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خطرية، ال تتكشف لنا إال عند االصطدام هبا، فغالب هذه  ركة اإلسالمية من انحرافاتعاين احلتُ 

هة احلقيقية تربز هذه االنحرافات تكون مستورة خلف "السمت اإلسالمي" ولكن عند املواج

ضاً عطل مسرية التقدم، أو مسرية الفهم والتعلم، وترتكنا مرىض ُنفّر فتُ  االنحرافات؛ نًا و خ أمرا أحزا

ت، وإن التسرت عىل االنحرافات وإخفائها وتربيرها ً  والتهوين من أمرها وحرسا يعترب خيانة ومكرا

 )0F)1 ! باألمة املسلمة

ء أكانت دعوية أو سياسية أوإن احلركة اإلسالمية ب جهادية، كان ُيفرتض هلا أن  كل اجتاهاهتا سوا

ئدة إلقامة تقود األمة، ، واستخالص األمة من أرسها ! إال أن هناك بعض الدين هذا وتكون هي الرا

أفسدت "العمل و ، قد عطلتوالسلوكية اخلطرية ريةاالنحرافات الرتبوية والنفسية والفك

، وضيعت لكلامت والشعاراتُمهني، واستهلكت اّدمت صورة سيئة، وانطباع اإلسالمي" وقَ 

 .! تجاربمن التعلم من ال اً ، وصفرهااً من إنجاحوتركتنا صفر ؛الفرص

من الناس كان بخري يف دينه وخلقه، و�ا دخل احلركة  اً األمر الذي جعل البعض يتساءل: إن فالن

، فلامذا؟! أو كان بسوء يف دينه وخلقه، فدخل احلركة اإلسالمي ة فَرشَعن اإلسالمية حتول إىل األسوأ

ل حاًال، وأرسع نجدة، البسطاء من عموم املسلمني أفضبعض ! و�اذا نجد لسوء خلقه ولقلة دينه؟

؟! رغم أن دور احلركة اإلسالمية أن تكون هي من غريهم داخل احلركة اإلسالمية وأكثر وعياً 

ء مادي أو معنوي.. سوى رىض اهللا والدار اآلخرة. ئدة والقائدة جلموع األمة بال انتظار أي جزا  الرا

يات عظيمة، وإنجازات ء، وتضحبيضا اً وال يغيب عنا أن لبعض رجال احلركة اإلسالمية يد

مستوى اجلامعات  أكثر منه عىل ًا يف صورة فردية، واجتهاد شخيص،وإن كانت تأيت أحيان -ضخمة 

                                                           
 األمة.. ما هي؟مقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
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وجيب أال ننسى أن احلركة اإلسالمية بالعموم جعلت اإلسالم موضوع  - املختلفة والتيارات

التي شحذت اهلمم، الساعة، وحّركت املياه الراكدة، وجذبت الشباب إليها، وأ�ارت التساؤالت 

الكتاب وهذا  فكانت صحوة بعد غفوة.. وواجهت التيارات املعادية لإلسالم، وأطلقت الطاقات،

وإنام كشفًا عن االنحرافات، بغرض عالجها، واحلذر من الوقوع فيها  ليس حديثًا عن اإلنجازات؛

  نور وبصرية وحكمة.مرة ثانية، واستكامل املسرية عىل 

*   *   * 

دم احلركة اإلسالمية بكافة أطيافها قَ عىل احلركة اإلسالمية ما يقرب من ا�ائة سنة، ومل تُ  لقد مرَّ 

ماذا أ�جزت؟ وماذا حققت؟ وما هو حجم النتائج  �باعها، ولألمة؛أل"كشف حساب" لنفسها و

نهجية ها وأوطاهنا؟... إلخ من األسئلة املستقبلية لواقعمقابل التضحيات؟ وما هي الرؤية امل

 السرتاتيجية التي نستطيع من خالهلا فهم واقع احلركة اإلسالمية..وا

دون إنكار لإلنجازات  -بحالة خطرية من الفشل  األول قرهنا احلركة اإلسالمية وإذ ختتم

فإن احلديث عن "التجديد" و"املراجعات" و"التحوالت"  -والتضحيات التي قام هبا البعض 

ً ذا بال وسجال يف املست  قبل.سيكون أمرا

م واحلركة احلديث عن "النقد والتجديد واملراجعات" ال بد أن ننتبه فيه إىل أن أعداء اإلسال وإن

 :اإلسالمية سيعملون عىل

رصد حماوالت التجديد إذا جاءت كمبادرة ذاتية من املخلصني والغيورين عىل احلركة  -

ء هذا التجديد  ل إجيابياته.إلفشاله، وإبطا ، والتخطيطاإلسالمية؛ ملحاولة احتوا

االنحرافات اخلطرية داخل  الح الفكري واملنهجي، والتعمية عىلتقويض أي حماولة لإلص -

 احلركة؛ لتستمر يف الفشل.

 توجيه مسار التجديد واملراجعات نحو تقديم مزيد من "التنازالت" الفكرية واحلركية -

 ، والنظم املستبدة الباغية.باطللصالح ال

 يتالءم مع التحوالت اجلديدة. كري، بامتطوير أسلحة االخرتاق الف -
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إذا جاءت من داخل احلركة  -يف حماوالت املراجعات والتجديد  -وأما ما جيب االنتباه إليه 

 اإلسالمية:

املعاجلة السطحية الغري منهجية، التي تفكر بعقلية ا�ايض، باحثة عن وسيلة لتربير  -

 احلارض، واالعتذار عنه.

 والتيارات األخرى. إلقاء اللوم عىل األطياف -

ز القليل من األخطاء كمحاولة مزيفة للتجديد أو الزعم  - إخفاء الكثري من احلقائق، وإبرا

 بتصحيح األخطاء.

يد الذات من جاألخطاء، مع مت إظهار املنة والشجاعة النادرة يف جمرد االعرتاف ببعض -

 وراء وراء.

ئق يف الطريق.اعتبار كل فصيل يف احلركة أ�ه كل احلركة، والباقي جمر -  د عوا

التجديد واملراجعات ال يعني بالرضورة أ�ه يكون إىل األفضل، بل قد يكون انقالبًا عىل  -

 .حتت ضغط الواقع املبادئ والغايات

 عدم الوصول إىل "اجلينات الفاعلة" للميالد اجلديد للحركة اإلسالمية. -

فات  وأمراض ا�ايض لكن بُحلة وحتى ال يكون التجديد أو املراجعات حماولة إلنتاج انحرا

من  وإصالح ، والذي ال معنى ألي جتديداالنحرافاتهذه الكتاب ليشري إىل بعض جديدة، جاء هذا 

فات حماولة للكشف عن "العقبات" التي يف دون عالجها ، ولعل يف بيان هذه األمراض واالنحرا

 طريق التمكني، أو ُجتيب عىل سؤال: ما العمل؟ متى التمكني؟

األمراض التي أصابت احلركة  ًا منبعض -ن شاء اهللا إ -التالية ض يف السطور وسنستعر

عامًا، ليس  كتابمعني، حتى يكون هدف ال أو تيار ، دون ختصيصها بفصيلاإلسالمية بشكل عام

؛ ومتنع االنحرافات التي تقف يف طريقناتسليط الضوء عىل هذه اهلدف منه النيل من أحد، إنام فقط 

 .القتنا الكربى.. نحو حضارة إسالمية راشدةريادتنا وانط

 من وراء القصد، وهو هيدي السبيل واهللا
 

*   *   * 
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1Fشيخ أو مجاعةلالتعصب 

مرض خطري، أخطر ما فيه أ�ه يسبب  -األ�ديولوجيا  -أو فكرة  )1(

 اجتامع شمليف  تفلح اجلهود ، والوالتحزب االفرتاق وقعومتى كان البغي "البغي" عىل اآلخرين، 

 ها التعصب.ئد من البغي والتفرقة.. التي ُينشوقع البغي، بل ُيستخدم العلم ملزي ناألمة إ

فقد ال يكون منتميًا  -حلزب مثًال  كانتامئه -ه ميل اإلنسان إىل اختيار ما والتعصب ليس معنا

والتعصب يعمي اإلنسان  ،"ْرب الكِ "الغلو" و"اهلوى" و" :حلزب، ولكنه متعصب، ومنشأ التعصب

احلقائق، فال ينتفع بيشء، وال يتعلم من عظة، بل إن املتعصب أكثر من  رؤية وسامع مه عنويُص 

ية التي حيملها..  ُييسء إىل ما يتعصب له ! ويكون أسوأ صورة للرا

ها إال من هو خارجأل�ه يظهر بصورة حاد رى يف نفسه إال ، بينام هو ال يدائرة التعصب ة مقيتة ال يرا

 عليه وعىل دعوته ! متآمرينصورة من الصحة والكامل، وكل اآلخرين 

*   *   * 

يف تقييم وتقويم األخطاء، ومن ثم فهو  هفشلالعقل يف فهم الواقع حوله، ويُ  عمل فسديُ التعصب و

ينتقل من خطأ إىل خطأ، ويف التعصب حالة من حاالت "التقديس" للذات، ومنه ينشأ "الفكر 

2Fلتربيري"ا

الذي ُجيهد العقل ليس يف معاجلة األخطاء، والتحسني املستمر، وإنام جيهده يف تربير  )2(

ر  ريمة، وإلقاء اللوم عىل اآلخرين؛اخلطأ، ورشعنة اجل ويستكرب عن االعرتاف باخلطأ أو اإلقرا

                                                           
جهادي، يامرس النشاط اإلسالمي  املقصود باجلامعة يف هذا الكتاب هي: أي جتمع حركي أو دعوي أو سيايس أو )1(

  .عينهاوليس مجاعة ب

 .خطورة الفكر التربيري عىل بعث اإلسالم من جديدل: مقا -إن شئت  -راجع  )2(

ǰ÷]�í√g 
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ر نفس األخطاء، دون االستفادة من أي جتارب !  احلديث جاء يفقد و باهلزيمة.. ومن ثم يتم تكرا

 َعَىل  َماَت  َمنْ  ِمنَّا َوَليَْس  َعَصبِيٍَّة، َعَىل  َقاَتَل  َمنْ  ِمنَّا َوَليَْس  َعَصبِيٍَّة، إَِىل  َدَعا َمنْ  ِمنَّا َلْيَس "الرشيف: 

ِ، َرُسوَل  َيا: ُقْلُت : َقاَل  اَألْسَقِع، ْبنِ  َواثَِلةَ  َعنْ  َوُرِوَي  "َعَصبِيَّةٍ   َقْوَمَك  ُتِعنيَ  َأنْ : "َل َقا اْلَعَصبِيَُّة؟ َما ا�َّ

  )3F)1"الظُّْلمِ  َعَىل 

والتعصب ُيفسد العالقات اإلنسانية بني احلركة اإلسالمية بعضها البعض، وبني عموم املسلمني 

 كذلك.

، وفيه ُيستخدم "اخلطاب الرسايل"ال  "زيباخلطاب احل"وفيه يغيب التسامح والرتاحم، وحيرض 

 اهتم النفسية.الدين خلدمة أغراض املتعصبني وحاج

ويؤدي التعصب إىل جتزئة احلق، ليتوافق مع نفسية املتعصب.. ويكون الغرض من ذلك ليس هو 

 ما تريده الذات منه، وما ترغب فيه.. وترتك باقي احلق، وربام تعاديه وحتاربه ! أخذ"احلق" إنام هو 

يد، وترتك ما ال وتأيت النفوس املتعصبة األخرى لتأخذ نصيبها من "احلق" الذي تشتهي وتر

 يعجبها، وتعاديه وحتاربه.

ومن هنا تنشأ "عداوة" بني قوم نالوا احلق من مصدر واحد ! سبب هذه العداوة ليس هو احلق.. 

ئها !إنام يف النفوس املنحرفة التي أخذ  ت وتركت وفقًا ألهوا

النفيس"  مثل "التعصب والتطابقومن هنا تنشأ "األ�ديولوجيات" واألحزاب واجلامعات.. ويُ 

�باع عىل ثل كل منطقها وفكرها، ويتلقاه األمن "حق" ُيم اً جزءأهم رافد هلا، وحتمل كل أ�ديولوجيا 

الرؤية " ! ومن هنا تنشأالباطل من بني يديه وال من خلفه صورة "احلق املطلق" الذي ال يأ�يه 

 ."األحادية

نتيجة "التخيل عن التعصب؛  بسببت من "اإلفالس الفكري".. بد وأن حتدث حاال الو

الرسالة"، وعندما حيدث هذا اإلفالس يبدأ الظهور اخلفي "للفكر اجلربي االتكايل".. الذي ينتظر 

يشء حيتاج من ى كل ما عليه، وليس هناك أدّ   يظن أ�ه قد اخلوارق ومعجزات لتنزل من السامء! أل�ه

                                                           
 ]5121، سنن أيب داود / 3543[ رشح السنة للبغوي/  )1(
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اإلفالس بـ "القدر الكوين" هروبًا عوض حالة ! فيُ حيح أو عالج أو مراجعة أو تغيري إىل توفية أو تص

وُحييل كل ما هو مطلوب منه، وما جيب أن يغريه بنفسه وبأمته إىل "هناية  ،الرشعي"من "القدر 

 حيلة من حيل النفس، والدفاع عن الذات! والِكْرب وهي احلياة، وظهور عالمات الساعة الكربى" 

بالذنب، والتوقف عن تربير اخلطأ، والتوبة تصحيح املسار، ومحل الرسالة كاملة، واالعرتاف (  :عن

 .) نفستقطيع احلق وفقًا هلوى العدم من التعصب، و

 ولألسف اجلامهري تعشق التعصب والغلو.. وتريد أن تشعر بالتفوق عىل غريها ال أن تشعر

4Fكأحد مظاهر أمراض االستبداد بالتوافق ! ربام تريد قهر غريها

ب فجامعة ما تغذي أ�باعها بخطا ؛)1(

التعصب والغلو، واجلامهري تطرب لذلك، فهم يريدون أن يشعروا باألفضلية والسبق والتميز كأحد 

 أعراض النقص أو الفراغ !

ظلم يفقد معية اهللا والتعصب يؤدي إىل الظلم ال حمالة، وقد خاب من محل ظلًام.. فمن يَ 

ه وظلمه دون سيغلو يف بغي -يف ُسكرة التعصب  -، ومن يتجنى عىل حقوق اآلخرين ▐

 أن يشعر.

 اآليت: يف اجلامعات املتعصبة  نلحظ ولذا 

 باقي األفكار. حاربتولوجية، أي مجعتها "فكرة" وحيدة، ويهذه التجمعات جتمعات أ�د -

 ."التطابق النفيس"االنجذاب النفيس هلذه التجمعات يتم عىل أساس  -

م، ومعنى ظهور أفكار مصدرها اإلسال يف احلركة اإلسالمية ولوجيةيوألن الفكرة األ�د -

، وبالتايل ينشأ عند اآلخرين نقصالجوانب  فذلك ُيبني.. أ�ضاً  أخرى باسم اإلسالم

 العداء ال التكامل.

شعال جوانب العداء، ورضب اجلميع ببعضهم إة العدو عىل توظيف االختالفات، وقدر -

 البعض.

                                                           
ها عىل الوجه الذي حيبه ويرضاه، تمأن يُ ▐  أعكُف عىل دراسة موسعة ألمراض االستبداد، وأسأل اهللا )1(

 ضوع الدراسة.ختدم مو توجيهاتوأرحب بأي مقرتحات أو 
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امها أداة هدم قدرة العدو عىل التحالف أو اخرتاق اجلامعات.. وهدمها، أو استخد -

مما جعل بعض اجلامعات تتحالف مع احلكومات الباغية الطاغية،  ؛للجامعات األخرى

 .وتصعد عىل مجاجم ودماء إخواهنا، ثم يلفظها الطغاة يف النهاية بعد استنفاذ غرضه منها

بنيان يشد بعضه  إقامةالعجز عن حتقيق أي أدوار تكاملية بني اجلامعات، والعجز عن  -

 كوين جسد اجتامعي واحد.بعضًا، وت

 التفرق يف الدين بغيًا وظلًام. -

بكارثة  ، والقعود دون معاجلتها ُينذرالتعصبية وبقاء احلركة اإلسالمية عىل هذه االجتاهات النفسية

لقد بدأت احلركة اإلسالمية بفكرة عامة شاملة إلحياء األمة، ثم حصل  .كربى يف مسريهتا الطويلة

، ▐ ة احلالية تقتيض التوبة إىل اهللا�ا نحن فيه اآلن! وإن احلال هذا التفرق، حتى وصلنا

واملراجعة الدقيقة والشاملة ألصل الفكرة التي قامت عليها احلركة اإلسالمية، وحتليل كل حادثة 

يف كل مجاعة، وال ينكر جهد أي إنسان  فضلهم ذوي الفضللبدقة بالغة، وإن هذا التحليل ال ينكر 

وجهه الكريم، وال ينكر جهد احلركة اإلسالمية يف جمموعها يف احلفاظ عىل مسمى ابتغى رىض اهللا و

تريد إلغاء وجود اإلسالم متامًا،  -ومازالت  -"اإلسالم" يف الوقت الذي كانت فيه احلرب 

 وتستبدله بالعلامنية املحضة.

 بد للحركة اإلسالمية: فال

 الرسالة كاملة بال تفرق يف الدين.)  من اخلروج من الطور األ�ديولوجي، إىل مرحلة 1(

) معاجلة التشوهات النفسية والفكرية التي أ�شأهتا الرتبية اخلاطئة احلزبية، وكذلك تأ�ريات 2(

 املجتمع وأمراض االستبداد.

 ) اعتبار االختالفات الطبيعة بني النفوس، وأ�ه ال إحياء لألمة إال بالتكامل فيام بينها.3(

الطبيعية لصالح احلركة اإلسالمية، وليس استخدامها لتكون معاول ) توظيف االختالفات 4(

 هدم.

 ) تكوين لبنات نفسية سوية تصلح لتكوين البنيان املرصوص، واجلسد الواحد.5(
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) الدفع باألفضل يف كل جمال، دون اعتبار للذات أو احلزب.. بل لإلسالم، ومصلحة عموم 6(

 املسلمني.

