسـن حنفـي(

مرحلة الطفولة، كيف أن أحد املعلمني من أهل قريتنـا بـاجلنوب؛ جـاء  وإين أذكر جيدا وأنا يف
يبشــر بــأن اهللا ـ ســبحانه وتعــاىل ـ غــري موجــود!.. هكــذا بــال مقــدمات وال ممهــدات! مث علــى 

  ذلك يبين نظرية الثورة و(ديكتاتورية الربوليتاريا)!



ــــة ــــب باجلامعــــة املغربي هــــي يف أوج و  م،١٩٨١ســــنة:  ولقــــد وصــــلت شخصــــيا إىل مرحلــــة الطل
إحلاديتهـــا! واإلســـالميون حينئـــذ قلـــة قليلـــة جـــدا خيـــافون أن يـــتخطفهم النـــاس! كـــان التحـــدي 

جيهــرون باإلفطــار عمــدا cــار رمضــان!  (الرفــاق) املاركســي مســتفزا وصــارخا! فكثــري مــن الطلبــة
علــى مــرأى مجيــع الطلبــة باألحيــاء اجلامعيــة! وكــذلك كــان حــال بعــض األســاتذة اجلــامعيني مــع 

  !األسف
مل يكــن حينهــا أحــد جيــرؤ علــى النطــق بـــ(بسم اهللا الــرمحن الــرحيم) بــأي مرفــق مــن مرافــق احلــرم 

، يف أواخــــر الســــبعينات مــــن القــــرن اجلــــامعي! وعنــــدما غــــامر جمموعــــة مــــن الطلبــــة اإلســــالميني
ـ وهــم ســاعتها يف مرحلــة العمــل الســري ـ بــإعالن األذان بــاحلرم اجلــامعي  العشــرين املــيالدي

من الطوابق  ،قنينات اخلمر وأعقاب السجائر تتساقط على املؤذن صارتاملغربية؛ مبدينة فاس 
  العليا للحي اجلامعي!

كان ذلك إيذانا للعد العكسي حلركة املاركسية با8تمع املغـريب! وبدايـة للمـد اإلسـالمي! ومـن 
ـــا مل تســـتطع البدايـــة اإلســـالمية أن تـــتخلص مـــن نفســـية رد الفعـــل ضـــد املاركســـية املل حـــدة هن

  الثائرة!
  وكان لذلك عليها أثر نفسي هو:

النفســــية الثوريــــة التكفرييــــة ضــــد األنظمــــة. وذلــــك أن االحتكــــاك الــــذي حصــــل بــــني الثــــوريني 
املاركســيني والثــوريني اإلســالميني أدى إىل نــوع مــن الرغبــة يف (التجــاوز) للماركســية، يف ســبقها 

نظمــة امللكيــة احلاكمــة. فكــان القــول إىل مــا كــان يبــدو ســاعتها (إجيابيــة ثوريــة) وهــو رفــض األ
بــــالتكفري لكــــل األنظمــــة واحلكــــم عليهــــا بـــــ(الردة)؛ حتقيقــــا لنــــوع مــــن الســــبق، للفكــــر الثــــوري 
املاركسي، الذي ال ميلك أن يكفـر، وال أن جيـد مرتـدا! بـل صـارت املاركسـية مسـاوية لألنظمـة 

  احلاكمة يف (جاهليتها)!
نا واضــحا للتنــافس (اإليــديولوجي) الســافر، فخطبــاء ولقــد كــان القطــاع الطــاليب باجلامعــة ميــدا
عون أن ينكـروا أن الرغبـة النفسـية يف حتـدي (الـرفض) ياإلسالميني من الطلبة خاصة، ال يسـتط

اليســــاري، كانــــت تصــــنع جــــزءا مــــن فلســــفة الــــرفض اإلســــالمي! وعليــــه؛ فقــــد تعمــــق اســــتمرار 
ظام! تقسـيم كـان إىل تقليـد النزعـة التقسيم (املانوي) للناس بني (رافض) للنظام، و(عميل) للن

  اليسارية أقرب منه إىل موقف إسالمي مدروس!



ـ التأثر بالفكر الشيعي (الثورة اإليرانية أوال، وحزب اهللا اللبناين فيمـا بعـد): فقـد كـان للثـورة  ٥
م) أثـر كبــري علـى احلركـات اإلســالمية يف العـامل! إذ أسـقطت نظامــا مـن أعــىت ١٩٧٩اإليرانيـة (

ة يف املنطقة احملمية أمريكيـا! وقـدمت للعـامل منوذجـا جديـدا مـن (التـدين) علـى مسـتوى األنظم
الدولة، ولغة أخرى يف جمال السياسة. فإذا بأصحاب العمـائم الـذين كـانوا إىل األمـس القريـب 

  يعتقد أcم مجلة من الدراويش؛ يديرون جزءا من السياسة العاملية بدهاء فائق!
ي واألمريكـــي خاصـــة يتحـــول إىل دراســـة هـــذا النمـــوذج: إســـالم احلركـــات وإذا باالهتمـــام العـــامل

اإلســـــالمية عامـــــة، واإلســـــالم الشـــــيعي خاصـــــة! فكـــــان أن توالـــــد يف هـــــذه املرحلـــــة عـــــدد مـــــن 
املصـــطلحات السياســـية واإليديولوجيـــة؛ لوصـــف (الـــدعوة اإلســـالمية)؛ فكانـــت: (األصـــولية)، 

رجــع حينــا ـ لــدى بعــض ية)!...إخل. ممــا وكــان (اإلســالم السياســي)، و(التطــرف)، و(الظالميــ
الدارسـني ـ إىل إشـكال علمـي اصـطالحي، ولـدى آخـرين إىل رغبـة أيديولوجيـة سـافرة يف إدانـة 

  اإلسالم، ليس إال!
لكن التحدي اإليراين للسياسة األمريكية من جهة، وظهور حـزب اهللا فيمـا بعـد علـى السـاحة 

يف الشـأن السياسـي باملنطقـة العربيـة؛ ومـا سـببه مـن اللبنانية مـن جهـة ثانيـة، كـأداة فاعلـة بقـوة 
قلـــق فعلـــي للدولـــة العربيـــة؛ كـــل ذلـــك كـــان يف صـــاحل فلســـفة الـــرفض اإلســـالمي. رغـــم تعـــدد 
ــــم أن بعــــض املفكــــرين (اليســــاريني) ونشــــطاء بعــــض  االجتاهــــات واخــــتالف مواقعهــــا. بــــل أعل

بســـبب التـــأثر النفســـي بـــالثورة  األحـــزاب املاركســـية اللينينيـــة؛ قـــد حتولـــوا إىل االجتـــاه اإلســـالمي؛
  اإليرانية، ومعارك حزب اهللا!

 إال أنه من املعلوم أن القاسم املشرتك بني الرفض الثوري اإليراين وحزب اهللا اللبناين ـ مث الـرفض
السـوري فيمـا بعـد ـ هـو أcـم مجيعـا شـيعة! وكـان هلـذا أثـر بـارز علـى الفكـر السياسـي  النظـامي

يع خاصـة شـن غري الشيعة. فعلى مستوى األفراد نشطت حركة التلبعض احلركات اإلسالمية م
  باملغرب العريب.

) أي بعــدما ١١فقـد كتــب أحــد اإلسـالميني التونســيني كتابــه ذا العنـوان املثــري: (مث اهتــديت!)(
تشــيع؛ للداللــة ـ مبفهــوم املخالفــة ـ علــى أنــه كــان مــن قبــل ـ وهــو املســلم الســين املــالكي ـ 

! وتشيع عدد من الشباب الذين التحقوا بإيران مـن هـذا البلـد العـريب )ىاهتد(!... مث )ضاال(
أو ذاك، بل صار التشيع نوعا من (املوضة السياسية) اليت يثبت hا اإلنسان لنفسه ولآلخـرين 



نوعا مـن الوجـود، الـذي حـرم منـه سياسـيا أو اجتماعيـا، أو مهـا معـا؛ حـىت إنـه ميكنـك القـول: 
قــون مــن (الكوجيطــو الــديكاريت): (أنــا شــيعي إذن أنــا موجــود!). إن املتشــيعني الشــباب ينطل

واحلجــة النفســية دائمــا هــي التحــدي اإليــراين للهيمنــة األمريكيــة، واملقاومــة اللبنانيــة املتمثلــة يف 
حــزب اهللا الشــيعي للدولــة العربيــة، وباملقابــل: التخــاذل (الســين ـ زعمــوا ـ) املتمثــل يف الــدول 

  العربية عامة!
كان األستاذ عبد السالم ياسني ال خيفي إعجابـه البـالغ بـالثورة اإليرانيـة الشـيعية، بـل وباملغرب  

نرى أن (تبنيه ملنهجها العام ومضموcا الفكري إىل درجة التقليد كما سرتى. فيقول بصراحة: 
  ).١٢مستقبل اإلسالم رهني باستيعابنا لدرس إيران)(
عـرب التـاريخ، ونقمتـه الظـاهرة علـى  الـروافض يعةومن هنا تعاطفه الكبري مـع البكـاء احلـزين للشـ

بــين أميــة الــذين كــانوا أول مــن حــاد عــن مفهــوم (اخلالفــة علــى منهــاج النبــوة)، الــذي يشــكل 
إدانتـه الواضـحة للفكـر  أيضـا العمود األسـاس للرؤيـة السياسـية لـدى األسـتاذ ياسـني. ومـن هنـا

: (كيــف احنــدرت مــن أجيــال أهــل السياســي الســين عــرب التــاريخ! قــال متســائال تســاؤل إنكــار
ــف احنــدرت يف أجيــال  ؟الســنة تقاليــد الرضــوخ للحــاكم أيــا كــان منــذ االنكســار التــارخيي، وكي

الشيعة تقاليد رفض الرضـوخ للحـاكم؟ (...) مـن املسـلمني مـن يـرفض، بعينـني مغمضـتني عـن 
ون احلكـم أن يكون قد حدث انكسار، أو أن يك ؛وعن الوحي وتعاليمه معا هالتاريخ وحقائق

  .!كذا  )١٣)(!والسنة خضعوا والشيعة ثاروا .قد فسد
ومثـــل ذلـــك قولـــه أيضـــا: جيـــب (فهـــم كيـــف نشـــأت الصـــراعات املذهبيـــة بـــني طوائـــف الشـــيعة 
والرافضني للحكم القائم؛ وبني أهل السنة واجلماعة امللتفني حوله(!) ملاذا التف هـؤالء، وملـاذا 

  ).١٤رفض أولئك؟)(
هــل الســنة واجلماعــة علــى اإلمجــال فيمــا ذهبــوا إليــه مــن حكــم شــرعي،  إدانــة صــرحية واضــحة أل

 -مـــع األســـف  - كـــان أقـــرب إىل اإلمجـــاع منـــه إىل رأي مـــذهيب جمـــرد، مســـاه األســـتاذ ياســـني
  (التفافا حول احلاكم) و(خضوعا)!

مث يبــني بصــراحة ســرا مــن أســرار جنــاح الثــورة الشــيعية بــإيران فيقــول: (مث إن توفيــق اهللا إلخوتنــا 
لشـــيعة أن ربطـــوا غضـــب الشـــعب مبثـــال حـــي هـــو مثـــال اإلمـــام احلســـني عليـــه الســـالم الـــذي ا



ـــى شاشـــة  ـــف يعرضـــون قضـــية اإلســـالم اآلن عل ـــى حكـــم يزيـــد الفاســـد، وعرفـــوا كي غضـــب عل
  ).١٥احلساسية الشيعية ملأساة كربالء)(

املنشـودة، متامـا (للقومة)  افكان إذن أن تأثر األستاذ (برمزية) احلسني الثورية، باعتبارها منوذج
، متمثال يف النمـوذج اإليـراين كمـا رأيـت، والـنص منـه واضـح الرافضي على غرار الفكر الشيعي

  ).١٦يف هذا. قال: (والقومة النموذجية قومة اإلمام احلسني رضي اهللا عنه)(
ومثل مرة (للقومة) ضد اخلالفة اإلسالمية؛ خالفة ما بعد اخلالفـة الراشـدة؛ فقـال: (مثـل قومـة 

)، علــى اعتبــار أن تســميتها (باخلالفــة)، إمنــا ١٧حلســني بــن علــي رضــي اهللا عنهمــا الدمويــة)(ا
). ١٨ن (...) فانطلت الكذبة علـى األجيـال(!))(و فعله ـ على حد تعبريه ـ ((املؤرخون) الرمسي

هكذا حكم ـ بكل سهولة ـ علـى تـاريخ، هـو أوغـل يف الغمـوض، ومل يـزل حمـط حـرج وخـالف 
 األجيال. ولكن االنبهار بالثورة اإليرانيـة قـاده إىل تبـين الروايـة الشـيعية وحـدها بني العلماء عرب

  فقط!
فكان لذلك كله أثـر بـالغ يف تلميـع صـورة النمـوذج اإليـراين الشـيعي، وتسـفيه الفكـر السياسـي 
السين كما رأيت. ولطول ما فصل وكرر من تعاطف مع (املأساة) الشيعية؛ مل ُجيِْد أن حاول ـ 

إخـراج بعـض فقهـاء األمصـار، بـالزعم أن هلـم (مـيال ومسـاندة) للقـائمني مـن آل البيـت،  بعد ـ
 لكــوcم اعتــربوا هــي األســباب يــرى أمنــ ؛ءالموظفــا مــا تعــرض لــه بعــض هــؤالء األئمــة مــن االبــت

بيعة العباسيني غـري شـرعية! وإمنـا قـال مـا قـال بعـد عـرض الئحـة للثـائرين مـن آل البيـت صـدر 
(واجه اإلمام احلسني رضي اهللا عنـه وقاتـل، واجـه زيـد بـن علـي وقاتـل، واجـه hا كالمه فقال: 

حممد النفس الزكية، وإدريس أخوه وإبراهيم وحيـىي مـن بعـده وقـاتلوا. كـان هـؤالء مجيعـا مـن آل 
البيت، وكـان ألئمـة املسـلمني أيب حنيفـة ومالـك والشـافعي رضـي اهللا عـنهم ميـل، بـل مسـاندة 

(...) عذب ابن هبرية اإلمـام أبـا حنيفـة ملـا رفـض أن يتقلـد القضـاء أليب فعلية هلؤالء القائمني 
جعفر املنصور العباسي؛ ألنـه يـرى يف بيعتـه شـيئا، كـان يراهـا غـري شـرعية. وعـذب وايل املدينـة 
مالكا ملا أفىت مالك الناس بأن طـالق املكـره ال جيـوز، وكـان املنصـور يكـره النـاس علـى البيعـة، 

جهـم إن هـم مل يفـوا بالبيعـة. ومـا ذلـك إال ألن مالكـا رمحـه اهللا كـان يـرى وحيلفهم بطالق أزوا
  ).١٩أن تلك البيعة فاسدة)(



اذ عبـد السـالم ياسـني مـن تفسـري (سياسي/شـيعي) ملـا توعلى فرض صحة ما ذهـب إليـه األسـ
وقـع لإلمـامني أيب حنيفــة ومالـك مـن ابــتالء، فإنـه يفيــد أن األصـل هـو املــذهب الشـيعي، وإمنــا 

الـروافض ء األئمة (مساندون) ليس إال! مع أن العلم حيتم إثبات (ميلهم) املزعوم للشـيعة هؤال
فمن أين لنـا أن مالكـا رمحـه اهللا (كـان يـرى أن تلـك البيعـة فاسـدة)؟  بالدليل التارخيي الثابت!

ــف  هــذا تأويــل بغــر دليــل. وإمنــا حــد مــا يفيــده الــنص إبطــال طــالق املكــره، وتعليــل ذلــك مبوق
ني حيتــاج إىل برهــان. خاصــة وأنــه يتعلــق بــاحلكم علــى نيــة املفــيت، والنيــة غيــب، ال سياســي معــ

  !تعلم إال بتعبري صريح من صاحبها
مث إن اسـتقراء النصــوص الشـرعية، والفكــر السياسـي الســين ـ كمـا رأينــا يف الفصـول الســابقة ـ 

ة من السلطة األموية وكذا الوقائع التارخيية؛ كل ذلك يثبت أن املوقف الذي اختذه علماء السن
ــــة كــــان (فقهــــا) ــــدقيق للكلمــــة  - والعباســــية حــــىت العثماني ــــاملعىن ال ومل يكــــن خضــــوعا وال  -ب

  خنوعا!
ومـن هنـا كـان فكـر األسـتاذ ياسـني الثـوري تقليـدا ظـاهرا ـ بشـكل إرادي أو الإرادي ـ لنمـوذج 

عميلـــة التنفيـــذ يف  الثـــورة اإليرانيـــة، حـــىت يف بعـــض تفاصـــيلها! قـــال: (هـــذا اإلمـــام اخلميـــين قـــاد
إباcا، فكانت قوة جند اهللا قد استكملت اإلعداد، وكان هلا مـن احلجـم والتغلغـل يف الشـعب 

). ومـن هنــا أيضـا قـرر (أن مســتقبل اإلسـالم رهــني ٢٠مـا ضـمن هلــا، بعـد توفيـق اهللا، النصــر)(
  !كذا  )٢١باستيعابنا لدرس إيران!)(

ســيين كــان حاضــرا حــىت يف أدق تفاصــيله! مــن ذلــك إن تــأثري النمــوذج اإليــراين يف املشــروع اليا
مثال االستشراف التصوري ـ على طريقة (األرأيتية) الفقهية! ـ ملسـتقبل األحـزاب السياسـية، يف 
(مغــرب مــا بعــد القومــة)! إن (الســيناريو) الــذي رمســه هــو بالضــبط املــآل الــذي آل إليــه احلــزب 

حماكمـــة زعـــيم احلـــزب، واعـــرتف بكـــل مـــا  الشـــيوعي اإليـــراين بعـــد الثـــورة اخلمينيـــة! حيـــث متـــت
نســب إليــه مــن mــم، وصــرح يف التلفزيــون اإليــراين بأنــه يســتحق أقســى العقوبــات! وهكــذا كــان 
حيـــاكم نفســـه بنفســـه؛ علـــى األقـــل كمـــا عرضـــت ذلـــك وســـائل اإلعـــالم اإليرانيـــة! لقـــد كانـــت 

ا نشـــر بعـــد ذلـــك الصـــورة حديثـــة العهـــد يف ذهـــين يف األيـــام األوىل مـــن الثـــورة اخلمينيـــة عنـــدم
األستاذ عبد السـالم ياسـني ـ مبجلـة (اجلماعـة) الـيت كـان يصـدرها يف أواخـر السـبعينات وأوائـل 



الثمانينـات ـ تصــوره ملســتقبل األحــزاب السياسـية بــاملغرب بعــد (القومـة)؛ مقلــدا بصــورة حرفيــة 
  (سيناريو) حل احلزب الشيوعي بإيران!

صــري األحــزاب املتعــددة بعــد القومــة؟ أنســمح لكــل قــال متســائال وجميبــا يف اآلن نفســه: (مــا م
  الغربان؟ تُ مِ صْ ناعق أن يستمر يف نعيقه؟ أم نُ 

(...) إننــا إن أوقفنــا بعــد القومــة كــل األحــزاب مــن غرينــا ال نــريب بــذلك الشــعب، بــل نعطــي 
  للخصوم فرصة ذهبية ليمكروا يف اخلفاء، ويرتقبوا وقتا يربزون فيه معارضة من حتت.

فاء الفتيل، وسحب املبادرة منهم: هي أن نفسح ا8ال لكل خمـالف، ونسـمح لـه الوسيلة إلط
أن يقرتح اقرتاحاته حىت يفتضح. وأظن أن ماضي األحزاب يف بالدنا وحده كاف ليفضـحها، 

يوم يكتشـف حتـت جمهـر القومـة خسـتها وجرائمهـا.  ،ويعيبها يف عني الشعب عيبا ال تاليف له
  )٢٢سه.)(نرتك كل زاعم يفضح نفسه بنف

إن الثــورة اإليرانيــة قــد صــارت منوذجــا جــذابا، لكــل إســالمي ميتلــك نفســية صــدامية. حــىت إن 
 مناقضة للفكـر العقـدي السـينو احنراف خطري، رغم ما فيه من ـ املضمون العقدي لتلك الثورة 

يدخل فعال السين! الذي بدأ  غربالشباب اإلسالمي يف امل بعضقد صار أقرب إىل وجدان  ـ
مرحلة اإلقبال على التشيع كعقيدة! وهو الذي كان مرفوضا مـن لـدن أهـل السـنة جزئيا ـ و ـ ول

  !، رغم حماوالته التارخيية الفاشلةعلى امتداد قرون التاريخ اإلسالميباملغرب، واجلماعة 
ولقد أسهم انتشار مثل هذا التفكري (املنمِذج) للثورة اإليرانية؛ يف إشـاعة التعـاطف مـع الفكـر 

عي حىت على املستوى العقدي كما رأيت، واالنتقاص من شأن معاوية رضي اهللا عنـه؛ مث الشي
علــى  -، بــل وصــل إىل حــد التشــكيك يف صــحيح اإلمــام البخــاري أهــل الســنة واجلماعــة بعــد

والطعــن يف روايــات أيب هريــرة وجــل الصــحابة رضــي اهللا عــنهم، بــل القــول بــردة أيب  -عــادmم 
 !! إىل غري ذلك من السفه املراهـق الـذي عـرف يف تـاريخ الـروافضبكر وعمر رضي اهللا عنهما

ـ من حيث هي ملكية ـ بناء على رؤيـة سياسـية،  ألنظمة امللكيةذلك كله أذكى نار البغض لو 
غـــذاها احلمـــاس للثـــورة اإليرانيـــة، ومـــا القتـــه مـــن جنـــاح يف إســـقاط نظـــام الشـــاه، وكـــذا احلمـــاس 

أثــر يف إربــاك قواعــد اليهــود بــاجلنوب اللبنــاين. وتلــك قصــة حلــزب اهللا اللبنــاين، ومــا كــان لــه مــن 
  أخرى ليس هذا جمال تفصيلها.



قـد آل يف مرحلتـه األوىل ضـد الـروس ـ  ـ ــ التـأثر باجلهـاد األفغـاين: رغـم أن اجلهـاد األفغـاين ٦
 داخليــة وخارجيــة، إىل مــا آل إليــه مــن فشــل يف إقامــة الدولــة اإلســالمية بأفغانســتان؛ ألســباب

نـا جمـال تفصـيلها؛ فــإن الفكـر اإلسـالمي الـدعوي قـد تــأثر عامليـا hـذا النمـوذج. وذلــك لـيس ه
بربوز االجتاه اإلسالمي املنادي باحلل العسكري يف إصالح البالد والعباد! ونشطت تنظيمات 

 يف بعـض األحيــان اجلهـاد يف عـدد مـن الـدول العربيـة واإلســالمية، ومعلـوم أن ذلـك قـد صـحبه
! إذ البـد ـ مـن أجـل إقنـاع الـنفس بتقتيـل املسـلمني مـن الشـعب والدولـة ـ تفكـري (غـال) خطـري

من أحكام (شرعية) وفتاوى (فقهية)؛ لتغطية هذه التصرفات واالقتنـاع hـا نفسـيا. فكـان إذن 
! )يهـاجر(، ومل )اجلاهليـة(أن تطور (الغلو) إىل تكفري كل من رضي باخلنوع حتـت ظـل الدولـة 

بأيـدي (ا8اهـدين)؛ يف بعض البلدان العربيـة اغتيال دعاة إسالميني ولقد أدى هذا الفكر إىل 
ألcم أفتوا حبرمة قتل الناس، أو امتنعوا من (اهلجرة)! ويسـهل حينئـذ تطبيـق (احلكـم الشـرعي) 

قوله تعاىل: (والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليـتهم مـن شـيء  منعليهم ـ كما فهموه ـ 
يل بسقوله سبحانه: (فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف مث ، ٧٢حىت يهاجروا) األنفال:

ــــــــــا وال  ــــــــــوهم حيــــــــــث وجــــــــــدمتوهم وال تتخــــــــــذوا مــــــــــنهم ولي ــــــــــوا فخــــــــــذوهم واقتل اهللا فــــــــــإن تول
. بل لقد مسعت ممن أثـق بـه أن شـيئا ممـا حـدث يف بعـض الـدول العربيـة مـن ٨٩نصريا)النساء:

ســتدل hــا اخلــوارج مــن قبــل: (إنــك إن تــذرهم قتــل لألطفــال؛ كــان مبوجــب اآليــة الكرميــة الــيت ا
  .٢٩يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا)! نوح:

نعم، لقد أسهم اجلهـاد األفغـاين فعـال يف صـناعة نفسـية إجيابيـة لـدى كثـري مـن النـاس؛ لكنهـا ـ 
مع األسف ـ صرفت يف بعض األحيان يف غري االجتاه الصـحيح، وأدت أحيانـا أخـرى إل غلـو 

  يف الفكر واملمارسة!شديد، 
  الوضعية االجتماعية: تدهورـ  ٧

ممــــا يكــــاد جيمــــع عليــــه الدارســــون أن الوضــــعية االجتماعيــــة لإلنســــان تســــهم يف صــــناعة فكــــره 
ومواقفه السياسية. وهذا حق ال مراء فيه. لكن الـبعض قـد يغـايل هـو أيضـا؛ فيجعـل ذلـك هـو 

يس؛ يف صــناعة التوجــه السياســي أو العامــل الوحيــد، أو ـ يف أحســن األحــوال ـ العامــل الــرئ
الثقايف لإلنسان. وهذا غلو أيضا كما قلت، خاصة إذا صـيغ بنـوع مـن التعمـيم غـري املتحـري، 
واملـتحفظ! إال أن ظـاهرة (الغلـو) تنشـط غالبـا ـ وأقـول غالبـا ـ يف األوسـاط االجتماعيـة الفقـرية 



الغالية نوعا من الرتويح النفسـي،  جدا، املهمشة اقتصاديا وسياسيا. ولذلك جتد فيها التيارات 
راط يف اســـــتعراض خنــــكتعبــــري الشــــعوري عـــــن االعتــــزاز بـــــإعالن االنتمــــاء حلركــــة رافضـــــة! مث اال

العضــالت، كنــوع مــن العــالج النفســي الالشــعوري لإلحســاس باإلحبــاط والظلــم االجتمــاعي 
  والسياسي.

و املشـــاركة فيهـــا؛ الســـتعراض ومـــن هنـــا غالبـــا مـــا مييـــل التيـــار (الغـــايل) إىل تنظـــيم املظـــاهرات، أ
العضــالت، وإظهــار القــوة يف املســريات، واملخيمــات العدديــة الضــخمة، وإطــالق التصـــرحيات 
النارية! ذات الصبغة (اإلعالنية) ال (اإلعالمية)! والدخول يف منافسات مع احلركات األخـرى 

الرافضـة! وجتـاوز املسـتوى من خالل املزايدة يف املسـألة السياسـية، والرغبـة يف التفـرد باملبـادرات 
  النقدي (العادي)، الذي متارسه احلركات اإلسالمية اليت حتمل رؤية إصالحية هادئة.