الفات، ومتنع توظيف العدو لالختالفات لرضب احلركة ال اخل) وضع آ�يات دقيقة متنع إشع7(

 اإلسالمية ببعضها.

ننا أحوج إرسالة، وإىل الوعي بخطط العدو، وجيب علينا أن نرتفع إىل مستوى إدراك طبيعة الوإنه 

ما نكون إىل االجتامع يف بنيان مرصوص يشد بعضه بعضًا، وُيكمل بعضه بعضًا؛ حتى نستطيع 

 عارك األمة املصريية القائمة والقادمة.املواجهة يف م

*   *   * 

 :تعصبال مرضاخلطورة يف وإن مكمن 

 عدم القدرة عىل محل رسالة اإلسالم، وبعثه من جديد. )1(

 عدم القدرة عىل التوبة، والنقد، والتصحيح، والتغيري. )2(

 اجلمود الفكري، واحليايت، وتكلس احلياة عىل صورة واحدة. )3(

دو امللة كلها، ويدمر أهل التعصب من كل مذهب ببعضهم ثغرة خطرية يدخل منها ع )4(

 البعض.

 إزكاء روح احلسد، والتباغض، واحلقد.. الذي حيلق الدين. )5(

 الرؤية اجلزئية األحادية، والعجز عن حل املشكالت والقضايا املصريية. )6(

ارتيادية" ملواجهة حتديات  -انسداد أي أفق لرؤية مستقبلية تسمح برسم "اسرتاتيجية  )7(

 رسالة.ال

 اعتامد منهج "اإلدانة واحلكم عىل اآلخرين" وتطهري الذات وتقديسها. )8(

إزكاء الفكر التربيري، وشيوعه، وفتح املجال للفشل املستمر، واخلسارة املتتابعة دون  )9(

 ذور املشكلة. جلإدراك 
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 القضاء عىل التنوع اإلنساين واحلركي املطلوب واملناسب حلمل الرسالة.  )10(

 عادي كل منها اآلخر.زهبا يف جزر منعزلة عن بعضها، يُ تشتيت األمة، وحت  )11(

ع.  )12( مة عموم املسلمني عند نشوب الرصا  االستهانة بدماء وكرا

 ▐.الغرور بالنفس، وبالعمل.. واهتزاز اإلخالص هللا   )13(

 العجز عن رؤية األخطاء والكوارث.. فضًال عن تصحيحها.  )14(

الثغرة، والذي يستمر يف عملية هذه خطورة عرف يضامن تفوق "عدو امللة كلها" الذي   )15(

 النقد واملراجعة والتصحيح ألعامله من خالل مؤسسات متخصصة.

 اختالف الناس يف احلق، ويأسهم من الوحدة، والتالقي، والتآ�ف.  )16(

 تقطيع أوارص املحبة، ووشائج العقيدة، وعرى اإليامن.  )17(

 تضحياهتا بال قيمة يف حياتنا.ضياع التجارب هباًء فال يتم التعلم وال االستفادة منها، ومتر   )18(

ورؤية احلق  ،التعصبوضياع طاقاهتا حتت وطأة  ،هروب العقول املبدعة، واملُفكرة  )19(

 بصورة جزئية.

كرية"؛ وتصبح خطراً العصبية الذاتية والفو -األ�ديولوجيا  -نشأة "العصبية اجلاهلية   )20(

ق وسيظهر اخلطر عاجًال أو أجًال يف السلوك ،عىل اإلسالم ء أكان يف ميدان (والوا الدعوة ع.. سوا

 أو السياسة أواجلهاد ) فالعصبية اجلاهلية تطعن "الرسالة" يف القلب.

 العجز عن القيام باحلق والعدل الرباين.. الذي هو اهلدف األسمى من الرسالة.  )21(

*  *  * 

ا مريض التعصب يكاد يكون أعمى وأصم، فال يرى غري ما يتعصب له، وال يسمع إال غري مإن 

 -وإن كان حقًا  -ويسخط عىل من خيالفه  -وإن كان باطًال  -يغذي تعصبه.. فيطرب ملن يؤيده 

ء أكان فكرة أو حزب أو مجاعة أو  فاحلق والعدل والقسط بالنسبة له هو االنتصار �ا يتعصب له سوا

 طائفة أو مذهب !.
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بح ما يتعصب له جزءًا وأخطر ما يواجه مريض التعصب هو التصاقه الذايت بام يتعصب له، فيص

 ه !من كيانه يدافع عنه بصورة ذاتية تلقائية، جتعله خيتزل الوجود كله فيام يراه هو أو حيبه أو يتصور

ذلك أن  -أو فيه شيئًا من احلق  -يسء إىل ما يؤمن به وإن كان حقًا وال شك أن مريض التعصب يُ 

بل وبنفس  ..مع املرىض من نفس النوع�فة إال آصب "األحادية احلدية" ال تكون متشخصية املتع

الدرجة من املرض، فهي تعترب املتعصب األقل تعصبًا منها ليس بمومن اإليامن احلقيقي كام تؤمن 

 هي !.

غلق نواإلشكالية الكربى ملريض التعصب هي العالج، إذ العالج من أعقد ما يكون.. فالعقل م

وال تنفع األدلة، وال احلجج، وال الرباهني ولو  عىل ما يعتقده، والقلب ال يرى إال ما يتعصب له،

ملئت كل الدنيا، ذلك أن كل حجة ودليل إما أن يرده العقل، وإما أن ُحيور فهمه ويتخذه وسيلة 

 وهذا من "البغي" الذي ُيفرق أي أمة. ،به، أو يرده بكل بساطةكذِّ للتأكيد عىل تعصبه، وإما أن يُ 

لتعصب، هي عدم اعتبار آالم غريه أو مصائبهم، أل�ه ال يراهم وأما اإلشكالية األخالقية ملريض ا

أصًال، والتفسري الوحيد �ا هم فيه من آالم وعذابات هو: أهنم مل ينترصوا �ا يتعصب له، فهم خارج 

حساباته وشعوره وفكره، فمثًال لو حتدثت يف عرشين سطر عن مصائب أمة.. ثم قلت يف سطر 

ولو جرت  -املصائب واآلالم  ىنسياملوضوع الرئيس، و فإنه ينسى عصب،واحد نقدًا �ا يعتقده املت

وال يغضب، وال ينتفض إال للسطر الذي فيه النقد �ا يتعصب له، هذا اخللل العقيل  -الدماء أهنارًا 

 واألخالقي جيعل املتعصب هو أسوأ من ُييسء إىل ما يعتقده !.

ملريض ليعتقد مبدأ من مبادئها، أو تفسري من ويف الرسالة اإلسالمية: عندما يأيت مثل هذا ا

تفسرياهتا عند العلامء، فإنه بسلوكه وحركته وأخالقه ُييسء إىل نفسه، وإىل ما تعصب له.. بل وإىل 

 الرسالة كلها.

دورها يف والدة اإلنسان املريض  ..وامليول النفسية ،واألذواق ،والثقافة ،والبيئة ،وتلعب الرتبية

ن من الناحية الفكرية والسلوكية والنفسية، جتعل مَ مسارات عدة طلب عالجه تعصب، الذي يتالب

ف إىل احلياة من جديد، ويتقمص روح يتعاىف من مرض التعصب كأ�ه مولود جديد، وكأ�ه يتعّر 

لعالج مريض  وحيدوالرباهني ليست هي السبيل ال جديدة، ونؤكد عىل أن جمرد احلجج العقلية



gí√j÷]  17 

عند قد تنجح  فاحلجج والرباهني -ارات العالج السلوكية والنفسية مس فال نغفل عن - التعصب

داخل "سجن  عقل املتعصبيكون  -يف الغالب  -ولكن  ،لدهيم نصيب من "العقل احلر" من

هو خروج من الدين  -يف نظره  -التعصب" يتلذذ هبذا السجن، وال يريد اخلروج منه، فاخلروج منه 

 ذاته !.

يتعرض ما يعتقده املتعصب من أفكار إىل هزات عنيفة أو اهنيارات  وما يؤكد ذلك أ�ه عندما

ضها  ئم، فإنه يتحول "بمرضه" إىل فكرة أخرى، لُيعيد نفسه َكرة التعصب بنفس أعراضها وأمرا وهزا

 وسلوكها.

*  *  * 

"ليس  اإلنسان احلر: فاملسلم الذي يمكنه أن حيمل "رسالة اإلسالم" هو ويف التصور اإلسالمي

"واسع القلب والصدر".. الذي ال حيمل أخالق التعصب، بل أخالق  الكريمالذات"  بسجني

وخاصة رسالة  -" فهام قوام الرساالت الربانية القسط" و"الرمحةالرسالة التي يمكن اختصارها يف "

 -واملسلم الربيء من التعصب "يدور مع الكتاب حيث دار" ويقوم بالقسط، ويشهد هللا  -اإلسالم 

من هوى أو  وحده ال رشيك له -ني، ويقوم هللا ولو عىل نفسه أو األقرب -رشيك له  وحده ال

ء  -ويشهد بالقسط ولو لصالح من يكره، ذلك أن استقامة النفس  - تعصب أو مأرب  -بال أهوا

ط مستقيم، أمامه سيد واحد   .هلالج لجهو اهللا  -ال رشيك له  -جتعل املسلم عىل رصا

فقد نصبت احلركة اإلسالمية لنفسها  -  احلركة اإلسالميةصب سمة عامة يفوعندما يكون التع

فتقع  - العداء، وتربص كل فريق باآلخر الدوائر، واختل ميزان احلق والعدل يف أ�دي الناس

 املحاباة وشهادة الزور عىل دين اهللا؛ فتفسد الدعوة والسياسة واجلهاد.

يأكل من القلوب األلفة، ويستنزف والتعصب واهلوى يذبح احلق واحلقيقة والدين واألخالق؛ و

5Fالرمحة، ويطرد العدل.. فال ُيبقي إال الشقاق والقسوة والظلم.

)1(  

*   *   * 

                                                           
 .خطورة الفكر املتعصب عىل بعث اإلسالم من جديدبحث:   -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post_10.html
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لكل حق طريق مستقيم ال اعوجاج فيه، فال إفراط وال تفريط، والطريق املستقيم هو الضامنة 

امة بال طغيان ( فال ، باالستق☺نبيه  ▐لالجتامع، ووحدة األمة، وقد أمر اهللا  صيلةاأل

ِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك  ﴿غلو )، وعدم الركون إىل الظاملني ( فال تفريط ) فقال تعاىل: 
ُ
فَاْستَقِْم َكَما أ

وْْْ َُِِّه بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ  ََ ْْ �َ ََ ُ�ُم َّْاُر َوَما لَُ�م .َو ّّ ََِن َللَُموْْ َتتََم ِّ ََ تَْرَكاُوْْ َِِا ْ ّمِن ُدوِن  َو
ونَ  ََ تُاَ�ُ ُُّم  َا   ِِ ْو

َ
ِ ِمْن أ ّّ  ]113، 112[هود : ♂ ْ

جده جنوحًا بني اإلفراط يس - عموماً  وتاريخ الفكر اإلنساين -ومن يلحظ تاريخ البرشية 

طاً  ، فعندما يدور الزمان دورته يكون التفريط كرد فعل عىل اإلفراط ..والتفريط، فإن كان هناك إفرا

وقد  ،حلظات الرشد التي ُوفقت إليها البرشية كانت هي حلظات "االستقامة"يح، ووالعكس صح

ط املستقيم كام قال تعاىل ََ تََّبُِعوْْ  ﴿ :جاء اإلسالم بالرصا تَقِاماف فَاتّبُِعوُُ َو ّْ ِْ  ُم َ َِ ََاْ  ـَ ّن 
َ
َوأ
اُ�م بِهِ  َّ ََلُِ�ْم َو ن َسِِالِهِ  ََ ََ بُِ�ْم  بَُ  َتَتَرّر ُّ  ]153[األ�عام :  ♂ لََعّلُ�ْم َ�ّتُقونَ ّْ

ء الغلو يف  -لألسف الشديد  -وقد وقع  يف احلركة اإلسالمية حاالت متنوعة من الغلو.. سوا

من جعل رسالته هي تكفري الناس،  -عىل سبيل املثال  -اإلفراط، أو الغلو يف التفريط، فمنهم 

ئه ودعوته ووالئه وقوام رسالتاألمر ، وجعل هذا واحلكم عليهم بالردة ، بل ومنهم من جعل هبرا

من وقع يف التفريط، فراح هناك  هؤالء.. الكفار ! وعىل اجلانب اآلخر من املتوقف يف التكفري مثل

 ليجعلوهنم أئمة املسلمني !  ؛غيتلطغاة والطوا فعال اُيرشعن أل

ك.. فأصبحت مظاهر ومل يكن الغلو يف الفكر والتصور فحسب، بل الغلو يف السلوك واحلركة كذل

ا وصورالشعور والفكر واحلركة حتمل طابع الغلو، والغلو جيذب أصحاب نفس موجة الغلو، ليُ 

الطائفة املنصورة الظاهرة عىل وحدهم أل�فسهم أهنم أهل احلق املطلق، وأهنم األمة كلها، وأهنم 

 احلق !

�«÷]{{{◊�{{{Á 
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واالستعالء عىل  ،احلق رد" وْرب تصور الكاذب من حالة "الكِ ولنا أن نتخيل ما سيحدثه هذا ال

، ولنا أن نتخيل حجم الدعاية السلبية والتشويه الذي سيحصل يف كل حركة أو دعوة ينادون الناس

 .هبا، حتى وإن كان فيها حق !

عصبون والغلو جيعل أصحابه ال يشهدون باحلق، وال يقومون بالقسط.. وال يشهدون هللا بل �ا يتَ 

الدين، ملن يتعصبون له، وجيعلهم حيرتفون الظلم والبغي باسم  له، وال يقومون هللا.. بل يقومون

إىل خيانة للدين وللعلم،  -يف تاريخ الرتاث اإلسالمي  -وأدى ذلك  ؛وباسم أن اآلخر عدو للدين

فق مع ما ( من ) يتعصب له األحاديث بعض فوجدنا من حيذف  أو يقطعها عن سياقها ،التي ال تتوا

، أو يضع احلديث لينال من خصمه، ووجدنا من يزور التاريخ، ن دالالهتاعمي عفُيفسد معناها أو يُ 

 ! ب، ويزور يف طبعات الكتوحيذف ما ال يعجبه

كام، والغلو يف الرجال، والغلو يف ووجودنا صورًا عدة من الغلو يف التكفري، والغلو يف احلُ 

 ، والغلو يف بعض العلوم عىل حساب غريها... إلخ.اجلامعات

و ُينشأ شخصية مشوهة، ُتيسء لنفسها، و�ا حتمله من خطاب، ومعاجلة الغلو ليس وهذا الغل

ط اهللا املستقيم، بال جبالغلو املضاد.. إنام باالستقا  نوح عنه ذات اليمني أو ذات الشامل.مة عىل رصا

*   *   * 

الة اإلسالمي، وهو ح واقعناويؤدي الغلو إىل التطرف: وهو من أخطر املشكالت التي تواجه 

، وتأخذ أشكاًال من التنطع نفسية حادة، تريد أن تركن لرأي واحد فقط ال غري، ونسف لكل غريه

 املذموم يف الدين. تكّلفوال

واملتطرف أ�نام حل ُحيدث أزمات، ويزيد من االحتقان، واالختالف، وتباغض القلوب، وُحيول 

 حالة معاداة وحرب. إىل عموماً  خالف الفروع إىل أصل األصول، وحيول حالة اخلالف

والزم هذا التطرف هو حتميل األقوال ما ال حتتمل، وجعل الفعل املحتمل يقينًا، وجعل اليقني 

 حمتمًال.. ثم إطالق العنان إلهتام املخالف باإلرجاء والتكفري واخلارجية والبدعية... إلخ.
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 يمكن خرقه، ومن خيرقه وفيه حيصل أن جيد املتطرف حديثًا أو شاهدًا له، فيجعل منه "أصًال" ال

 فقد خرج من الدين..

وغالبًا ما تكون "حالة التطرف" هذه غائبة العقل، وغري قادرة عىل الرؤية.. ذلك أن التطرف 

ت األدلة، وحيرص  حيجب رؤية اإلنسان، ولعل من يعالج مثل هذه احلاالت جيد أ�ه يضع عرشا

طرف ال يربح مكانه، ويعيد الَكرة كأ�ك مل تقل اخلالف، وجييب عىل كل األسئلة، ثم يف النهاية املت

 ! ئًا، وكأ�ك مل جتب عىل تساؤالتهشي

كام يغلب عىل هذه احلالة، تسفيه اجلميع، وتصيد األخطاء، واخلروج عن "موضوع" السؤال، 

والتفرق يف الدين، واحلسد والبغضاء،  ،ألخالق، ويف النهاية فساد القلوبوإرباك املتابع، وتدين ا

وإن كان يرجو له  -ملتطرف ا من يواجهالفشل واهلزيمة، والوشاية عند الظاملني، ويصبح  ومتني

 هو عدو الدين، والعقبة يف طريق املؤمنني، ويرتك عدوه األصيل.. ليحارب أخاه يف الدين. -اخلري 

*   *   * 

ل اموالك املطلقةصاحب القدوة كام يؤدي الغلو إىل اعتقاد القدوة املطلقة يف الرموز اإلسالمية، و

لرسالته األخرية للبرشية، ففي  ▐.. وهلذا اصطفاه اهللا ☺اإلنساين العظيم هو حممد 

سريته صىل اهللا عليه وسلم نجد الشخصية اإلنسانية الربانية املتكاملة التي يستطيع أن ينهل منها كل 

ده..   إنسان، والتي جيد فيها كل إنسان يبتغي الكامل هدفه ومرا

البرش فقدوته حمدودة ونسبية بقدر ما َمّن اهللا به عليه من فضل، فهناك من يكون  غري ذلك من

قدوة يف الفكر، أو قدوة يف العمل، أو قدوة يف احلركة، أو قدوة يف اإلدارة... إلخ، ولعل احلكمة من 

ان ذلك االختالف يف االستعدادات والطاقات أن يتكامل الوجود اإلنساين يف صورة اجتامعية كالبني

 املرصوص.

أن يتحول بعض رموزها إىل  -وغريهم  -ولكن ما حيدث عند بعض أطياف احلركة اإلسالمية 

 حتى عىل مقام النبوة ! -دون أن يشعرون  -"قدوة مطلقة" قد تتفوق 
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هذه القدوة املطلقة جتعل من الرمز كأن الوحي ينزل عليه ! وجتعل من جمرد خاطرة كتبها، أو 

 ا.. ُسنة، ومنهاج حياة، وهذا ال شك انحراف فكري وتربوي خطري.ترصف فعله يف ظرف م

فإن الرموز أو رواد احلركة اإلسالمية ال شك متيزوا بأشياء جعلت هلم مكانة عظيمة يف القلوب، 

تدفع إىل احرتامهم وتقديرهم والتعلم منهم، ولكن ذلك ال يعني منحهم القدوة املطلقة يف كل 

  يشء..

الرموز بعبقرية الفكر، وغريه بإبداع احلركة، وغريه بصدق الزهد، وغريه بدقة فقد يتميز رمز من 

لكل رمز فيام أحسن فيه، وليس النظر  االلتفاتالتنظري، وغريه بقوة الشجاعة... إلخ، والصحيح هو 

يكون  -يف الغالب  -، إضافة إىل أ�ه إليه بصورة كلية جامعة ُتقدس فيه حتى أ�فه األشياء وأ�سطها

مز حمكوم بظروف زمانه ومكانه، وال يستطيع اإلحاطة بكل يشء يف زمانه، فضًال عن اإلحاطة الر

 !.باملستقبل وما يعرتيه من حتديات وقضايا وأدوات

هم أو وة مطلقة.. جيعل من بعض أخطائالنظر إىل بعض الرموز عىل أهنم قد :وعىل اجلانب اآلخر

ذا يعني هدم الشخصية أ�ه قدوة مطلقة، وقد أخطأ.. فه مواقفهم هي احلاكم عىل كل ما قّدموه ! فبام

 دم النظر فيام قّدمه هذا الرمز من فكر أو عمل !.بالكلية، وع

كام يؤدي اعتقاد القدوة املطلقة إىل إمهال اخلري القادم من غري الرموز، وإىل العقم الفكري، وإىل 

فتح به عىل غريه، ولكن ال ُيستفاد منه، ألن اجلمود احلركي.. وقد يفتح اهللا عىل عبد من عباده بام مل ي

األ�باع تبتغي صورة من القدوة املطلقة، وال تقنع بأن تستفيد من كل إنسان فيام متيز فيه، أو أحسن 

 .عمله

ط اهللا املستقيم بصدق وإخالص.. يمنع  ،وإنَّ سالمة القلوب بإذن  -وتفتح العقول، وابتغاء رصا

ثن الغلو -اهللا   والتطرف. الوقوع يف برا
6F

)1( 

*   *   *

                                                           
 .☺ دىَعلم اهلُ مقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/01/blog-post_3.html
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ؤدي التعصب والغلو إىل مرض خطري يصيب الفكر اإلنساين يف مقتل وهو غياب "اإلنصاف، يُ 

ء  ..واالزدواجية واالتساق الفكري"، ويصبح العقل جمموعة من النتوءات، والتناقضات، فال استوا

 يف فكر، وال عدل يف حكم، وال اتساق يف قول.

اف فإننا نتحول إىل شهداء زور عىل احلق واحلقيقة، وإذا كان األمر خيص دين وعندما يغيب اإلنص

 ، وعند ذلك ُتغتصب احلقيقة.السلوك الواقعي تكون هيسفإن املحاباة يف دين اهللا  ..اهللا

 يفومع غياب اإلنصاف تضيع معامل احلقيقة، ونغرق يف جدليات ال هناية هلا، ولو أ�صف كل إنسان 

األمة من أطنان من الكتب والكتابات، وعرفنا احلقيقة كام هي بدون  الرتاحت. فكره. يفنفسه، و

 إخفاء، وال تعسف يف التأويل، وال تربير للباطل.

بعدنا إنكار احلقيقة، ويُ  رية، وإىل اهلوى يف األحكام، وإىلوغياب اإلنصاف يؤدي إىل النتوءات الفك

ء فكرنا من جانب، ولعدم معرفة احلقيقة  صياغة مرشوع التغيري الفّعال واملناسب، لعدم نع استوا

 كام هي من جانب آخر !

وغياب اإلنصاف يؤدي كذلك إىل التناقضات الفكرية احلادة، فيستسيغ العقل اجلمع بني 

 املتناقضات، واألحكام املتناقضة عىل نفس اليشء ! فاالختالف يف األحكام حيكمه اهلوى أو القوة.

باطل إذا أ�ى من طرف ضعيف أو من اخلصوم، ثم يبارك نفس هذا فتجد من حيكم عىل يشء بال

الباطل إما لقوته.. وإما لنفعية، أو هلوى؛ األمر الذي يؤدي إىل خروج نامذج فكرية وسلوكية 

 مشوهة.

ǰ÷]�Œ^fl�À÷]<ò�Ü”Î<
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كام يؤدي كل ذلك إىل حصول فجوة كبرية بني النظرية والتطبيق.. أو بني اهلدف وكيفية الوصول 

كون أشكال التطبيق اقة جلذب اجلامهري، ثم ترنانة بّر  إىل جمرد شعاراتإليه، وتتحول األهداف 

 صورة معاكسة لألهداف ! فنقع يف التيه والتناقض.

غياب اإلنصاف إىل اخليانة العلمية، وإىل الغلو يف اإلفراط، والغلو يف التفريط، ويضعنا  يؤديكام 

 واألحقاد.يف معارك تستهلك منا الكثري، ثم تورثنا الغل والبغضاء 

ء، وال امل .. إنام يعرف يشء واحد فقط هو قول احلق، والبحث حاباةإن هذا الدين ال يعرف األهوا

 نعد بعدُ  نها فلافقدن نهي، وهذه أول معاين األمانة، فإعن احلقيقة بتجرد تام، وقوهلا للناس كام 

 أمناء عىل هذا الدين.

ء الفكري جيعلنا يف حالة اتسا ء يف فاإلنصاف واالستوا ق فكري، واستقامة يف املوازين، واستوا

وقبل هذا وذاك "العدل الصارم" وقول احلق ولو عىل  ،التصورات دون خداع أو كذب أو وهم

�ََْ  ﴿أخذ علينا العهد يف ذلك:  هلالج لجأ�فسنا أو عىل من نحب مهام بلغت درجة حبهم، فاهللا 
 ِ ِدُّوْْ َوَّْو َ�َن ََْ قُْرَ� َو� َْ اُ�م بِهِ لََعلُّ�ْم تََاّكُرونَ قُلْتُْم فَا َّ ََلُِ�ْم َو ْوفُوْْ 

َ
ِ أ ّّ ِِْد ْ [األ�عام :  ♂ َع

 قضية أصيلة من قضايا هذا الدين. ه. والقيام بالقسط ال باهلوى، فهذوإنام الشهادة هللا.] 152

 وإن استقامة العقل املسلم يبدأ مع: اإلنصاف الكامل، واالتساق الفكري، والدوران مع احلق

 حيث دار.. وأي خلل يف ذلك، فإنه ُخيرج نامذج مشوهة ُتيسء إىل نفسها، وإىل ما حتمله من رسالة.

فعلينا الدوران مع احلق حيث دار، وعدم الدفاع عن األشخاص يف مقابل تشويه املنهج، ومحل 

، والقيام بالقسط، فهذا الدين ال يعرف سوى هلالج لجاألمانة كام ينبغي أن تكون، والشهادة هللا 

 "العدل الصارم" و"األمانة الكاملة".

كني إال بعد اإلنصاف ، فالتمكني أعز وأصعب.. فال يأيت التماً وصعب اً كان اإلنصاف عزيز وإن

إىل هذا  "الدعوة"ة، فكيف سنكون أمناء عىل كنا لسنا أمناء عىل قول احلق واحلقيق نوالعدل؛ فإ

 لدين؟!" هبذا ااحلكمالدين، فضًال عن أن نكون أمناء عىل "

 إن هذه األمة لن تعود هلا ريادهتا.. إال إذا عادت هلا أمانتها أوالً.

*   *   *
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"اإلدانة واحلكم" ويا ليتهم تربوا عليه الرتبية ربى مجع غفري من أ�ناء احلركة اإلسالمية عىل منهج تَ 

ء احلكم عليهم. فهو الصحيحة ! هذا املنهج الذي ُيولع بالرغبة يف إدانة اآلخرين.. ومن ثم إجر ا

 والصدع بملة إبراهيم ! خيتزل العمل اإلسالمي يف إطالق األحكام، بحجة "صحة العقيدة واملنهج"

ويغيب عنهم منهج "التحليل والتشخيص والعالج" الذي فيه إعامل العقل، وإجهاد الفكر يف حماولة 

 الفهم، والتصحيح، ومن ثم العالج.

سبب حالة من الفرقة والغل والبغضاء جتاه خاص واحلكم عليهم، تُ حالة اهلوس بإدمان إدانة األش

 منهجم" فإن طريقة التعاطي نفسها مع املسلمني بعضهم بعضًا، ويف حال صحة "اإلدانة واحلك

فالن مبتدع، مجاعة (  :، ُتعمق األزمة ال حتلها، وهي يف الغالب أحكام "ُمعلبة جاهزة"اإلدانة

هكذا بدون استيعاب أو فهم أو تفصيل، ويتلقاها الشباب  ) مرتدئفة مرتدة، فالن مبتدعة، طا

 ويظنون أن هذا هو الدين احلق، الذي ال بد فيه من إعالن اإلدانة دون تلجلج أو خوف !

ناقشت أحدهم يف أ�سط األحكام التي ُيطلقها تراه ال يدري شيئًا، سوى أ�ه يردد بصدق ما  وإن

هل األمر، وال فيستس احلمية يف مزيد من إطالق األحكام؛خذه قيل له، وظن أن هذا هو الدين، فتأ

فضًال عن االنشغال بقضايا اآلخرين عن قضايا الذات، والتلذذ بجلد  ! قبة ذلكاوجل قلبه من عيَ 

ء أكان  فردًا أو مجاعة. تاآلخرين، بدالً عن إصالح الذات سوا

*   *   * 

" لقد نشأ الفقه اإلسالمي الواقعي فقدان التوصيفكام تظهر مشكلة فقهية معقدة وهي "

ومدارسه، استجابة حلركة "املجتمع اإلسالمي" وترصيفًا لشؤونه، ومن ثم بدأت املدارس الفقهية 

قع حي منظور أمامها، وأصبح خرجيو هذه املدارس يعملون يف  يف النشأة والعمل استجابة لوا

⁄̌Åc�·^<fľ⁄s„<
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نشأة املدارس الفقهية وتطورها  وى القائمة يف عرصهم، وبدأتاالفتيعاجلون و ،مناصب القضاء

"، العرص الذي انحرص فيه ظل الرشيعة عن سياسة "احلكم امللك العضوضمع بداية عرص "

وا�ال"، وتضخم فيه جانب فقه العبادات عىل فقه املعامالت، والسياسة، وتنظيم ا�ال، وشؤون 

بني  فيه تقلبت األحوال األمة، ويف هذا العرص املمتد والتي توسعت فيه الفتوحات اإلسالمية،

وكذلك أحوال من العدل، والصدق،  !االستبداد الشديد، والظلم، واستباحة دماء املسلمني

ومل  الكفر البواح، أن احلكام مل ُيظهروااملرحلة  ذهوالدفاع عن اإلسالم وأهله.. لكن اخلط العام هل

وهلم، ثم انتقلنا إىل مرحلة أشد ُيسقط رشعية د إن حصل الذي ينبذوا رشيعة اهللا يف العموم األمر

" وسقوط وحدة املسلمني السياسية، وانسالخ امللك اجلربي والطواغيتوأخطر عىل األمة وهي "

هويتهم، وضياع ميزان "الرشعية" احلقيقي الذي يمنحه اإلسالم للحاكم أو الدولة؛ وهو: 

أو "املعايص  ر الكفر البواحواالنتساب للرشع والتحاكم إليه، وعدم ظهو ،االجتامع عىل اإلسالم(

 ..)"البواح

التوصيف  - يف أحيان كثرية - وتوقف نمو الفقه اإلسالمي، وأصبح تناول الفقه اآلن، يفتقد

لنا.. فهناك من حياول فهم الفقه من خالل أ�نا عرص االستضعاف  -يف العرص املكي  الواقعي ألحوا

وهناك من   -عرص التمكني  -الفرتة املدنية  يفوهناك من حياول أن يطبق الفقه من خالل أ�نا   -

عىل ماهية  مكنة، وهناك من ال يتفق بعدُ ف عىل حكم اجلامعة املُ ستضعَ حياول إنزال حكم الفرد املُ 

 من هناكف، وستضعَ التمكني ورشوطه، وهناك من ُينزل حكم اجلامعة املمكنة عىل حكم الفرد املُ 

ويرتك واقعه وعرصه يميض بعيدًا عنه،  ؛ا، ويعيش فيهايبحث عن صورة تارخيية يريد أن يتلبس هب

وتنشأ من هنا فجوة نفسية وحضارية وتارخيية.. بني أ�اس تريد أن تعيش يف التاريخ وتستدعي 

له، وفتاويه.. وبني أ�اس تريد أن تعيش احلياة املعارصة  التاريخ بكل هيئته، وظروفه، وأحوا

 غيريها؛ العلامنية دون مقاومتها أو الرغبة يف ت

لنا، أل�ه يفقد أدوات الرؤية  فيتولد العجز عن "التوصيف الواقعي" الصحيح والدقيق ألحوا

 ،والنفسية ،واالجتامعية ،والسياسية ،الواقعية.. التي تتطلب اآلن إدراكًا للعلوم التارخيية

قية... إلخ، بل وأصبحت هذه العلوم ليست جمهولة فقط للفقيه.. بل بعيدة  واإلعالمية، واالسترشا
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"العلم الرشعي" وقرصه فقط  لحو؛ نتيجة املفهوم اخلاطئ املنترش عن "التأصيل اإلسالمي" هلا

قع" التوصيف  عىل تناول كتب الفقه ومدارسه؛ فحدثت فجوة هائلة يف "القدرة عىل توصيف الوا

ات ، وحدثت فجوة يف إ�ام الفقه بمستجدحكم فقهي سليم ومتكاملالصحيح الذي ُيبنى عليه 

الواقع املعارص، وال أقصد جانب العبادات واحلدود واملحرمات فهو جانب ثابت ال يتغري، إنام 

اإلسالم،  ريدهاجانب املعامالت: من سياسة، وجهاد، ومال، وعودة للصورة الصحيحة التي ي

ة، والتخلص من القهر، واالستبداد، والظلم، والفساد، والعلامنية، والطغيان الذي تغرق فيه األم

 !. وال جتد من سبيل

ه، ونجد وهنا نجد حماولة استدعاء الفقه منزوعًا عن سياقه التارخيي والواقعي الذي نشأ في

ع والغلو.. التي تنشأ حتًام من خالل التناول اخلاطئ للفقه؛ عندما ُينزع حماوالت االنحراف والتمي

من يبحث عن "دليل"  التايلبوعن "ظروفه الواقعية" و"رشوطه احلضارية" و"جمتمعه القائم"، 

 يجد وفرة كثرية لن ُتعجزه أن جيد خمرجًا �ا يريد !.سليوافق هوى يف نفسه، أو حكم مسبق لديه.. 

"الفقه السيايس  بمعنى أدقومن هنا تنشأ حالة من "الفوىض" يف تناول الفقه اإلسالمي، أو 

ء تتداخل، وتفرتق األمة،  إذا  -وتتشكك يف صحة مسلكها اإلسالمي"، األمر الذي جيعل األهوا

 مما جيعلها ال تصمد أمام التحديات الكربى. -اختارت طريقًا 

 - تعترب مرجعية للعلامءالتي  -وهلذا كان النظر يف األحكام الفقهية، واستدعائها من كتب الفقه 

قعية والتارخيية التي كانت فيها، ونحاول بكل "موضوعية وجتر د" البد وأن يراعي الظروف الوا

حتليل البيئة الواقعية هلذه األحكام، ثم ننظر يف "األدلة" التي استند إليها الفقيه إلصدار هذا 

بعد إدراك العلوم املطلوبة لفهم هذا الواقع  -احلكم.. ثم العودة مرة ثانية إىل واقعنا، والنظر فيه 

قعية والتارخيية، و -املعقد واملتشابك واملتغري  اولة وجود أقرب صورة حمملقارنة الظروف الوا

ويف حال عدم وجود وجه للتشابه.. يعمد الفقهاء املعارصون إىل جتشم عناء "البحث  للمقاربة،

واالجتهاد" للوصول إىل الصورة التي ُخترج هذه األمة من نفقها املظلم، وتعود هبا إىل "خري أمة 

 ال ختاف لومة الئم. هلالج لجأخرجت للناس" حتمل رسالة اهللا إىل العاملني.. وجتاهد يف سبيله 
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أما حماولة "الترتس" بأقوال فقيه هنا أو هناك، لـ "تربير" اختيار واقعي مسبق، دونام اعتبار لظروفه 

التارخيية، ودون التدقيق فيها، ومتحيص أدلتها، ودونام اعتبار للظروف الواقعية، ودون إدراك لكافة 

حضارة وحركية ودعوية.. تؤخرنا عن قيام  أ�عادها، فهذا ال شك مما ُحيدث أزمات وكوراث فكرية

7Fهذا الدين من جديد.

)1( 

*   *   * 

 والفرق بني املنهجني:

يبحث يف إدانة الشخص كأ�ه واقف أمام حمكمة، وقاٍض.. ويبحث يف  منهج "اإلدانة واحلكم":

 األدلة، ومناطاهتا، ومالبستها، وعوارضها...إلخ.