كـــــل ذلـــــك ســـــعيا إىل اكتســـــاب نـــــوع مـــــن الربيـــــق االجتمـــــاعي، الـــــذي يغـــــري عـــــادة الفئـــــات 
االجتماعيــة الفقــرية؛ فتتحــول النظريــة اإلســالمية ـ بغــري قصــد ـ إىل (نظريــة ثوريــة) تســعى إىل 
ــزداد اإلغــراء العــددي وااللتفــاف  حتقيــق العــدل االجتمــاعي يف قضــية توزيــع الثــورة لــيس إال. في

ص االجتمــاعي للــبالد والعبــاد. ويتضــاعف الغلــو حينئــذ ليمــارس نوعــا مــن الشــعيب حــول املخلِّــ
الــذات التنظيميــة. واعتبــار الــرأي االجتهــادي اخلــاص؛ هــو احلــق  دالنرجســية والذاتيــة يف متجيــ

  يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.الذي ال 
  ـ اجلهل باإلسالم، وغياب التوجيه الفقهي للحركات اإلسالمية: ٨

إن اخلطــأ التـــارخيي الـــذي مارســه بعـــض العلمـــاء ـ بإيعـــاز يف كثـــري مــن األحيـــان مـــن األنظمـــة 
 قطيعـة احلاكمة ـ اخلطأ املتمثـل يف االخنـراط يف حماربـة شـباب الصـحوة اإلسـالمية؛ قـد أدى إىل

بــني الصــحوة اإلســالمية التجديديــة اإلحيائيــة؛ وعلمــاء األمــة! ممــا نــتج عنــه بنــاء عالقــة الشــك 
واالرتياب وفقدان الثقة بني الطرفني. لكن اخلاسر يف النهاية كان هو مصـلحة الـبالد ومشـروع 

ومل اإلصالح اإلسالمي! إذ تفرغ الشـباب للـدعوة اإلسـالمية بـال زاد علمـي وال توجيـه فقهـي! 
يعــريوا يف كثــري مــن األحيــان االهتمــام إىل فتــوى هــذا الفقيــه أو ذاك، باعتبــار أمنــا هــو عــامل مــن 

  (علماء السلطان)!
وكان التجرؤ من الشباب املتحمس، على توظيـف النصـوص الشـرعية، دون فقههـا، وال معرفـة 

األعمـار؟ ويزحـف مناهج تنزيلها، على هذه النازلة أو تلك، وأىن هلم ذلك وهو مما تفىن دونـه 



املشيب علـى نضـارة الشـباب! وكـان استصـدار فتـاوى مـا أنـزل اهللا hـا مـن سـلطان!  وهندونه 
وظفــت لتكفــري هــذا احلــاكم أو ذاك. ولقــد كــان ـ فعــال ـ غيــاب العلمــاء عــن القافلــة الدعويــة 

  زيادة يف وترية الغلو فيها.
  ــــــــــــــــــــــــــ

  صل الثالث:هوامش املبحث الثاين من الف
  .٦٩) الفجور السياسي واحلركة اإلسالمية باملغرب للمؤلف:١(
) رواه أمحـــــــد، والنســـــــائي، وابـــــــن ماجـــــــه، واحلـــــــاكم، وصـــــــححه األلبـــــــاين يف (ص.ج.ص) ٢(

  ).١٢٨٣)، والسلسلة الصحيحة، رقم:(٢٦٨٠رقم:
  ) لسان العرب: مادة (أله).٣(
  ) املفردات يف غريب القرآن: مادة (أله).٤(
  العرب: مادة (وله). ) لسان٥(
  ) مجالية الدين. الفصل األول يف مجالية التوحيد.٦(
  ) رواه البخاري.٧(
  ) من حماضرة له مسجلة بشريط فيديو.٨(
  ) من حوار له قدمي مبجلة ا8تمع الكويتية.٩(
) كــان يقــول يف دروســه الــيت ألقاهــا علينــا بكليــة اآلداب بفــاس يف بدايــة الثمانينــات: (إن ١٠(

  كسية تقوم بدور جيل مل يأت بعد! وذلك سبب فشلها). فتأمل!املار 
ــب املــدعو التجــاين التونســي، وقــد رد عليــه األســتاذ ١١( ) كتــاب (مث اهتــديت) واحــد مــن كت

خالد العسقالين بكتـاب واف شـاف، عنونـه مبـا يليـق بصـاحبه حقـا، إذ مسـاه: (بـل ضـللت!) 
  .١٤٢٠/١٩٩٩نشر دار األمل للنشر والتوزيع بالقاهرة: 

  .٤١٨) املنهاج النبوي:١٢(
  .٢٩ـ٢٨) نظرات يف الفقه والتاريخ:١٣(
  .٢٧) نظرات يف الفقه والتاريخ:١٤(
  .٤١٩) املنهاج النبوي:١٥(
  .٤٤٦) املنهاج النبوي:١٦(



  .٧) نظرات يف الفقه والتاريخ:١٧(
  .٧) نظرات يف الفقه والتاريخ:١٨(
  .٢٣) نظرات يف الفقه والتاريخ:١٩(
  .٤١٨ج النبوي:) املنها ٢٠(
  .٤١٨) املنهاج النبوي:٢١(
  .٤١٣/٤١٤) املنهاج النبوي:٢٢(
  cاية الفصل الثالث. ـــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع: نحو بيان قرآني للدعوة اإلسالمية: لماذا؟ وكيف؟ الفصل
  :تمهيد
وصــف (البيــان الــدعوي) هنــا (بــالقرآين) علــى ســبيل النســبة إىل القــرآن؛ اعتمــادا  جــاء

ـ مــن حيــث هــو ديــن ودعــوة ـ إمنــا مرجعــه إىل أنــه  كلــهبــدأ أســاس، مفــاده أن اإلســالم  علــى م
أمجعــني. وأن هــذه الرســالة هلــا مــنت: هــو القــرآن العظــيم،   النــاس(رســالة) اهللا رب العــاملني إىل 

أنزلــه علــى رســوله الكــرمي حممــد بــن عبــد اهللا ليبلغــه إىل العــاملني.  الــذيكــالم اهللا رب العــاملني. 
إذن كانــت قائمــة علــى تبليــغ القــرآن. فجــاءت الســنة بيانــا لــذلك املــنت؛ قــوال  احملمديــة فالــدعوة
). فالـــدعوة إذن هـــي تعريـــف مســـلم(رواه )خلقـــه: القـــرآن كـــان( e. ذلـــك أن الرســـولوعمـــال

القـــراءة هلـــا تـــدبرا وتفكـــرا، وإميانـــا  وجتديـــدباملضـــامني الكـــربى لتلـــك الرســـالة: القـــرآن العظـــيم، 
  وعمال.



للـــدعوة اإلســالمية؛ البـــد مــن حماولـــة رصــد أمـــرين، األول:  قــرآيننـــه لصــياغة بيـــان هنــا فإ ومــن
اإلسالمية من جهـة، وهـو مـا سـيأيت مفصـال بأدلتـه حبـول اهللا. والثـاين:  للدعوةالطبيعة القرآنية 

  للبالد والعباد من جهة ثانية، يف إطار جتدد الزمان واملكان. الدعويةاحلاجات 
ــى املســتوى  احلركــةلنشــاط  أن املالحــظ املتتبــع ذلــك ــرتت فتــورا عل اإلســالمية يلحــظ أcــا قــد ف

أنشـــطتها الداخليـــة، ووظائفهـــا اإلداريـــة الذاتيـــة، الراجعـــة إىل  اســـتهلكتهاالـــدعوي العـــام. لقـــد 
لــــدوائر احلركــــة، وكــــذا اهتماماmــــا السياســــية، ســــواء بــــاالخنراط املشــــارك، أو  التســــيريمشــــاكل 
ــف يف بــاالخنراط السياســة جيــر إىل مهمــات، وتبعــات، وانشــغاالت جدليــة  الــرافض! فكــل موق
  ال تنتهي! وإعالمية

مشـــكلة احلركـــة اإلســـالمية  إناإلســـالمية بـــاملغرب: ( احلركـــةهنـــا قلنـــا عنـــد حـــديثنا عـــن  ومـــن
فعال لتلعب خارج حلبـة الصـراع! وهـي تعتقـد أcـا يف صـلب  استدرجتباملغرب هي كوcا قد 
ــ إناحللبــة تعــارك وتبــارز!  ار بــني املواجهــة السياســية والتصــعيد الــرافض مــن جهــة؛ وبــني االختي

النقديــة مــن جهــة أخــرى؛ لــيس هــو الكفيــل بوضــع احلركــة اإلســالمية علــى  السياســيةاملشــاركة 
!(...) فــإذن؛ بــؤرة الصــراع هــي (تــدين ا8تمــع)، مبــا لكلمــة (جمتمــع) مــن معــىن الطريــقســكة 
  )١بشريا ومؤسسيا.)( مشويل،

يف عقيدته، ال مـن حيـث هـي مبـادئ وتصـورات؛ ولكـن مـن  مهددمي اليوم ا8تمع اإلسال إن
مــن الضــياع..! إن (اإلميــان) الــذي حتتاجــه األمــة  هويتــهحيــث هــي ســلوك اجتمــاعي، حيفــظ 

). فهـذا ال خـوف عليـه وال ضـرر؛ ألن زمـن اإلحلـاد ـ كظـاهرة ا8ـرداليـوم لـيس إميـان (االعتقـاد 
ميان الذي هي يف أمس احلاجة إليه؛ إمنـا هـو إميـان الشـعور وىل. ولكن اإل قدسياسية وثقافية ـ 

(اإلسالمية)، أي الوعي خبصوصية (اهلوية) الدينية السلوكية للمجتمع املسـلم، علـى املسـتوى بـ
واملؤسســـي. إننـــا يف حاجـــة جديـــدة إىل إعـــادة وضـــع الســـؤال، الـــذي وضـــعه األســـتاذ  الفـــردي
  )لإلسالم؟يات الدعوية: (ماذا يعين انتمائي يكن، عنوانا لكتابه املشهور يف األدب فتحي

) جيـب أن يطـرح اليـوم مبفهـوم أوسـع، ومضـمون أعمـق. يقـوم لإلسـالم؟(ماذا يعين انتمائي  إن
شــامل؛ وإحسـاس بالرغبــة االجتماعيــة التلقائيــة يف التــدين، مــن  ديــينأساسـا علــى بعــث شــعور 

  تنظيمي ضيق! بإطارغري تقييد بالضرورة 



ــت تقــوم  جههــااتو املة لــن (العوملــة) الشــ إن تنظيمــات حمــدودة يف ا8تمــع كمــا وكيفــا! وإن كان
. وإمنا ميكـن هلـا أن تواجههـا فعـال إن أدركـت طبيعـة املعركـة اإلمجالبدور قيادي توجيهي على 

. وذلـك بـأن (تتخنـدق) مـع التـدين مـن حيـث هـو تـدين، وحتـارب بالضـبطوموقعها هي منهـا 
ا، كما تفعل بعض التنظيمات ذات النزعـة االستعراضـية! ذاm خاللمن خالل الشعب ال من 
ــى التنظــيم،  تنظيمــيإن دخــول املعركــة بشــكل  انفــرادي الشــعيب؛ يعــين فــرض العزلــة الذاتيــة عل

  (الدعوة اإلسالمية) بذلك املعركة! فتخسراجتماعيا ومؤسسيا! 
ة كـذا أو كـذا)! اإلسـالمية (التـدين) للنـاس علـى أنـه (مجاعـ احلركـةكبـري قاتـل؛ أن تعـرض   خطأ

: هــو أن املنخــرطني واملتعــاطفني إمنــا ينخرطــون ويتعــاطفون؛ خلدمــة واحــداإن ذلــك يعــين شــيئا 
حيــــث هــــي اجتهــــاد معــــني، أكثــــر مــــن كــــوcم ينخرطــــون خلدمــــة (قضــــية  مــــن(قضــــية احلركــــة) 

) للمجتمع! وذلـك احنـراف آخـر عـن املعركـة احلقيقيـة، وشـرود خـارج الدينيةاإلسالم) و(اهلوية 
  الصراع (العوملي) اجلديد! حلبة
  اإلسالمية احلديثة تضرب يف التيه! التنظيماتأحسب أن كثريا من  إين
  باختصار يف حاجة إىل (بعثة إسالمية جديدة)! إننا

مــن إحيــاءات قرآنيــة وســنية! ممــا يســتفاد مــن قــول اهللا عــز  املصــطلح(بعثــة)!.. هكــذا! مبــا هلــذا 
مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم، ويعلمهـم الكتـاب يف األميـني رسـوال  بعثالذي  هووجل: (

َجــاء َوْعــُد ِإَذا فَــوقولــه ســبحانه: () ٢مــن قبــل لفــي ضــالل مبني)(اجلمعــة: كــانواواحلكمــة، وإن  
 إن: (eقــول النــيبكــذا و )، ٥)اآلية (اإلســراء:ِعَبــاًدا لََّنــا أُْوِيل بَــْأٍس َشــِديدٍ  َلــْيُكمْ عَ  َعثْـَنــابَـ أُوالُمهَــا 

 )٢!)(دينهاعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا اهللا تعاىل يب
علـى اإلرسـال ـ دال علـى (إحيـاء) املـوات. ومـن هنـا  داللتـهمفهـوم (البعـث) ـ إىل جانـب  إن

  يف القرآن الكرمي والسنة النبوية. باإلحيائيةارتبطت الداللة البعثية؛ 
وي اإلسـالمي ـ مـن حيـث هـو (بعـث) العامـة للمشـروع الـدع املالمـحفإنه ميكن حتديـد  وعليه؛

  التالية: العناصرأو (إحياء) ـ يف 
  (الوجودي) للدين: والمضموناألول: تجديد البعثة  المبحث

؛ إمنا هـو راجـع إىل جتديـد الوجـدان الـديين لـدى eالنيب عنه(جتديد) الدين، الذي حتدث  إن
ن ذلـك قـد يكـون مقصـودا أكثر مما هو راجع إىل جتديد قضاياه، وإن كان شـيء مـ املسلمني،



) يبعــث( ىلاتعــاهللا  إن(. ولكــن املعــىن األصــيل قــائم أساســا؛ علــى معــىن (البعثــة) لألمــة! بــالتبع
مــن املصــطلحات  قوســنيمــا وضــعناه بــني  إن ))!دينهــا) هلــا (يجــدد) (...) مــن (األمــةهلــذه (

ث هـــو مـــن حيـــ الـــديين،الرئيســـية يف هـــذا احلـــديث؛ يتضـــمن مفـــاهيم أساســـية يف فهـــم العمـــل 
(دعـــوة). يـــدعو الـــدعاة مبوجبهـــا إىل جتديـــد إميـــاين شـــامل، مـــن خـــالل (االنتصـــاب) لإلمامـــة 

علــى  واجــباهللا: ( رمحــهالدعويــة، علــى حــد تعبــري اإلمــام أيب إســحاق الشــاطيب. كمــا يف قولــه 
عن سلوك الصحابة يف تتبع سنة  وقوله). ٣العامل ا8تهد االنتصاب، والفتوى على اإلطالق)(

كانوا يبحثـون عـن أقوالـه. وهـذا مـن أشـد املواضـع   كمايبحثون عن أفعاله،   وكانوا( :eالرسول
  ).٤على العامل املنتصب!)(

كبريتني: وظيفة مفهومية، وأخرى وجدانية. فاألوىل هـي:   بوظيفتني(البعثة) الدينية تضطلع  إن
ــــوعي  ــــد ال ــــ باملفــــاهيمعمليــــة جتدي ــــة هــــي: عملي ــــى مســــتوى الفهــــم. والثاني ــــة عل ــــد الديني ة جتدي

الوجـدان، أو القلـب؛ ممـا يرسـخ الشـعور باالنتمـاء لإلسـالم حقـا؛  مسـتوىاإلحساس hا علـى 
التجديــد أكثــر قابليــة للتوغــل يف البنيــة االجتماعيــة للمجتمــع. وهــذا يف  مشــروعوبــذلك يكــون 

ة)، بل متكينهـا مـن احلصون يف بناء الذات من جديد، وحفظها من ريح (العومل أكربحد ذاته 
هة ومنتجة، ال مستهلكة فحسب! اركةاملش   العاملية املتميزة، موجِّ
ـ أول ما دعـا ـ إىل اهللا علنـا؛ خطـب يف النـاس بأنـه نـذير هلـم  دعاحممدا بن عبد اهللا عندما  إن

! رغبة يف إحداث هزة وجدانية، فيما يتعلق بضرورة التفكري اجلدي يف شديدبني يدي عذاب 
  لإلنسان! الوجودياملصري 
إمنــا كــان يــدعو النــاس إىل معــىن غيــيب: هــو النظــر إىل (اليــوم اآلخــر). فكــان  eالنــيب أن ذلــك

ونــذيرا. هــذه هــي حقيقــة الــدعوة اإلســالمية، قبــل أن تكــون مشــروعا سياســيا، أو  بشــريالـذلك 
(حـــال) اقتصـــاديا، أو رؤيـــة اجتماعيـــة...إخل. وحنـــن ال ننفـــي أن يكـــون هلـــا بكـــل ذلـــك شـــأن. 

  !بالنذارةكلمات األوىل لإلسالم ـ قرآنا وسنة ـ إمنا كانت أمرا جيب أن نفهم أن ال ولكن
 خــرج )عشــريتك األقــربني وأنــذر(نزلــت  ملــاقــال: ( عنهمــاحــديث ابــن عبــاس رضــي اهللا  فمــن

: فقـالحىت صـعد الصـفا، فهتـف: يـا صـباحا! فقـالوا: مـن هـذا؟ فـاجتمعوا إليـه،  eرسول اهللا
جربنـــا  مـــاذا اجلبـــل أكنـــتم مصـــدقي؟ قـــالوا: إن أخـــربتكم أن خـــيال ختـــرج مـــن ســـفح هـــ أرأيـــتم(



لـك. مـا مجعتنـا  تبـانذير لكم بني يدي عذاب شديد! قال أبو هلـب:  فإينعليك كذبا. قال: 
  ).٥)("وتبيدا أيب هلب  تبت"إال هلذا؟ مث قام فنزلت: 

. أي من حيث هو متعلق بتفسري موقـع اإلنسـان مـن األوىلدين (وجودي) بالدرجة  فاإلسالم
هــو آئــل إليــه. إنــه جــاء أصــالة؛ ليقــدم أجوبــة عمــا يســمى  الــذيودوره فيــه، مث مآلــه الوجــود، 

  أين؟ وكيف؟ وملاذا؟ أسئلة كلها تضرب يف عمق (الغيب)! وإىلباألسئلة اخلالدة: من أين؟ 
 . ذلـــك الكتـــاب الأملصـــفات املتقـــني! قـــال عـــز وجـــل: ( أولكـــان (اإلميـــان بالغيـــب)   ولـــذلك

يومنـــون بالغيـــب، ويقيمـــون الصـــالة، وممـــا رزقنـــاهم ينفقـــون.  ينالـــذريـــب فيـــه هـــدى للمتقـــني، 
إليـك. ومـا أنـزل مـن قبلـك. وبـاآلخرة هـم يوقنـون. أولئـك علـى هـدى  أنـزلوالذين يومنـون مبـا 
ــ١املفلحــون)(البقرة: هــممــن رhــم وأولئــك  ). تلــك آيــات بينــات، تــدل علــى أن التقــوى إمنــا ٤ـ

  !باهللاه؛ إميانا يفيض عمال تعبديا؛ يصل العبد الوجداين (بالغيب) أصوله وفروع التفاعلهي 
قائمة على قضية (اخللق)، اليت مبقتضاها خوطب اإلنسان  اإلسالم،(الوجودية) الدينية يف  إن

جيــب أن تنطلــق الــدعوة اإلســالمية، كمــا انطلقــت ـ أول مــا  كــانخطــاب تكليــف. ومــن هنــا  
  .eاهللا عبدانطلقت ـ مع حممد بن 

  للبناء عليها. وبيان ذلك كما يلي: أوال؛ثباmا مقدمة البد من إ وهذه
  !كان: هي أنه مل يكن مث   الوجودقضية اإلنسان يف هذا  إن

  !القضيةإذن؛ وملاذا؟ تلك هي  كيف
! ومل تــزل إشــكاال غامضــا، مــن غــوامض اإلشـــكاالت، كــانالــيت أرقــت اإلنســان منــذ   القضــية

  ث، سواء منها املؤمنة واجلاحدة.القدمي واحلدي يفلدى سائر اجتاهات الفكر الفلسفي، 
خلـــالق؛ جيـــد رغبـــة ملحـــة يف البحـــث عـــن هـــذا اخلـــالق؛  خملـــوقاإلنســـان، عنـــدما يشـــعر أنـــه  إن

: هو النعمة األوىل املهداة لإلنسان. فكم يشـعر إذن اإلنساينليعرف مصدر وجوده. فالوجود 
  د كان!ق يكونكما أمكن أن   متاماميكن أال يكون!   كانبالفزع إذ يتخيل أنه  

اخلـالق: واهـب اخللـق واحليـاة؛ رغبـة مـن اإلنسـان الفـاين يف  إىلهنا تعظم حاجة املخلـوق  ومن
ـــاةاســـتمرار اخللـــق  . إن أول كلمـــة يفـــرض منطـــق األشـــياء أن يتفـــوه hـــا املخلـــوق، مبجـــرد واحلي

 ىلإ: هي محدا وشكرا لواهب احلياة! ومل تكـن فاحتـة القـرآن ـ كتـاب رب العـاملني باحلياةشعوره 



يف صــالته كــل يــوم ســبع  املســلمهللا رب العــاملني)! يقرؤهــا  احلمدالنــاس أمجعــني ـ إال ابتــداء بـــ(
  عشرة مرة على األقل!

  نطق hا آدم عليه السالم إال (محدا هللا). كلمةتكن ـ قبل ذلك ـ أول   ومل
السـالم سبحانه، أن تكون أول كلمة نطـق hـا آدم عليـه  الكوينفعال ملن عجيب أمر اهللا  وإنه

أصــحابه يومــا،  eبعــد نفــخ الــروح فيــه: هــي (احلمــد هللا رب العــاملني)! فقــد حــدث رســول اهللا
 فقـال "هللا رب العاملني احلمد"اهللا يف آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال:  نفخ ملاقال: (

  ).٦)("اهللا يرمحك"له تبارك وتعاىل: 
ني اإلنسـان؛ ليطلـب منـه أداء حـق خاطـب بـه رب العـامل الـذيقضية (اخللق) هي األساس  إن
  بعد أن مل يكن! فإذن جيب أن يؤدي حق الكينونة! كانعليه! فهو الذي   القيةاخل

  :ألمرينالكرمي إمنا جاء  والقرآن
  اإلنسان منها. وموقعاألول تفسري معضلة الوجود،  ـ
عناصـر هــذا باإلنســان مـن حيـث أذن لــه أن يكـون عنصـرا مــن  املنوطـةوالثـاين: بيــان الوظيفـة  ــ

اإلسالم دين وجـودي! فـأي بشـر علـى وجـه األرض لـيس يف حاجـة  إنالوجود! ومن هنا قلنا 
بشـر علـى وجـه األرض يف غـىن عـن معرفـة دوره كإنسـان فيـه؟  وأيإىل تفسري معضلة الوجود؟ 
  سبيال! أضلإال أن يكون كاألنعام أو 

ت أصـول الـدين! فهـي أسـاس هذا األمر ليشكل أعظـم (كليـة اسـتقرائية قطعيـة) مـن كليـا وإن
انبىن (توحيد األلوهية)، كما هو معروف عند علماء العقيدة. إذ  عليه(توحيد الربوبية)، الذي 

مــا كــان الــرب (ربــا) إال مــن حيــث كونــه (خالقــا)؛ ومــن مث اســتحق ســبحانه أن يكــون (إهلــا) 
  .العاملنييعبد من دون 

  .الدينهي خالصة الدين، كل  وتلك
الكــرمي، الــيت ورد hـا مشــتق مــن مشــتقات مــادة (خلــق) الــيت  القــرآنواطن يف بلــغ عــدد املــ ولقـد

). هـذا عـدا األلفـاظ ـ مـن غـري املشـتق ـ ٢٥٣ومـائيت مـوطن! ( ومخسـنيمبعـىن (اخللـق)، ثالثـة 
  . فهذه إن شئت فقل: هي القرآن كله!املفهومالدالة على 

األوىل، اليت ذكرت للرب، يف  العظيم؛ يف أن تكون الصفة اخلالقبعيدا عن هذا حكمة  وليس
هي: أنه (الذي خلـق)، هكـذا علـى العمـوم؛ السـتغراق كـل اخللـق! مث  القرآن؛أول ما نزل من 



باسـم ربـك الـذي خلـق.  اقـرأنسان) على اخلصوص! وذلك قوله تعـاىل: (بعد ذلك: (خلق اإل
  ).٢ـ١من علق)(العلق: االنسانخلق 

تكليف إمنـا كـان مبنيـا علـى هـذا األسـاس: أداء حـق بـال القـرآينهنـا إذن قلنـا: إن اخلطـاب  من
قصـة اخللـق اإلنسـاين علـى قصـة اخللـق الكـوين؛ فكـان ذلـك أسـاس  سـبحانهلقية! فقد بىن ااخل

يف األرض! مث رتــــب ســـــبحانه قصـــــة الــــدين كلـــــه علــــى قصـــــة اخللـــــق  واالســـــتخالفالتكليــــف 
مـن القـرآن الكـرمي،  اهللا عـز وجـل ذلـك يف مـواطن عديـدة، وسـور عديـدة فصـلاإلنساين! وقـد 

  :البقرةعلى رأسها سورة 
أيهــا النـاس اعبـدوا ربكــم الـذي خلقكـم والــذين مـن قـبلكم؛ لعلكــم  يـاقولـه عــز وجـل: ( فتـدبر

لكــم االرض فراشــا والســماء بنــاء وأنــزل مــن الســماء مــاء فــأخرج بــه مــن  جعــلتتقــون، الــذي 
كنـتم يف ريـب ممـا نزلنـا علـى عبـدنا   فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون. وإن لكم؛الثمرات رزقا 

ولــن  ـبســورة مـن مثلــه، وادعــوا شـهداءكم مــن دون اهللا إن كنــتم صـادقني. فــإن مل تفعلــوا  فـاتوا
آمنـوا وعملـوا  الـذينتفعلوا ـ فاتقوا النار اليت وقودهـا النـاس واحلجـارة! أعـدت للكـافرين. وبشـر 

مثــرة رزقــا؛ قــالوا هــذا  مــنزقــوا منهــا الصــاحلات أن هلــم جنــات جتــري مــن حتتهــا االcــار. كلمــا ر 
. وهـــــــــم فيهـــــــــا مطهـــــــــرةالـــــــــذي رزقنـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل. وأتـــــــــوا بـــــــــه متشـــــــــاhا. وهلـــــــــم فيهـــــــــا أزواج 

  )٢٤ـ٢٠خالدون.)(البقرة:
بــاهللا وكنــتم أمواتــا فأحيــاكم؟ مث مييــتكم، مث حييــيكم، مث إليــه  تكفــرون كيــفقولــه تعــاىل: ( إىل

 اســـتوى إىل الســـماء فســـواهن ســـبع خلـــق لكـــم مـــا يف االرض مجيعـــا، مث الـــذيترجعـــون. هـــو 
علــيم. وإذ قــال ربــك للمالئكــة إين جاعــل يف االرض خليفــة؛ قــالوا  شــيءمســاوات وهــو بكــل 

ويسـفك الـدماء، وحنـن نسـبح حبمـدك ونقـدس لـك؟ قـال إَين أعلـم  فيهـاأجتعل فيها من يفسد 
  ).٢٩ـ٢٨)(البقرة:تعلمونما ال 
ليـف الربـاين لإلنسـان ابتـداء، مـن حيـث هـو اخللـق، والتك قصـةاآليات الكرميات خلصـن  فهذه