هبا، وال خيجل من اسبأيبحث عن املشكلة و منهج منهج "التحليل والتشخيص والعالج":

إعالهنا.. ويبحث عن العالج، ويستخدم أدوات الفكر والتصور اإلسالمي.. ويقدم الرسالة عىل 

 .واملقاومة املذهب، ويقدم آ�يات إحياء األمة، وإعداد األمة للجهاد

ه سيكون قاضيًا، �ن يريد أن يميض يف منهج اإلدانة واحلكم، فليستعد لرحلة طويلة، ألوإن مَ 

سوى ادعاءات  -يف الغالب  - م.. بل قاضيًا عىل مجاعات وأفكار، مل يعرف عنهوليس ككل القضاة

أردت احلكم فعليك االستامع للطرف املُدعى عليه، وتسمع  ومزاعم الفريق املخالف، وإن صوماخل

األمر فتحكم فيه حتى يستبني لك  دعاء عىل حدا؛كاره، وتبحث يف كل إمنه، ومن كتبه، ومن أف

عندما تستمع ه أول مرة، فتعام ظننبالعدل ال الظلم، وباحلق ال اهلوى، وستجد األمور ختتلف كثرياً 

ن كنت تظنهم مبتدعة أو مرتدين أو غري ذلك.. ستجد نظرتك تتوسع وترجيحاتك ختتلف، وقد مل

ع شك يف قلبك جيعلك ال وق، لوواحداً  تظل تبحث طويًال، ثم يف النهاية ال تستطيع أن ُجتري حكامً 

  .يقينًا بإدانتهمتقطع 

                                                           
 .مشكالت يف تناول الفقه اإلسالميمقال:  -شئت  إن -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
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وستجد  ،"األخطاء" -وما كنت تظنه حقًا مطلقًا  - ويف أ�ناء ذلك ستكتشف كذلك ما يف منهجك

! وإذا وفقك اهللا ستأخذ احلق من كل فريق، وتدع الباطل  لديكنفس األمراض التي عند اآلخرين 

 عند كل فريق.

لتحليل والتشخيص والعالج" فقد ، وأردت املنهج اآلخر "ايضوإذا أردت أن ترتك دور القا

ب َحتسو -ن الطريق، وخرجت من حالة إطالق األحكام باجلملة عىل اآلخري كت عىل نفسلّ سه

التعامل مع كل فكرة عىل حدا، وكل إنسان حسب حاله، وتبحث يف العالج  إىل -القداسة يف نفسك 

العالج بكل احلرص واحلب واملودة التي جتعل اآلخرين  لوقاية نفسك، وإنقاذ غريك.. وتقدم هذا

 بإيامنك قبل أن يعرفوه. ونيؤمن

 

 

*   *   * 
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، وهذه احلالة ال خيفى عىل أحد حال األمة من جهالة، وغفلة، وتقصري، وتضيع ألمور الدين

لعودة إىل ية يف التدين واليست دائمة، فقد تكون يف حالة غاية يف اجلاهلية، ثم يف أحوال أخرى غا

جد صور من اجلهالة منترشة بني أ�ناء األمة، نتيجة حماولة أعداء األمة الدين.. ولكن بالعموم ن

 سلخها عن دينها.

ولكن عندما ينتقل أحد من أ�ناء هذه األمة إىل احلركة اإلسالمية ليامرس دورًا ما خلدمة دينه 

 -، وينظر إليهم من أعىل ر بالوصاية واالستعالء عىل الناسوأمته.. ويتعلم القليل اليسري، جتده يشع

ء بشخصه أو مجاعته   ُتنفر الناس عن أي دعوة، وجتعلهم يزهدون يف ْرب وهذه احلالة من الكِ  -سوا

 !. واءاخلوستعباد اال من هم يف حالة اً استجابوا للُمتكرب فإذ عي، وإناالستجابة هلذا الدا

ىل بواطن الناس، بل واخلوض يف مصريهم األخروي، وهذا ال شك وقد يتطور األمر إىل احلكم ع

 طامة كربى، تقتل "الوجل" يف القلب، وهتبط بالسلوك والفكر إىل أسفل سافلني.

وقد خيلط البعض بني "استعالء اإلسالم ورشيعته ومنهجه" وبني "استعالئه الذايت" فاإلسالم 

االستعالء هبذا الدين وبمنهجه  -ملواجهة مع العلامنية ال سيام أ�ناء ا -َيعلو وال ُيعىل عليه، وجيب 

وتصوراته، وال نشعر أ�دًا باهلزيمة النفسية أمام زيف احلضارة العلامنية، وأن نشعر بقيمة وعظمة 

وأمهية هذا الدين، ودوره املنتظر يف إنقاذ البرشية، ولكن قد يتحول هذا االستعالء بالدين، إىل 

إحالل الذات حمل الدين ! والصحيح أن حيصل إنكار للذات واملصلحة و استعالء وانتفاخ الذات

فنى من أجل هذا الدين ونرصته يَ  ين، فام النفس املسلمة إال وقودٌ الشخصية واحلزبية أمام هذا الد

 الدعوة إليه.و

�jâ˜]¬̌<¯√fľ÷]<Ó◊�å^<
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وعموم أفرادها،  جوة بني احلركة اإلسالمية واألمةإىل تعميق الف املريض االستعالءهذا  ويؤدي

 ور التميز عىل الناس خيلق بيئة من التباغض والتشاحن والبأس بني بعضنا البعض.فشع

أو لغة ي فاشل، واستخدام لغة صعبة عىل الناس، ريكام يؤدي ذلك أ�ضًا إىل صياغة خطاب مجاه

واالهتامم بقضايا غريبة عىل وعي الناس، ؛ ها الناس أو ُمتثل هلم صدمة ُموحشةمتطرفة حادة ينفر من

روية..  جة عن دائرة اهتاممهم، والقفز فوق مسّلامت اجلامهري بال متهيد، وال توضيح، والأو خار

 فيكون اخلطاب هلم فتنة !

بعد دراستهم الدراسة اجليدة  -فاخلطاب اجلامهري الشعبي جيب أن حيتوي إدراك الناس ووعيهم 

وقت خياطب معاش الناس ، ويف ذات الوتوازن وجيب أن ينقلهم إىل احلق يف أ�اة وهدوء وتدرج -

ومهومهم اليومية واملستقبلية، ويراعي حاجاهتم اإلنسانية لـ "الطعام واألمن" وال يطلب من اجلامهري 

أكثر مما تستطيع.. وال يغرت كذلك باستجابة اجلامهري الرسيعة، فاجلامهري تستجيب عاطفيًا يف حلظات 

شعرت عت الناس إىل ما كانت عليه ! و.. رجأوارها اوخبفعال فقط، فإذا ذهبت العاطفة االن

رشسة  هذا باإلضافة إىل وجود قوى إعالمية مضادة ختوض حرباً  باليأس من اإلصالح والتغيري،

 غتيال وعي اجلامهري، واستالب عقوهلا..ال

عد هلذه التحديات اإلعداد لذا فاملسلم يراعي كل هذه التوجهات يف خطابه، ويف تعامالته، ويُ 

هلم، وبتساؤالهتم، با رفقائل املكافئة.. ويَ املناسب بالوس وال يتميز عن الناس بيشء يف لناس، وأحوا

الكالم واللباس.. فكل رسول من عند اهللا كان ابن البيئة التي ُبعث فيها، وكان يتكلم لغة الشكل و

 يتميز واملسلم العامل لدينه جيب أن يكون قريبًا من الناس فال ف يف يشء..وال يتكلّ  بلسان القوم،

 .يط بيئتهبلباس، وال يتنطع بلغة، وال يعزل نفسه عن حم عنهم

*   *   * 

ني اللني القريب السهل املتبسم الصدوق احلاين عىل الناس، املستوعب اهلَ  :إن املؤمن احلق هو

.. فضًال ويدرك تصوراهتم ويراعي أحواهلم، فال يضيق هبم ذرعاً  ،وضعفهم ،لتهماهم وجلغفلته

ل عليهم بعلم أو هدى أو دين. وال حيكم عليهم بمجرد قول أو فعل ما، بل ُحيسن عن أن يتطاو
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بسعة صدر وترحاب  ، ويتقبل الناس غري غفلة أو جهل بطرق املجرمنييف بكل الناس الظن

 يستمعون إىل دعوتك، وحيرتمون حركتك. ناس، فذاك الذي جيعل الوسامحة وحسن ُخلق

*   *   * 

 من مفكري اً ولد حالة من "العجب، والشعور بالعظمة" جتعل بعضالناس يُ كام أن االستعالء عىل 

فتاء يف بق باإلتامم بعلم غريه ! وجتده دائم الساحلركة اإلسالمية يستنكف عن السامع لغريه، أو االه

الشباب الذي يريد التعبري عن رأ�ه أو يتساءل أسئلة قد حترج البعض،  كل يشء، ويقطع احلديث عىل

ويعمل عىل تسفيه رأهيم، بل ويتصور يف نفسه قوة ال يملكها،  ؛ره بغريه من املفكرينضيق صدوي

 .! ال أ�ر له اً وتأ�ري

 فاملؤمن ال ينتفخ بعلمه، وال يتخذ من دين اهللا وسيلة إلرضاء شهوة الرياسة عىل الناس، بل العاملِ 

 وترامحًا كلام ازداد علًام.احلق هو الذي يزداد تواضعًا وتساحمًا 

بكل صدق وحب  -وإن املؤمن احلق هو الذي يبارك اجلهود اآلتية من غري مجاعته، ويسعى 

إىل تكامل اجلهود مهام اختلفت املشارب واالجتاهات، ذلك أن جمال عملهم يف فضاء  -وإخالص 

" فمن جتىل يف قلبه هذه املعاين إحياء األمة" و"إقامة الدين"، والغاية واحدة هي "األمة" :واحد هو

نه من االجتاهات األخرى، وسيبارك كل جهد، وسيهش لكل  لن يستعىل عىل الناس، وال عىل إخوا

8Fسعي ولو بسيط.

)1( 

 

 

*   *   * 

                                                           
 .علم الدعوة ،فرق الرسعاتمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
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الرتبية الفكرية من أهم وأصعب املراحل يف تكوين الشخصية اإلسالمية الراشدة الفاعلة.. ولكن 

املسلم، فتجد إعامل الفكر من أصعب لألسف الشديد أفسدت النظم التعليمية كثرياً من عقل 

 األشياء عليه، ليس لقلة عقله، وإنام الستهالك وإفساد طرق التفكري لديه !.

التعلق  ؤديفيكون البديل هو االنشغال بـ "األشخاص" عىل حساب املنهج والفكرة.. وي

 تشويه املنهج، والتعصب للذات ولألشخاص من مشايخ أو قيادات، وتصبحإىل باألشخاص 

ء أ إىلالقضية هي قضية أشخاص، فتتقلص قضية العمل هلذا الدين  كانت هذه قضية شخص سوا

.. أل�ه يف كال احلالتني ضاعت الفكرة التي جيب اعتقادها أو "يسندت"أو  "تقديس"احلالة قضية 

 !؟أم ُمدان يءحول قضية احلكم عىل الشخص، هل برجيب احلذر منها، ودخلنا يف معارك جانبية 

ث الغل واحلسد والبغضاء جراء فسد القلوب وُتورّ هلك األوقات واألعامر يف مثل ذلك، وتَ وُتست

 .ذلك

ء بل بلغ األمر بالبعض إىل أن جعل قضية احلكم عىل األشخاص قضية والء و ! وقضية إيامن برا

بل ودخلت أ�سط وأ�فه القضايا حتت مسمى "العقيدة،  ؟!رفكوكفر، فمن أي معسكر أ�ت حتى نع

من جانب، واالستعالء  اإلدانة واحلكمهبوس  -كام سبق الذكر  -ا مرتبط وهذ املنهج" ! وصحة

 عىل الناس من جانب آخر.

 فاق عليها هو األوفق، واأل�عد عناألهداف الكربى، واالت يف حني أن متحيص املنهج أو حتديد

التعصب لألشخاص،  ، وال يكاد أحد يسلم منالفرقة واخلالف، واألقرب إىل العمل اجلاد املثمر

 ويلتصق هبم ذاتيًا، حتى ُيقدسهم وُيقدس نفسه معهم، أو يلعنهم ويلعن كل من أ�دهم.

Ç̌÷]�·]ÖÊ<� <ª�‘◊<
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فأع "إجيابياً "كان  ذلك أن أمر االنشغال باألشخاص إن  ات واألخطاء. وإنمى عن رؤية االنحرا

الة ُتفسد وهذه احل؛ عن رؤية احلق واخلري الذي لدهيمأعمى  "سلبياً "غال باألشخاص كان االنش

حماولة األمة من االستفادة من األفكار الراشدة، وُتفسد كذلك حماولة األمة من جتنب األفكار 

 .. وتقعد باالهتامم عن معايل األمور إىل اهلبوط إىل سفاسفها.واألخطاء الضالة

*   *   * 

عضها بعضًا.. نلحظ يف سلسلة االنحرافات أهنا ال تأيت فرادى منعزلة، بل تأيت متصلة ُيسّلم بو

اهلوس  ها، وقطع كل حلقاهتا.. فمنويؤدي بعضها إىل بعض، وإذا أردنا العالج فعلينا تفكيك

مسأ�ة  تابعًا لكل ذلكباإلدانة واحلكم، إىل االستعالء عىل الناس، إىل التعلق باألشخاص.. سيأيت 

ني، وال يمكنها "التقديس" و"التدنيس" وهي إطالق احلكم يف صورة "أحادية" ال تقبل إال لون

 التعدد، أو تقليب وجوه األمر فيها..

ال يمكن التعامل بصورة حالية مع وضع أو موقف فإما أن تكون طاهراً مقدسًا أو ُمدنسًا حقرياً.. 

كله أو ترتك كله، هذه الصورة احلادة واملتطرفة ختلق حاالت من الفرقة  هأو فكرة ما.. إما أن تقبل

 .وتأسس الفكر عىل حالة شديدة من "الغلو". ؛ن األلفة واالجتامعوغل الصدور عوالتفرق، وتُ 

ر أطهار، ومن يمس مجاعتي بسوء فهو الدنس احلقري الفقري من كل  فأ�ا وشيخي ومجاعتي أ�را

واآلخر يقول مثل ذلك ! هذا االنقسام الواقعي سبقه انقسام نفيس وفكري يف تصور هذا  ،فضيلة

له يف أشخاص ومجا املتحدث الرسمي باسم اإلسالم،  اعات، وتصور كل مجاعة أهنالدين، واختزا

هو اعتداء عىل الدين ذاته ! وأي نيل  والوكيل احلرصي للعمل له، ومن ثم فأي اعتداء عىل اجلامعة

 ! من قيادات اجلامعة هو طعن يف اإلسالم ذاته

ض الشخصيات ملز اإلسالم والطعن فيه من خالل التعرض لبع ونصحيح إن أعداء الدين حياول

ولكن ماذا سنقول يف أمر مسلم غيور عىل دينه ينصح هللا  ،للتشكيك يف الدين اإلسالمية والكتب

 ! أو إنكار املنكر لدى مجاعة ما ؟! السباب واللعن أل�ه جترأ عىل النصحإال جيد ال ف ☺ورسوله 

بهار بالشخصية االن :ويؤدي التعلق باألشخاص إىل مسأ�ة خطرية وهي "التعلق بالكاريزما" أي

ألشياء خارجة عن طبيعة الفكرة التي حيملها، ويؤدي ذلك يف حال غياب هذه الشخصية أو وفاهتا 
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ثم إذا مات القائد أو غاب  ،فكثرياً ما يكون جلامعة ما حضور ونشاط كبريإىل حالة "فراغ قيادي" 

وهذا خلل  ائد !حيث يتم ربط املرشوع العام للحركة اإلسالمية بشخص الق انتهى كل يشء !

تربوي جسيم فاملفرتض يف األ�باع أن كل منهم جاهز للقيادة، وإن املنهج الرتبوي للحركة 

، "قيادات تعمل كاجلنود، وتفكر كالقادة الكبار".. اإلسالمية ُيفرتض فيه تربية قيادات ال أ�باع

، احلق واحلقيقة والكفاءة أن ال يعتمد عىل جمرد املظاهر والكاريزما بقدر ما يعتمد عىل وُيفرتض فيه

رية العمل دون وقوع فجوات، أو انحراف عن الطريق، أو توقف عن احلياة.  وبذلك نضمن استمرا

والتعلق بالرسالة اإلسالمية هو الذي يوفر احليوية الالزمة، واحلركة املستمرة لإلنسان املسلم.. 

 بعكس التعلق باألشخاص أو األ�ديولوجيات..

 ة واأل�ديولوجيا:والفرق بني الرسال

: هي وحدة كلية شاملة خيرج عنها أمة؛ تقوم هذه األمة عىل رشيعة ربانية ومنهج حياة الرسالة

 منبثق عنها.

 صناعة جزئية لتصور حمدود. األ�ديولوجيا:

 : تربطها العروة اإليامنية الوثقى.الرسالة

 تربطها امليول النفسية للنفوس املتشاهبة. األ�ديولوجيا:

 سع كل أفرادها.: خترج عنها أمة تَ الرسالة

 خيرج عنها تنظيم أو كيان أو مجاعة. األ�ديولوجيا:

 : تقوم عىل منهجية نقية صافية واضحة إلقامة الدين والرشع، وترعى مصلحة األمة مجعاء.الرسالة

تقوم عىل مصلحة التنظيم أو اجلامعة، وتتحول فيها مصلحة األمة إىل مصلحة  األ�ديولوجيا:

 ظيم.التن

 : ترى األمة كلها، وتعمل لألمة كلها، وتنهض باألمة كلها.الرسالة

ده، وتعمل هل األ�ديولوجيا:  .!م باعتبارهم صورة خمتزلة لألمة ترى التنظيم، وقياداته وأفرا
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قعية والتوحيد.الرسالة  : تتسم بالربانية والثبات والشمول والتوازن واإلجيابية واملثالية والوا

تتسم بالتعصب واحلزبية وضيق األفق، وحمدودية الرؤية والنظر، ودومًا ما تكون  األ�ديولوجيا:

زنة.  غري متوا

 ُخترج تنظيم. �ديولوجيا: الرسالة ُخترج أمة، واألوأخرياً 

" األشخاصهبا حيث دار، ال التعلق بـ "ا" والدوران مع كتالرسالةبـ " ن التمسكفالبد إذًا م

 والدوران معهم حيث داروا.