خلدمتــه؛ عســى أن يتفــرغ هــو للخالفــة التعبديــة. فجــاءه  مجيعــاخملــوق ســخرت لــه املخلوقــات 
عليــه، مــن حيــث إنــه تعــاىل خلقــه وَخلَــق لــه! أي خلقــه بذاتــه  اهللاألمــر بالعبــادة الــيت هــي حــق 

ليكـون إمـام املخلوقـات ـ إن  من الكائنـات. وهيـأ لـه أسـباب العلـم خيدمهونفسه، وخلق له ما 
  الطاعة ــ يف طريق السري إىل اهللا الواحد األحد سبحانه وتعاىل. علىصلح واستقام 



مطردة ـ األمـر الربـاين بالعبـادة؛ بالتـذكري بصـفة اهللا الراجعـة إىل  بصفةيرتبط يف القرآن ـ  وهكذا
قكـم) كمـا قـرأت يف سـورة : (اخلالق)، إذ تلك نعمتـه األوىل علـى عبـده: (الـذي خلتعاىلامسه 

خلقكـم مـن  الـذيأيهـا النـاس اتقـوا ربكـم  يـاوكما هو أيضا يف غريهـا. قـال سـبحانه: ( البقرة،
  ).١)(النساء:ونساءنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا 

). وهــذه آيــة مفيــدة ٥٦خلقــت اجلــن واالنــس إال ليعبدون)(الــذاريات: ومــاقولــه تعــاىل: ( ومثلــه
 هــو. أي أن الغايــة الكليــة مــن خلــق اخلليقــة إمنــا هــو العبــادة، وهــو مفيــد أن ذلــك إمنــا صــرللح

  مبقتضى نعمة (خلقها)!
الــذي بيــده امللــك وهــو علــى كــل شــيء قــدير. الــذي خلــق املــوت  تبــاركقولــه ســبحانه: ( ومثلــه

ما ترى أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع مساوات طباقا.  ليبلوكمواحلياة 
الــرمحن مــن تفــاوت. فــارجع البصــر هــل تــرى مــن فطــور مث ارجــع البصــر كــرتني ينقلــب  خلــقيف 

  ).٤ـ١خاسئا وهو حسري)(امللك: البصرإليك 
يبوء hا اإلنسان لرب اإلنسـان! أي: مبوجبهـا وجـب أن  كربى،اإلنسان: نعمة وجودية   فخلق

ا كــان ذلــك التفصــيل العلمــي خضــوع العبــد لســيده! ومــن هنــ اإلنســان،خيضــع اإلنســان خلــالق 
خلــق اإلنســان وأطــواره؛ مبــا يؤكــد قصــد الشــارع األصــيل، يف إبــراز  ملراحــلالــدقيق، يف القــرآن، 

هـــذا األمـــر (كوثيقـــة) تـــدين اإلنســـان كلمـــا فكـــر يف اإلبـــاق عـــن ربـــه الـــذي خلقـــه! وهـــو قولـــه 
 خلقنـاكني. مث خلقنا االنسان من ساللة من طني. مث جعلناه نطفة يف قرار م ولقدسبحانه: (

أنشـأناه  مثالنطفة علقة. فخلقنا العلقة مضـغة. فخلقنـا املضـغة عظامـا. فكسـونا العظـام حلمـا. 
  ).١٤ـ١٢خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني)(املومنون:

اإلنســاَن املخلــوَق مبرحلــة (مــا قبــل عمــره)! وهــي مرحلــة قلمــا  اخلــالقُ مث أيضــا يـُـذَّكر الــرب  ومــن
! فإمنـا يفكـر ـ عـادة ـ يف ماضـيه، وحاضـره، ومسـتقبله. وال يفكـر يف مرحلـة مآديفكر فيها ابن 

املاضـي؟) مـن وجـوده هـو بالـذات! ولكـن اهللا ينبهـه بإشـارة عظيمـة إىل ذلـك؛ فيقـول  قبل(ما 
يكــن  ملأتــى علــى االنســان حــني مــن الــدهر  هــليف آيــة تقشــعر اجللــود مــن تــدبرها: ( ســبحانه

. إنــا هــديناه بصــرياان مــن نطفــة أمشــاج؛ نبتليــه فجعلنــاه مسيعــا شــيئا مــذكورا؟ إنــا خلقنــا االنســ
  ).٣ـ١السبيل إما شاكرا وإما كفورا!)(اإلنسان:



فيكـون عـامل اخللـق هـو املسـلك التفكـري، الـذي يسـلكه إىل  ربـه؛العبـد إىل  يعنـدما يهتـد أما
خـتالف يف خلـق السـماوات واالرض وا إن. قـال عـز وجـل: (وتنزيهـاربه، ويعبـده بـه؛ تسـبيحا 

ألوىل األلبـاب الـذين يـذكرون اهللا قيامـا وقعـودا وعلـى جنـوhم، ويتفكـرون  آليـاتالليل والنهار 
واالرض: ربنــا مــا خلقــت هــذا بــاطال، ســبحانك؛ فقنــا عــذاب النــار)(آل  الســماواتيف خلــق 

  ).١٩١ـ١٩٠:عمران
  ).١٩يف االرض فانظروا كيف بدأ اخللق!)(العنكبوت: سريوا قلسبحانه: ( وقوله
ويشرد يف العصـيان بعيـدا عـن بـاب خدمتـه وعبادتـه؛ فإمنـا  اخلالق،عندما يكفر العبد بربه  وأما

األوىل: اخللــق؛ ولــذلك وجــدنا القــرآن ال يفتــأ يــذكر hــا يف هــذا  النعمــةيكــون قــد أنكــر مجيــل 
االنسـان مـا أكفـره! مـن أي شـيء خلقـه؟  قتـلمنطـوق قـول اهللا تعـاىل: ( وهـوالسـياق خاصـة! 

  ).٢٢ـ١٧)(عبس:أنشرهفقدره، مث السبيل يسره، مث أماته فأقربه، مث إذا شاء  لقهخمن نطفة 
: أإذا مــا مــت لســوف أخــرج حيــا؟ أو ال يــذكر اإلنســان أنــا االنســان ويقــولســبحانه: ( وقولــه

  ).٢٦)(مرمي:شيئا؟خلقناه من قبل ومل يك 
  ).١١٦(املؤمنون:)ترجعون؟أمنا خلقناكم عبثا؛ وأنكم إلينا ال  أفحسبتمسبحانه: ( وقوله
االنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني! وضرب لنا مثال  يرمل  أوسبحانه: ( وقوله

من حييي العظام وهي رميم؟ قل: حيييها الـذي أنشـأها أول مـرة وهـو بكـل  قالـ ونسي خلقه ـ 
الـذي  لـيس وَ جعل لكـم مـن الشـجر االخضـر نـارا فـإذا أنـتم منـه توقـدون. أَ  الذيخلق عليم! 

واالرض بقــادر علــى أن خيلــق مــثلهم؟ بلــى وهــو اخلــالق العلــيم. إمنــا أمــره إذا  الســماواتخلــق 
أن يقـــــول لـــــه: كـــــن؛ فيكـــــون! فســـــبحان الـــــذي بيـــــده ملكـــــوت كـــــل شـــــيء وإليـــــه  شـــــيئاأراد 

  ).٨٢ـ٧٦)(يس:ترجعون
) أعظـــم أصـــول توحيـــد الربوبيـــة كمـــا ذكرنـــا. وقـــد تـــواترت اخلالقيـــةهنـــا إذن كـــان (توحيـــد  ومـــن

تواترا لفظيا ومعنويا؛ حىت كان بـذلك جـوهر توحيـد الربوبيـة ـ كـل  ذلكآيات القرآن الكرمي يف 
  إمنا هو توحيد اخلالقية! ـتوحيد الربوبية 

احلكــم بتفــرد الواحــد األحــد (بــاخللق)، كصــناعة وجوديــة!  يفكــان القــرآن حامســا صــارما   لقــد
مـــاذا خلـــق الـــذين مـــن دونـــه! بـــل  خلـــق اهللا. فـــأروين هـــذا: (التحـــديفقـــال تعـــاىل علـــى ســـبيل 

 اهللاختـذ  مـا). وقال يف هذا النـوع مـن التوحيـد خاصـة: (١٠مبني)(لقمان: ضاللالظاملون يف 



 سبحانمن ولد. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق، ولعال بعضهم على بعض! 
  ).٩٢اهللا عما يصفون)(املؤمنون:

قـه (خالقـا)، وال أن يوصـف بـه. مـع أنـه جـاز أن مـن خل أحدأيضا مل جيز أن يتسمى  ولذلك
علــى ســبيل التنكــري؛ فقــال ـ مــثال ـ يف وصــف رســوله  احلســىن،يوصــف العبــد بــبعض أمسائــه 

! فإمنا هي فال). وأما (خالق) ـ منكرة ومعرفة ـ ١٢٩رؤوف رحيم)(التوبة: باملومنني: (eحممد
واألمـــر! تبـــارك اهللا رب  اخللـــقلـــه  أالهللا وحـــده مـــن دون العـــاملني! ولـــذا كـــان قولـــه ســـبحانه: (

اهللا اخلـــالق البـــارئ  هـــومـــن قائـــل: ( عـــز). لـــه وحـــده دون ســـواه. قـــال ٥٣العـــاملني)(األعراف:
  ).٢٤)(احلشر:احلسىناملصور له االمساء 

معــىن تفــرد اخلــالق بصــفة (اخللــق) يف القــرآن؛ مبــا يقطــع حبرمــة وصــف أحــد مــن خلقــه  وتضــافر
جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم؟ قل اهللا  أمhا. فمن ذلك قوله سبحانه: (

  ).١٨الواحد القهار)(الرعد: وهوخالق كل شيء 
  ).١٧كمن ال خيلق؟ أفال تذَّّكرون؟)(النحل:  خيلق أفمنسبحانه: ( وقوله
النــاس ضــرب مثــل فاســتمعوا لــه! إن الــذين تــدعون مــن دون اهللا لــن  أيهــا يــاســبحانه: ( وقولــه

لــه! وإن يســلبهم الــذباب شــيئا ال يســتنقذوه منــه. ضــعف الطالــب  اجتمعــواا ولــو خيلقــوا ذبابــ
  ).٧٢ـ٧١اهللا حق قدره. إن اهللا لقوي عزيز)(احلج: قدرواواملطلوب. ما 

شـركائكم مــن يبــدأ اخللـق مث يعيــده؟ قــل اهللا يبـدأ اخللــق مث يعيــده  مــنهــل  قـلســبحانه: ( وقولـه
  ).٣٤)(يونس:توفكون؟فأىن 
  من حيث هو (مصطلح) قرآين. عن (اخللق) هذا
ـ يكون هو القرآن كله! فكل معاين الربوبية، وامللك، واإلنعـام،  قلنا(املفهوم) فيكاد ـ كما  وأما

واإلعـــادة، واملصـــري...إخل. كـــل ذلـــك ومـــا يف معنـــاه إمنـــا هـــو مـــن مفهـــوم  واإلنشـــاء،واالبـــتالء، 
  لذلك من أعظم الكليات القرآنية، وأوسعها! فهواخللق! 

يفصـل مـا أمجلـه القـرآن مـن أمـر  eوالتفصـيل ـ فقـد كـان النـيب البيـانالسـنة ـ وهـي مـوطن  وأما
. وقـد زخـرت كتـب السـنن بـذلك؛ حـىت إن اإلمـام البخـاري رمحـه اهللا تـرجم يف صـحيحه اخللق

مساه: (كتاب بـدء اخللـق) جعـل فيـه سـبعة عشـر بابـا، لكـل بـاب أحاديثـه! ولنقتطـف  لكتاب
مانعا يف ذلك. وهو مـا رواه البخـاري بسـنده عـن عمـر بـن اخلطـاب  حديثا واحدا جامعا منها



اخللــق؛ حــىت دخــل أهــل اجلنــة  بــدءمقامــا فأخربنــا عــن  eفينــا النــيب قــاماهللا عنــه قــال: ( رضــي
  )٤/٥٤٣نسيه)( منمنازهلم وأهل النار منازهلم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه 

ة اخللق، كأساس حلق اهللا السـابق على احتفاء الدين بقضي يدلدل هذا على شيء؛ فإمنا  وإن
. وهنا يكمن سر (وجوديـة) هـذا الـدين. وإن إحيـاء هـذا املعـىن خَلَقهمعلى خلقه، من حيث 

معىن جتديد الدين. الذي يقتضـي أول مـا يقتضـي جتديـد العهـد اإلهلـي،  أساسيف النفوس هلو 
  اإلنسانيني، وإحيائه يف النفس وا8تمع. والوجدانيف الوعي 

التعبد. وسريته ليست يف حقيقته العلميـة أو املفهوميـة. بـل  أسرار(سرا) مهما جدا من مثة  إن
واضــح جــدا يف القــرآن والســنة، ومــا ينبغــي أن يكــون يف هــذا الــدين مــن  أمــرهــو hــذا االعتبــار 

النـــاس (أســـرار) تعبديـــة! وإمنـــا (الســـرية) املقصـــودة هنـــا هـــي علـــى  لعامـــةحيـــث هـــو تكـــاليف 
. وهذا هـو الـذي قـد يغفـل عنـه كثـري مـن النـاس! وبيـان ذلـك: أن مـن ةخاصاملستوى النفسي 

ـــى اإل اإلقبـــالأهـــم أســـباب  طـــالق ـ علـــى الـــدين، أو اإلدبـــار عنـــه ـ إن مل يكـــن أمههـــا عل
ولـيس (العلـم) hـا فقـط! فـالعلم  مبعـىن (الوجـدان)، ). وأقـول (اإلحسـاس)بالربوبية(اإلحساس 

حساس. من مثل (وجدان حالوة اإلميان) املتحدث أن يتبع باإل جيبهو الشرط األول. لكنه 
: اإلميــانمــن كــن فيــه وجــد حــالوة  ثــالث: (eكمــا يف قولــه  الشــريف،عنــه يف احلــديث النبــوي 

وأن يكـره أن يعـود  هللا،أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه ممـا سـوامها، وأن حيـب املـرء ال حيبـه إال 
)(متفق عليه). فاحلالوة أمـر ذوقـي النارقى يف منه؛ كما يكره أن يل اهللايف الكفر بعد إذ أنقذه 

  مدرك بالوجدان. وهنا تكمن املشكلة! غريشعوري، ال علمي. فكم من مدرك ذهين 
هــو إقبــال  حيــثاملســتوى النفســي ســر مــن أســرار التعبــد، مــن  علــى(اإلحســاس بالربوبيــة)   إن

مؤد بالضرورة  تمعوا8وإدبار، أو شرة وفرتة، أو قبض وبسط. وضعف هذا الشعور يف النفس 
  إىل ضعف التدين مث االنقطاع عنه.

): استشعار توحيـد الربوبيـة كمـا فصـله علمـاء التوحيـد. بيـد أن بالربوبية(باإلحساس  واملقصود
  أو لطيفة دعوية: هي (سر) املسألة. وبياcا كما يلي: إميانية،لنا ههنا نكتة 

إلقـرار بتفـرد اخلـالق سـبحانه وتعـاىل يف ملكـه الربوبيـة: بأنـه ا توحيـدكان العلماء قـد شـرحوا   إذا
 ســيادته) ومــن هنـا ١٠٢كـل شــيء؛ فاعبـدوه!)(األنعام:  خــالقكـل شــيء لـه (  وإســنادللعـاملني، 

يتبـــع  أنعلـــى خلقـــه أمجعـــني، أمـــرا وتقـــديرا، وخلقـــا، وتـــدبريا. قلـــت: فـــإن اعتقـــاد ذلـــك جيـــب 



 الواحــدر بالعبوديــة هللا باستحضــار دائــم علــى مســتوى الوجــدان، حيــث ينمــو يف الــنفس الشــعو 
هنـا كـان  ومـنالقهار؛ الذي هو مقتضى املخلوقيـة وزكاmـا، كمـا أنـه مقتضـى اخلالقيـة وحقهـا! 

الـذي قـد خلـق؛  الرباألمر الوارد يف القرآن للناس بالعبادة قائما على هذا األساس. أي حق 
عظـيم الربوبيـة مـؤد ـ ). فتاأللوهيـةعلى كل ما ـ ومن ـ خلق. وهذا مـا فصـلوه يف معـىن: (توحيـد 

كـل شـيء؛ فاعبـدوه!).   خـالقكمـا ذكرنـا: (  تعـاىلبإذن اهللا ـ إىل تعظـيم األلوهيـة؛ ولـذلك قـال 
  وذلك كمال الدين.

ضعيف جدا! وهذا هو أساس الدعوة إىل اهللا، اهللا اخلـالق  مبخلوقيتهمإحساس الناس اليوم  إن
وة هلم ليعودوا إىل سرب العابـدين. إcـا . ودعوة الناس إىل اهللا هي دعأمجعنيلإلنسان وللعوامل 

نسق املدار، حيث تدور األفالك بأجرامهـا سـريا إىل اهللا الواحـد األحـد. إن عناصـر  إىلالعودة 
هلا سري  اخلالقاإلنس ـ تسري إىل رhا و  اجلن كلها ـ إال من استثىن اهللا من العصاة ومردة  الوجود

الواحـــدة  الكـــون: نـــداء للشـــاردين عـــن وجهـــة شـــوق وتـــوق إىل مصـــدر النـــور واحليـــاة. فالـــدعوة
شـذ عـن فلـك احلـق؛  مـناملوحدة: اهللا رب العاملني! إن الكافر أو الفاسق أو العاصي، أو كـل 

موحــدة لســريها  كلهـاهـو ـ بالضــرورة ـ يف خصـام مــع عناصـر الكــون مجيعــا! مـن حيــث كوcــا  
مداره املختل مبداراmا  يصطدممبداراmا وأفالكها، وهو وحده شارد يف فوضى الضالل، ال يفتأ 

القــدوس الســالم؛ مصــطفة يف  احلــق،املنتظمــة، املصــطفة، يف ســعيها إىل الــرب العظــيم، امللــك 
  صفوف، متاما كصفوف الصالة يف املعىن التعبدي.

hذه احلقيقة العظمى: األخوة الكونية والتناسق يف توحيد  يذكرهنا وجدنا القرآن ال يفتأ  ومن
تر أن اهللا يسـجد لـه مـن  أملعناصر الطبيعة واخللق. قال عز وجل: ( خمتلفبني  السري إىل اهللا

ومـــن يف األرض، والشـــمس، والقمـــر، والنجـــوم، واجلبـــال، والشـــجر، والـــدواب،  الســـماواتيف 
) فــالقرآن الكــرمي يعــرض الوجــود كلــه ١٨النــاس؟ وكثــري حــق عليــه العــذاب!)(احلج: مــنوكثــري 
قــه. فكــل األرضــني، وكــل األجــرام، وكــل الكواكــب والنجــوم، متناســقا يف ســريه حنــو خال عرضــا
السماوات، وكل املدارات، وكل ما هنا وهنالك، على امتداد هذا امللكـوت؛ كـل شـيء..   وكل
وقبيــــل  شــــيء؛ دائــــر يف فلــــك اهللا الواحــــد األحــــد. وإمنــــا يبقــــى جــــزء مــــن هــــذا اإلنســــان، كــــل

  دة الوجهة حنو اخلالق العظيم!شذوذا وشرودا؛ بتمزيق وح ونميارس نالذي مه الشيطان،



الكونيـة، املؤلفـة بـني عناصـر شـىت مـن هـذا الوجـود؛ جنـد  األخـوةمشهد متفرد من مشاهد  ويف
يف مشهد عجيب لداود عليه السالم، إذ يسـجد لربـه يف موكـب  الكويننوعا من هذا التناسق 

صــالة. قــال ! مــن اجلبــال والطيــور كــأcم مجيعــا صــف مــن صــفوف الوالتجويــدمتســق التغريــد 
ســخرنا  إنــا)، وقــال ســبحانه: (٧٩مــع داود اجلبــال يســبحن والطري)(األنبيــاء: وســخرناتعــاىل: (

) ١٨ــــ ١٧)(ســـورة: ص:أوابشـــراق والطــري حمشـــورة كـــل لــه اجلبــال معـــه يســبحن بالعشـــي واال
مـــن شـــيء إال يســـبح حبمـــده  وإن)، (١٠)(ســـبأ:والطريجبـــال أويب معـــه  يـــاوقـــال عـــز وجـــل: (
  ).٤١قد علم صالته وتسبيحه!)(النور: كلٌّ ) و(٤٤(اإلسراء: )تسبيحهم ولكن ال تفقهون

مبخلوقيتهــا حــق اخلالقيــة؛ فســارت إىل اهللا خالقهــا طوعــا،   َعَرفَــتْ املخلوقــات الوجوديــة  فهــذه
ديــن اهللا تبغــون؟ ولــه أســلم مــن الســماوات  أفغــري. قــال ســبحانه: (قهــراكمــا هــي ســائرة إليــه 

يف  مــنيســجد  وهللا). وقــال ســبحانه: (٨٢جعــون)(آل عمــران:وكرهــا، وإليــه تر  طوعــاواألرض 
عـز مـن قائـل:  وقال). ١٦السماوات واالرض طوعا وكرها، وظالُهلم بالغدو واآلصال)(الرعد:

أو كرهــــا قالتــــا أتينـــــا  طوعــــااســــتوى إىل الســــماء وهــــي دخــــان، فقــــال هلـــــا ولــــالرض ايتيــــا  مث(
  ).١٠طائعني)(فصلت:

ألوهيــــة هــــو املعــــىن الــــذي جيــــب علــــى الــــداعي أن يقــــوم  مــــنحقيقــــة الربوبيــــة ومــــا تقتضــــيه  إن
حــــىت يتحركــــوا يف الســــري إىل اهللا طــــائعني، كمــــا هــــم  إيــــاه؛(بتحسيســــه) للنــــاس، (وتــــذويقهم) 

مقهورين بقدر اهللا الكوين. وإمنا يدخل اجلنة من يدخلها ـ  مبعىنسائرون إليه تعاىل (كارهني)، 
  لقهري أو الكرهي.سريه االختياري ال ا علىبإذن اهللا ـ جزاء 

(دعـوة إىل اهللا). أي ـ كمـا بينـا قبـل ـ إىل حـق اهللا علـيهم  اهللاهنـا كانـت دعـوة النـاس إىل  ومـن
لــه بــذلك علــيهم حــق العبوديــة. مث كــان علــيهم بــذلك تلبيــة نــداء  فكــانمــن حيــث خلقهــم. 

فقــد وجــد احلــائرة، أو الغافلــة، أو الضــالة. فمــن وجــد اهللا حقــا؛  مواجيــدهمالفطــرة الكــامن يف 
ـــتم إال بشـــرط ١١٩إن هـــدى اهللا هـــو اهلـــدى)(البقرة: قـــلاهلـــدى كلـــه. ( ). ولكـــن ذلـــك لـــن ي

  : هو مضمون املبحث الثاين، الذي نصوغه كما يلي:أساس
  :هيآتالو األحزاب ال إلى  اهللا؛الثاني: الدعوة إلى  المبحث

 ،كـل عمـلضـرورة مـن ضـرورات   ؛وأصـحابه يدعو عمـل الـلل -مبعنـاه اإلداري  – )التنظـيم(
واجتماعيـة ال مـراء فيهـا، وسـنة مـن سـنن اهللا  شـرعيةيريد أن يشتغل يف ا8تمع. هذه حقيقـة 



املنتمني إىل مجاعـات منظمـة  الدعاةمن تلبيس إبليس على بعض  يف الكون ويف ا8تمع. لكن
إىل االخنـراط يف عملهـم التنظيمـي  يـدعونهـو أcـم صـاروا ـ مـن حيـث يـدرون أو ال يـدرون ـ 

العمل اإلسالمي ـ مـن حيـث أرادوا توسـعته ـ يف  احنصارأنه دعوة إىل (اهللا)! مما أدى إىل  على
وقليــل مــا هــم. هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة  ،مــن النــاس تنظيمــيدائــرة الــذين لــديهم اســتعداد 

نوعـــا مـــن (الوثنيـــة اخلفيـــة)؛ فقـــد صـــار املنتمـــون ـ يف  القلـــوبأخــرى؛ فـــإن ذلـــك قـــد دس يف 
نوعــا مــن (قيــاس الشــبه) بــني مجــاعتهم وبــني اإلســالم! فصــار  يقيمــونيمــي ـ التنظ الالشــعور

أو تلك كأمنا قـد دخـل يف اإلسـالم، ومـن بقـي خارجهـا فكأمنـا بقـي  اجلماعةالداخل إىل هذه 
مــن النــاس ال يصــرحون hــذا املنطــق، لكــنهم ميارســونه عمليــا؛ إذ صــار  وكثــريخــارج اإلســالم! 

 مـنيـاس االنتمـاء! ممـا يـدل فعـال علـى أن (اجلماعـة التنظيميـة) ـ ) مبنيـا علـى مقوالـرباء(الـوالء 
  احنراف عقدي خطري! احيث هي إطار وشعار ـ قد احتلت مكان اإلسالم من قلوhم. وهذ

قــدميا ـ لــيس يف حاجــة إىل رص النــاس كــل النــاس يف تنظــيم  هــوإن اإلســالم اليــوم ـ كمــا  مث
فإمنـــا هـــو مـــن (الوســـليات  ،يم أو حترميـــه. كـــالببدعيـــة التنظـــ أقـــولمعـــني. ولـــيس معـــىن هـــذا أين 

يف الوســـائل املصـــلحية، وال توقيـــف. وإمنـــا املقصـــود أن الـــدعوة  حجـــرالدعويـــة) لـــيس إال. وال 
مـن حيــث هــي دعــوة إىل اهللا أساسـا. مبعــىن أن التنظــيم جيــب أن  التنظــيمجيـب أن تســتقل عــن 

  ألحيان اليوم!ال العكس، كما هو حاصل يف كثري من ا الدعوةيكون يف خدمة 
ـــى أcـــا (دعـــوة إىل اهللا). مبـــا للكلمـــة مـــن مجاليـــة، وجتـــرد.  تـــتمالـــدعوة إىل اهللا جيـــب أن  إن عل

إىل ربـــــط القلـــــوب بـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل وحـــــده دون ســـــواه. دعـــــوة إىل  دعـــــوةالــــدعوة إىل اهللا: 
  الصافية، دون شوب، أو لوث من هذا التنظيم أو ذاك! اإلمياناالغرتاف من منابع 

فعال يعقلون؛ ألدركوا أن الوسط املتدين كلمـا ازداد  اإلسالميةان بعض نشطاء احلركات ك  ولو
اتساعا؛ ازدادت (اإلسالمية) ـ اليت هي غاية (احلركات اإلسـالمية) ـ يف الـبالد متكنـا واتسـاعا. 
إن (التدين العام) هو الفضاء األوسـع الـذي حيتضـن العمـل اإلسـالمي بصـورة تلقائيـة ويدعمـه 

يومـا  يطمـعوميده بأسـباب القـوة، يف مواجهـة املنكـر. إنـه هـو (رأيـه العـام)! لكنـه لـن  ه،ويسند
  ما أن يكون جزءا تنظيميا منه! فهذا خطأ شرعي، وحمال اجتماعي!