 

  * *   * 
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ريب قطاعات كبرية من احلركة اإلسالمية أ�نائها عىل الطاعة العمياء، وخيتزلون مفهوم الرتبية يف تُ 

تزال املعصية يف املعايص الظاهرة، دون املعايص اخلفية مثل: ، ويتم اخأهنا "طاعة يف غري معصية"

التفكري واحلركة، وعدم وضوح  تقديس القيادة، والتربير لكل خطأ، وعدم املنهجية الصحيحة يف(

 ، فهذه ال تعترب يف نظرهم معايص، ومن ثم عليهم الطاعة فيها !.)خطط العمل... إلخ

ق من غري وعي، وال فهم.. عىل اعتبار أن اومن هذه الطاعة العمياء تنشأ ظاهرة األ�باع التي ُتس

 .! القيادة األعىل تعلم كل يشء، وحتسب حساب كل يشء

أن يكون األ�باع بني يدي القيادة "كامليت بني يدي  -رية الرتبية املنحرفة حسب نظ - فيجب

املغسل" ! وكلام كان هناك إمعان يف الطاعة، كلام كان األخ يف اجلامعة أفضل حظًا يف تويل القيادة فيام 

د حتت شعار فمصريه الطر ..اعرتاض عىل يشء، أو الرغبة يف تغيري يشءمن البعض بعد، وإذا ظهر 

 من اعرتض.. انطرد" !"

أن  -إذا محي الوطيس  -والطاعة أهم صفات اجلندية.. واجلندي وقت احتدام املعركة ال يصح له 

ه، أو كان فيه شبهة  خيرج ليعرتض يف مثل هذا الظرف، فاألوىل به الطاعة حتى ولو خالف األمر هوا

 خطأ.

أوقات املعركة، حيث يتم التصحيح  وأما الطاعة املبرصة، والطاعة النقدية فهي األوىل بنا خارج

حتى ال يتم عسكرة  والتقويم املستمر، وإعادة النظر يف كل خطوة وقضية، فإنام الطاعة يف املعروف،

حتى ال تتحول األ�باع إىل جمرد عنارص سلبية تتلقى فقط و اإلنسان ويفقد وجوده وشخصيته،

ها فجأة يف سدة القيادة غري مؤهلة وال مدربة، ألهنا قد جتد نفس األوامر من أعىل دون أن تدرك شيئًا،

 وتستغرق وقتًا طويًال حتى تفهم، وعندما تفهم يكون قد انتهى كل يشء.

��÷]�Ì¬^<√̌÷]È̌€^<
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وتؤدي الطاعة العمياء بمرور الوقت إىل االهتامم باألمور الشكلية بعيدًا عن الكيف واإلنجاز 

 احلقيقي، وتؤدي إىل العقم عن التجديد.

لعمياء هو اضطراب أو غياب نظرية العمل لدى مجاعة ما، وانعدام نظرية وأخطر ما تؤديه الطاعة ا

 التغيري أو اختزاهلا لدى األ�باع يف "السمع والطاعة"..

؟ هل عوة أم سياسة أم جهاد أم غري ذلكفاأل�باع ال تدري بالضبط ما هو جمال عملهم هل هو د

ب اط؟ ويف كل أمر ُختاطب بخا، أم ال ترغب؟ ما هو نطاق عملهترغب يف الوصول إىل السلطة

عالقة بني األمور املختلفة، واملتناقضة.. وبني الرتابط أو الدون فهم  ،يشحذ مهتها نحو تنفيذ األمر

دون إعداد أو تربية أو  ..اهلدف، وخطة العمل، والتحول واالنتقال الرسيع بني جمال عمل وغريه

 فهم الغاية !.

جلامهري و"التفاؤل املفرط" هبم، فالقيادة ُتعول عليهم، وهم باألعداد وا االغرتارفيؤدي ذلك إىل 

واأل�باع حتسب أ�ه جيب  ُيعولون عىل القيادة، فال القيادة أعدهتم اإلعداد الصحيح، وال اجلامهري

 اً أمرأكثر من الطاعة العمياء للقيادة.. مما جيعل انفراط عقد األ�باع عند املواجهة احلتمية  شيئاً عليها 

 ! اً مؤكد

*   *   * 

ال حيتاج إىل عميان بل بحاجة إىل رجال تربوا  -بعد عملية جتريفها  -وإن بناء األمة من الداخل 

تبني هوية األمة من جديد، وتعد القوة الالزمة لعودة ريادة األمة، وتعود إىل  ًا؛ليكونوا قادة وفرسان

 وتستبرص به يف دروهبا. ؛نور الوحي الصايف لتنهل منه

أجل ذلك إصالح العالقة بني القادة واأل�باع يف صورة متبادلة من التقويم املستمر،  وال بد من

ب، وإبصار ك ل حقيقة بال خوف أو خجل أو والنقد الدائم لتصحيح كل خطأ، وحتسني كل صوا

وعمًال مؤسسيًا يتم بصورة  ،ويكون هذا النقد  عىل أساس من "التقييم والتقويم واملحاسبة" إنكار؛

مج تنفيذها، وخطط عملها، ومدى دورية،  ، ومدى اإلنجاز، وكيفية فاعليتهاملراجعة األهداف وبرا

حتقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، ومدى امتالك األدوات التنفيذية، والتوزيع الزمني لألهداف 
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، ومستوى التألدوات، واملخاطر، والنتائج وا�آوالغايات، واحلساب الدقيق للزمن، والقدرات وا

 ات، وجتديد الفكر.التقصري، وتنويع السياس

وإن وضوح نظرية التغيري، وبياهنا لأل�باع بدقة، وشفافية، وحرية نظر ونقد.. تساهم يف حتقيق 

، ويقتنع تكون جمرد تابع يسمع ويطيع، وينفذ اليشء وعكسه الومن ثم هدفها بصورة متكاملة، 

 !.باليشء وعكسه 

 

 

*   *   * 
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وين ريب كل طائفة من احلركة اإلسالمية أ�باعها بصورة حزبية ضيقة، فهي تعمل عىل تكتُ 

يكون والءها  ال "شخصية رسالية" يكون والءها للحزب وأ�ديولوجيته؛ "شخصية حزبية"

 ألمة كلها، ال ملجرد طائفة فيها.ل وانتامؤهالإلسالم ورسالته.. 

 كبري: "الشخصية الرسالية"و "الشخصية احلزبية"والفرق بني معامل 

تتسع نفسها لرؤية الرسالة من كل أ�عادها، ويستوعب عقلها املعرفة  فالشخصية الرسالية:

 واإلدراك لفهم طبيعتها الكلية.

تضيق نفسها عىل فكرة "حمددة" تكون هي حمور التحزب، وينحرص إدراكها  والشخصية احلزبية:

 نحو "األ�ديولوجيا احلزبية".

ترى واقع األمة كام هو، ويف صورة يمكن تغيريها، فال هي تتامهى معه، وال تصطدم به..  الرسالية:

 بل خترتقه لتحوله نحو أهداف الرسالة.

ترى واقع األمة كتلة صلبة مسمطة، إما التامهي معها فتفقد القيمة التي خرجت من أجلها  احلزبية:

طيع الصمود أمامه.. وتظل جتعل من وهي تغيريه، وإما تقرر الصدام املتعجل معه، فال تست

 "األ�ديولوجيا" حمور حركة.

ال حترص نفسها يف أدوات حمددة ال خترج عنها، فرتى السياسة كام ترى اجلهاد كام ترى  الرسالية:

املجتمع وتغيريه نحو أهداف الرسالة.. ترى كل أو�ك بصورة طبيعية، وال  إحياءالدعوة كام ترى 

 مكنها حتقيق أهداف الرسالة.متنع نفسها أي أدوات ي
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حترص نفسها يف أدوات حمددة ال خترج عنها، وتعادي باقي األدوات، وال تبتغي حتصيلها،  احلزبية:

 وتنظر لبقية األدوات بعني الريبة واالهتام.

تفهم مدلول إعداد القوة بكل أ�واعها؛ لتحقق أهداف الرسالة.. وإحياء األمة لتفعيل  الرسالية:

 لها.الرسالة ومح

 ال تفهم هذا املدلول، وتكتفي بام حيقق أهداف احلزب، وخيدم األ�ديولوجيا. احلزبية:

الربانية والتوحيد والثبات والشمول ( تدرك طبيعة التصور اإلسالمي من حيث:  الرسالية:

قعية واملثالية واإلجيابية والكون  هلالج لجالتصور عن اهللا ( ،  ومقوماته من حيث: ) والتوازن والوا

 .) ياة واإلنسانواحل

تدرك طبيعة التصور اإلسالمي من خالل األ�ديولوجيا احلزبية، وتنحرص حوهلا، وتعجز  احلزبية:

 عن فهم طبيعة وأهداف وخصوصية الرسالة.

األفكار، وتقبل النقد، واملرونة الفكرية،  افةسع لرؤية الواقع، واالطالع عىل كتت الرسالية:

الضيق من األفكار املختلفة، بل بنفتاح عىل كل اآلخرين، وال تشعر واحلركية، وال جتد مشكلة يف اال

 حتاول توظيفها يف وحدة كلية ختدم أهداف الرسالة.

ال تتقبل النقد، ال سيام من خارج نطاق احلزب، وتتسم باجلمود الفكري عىل أ�ديولوجيا  احلزبية:

اح عىل اآلخرين، وتشعر احلزب، وتتصلب حركتها حول حدود احلزب، وجتد مشكلة يف االنفت

 بالضيق من األفكار املختلفة.

يصال "الرسالة" إىل موقع احلكم، وحتصيل كل أ�واع القوة هلا، وأن يكون هلا تسعى إىل إ :الرسالية

أدنى حظ ونصيب من جاه أو سلطان أو شهرة أو أي  شخاصألالسيادة العليا.. دون أن يكون ل

ء مادي أو معنوي يف الدنيا.  جزا

يصال "أ�ديولوجيا" احلزب وشخصيات احلزب وفكر احلزب إىل موقع يسعى إىل إ :بيةاحلز

 احلكم، ويبحث عن حظه ونصيبه من احلكم والسلطة.
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سندًا  تعترب "احلق املطلق" وحده هو القرآن الكريم، وما ثبت من صحيح السنة النبوية الرسالية:

والتطوير، والتعديل، والتحسني املستمر ، وغري ذلك من أطروحات قابل للنقد، والنقاش، ومتناً 

 حدود شخص أو جيل. دالذي ال يتوقف عن

تعترب "احلق املطلق" هو أفكار احلزب، قد ال ُتعرب عن ذلك برصيح املقال، لكن ُتعرب عنه  احلزبية:

 بحقيقة األفعال، وتنظر بدونية إىل ما ومن هو خارجها.

.. ولدهيا القدرة عىل ، وال أقواالً اً أشخاصدس تدور مع الكتاب حيث دار، وال ُتق الرسالية:

 التغيري، والتحسني املستمر، وال تتجمد عند مرحلة معينة.

تدور مع احلزب حيث دار، وتقدس األشخاص، واألقوال.. وليس لدهيا القدرة عىل  احلزبية:

ب أو تقبل أفكار جديدة غري أفكار احلز تحسني، أو العمل خارج نطاق احلزب،التغيري وال

 وأ�ديولوجيته.

تبحث عن مصلحة الرسالة وحتقيق أهدافها أوالً، وعن مصلحة عموم األمة، دون  الرسالية:

 تفرقة، ودون شعور باستعالء طائفة من األمة عىل غريها.

تبحث عن مصلحة احلزب، وحتقق أهدافه أوًال، وختتزل األمة يف احلزب، ومصلحة األمة  احلزبية:

 هي مصلحة احلزب.

ء نفسها، وغري ملتصقة بذاهتا،  ية:الرسال مفطومة عنها، قادرة عىل اخلروج من الذات، واحتوا

 واآلخرين.. بل والكون من حوهلا.

ء اآلخرين.. وجتعل نفسها  احلزبية: شديدة االلتصاق بالذات، وغري قادرة عىل احتوا

 وأ�ديولوجيتها وحزهبا صورة واحدة غري قابلة للتجزئة أو النقد أو التغيري.

 �فسها أو األقربني، وتنترص للمظلوم، وتغضب هللاأتنترص للحق، والعدل.. ولو عىل  الرسالية:

 .. فتجد هلا مكانة ومهابة يف قلوب اآلخرين حتى من أعدائها.▐
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ذلك إذا حقق فقط تنترص للحزب، وال تقبل املساس بنفسها أو حزهبا، وتنترص للمظلوم  احلزبية:

مع احلق النفعي ملها ازة يف قلوب اآلخرين؛ وذلك لطريقة تعمصلحة للحزب، ومكانتها مهزو

 والعدل واملظلومني.

شخصية يصعب اخرتاقها أو توظيفها من ِقبل أعدائها، ذلك ألهنا تدرك طبيعة رسالتها  الرسالية:

ترسم  جيدًا، وتعرف عدوها كام علمها القرآن، وتستبني سبيل املجرمني، وال تغيب عن واقعها، و

 .مرسح احلياة بدقة واستعداد للمواجهة عدو وموضعه يفخريطة ال

بل أعدائها، ذلك عندما يلوح العدو بإمكانية صية يسهل اخرتاقها وتوظيفها من قِ شخ احلزبية:

أو إشعال  ،أو عدم التعاون معهم ،انفراجة ملصالح احلزب، مقابل رضب أ�ديولوجيا اآلخرين

 .ل عملية التدمري الذايتياخلالف بينهم لتسه

ها، وتبحث عن مكامن اخللل، وتعمل عىل التوبة من األفكار الباطلة، ءال تربر أخطا الرسالية:

 والتصورات اخلاطئة، وتكون يف حالة من التصحيح والتسديد والتقريب املستمر الذي ال يتوقف.

فعل،  لكل اً لصقها بعدوها وبخداعه وبتآمره عليهم، وجتد مربرتربر مجيع أخطائها، وتُ  احلزبية:

 .جريمةولكل 

طهر قلبها من أمراض احلقد، والغل، واحلسد، والبغضاء، والشحناء، وتعالج نفسها من تُ  الرسالية:

 أمراض االستبداد.

يتدنس قلبها باحلقد والغل جتاه األفكار األخرى، واآلخرين من غريهم، وتتأصل فيها  احلزبية:

 كري والنفيس.، والتشنج الفراض االستبداد، والعصبية الباطلةأم

األفكار واحلركات طا�ا داخل أهداف الرسالة، وحتقق  افةا العمل مع كيسهل هل الرسالية:

وتتحىل بالتجرد  جتد حتيز لفكرة عىل حساب األخرى، ومؤهلة حلمل الرسالة، مقاصدها، وال

واملوضوعية لكل فكرة وعمل، فهي متجردة من كل حظ هلا خيص أهداف الرسالة،  اإلخالصو

 وضوعية جتاه اهلدف ذاته، ال غريه من أشخاص أو عوارض.وم
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يصعب عليها العمل مع األفكار املخالفة أل�ديولوجيا احلزب، وتشعر أمام املختلفني  احلزبية:

 ،وغري مؤهلة حلمل الرسالة ،اآلخرين ىلتشعر بعزلة واستعالء ع معها بحائط صد منيع، جيعلها

 ويصعب عليها التجرد واملوضوعية.

تستلهم احلكمة والطريق من نور الوحي، وخيالط قلبها بشاشة اإليامن، وتعرف الفرق  سالية:الر

رية، واملؤقتة، وبني أهداف الرسالة وغايتها التي ال تغيب عن فكرها وحركتها  بني املواقف االضطرا

 أ�دًا.

 وتتخذزب، تستلهم احلكمة من أ�ديولوجيا احلزب أو شخصياته، وخيالطها التعلق باحل احلزبية:

 من مواقف استثنائية منهج حياة.

جتمعها عروة اإليامن الوثقى، وال تتفرق يف الدين، وتعتصم بحبل اهللا، وتشعر األخوة  الرسالية:

 اإليامنية مع كل مسلم، واألخوة اإلنسانية مع كل إنسان.

ابه والتطابق جيمعها التطابق النفيس للنفوس احلزبية املتشاهبة، وتنجذب نتيجة التش احلزبية:

 لنفوس احلزب، وتتفرق يف الدين، وتشعر باألخوة فقط مع أ�ناء احلزب.

ال تطمئن وال هتدأ حتى تتحقق أهداف الرسالة كاملة وهي إقامة الدين، وحتكيم  الرسالية:

وال تنتظر  ،الرشيعة، وإعالء كلمة اهللا، وإحقاق احلق والعدل لكل إنسان، وتظل يف حالة من العطاء

ءً   .▐وال أجراً إال من اهللا  وال شكوراً  جزا

تقنع باملكاسب املحدودة، واحلركة يف إطار احلزب أو حدود األرض، وتظل تنتظر  احلزبية:

9Fاملكاسب واملغانم معنوية أو مادية.

)1( 

ومن أهم اخلطوات يف  ،واحلركة اإلسالمية بحاجة إىل "الشخصية الرسالية" ال "الشخصية احلزبية"

 ركة اإلسالمية هو "تربية" الشخصية الرسالية.تصحيح مسار احل

*   *   * 

                                                           
 . أ�باع ورجالمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
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تعمل األجهزة املعادية لإلسالم عىل تشويه صورة الرموز اإلسالمية بصورة مكثفة، وممنهجة، 

كان هناك أخطاء هلذه  ة  عموم املسلمني يف رموزهم، وإنفقدان ثقإىل ومدروسة، هتدف من خالهلا 

ن تاريخ الرمز اإلسالمي عرف مرة كبرية، وإلقاء الضوء عليها، حتى ال يُ يتم تضخيمها بصوفالرموز 

ولو بالكذب  -صنعوا له من األخطاء  -أو أخطاءه مستورة  -ه ! وإذ مل يكن له أخطاء ءإال أخطا

 لتدمري سمعته. -واالفرتاء 

والعمل  كان هذا الرمز الذي يدعي خدمة اإلسالم، ا التدمري هو أن يقول املسلم: إنوهدف هذ

أ�ا يف ِحل  ئة، فإذًا اجلميع كلهم كذلك.. وبالتايلللدين هبذه األخالق املنحرفة، والسلوكيات السي

قديًام وحديثًا من التشويه والطعن..  اً إسالمي اً سلم رمزأن أكون مثله، فيتم التعميم بذلك، فال يكاد يَ 

 أو يدعو إليه. والغرض ليس تشويه شخصه بقدر ما هو اإلساءة للدين الذي حيمله

ولألسف انتقل هذا املرض إىل احلركة اإلسالمية، واحرتف أ�ناؤها عملية "االغتيال املعنوي" 

 للخصوم من اجلامعات األخرى !.

فأصبح لدهيم قرون استشعار الصطياد اهلفوات، والتشهري بأصحاهبا.. والغرض ليس النصح، 

 لشخصية معنويًا.وال إنكار املنكر، وال النرصة.. إنام هو اغتيال ا

ويلعب اجلهل وقلة العلم دوره يف تنشيط عمليات االغتيال، فينطلق السفهاء يرددون بال علم وال 

؟ فال جتد إال شبهات تافهة أطلقها وتسأل �اذا ) الن مبتدع، فالن ضال، فالن زنديقف(  :فهم

عات الفكرية أو احلركية.  خصومهم يف زمحة الرصا

]�∆˜�j�Ÿ^È<√̌π]ÎÁfl<
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 التقاءً  دث تارخيي.. ويلتقي هذا التفسريلامء نظرة معينة يف تفسري آية أو حمن الع ملِ وقد يكون لعا

إمام أهل  هقول هذا العامل وُيشنعون عليه أ� فيلتقطونمع مجاعة مبتدعة يف التاريخ اإلسالمي،  عرضياً 

 البدعة ملجرد هذا االلتقاء العريض، أو ملجرد أ�ه قال قوالً أ�صف فيه املخالف.

أو خلطئه يف مسأ�ة.. فُيتخذ من ذلك وسيلة للحط من كامل  ،قوالً شاذًا يف قضية ما أو يكون للعاملِ 

ن للمفكر أو العاملِ علمه ومكانته، وُجيعل من خطئ مما حيطم مكانة العلامء الصادقني،  ؛ه أو قوله عنوا

  وجيعل األمة تتشكك يف كل يشء.

أو يقرأ كتبها يتصل هبا من بعد ذلك أو يلحق هبا  غتيال املعنوي لشخصية ما، فإن مانجح اال إنو

 التبع يف تسلسل عملية االغتيال !.يلحقه هو اآلخر االغتيال ب أو يقر ببعض أفكارها.. فإنه

وهذا االغتيال املعنوي جيعل كل طرف من اجلامعات ُيشهر سالحه لآلخر، ويكون بينهم من 

تدمري آثار العمل اإلسالمي الطيب، لوحراق كل يشء ! إلوالغل، واخلصومة ما يكون كافيًا الثأر، 

 إضافة إىل استحالة حصول األلفة واملودة واملحبة بني املسلمني.

إىل عرض الناس، ويسعى من ام يستحل وي من أحط السلوكيات اإلنسانية، بويعترب االغتيال املعن

كيات قد سبق هذا االنحراف سلو.. وأو طمع أو جهل ة أو حسدتدمري سمعتهم خلصومة أو غري

يف حالة االستضعاف وعدم  معنوياً ، وإن كان االغتيال ْرب أخرى من الكذب والرياء والغلظة والكِ 

كام حصل مع بعض القدرة، فال يمنع أن يتحول إىل اغتيال حقيقي يف حالة التمكن والقوة ! 

 ملعنوي.عىل املستوى ابقي اجلامعات املسلحة ! األمر الذي يشري إىل مدى خطورة هذا السلوك ولو 

يشء آخر.. فال شك هناك اختالف  املعنوياالغتيال الكذب ويشء، و والبيان النقد والنصح إنَّ 

 بينهام يف النية، واملقاصد، والسلوك.

  عىلامسهوإن الذي يسعى هلذا االغتيال املعنوي، هو أ�ضًا يغتال جزء من احلق واحلقيقة، وُيلبّ 

المية، وعدم التوعية ل هذا السلوك يف احلركة اإلسووجود مث ،الناس بأخطاء صحيحة أو مكذوبة

 ُيفسد كثرياً من العمل اإلسالمي الصادق. ..بمدى خطورته

*   *   * 
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وتعني: حتقيق املصلحة ( املنفعة ) الذاتية بعيدًا عن القيم األخالقية أو املبادئ العليا، فاملبدأ هو 

سياسية، إال أهنا صحيح إن هذه الفكرة هي فكرة غربية املنفعة، وحتقيقها من أي طريق هو الغاية، و

 فيها حتى بلغت مرحلة جعلتني أدعو -إن صح التعبري  -تسللت إىل العمل اإلسالمي واإلسالميني 

10Fدينعن ال -وليس املبادئ السياسية  -إىل فصل العمل السيايس 

بعدما ركب قوم اإلسالم  ؛)1(

ميزان ب لتالعبة للباطل والظلم باسم الدين، واالرشعنلتحقيق مصاحلهم احلزبية باسم الدين، و

، ومن "صك الغفران"اجلامعات، فمن يؤيد اجلامعة ُيعطى  اإلسالم يف األحكام حسب أهواء

ثًا "صك احلرمان" أخذيرفضها يَ   !. تشاء اجلامعةكته عىل من ُتوزع ترِ ، كأن اإلسالم أصبح مريا

، ويف التعامل بني اجلامعات بعضها البعض، ويف التعامل ونجد هذه الربامجاتية يف التعامل احلزيب

د احلركة اإلسالمية، ويف تعامل اجلامعات مع باقي قطاعات األمة  .بني أفرا

ل  -النفعي الذايت  -ولقد أدى الفكر الربامجايت  إىل االنعزال عن األمة، وعن قضاياها، واختزا

حية باألمة وقضاياها من أجل محاية اجلامعة، واالستعداد للتض األمة ومصاحلها يف ذات اجلامعة !

 التي من املفرتض أهنا ما قامت إال من أجل دين األمة، ورفعتها !

لألمة لتحقيق مصاحلها العليا، وإعالء كلمة اهللا.. واألدلة  رشعيةصحيح إن اإلسالم يعطي 

ه مجعاء.. وليس ، وأمتالرشعية واملواقف النبوية التي ُيستدل هبا يف هذا األمر، إنام هي لدين اهللا

واالستعانة  ،واملعاهدة ،واهلدنة ،الصلحــ ( ف ؛حتى لو وقع الرضر عىل باقي األمة لصالح مجاعة منها

كلها أمور من أجل األمة،  . إلخ )..وتبادل وتقاطع املصالح والتحالف، واحلياد، ،غري املسلمنيب

                                                           
 .فصل الدين عن العمل السيايسمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(
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أو ألجل مصلحة خاصة ألحد ، يها، أو نرص سيايس ألحد أفرادهامن أجل حزب ف توليس

 .مكوناهتا عىل حسب األمة كلها

األدلة الرشعية  وضعاحلزب، وتُ  األمة يف اختزال السلوك الواقعي لدى البعض هو:ولكن 

فتفسد القلوب هبذه الربامجاتية، ويتحول من كان يريد  يف غري مناطها، ويف غري غايتها؛ الصحيحة

إذا  "التملق والكذب"يد اخلري لذاهتا أو مجاعتها، وتقع يف اخلري ألمته، إىل شخصية برامجاتية تر

 إذا زهدت يف الناس. "االنتفاش واالستكبار"أرادت رىض الناس، وتقع يف 

*   *   * 

كام ُتنشأ الربامجاتية يف النفس وهم "مصلحة الدعوة" حيث يفعل الربامجايت كل يشء لنفع ذاته أو 

ق هذا الوهم، الذي ُيرحيه من وخز الضمري.. فيتصور نفسه مجاعته باسم "مصلحة الدعوة" وُيصدِّ 

فهو بالتبع سيكون يف "مصلحة الدعوة" وال  مصلحتهمهم كل يشء، وأي يشء يصب يف  تهومجاع

يكون يف مصلحة الدعوة يف يشء.. بل ال أرض عىل الدعوة من هذه الربامجاتية التي تستخدم الدين 

 واألخالق لتحقيق مصالح نفعية ذاتية.

بل بسبب هذه الربامجاتية قد تتحول مجاعة ما إىل صامم أمان لأل�ظمة الفاسدة والباغية.. وتكون 

حجر عثرة يف قيام حركة التغيري اجلذري التي ترغب يف اقتالع الفساد واملفسدين والطغاة من 

ظمة فتستغل األ� جود هلا؛بسبب حسابات الربامجاتية الفاسدة التي تتوهم مصلحة ال واجلذور، 

فها التوظيف الذي خيدم مصالح الفسدة، وال ييف خدمة سياساهتا، وتوظ الربامجاتية اجلامعة ةالفاسد

شأن العام، وتطلعات وأشواق األمة؛ يعود ذلك بالنفع عىل املسلمني بيشء، بل تنعزل اجلامعة عن ال

 فتصبح اجلامعة حمطة للتفريغ واإلجهاض لطاقات الشباب املسلم !

يف توجيه  -وليس أصحاب الفكر الراشد  -اتية إىل حتكم "أصحاب ا�ال" تؤدي الربامجو

إىل  - خلدمة دين اهللا، وأمة اإلسالم ما قامت إالالتي من املفرتض أهنا  -اجلامعة.. فتتحول اجلامعة 

ر الفصل ! ويؤدي ذلك األمر رشكة مسامهة ، من يشرتي بامله الكثري من األسهم، فهو صاحب القرا

اق الفكري واألمني، ويفرض نظرية القوة ال احلق.. فمن يملك قوة ا�ال أكثر تأ�رياً ممن إىل االخرت

مما يؤدي إىل  ، ومن ُيبدي اعرتاضًا فهو عرضة للحرمان من أصحاب ا�ال والنفوذ !يملك قوة احلق
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حدة، وجيعلها عرضة للشقاق واالنقسام، إ ضافة عدم الوحدة الفكرية واملنهجية داخل اجلامعة الوا

 إىل وصول كثري من األشخاص التي تفتقد األهلية والرشعية والكفاءة إىل سدة التوجيه والقيادة !.

*   *   * 

فيه، ثم تكتشف  -بالفعل  -وقد تقوم الشخصية الربامجاتية باختيار سيايس أو مادي ما، ومتيض 

يته أو قيمته عند الناس.. الختيارها هذا ! حتى تزداد أمه -مثًال  -أهنا بحاجة إىل "دليل رشعي" 

فتذهب إىل "درج الدين" عن طريق كهنة حمرتفني "حتريف الكلِم عن مواضعه" يفتحون "درج 

 الدين" وخيتارون أي يشء يمكن أن يتوافق مع حالتهم هذه.

ة ودومًا ما يقع أصحاب الفكر الربامجايت يف تناقضات كثرية، وفاضحة.. فهو يدور مع املصلح

عدم "االتساق" و"التفكري فيكون أصحاب هذا الفكر يف حالة من  ؛لحة دومًا متغريةاخلاصة، واملص

 .السوي".

له عىل هؤالء ال يعنيهم "املُ و حكم" من كتاب اهللا، وال يعنيهم دقة الدليل وصحته وقوته، وإنزا

 واقعه.. فهم يبحثون عن "خمرج" هلم أو صورة تناسب "االختيارات الربامجاتية" التي هم فيها

 بالفعل!

والسياسة يف اإلسالم قائمة عىل الدين واألخالق، قائمة عىل إحقاق احلق ولو عىل أ�فسنا أو 

 األقربني، وقائمة عىل النبذ عىل سواء حتى مع اخلائنني، وقائمة عىل العدل مع كل الناس.. دون

لتنظري والتطبيق، كانت هذه السياسة اإلسالمية بعيدة اليوم عن ا نإهدار إنسانيتهم أو حقوقهم، وإ

 لكن تبقى مبادئها العامة، وتاريخ الراشدين من هذه األمة خري مثال ودليل.

 ومن صور السياسة الرشعية: 

فتكون "سياستها الرشعية" من أجل  تمع عىل اإلسالم، وتنتسب للرشع:وجود دولة جتيف حال  -
بام تقتضيه  "عموم املسلمنيمصلحة ""الرشع" وحتقيق "مصلحة اإلسالم" يف الدعوة واالنتشار، و

 ... إلخ حينًا آخر.اً ، وعهداً : حربًا حينًا، وهدنة، وصلحمثالً  الظروف، فتكون هذه السياسة الرشعية

فتكون "السياسة الرشعية"  :عدم وجود دولة جتتمع عىل اإلسالم، وتنتسب للرشعويف حال  -
 .ه احلضارة الربانية بشموهلاهذعودة ا الدين، وهي: العمل يف سبيل اهللا من أجل إقامة هذ
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: فهي حتقيق مصالح خاصة ذاتية لفرد أو حزب أو مجاعة.. تكون القيمة العليا فيها الربامجاتيةأما 

وال لنفع  ،وال لتحقيق الرشع ،هي "املصلحة الذاتية" اآلنية القريبة.. وليست مصلحة لإلسالم

 عموم املسلمني!

*   *   * 

ء ونقوه يدوروالفكر الربامجايت جيعل معت ء أهواء مجاعتهم، أو أهوا ن مع األهواء حيث دارت.. سوا

اجلامهري املستهدفة، فتتغري احلقيقة وتتلون حسب احلاجة واملزاج، وال ُيفلح الربامجايت حيث أ�ى، فام 

 -، فتضيع املصداقية ، ويلعنوهنمهبم الناس معتنقي هذا الفكر، حتى َيكفر هي إال جتارب قليلة مع

وُتستهلك الشعارات  -كافة أطياف احلركة اإلسالمية لوجود آفة التعميم يف العقل اجلمعي  ربام مع

ها بصدق، سيتذكر الناس التجارب السيئة، والسلوكيات ئلامت، فإذا ما حاولنا إعادة إحياوالك

 املشينة ألصحاب النهج الربامجايت.

وال تصلح للقيام بأمر هذا الدين.. فالشخصية الربامجاتية ليست أمينة عىل محل رسالة اإلسالم، 

وهي شخصية تعيش يف املنطقة الرمادية، وبال موقف.. وليس هلا ثوابت، فكل يشء خاضع للمنفعة 

 والتناقض منهجًا وطريقًا ألصحاب هذا الفكر املنحرف. االزدواجيةالذاتية، وبالتايل تكون 

ئد ال يك ذب أهله.. ورواد احلركة اإلسالمية فيجب الصدق واألمانة مع األمة يف جمموعها، فالرا

هتا ليسوا كأي رواد، بل ُيفرتض هلم أهنم رواد التحرير واحلرية والصدق واإليامن واحلق اوقياد

رهفة جتاه والعدل، والفكر الربامجايت حيطم هذه القيم اجلميلة، واملعاين النبيلة الطيبة، واملشاعر امل

 .آالم األمة وآماهلا.

امجايت صورة غليظة كئيبة لبعض رجال احلركة اإلسالمية كأهنم جمموعة من فُيربز الفكر الرب

11Fويتالعبون بآالم األمة للدعاية أل�فسهم، وجلامعتهم. ،املتملقني الكاذبني الذين يوظفون الدين

)1(

                                                           
 . أوهام كاجلبالمقال:  -إن شئت  -راجع   )1(
 

*   *   * 

 

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/04/blog-post_13.html
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وما هو  "مبدأ"دد ما هو من أعقد املشكالت لعدم وجود حدود وفواصل بينها حتاملسأ�ة وهذه 

، وعدم تبلور " عن الواقع وعن التنظريالفقه السيايس اإلسالمي الراشدغياب "لكذلك و ،"فعل"

 املرشوع االسرتاتيجي الذي ُيقيم الدين، وُيعيد ريادة األمة من جديد.

كام  -هو الذي يضع اإلطار العام للفعل السيايس، وهو الذي يضع "املبادئ السياسية"  الدينإن 

 يضع غريها من املبادئ.

: فهو احلركة التي يقوم هبا املسلم من أجل حتقيق أقىص مصلحة حتقق اهلدف الفعل السيايسما وأ

وهذا الفعل  دل، ورفعة األمة املسلمة من جديد،إقامة الدين وحتقيق احلق والع :العام، وهو

ء عند األمة لتنفيَج ؛ فهم جمرد أُ حصانة ما ألصحابهالسيايس خاضع للرقابة واملحاسبة، وليس  ذ را

هلم برنامج سيايس أو خطة ذات كلفة وتوقيت وجودة معينة لتحقيق أقىص استفادة و مهمة معينة،

 من وجودهم؛ حتى ولو كان خطوة واحدة عىل الطريق. 

ء أكان شخص احلاكم أو حزبه أو حكومته أو مجاعته.. ليس له أن يركب  :والفعل السيايس سوا

ليامرسوا لفعله "التطبيل"  -إن صح التعبري  - ينالدين، ويتالعب بالفتاوى، وُيوظف رجال الد

" الدين ويستخدمونه ألغراض سياسية  .خاصة و"الرشعنة" وليس هلم أن "يركبوا

واألمة والعلامء والفقهاء إنام يدورون  اسية وليس العكس،يهو املوجه العام للمبادئ الس :فالدين

12Fعة.وال اجلام وال احلزب السلطانمع ال مع الكتاب حيث دار، 

)1( 

                                                           
ْلَطانَ  اْلِكتَاَب  إِنَّ  َأال َداَر، َحيُْث  اْلِكَتاِب  َمعَ  وُرواَفدُ  َدائَِرٌة، اِإلْسالمِ  َرَحى إِنَّ   َالأ" جاء يف احلديث الرشيف: )1(  َوالسُّ

َقاِن،  ]172[املعجم الكبري للطرباين/ " اْلِكَتاَب  ُتَفاِرُقوا  َفال َسيَْفَرتِ

�§]�º◊<<�Ç÷]<∞e<‡Ë

�À÷]>Ê�ä÷]<ÿ√È̌�â^>Í<
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وغريها  -ودور الفقهاء واملشايخ والدعاة والعلامء إنام هو يف ترسيخ املبادئ السياسية اإلسالمية 

يف وعي األمة، وليس يف إصدار "فتاوى البالط امللكي" فيتحولون إىل جمرد خدم للسلطان، فهم  -

 ، والدين أعظم من ذلك.هذاأكرم من 

الذي حيدده ويصوغه الدين،  "املبدأ السيايس"صلة بني ولكن الذي حيصل أن تسقط املسافات الفا

نجد السيايس املسلم يتالعب بالدين، ويبحث عن قد الذي يقوم به املسلم، ف "الفعل السيايس"وبني 

وا له الفتوى ر السيايس فعل أمر ما، استخرجفتاوى يؤيد هبا حركته؛ ليخدع اجلامهري، فمثًال لو قّر 

، استخرجوا له فتوى يف اليوم التايل سيايس فعل عكس هذا األمر متاماً قرر ال التي تؤيد ذلك، وإن

ن الدين أ�عوبة يف يد هؤالء !  أخرى تؤيد ذلك؛ مما جيعل ميزا

لألالعيب  اً مادويصبح الدين خ ؛تفقد املصداقية فيهم، ويف حركتهموجيعل الناس من ورائهم 

 السياسية املتقلبة.