هي الغاية الكـربى مـن الوجـود التنظيمـي. فـإذن جيـب  تكونشرعي ألن الدعوة جيب أن  خطأ
لت عظمته هو غاية كـل خملـوق اهتـدى إليـه تعـاىل يف . فاهللا جأصالةأن يدعو التنظيم إىل اهللا 



التنظــيم يكــون بغــري حــرص أصــحابه عليــه. إنــه حيــدث بصــورة تلقائيــة،  منــوهــذا العــامل. وإمنــا 
اليوم يف التنظيمات الدعوية، أن (املـوارد البشـرية) املنتميـة إليهـا هـي  واملشكلة(بقدر احلاجة). 

نوعـا  بانتمائهـااهللا، إال قلـيال قلـيال! إcـا متـارس  فائض عن احلاجـة! لكنهـا ال تـدعو إىل حبجم
يشــعرها بنــوع مــن  ممــامــن اإلقنــاع الالشــعوري بــإفراغ الذمــة مــن الواجــب الــديين! ـ زعمــوا ـ 

كثري من األحيان، أشبه   يفاالطمئنان الواهم على املصري األخروي! فصار االنتماء التنظيمي، 
  !البابويةغفران ما يكون ـ على املستوى النفسي ـ بصكوك ال

  وكفى! اهللالدعوة إىل اهللا: دعوة إىل  إن
أحسـن قـوال ممـن دعـا إىل اهللا وعمـال صـاحلا وقـال  ومـن: (النصاهللا عز وجل يقول بصريح  إن

). القضـــية إذن فـــيمن (دعـــا إىل اهللا)! ومـــا أرفـــع هـــذا التعبـــري ٣٣)(فصـــلت:املسلمنيإنـــين مـــن 
إىل  دعـا( أو )اإلسـالمإىل  دعـا(ممكنـا أن يكـون مـثال:  وأمجله! (دعا إىل اهللا) أمل يكن القرآين
: (دعـا إىل اهللا) تصـرحيا بضـرورة هنـا) ولكنـه ٧كمـا هـو التعبـري يف بعـض األحاديـث؟(  ؟)هدى

  والشعارات واألشكال! األلقابالتجرد من كل الوسائط واألشياخ واألبدال، وسائر 
وســـيط. إذ الـــدعوة إىل ذات اهللا تعـــاىل، ســـبحانه وتعـــاىل. بـــال  ذاتـــهإىل اهللا: دعـــوة إىل  الـــدعوة

التوحيــدي الوجــداين الصــايف. فــال ينبغــي أن حيضــر بعــد الداللــة عليــه  بــاملعىندعــوة إىل عبادتــه 
. eسـوى اهللا سـبحانه وتعـاىل! ولـو كـان هـذا الـداعي هـو حممـد رسـول اهللا شيء،وجود ألي 
ــ توحيــدٍ  دُ بُّــعَ إن املســألة تَـ  واضــح  وهــذاإىل معلــم أو فقيــه. م وتفقيــه يف حاجــة يخــالص! ال تعل

دعوة الـداعي  أجيبسألك عبادي عين فإين قريب.  وإذابنص القرآن. وذلك قوله سبحانه: (
  )١٨٥إذا دعان. فليستجيبوا يل وليومنوا َيب لعلهم يرشدون)(البقرة:

ســألك عبــادي عــين  وإذا( ،املــنهج القــرآين يف الــدعوة إىل اهللا مفتــاحهــذه اآليــة الكرميــة هــي  إن
 اهللا،الداعية أن يقود الناس إىل هذه احلقيقـة العظيمـة، ويـرتكهم ببـاب على  إن )...قريبفإين 

 أنفسـيجدون البــاب مفتوحــا، والــرب مرحبــا! ألن (العبــادة) مـن حيــث هــي خضــوع قلــيب قبــل 
والــرب  العابــدين،تكــون أفعــاال بدنيــة؛ إمنــا هــي عالقــة مباشــرة بــني العبــاد املخبتــني، التــائبني، 

مل يكـــن حـــىت  الـــذيالعظـــيم، الـــَرب، الـــرحيم. فمـــا للتنظيمـــات واحلركـــات وهـــذا الشـــأن  امللـــك،
  لألنبياء؟



العبـاد إليـه،  إضـافةاهللا منها لطائف من َرْوح اهللا فقـال: ( رمحهالتقط األستاذ سيد قطب  ولقد
علـى  باجلـوا: إين قريب.. إمنا توىل بذاتـه العليـة )هلم فقل(عليهم منه.. مل يقل:  املباشروالرد 

النــداوة  املــؤمنعبــاده مبجــرد الســؤال: قريــب.. (...) إcــا آيــة عجيبــة.. آيــة تســكب يف قلــب 
يف جنـاب رضـي،  املؤمناحللوة، والود املؤنس، والرضى املطمئن، والثقة واليقني.. ويعيش منها 

  )٨وقرىب ندية، ومالذ أمني وقرار مكني.)(
الغالبــة يف الســؤال واجلــواب  الطريقــةأن   ذلــك( مجاليــة الــدين: كتابنــافصــلنا هــذا املعــىن يف   وقــد

جييب اهللا عز وجل على أسئلة الناس بقولـه تعـاىل لنبيـه  أنيف القرآن ـ كما قرره علماء القرآن ـ 
! وتلـــك ورســـوالإمعانـــا يف ترســـيخ نبوتـــه، ورســـالته إىل النـــاس، معلمـــا ومربيـــا  ؛)قـــل(: eحممـــد

القــرآن يف  أســلوبرســول اهللا)، وهــو أغلــب  خالصــة (عقيــدة االتبــاع) يف شــهادة: (أن حممــدا
ـــــه تعـــــاىل: ( ـــــك حنـــــو قول ـــــة قـــــل هـــــي  يســـــألونكهـــــذا الشـــــأن. وذل ـــــتعـــــن األهل ـــــاس  مواقي للن

قتــال فيــه، قــل قتــال فيــه   احلــرامعــن الشــهر  يســألونك) وقولــه عــز وجــل: (١٨٩واحلج)(البقــرة:
 ومنــافع كبــري عــن اخلمــر وامليســر قــل فيهمــا إمث يســألونكأيضــا: ( وقولــه)  ٢١٥كبري)(البقــرة:

 ،ينفقــون قــل العفــو) مــاذا ويســألونك) ويف اآليــة نفســها قولــه ســبحانه: (٢١٧للنــاس)(البقرة:
) ومثلـــــه: ٢١٨هلـــــم خري)(البقـــــرة: إصـــــالحعـــــن اليتــــامى قـــــل  ويســـــألونكوكــــذا قولـــــه تعـــــاىل: (

عـــن األنفـــال قـــل  يســـألونك) مث قولـــه: (٢٢٠)(البقـــرة:أذىعـــن احملـــيض قـــل هـــو  ويســـألونك(
عـــــــن الـــــــروح قـــــــل الـــــــروح مـــــــن أمـــــــر  ويســـــــألونك) وقولـــــــه: (١)(األنفال:والرســـــــول األنفـــــــال هللا

ــــــــــه: (٨٥)(اإلســــــــــراء:ريب ــــــــــد  يســــــــــألك) وقول ــــــــــاس عــــــــــن الســــــــــاعة قــــــــــل إمنــــــــــا علمهــــــــــا عن الن
  ).. وحنو ذلك كثري جدا، فال داعي لإلطالة.٦٣)(األحزاب:اهللا

قل) يدل على لفظ ( منسألك عبادي عين..)  وإذااآلية ( هذهاملهم عندنا هنا أن خلو  وإمنا
مـــن (العبــاد)؛ ذلــك أcـــم هنــا يســألون عـــن (معبــودهم) ال عــن كيـــف  اآليتخصــوص الســؤال 
! إذ أن قضــايا العقيــدة، والفقــه، واألحكــام شــأن الرســول املعلــم، الــذي الــدينيعملــون يف أمــور 

كيـف يعبـدون اهللا. أمـا هـؤالء فـإcم اآلن يسـألون عـن اهللا ذاتـه سـبحانه، ال   النـاسبعث ليعلم 
  ).٩يعبدونه! يسألون عن باب رضاه! إنه سؤال حمبة وشوق ووجدان!)( كيفن  ع

! الداللة علـى اهللا، ال علـى التنظيمـات واجلمعيـات والرسـوم اليومهو الدور األول للدعاة  وهذا
دام واتصل وما كـان لغـري اهللا انقطـع وانفصـل. إن التنظـيم أو احلـزب ـ  هللاواألشكال! فما كان 



ت األلقـاب والـدور واحـد! ـ ميكنـه أن يـدعو إىل مشـروعه االجتهـادي يف ! تعـددشـئتمسـه مـا 
تكـون  أنأو النقابـة، أو اإلدارة أو االقتصـاد... لكـن الـدعوة إىل التـدين العـام جيـب  السياسة،

يف لقـب  لـهدعوة إىل اهللا وكفى! فـاهللا قريـب مـن كـل مـن أحـب السـلوك إليـه تعـاىل. ال حاجـة 
الــداعي إذا  دعــوةســألك عبــادي عــين فــإين قريــب. أجيــب  وإذا(مجعــوي)، وال صــك غفــراين! (

  دعان. فليستجيبوا يل وليومنوا َيب لعلهم يرشدون).
إىل رhــم، فـإذا اسـتجابوا؛ فيكفــي أن يقـول هلـم يف هــذا  النـاسدور الـداعي هنــا أن يـدعو  فإمنـا

  !البالغةيف حكمته  e) كما قال النيب١٠نَُدْنِدُن!)( حوهلاا8ال خاصة: (
اإلميان بكل معانيه القرآنية. واإلميان إمنا هو تعلق القلب باهللا  إىلالدعوة إىل اهللا هي دعوة  نإ

. وهــــذا جمــــال ال دخــــل لالجتهــــاد البشــــري فيــــه؛ فوجــــب أن ينقطــــع الــــدور بالغيــــبعــــز وجــــل 
حدود االستجابة؛ ويشرع بعد ذلك يف ما خيدم ذلك مـن التعلـيم والتكـوين.  عندالدعوي فيه 

واسطة بني العبد وربه؛ حىت يشعر العبـد أن تعبـده يف إطـار هـذا التنظـيم أفضـل  كونيأما وأن 
  يف إطار ذاك؛ كما هو حاصل اليوم، مع األسف؛ فذلك هو االحنراف عينه! تعبدهمن 

  !ولذلك قلنا وما زلنا نقول إلخواننا يف احلركات اإلسالمية: (إنه جيب تأميم الدعوة إىل اهللا)
ابـــن القــيم رمحــه اهللا، معــىن (الــدعوة إىل اهللا) يف نــص نفـــيس  اإلمــامربــاين خلــص العــامل ال ولقــد

مـن أوهلـم إىل خـامتهم ـ صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم أمجعـني ـ  والرسـل: (قالتشد إليه الرحال. 
  إليه. وصوهلمبالدعوة إىل اهللا، وبيان الطريق املوصل إليه، وبيان حال املدعوين بعد  أرسلوا
كــل ملــة، علــى لســان كــل رســول. فعرّفــوا الــرب املــدعو إليــه   يفالث، ضــرورية القواعــد الــث فهــذه

مفصال؛ حىت كأن العباد يشاهدونه سبحانه. وينظرون إليه من  تعريفابأمسائه وصفاته وأفعاله، 
يكلــم مالئكتــه، ويــدبر أمــر مملكتــه، ويســمع أصــوات خلقــه، ويــرى  عرشــه،فــوق مساواتــه، علــى 
بواطنهم، كما يشاهد ظـواهرهم. يـأمر وينهـى، ويرضـى ويغضـب،  ويشاهدأفعاهلم، وحركاmم، 

قنــــوطهم، وقــــرب ِغــــَريه، وجييــــب دعــــوة مضــــطرهم، ويغيــــث  مــــنوحيــــب ويســــخط، ويضــــحك 
ويغـين فقـريهم، ومييـت وحييـي، ومينـع ويعطـي، يـؤيت  كسريهم،ملهوفهم، ويعني حمتاجهم، وجيري  

امللــك ممــن يشــاء، ويعــز مــن  يــؤيت امللــك مــن يشــاء، وينــزع امللــك،احلكمــة مــن يشــاء، مالــك 
اخلري، وهو على كل شـيء قـدير (...) فأزِّمـة األمـور كلهـا بيـده،  بيدهيشاء، ويذل من يشاء، 

  كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة، وزبدة الرسالة!  املمالكومدار تدبري 



ـــالطريقالثانيـــة: تعـــريفهم  القاعـــدة املوصـــل إليـــه. وهـــو صـــراطه املســـتقيم، الـــذي نصـــبه لرســـله  ب
  واجتناب cيه، واإلميان بوعده ووعيده. أمره،وأتباعهم. وهو: امتثال 

الوصول. وهو مـا تضـمنه اليـوم اآلخـر مـن اجلنـة والنـار. ومـا  بعدالثالثة: تعريف احلال  القاعدة
  ).١١وامليزان والصراط)( واحلوض،قبل ذلك من احلساب، 

مي، وفصلتها السنة النبوية. فلم يزد . كما قررها القرآن الكر الكربىهذه هي كليات الدين  وإمنا
  خلص لنا ذلك يف هذه الكلمات؛ تقريبا وتفسريا. أنابن القيم على 

إن صــاليت ونســكي وحميــاْي وممــاِيت هللا رب العــاملني. ال  قــلذلــك قــول اهللا ســبحانه: ( وجــامع
  ).١٦٥. وأنا أول املسلمني)(األنعام:أمرتشريك له. وبذلك 

: العبادة واحلياة واملـوت، يعـين إسـناد كـل الوجـود البشـري وجلعز  إسناد كل شيء إىل اهللا إن
املــؤمن راحــة وأي راحــة. إcــا راحــة الــنفس التواقــة إىل معرفــة (الســر)  جيــدإليــه تعــاىل. ويف ذلــك 

 قــلالــذي تعلــم علــم اليقــني أنــه عنــد اهللا وحــده دون ســواه. قــال ســبحانه: ( الوجــودي،الكــوين 
يف الوجـود جيـد  املتفكـر). واإلنسـان ٦ماوات واالرض)(الفرقـان:أنزله الـذي يعلـم السـر يف السـ

إليـــه وأشـــدها عليـــه: ســـر  بالنســـبةنفســـه حماطـــا بعـــامل مـــن األســـرار والغـــوامض. إال أن أعقـــدها 
. وإذ ال بـاقي إال اهللا عـز وجـل، البقـاءاملوت واحلياة! وذلك من حيث إنه يكره الفناء ويعشـق 

بالقرآن والعيان؛ فإن اإلنسان يشعر حباجة شـديدة إىل  )٢٤)(الرمحن:فانمن عليها  كلوإذ (
 إثبــاتليتعلــق بأســباب رمحتــه تعــاىل وبنــور بقائــه. ولــذلك كــان اإلميــان قائمــا علــى  البــاقي؛اهللا 

الوجـود،  هـذاالتوحيد هللا رب العاملني. من حيث كـان هـو مفتـاح السـر الكبـري يف طريـق معرفـة 
  وكيفية إسناده خلالقه تعاىل.

يف هذا املقام كلمات مشـرقة. نقتطـف منهـا مـا  النورسي سعيد لألستاذ بديع الزمان كان  ولقد
يف  حقيقةهو أعظم  التوحيد)؛ إذ (١٢التوحيد!)( : سرُّ العظيمَ  السرَّ يلي: قال رمحه اهللا: إن (

) فالتوحيـد هـو ١٤)(اخلـالصاإلسـالم هـو التوحيـد  أساس) ومن هنا كان (١٣عامل الوجود!)(
السري بني مسالك احلياة واملـوت.  ةنطمأنيالذي يقود إىل اهللا، ويهب القلب  املسلك األساس

 التوحيــداملرضــي بالعبثيــة. قــال بــديع الزمــان: ( والشــعورإنــه البلســم الربــاين لــداء الغفلــة واحلــرية 
أقـــرب مـــا يكـــون إىل الشـــهود، بوحدانيتـــه ســـبحانه؛ (...) إميانـــا  بيقـــنياحلقيقـــي: وهـــو اإلميـــان 



الــدائم، وســكينة القلــب؛ لرؤيتــه آيــة قدرتــه، وخــتم ربوبيتــه، ونقــش  الطمئنــانايهــب لصــاحبه 
  ).١٥شيء)( كلقلمه على  

: (...) هــــو أمســــى مــــن جمــــرد املعرفــــة التصــــورية بكثــــري. فالتوحيــــد احلقيقــــي التوحيــــدأن ( ذلــــك
حكم وتصديق، وإذعان وقبول، حبيث ميكن املرء من أن يهتدي إىل ربه من  هواحلقيقي: إمنا 

الـــيت توصـــله إىل خالقـــه  املنـــورةوميكنـــه مـــن أن يـــرى يف كـــل شـــيء الســـبيل   شـــيء،كـــل   خـــالل
  ).١٦ملراقبة ربه!)( واستحضارهالكرمي، فال مينعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمئنانه، 

جوهرهـا دعــوة إىل التوحيـد احلــق، حيـث ال وســائط تنظيميــة  يفهنــا كانـت الــدعوة إىل اهللا  مـن
وال أشـــياخ، وال أوتـــاد، وال أبـــدال، وإمنـــا هنالـــك اهللا الواحـــد  أوثـــان،ال وال شـــعارية انتمائيـــة، و 

تعاىل: دعوة إىل توحيد الوجهـة إليـه، اعتقـادا وعبـادة؛ حـىت حتصـل الغايـة  إليهالقهار! فالدعوة 
ـــيت ال يزيـــغ عنهـــا إال  اخللـــق،مـــن  ـــيت هـــي مجـــاع مقاصـــد األنبيـــاء والرســـل، احملجـــة البيضـــاء ال ال

: تعـاىلخلالق، وصل خضوع وإخبات مطلـق، ممـا ذكرنـا ـ قبـل ـ مـن قولـه : وصل اخللق باهالك
أمرت. وأنـا أول  وبذلكإن صاليت ونسكي وحمياْي ومماِيت هللا رب العاملني. ال شريك له.  قل(

  ).١٦٥املسلمني)(األنعام:
التجـرد الكامـل هللا، بكـل خاجلـة يف القلـب، وبكـل  إنه: (تفسريهاسيد قطب رمحه اهللا يف  قال
 الواقعيـة،. بالصالة وباالعتكاف. وباحمليا واملمات. بالشعائر التعبديـة، وباحليـاة احلياةكة يف حر 

الصـــــالة  جتمـــــعوالعبوديـــــة الكاملـــــة،  املطلـــــق، )التوحيـــــد(وباملمـــــات ومـــــا وراءه. إcـــــا تســـــبيحة 
.. القـــــوام املهــــــيمن، )العــــــاملني رب(واالعتكـــــاف واحمليـــــا واملمــــــات، وتلخصـــــها هللا وحـــــده. هللا 

ال يســتبقي يف الــنفس، وال يف  كامــل، )إســالم(صــرف املــريب، املوجــه احلــاكم للعــاملني.. يف املت
 وبـــــذلك(دونــــه شـــــيئا، يف الضـــــمري، وال يف الواقـــــع..  حيتجـــــزاحليــــاة بقيـــــة؛ ال يعبـــــدها هللا، وال 

  ).١٧أول املسلمني)( وأنا(.. فسمعت وأطعت: )أمرت
يكـون ـ يف أحسـن أحوالـه ـ إال شـركا  هـذا اجلمـال؛ ال صـفولوث (حركي انتمائي) يكدر  فأي

ـ أن العمـل الـدعوي التنظيمـي بدعـة مـن البـدع، وإمنـا القصـد أن  أخـرىخفيا! وال أقصـد ـ مـرة 
عنه؛ ال جيوز ـ بأي حال من األحوال ـ أن تنبين علـى قصـد التلبـيس  الصادرةاملمارسة الدعوية 

 التنظيمــاتعلــى اخلــالق. فمــا أهلــك لألمــة، يف طريــق التعبــد اخلــالص، وداللــة اخللـق  االنتمـائي



للشـــعارات  واالنتصـــاراإلســـالمية ـ يف كثـــري مـــن األحيـــان ـ إال التنـــابز باألمســـاء واأللقـــاب، 
  واألقطاب!

أن تنطلــق يف (دعوmــا)؛ داعيــة إىل اهللا! مث داعيــة إىل اهللا!  اإلســالميةأمل يــان للحركــات  وإذن؛
أحســن قـوال ممـن دعــا  ومـنال اهللا عـز مــن قائـل: (.. دعـوة خالصـة هللا! فإمنــا قـاهللامث داعيـة إىل 

وقــال:  صــاحلا وعمــل(). هكــذا: ٣٣اهللا وعمــال صــاحلا وقــال إنــين مــن املسلمني)(فصــلت: إىل
مــا هــو عليــه  إىلحــىت ال يكــون ممــن يقــول وال يفعــل. بــل جيــب أن يــدعو  ؛)إنــين مــن املســلمني

 علـى )املسـلمني مـن: إنـين وقـال(من صـفات، hـا انتسـب إىل جمتمـع املسـلمني! ولـذلك قـال: 
ال أن يتميـز (خبروجـه) أو  اهللا،سبيل االندماج يف ا8تمع بصالحه الذي انتصب بـه داعيـا إىل 

يف احلـــق، وإعانتـــه هلـــا علـــى دفـــع  لألمـــة(تكفـــريه) أو (جتهيلـــه)! بـــل يتميـــز بتواضـــعه ومشـــاركته 
  الباطل.

لــه، ال مــن خارجــه! ومــا أحكمهــا  إمنــا يقــود ا8تمــع مــن داخ اهللا،هنــا يكــون الداعيــة إىل  ومــن
ـــئ الـــدكتور  ـــب hـــا؛ مـــىت ســـئل مـــن لـــدن شـــباب احلركـــة ١٨الريســـوين( أمحـــدكلمـــة مـــا فت ) جيي

  عدم التميز). مييزنا. فيقول: ()مييزنا؟الذي  ما(اإلسالمية: 
  :القرآنيةالرسالة  بعثالثالث:  المبحث
  بـ(القرآين)؟: ملاذا كان وصف البيان الدعوي ضروريـ ضمنه ـ عن سؤال  وجنيب
بـالقرآن الكـرمي. بشـريا ونـذيرا  eأن جتديد الـدين يعـين (بعثـة) جديـدة. وإمنـا بعـث حممـد ذلك

هنـا  ومـن. فكان كتاب اهللا بني يديه هو (منت الرسالة) اليت كلـف بتبليغهـا إىل النـاس. للعاملني
يـــة إىل حيمـــل اهلدا األوىل،مـــع القـــرآن مـــن حيـــث هـــو (رســـالة) بالدرجـــة  eفإمنـــا كـــان تعاملـــه

 يــاســبيل التكليــف؛ فقــال لــه اهللا عــز وجــل: ( علــى: (رســوال)، eالعــاملني! وبــذلك مســي حممــد
ربك! وإن مل تفعل فمـا بلغـت رسـاالته. واهللا يعصـمك مـن  منأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

. اآلية)اهللارسول  حممد). وقال سبحانه: (٦٩الكافرين)(املائدة: القومالناس. إن اهللا ال يهدي 
ولـن أجـد مـن دونـه ملتحـدا  أحدٌ إين لن جيريين من اهللا  قل). وقال عز وجل: (٢٩(احلجرات:

  ).٢٣ـ ٢٢غا من اهللا ورساالته)(اجلن:إال بال
  . وهذه هي الطبيعة األصيلة للقرآن الكرمي: الرسالية!احملمديةهو جوهر الوظيفة  هذا



قيقة الرسالة: تبليغ كـالم املرِسـل. ح فإن. قال رمحه اهللا: (جداالقيم يف ذلك كالم جيد  والبن
كــالم فمــاذا يبلــغ الرســول؟ بــل كيــف يعقــل كونــه رســوال؟ وهلــذا قــال غــري واحــد   َمثَّ فــإذا مل يكــن 

: مـــن أنكـــر أن يكـــون اهللا متكلمـــا، أو يكـــون القـــرآن كالمـــه؛ فقـــد أنكـــر رســـالة الســـلفمـــن 
  )١٩.)(وتعاىلارك ، بل ورسالة مجيع الرسل، اليت حقيقتها: تبليغ كالم اهللا تبeحممد
: تبليـغ القـرآن للنـاس. فـإن قيـل: إن القـرآن اليـوم قـد اإلسـالميةهنا كانـت حقيقـة الـدعوة  ومن

فيلــزم عــن ذلــك أن الــدعوة قــد اســتنفدت أغراضــها! قلــت: لــيس التبليــغ  بأســره؛بلــغ إىل العــامل 
مــن  إلميــانا اإلميــان بــه إىل النــاس.مفــاهيم الــنص وحســب! ولكنــه تبليــغ  إيصــالاملقصــود جمــرد 

درجــة اإلميــان وفــيض الوجــدان يكــون التبليــغ. فالداعيــة  وبقــدرحيــث هــو إحســاس ووجــدان، 
للــنص أو مســتظهر لــه وكفــى! كــال! إن الــدعوة القرآنيــة: أن  مــرددإذن مبلــغ متفاعــل متــأثر ال 

ــــزل إىل النــــاس مبفــــاهيم  يف العقيــــدة والعبــــادة والســــلوك، تبشــــر وتنــــذر بــــه، تاليــــا لــــه  القــــرآنتن
اهللا علــى عبــاده. فحينئــذ يكــون القــرآن متحركــا مــن خاللــك. فــرياه  حجــةهدا بــه! فهــو ومستشــ

ومواقف! وتلك إذن (تالوتـه حـق تالوتـه)، كمـا قـال  سلوكامنك ـ  يسمعونهالناس فيك ـ كما 
 فأولئـكآتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يومنون به. ومن يكفر بـه  الذينعز وجل: (

خلــــق  عــــن). ولــــذلك فعنــــدما ســــئلت عائشــــة رضــــي اهللا عنهــــا ١٢٠رة:هــــم اخلاســــرون!)(البق
  ).٢٠خلقه القرآن)( كان؛ قالت: (eالنيب
لـذة القـرآن، فيعـب منـه بـال انقطـاع، مـا يـروي مواجيـده،  مـناحلـي.. الـذي جيـد مـا جيـد  قُ لُ اخلُ 

إذ يعرضـه بـه ال ينطـق إال hـدي القـرآن وال يتحـرك إال بنـوره. و  فإذاوينري بصريته، ويعمر قبله؛ 
يكــون وقعــه كأمنــا يســمعونه ألول مــرة! ألcــم يســمعونه ويرونــه حركــة  فإنــهعلــى النــاس كــذلك؛ 

هي (البعثة) حقا يف جتديد الدين، وإال فـالقرآن هـو القـرآن واإلسـالم هـو  تلكتفيض باحلياة! 
القلوب هـي الـيت كلـت وعميـت؛ ملـا طـال عليهـا األمـد، وتفرقـت hـا األهـواء!  ولكناإلسالم، 
  يكونـوايان للذين آمنوا أن ختشع قلوhم لذكر اهللا، وما نزل مـن احلـق، وال  أمل: (وجلقال عز 

كالــــــذين أوتــــــوا الكتــــــاب مــــــن قبــــــل؛ فطــــــال علــــــيهم األمــــــد؛ فقســــــت قلــــــوhم، وكثــــــري مــــــنهم 
  ).١٥!)(احلديد:فاسقون

ثـة) (بععـرب الكرمي. ينزل علـيهم مـرة أخـرى مـن جديـد!  القرآنالناس يف حاجة شديدة إىل  إن
ـــزل  املتفـــاعلني بـــه،  الـــدعاة الربـــانيني، الـــدعاة إىل اهللا،عـــرب  علـــيهم؛حتيـــي فـــيهم كـــل مـــوات! ين