*   *   * 

 الدين والسياسةجدلية 

تى اليوم مازالت جدلية الدين والسياسة من أعقد التصورات عند املسلمني، وهم يف حالة من ح

ع الفكري، واالضطراب أ�ضًا حوهلا.  الرصا

ع قديًام قائًام يف  حيث هيمنة الكنيسة واإلمرباطور عىل حياة الشعوب،  :الغربوقد كان هذا الرصا

وأ�عدت  -إن استبدلتها هبيمنة من نوع آخر ! و - ثورات التي ختلصت من تلك اهليمنةثم قامت ال

الدين بالكلية عن حياة الناس، ورأت فيه الرجعية والظالم، واالستبداد والكذب، والوهم 

 واألسطورة..

ئم الكنيسة دولتهمّمق هذا البعد قيام الثورة الصناعية، وتقهقر املسلمني، واهنيار وعَ  ، وجرا

حروب  د التطور، ألهنا قامت واستقرت بعحل كثرية يفوفضائحها.. ولكن العلامنية أخذت مرا 

طي  طاحنة ضاع فيها مئات املاليني من البرش ! واستقر النظام العلامين العاملي عىل املبدأ "الديمقرا

هتا وفلسفاهتا يف االرأساميل" وهو امتداد للحضارة الرومانية سلوكًا، واإلغريقية فكراً؛ بكل إباحي
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ع عىل ا� لية" قمة التطور السيايس احلياة والرصا ادة، وأصبحت "الديمقراطية الرأساملية الليربا

واالقتصادي لدى الغرب، وأصبحت احلرية يف الفجور والعري واإلباحية مطلقة بدون أي قيد من 

دين أو قانون أو أخالق، وبقي النظام الديمقراطي أفضل من النظام االستبدادي املتعنت، �ا يف 

ولكن بقيت الرأساملية تستعبد الشعوب،  ور: الرقابة، واملحاسبة، والعزل،صالديمقراطية من 

بني  ومتتص دمائهم، وتسرتق حياهتم، وجتعلهم جمرد "موارد برشية" لرشكات حفنة قليلة من املرا

ق الثروات؛ وعندما يبدأ االستغناء عن هذه املوارد البرشية، أو تقليص عددها، أو ظلمها  وُرسا

راءات تقشف تقطع عليهم التمتع بحرية اإلباحية؛ تبدأ املسريات والتظاهرات التي ترشيعيًا، أو اج

ع بني الدين والسياسة يف الغرب.  تسمح هبا الديمقراطية ! هذا باختصار ما حصل من رصا

ع ضارب بجذوره يف عمق التاريخ منذ أما عند املسلمني  ! حتى اليومو "معركة صفني": فالرصا

فاملرحلة ر شتى يف عالقة الدين بالسياسة ( سياسة احلكم وا�ال ونظم احلياة ) ومّر املسلمون بأطوا 

: واملرحلة الثانيةحيث هيمنة الدين عىل ( الروح واملجتمع والدولة )  "مرحلة الرشد": األوىل

وماله ُدولة بينهم، وكتاب اهللا  -عبيدًا للملوك  -حيث اختاذ عباد اهللا خوالً  "مرحلة االستبداد"

سقوط الوحدة السياسية ": املرحلة الثالثةيتخذون منه وسيلة لتثبيت رشعيتهم، وبغيهم ! ثم  ؛دخالً 

الدويل لبالد  -االحتالل  -، وانتهاك السيادة عىل بالدهم حتت وقع هجامت االستعامر "للمسلمني

 .املسلمني، وتقسيم بالدهم، وهنب ثرواهتم، وإفساد قيمهم، وتولية رجاالهتم عىل املسلمني

*   *   * 

ع  ويف "حماولة التغيري" للعودة إىل املكانة السابقة للدولة اإلسالمية، واألمة املسلمة.. وقع الرصا

: فقد وقعوا يف خطأ فاحش، وهو استخدام قوة الدين فأما اإلسالمينيبني اإلسالميني والعلامنيني، 

السيايس الراشد، بفعل تقديس الفقه  غيابكوسيلة لنرصة مجاعاهتم وأحزاهبم ومواقفهم، كام أن 

"فقه امللك العضوض" يف أمور السياسة من جانب، وتقديم أ�فسهم أحيانًا كثرية كعلامنيني بنكهة 

 .علهم بال مرشوع سيايس راشد حقيقيإسالمية من جانب آخر؛ ج

ع السيايس منعًا الحتكاره من قبل مجاوأما العلامنيني عة أو : فمنهم من يريد حتييد الدين عن الرصا

أو جلهالتهم بالتصور السيايس اإلسالمي الراشد، أو تعميم بعض املامرسات اخلاطئة عىل  ،حزب
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اجلميع، أو التبعية واالنبهار بالغرب، أو طمعًا يف دنيا. ومنهم من هو كاره للدين ابتداء، و�ا أ�زل 

ع قائًام حتى كر اهللا وحده اشمأزت قلوهبم،إذا ذُ اهللا، و  اليوم ! ومازال هذا الرصا

 فام هي عالقة الدين اإلسالمي بالسياسة، وكيف تكون هذه العالقة سوية صحيحة مستقيمة ؟ ،إذاً 

حكم، هذه حقيقة أولية جيب أن تكون مستقرة يف عقولنا، ورشيعته اإلسالم جاء ليَ  ..يف البداية

د يف أمور لتسود يف أمر السياسة واحلكم وا�ال، كام جاءت لتسو ؛جاءت لتسود ☺وسنة نبيه 

العبادات والصلوات، كام جاءت لتسود يف األخالق والقيم والتصورات واملوازين، كام جاءت 

 لتسود يف الترشيعات والقوانني.

يف الدولة املسلمة، يبدأ من سياسة احلكم وا�ال، وتولية  -يف جمال النظام  -وإن حتكيم الرشيعة 

ة حضارية متر هبا األمة، واحلاكم جمرد عامل األصلح من خالل نظام الشورى املناسب لكل مرحل

عند األمة، يقودها بكتاب اهللا ليس له من نصيب يف ا�ال أكثر من غريه من املسلمني، وليس له حق 

فالثروة وا�ال حق خالص لألمة، ُيوزع كام أمر  :ألحد من بعده، وأما سياسة ا�ال يف توريث احلكم

وسنة  -يف كل يشء  -تئثار، وهلذا جاء التنبيه النبوي باتباع سنته اهللا، بال حماباة وال متييز وال اس

 اخللفاء الراشدين املهديني يف سياسة احلكم وا�ال.

فالدين اإلسالمي ُيمثل القوة الروحية، واالجتامعية، والفكرية، والتعبدية بالنسبة للمسلمني، وهو 

 اهلوية اجلامعة هلم.

الرشد.. أن ُيستخدم الدين كقوة سياسية حيتكرها حزب أو  ولكن الذي حيدث أ�ناء االنحراف عن

مجاعة، فتجعل من نفسها املتحدث الرسمي باسم الدين، أو هي وحدها الفرقة الناجية املنصورة، أو 

ال التالعب بعواطف الناس لتربير مواقفها وأخطائها باسم الدين، أو جعل اإلسالم كمرياث لأل�ناء 

احلزب أو اجلامعة.. واحلق إن ذلك من أفحش صور الصد عن  نبإذ حيق ألحد أن يأخذ منه إال

 سبيل اهللا، واإلساءة إىل اإلسالم.

: إن املسلمني كوهنم مسلمني ال يسعهم إال أن َحيكموا وُحيكموا باإلسالم، والصورة الصحيحة

، اطلةات البفهذه صورة احلرية التي يريد اهللا فيها لإلنسان أن يتحرر من النظم الوضعية، والترشيع

رًا أمام سيد واحد..   .هلالج لجليكونوا أحرا
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فهناك فرق أن يكون الدين هو القائد، وأن يكون هناك أشخاص تركب الدين وتتخذ من كتاب 

" ورشط كتاب اهللا" :هو سية ! فالسلطان السيايس للمسلمنياهللا مطية لتحقيق أغراضها السيا

حية والسلطة العامة لكل وبذلك فهو القوة الرو ؛)13F)1"ما أقام فيكم كتاب اهللالوالية والرشعية علينا "

 وال حيق ألحد أن يتخذه كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية. املسلمني،

وأن يكون هو االختيار األوحد هلم، ال  ،وإن املسلمني ال يسعهم إال أن يقوموا بأمر هذا الدين

ع  ،حييدون عنه  االنتخايب.وليس هو أداة للتالعب احلزيب، أو الرصا

وليس يف اإلسالم صورة احلاكم بأمر اهللا، وال ظل اهللا يف األرض، وال حيكم أحد باسم احلق 

اإل�ي املقدس ! فكل هذه صور من انحرافات الكنيسة يف عصورها الوسطى املظلمة، إنام احلاكم 

خاضعون مجيعًا  كم بأمر األمة التي اختارته، وقّدمته هلذه املهمة، واحلاكم واألمةونظامه.. َحي 

 لسلطان الكتاب.

واملؤسسات الدينية مثل: املسجد واملنرب والقضاء واجلامعات ومؤسسات الفتوى وغريها، ليست 

يف خدمة احلاكم ونظامه، وليست تابعة له، بل هي مؤسسات مستقلة حيادية؛ تعمل يف خدمة الدين 

عىل احلاكم وكافة مؤسساته والرشع، ومحاية وصيانة األمة، وهلا حق االعرتاض واالحتساب 

التنفيذية، وتقوم بواجبها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بكل صدق وإخالص وموضوعية، 

 حيث دار. -ال احلاكم  -وتدور مع الكتاب 

وعليه؛ فإن احلركة السياسية لكل املسلمني ال بد أن تكون إسالمية باسم اهللا ! دون احتكار 

أو أي صورة من  -تحدث احلرصي باسمه.. بل إن كل مجاعة أو حزب املرشوع اإلسالمي، أو ال

ال كفر وإيامن فيه.. بل جمرد برشي، ُيقدم نفسه عىل أن حركته جمرد "اجتهاد"  -صور االجتامع 

                                                           
ِ كام جاء يف احلديث الرشيف  )1( ِه، َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل ا�َّ ، َعْن ُأمِّ ِة اْلَوَداِع  ☺َعْن َحيَْيى ْبِن ُحَصْنيٍ َخيُْطُب ِيف َحجَّ

ٌع َما َأَقا: "َيُقوُل  َر َعَليُْكْم َعبٌْد َحبَِيشٌّ ُجمَدَّ َ َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َوإِْن ُأمِّ َا النَّاُس اتَُّقوا ا�َّ ِ َيا َأهيُّ " هلالج لج َم فِيُكْم كَِتاَب ا�َّ

 ]16213[مسند أمحد/ 
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ويف  صاحبه ال عىل اإلسالم ذاته،اجتهاد قد يصيب وقد خيطئ، واخلطأ حممول عىل فهم وحركة أ

 افسون. ذلك االجتهاد فليتنافس املتن

ويميض  ؛قوة احلقب املكافئة له، ويواجه قوة الباطلوبالعموم.. فاإلسالم يواجه الواقع بالوسائل 

يف طريق السنن اإل�ية، وحيقق سنن التغيري يف هذا الواقع، دون انتظار صورة سحرية غامضة 

 األسباب ملجرد كونه مسلم !.

م باملهمة التي من أجلها أخرجها اهللا إن األمة هي التي تقوم بأمر دينها، وتقو :والصحيح

للناس، وال جتعل احلاكم يتالعب بالدين من أجل غرض سيايس، فهي حامية الدين،  ▐

قبة  ومتنع احلاكم أن ُيصور نفسه للناس أ�ه هو اإلسالم، وغريه هو الفتنة والضياع؛ وبذلك يسهل مرا

التي تستطيع أن حتقق أقىص فاعلية  احلاكم، وعزله، وحماسبته من خالل مؤسسات األمة املختلفة،

 ملفهوم "الشورى" بمعناه الواسع والشامل.

ع العلامين اإلسالمي  -وهذه احلركة السياسية حتتاج إىل الصدق اخلالص   -ال سيام يف هذا الرصا

دون رغبة يف رشف أو رياسة أو مال، وحيتاج إىل فقه سيايس راشد نقي من لوثات "امللك 

ىل تنوع يف الطرح بعيدًا عن "الغلو" و"العصبية اجلاهلية" اللذان يؤديان إىل وحيتاج إ ،العضوض"

فُيحبط البغي النرص والتمكني، وُيمتع أصحابه إىل حني ثم يضطرهم إىل  ؛"البغي" عىل اآلخرين

14Fعذاب غليظ.

)1( 

 

 

*   *   * 

 

                                                           
 .بني املبدأ والفعل، ومقال:  فصل الدين عن "العمل السيايس"مقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/08/blog-post_18.html
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اح هو "الديمقراطية" وهي اعتربت بعض فصائل احلركة اإلسالمية أن سبيل التغيري الوحيد واملت

أفضل ما وصل إليه العقل البرشي يف كيفية إدارة الدولة، وتنوع املوقف الفكري من الديمقراطية، 

حة ويؤمن بآ�ياهتا وفلسفتها  فمنهم من يؤمن بآ�ياهتا دون فلسفتها، ومنهم من يكون أكثر رصا

راطية، وأهنا أفضل طريق ويعرف استحالة الفصل بينهام، وصار جدل طويل حول حتمية الديمق

 للحل والتغيري السلمي !.

هي: محاية حقوق األقليات، والتعددية،  واصطالحاً حكم الشعب.  :هي والديمقراطية معناً 

لية، ة واإلنسان، واملدنية، والليربا ، وفقًا للمعايري واملفاهيم وحرية السوق املواطنة،و وحقوق املرأ

 .الغربية

ول اجلامهري، وصناعة الرأي العام، يطرة ا�ال واإلعالم عىل عقهي: س والديمقراطية واقعاً 

، فيام يسمى باقتصاديات السوق وسيطرة الرشكات العابرة للقارات عىل مقدرات البالد وثرواهتا

لية"، وهذه الرشكات هي التي متول وحتدد التوجه االنتخايب يف البالد القوية،  احلر أو "النيو ليربا

 .قالبات يف البلدان الضعيفةومتول احلروب واالن

 أو أي مبادئ روحية وأخالقية، علامنية الدولة، وفصلها عن الدين) 1(: ومن ثوابت الديمقراطية

والتحرر من أفكار اهلوية ) 3(االقتصاد الرأساميل الذي يضمن مصالح وأرباح حفنة قليلة، ) و2(

 .ور احلركة والدوران والنشاطوالوالء واالنتامء، وجعل القيمة الربامجاتية النفعية هي حم

 

*   *   * 

ǰ÷]�qÁ�Ç÷]<‰�µ�õ]ÜœÍ 
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رشيفة، ظنًا منها أن املنافسة  - وصول إىل احلكم عن طريق الصناديقحاولت احلركة اإلسالمية ال

عسكريًا كأرشس وأفحش ما تكون عليها انقلبوا فلام نجحت..  - والديمقراطية عادلة شفافة

ال حيق لِك احلكم وحدك أل�نا  :الوا هلاللحكم ق فيها وصلتيف احلاالت التي و االنقالبات !

فقية تشاركية، والرشكاء متشاكسون..  "ديمقراطيات ناشئة" ال بد أن حيكم اجلميع يف صورة توا

يطلقون حرية اإلعالم  :ومن الناحية اإلعالمية!  أ�ضاً  واألهداف متضادة ففشلت يف احلكم

 الوصول األحزاب اإلسالمية يفويقولون هذه هي الديمقراطية، فيحصل خاصة يف حال نجاح 

أن تزيد اهلجمة عىل اإلسالم والطعن فيه، وتشويه رموز احلركة  ..لرب�ان، أو يف تشكيل احلكومةل

ديمقراطيات غري مستقرة وناشئة، وعند  :اإلسالمية، وزيادة قنوات العهر ! فعند احلكم يقولون

 ن واإلساءة باسم احلرية !.تكون الديمقراطية عىل أشدها يف التشويه والطع :اإلعالم

ول احلاكم إىل جمرد مدير تنفيذي ألصحاب ولعل من أخطر عيوب النظام الديمقراطي أ�ه حيُ 

االستبداد الوحيش "األموال، وتتخدر الشعوب بـ "وهم الديمقراطية" فقد نقلها الدجالون من 

بتها، وأهم ثابت ، والديمقراطية ال تعمل إال بع"االستبداد الناعم املهذب"إىل  "اخلشن د اإليامن بثوا

ة الديمقراطية هي حماولة مستحيلة، إضافة إىل أن مبادئ الديمقراطية هلا هو "العلامنية" وحماولة أسلم

ليست إال جمرد مل نجد منها شيئًا حقيقيًا.. فهي  -كحقوق اإلنسان واحلريات  -التي ُتصدر إلينا 

باسمها، واستغالل األقليات يف خلخلة نظام  دللبال أدوات ضغط للتدخل يف الشؤون الداخلية

الدولة وقت احلاجة، وحتى مسأ�ة حرية السوق.. إهنا تعني حرية أ�اطرة ا�ال واملرابني يف 

 .! امتصاص ثروات الشعوب، ورسقة عرقهم، ومص دمائهم

*   *   * 

إنام هي وإن دعوة الغرب للمسلمني للتمسك بالديمقراطية ليست هي من أجل صالح شأهنم، و

يعة" التي تأمر بالتحرر من من أجل جعل علامنية الدولة والقانون الوضعي بديًال عن "سيادة الرش

وفكره وباطله.. إهنا يف احلقيقة ليست دعوة إىل رأي األغلبية أو حماسبة احلاكم أو  ة الغربهيمن

ن قانون الغرب ذاته، د ماحرتام احلقوق، ولكنها دعوة لالستبداد املطلق للدولة وقانوهنا املستم

 وتغيري القوانني والدساتري حسب األهواء، وحسب إمالءات السيد املحتل.
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ء انتخابات ديمقراطية، وتزعم أل �فسها أهنا دوًال وكافة نظم احلكم يف العامل اآلن تقوم بإجرا

بطريقة  والفرق بني الدول هو فرق يف قوة الدولة من بناء املؤسسات ..فاحلل ليس فيهاديمقراطية، 

ز باهلوية، والتصنيع، والتحدي احلضاري، وحيوية  منهجية علمية، وحماربة الفساد، واالعتزا

ء انتخابات سيحل كافة مشكالتنا فهو شخص خمادع لنا،   .املجتمع فمن ُيصور لنا أن جمرد إجرا

كافة  صندوق.. كأ�ه صندوق سحري سيحل لهوكثري من الناس ُخيدع وينزل ليضع صوته يف 

  .الته بمجرد وضع ورقة فيه !مشك

*   *   * 

سالميني بالوصول إىل السلطة لإلمن النظام الدويل للسامح  مراوغةوقد يكون األمر يف حقيقته 

حلني مواجهة التيارات املتشددة اجلهادية، أو مواجهتها فكريًا عن طريق إمكانية احلل السلمي 

أو جلعل اإلسالميني يصلون إىل احلكم لتشويه  الديمقراطي، ثم ينقلبون عىل اجلميع يف النهاية،

 اإلسالم، وإثبات فشل رجاله يف احلكم، وقطع آمال اجلامهري عن قدرة اإلسالم عىل حل مشكالهتا.