. يتنــــزل ســــورة ســــورة وآيــــة آيــــة؛ يتنــــزل علــــى نــــوازهلم، مبفاهيمــــهاملســــتمدين لنــــوره، واملتكلمــــني 
واالجتماعيـة، يتحـرك بـه الـدعاة يف كـل مكـان، علـى أنـه:  النفسـيةوقضاياهم، وسائر شـؤوcم 

أيهــا النــاس! فــردا فــردا، وأســرة أســرة، ومؤسســة مؤسســة...إخل! جيــب  أنــتمالة اهللا) إلــيكم! (رســ
الذي ال يسأمون منه، واشـتغاهلم الـذي ال يفـرتون عنـه. جيـب أن يثـريوا  حديثهمأن يكون هو 

للتنقيـب فيـه عـن معادنـه، والبحـث عـن درره وأسـراره! ملعرفـة مقاصـد الرسـالة فـيم  واسـعةحركة 
  ه؟ومل أرسلت؟

القرآن! نعم ها هو ذا املصحف يف كـل مكـان؛ ولكـن قـل  يعرفونأغلب املسلمني اليوم ال  إن
وجـب علـى الـدعاة أن يقومـوا بـالتعريف بـه! فمـن عـرف القـرآن  هنـامن يعرف (القرآن)! ومـن 

(الرسالة)! ومعرفة اهللا هـي القضـية الوجوديـة الكـربى. وهـي أسـاس  غايةعرف اهللا؛ ووصل إىل 
ــى قلــوب أقفاهلا؟)(حممــد: أفــال! (اليــوملمني مشــكلة املســ ). وقلــب ٢٤يتــدبرون القــرآن؟ أم عل

مغلــق لــن يــرى مــن اآلفــاق شــيئا! ســيبقى يف حــدود (أشــيائه)، تافــه الشــعور واإلحســاس  مقفــل
  ميوت، كما متوت البهائم! ال يدري من حقائق وجوده شيئا! حىت

ى النــاس! لــو علمــوا: مــا القــرآن!.. الــدين. فيــا حســرة علــ هــذاهــو (الســر األعظــم) يف  والقــرآن
على جبل لرأيتـه خاشـعا متصـدعا مـن خشـية اهللا. وتلـك األمثـال نضـرhا  القرآنأنزلنا هذا  لو(

  ).٢١يتفكرون)(احلشر: لعلهمللناس 
إمنــــا هــــي تبليــــغ هــــذه الرســــالة. وإمنــــا يــــتم (التبليــــغ) بإمتــــام  اهللالقــــرآن رســــالة. والــــدعوة إىل  إن

إليــه. وإال فــال تبليــغ! وكــل داعيــة خــال مــن احلــرارة الوجدانيــة جتــاه  رســلاملاإليصــال إىل احملــل 
  معطلة مقفلة غري صاحلة للتبليغ! آلةالقرآن هو 

ـ أربعة أركان: املرِسُل، والرسول، واملرسل إليـه، ومـنت الرسـالة.  رسالةيف (الرسالة) ـ أي  ويتصور
ك فقد جرت العادة البشـرية أن املرسـل قيمة الرسالة بتحديد قيمة (املرسل)؛ ولذل تتحددوإمنا 
مبعرفـة  إذينظـر يف الرسـالة ـ أول مـا ينظـر ـ إىل: (مـن أرسـلها؟) أي إىل املرسـل، مـن هـو؟  إليـه

  اجلهة املرسلة تتحدد قيمة الرسالة املتوصل hا.
  الكرمي؛ وإذن يكون له يف األنفس شأن آخر! القرآناالعتبار جيب أن يتلقى  hذا
قبـل (البعثـة) شـيئا؛ حـىت قضـى اهللا (بإحيـاء) األرض بعـد  ميلـكد اهللا مل يكن حممدا بن عب إن

باسـم ربـك  إقـرأحـراء بضـواحي مكـة أن:(إقـرأ!) فقـال سـبحانه: ( بغـارموmا؛ فأرسل إليه وهو 



 الرســالة). ومنــذ ذلــك احلــني وحممــد بــن عبــد اهللا حيمــل (عــزم) ١(العلــق: اآليــات)خلــقالــذي 
ــزل إىل ا8تمــع البشــري ٤ســنلقي عليــك قــوال ثقــيال) (املزمــل: نــاإومهمــة التبليــغ الثقيلــة: ( ). فن

الرمحن مما نـزل عليـه يف بيـان أصـول  بتوجيهاتيبشر وينذر باحلقيقة القرآنية الكربى! معتصما 
! قـــم فأنـــذر! وربـــك فكـــرب! وثيابـــك فطهـــر! والرجـــز املـــدثرأيهـــا  يـــادعوتـــه، مـــن قولـــه تعـــاىل: (

  ).٧ـ١!) (املدثر:فاصربك فاهجر! وال متنن تستكثر! ولرب
القــرآن أساســا: فهــو مــنت الرســالة، وهــو احلجــة، وهــو  يعتمــدحينهــا وهــو صــلى اهللا عليــه  ومــن

  وهو الدواء وهو الشفاء بإذن اهللا. األنيس،الدليل، وهو الصاحب، وهو 
ويـدخل  ،يطرق األبـواب واملؤسسـات ،إىل الناس يف ا8تمع جديدأن ينزل من  البدالقرآن  إن
ـ عنـد الشـروق ـ برفـق إىل كـل فـج وواد. إن الـدعوة جيـب أن  يتـدفقمثـل النـور الـذي  ،وتالبيـ

 مثالنـــاس كمــا نزلـــت. بـــال تبــديل، وال تغيـــري، وال حـــذف، وال إضـــافة.  إىلحتمــل (كلمـــة اهللا) 
على الناس؛ تدور حوله وترجع إليـه. باعتبـاره أسـاس التـدين،  املعروضةجيب أن تكون الكلمة 

  يف الربط باهللا واهلداية إليه. أليس هو منت الرسالة؟ إذن جيب أن يبلغ! األوىل ومادة اإلسالم
الناس إال به وإليه! يعرضه على كـل بـاد،  يدعوالسالم الصالة و هنا ما كان عليه  ومن

بــه مــن كفــر. وتبــني احلــق مــن الباطــل. فمــا  وكفــرويقــرؤه يف كــل نــاد؛ حــىت آمــن بــه مــن آمــن، 
بعـد مسـاع القـرآن. وهـذه حقيقـة كـربى تـواترت  إالسـلمني حينهـا أسلم أغلب مـن أسـلم مـن امل

  !. فتأملحوادث شىت منروايتها باملعىن تواترا استقرائيا، 
إليــه النــاس اليــوم؛ لكفــاهم مؤونــة (الربجمــة) الدعويــة  تنبــهللقــرآن تــأثريا خاصــا. لــو  إن

صــحابة األوائــل جلــديرة الرتبــوي العقــيم! إن قصــص إســالم ال التخطــيطالثقيلــة والبطيئــة، ورتابــة 
  ؛ أو من أسلم على يدي سفرائه.eممن أسلم على يدي الرسول سواءبالتأمل، والتدبر، 

رضــي اهللا عنــه مثــاال عجيبــا حملوريــة القــرآن الدعويــة.  اخلطــابزالــت قصــة إســالم عمــر بــن  ومــا
قبــل أن أســلم، فوجدتــه قــد ســبقين إىل  eأبغــي رســول اهللا خرجــتفقــد روي عنــه أنــه قــال: (

فاســـتفتح ســـورة احلاقـــة، فجعلـــت أعجـــب مـــن تـــأليف القـــرآن، قـــال  خلفـــه،ملســـجد، فقمـــت ا
قالــت قــريش! قــال: فقــرأ: (إنــه لقــول رســول كــرمي ومــا هــو بقــول  كمــافقلــت: هــذا واهللا شــاعر  
: كـاهن. قـال: (وال بقـول كـاهن قلـيال مـا تـذكرون تنزيـل مـن رب قلتشاعر قليال ما تؤمنون) 

  ).٢١قال: فوقع اإلسالم من قليب كل موقع)( .السورةالعاملني) إىل آخر 



إســالم الصــحابة، ممــا أورده ابــن هشــام يف الســرية وغــريه.  قصــصهــذه الروايــة كثــري يف  وأضــراب
الغفـاري رضـي اهللا عنـه ـ يف نـص طويـل ـ ملـا قـدم مسـتخفيا  ذرفقـد جـاء يف قصـة إسـالم أيب 

  )٢٢قوله وأسلم مكانه!)( فسمع: أنه دخل عليه (eعلى النيب
نعـرف أثـر القـرآن أيضـا؛ فـيمن مل يسـلم مـن العـرب الـذين  أنجـدا ـ يف هـذا السـياق ـ  ومهـم

، وأمسعهـم إيـاه. فمـن أشـهر مـا روي يف ذلـك مـثال: قصـة مفاوضـة eعرضه عليهم رسول اهللا
عليــه الســالم، عــرب رســوهلا أيب الوليــد عتبــة بــن ربيعــة. إذ كلمــه يف أن يكــف عــن  للنــيبقــريش 
قـال: نعـم. قـال:  أفرغـت؟: (eار. فقـال لـه مـا قـال، مث قـال لـه رسـول اهللاأحالم الكفـ تسفيه

الــرحيم) حــىت بلــغ (فــإن أعرضــوا فقــل أنــذرتكم  الــرمحن: (حــم. تنزيــل مــن eفقــال رســول اهللا
  ).٢٣))(ومثودصاعقة مثل صاعقة عاد 

 eوأطرفهــا؛ قصــة الوليــد بــن املغــرية إذ عــرض عليــه النــيب أيضــا،أشــهر الروايــات يف ذلــك  ومــن
بــن املغــرية  الوليــد أن(. فتــأثر بــه أثــرا بالغــا ومل يســلم! فعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا: القــرآن

فبلغ ذلك أبـا جهـل فأتـاه فقـال: يـا عـم،  له،، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقد eجاء رسول اهللا
 قال: ليعطوكه، فإنك أتيت حممدا لتعرض مـا ملَ؟إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال. فقال 

  قبله.
  ماال. أكثرها: قد علمت قريش أين من قال
  منكر له! أنك: فقل فيه قوال يبلغ قومك قال
رجــل أعــرف باألشــعار مــين، وال أعلــم برجــزه، وال بقصــيده  مــنكم: ومــاذا أقــول؟ فــواهللا مــا قــال

مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا! واهللا إن لقولــه الــذي يقــول  واهللامــين، وال بأشــعار اجلــن. 
وإنـه ملثمـر أعـاله، ومغـدق أسـفله، وإنـه ليعلـو وال يعلـى عليـه، وإنـه  لطـالوة،وة، وإن عليه حلال

  !حتتهليحطم ما 
  فيه. تقول: ال يرضى عنك قومك حىت قال
فكــر، قـــال: إن هـــذا إال ســـحر يـــؤثر. يـــأثره عـــن غـــريه؛  فلمـــا: قـــف عـــين حـــىت أفكـــر فيـــه، قــال

ودا، وبنــــني شــــهودا، ومهــــدت لــــه لــــه مــــاال ممــــد وجعلــــتفنزلــــت:(ذرين ومــــن خلقــــت وحيــــدا، 
  )٢٤متهيدا))(



ــيب  وكــذلك غ الرســالة؛ اقتــداء بــه عليــه الســالم يعرضــون اإلســالم مــن يــيف تبل eكــان ســفراء الن
كما كان شأن مصعب بن عمري وابـن أم مكتـوم، عنـدما هـاجرا إىل املدينـة، قبـل   القرآنخالل 
من خالل كلمات اهللا،  اهللااالت ، يدعوان الناس إىل اإلسالم بالقرآن مبلغني رسeاهللا رسول

مصـعب  eعلينـا مـن أصـحاب النـيب قـدممـن  أولفعن الرباء بـن عـازب رضـي اهللا عنـه قـال: (
  )٢٥القرآن!)( يقرئاننابن عمري وابن أم مكتوم، فجعال 

بـه أسـعد بـن زرارة إىل حـائط بـين ظفـر، فجعـل يقـرئ  جـاءروي عن مصعب بن عمـري إذ  ومما
حضــري، وســعد بــن معــاذ، كــل علــى حــدة. وكالمهــا  بــنمــن أســيد  النــاس القــرآن، فقصــده كــل

كانـا يريـدان طـرد الـرجلني مـن احلـائط، فكـان    وإمنـاسيد قومه. وكالمها مشرك على ديـن قومـه. 
جــاء بكمــا إلينــا تســفهان ضــعفاءنا؟ اعتزالنــا إن   مــاكالمهــا يقــول ملصــعب وأســعد بــن زرارة: (

َو جتلـس فتسـمع، فـإن رضـيت أمـرا قبلتـه؛ لـه مصـعب: أ فقـالكانت لكما بأنفسكما حاجة! 
: أنصـفت، مث ركـز حربتـه وجلـس إليهمـا، فكلمـه مصـعب قـالوإن كرهته كف عنك ما تكره. 

فيمــا يــذكر عنهمــا: واهللا لعرفنــا يف وجهــه اإلســالم قبــل أن  فقــاالباإلســالم وقــرأ عليــه القــرآن. 
كيف تصنعون إذا أردمت أن   . مث قال: ما أحسن هذا الكالم وأمجله!وتسهلهيتكلم، يف إشراقه 

  ).٢٦الدين؟)( هذاتدخلوا يف 
واملغازي كثري ـ كلها تثبـت أمـرا مشـرتكا واحـدا: هـو أن  السريالنصوص ـ وحنوها يف كتب  فهذه

؛ كــان هــو القــرآن الكــرمي. ذلــك أنــه هــو مــنت الرســالة كمــا eزمانــه يفمــدار الــدعوة اإلســالمية 
  إىل العاملني! وموضوع التبليغ من رب العاملني؛ ذكرنا،

) واضـــح يف هـــذه املســـألة. ذلـــك أن ٢٧العلمـــاء ورثـــة األنبيـــاء)( إن: (eحـــديث الرســـول إن
وظيفــة العلمــاء هــي جتديــد الــدين بــالعلم، أن األنبيــاء هــي جتديــد الــدين بــالوحي، كمــا  وظيفــة

  .عىنعلم العلماء موروث عن الوحي؛ فالعلماء إذن امتداد لألنبياء hذا امل وإمنا
وال  تداوَل تدبر وتفقه، احتفاال، وال تتداوله يف خطاhا ودعوmا، بالقرآناليت ال حتتفل  واحلركة

الناس، ودعوmم إىل اهللا؛ حركة بعيدة عن الصـبغة القرآنيـة،  خطابجتعله من أوىل أولوياmا يف 
 إىل اهللا؛ وذلــك واحــد مــن األســباب الرئيســة يف احنصــار خطاhــا يف الــدعوةوالســنة النبويــة يف 

ألن القـرآن وحـده هـو الـذي يفـتح أبـواب األنفـس واآلفـاق! وهـو وحـده  ومغلقة؛دائرة حمدودة 
مـن السـماء  املمـدوداهللا هـو حبـل اهللا  كتـاب: (eباهللا! قـال رسـول اهللا القلوبالكفيل بربط 



 )؟٩يهدي لليت هي أقوم)(اإلسراء: القرآنهذا  إن) أمل يقل اهللا عز وجل: (٢٨إىل األرض!)(
  !ي أقوم) يف الدعوة كما يف الدين(اليت ه

ـــى الداعيـــة أن خيـــرج إىل  إن ـــاسعل ـــيهم، خيـــاطبهم hـــا يف كـــل  الن حـــامال كتـــاب اهللا، رســـالة إل
من يشاء. إنـه ال شـيء أقـدر مـن القـرآن علـى بنـاء اإلنسـان!  بهشؤوcم؛ عسى أن يهدي اهللا 

نية. والقــرآن هــو مفتاحهــا . والــدعوة إمنــا جماهلــا الــنفس اإلنســااجتماعيــاعقيــدة وعبــادة وســلوكا 
  القرآن فقد أخطأ املفتاح! أخطأاألساس. فمن 

ِمبـَـا   بَّــانِيِّنيَ رَ لَـــِكن ُكونُــواْ وَ وإمنــا يؤخــذ القــرآن مبــنهج القــرآن، الــذي جتمعــه هــذه اآليــة العظيمــة: (
! يخ حممـد الغـزايل). ورحـم اهللا الشـ٧٩)(آل عمـران:ِمبَـا ُكنـُتْم َتْدُرُسـونَ وَ ُكنُتْم تـَُعلُِّمـوَن اْلِكتَـاَب 

القــرآن هــو قــال يف مثــل مـا حنــن فيــه مــن ســياق: (! فقـد كانــت لــه كلمــات تشــد إليهــا الرحــال
  !). ولعمري تلك هي القضية٣٣؟)(أين المتدبرون - !إلى اآلن -لكن . القرآن

إننا في حاجة شديدة إلـى مدرسـة قرآنيـة فـي فقـه الـدين وفقـه الـدعوة، تقـوم علـى إعـادة 
 !اهللا بـــين المســـلمين أوال، باعتبـــاره أســـاس الخطـــاب اإللهـــي لإلنســـاناالعتبـــار لكتـــاب 

  وباعتباره الوثيقة األولى التي تتضمن هندسة العمران اإلسالمي لبناء النفس والمجتمع.
اليــوم قــد صــار خطاhــا يشــدو خــارج ســرب القــرآن!  اإلســالميةأن كثــريا مــن احلركــات  ومعلــوم

ســــبب انشــــغاهلا عــــن كــــالم اهللا؛ بكــــالم أشــــياخها، ذلــــك ب يكــــونواخلطــــري يف األمــــر؛ أنــــه قــــد 
تـــدعو إىل ذاmـــا وأعتاhـــا! وتلـــك إذن وثنيـــة مـــن الوثنيـــات  رhـــاوأقطاhـــا. فبـــدل أن تـــدعو إىل 

بســبب اعتقادهــا بضــرورة (جتديــد اخلطــاب)؛ فتجــدد كــل شــيء  ذلــكالباطنــة! كمــا قــد يكــون 
ذن؛ يضـــيع اخلطـــاب القــــرآين مـــن العلمانيـــات اخلفيــــة! وإ علمانيـــةحـــىت جتـــدد ثوابتهـــا! وتلــــك 

  بينهما!
أيهـا الـذين آمنـوا اسـتجيبوا هللا وللرسـول إذا دعـاكم ملـا  يـا! (احليـاةهو القرآن.. ذلك هـو  ذلك

 الـذينأن اهللا حيـول بـني املـرء وقلبـه! وأنـه إليـه حتشـرون! واتقـوا فتنـة ال تصـينب  واعلمـواحيييكم! 
  ).٢٥ـ٢٤(األنفال:ظلموا منكم خاصة! واعلموا أن اهللا شديد العقاب!)

  ومراتب األولويات الدعوية: الدينيالرابع: التجديد  المبحث
  حنددها ابتداء، قبل االستدالل عليها؛ وهي كما يلي: دعَوى،يف هذا املبحث من  ننطلق
  هو عمل للدين قبل الدولة، وطلب للقرآن قبل السلطان. إمنااإلسالمي التجديدي:  العمل



ـ (صالة). أي أن الدين (كلية كربى) والعنصر املفتـاحي هلـا هـو:  أن الدين ـ كل الدين وذلك
ـ باعتبارهـا الرمـز األول للتعبـد ـ هـي مركـز املشـروع الـدعوي  الصـالةالصـالة. ومـن هنـا كانـت 

  أن تتفرع سائر األعمال واألقوال. جيباإلسالمي. عنها 
اجتمـــــاعي. اثنــــني: أحـــــدمها شـــــرعي، واآلخـــــر  مســـــلكنييف االســـــتدالل علـــــى ذلـــــك  ونســــلك

  :كاآليتنعرضهما مندجمني. وتفصيل ذلك هو  
لـيس أصـال مـن  ـ كمـا سـبق بيانـه ـ والقـانوين الدسـتوري واإلصـالحأن العمل السياسي،  وذلك

من مقدماته وإمنا هو نتيجة من  مقدمةأصول العمل الدعوي، وإمنا هو فرع من فروعه. وليس 
الشـــامل، وإمنـــا هـــو وســـيلة تبعيـــة مـــن  اإلســـالمينتائجـــه! وال هـــو عمـــل مفتـــاحي يف املشـــروع 
املفهــوم الــذي صــار منتقصــا ـ مــع األســف  هــذاوســائله. ومــن هنــا كانــت (الــدعوة إىل اهللا) 
(العلمانيـــة) يف الشـــعورهم؛ هـــو اجلـــوهر  اندســـتالشـــديد ـ لـــدى بعـــض اإلســـالميني الـــذين 
وكــــل  الـــذي جيــــب أن حيكــــم كـــل اختيــــار، املفهــــوماحلقيقـــي لوظيفــــة العمــــل اإلســـالمي. وهــــو 

 وذلـــك قـــول اهللا عـــز وجـــل:  أو مـــا شـــئت بعـــد! الثقافـــة،مشــاركة، يف السياســـة، أو النقابـــة، أو 
نَـا َوَلَقـدْ (  لََبَالًغـا َهـَذا ِيف  ِإنَّ . الصَّـاِحلُونَ  ِعبَـاِديَ  يَرِثـَُهـا اْألَْرضَ  ِمـن بـَْعـِد الـذِّْكِر َأنَّ  الزَّبُـورِ ِيف  َكَتبـْ

  .)١٠٦ـ١٠٥:األنبياء( )َعاِبِدينَ  لَِّقْومٍ 
أن تشــارك هـذه احلركـة أو تلــك  هفــال مـانع بعـد واملمارسـة؛صـح ذلــك يف التصـور  فـإذا

بصــفتها دعــوة، ال عمــال سياســيا جمــردا، كســائر السياســات  دائمــايف العمــل السياســي، ولكــن 
ــت  هــذه  ومشــاركتها قــد ال تكــون بالضــرورة بنفســها ودعاmــا. والعبــاد! الــبالدالعاريــة الــيت خرب

فمـــن أخطـــر أخطـــاء العمـــل اإلســـالمي المعاصـــر الوقـــوع فـــي َشـــَرك دا، حقيقـــة مهمـــة جـــ
مفهــوم لــه صــيغ متعــددة لتحقيــق مناطــه يف جمــال  )املشــاركة السياســية(إن  !تحزيــب اإلســالم

التــدافع السياســي، أصــحها وأقرhــا إىل احلــق مــا ضــمن احملافظــة علــى اجلــوهر التعبــدي للعمــل 
، وضــمن االســتيعاب االجتمــاعي هــدفا ووســيلة السياســي، والعمــق الــدعوي خلطابــه ومواقفــه؛

ــآت السياســية  -بطبيعتــه الرســالية والتنظيميــة  -الكلــي، الــذي ال يلغــي  املنتمــني إىل ســائر اهلي
. إن ذلـــك يتحـــدد حســـب طبيعـــة املكـــان والزمـــان واإلنســـان، وحســـب الظـــروف واالجتماعيـــة

تعبـري السياسـي، وتـدفع يف اجتـاه أن متـارس حقهـا يف اللحركات اإلسالمية إن ل الدولية واحمللية.
 تســـتوي والعلـــى هـــذا املســـتوى بالشـــروط الدعويـــة الـــيت قوامهـــا قـــول اهللا تعـــاىل: ( الـــدينإقامـــة 



ومـا  .محـيماحلسنة وال السـيئة. ادفـع بـاليت هـي أحسـن فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ويل 
  ).٣٤ـ٣٣)(فصلت:عظيميلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ 

ومــن وإمنــا الدولــة إطــار لضــمان مشوليــة التــدين يف ا8تمــع. ! ثانيــااإلســالم ديــن أوال، ودولــة  إن
مقبولــة  اإلمجــال،هنــا وجــب أن نضــع يف االعتبــار أن هياكــل الدولــة احلديثــة، ومكوناmــا علــى 
(استصـــالح)،  إىلإســـالميا، مـــن حيـــث املبـــدأ، يف كلياmـــا علـــى العمـــوم. وإمنـــا هـــي يف حاجـــة 

مناقضـات لألحكـام  مـنبـري علمـاء أصـول الفقـه. كمـا أن القـوانني الوضـعية ـ رغـم مـا فيهـا بتع
نصوصــها تأصــيال؛  بتأصــيلالشــرعية ـ هــي يف جمملهــا قابلــة (لالستصــالح) الشــرعي. وذلــك 

أصــول املنهجيــة التشــريعية:  مــنيــربط مصــدريتها التشــريعية األوىل بــا8مع عليــه ـ إســالميا ـ 
ذلــك املناقضــات الصــرحية للتشــريع  بعــدإلمجــاع، مث االجتهــاد. وينفــي عنهــا الكتــاب والســنة، وا

  اإلسالمي، القطعي الداللة والثبوت.
لــن تــدرك حقيقــة اإلدراك؛ إال بإجيــاد شــعب يقبــل ذلــك أوال!  ولكنهــاواهللا غايــة عاليــة،  وإcــا

الثمـرات يف ! وإن شعبا ال يصرب على نقص يف األموال واألنفـس و ورزقهومستعد حلمايته بدمه 
ما يزال يف حاجة إىل تربية ودعوة! وما أوهم من يظن بـأن هـؤالء النـاس  شعبسبيل دينه هلو 
! وهــذه (النفســية االســتهالكية) علــى الطريقــة الغربيــة ال تــزداد إال شــرها، فعــالقــد بلغــوا ذلــك 

هم يف أشــد مــواقعيف كثــري مــن األحيــان، و  النــاس! مبــن فــيهم اإلســالميون أنفســهم يفوحتكمــا 
يـزال غـري قـادر علـى االمتنـاع عـن شـرب (الكوكـاكوال) ـ مـثال ـ  مـاالغاليـة واملتشـددة! إن الـذي 

الصـــالونات، واختـــاذ املتكـــآت؛ لـــن يكـــون كالمـــه يف اخلالفـــة  جتهيـــزاملنافســـة يف االمتنـــاع عـــن و 
 وأماين من األوهام! إن األمة اليوم ما تزال بعيدة عن إدراك أحالم،واالستخالف إال أضغاث 

نطــق بــه مــن  اوقوائمــه بعــد! ورحــم اهللا ابــن عطــاء اهللا االســكندري ِلَمــ جدرانــهســقف، ملـّـا تــنب 
 اهللاتــرك مــن اجلهــل شــيئا مــن أراد أن ُحيْــِدث يف الوقــت؛ غــري مــا أظهــره  مــاقــال: ( إذة، مــاحلك

  ) فتأمل!٢٩فيه!)(
 الصَّـَالةَ  َوأَِقيُمـواْ  أَيْـِدَيُكمْ  ُكفُّـواْ  مْ َهلُـ ِقيـلَ  الـَِّذينَ  ِإَىل  تـَـرَ  َأملَْ (واقـرأ قـول اهللا عـز وجـل مث تـدبر: 

ُهمْ  َفرِيـقٌ  ِإَذا اْلِقتَـالُ  َعلَـْيِهمُ  ُكتِـبَ  فـََلمَّـا الزََّكـاةَ  َوآتُـواْ   َأَشـدَّ  َأوْ  اللّـهِ  َكَخْشـَيةِ  النَّـاسَ  َخيَْشـْونَ  مِّـنـْ
نَـا َكَتْبـتَ  ملَِ  َربـَّنَـا َوقَـاُلواْ  َخْشـَيةً  َيا َمتَـاعُ  قُـلْ  َقرِيـبٍ  َأَجـلٍ  ِإَىل  خَّْرتـَنَـاأَ  لَـْوال اْلِقتَـالَ  َعَليـْ  قَِليـلٌ  الـدَّنـْ

رٌ  َواآلِخَرةُ    ).٧٧:لنساء()فَِتيالً  ُتْظَلُمونَ  َوالَ  اتـََّقى لَِّمنِ  َخيـْ



خـربة مبـنهج القـرآن يف عـرض وقائعهـا، و  ،ملـن لـه بصـر بالسـرية ،إcا مراحل دعوية واضحة بينـة
اإلســـالميني حـــول مـــا يســـمى بــــ(فقه املراحـــل)، أو وصـــنع مـــدارجها. ويـــدور اليـــوم جـــدل بـــني 

(املرحليـة) يف ا8ـال الـدعوي؛ بـني متـنب هلـا علــى (ظاهريـة) حرفيـة؛ ومنكـر هلـا مجلـة وتفصــيال. 
وأحسـب أن املشـكل لـيس ههنـا، فاملرحليـة حقيقـة قطعيـة يف تـاريخ الـدعوة اإلسـالمية النبويــة، 

ا خبلق األجـرام الكـربى يف الفضـاءات؛ حـىت بل هي سنة من سنن اهللا يف اخللق والتكوين، بدء
خلــق اإلنســان وســائر دقــائق املخلوقــات. وإمنــا املشــكل هــو يف فقــه (حتقيــق مناطاmــا). فههنــا 

وإمنـــا تؤخـــذ األمـــور يف فقـــه املراحـــل ـ كمـــا تؤخـــذ يف الفقـــه ـ  !زلـــت أقـــدام، وانزلقـــت أفهـــام
نص الشــرعي مــن جهــة؛ ومــن مبقاصــدها، وعللهــا. وإمنــا االنطــالق يف كــل ذلــك مــن طبيعــة الــ

طبيعة الواقع والظرف العام من جهـة أخـرى، فيؤخـذ مـن كـل ذلـك مـا يناسـب الشـرع والنـاس، 
ممــا علتــه قائمــة وحاجتــه واضــحة. حيــث إن مــن جزئيــات أحكــام املراحــل مــا ينبــين علــى (علــة 

قياسـا وال متعدية)، ومنه ما ينبين على (علة قاصرة علـى األصـل) ـ بتعبـري األصـوليني ـ ال تقبـل 
ولذلك كـان تعديـة القـول باملرحليـة إىل أحكـام الشـرع مـن األصـول القواطـع؛ كتأجيـل  !تعميما

العمـــل بتحـــرمي اخلمـــر، مـــن حيـــث إنـــه مل حيـــرم إال يف إطـــار الدولـــة اإلســـالمية باملدينـــة املنـــورة؛ 
  جهال فظيعا مبعىن املرحلية وفقهها.

هي فقه ألحكـام الـدعوة. وبينهمـا فـرق  إن المرحلية ليست فقها ألحكام الشريعة، وإنما 
بـــــالمعنى الفقهـــــي  -كبيـــــر. إنهـــــا مـــــنهج فـــــي الـــــدعوة، وليســـــت منهجـــــا فـــــي الفتـــــوى 

  !فتأمل !والخلط بينهما ضرب في التيه -االصطالحي لكلمة (فتوى) 
  .نياملنظرون للدعوة والعمل اإلسالمي عنهاحقيقة كثريا ما يغفل  وهذه

ــ وضـمنها حركـات الـدعوة اإلسـالمية نفسـها ـ علـى مسـتوى  اليـومأكـرب حتـد تواجهـه األمـة  إن
األخالقــي! بــاملعىن (اإلســالمي) لكلمــة (أخــالق)، كمــا ســيأيت  التحــديالتــدين الصــرف؛ هــو 
  انتماء حضاري. ال باملعىن السلوكي العارض. هيبيانه. أي من حيث 

وتلـك، متتـد مـن وأخـرى عمليـة، وفـروع شـىت بـني هـذه  اعتقاديـةكلية كربى. هلـا أصـول   والدين
ة؛ إىل أعمــــال العبــــادات الفرديــــة؛ إىل يــــإىل األفعــــال العقليــــة الذهن الوجدانيــــة؛األفعــــال القلبيــــة 

يف ســـــــائر جمـــــــاالت احليـــــــاة، االجتماعيـــــــة، واالقتصـــــــادية، واحلقوقيـــــــة،  االجتمـــــــاعيالســـــــلوك 



...إخل. وجيمــــع ذلــــك كلــــه مــــا يعــــرف لــــدى العلمــــاء بـــــ(أمهات الفضــــائل وأمهــــات والسياســــية
  )، أي كليات اخلري والشر.ذائلالر 

 بـديع ههنـا نـص مثـني، يتضـمن حكمـة بالغـة؛ ألحـد ا8ـددين املعاصـرين، هـو األسـتاذ ولـدي
والفضـيلة  اآلخـرة مـورأو  والعبـادة خـالقاأل نسـبة نالزمـان سـعيد النورسـي رمحـه اهللا، يقـول: (إ

) ٣٠)(الواحـد باملائـةتتجـاوز  ال نسـبة السياسـة بينمـا،  باملائـة يف الشـريعة هـي تسـع وتسـعون
  قلت: فإن مل تصدق؛ فبيننا وبينك االستقراء.

ــب عــن كثــري مــن الــدعاة اليــوم أفــرادا ومجاعــات؛ غــري  احلقيقــةجــدا هــو أن هــذه  واملؤســف تغي
ومبشــروعهم، أال وهــو احلصــار األخالقــي الــذي ال تفتــأ املؤسســات  hــمآhــني بــاخلطر احملــدق 

اإلسالمي تضربه على الشعوب اإلسالمية يف كل مكان. إننـا للمشروع  املعاديةالدولية واحمللية 
يقومـــون بتجـــزيء الـــدين، وجيعلـــون منـــه مـــا هللا هللا، ومـــا لقيصـــر لقيصـــر. وإمنـــا  الـــذينلســـنا مـــن 

اإلسـالم أن الكـل هللا. هـذا معلـوم مـن الـدين بالضـرورة. بيـد أن األمـر ـ فيمـا نـذهب  يفالشأن 
 الناحيـةكورة وحنوهـا ال تسـتوي يف سـلم األولويـات مـن ـ يف هـذا الطـرح أن املسـتويات املـذ  إليـه

  الدعوية خاصة. وبيان ذلك هو كما يلي:
املمتدة علـى عـرض العـامل اإلسـالمي اليـوم، تواجـه يف كثـري مـن  املباركة،الصحوة اإلسالمية  إن

خصــوم الــدين وأهلــه. وقــد اســتقرينا باملشــاهدة واملتابعــة، أن أخطــر مــا يــؤثر  لــدنالبلــدان مــن 
التــدين يف ا8تمعــات؛ إمنــا هــو الفســاد اخللقــي املســلط عليهــا مــن كــل حــدب  حركــةبا يف ســل

الوســـائل الدمويـــة الـــيت تنهكهـــا يف بعـــض األحيـــان، أو بعـــض املواقـــع؛ مل تكـــن  وأنوصـــوب. 
هبوط مستوى التدين، والـوعي بـه، لـدى عمـوم الشـرائح االجتماعيـة احمليطـة hـا.  لواللتنهكها 

ويــة قــد ختطــئ ســلم األولويــات فتهــتم بالثقــايف أو السياســي علــى حســاب احلركــة الدع أنذلـك 
 املسيسة،فتتقوقع داخل ذاmا وحتاصر نفسها بنفسها، بسبب أن الطبقة املثقفة أو  األخالقي،

يــنهش  االجتمــاعيحنــالل اخللقــي والتفســخ هــي عمومــا حمــدودة حمصــورة، بينمــا ميتــد وحــش اال
الــديين، ومييــل  اخلطــابيــه؛ بصــناعة رأي عــام، ينفــر مــن جســد ا8تمــع، ويضــرب بنيــة التــدين ف

  إىل االنغماس يف الشهوات، وامللذات العفنة املخدرة!
للتـــــدين، الـــــذي ال مينعـــــه مـــــن ذلـــــك إال غبـــــار الغفلـــــة  القابـــــلا8تمـــــع املتـــــدين بطبعـــــه، أو  إن

مل  جمتمــع مناصــر للمشــروع اإلســالمي الــدعوي بــالقوة، وإن هــووالنســيان، أو الكســل العــام؛ 



ــربي يســتنهض العاطفــة الدينيــة  حيتــاجيكــن كــذلك بالفعــل! فــال  حينئــذ إال خلطــاب دعــوي من
الغفلــة. أمـــا إذا تعــرض جمتمـــع مـــا إىل وابــل التضـــليل اخللقـــي  غبـــارالكامنــة فيـــه، وميســح عنهـــا 

غرق يف شهواته إىل األذقان، وسكر hا حـىت الثمالـة؛ فـإن اآلذان  حىتوالتفسيق االجتماعي؛ 
أي اهتمـام للـدين وأهلـه، وال ملـا حيملـه مشـروع اإلصـالح الـدعوي مـن  موليـةتكـون  حينئذ لـن

واآلخـرة! وذلــك بسـبب (الـران) الــذي أصـم البصــرية، وأعمـى اإلحســاس  الــدنياخـري للنـاس يف 
يــرى أو يســمع إال مــا يدغــدغ غرائــزه احليوانيــة ويشــبع فجــوره الكاســر! قــال  هــواجلمــاعي، فــال 

  ).١٤ى قلوhم ما كانوا يكسبون)(املطففني:بل ران عل كالسبحانه: (
ـــت  وقـــد بعـــض البلـــدان العربيـــة، إىل درجـــة االنـــدثار، ومل يكـــن  يفرأينـــا دعـــوات إســـالمية خفت

وإن كــان حاصــال، وإمنــا كــان الســبب احلقيقــي  عليهــا،الســبب هــو تســلط احلصــار السياســي 
أنـه لـو كانـت هـذه الشـعيب صـفر مـع األسـف! أعـين  التـدينوالعميق أن رصيدها على مستوى 

خطابـــا تـــدينيا بســـيطا لعمـــوم النـــاس، ال خطابـــا  حيمـــلالــدعوات ذات بعـــد اجتمـــاعي شـــامل، 
ضيقا؛ لكان هلا رصيد شعيب حقيقـي، لـن يسـلمها  أكادميياسياسيا صرفا فحسب، أو خطابا 

حــىت وإن مت القضــاء علــى شــكلها التنظيمــي اإلداري،  الظــروف،أبــدا ألي عــدو مهمــا كانــت 
العميقـة. ولـن  جـذورهالطبيعـي يف ا8تمـع، أال وهـو التـدين و  امتدادهاتم القضاء على فإنه لن ي

يف النـاس. وذلـك هـو رأمسـال الـدعوة اإلسـالمية يف كـل زمـان ومكـان،  احصـارهيستطيع أحـد 
  لرغبة التعبد هللا الواحد القهار. الناسأعين استجابة 

لوجـــه السياســـي احملـــارب للمشـــروع لدعوتـــه يغـــرتون با املخلصـــنيبعـــض العـــاملني لإلســـالم  إن
املعركة ورأس األولويات الدعوية يف أوطـاcم، بينمـا غالبـا مـا  أساساإلسالمي، فيجعلون ذلك 

أخطــر مــن ذلــك وأدهــى، هــي تقــويض صــرح الشــعور الــديين، لــدى  خطــةخيفــي ذلــك الوجــه 
ة، الــيت هــي يــتاإلســالمية. وذلــك بضــرب البنيــة اخللقيــة التح الــبالدخمتلــف الشــرائح الشــعبية يف 

حيــث اســتمرار احملافظــة علــى بيضــة التــدين يف ا8تمــع وتلقينهــا  املســلمة،أســاس قيــام األســرة 
اخلطـــاب الرتبــوي البســيط، الــذي متارســـه األمهــات واآلبــاء، فــإذا اcـــدم  خــالللألجيــال، مــن 
املســلمة عــن وظيفتهــا الدعويــة التلقائيــة، ومارســت نقــيض ذلــك، بإشــاعة  األســرةذلــك وختلــت 

وتنشـــــئة اجليـــــل عليـــــه؛ فإنـــــه لـــــن يكـــــون مآلـــــه إال احتقـــــار الســـــلوك الـــــديين،  اخللقـــــي،لتحلـــــل ا



بأي خطاب حيمل قيما ذات ظالل مؤمنة تائبة. ومن هنـا يكـون احلصـار احلقيقـي  واالستهانة
  للمشروع الدعوي اإلسالمي!  واخلطري

فقــد  شــاعته،بوالعســكرية وأضــراب ذلــك، مهمــا كانــت   السياســيةســائر أشــكال احلصــار  أمــا
ـــت التجـــارب التارخييـــة أنـــه ال يـــؤثر يف مســـرية الـــدعوة  إال تـــأثريا ظرفيـــا، قـــد ال  اإلســـالمية،أثبت

اإلسالمية أصلب مراسـا، وأشـد عـودا،  الصحوةيتعدى سنوات حتصيها اليد الواحدة، مث تقوم 
لبنيـوي احلقيقي للمشروع اإلسالمي هـو الضـرب ا الضربوأمشل اكتساحا للبالد والعباد. وإمنا 

األصــــيلة، مـــن الشــــعور الشــــعيب العــــام، بســــبب احلــــرب  الدينيــــةاخللقـــي، الــــذي ينتــــزع العاطفــــة 
يف النــاس، ويف األســرة بشــكل خــاص! ممــا يــؤدي يف cايــة  العامــة،اإلعالميــة املــدمرة لألخــالق 

يف الــذين آمنــوا! وتلــك هــي عالمــة االcيــار الشــامل للمجتمــع:  الفاحشــةاملطــاف إىل إشــاعة 
أن cلـــــــك قريـــــــة أمرنـــــــا مرتفيهـــــــا ففســـــــقوا فيهـــــــا فحـــــــق عليهـــــــا القـــــــول فـــــــدمرناها  ردنـــــــاأ وإذا(

  )١٦)(اإلسراء:تدمريا
يف اإلسالم إمنا هي منع الفاحشـة أن تشـيع يف ا8تمـع،  والتعازيرعلمت أن غاية احلدود  ولقد

الـــذين حيبـــون أن تشـــيع الفاحشـــة يف الـــذين آمنـــوا هلـــم  إنجاريـــا: ( عرفـــاوتنتشــر؛ حـــىت تصـــبح 
) ولــــيس اهلــــدف هــــو ١٩الــــدنيا واآلخــــرة واهللا يعلــــم وأنــــتم ال تعلمون)(النــــور: يفذاب ألــــيم عــــ

 للداللــةعليهــا بالتمــام والكمــال، ألن الطبيعــة البشــرية ناقصــة أبــدا، وحــد الزنــا كــاف  القضــاء
واملكـان  الزمـانبقـة أقـواهلم يف حتديـد اعلى ما نقـول، إذ ال يقـام إال بشـهادة أربعـة شـهداء متط

احليـــاء واخللـــق  فيهـــا! وهـــو يف غايـــة التعـــذر، بـــل هـــو أقـــرب إىل املســـتحيل يف بيئـــة يعـــم واحلـــال
  !إليهالعام. وإمنا القصد إذن منع التعارف على املنكر واالنبساط 

الدعوية للمشروع اإلسالمي املعاصـر إمنـا هـي الـدعوة اخللقيـة  األولوياتهنا نرى أن أوىل  ومن
 إمنـاخالق) انطالقـا مـن قـول الرسـول عليـه الصـالة والسـالم (لكلمة (أ الشاملالتعبدي باملعىن 
hـا، قـال عليـه الصـالة  اإلميانيـةأنـاط األفضـلية  e) حىت إنه٣١ألمتم صاحل األخالق)( بعثت

) وتفسري هذين احلديثني هو قول عائشة رضي ٣٢)(خلقااملؤمنني أحسنهم  أفضلوالسالم: (
عائشــة  حتيلنــا) وحينمــا ٣٣خلقــه القــرآن)( كــانفقالــت: ( eخلقــهاهللا عنهــا ملــا ســئلت عــن 

! إال أننــا إذ ننظــر كلـهرضـي اهللا عنهــا علـى القــرآن الكــرمي؛ فمعـىن ذلــك أcــا حتيلنـا علــى الــدين  



وأخرى جزئية، كما أن له  كليةإىل الدين مبعناه الشامل جند أن له أركانا، وشروطا، وخصائص  
  أصوال وفروعا.

ا هـــو جـــوهر مـــن الـــدين. أي مـــا ميكـــن اعتبـــاره أولويـــة ومـــ َعـــَرضأنـــه ميكـــن تبـــني مـــا هـــو  أعـــين
بـه؛ ميكـن أن منسـك بناصـية الـدين يف السـلوك العـام، ونغـرس  والتمسـكدعوية؛ بالقبض عليـه 

ميكن بذلك صناعة جمتمع متدين علـى احلقيقـة ال يتـأثر ـ وال ميكـن أن  حىتجواهره يف ا8تمع 
ــب، أو ســلوكهيتــأثر ـ  حصــار اقتصــادي أو سياســي، يرمــي إىل  الــديين؛ بــأي mديــد، أو ترغي

  الذي هو الدين! جوهرهحتليله من 
ال متكن إال مـن خـالل الرجـوع إىل نصـوص الشـرع ذاتـه.  الشرع،اجلواهر واألعراض يف  ومعرفة

هو (خلق) جيد أن كل املظاهر األخالقية االعتقادية والعملية  حيثإن الناظر يف اإلسالم من 
  أصل واحد هو (الصالة)! إىل التحقيقفيه، راجعة يف 

إىل معـــىن  ة! فكليـــات اخلـــري مجيعهـــا راجعـــلـــدينلإن الصـــالة هـــي العنصـــر املفتـــاحي األســـاس 
  الشر مجيعها تنتفي بالصالة. وكلياتالصالة، 

  ما الصالة؟لكننا يف حاجة ماسة إىل بيان: 
إن مفهوم (الصالة) في اإلسالم قد ضاعت داللته ـ مع األسف الشديد ـ في غمرة 

  النحراف التاريخي، الذي وقع لألمة. ومن هنا وجب البعث والتجديد.ا
ال يخرج عن معناها أي مجال من  !إن الصالة هي حركة المجتمع المسلم، كل حركته

مجاالته: التجارية، والصناعية، والثقافية، والنقابية، والسياسية...إلخ. بيد أن منطلقها 
  ها على كل مكان.األول: هو المسجد. فمن المسجد تشرق شمس

إن الصـــالة تصـــنع اإلنســـان الفـــرد، وتصـــنع اإلنســـان المؤسســـة. إنهـــا تصـــنع المجتمـــع 
  !وتصنع الدولة؛ لكن لو تجرد لها دعاة مهرة، خبراء في الدين والدنيا

وهـي األسـاس الـذي ينطلـق منـه وسـيلة وغايـة.  ؛والتـدين الـدينيف اإلسالم هي مجـاع  فالصالة
وهــي بــاب الــدعوة إىل اهللا وهــي يف cايــة املطــاف  وإحســانه،التعبــدي املســلم يف ترقيــة مســتواه 

واملضــمون، ألcــا اجلــوهر األســاس الــذي ترجــع إليــه  الشــكلجــوهر الــدين وشــعاره، فهــي إذن 
  سائر األعراض!



القرآنيــة واحلديثيــة داعيــة إىل الصــالة، علــى أcــا  النصــوصمــن قبيــل الصــدفة أن تكــون  ولــيس
 الـذينوالقلب النـابض مـن جسـده! مـن مثـل قولـه تعـاىل: ( الدين،ة القاعدة األساس من عمار 

أقــاموا الصــالة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــاملعروف وcــوا عــن املنكــر وهللا عاقبــة  األرضإن مكنــاهم يف 
 وكــان) فكانــت هــي غايــة التمكــني يف األرض، وهــي ســبب الرضــى اإلهلــي (٣٩)(احلج:األمــور

تركها هو سبب الضـياع  كان)، كما  ٥٥د ربه مرضيا)(مرمي:يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان عن
ــــفوالضــــالل: ( الشــــهوات فســــوف يلقــــون  واتبعــــوامــــن بعــــدهم خلــــف أضــــاعوا الصــــالة  فخل

  ).٥٩غيا)(مرمي:
وغــــري املســــلم يف الظــــاهر، كمــــا يف احلــــديث النبــــوي  املســـلملــــذلك كلــــه فاصــــل مــــا بــــني  وهـــي

ــ" والكفــرالشــرك  وبــنييــة ملســلم "الرجــل وبــني الكفــر ـ ويف روا بــني: (eالشــريف. قــال تــرك  ـ
الــذي بيننــا وبيــنهم الصــالة فمــن تركهــا فقــد   العهــدأيضــا: ( e). وقــد صــح عنــه٣٤الصــالة)(
مــن نصــوص الشــرع القرآنيــة واحلديثيــة، الــيت يــدل اســتقراؤها علــى   ذلــك) إىل غــري ٣٥كفــر!)(

نـه ال ديـن لـه! وهـذا مفادها أن الصالة هي الدين، فمن ال صالة لـه فإ الدين،كلية قطعية يف 
  بالضرورة. الدينمعلوم من 

يف ا8تمعــات اإلســالمية املعاصــرة ـ خاصــة الــيت شــردت   اهللاهنــا وجــب علــى الــدعاة إىل  ومــن
أن تكـــون الصـــالة هـــي املرجـــع األول، واملعتمـــد األســـاس، الـــذي  ـكثـــريا عـــن اهلـــدي الربـــاين 

إىل أصــــله التعبــــدي، وطبيعتــــه  بامســــه؛ قصــــد إعــــادة ا8تمــــع ويتحركــــونجياهــــدون حتــــت لوائــــه، 
كـان مـا سـواه أسـهل وأيسـر، ولـو كـان ذلـك السـوى متعلقـا بأعقـد   ذلـك؛التدينية. فإذا مت هلم 
الـــربامج أواملشـــكالت االقتصـــادية، ألن القابليـــة للتـــدين حاصـــلة يف  وأدقاملشـــاريع السياســـية، 

فوس وقد صدق اهللا عـز بسبب عمق الشعور الديين الذي تغرسه الصالة يف الن ابتداء؛ا8تمع 
الصـــــالة تنهـــــى عـــــن الفحشـــــاء واملنكـــــر ولـــــذكر اهللا أكـــــرب واهللا يعلـــــم مـــــا  إنقـــــال: ( إذوجـــــل 

  )٤٥)(العنكبوت:تصنعون
وثقافـة شـاملة؛ تـؤطر اإلنسـان املسـلم علـى مـدار  كلـي،أن الصالة من حيث هـي فضـاء   ذلك

، كمــا تـؤطره علــى مســتوى فيهـا أي إعــالم مهمـا قــوي واشـتد ينافســهااليـوم والليلــة، بطريقـة ال 
واإلرشـاد باملسـاجد وغريهـا؛ مبـا يضـمن ـ لـيس اسـتمرار التـدين  الوعظخطب اجلمعة، ودروس 



أيضــا وتطــوره! وهــذا كــاف ـ وحــده ـ للداللــة علــى أمهيــة الصــالة يف  رقيــهفحســب؛ ولكــن ـ 
  بنية التدين يف ا8تمع حقا!متتني الديين، للذين يرومون  اإلصالحياملشروع 
  إسالمية! باملعىن السياسي لكلمة (دولة). دولةجمتمعا متدينا؛ أعطك  أعطين
اليت منها ميكن تنفيـذ املشـروع الـدعوي اإلسـالمي يف ا8تمـع،  الكربىالصالة هي القيمة  وإمنا

أو مــن حيــث هـو بنيــات وعالقــات! فأمهــات الفضــائل كلهــا، مــن   أفــراد،سـواء مــن حيــث هــو 
كلهـا، مـن كـل أخـالق الشـر؛ كـل ذلـك، الطريـق الواضـحة   الرذائل وأمهاتكل أخالق اخلري، 

مــن خالهلــا، التمكــني ملــا ذكــر يف الوجــدان االجتمــاعي إمنــا هــي الصــالة،  ميكــنواملعبــدة، الــيت 
  وعمود املنهاج النبوي حقا يف اإلصالح االجتماعي، والتجديد الديين. التدين،أساس منهج 

ســيق أساســا لبيــان مــنهج الــدين والتــدين، أال  لــذيااملــانع  اجلــامعأســوق احلــديث النبــوي  وهنــا
  .املشهوروهو حديث جربيل 

 eحنـن جلـوس عنـد رسـول اهللا بينمـارضي اهللا عنه قال: ( اخلطابأمري املؤمنني عمر بن  فعن
 أثــرذات يــوم، إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، ال يــرى عليــه 

إىل ركبتيــه، ووضــع كفيــه  ركبتيــه، فأســند  eإىل النــيب الســفر، وال يعرفــه منــا أحــد، حــىت جلــس
  على فخذيه، وقال يا حممد! أخربين عن اإلسالم!

ــــه إال اهللا، وأن حممــــدا رســــول اهللا، وتقــــيم  اإلســــالم(: eرســــول اهللا فقــــال أن تشــــهد أن ال إل
ــؤيتالصــالة  ــت إن اســتطعت إليــه ســبيال وت : صــدقت. قــال )الزكــاة، وتصــوم رمضــان وحتــج البي

  يسأله ويصدقه! لها فعجبن
تــؤمن بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر وتــؤمن  أن(: قــال: فــأخربين عــن اإلميــان! قــال

  . قال صدقت.)وشرهبالقدر خريه 
  .)تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك أن(: قال: فأخربين عن اإلحسان، قال
قــال: فــأخربين عــن  ،)عنهــا بــأعلم مــن الســائل املســؤول مــا(: فــأخربين عــن الســاعة، قــال: قــال

األمــُة ربتهــا وأن تــرى احلفــاة العــراة، العالــة، رعــاء الشــاء يتطــاولون يف  تلــد أن( :أماراmــا، قــال
  .)البنيان

: اهللا ورســوله أعلــم. قــال: قلـت )عمــر أتـدري مــن الســائل؟ يــا(انطلـق فلبثــت مليــا. مث قـال:  مث
  )٣٦)()يعلمكم دينكم أتاكمجربيل  فإنه(



أنه يقوم على أساس فعلي واحد هو الصالة! أال ترى أن  جيديف هذا احلديث العظيم  فالناظر
؟ وأن هــذه األركــان ةاملــذكور قــائم علــى األركــان اخلمســ احلــديث(اإلســالم) كمــا هــو يف ســياق 

يف إال الصــالة، وذلــك لشــعاريتها الكــربى وَعَلِميَِّتهــا القويــة  الظهــورال ظــاهر فيهــا متــام  ةاخلمســ
يف هــذا التحليـــل هـــو أن اإلســالم هنـــا ورد مبعـــىن الشــعائر الظـــاهرة، والصـــور  ومعتمـــدناالــدين. 
وهـو أمـر  املعتقـد،يف الدين، بدليل أن اإلميان كما هو يف السياق ذاته إمنا ينطبق علـى  العملية

م هـي عـني اإلسـال الـيتباطن ال يرى وال ينكشف يف ا8تمع إال مـن خـالل الشـعائر التعبديـة، 
يف صـورة اإلسـالم، كمـا أنـه  العملـيباملفهوم املذكور! فال قيمة لإلميان إن مل يرتجم إىل الواقـع 

إميـان األفـراد متعـذر؛ ألنـا أمرنـا  حماكمـةال قيمة لإلسالم إن مل يـنب علـى أصـل اإلميـان، ولكـن 
اكمــة ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إمنــا تكــون حم مــنأن حنكــم بالظــاهر واهللا يتــوىل البــاطن، هــذا 
هنــا هــو اإلســالم كمــا تــرى، أعــين األركــان  والعمــلإميــان اإلنســان تبعــا لعملــه ولــيس العكــس. 

  العملية اخلمسة! 
عـــن مفهـــوم اإلســـالم واإلميـــان وإمنـــا هـــو حقيقـــة اجلمـــع  خارجـــااإلحســـان فإنـــه لـــيس شـــيئا  أمـــا

َ◌َن) املرُء إسالَمه وزينه باإلميان   فكلمابينهما على التمام والكمال،  كان أكثـر قربـا مـن (َحسَّ
عبادتـــه إيــاه كأنـــه يـــراه! وتــزيني اإلســـالم باإلميـــان هــو تعميـــق الشـــعور أثنـــاء  يفاهللا حــىت يكـــون 

ـــيب، الـــذي هـــو املرجعيـــة الكليـــة يف التصـــور اإلســـالمي  بالعبـــاداتالقيـــام  اخلمـــس باملعتقـــد الغي
ــ للكــون  ومالئكتــهاهللا واإلنســان واحليــاة واملصــري. فاملصــلي مــثال وهــو يعــب مــن معــني اإلميــان ب

بتلــك  القلــبوكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر، هــو املصــلي حقيقــة، وبقــدر مــا يكــون امــتالء 
  املعاين بقدر ما تسمو العبادة إىل مقام اإلحسان!

إىل األســاس األول الــذي هــو اإلســالم! أي العمــل. وهــذا  كليهمــاأمــر اإلحســان واإلميــان   فــآل
املســؤول عنهــا بــأعلم مــن  مــا(و أمــر غــري عملــي؛ ألنــه ! وهــالســاعةهــو النكتــة يف ســؤاله عــن 

 الصــيغة؛يــريب أصــحابه علــى قاعــدة قعــدها العلمــاء بعــد، مــن حيــث  eالنــيب فكــان )الســائل!
ــى هــذا الــنص وأمثالــه مفادهــا: أن ( ــم لــيس حتتــه عمــل فهــو  كــلبنــاء عل قــرره  كمــا) باطــلعل

  ).٣٧شيخ املقاصد أبو إسحاق الشاطيب رمحه اهللا(
  يف السري فقد رخص يف تعلمها ومعرفتها!  املنشطةرات هي من العالمات األما وألن



وهـو اإلسـالم، أي العمـل باألركـان اخلمسـة بالقصـد  عصـمتناإذن إىل أساسنا الذي هو  فنعود
قــائم علــى ركنيــة الصــالة أساســا، وذلــك للنصــوص القرآنيــة  hــااألول. وقــد قلــت: إن العمــل 

وهي كثرية جدا، ولكون الصالة هي الشعار العملي األعلى  ،وأمثاهلاواحلديثية السالف ذكرها 
  اإلسالم يف النفس وا8تمع كما قررت، وهذا بيانه هو كما يلي: لشخصيةواألظهر، املمثل 

هللا وأن حممدا رسـول اهللا) يرجـع يف املـآل ا(شهادة أن ال إال  هوترى أن الركن األول الذي  أال
نتماء إىل اإلسـالم ومفتاحـه الكلـي، وإمنـا هـو إقـرار قلـيب أي منطلق اال االعتقادي؟إىل األصل 

 الناحيـةيكون لفظيا؟ وإن كان سيق هنا مساق (القول واإلعالن)، مث إن لفظيته ـ من  أنقبل 
واملشركني إمنـا  الكفارالعملية ـ ليست واجبة على التكرار، ومعلوم أن الداخل إىل اإلسالم من 

أو يـأيت مبـا ينقضـها  بعكسـهاكـون hـا مسـلما أبـدا حـىت يقـر يكفيه أن ينطق hا مرة واحـدة في
  هلا نافلة، ليس إال.  تكرارهمن األقوال واألفعال! فإن مل يصدر منه شيء من ذلك كان 

ال جتــب إال علــى األغنيــاء وليســت عامــة يف كــل مكلــف  حمــدودةإيتــاء الزكــاة فهــو عبــادة  أمــا
مـن حيـث هـو مكلـف! وهلـذا وجبـت يف مـال  ال بذمـة املكلـف بالنصاببالعني؛ ألcا متعلقة 
النصـاب ـ ومهـا غـري مكلفـني. مث هـي فـوق ذلـك ال جتـب إال مـرة يف  بلـغالصـيب وا8نـون ـ إذا 

يوميــــة مســــتمرة، فظهورهــــا قليــــل جــــدا، وشــــعاريتها االجتماعيــــة غــــري  عبــــادةاحلــــول! وليســــت 
اإلسـالم، فمعلـوم أن أبـا التقليل من قيمتهـا وال مـن أي ركـن مـن أركـان  هذامستمرة، وال يعين 

عنه قاتل مانعيها! وإمنـا العـربة عنـدنا ههنـا شـيء آخـر وهـو بيـان أولويـة الصـالة  اهللابكر رضي 
  من الناحية الدعوية أساسا.  عمليا

متعلقـه التكليفـي ـ شـهر واحـد يف السـنة، وأمـا احلـج فهـو  عمـومفـرض الصـيام فهـو ـ رغـم  أمـا
  لى املستطيع إليه سبيال فقط! العمر وع يفأقلها مجيعا؛ ألنه مرة 

الوحيــدة، الدائمــة، واملســتمرة، والعامــة، يف كــل مكلــف  العبــادةالصــالة إذن هــي تلــك  فتبقــى
علــى الفاقــد عقلــه واحلــائض والنفســاء فــإذا زالــت هــذه املوانــع تعلــق  إالبــالعني، ال تســقط أبــدا 

 الصـــالتني يف ! وقــد رخـــص الشـــارع يف قصـــر الصــالة، واجلمـــع بـــنيجديـــدالفــرض بالذمـــة مـــن 
ومل يـــرخص يف إســـقاطها أبـــدا إال فيمـــا ســـبق ذكـــره مـــن موانـــع  خمتلفـــة،صـــور خمتلفـــة وألســـباب 
معلـــوم، ولـــو أن ســـجينا قيـــد مـــن يديـــه ورجليـــه إىل ســـارية، أو   وحـــالمنضـــبطة بوقـــت معلـــوم 
ـــه أن يصـــليها إميـــاء  ســـقطتكرســـي، أو حنومهـــا، ملـــا  عنـــه، مـــا دام عقلـــه حاضـــرا معـــه! وإمنـــا ل



أو كيفما استطاع حسب وضعه وأمنـه. بـل إن الشـارع أوجبهـا علـى  بالرأس،إشارة  أوبالعني، 
حتت ظالل السيوف واحلـراب، أو قـل حتـت ضـخ الرصـاص والصـواريخ! بـل  يقاتلاملقاتل وهو 

الوضــوء والتــيمم كليهمــا فــال تســقط عنــه رغــم ذلــك حســب مــا ذهــب إليــه  عــنقــد يعجــز املــرء 
  عقله حاضرا! دام) ما ٣٨اجلمهور(
  يف الدين هي أساس الدين! الشاملةهذه العبادة الكلية  الصالة

يف قيمتها وأثرها يف النفس وا8تمع مبا ال يدع جمـاال  واحملدثونكتب العلماء القدماء منهم   وقد
ورأس الكليــات. وإن جمتمعــا حســنت فيــه الصــالة هلــو جمتمــع قــد  العبــادات،للشــك يف أcــا أم 
، فــال خــوف عليــه بعــد ذلــك مــن ضــالل املضــلني، وال اســتفزاز العــاملني ربأســلم ناصــيته هللا 
لإلفساد حينئذ؛ ميكن ردهـا وحمقهـا، بأقـل نـداء، أو أدىن خطـاب، مـن  حماولةالشياطني. وكل 

يبثه يف الناس؛ منبها على خطورة هذا السلوك أو ذاك، أو داعيـا إىل هـذا  مصلح،رجل صاحل 
هتـه خاشـعا هللا الواحـد القهـار؛ ال ميكـن أن يصـغي ذاك! ألن ا8تمع الـذي حيـين جب أواألمر، 

  أمره، وال أن يقتدي بغري هديه سبحانه وتعاىل.  لغري
اخلـري ميكـن لـك أن تـدعو إىل أي مشـروع آخـر، يرتقـي  إىلفقط ميكنـك أيهـا الـداعي  وهنالك

علـوم من أمور سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة، ممـا هـو م والتدين،با8تمع يف مراتب التعبد 
ـ من حيث هو عالقـات ومؤسسـات، ال مـن حيـث هـو أفـراد ـ إال  ا8تمعأنه ال يكمل إسالم 

عندي أن املشروع السياسي اإلسالمي، أو االقتصادي، أو حنومهـا، جيـب  هذابه. وليس معىن 
  له كال! العملأن يتأخر 

فســواء  أن يــتم إال علــى أرضــية اجتماعيــة متدينــة، ميكــنالقصــد أن ذلــك كلــه ال  وإمنــا
وواكبـه، فـاملهم هـو حصـوله ابتـداء، والبنـاء عليـه  االجتمـاعيتأخر هذا أو زامن العمل للتـدين 

يف الـــــبالد  الـــــدينلتجديـــــد تفصـــــيلية عـــــن برجمـــــة  الـــــدفاعيف كـــــل شـــــيء. فلســـــت هنـــــا بصـــــدد 
اإلســالمية، وإمنــا أنــا هنــا بصــدد الــدفاع عــن حقيقــة واحــدة هــي: أن تــدين ا8تمــع، هــو البــدء 

حيميه من األخطار كلها. كما أن حبثـي  الذيمشروع دعوي، وهو صمام األمان  السليم لكل
اليت تنطلق إىل تدين املؤسسات قبل العمل علـى  اخلاسرةهذا إمنا هو حتذير من تكرار التجربة 

وتـــدبر معـــي هـــذه احلقيقـــة  بغـــض النظـــر عـــن تـــدين أهلهـــا! السياســـةتــدين األفـــراد. وإىل تـــدين 
وردناه قبل ـ وال منل أبدا من تكراره ـ من قول اهللا جل وعال، الذي يعلم العجيبة املبصرة فيما أ



نَــا َوَلَقــدْ (حقيقــة دينــه وكيــف تقــام قواعــده. قــال ســبحانه:   ِمــن بـَْعــِد الــذِّْكِر َأنَّ  الزَّبـُـورِ ِيف  َكَتبـْ
ــ١٠٥:األنبيــاء( )ابِــِدينَ عَ  لَِّقــْومٍ  لََبَالًغــا َهــَذا ِيف  ِإنَّ . الصَّــاِحلُونَ  ِعَبــاِديَ  يَرِثـَُهــا اْألَْرضَ   ).١٠٦ـ

) !َعابِــِدينَ  لَِّقـْومٍ  لََبَالًغــا َهـَذا ِيف  ِإنَّ هكـذا يرتفـع التقريــر املؤكـد بكـل أدوات التوكيــد يف اآليـة: (
تلك حقيقة املنهج اإلصالحي يف اإلسالم يرفعهـا القـرآن عاليـا يف السـماء بيانـا وإعالنـا؛ (ملـن  

  !) فاقرأها وأعدها وتدبر٣٧(ق:كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)
يف اإلســالم ـ بعــد الشــهادتني ـ ولقــد مضــى علــى  فــرضكانــت الصــالة أول عمــل   ولــذلك

من أعمال الدين غريها. حىت إذا كانت للمسلمني  بشيءاملسلمني مبكة زمن وهم ال يقومون 
ــت إقاؤ هــو أول م املســجدباملدينــة املنــورة دولــة كــان  مــة ســائر سســة مــن مؤسســاmا. وعليــه انبن

  !فتأمل .املؤسسات األخرى
األوىل، يف مشــــهد مبكــــر جــــدا، مــــن مشــــاهد  اإلســــالمنــــص طريــــف حيكــــي مظــــاهر  ولــــدينا

أقــل وال أكثــر! فعــن عفيــف الكنــدي رضــي اهللا عنــه  الاملســلمني، وهــم يومئــذ حنــو ثالثــة نفــر! 
بعــض احلــج، فأتيــت العبــاس بــن عبــد املطلــب؛ ألبتــاع منــه  فقــدمتامــرءا تــاجرا،  كنــتقــال: (

فواهللا إين لعنـده مبـىن إذ خـرج رجـل مـن خبـاء قريـب منـه، فنظـر إىل  تاجرا،التجارة، وكان امرءا 
مالــت، قــام يصــلي، مث خرجــت امــرأة مــن ذلــك اخلبــاء الــذي خــرج ذلــك  رآهــاالشــمس، فلمــا 

تصـلي، مث خـرج غـالم حـني نـاهز احللـم مـن ذلـك اخلبـاء، فقـام معـه  خلفـهالرجل منه، فقامت 
  يصلي.

قــال هــذا حممــد بــن أخــي عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب.  هــذا؟قلــت للعبــاس: يــا عبــاس مــا : فقــال
امرأتــه خدجيــة بنــت خويلــد. قــال: فقلــت: مــن هــذا  هــذهقــال: قلــت: مــن هــذه املــرأة؟ قــال: 
  عمه. ابنالفىت؟ قال: هذا علي بن أيب طالب 

علــى أمــره إال  : يصــلي. وهــو يــزعم أنــه نــيب، ومل يتبعــهقــال: قلــت: فمــا هــذا الــذي يصــنع؟ قــال
  يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. وهوامرأته وابن عمه هذا الفىت. 

بن قيس ـ يقول: ـ وأسلم بعد فحسـن إسـالمه ـ لـو   األشعث: فكان عفيف ـ وهو ابن عم قال
  ).٣٩فأكون ثانيا مع علي بن أيب طالب!)( يومئذ؛كان اهللا رزقين اإلسالم 

صـحابه كـانوا إذا حضـرت الصـالة ذهبـوا يف الشـعاب فاسـتخفوا وأ النـيب أنابـن هشـام: ( وذكر
  )٤٠.)(قومهمبصالmم عن 



العملــي األول للمســـلمني حــىت كــان بنــاء الدولـــة  الشــعاربقيــت الصــالة بعــد ذلـــك هــي  ولقــد
) الـــذي صـــار بعـــد ذلـــك منطلـــق مجيـــع ٤١املســـجد النبـــوي.( ببنـــاءاإلســـالمية باملدينـــة املنـــورة 

  مؤسسات الدولة، واستكمال هياكلها. سائر القرارات واحلركات لبناء
ومـــــا ملكـــــت أميـــــانكم! الصـــــالَة ومـــــا ملكـــــت  الصـــــالةَ وهـــــو يوصـــــي: ( e النـــــيب ومـــــات

أن خـــري  واعلمـــوااجلامعـــة املانعـــة قاضـــية علـــى مـــا ســـواها: ( eكلمتـــه) وبقيـــت  ٤٢أميـــانكم!)(
  ).٤٣)(الصالةأعمالكم 

سلم رجاء جارودي، يف حماضرة له عن املفكر الفرنسي امل عنأمجل الكلمات اليت أرويها  ومن
الــدروب تـــؤدي إىل املســـجد؛ وكـــل  كـــلومجاليــة هندســـتها، قـــال: ( العتيقـــة،املدينــة اإلســـالمية 

  إىل الصالة)! تؤدياملساجد 
ــت الصــالة إذن هــي   لقــد العمليــة األوىل للــدين كــل الــدين. وكــان املســجد بفضــاءاته  النــواةكان

سـتوى النفسـي واحلركـي ـ لكـل الفعـل اإلسـالمي؛ دعـوًة ـ علـى امل الشـاملالعظيمـة هـو اإلطـار 
  ودولة.

ولكن ذلك كله ال يتم إال باكتساب وعي سياسي ناضج؛ ألنـه قـد ُعلِـم أن أحكـام الشـريعة ـ 
سـواء منهـا الفرديـة أو اجلماعيـة ـ ال تتحقـق يف الواقـع إال بفقـه دقيـق ملـا يسـمى يف علـم أصـول 

ة طبيعـة احملـل الـذي جيـب أن يتنـزل عليـه احلكـم الشـرعي. الفقه بعلم (حتقيق املناط)، أي معرف
ومــن هنــا كــان تطبيــق األحكــام الدعويــة رهينــا مبعرفــة حتقيــق مناطاmــا أيضــا. وإمنــا فقــه حتقيــق 
املناطات الدعوية ـ يف احلقيقة ـ هو الوعي السياسي، أو الفقـه السياسـي، الكفيـل جبعـل احلركـة 

ان وأهلــه، إقليميــا وعامليــا، فتتخــذ اخلطــوة املناســبة يف اإلســالمية علــى وعــي دقيــق وشــامل بالزمــ
الوقــت املناســب ويف احملــل املناســب. وإال فهــي معرضــة خلــبط العشــواء يف الليلــة الظلمــاء. هــذا 

  أمر ال ينكره إال من مل حيط بسنن اهللا االجتماعية يف السابقني والالحقني.
لعمـــل السياســـي يف املشـــروع الــــدعوي وببيـــان هـــذا فإنـــه ال يلـــزم مـــن إنكارنــــا لعـــدم مفتاحيـــة ا

اإلسالمي إمهال التفكـري السياسـي، أو العمـل السياسـي مطلقـا. وإمنـا قصـدنا أن نضـعه حيـث 
  يستحق وظيفًة ورتبًة. واهللا املوفق للصواب.

أنـــه: عمـــل لتجديـــد اإلميـــان يف الـــنفس وا8تمـــع،  اإلســـالميةالبيـــان القـــرآين للـــدعوة  فخالصـــة
والتعريـف بـه، ربـا خالقـا لـه األمسـاء احلسـىن. ولـه ـ مبقتضـى  اهللاعلـى  عقيدة تقـوم علـى التعـرف



: أن يعبــدوه وال يشــركوا بــه شــيئا. وأن عبادتــه تعــاىل حركــة شــاملة يف عبــادهذلــك ـ حــق علــى 
 الــيت. الصــالة أبــرز مظاهرهــا وســيلًة وغايــًة. والقــرآن هــو جــوهر الرســالة الربانيــة وا8تمــعالــنفس 

مســلكا عمليــا  eضــاه نشــهد أن حممــدا رســول اهللا. فكانــت ســنتهتضــمنت كــل ذلــك؛ إذ مبقت
. ذلــك احلــق إن شــاء العــاملنييهــدي إىل اهللا، ومرجعــا يرجــع بالنــاس إىل القــرآن: رســالة اهللا إىل 

  .)٣٢(يونس:اهللا، (فماذا بعد احلق إال الضالل)
  :خاتمة
ة؛ ومـن التجـارب الشـرعية، وقواعـد االسـتنباط مـن جهـ النصوصفقد تبني؛ انطالقا من  وبعد،

مـن جهـة ثانيـة، مث مـن الشـهادات البشـرية وخرباmـا العمليــة  االسـتقرائيةاالجتماعيـة، ونتائجهـا 
مفتــاح العمــل الــدعوي اإلســالمي رهــني ـ أوال وقبــل أي شــيء ـ بتحقيــق  أنمــن جهــة ثالثــة؛ 
وســائر  ! أي أنــه البــد مــن مراجعــة (التصــورات) و(املفــاهيم)، و(املنــاهج)نفســه(إســالميته) يف 

ــــيتالوســــائل،  تتبناهــــا هــــذه اجلماعــــة أو تلــــك، أو يعرضــــها هــــذا املفكــــر أو ذاك؛ كمشــــروع  ال
  وإقامته يف ا8تمع. وذلك من خالل النظر يف القضايا األساسية اآلتية: الدين،لتجديد 

ــ هــو ـ بنــاء علــى  يسأصــول الــدين وال التــدين، ولــ مــنأن العمــل السياســي لــيس أصــال  أوال: ـ
، وفرع خـادم، وآلـة استبصـار مهمـة، بـل وسيلة تابعة هومن أصول الدعوة. وإمنا ذلك ـ أصال 

ومــن هنــا فقــد كــان مــن أخطــر أخطــاء احلركــات  .ضــرورية؛ لتحقيــق مناطــات العمــل الــدعوي
  !اإلسالمية: الوقوع يف َشَرك حتزيب اإلسالم

ــ وص؛ (بإكراهــات) ا للنصــهــمــن أحواهلــا؛ تــأثرت يف فهم كثــريأن احلركــة اإلســالمية، يف   ثانيــا: ـ
ـــا حضـــور  واأليديولوجيـــةالظـــروف التارخييـــة، والسياســـية،  الســـائدة يف بيئتهـــا وزماcـــا. ومـــن هن

اجلانـب النفسـي كــرد فعـل (الإرادي) يف معاجلــة املشـروع اإلســالمي الـدعوي والتنظــري لـه. ومــن 
  الصادرة عنها يف هذا اخلصوص. األدبياتهنا نسبية كثري من 

اإلسالمية رغم تعدد جتلياmـا واخـتالف مظاهرهـا، إمنـا  ا8تمعاتحلاصلة يف أن األزمة ا ثالثا: ـ
(القوة) ـ وإن كـان الـنقص فيـه فظيعـا جـدا ـ لـيس هـو أسـاس األزمـة  فجانبهي أزمة (أمانة)! 

نتيجة لغياب األمانة. فاألزمة اليوم يف انعدام (اإلرادة) للسعي فعال إىل األخـذ  هواليوم، وإمنا 
الكــرمي  القـرآنة). وانعـدام (اإلرادة) إمنــا هـو أزمــة أمانـة! ولقــد ذكـر اهللا تعــاىل يف (القــو  بأسـباب

عرضـنا  إنـا: (سـبحانهمفهوم (االسـتخالف) اإلنسـاين يف األرض فسـماه (أمانـة)، وذلـك قولـه 



منها، ومحلها اإلنسان إنه   وأشفقناألمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها، 
ـــه تعـــاىل: ( كـــان). وهـــو الـــذي  ٧٢هـــوال)(األحزاب:كـــان ظلومـــا ج قـــال ربـــك  وإذبعـــد يف قول

  ).٢٩)(البقرة:خليفةللمالئكة إين جاعل يف األرض 
يف األرض. وإمنــا القـوة شــقها الثـاين الــذي ينبـين عليهــا.  االسـتخالف(األمانـة) عنــوان  فكانـت

صـــفتني جـــوهريتني يف   مفهـــوم (الضـــبط والعدالـــة)، باعتبارمهـــا األمـــةولـــذلك تـــواتر عنـــد علمـــاء 
. فالضـبط: مشــري إىل القــوة، والعدالـة هــي األمانــة. وهـو مــرتجم عــن املســلمةكمـال الشخصــية 

: ســبحانه) وقولـه ٢٦خــري مـن اسـتأجرت القــوي األمني)(القصـص: إنتعـاىل: ( قولـهالقـرآن يف 
  هنا مبعىن األمانة. واحلفظ). ٥٥اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم)(يوسف: قال(

أن احلركـــة اإلســـالمية مل تـــنجح جناحـــا حقيقيـــا يف حتقيـــق  ههنـــااخلطـــري بالنســـبة لنـــا  واإلشـــكال
التبشري hا كقيمة دينية كربى. وهـذا مـن أشـد أزماmـا علـى املسـتوى  يف(األمانة) يف ذاmا، وال 

األمانـــة يفـــرتض أنـــه الشـــيء الـــذي ميكـــن اعتبـــاره (ختصـــص) احلركـــة  مســـألةالعملـــي! ذلـــك أن 
  مية!اإلسال

الشجاعة واجلرأة على قبول النقد املوضوعي، وممارسة  امتالكأن منطلق احلل كامن يف  رابعا: ـ
أو بتعبري اليوم (النقد الذايت)؛ لتحرير الفكر والوجدان اإلسـالميني  اإلسالمي،مبدأ (احملاسبة) 

 أقـلدين) ال ـ بعد البحـث اهلـادئ املخلـص ـ أنـه جمـرد (رد فعـل نفسـي) أو (غلـو يف الـ تبنيمما 
  وال أكثر، ال (يقينيات) ـ كما قد نعتقد ـ من أصول املشروع اإلسالمي!

غايـة كـل مشـروع إسـالمي مـن حيـث هـو مشـروع  هـوأن أصول جتديد الدين الذي  خامسا: ـ
  أساسا على القضايا الثالث املفصلة قبل: قائمة(اجتماعي) ـ باملعىن الشمويل للكلمة ـ 

) مما شابه من دسائس شركية خفية، وإخالص الوجهة فيـه إىل اهللاإىل  ـ حترير مفهوم (الدعوة أ
لــدى اإلنســان بــذلك. كمــا هــو الشــأن يف اخلطــاب الــدعوي  الوجــودياهللا. وخماطبــة الوجــدان 

  القرآين.
  الكرمي كخطاب إهلي لكل الناس بشكل فردي ومجاعي. القرآنالوعي برسالية  جتديدـ ب 
الدعوي كما هـي مرتبـة يف التشـريع اإلسـالمي، وذلـك  املنهاج احرتام مراتب األولويات يف ـج 

ــــب القــــرآن قبــــل الســــلطان.  ــــان بالوســــائل عــــن  والعمــــلبطل ــــة. وعــــدم االفتت للــــدين قبــــل الدول
  الغايات.



  هل بلغت؟ اللهم فاشهد! أال
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. الصاحلات،هللا الذي بنعمته تتم  واحلمد

السجلماسي غفر اخلزرجي بن احلسن األنصاري  فريد: وغفرانه راجي عفوهعبد ربه،  وكتبه
  اهللا له ولوالديه ولكافة املسلمني.

مجادى األوىل: ١٦الفراغ من تسويده مبكناسة الزيتون/املغرب. يوم األربعاء  وكان
  م.١٦/٠٨/٢٠٠٠هـاملوافق ل١٤٢١

  ــــــــ
  الفصل الرابع: هوامش

  .٦٧:للمؤلف) الفجور السياسي ١(
ــــــو داود واحلــــــاكم، ٢( ــــــاين يف (ص.ج.ص):والبيهقــــــي) رواه أب ، ويف ١٨٧٤. وصــــــححه األلب

  .٥٩٩السلسلة الصحيحة: رقم:
  ٤/٢٥٦) املوافقات: ٣(
  .٤/٢٥٠) املوافقات: ٤(
  ) متفق عليه.٥(
  .٢١٥٩األلباين يف سلسلته الصحيحة رقم:  وصححه) أخرجه ابن حبان واحلاكم. ٦(
إىل هـدى كـان لـه مـن األجـر مثـل أجـور مـن تبعـه، ال يـنقص مـن دعـا  من: (e) حنو قوله٧(

  مسلم. رواهشيئا... احلديث)  أجورهم
  .١/١٧٣) يف ظالل القرآن: ٨(
مجاليـــــة (االنتســـــاب)  يفاألول مـــــن الفصـــــل الثالـــــث:  املبحـــــث) مجاليـــــة الـــــدين للمؤلـــــف. ٩(

  التعبدي.
ـــيب١٠( يف ســـجوده مـــن ، للرجـــل، الـــذي جـــاء يتصـــنت عليـــه مـــا يقـــول e) ذلـــك جـــواب الن

التقاط العبارات؛ لسريتها؛ حاول مع معاذ بـن جبـل فلـم يفلـح أيضـا  يفالدعاء؛ فلما مل يفلح 
) معـــاذ نـــةوإين ال أحســـن دنـــدنتك وال دند أمـــاقـــائال: ( eاهللا رســـولفطلـــب بيـــان ذلـــك مـــن 

النــار. فقــال لــه  مــنالنــيب مــا يقــول هــو يف ســجوده، فقــال: أســأل اهللا اجلنــة وأســتعيذ بــه  فســأله



بكاملها رواها أبو داود وابن ماجه. واحلديث صـححه  والقصةنددن!)  حوهلا: (eرسول اهللا
  .٣١٦٣:رقماأللباين يف (ص.ج.ص) 

  .٣٤٩ـ٣/٣٤٨:السالكني) مدارج ١١(
  ٢/٤٨٢املكتوبات:  :النور رسائل كليات) ١٢(
  ٣/٥٥٣اللمعات:  :النور رسائل كليات) ١٣(
  .٢/٤١٩املكتوبات:  :النور رسائل كليات) ١٤(
 ٣/٥٥٣يف: اللمعـات:  أيضـا. ن. مثلـه ١/٣٢٦الكلمـات:  :النـور رسـائل كليـات) ١٥(

  .٤/١٩٧والشعاعات: 
  ٤/١٩٧) الشعاعات: ١٦(
  .١٢٤١ـ٣/١٢٤٠) يف ظالل القرآن: ١٧(
فضـيلة الـدكتور أمحـد الريســوين أننـا نـربئ (حركـة التوحيــد  بــأقوال) ال يلـزم مـن استشـهادنا ١٨(

  على احلركة اإلسالمية يف خصوص هذا السياق. ناهانتقدواإلصالح) مما 
  .١/٧٠) مدارج السالكني:١٩(
  ) رواه مسلم.٢٠(
 وأمـــا. قـــال الشـــيخ إبـــراهيم العلـــي معلقـــا علـــى هـــذه الروايـــة: (األوســـط) رواه الطـــرباين يف ٢١(

يف إسالم عمر فلم أجـد فيهـا روايـة صـحيحة غـري مطعـون فيهـا (...) وهـذه  األخرىالروايات 
ذكــرت أقــرب الروايــات إىل الصــحة، ومــع ذلــك فهــي مرســلة. وإســنادها كــل رجالــه  الــيتة الروايــ

  .٨٠السرية النبوية: صحيحبن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة)  وشريحثقات. 
  .للبخاري) متفق عليه، واللفظ ٢٢(
يف وابن هشـام يف السـرية، والبيهقـي يف الـدالئل وأبـو نعـيم  مسنده،) أخرجه أبو يعلى يف ٢٣(

شــيبة يف املصــنف، وعبــد بــن محيــد، واحلــاكم يف املســتدرك وصــححه،  أيبدالئــل النبــوة، وابــن 
  .٦٤األستاذ إبراهيم العلي يف صحيح السرية النبوية: وحسنهووافقه الذهيب. 

  ) من حديث أخرجه البخاري.٢٤(
ه . وقـــال: صـــحيح علـــى شـــرط البخـــاري. ومل خيرجـــاه. ووافقـــاملســـتدرك) رواه احلـــاكم يف ٢٥(

  .٥٨(صحيح السرية النبوية) إلبراهيم العلي: يفالذهيب. ن. ذلك مفصال 



ـــــ١٠٦النبويـــــة: الســـــرية) ن. القصـــــة مفصـــــلة يف صـــــحيح ٢٦( . أخرجـــــه ابـــــن إســـــحاق، ١٠٧ـ
احلـــديث  فيكـــون(. قـــال األســـتاذ إبـــراهيم العلـــي: خمتلفـــةوالطـــربي، والطـــرباين، والبيهقـــي بطـــرق 

  .١٠٧نبوية:السرية ال صحيح) مبجموع هذه الطرق حسنا
وابـــن حبـــان بســـند صـــحيح كمـــا يف صـــحيح اجلـــامع  واألربعـــة) جـــزء حـــديث رواه أمحـــد ٢٧(

  الصغري.
  ٢٠٢٤:الصحيحة) ينظر خترجيه يف ٢٨(
  .٣١:للشرنويب) شرح احلكم العطائية ٢٩(
  ٤٤٦: اإلسالم صيقل :النور رسائل كليات) ٣٠(
البيهقـــــي يف شـــــعب اإلميـــــان. األدب املفـــــرد، واحلـــــاكم و  يف) رواه ابـــــن ســـــعد والبخـــــاري ٣١(

   ٢٣٤٩وصححه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم: 
  .١١٢٨ابن عمر وصححه األلباين يف (ص.ج.ص) رقم:  عن) رواه ابن ماجه واحلاكم ٣٢(
  ) رواه مسلم.٣٣(
  والنسائي. البخاري) رواه اجلماعة إال ٣٤(
ه األلبـــاين يف وابـــن حبـــان واحلـــاكم عـــن بريـــدة وصـــحح والنســـائي) رواه أمحـــد والرتمـــذي ٣٥(

  )٤١٤٣(ص.ج.ص:
  ) رواه مسلم.٣٦(
ــثالث  العلميــة) تلــك قاعــدة مستخلصــة مــن املقــدمتني الســابعة والثامنــة مــن املقــدمات ٣٧( ال

إىل  ١/٦٠املوافقـات: انظـرعشرة لكتاب املوافقات. وقد تردد هـذا املعـىن عنـد الشـاطيب كثـريا. 
٧٧ .  

  .١/٣٣٧) نيل األوطار: ٣٨(
وقـال: صـحيح اإلسـناد، ومل خيرجـاه. ووافقـه الـذهيب،  املستدرك،حلاكم يف ) رواه أمحد، وا٣٩(

يف اخلصــائص. وذكــره احلــافظ يف اإلصــابة، وعــزاه للبغــوي  والنســائيوابــن ســعد يف الطبقــات، 
يف تارخيـــــــه، والبخـــــــاري يف التـــــــاريخ الكبـــــــري، وابـــــــن عبـــــــد الـــــــرب يف  الطـــــــربياه و وأيب يعلـــــــى، ور 

 الســرية"حــديث حســن جــدا.(ن. ذلــك مفصــال يف كتــاب عبــد الــرب:  ابــناالســتيعاب. وقــال 
  ).٥٣إبراهيم العلي:  لألستاذ "النبوية الصحيحة



  .١/٢٤٧) ابن هشام:٤٠(
  .١٣٢ـ١٣١) صحيح السرية:٤١(
  .الثاين ل) سبق خترجيه بالفص٤٢(
والـدارمي، والبيهقـي، وابـن ماجـه، والبـزار، والطـرباين،  واحلـاكم،) رواه أمحد، وابن حبـان، ٤٣(

. واأللبـــــاين يف ٤/١٠٨واحلـــــافظ يف الفـــــتح:  ١٤/١٢١التمهيـــــد يفحه ابـــــن عبـــــد الـــــرب وصـــــح
  .)٩٥٢(ص.ج.ص: 

  وانظر بعده الفهارس. ــــــــــ cاية الفصل الرابع واخلامتة.
 
 



 ئحة المصادر والمراجعال
  القرآن الكرمي ـ
أليب احلســــن علـــي بــــن حممـــد بــــن حبيـــب البصــــوري  الدينيـــةاليــــات األحكــــام الســـلطانية والو  ــــ

  .١٤١٥/١٩٩٤العريب بريوت. ط. الثانية:  الكتابهـ) نشر دار ٤٥٠املاوردي (ت:
وتصــرفات القاضــي واإلمــام. لإلمــام شــهاب الــدين  األحكــام،اإلحكــام يف متييــز الفتــاوى عــن  ـــ

أبـو غـدة. نشـر مكتـب املطبوعـات  به عبد الفتـاح اعتىنهـ). ٦٨٤أمحد بن إدريس القرايف(ت:
  .١٤١٦/١٩٩٥اإلسالمية. بريوت. ط. الثانية: البشائراإلسالمية حبلب سوريا. طبع دار 

هـ) حتقيق ٥٤٣عبد اهللا، املعروف بابن العريب املعافري(ت: بنأحكام القرآن أليب بكر حممد  ـ
  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦دار الكتب العلمية. بريوت: نشرحممد عبد القادر عطا. 

العشماوي، رئيس حمكمـة أمـن الدولـة مبصـر. نشـر  سعيداإلسالم السياسي للمستشار حممد  ـ
  النجاح اجلديدة. الدار البيضاء. مطبعة. ١٩٩١(موفم) للنشر. ط.الثانية:

فرانســوا بوركـا، ترمجــة د. لـورين زكــري، مراجعــة د.  تــأليفاإلســالم السياسـي صــوت اجلنـوب.  ــ
ودار العـــامل الثالـــث، مطبعـــة النجـــاح اجلديـــدة، الـــدار  فتتانســـينصـــر حامـــد أبـــو زيـــد. نشـــر 

  ١٩٩٤البيضاء: 
ـــ ـــب:أوريـــداإلســـالم والغـــرب والعوملـــة. حســـن  ـ ) ط. ٦. منشـــورات الـــزمن (سلســـلة كتـــاب اجلي

  : الدار البيضاء.اجلديدة. مطبعة النجاح ١٩٩٩األوىل: سبتمرب:
ــ الناشــر للطباعــة والنشــر) ودار منــري شــفيق. نشــر ( لألســتاذاإلســالم ومواجهــة الدولــة احلديثــة  ـ

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢: الثالثةالرباق للنشر بتونس. ط. 
ــ حممــد بــن إســحاق الشاشــي. نشــر دار الكتــاب العــريب:  بــنأصــول الشاشــي أليب علــي أمحــد  ـ

  هـ.١٤٠٢
ريتشـارد هريـر دكمجيـان، ترمجـة وتعليـق عبـد الـوارث سـعيد.  تـأليفاألصولية يف العامل العريب  ـ

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢. ط. الثالثة: مصراء ـ املنصورة، نشر دار الوف
هــــ). ضـــبطه وصـــححه األســـتاذ ٧٩٠موســـى الشـــاطيب ( بـــناالعتصـــام أليب إســـحاق إبـــراهيم  ـــ

  م.١٩٩١هـ/١٤١١. ط. الثانية: بريوتأمحد عبد الشايف. دار الكتب العلمية 



 تـــــأليف ســـــيد صـــــديق حســـــن خـــــان القنـــــوجي اإلمامـــــةإكليـــــل الكرامـــــة يف بيـــــان مقاصـــــد  ــــــ
ملكــــان للطبــــع، وال ألي جهــــة  ذكــــرم. بــــال ١٩٩٠هـــــ/١٤١١هـــــ) مطبــــوع ســــنة:١٣٠٧(ت:

  مسؤولة!
هــ) ٦٢٠عيسى بن أصبغ األزدي املعـروف بـابن املناصـف( بناإلجناد يف أبواب اجلهاد حملمد  ـ

hــا الـــدكتور قاســم عزيــز الـــوزاين لنيــل دكتــوراه الدولـــة يف  تقــدم(دراســة وحتقيــق) رســالة مرقونـــة 
اآلداب مبكنـــاس/املغرب. حتـــت إشـــراف الـــدكتور عبـــد الســـالم  كليـــةإلســـالمية مـــن  الدراســـات ا

  .١٩٩٨ـ ١٩٩٧هـ املوافق للسنة امليالدية: ١٤١٨ـ١٤١٧اهلراس. السنة اجلامعية: 
ـــ ، اعتـــىن بتخـــريج بـــن رشـــد احلفيـــدحممـــد بـــن أمحـــد الوليـــد  أليببدايـــة ا8تهـــد وcايـــة املقتصـــد  ـ

  م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩اجليل بريوت. ط. أوىل: أحاديثه طه عبد الرؤوف سعد، دار 
  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٧التاريخ الكبري لإلمام البخاري، نشر دار الكتب العلمية بريوت:  ـ
هـــ) حتقيــق ٦٥٦الـدين حممــود بــن أمحــد الزجنــاين ( شــهابختــريج الفــروع علــى األصــول لإلمــام  ــ

  م.١٩٨٧/هـ١٤٠٧بريوت. ط. اخلامسة:  الرسالةالدكتور حممد أديب صاحل. مؤسسة 
ــ مــن اهلجــرة إىل منتصــف خالفــة عثمــان. (رســالة جامعيــة  وبنيــةتطــور الدولــة اإلســالمية فكــرة  ـ

العليـــا (ماجســـتري) يف الدراســـات اإلســـالمية مـــن كليـــة  الدراســـاتمرقونـــة) قـــدمت لنيـــل دبلـــوم 
اخلــــــــــــــــــــامس). خــــــــــــــــــــالل الســــــــــــــــــــنة اجلامعيــــــــــــــــــــة:  حممــــــــــــــــــــداآلداب بالربــــــــــــــــــــاط. (جامعــــــــــــــــــــة 

ـــ١٤١٩ ـــ١٩٩٨هــــ/١٤٢٠ـ . حتـــت إشـــراف الـــدكتور بـــوكبريا الباحـــث حســـن م. أعـــده١٩٩٩ـ
  حممد الروكي.

فريــد األنصــاري. نشــر وزارة األوقــاف والشــؤون تــأليف  .الدعويــةالتوحيــد والوســاطة يف الرتبيــة  ـــ
ـــة قطـــر. ضـــمن  . الطبعـــة ٤٨و٤٧(كتـــاب األمـــة) القطريـــة. العـــددان: سلســـلةاإلســـالمية بدول

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦األوىل سنة: 
ـــ أيب جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي. نشـــر دار  لإلمـــامتأويـــل آي القـــرآن جـــامع البيـــان عـــن  ـ

  .١٤٠٨/١٩٨٨الفكر، بريوت: 
  مجالية الدين، تأليف فريد األنصاري (حتت الطبع). ـ
  هـ.١٤١٥دار الكتب العلمية بريوت، ط. الثانية:  داود،حاشية ابن القيم على سنن أيب  ـ



ــ ليــون. املركــز الثقــايف العــريب الــدار البيضــاء/بريوت. غ وبرهــانحــوار الــدين والدولــة: مســري أمــني  ـ
  .١٩٩٦ط. األوىل: 

سسـة الرســالة. ؤ واحلكــم للـدكتور فتحـي الــدريين. م السياسـةخصـائص التشــريع اإلسـالمي يف  ــ
  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢ط. األوىل: 

رة. الدينيـة للـدكتور حممـد عمـارة. دار الشـروق القـاه والسـلطةالدولة اإلسـالمية بـني العلمانيـة  ـ
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩ط. األوىل:

. نشــــر الــــدار العامليــــة للكتــــب والنشــــر. القــــاهرة. ط. خــــامتيكتور حممــــد د الــــدين والدولــــة للــــ ـــــ
  .١٩٩٨األوىل:

ــ ) ١٠). منشــورات الفرقــان (سلســلة احلــوار:الــدرويشراشــد الغنوشــي (حــوارات قصــي صــاحل  ـ
  لبيضاء. املغرب.قرطبة: الدار ا دار. ١٩٩٣ىل بالبيضاء:و الدار البيضاء. ط. األ

  . حتقيق الشيخ أمحد شاكر. دار الفكر بريوت.الشافعيالرسالة لإلمام حممد بن إدريس  ـ
ناصر الدين األلباين. نشر مكتبة املعرف الرياض.  حممدسلسة األحاديث الصحيحة للعالمة  ـ

  .١٤١٦/١٩٩٦ط. األوىل:
العبـــاس أمحـــد بـــن تيميـــة. دار  لتقـــي الـــدين أيب والرعيـــةالسياســـة الشـــرعية يف إصـــالح الراعـــي  ــــ

  م.١٩٩١هـ/١٤١١: الثانيةاآلفاق اجلديدة. املغرب. ط. 
سسة الرسـالة بـريوت. ط. اخلامسـة: ؤ خالف. نشر م الوهابالسياسة الشرعية لألستاذ عبد  ـ

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٣
ومقاصـدها. العالمـة الـدكتور يوسـف القرضـاوي.  الشـريعةالسياسة الشرعية يف ضوء نصوص  ـ

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٩مبصر. ط. األوىل:  املدينتبة وهبة بالقاهرة. مطبعة نشر مك
  شرح احلكم العطائية للشرنويب. ـ
  . دار القلم دمشق.١٤٠٩/١٩٨٩الزرقا. ط. الثانية:  أمحدشرح القواعد الفقهية للشيخ  ـ
ــ ــرتايب. منشــورات الفرقــان (سلســلة احلــوار: حســنالشــورى والدميقراطيــة للــدكتور  ـ  ) الــدار١٣ال

  . دار قرطبة: الدار البيضاء. املغرب.١٩٩٣:يضاءببالالبيضاء املغرب. ط.األوىل 
السالم ياسني. نشر مطبوعات األفق: الدار البيضـاء. ط.  عبدالشورى والدميقراطية لألستاذ  ـ

  .١٩٩٦األوىل:



. تـــأليف حممـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين. نشـــر وزيادتـــه(ص.ج.ص)= صـــحيح اجلـــامع الصـــغري  ــــ
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨: الثالثةإلسالمي. بريوت/دمشق. ط. املكتب ا

تـــأليف د. فـــؤاد زكريـــا، نشـــر دار التنـــوير، بـــريوت. ط.  العقـــل،الصـــحوة اإلســـالمية يف ميـــزان  ــــ
  م.١٩٨٥األوىل: 

حممد بن إمساعيل البخاري. شرح وحتقيق الشيخ قاسم  اهللاصحيح البخاري. لإلمام أيب عبد  ـ
  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧. ط. األوىل: ريوتبالشماعي الرفاعي. دار القلم 

ين. نشـر املكتـب ا. حتقيق حممد ناصر الـدين األلبـاملنذريصحيح الرتغيب والرتهيب للحافظ  ـ
  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦اإلسالمي. بريوت. ط. الثانية: 

ـــ إبـــراهيم العلـــي. نشـــر دار النفـــائس للنشـــر والتوزيـــع،  الشـــيخصـــحيح الســـرية النبويـــة لألســـتاذ  ـ
  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦لثانية: األردن. الطبعة ا

ــ بــن احلجــاج النيســابوري. حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد  مســلمصــحيح مســلم، لإلمــام أيب احلســني  ـ
  م.١٩٩١هـ/١٤١٢: األوىلالباقي. دار احلديث بالقاهرة. ط. 

الــــدين أيب عبــــد اهللا حممــــد بــــن قــــيم اجلوزيــــة  لشــــمسالطــــرق احلكميــــة يف السياســــة الشــــرعية  ـــــ
  . بريوت.هـ) دار إحياء العلم٧٥١(
ــــــــ ــــــــدكتور  ـ ــــــــأليف ال صــــــــعب. دار العلــــــــم للماليــــــــني بــــــــريوت. ط.  حســــــــنعلــــــــم السياســــــــة ت

  .١٩٨٥الثامنة:
ــ ترمجــة حممــد برجــاوي. (سلســلة زدين علمــا) منشــورات  بريلــوعلــم السياســة، تــأليف مارســيل  ـ

  .١٩٨٣عويدات بريوت باريس. ط. الثالثة:
ــ ــف والدميقراطيــة لألســتاذ  ـ ــز. منشــو  عبــدالعن ــب:اإللــه بلقزي ــزمن (سلســلة كتــاب اجلي ) ٢رات ال

  النجاح اجلديدة: الدار البيضاء. مطبعة. ١٩٩٩ط. األوىل: مايو:
ــ للقاضــي أيب بكــر بــن  ،eالصــحابة بعــد وفــاة النــيب مواقــفالعواصــم مــن القواصــم يف حتقيــق  ـ

حمـب الـدين اخلطيـب، نشـر مكتبـة أسـامة بـن زيـد  وتعليـقهـ) حتقيـق ٥٤٣العريب املعافري (ت:
  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩بنان: بريوت ل

ــ غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم (املعــروف بالغيــاثي) إلمــام احلــرمني أيب املعــايل عبــد امللــك بــن  ـ
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧هـ). دار الكتب العلمية بريوت. ط. األوىل:٤٧٨عبد اهللا اجلويين (ت:



فريد األنصاري. . دراسة يف التدافع االجتماعي. باملغربالفجور السياسي واحلركة اإلسالمية  ـ
) مطبعـة النجـاح اجلديـدة. ط. ٣. (سلسلة: اخرتت لكم رقم:البيضاءمنشورات الفرقان الدار 

  .٢٠٠٠هـ/١٤٢١األوىل: 
حممــد بــن عبــد الكــرمي الشهرســتاين. مطبــوع علــى هــامش  الفــتحالفصــل يف امللــل والنحــل أليب  ـــ

ة: أوفسـت دار املعرفـة بـريوت: البن حزم الظاهري. ط. الثاني والنحلالفصل يف امللل واألهواء 
  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥

ـ يف ظالل القرآن لألستاذ سـيد قطـب رمحـه اهللا. طبعـة دار الشـروق. بـريوت. الطبعـة العاشـرة: 
  .١٩٨١هـ/١٤٠١

الضالل، يف ضوء الكتاب والسنة. تأليف سعيد بن علي  وفرققضية التكفري بني أهل السنة  ـ
م. مطبعـــة ســـفري بالريـــاض. ١٩٩٦هــــ/١٤١٧ألول ا ربيـــعبـــن وهـــف القحطـــاين. ط. الثانيـــة: 

  اململكة العربية السعودية.
ـــ هــــ) ٣٨١احلســـن حممـــد بـــن يوســـف العـــامري املتـــوىف:( أليبكتـــاب اإلعـــالم مبناقـــب اإلســـالم   ـ

احلميد غراب. نشر دار الكاتب العريب للطباعة والنشـر  عبدحتقيق ودراسة بقلم الدكتور أمحد 
  م.١٩٦٧هـ/١٣٨٧بالقاهرة: 

الصـاحلي، نشـر  قاسـمرسائل النور تـأليف بـديع الزمـان سـعيد النورسـي ترمجـة إحسـان  ياتكل ـ
  .م 1992هـ/ املوافق  ١٤١٢مبصر  ٢دار ( سوزلر ) للنشر، فرع القاهرة ط 

  )املكتوبات.و اللمعات، و  الكلمات،و  الشعاعات،ولقد اعتمدنا فيها على ما يلي: (
  رت كتب. حتقيق جنيب هواويين.جتا كرخانهجملة األحكام العدلية. نشر   ـ
. بـــــريوت. ط. نفـــــائسواخلالفـــــة الراشـــــدة. دار ال النبـــــويجمموعـــــة الوثـــــائق السياســـــية للعهـــــد  ــــــ

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧السادسة: 
مجـع وترتيـب عبـد الـرمحن بـن حممـد  بـن تيميـة. شيخ اإلسالم اإلمام تقي الدين جمموع فتاوى ـ

  املغرب. بن قاسم وابنه حممد. مكتبة املعارف بالرباط،
نسـتعني لإلمـام ابـن القـيم حتقيـق حممـد حامـد الفقـي.  وإيـاكمدارج السالكني بـني إيـاك نعبـد  ـ

  البيضاء. املغرب. الدارتوزيع دار الرشاد احلديثة 



شرعي للدكتور صالح الصاوي منشـورات (رسـائل  منظورمدارسة حول العمل السياسي من  ـ
  م.١٩٩٧البيضاء. ط. األوىل:  رالدا) مطبعة النجاح اجلديدة ١الصحوة: رقم

ابـن تيميـة. إعـداد وتقـدمي د. سـعد الـدين العثمـاين.  اإلسـالماملشاركة السياسـية يف فقـه شـيخ  ـ
. مطبعـــة قرطبـــة الـــدار ١٤١٨/١٩٩٩. الطبعـــة األوىل:٢٩:احلـــوارمنشـــورات الفرقـــان، سلســـلة 

  البيضاء.
ـــــــــــــ ـــــــــــــق لألســـــــــــــتاذ ســـــــــــــيد  ـ ـــــــــــــريوتقطـــــــــــــبمعـــــــــــــامل يف الطري ـــــــــــــع دار الشـــــــــــــروق ب . ط. . طب

  م.١٩٨٩هـ/١٣٩٩السادسة:
هـــ) نشــر دار احلداثــة ٧٧١عبــد الوهــاب الســبكي (ت: الــدينمعيــد الــنعم ومبيــد الــنقم، لتــاج  ـــ

  .١٩٨٣بريوت. ط. األوىل: 
ــــ حممــــد بــــن خلــــدون. نشــــر دار القلــــم. بــــريوت. ط.  بــــنمقدمــــة ابــــن خلــــدون لعبــــد الــــرمحن  ـ

  م.١٩٨١الرابعة:
ــ لألســتاذ عبــد الســالم ياســني. نشــر دار البشــري للثقافــة  وزحفــااملنهــاج النبــوي تربيــة وتنظيمــا  ـ

  .١٤١٥/١٩٩٥. الرابعة: طوالعلوم اإلسالمية. مصر. 
هـ) بشـرح الشـيخ عبـد اهللا ٧٩٠بن موسى الشاطيب(ت: براهيمإاملوافقات لإلمام أيب إسحاق  ـ

  .١٣٩٥/١٩٧٥. ط. الثانية: بريوتدراز. نشر دار املعرفة. 
ــــ ــــمداثــــة للــــدكتور حممــــد ســــبيال (سلســــلة املعرفــــة للجميــــع. األصــــولية واحل النزعــــات  ـ ) ١٣:رق

  .٢٠٠٠منشورات رمسيس: فرباير/مارس:
ــ آيــة اهللا حممــد مهــدي مشــس الــدين. نشــر املؤسســة  لإلمــامنظــام احلكــم واإلدارة يف اإلســالم  ـ

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥. ط. الرابعة: بريوتالدولية للدراسات والنشر. 
الســـالم ياســـني. نشـــر دار البشـــري للثقافـــة والعلـــوم  عبـــدســـتاذ نظـــرات يف الفقـــه والتـــاريخ لأل ــــ

  .١٤١٥اإلسالمية. مصر. ط. الثانية: 
ــ والدســتور. أليب األعلــى املــودودي. ترمجــة جليــل  والقــانوننظريــة اإلســالم وهديــه يف السياســة  ـ

  .١٩٨٠هـ/١٤٠٠: بريوتحسن اإلصالحي. مؤسسة الرسالة 
ــــــ الــــــدين حممــــــد بــــــن طولــــــون الصــــــاحلي الدمشــــــقي  لشــــــمسنقــــــد الطالــــــب لَِزَغــــــِل املناصــــــب  ـ

ــزار أباظــة. طبــع دار  حممــدهـــ) حققــه حممــد أمحــد دمهــان، وخالــد ٩٥٣(ت: دمهــان. وراجعــه ن



ديب. اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ط. األوىل:  املاجــد،الفكــر املعاصــر بــريوت. نشــر مركــز مجعــة 
  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

  ـــــ
  المحتويات فهرس

  :مقدمة
  حركة اإلسالمية والبيان الدعوي:: الاألولالفصل 
  : ما احلركة اإلسالمية؟األول املبحث
  : يف الطبيعة (الدعوية) للحركة اإلسالمية:الثاين املبحث
  السياسية في مراتب التشريع اإلسالمي: األحكامالثاني:  الفصل
  : مراتب التشريع اإلسالمي:األول املبحث
  السياسية: : املرتبة التشريعية لألحكامالثاين املبحث
 السياسي اإلسالمي ونفسية الصدام لدى الحركة اإلسالمية االجتهادالثالث:  الفصل

  املعاصرة:
  : االجتهاد السياسي اإلسالمي:األول املبحث

  السياسي اإلسالمي القدمي: الفقهـ يف ١
  السياسي اإلسالمي املعاصر: الفقهـ يف  ٢

  فسية الصدام السياسي:: احلركة اإلسالمية املعاصرة ونالثاين املبحث
  بيان (قرآني) للدعوة اإلسالمية:(لماذا؟ وكيف؟): نحوالرابع:  الفصل
  الرسالة القرآنية: بعث: األول املبحث
  : الدعوة إىل اهللا؛ ال إىل التنظيم:الثاين املبحث
  : التجديد الديين ومراتب األولويات الدعوية:الثالث املبحث
  :خاتمة
  واملراجعاملصادر  الئحة

  احملتويات هرسف
  ـــــــــــ cاية الكتاب حبمد اهللا وتوفيقه.