ويف ظل  -العسكرية وامللكية  -فاحلديث عن الديمقراطية والتبشري هبا يف ظل النظم املستبدة 

ريج، وعبث بعقول األمة، وتعليق آماهلا باألوهام، وتبديد هيمنة النظام الدويل عىل بالدنا يعترب هت

عات طويلة،لغرب هي نتاج "ثورة علامنية" خاضفالديمقراطية يف ا طاقاهتا يف العبث..  ت رصا

 ريادها إلينا دون قالبها وثورهتاوحماولة است وأصبحت تعمل هناك يف بيئة شبه تنافسية حقيقية،

  )15F)1! ابتداء ء، هذا إذا سّلمنا بصحة مسلكهاكمحاولة استنبات البذور يف اهلوا 

ولقد حصل العديد من االنقالبات العسكرية عىل التجارب الديمقراطية التي تأيت باإلسالميني إىل 

ر، أو حماولة احلكم، منعًا حلصول أي نوع من عملية االستقال إصالح للفساد.. ل السيايس بالقرا

لتظل تبعية بالدنا للنظام الدويل، فهو ال هييمن فقط  ؛للخارجفاجليوش حتمي النظام العلامين املرهتن 

بته فإنه يضع الديمقراطية وصندوق  أمنيًا، بل سياسيًا، وثقافيًا، واجتامعيًا.. وأي هتديد لثوا

                                                           
 .الديمقراطية واهلويةمقال:  -إن شئت  -راجع   )1(

 

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
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، أو حتى إدراكهاالنتخابات حتت قدميه، وهذا ما تعجز كثري من فصائل احلركة اإلسالمية عن 

 ني.من جتارب السابق االستفادة

حماسبة احلكام، أو التداول  :وقد يغرت بعض اإلسالمني بحسنات الديمقراطية يف الغرب من

متلك ابتداًء نوعًا من السيادة  أن هذه الدول لسلطات.. ونسوا بني االسلمي للسلطة، أو الفصل 

كذلك أن هذه  ل، كام يغفلونواالستقالل ال متلكه بالدنا الواقعة حتت التبعية واالحتال

 ،فقط يمقراطيات الغربية كثرياً ما ختدع شعوهبا، وتعمل عىل استاملتها حلظة التصويت االنتخايبالد

وأهنا أوقعت شعوهبا يف شبح  ،"الديمقراطي السريك"وأهنا تتملص من تلك الوعود بعد انتهاء 

بني بتوحش امل م، وتغتال حريتهوأهنا تستبد بشعوهبا باسم األمن القومي الديون التي ال تنتهي، را

ن املحاسبة احلقيقية، والشفافية الصادقة ال جمال هلا يف عامل السياسة وإ ،والبنوك وأ�اطرة ا�ال

 واملصالح، ومن ُيرسب أي حقائق فإنه عرضة للقتل والسجن، فليس األمر هبذه الصورة الوردية.

*   *   * 

لية الغربية، 16Fالناحية االقتصاديةفمن  كام جيب أن ال نغفل عن "خمرجات" الديمقراطية الليربا

)1( - 

تريليون  )19(إىل العام  يصل دينها -وهي أقوى دولة يف العامل  -نجد أن أمريكا  -عىل سبيل املثال 

يذهب ف من الناتج اإلمجايل ألمريكا، )%109وهو يزداد بصورة حلظية، وهذا الدين ُيمثل ( ،اً دوالر

ب ، ويرتبط االقتصاد يسرتقون األمم والشعوب ؛نيعرق الشعوب وكدها إىل يد حفنة قليلة من املرا

17F!! العاملي بالدوالر فتكون حالة االسرتقاق والعبودية عاملية

كم العامل حيَ  :الناحية السياسيةومن  )2(

ئل الكربى تربطها عالقات ومصالح ومصاهرة، وليس كام يصورون الرشكات وجمموعة من  العوا

 ،والرشكات العمالقة ،يعة عىل شبكات اإلعالملنا أ�ه "حكم الشعب واألغلبية" فنظرة رس

احلمالت  من يمولو والقوى الداعمة هلم - ورؤساء األحزاب ومالك البنوك، وشبكات التجسس،

يعرف أن شعار حكم الشعب جمرد وهم.. فهناك "احتكار" إعالمي واقتصادي  - االنتخابية

                                                           
فات تأكل من رصيد اإلنسانيةهتا عىل املستوى القيمي واألخالقي، وما أ�تجته من اهذا غري خمرج )1(  .انحرا

، ويشري إىل أن الدين العاملي بلغ  orghttp://www.nationaldebtclocks. :موقع -إن شئت  -راجع  )2(

 .!!  اً تريليون دوالر )62(

http://www.nationaldebtclocks.org/
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هي و، صور اجلشع والطمع املتوحشمتارس أفحش   لفئة قليلة من الناس -غري مسبوق  -وسيايس 

وبطريقة  وتتالعب باالنتخابات ،ومتوهلا التي تضع السياسات، وتصدر القوانني، وتوجه األحزاب

ئ سرتق ؛ وتَ والتحكم يف الناس معنويًا ومادياً  العام وُتشكل الوعي وبسمعة املرشحني، ها..إجرا

 .األمم والشعوب

أهنم وصلوا الغاية، وهناية التاريخ، وقمة  -هم بطغياهنم واستغنائ -وقد يظن بعض البرش 

دركوا احلضارة، ملجرد أهنم تفوقوا يف عامل "احلجارة واحلديد" وظنوا يف ذلك منتهى التقدم، ومل يُ 

وإن تقدموا يف  -أهنم جعلوا اإلنسان يف "أسفل سافلني" فكانوا بحق يف منتهى "الرجعية والتخّلف" 

جعلوا  ها فوق اإلنسان، وسحقوا من أجلها إنسانية اإلنسان، بلذلك ألهنم جعلو -عامل ا�ادة 

سلعة ُتباع وتشرتى، فحضارة كهذه عىل اإلنسانية أن تتربأ منها،  -ه ئوحتى أعضا -اإلنسان ذاته 

 وتبحث عن بديل جديد ُحيررها من هذا االستعباد، ولن جتد ذلك إال يف نور اهللا.. اإلسالم.

وال نشعر باهلزيمة النفسية أو االنسحاق أمام دجل  -ويتنا وحضارتنا أن نعتز بديننا وهلذا جيب 

ونؤمن عن يقني أن لدينا ما هو أفضل، وأن نحمل مشعل احلضارة اإلنسانية  -الغرب والرشق 

ء احلرية الصادقة، احلقيقية، والعدوان عن هذا الفساد عادالً قدم ألمتنا وللبرشية كلها، بديًال ونُ  ولوا

وقيادة عاقلة تأخذها من حالة التخبط  ،م واالحتكار، فالبرشية تتطلع إىل فكر جديدوالربا والظل

 والتيه واجلنون.

*   *   * 

.. فشتان شتان بني "املشاركة السياسية"، و"اإليامن بالديمقراطية"تم اخللط بني  :ومن جانب آخر

ملشاركة السياسية التي حتاول التبشري بالديمقراطية واعتقادها هي السبيل لإلصالح احلقيقي، وبني ا

ف السُرت املخفية منه.. التموضع داخل النظام لفهم مكوناته وحمدداته ونقط ضعفه وقوته، وكش

ة معلوماتية تساعد يف التحرر منه عندما حتني الفرصة.. وتشارك سياسيًا لتعرف ما يدور ورلتكوين ث

من احلركة بام خيدم قضيتها، وال تطمع يف  ن شبكة عالقات تسمح هلا هبامشكوّ يف الغرف املغلقة، وتُ 

الوصول إىل رأس احلكم، أو احلكومة، وال حتى تنافس عىل ذلك.. بل هي تبقى يف الظل، فهي ال 
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تطمع يف أن تكون عىل رأس نظام علامين فاسد، بل تطمح إىل إعادة تكوين النظام اإلسالمي كامًال، 

 بعد استكامل أدوات القوة الالزمة.

 ةهذا التوجه الديمقراطي واملامرسة املخجلة واملشينة لبعض اإلسالميني إىل ارتفاع موجكام أدى 

 عىل اجلانب اآلخر، والرتكيز عىل عيوب الديمقراطية، وإغفال عيوب االستبداد. "التكفري"

كانت الديمقراطية تعني سيادة الشعب عىل الرشع، وتسمح للشعب بتحليل ما حّرم  ن: إوأقول

 ردة عن الرشع. ال شك  فهذا الفعل ..يم ما حلل اهللاراهللا أو حت

تعني انتخاب ممثيل الشعب، والفصل بني  -يف مفهوم البعض  -وإذا كانت الديمقراطية 

إسالمي أصيل يسمى "الشورى" ولوال  مبدأالسلطات، وحماسبة احلكام.. دون نبذ الرشع؛ فهذا 

 لشورى أرقى نظم احلكم يف العامل.دخول األمة املبكر لـ "امللك العضوض" لكانت نظم ا

: تعني السيادة للرشع، والسلطة لألمة.. وهي قد تلتقي مع الديمقراطية يف مواطن، فالشورى

ء التقى أو  طن أخرى، لكن املنهج اإلسالمي عمومًا يميض يف طريقه متفردًا سوا وختتلف يف موا

 اختلف مع غريه.

قة التصور اإلسالمي، والتاريخ االستبدادي ويف ظل العلامنية الراسخة، وجهل الناس بحقي

األمر، فال تدري ما هو موافق للرشع، وما هو ضده؛   الناسللملك العضوض.. قد خيتلط عىل

 .هلالج لج وال تقصد خمالفة رشع اهللا أو معاكسة مراد اهللا افتنادي بالديمقراطية، وقد تنادي هب

حتى  أ�ضًا؛ إفشال النظم الديمقراطية: فإن العدو التارخيي للمسلمني حريص عىل ثانٍ ومن جانب 

ملكية أو عسكرية  -ال تعطي مساحة لنمو الظاهرة اإلسالمية، وحترص عىل وجود أ�ظمة استبدادية 

 تدين بالوالء املطلق للعدو، وحتافظ عىل مصاحله. -

ويف  -أفضل هلم من النظم االستبدادية  -إن صدقت  - فالنظم الديمقراطية :وبالنسبة للمسلمني

 فالصحيح هو: "نظام الشورى املنبثق روحًا وتصورًا ونية وقصدًا عن اإلسالم". -كٍل رش 
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ر الديمقراطية وزيفها، دون بيان خطر االستبداد ومن جانب ثالث : فال يصح سياسيًا كشف عوا

طية إن بعض الذي يأكل يف األمة من قرون، ف الطغاة والطواغيت حريصون عىل دعوة "الديمقرا

 ليستمروا يف استبدادهم باسم الدين !  ا بإطالق، دون تفصيل وبيان؛.. هكذكفر"

؛ : يشمل الترشيع، والقضاء، والتنفيذ، وكل ما له عالقة بتنظيم احلياة البرشيةواحلكم بام أ�زل اهللا

واملسلم حينام يتعرض ألحد هذه اجلزئيات إلصالحها، ال ُيلزمه  فهو ال يقترص عىل الترشيع وحده،

وهو  ،النظام العلامين كله مجلة وتفصيًال مرة واحدة، فال ُيكلف اهللا نفسًا إال وسعها أحد بإصالح

ء أكان فردًا أو مجاعة.. لكن املهم  عدم إعطاء الرشعية هو ُملزم بام يقدر عليه ويستطيعه، سوا

 أو الظن أن الديمقراطية طريق للتمكني.  ة ألوضاع علامنية أو التسليم هلا،اإلسالمي

ر كل من ر كل من يرتشح يف االنتخابات، وُيكفِّ ذه التفصيالت جعلت البعض ُيكفِّ وغياب ه

، "أوهام الديمقراطية"ودخلنا يف دوامة خطرية بني  ! ر من مل ُيكفر هؤالءفيها، وُيكفِّ  ُيصوت

فات التكفري"و  )18F)1."خرا

 

 

*   *   *

                                                           
التحوالت  - خطورة الفكر الديمقراطي - ثوابت الشورى، وثوابت الديمقراطيةمقاالت:  -إن شئت  -راجع  )1(

 . الشورى وآ�ياهتا ومعامل الدولة املسلمة - يف احلركة اإلسالمية

 

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/07/13.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/02/blog-post_20.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/11/blog-post_28.html
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لعثامنية، فكانت بعد سقوط الدولة ا قامت احلركة اإلسالمية من أجل استئناف احلياة اإلسالمية
عودة الدولة واملجتمع واإلنسان إىل اإلسالم مرة ثانية، بعد عمليات الفصل بني  ي:غايتها األوىل ه

قية عىل األمة اإلسالمية.  اإلسالم والدولة بفعل اهلجمة االستعامرية الصليبية االسترشا

ذا هو هدفها األصيل الذي تسعى إليه، إذ مل يكن ه "اإلسالميةــ "وال يمكن وصف أي حركة ب
نون للناس معنى اإلسالم، وحضارة اإلسالم، وأ�ه وقامت احلركة اإلسالمية بروادها األوائل ُيبيّ 

 جاء ليحكم حياتنا السياسية واالقتصادية واالجتامعية... إلخ، مثلام جاء ليحكم حياتنا الروحية.

ضة من املسلمني متعطشة لإلسالم ورشيعته.. ال فحصل أن َتكّون للحركة اإلسالمية مجاهري عري
ت املرشوعات القومية وغريها.. إال أن احلركة اإلسالمية حتت وطئة التجارب لسسيام بعدما أف

َُِدوْْ  ﴿الفاشلة كانت قد طّلقت مفهوم "امتالك القوة" وأ�غت من قاموس حركتها قوله تعاىل: 
َ
َوأ

ْعتُم ّمِن قُّو�ٍ  َْ ُِم ّما ْْستَ َ مفهوم شامل ُيَفّصله الواقع احلضاري لكل جيل،  :والقوة ]60[األ�فال :  ♂  ّ
 وظروفه.

فأصبحت احلركة اإلسالمية تسري بجامهري عريضة حتمل اآلمال نحو عدل اإلسالم، ونظام 
اإلسالم.. ولكنها فقرية من كل قوة � إال قوة وبريق ونور هذا الدين الذي جيعلها تصمد أمام 

" بعد االقتناع بأن ؟بتالءات، وأصبحت احلركة اإلسالمية حتت معضلة "كيف احللاملحن واال
 اإلسالم هو احلل.

وم القوة الالزمة لنجاح أي دعوة لت من مفهفتم استدراجها إىل "لعبة الديمقراطية" بعد أن حتلّ 
الغرب ل يف أهل الباطفام بالنا إذا كانت دعوة ساموية ربانية ينظر إليها  ،حتى ولو كانت وضعية

 دد وجوده ومصاحله.عىل أهنا اخلطر الذي هيوالرشق 

 فوجدت احلركة اإلسالمية نفسها أمام املعادلة التالية:

 ال تفكري يف امتالك القوة بأدواهتا املعارصة. -

ǰ÷]Á̌�q{√̌÷]<‰€̌◊�fi^Í 
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الداخل يستهدف حماربة احلركة اإلسالمية، وإجياد بديل عنها من املؤسسة الدينية  -
 الرسمية.

 صال احلركة اإلسالمية وترويضها.اخلارج يستهدف استئ -

 رضورة تقديم حلول للجامهري املسلمة. -

ع احلزيب  فأ�قنت استحالة قيام الدولة اإلسالمية هبذه الصورة، ووجدت يف العمل الرب�اين والرصا
وسيلة تظن فيها أهنا قد تصل هبا إىل احلكم يومًا ما.. وسمحت هلا بعض األ�ظمة هبامش تلعب فيه 

ل بقواعد اللعبة الديمقراطية، وهي اللعب عىل مرسح الدولة العلامنية املدنية القومية رشيطة القبو
 احلديثة، فهذا ثابت ال يمكن تغيريه !.

عن فظهرت شخصية الرب�اين اإلسالمي الذي جيلس يف جانب املعارضة، ويدافع قدر املستطاع 
عد صعود التيارات اجلهادية الداعية م التنازالت يأخذ بعدًا آخر باهلوية اإلسالمية.. ثم بدأ سل
 للقتال كوسيلة وحيدة للحل !

فعملت مراكز أ�حاث املسترشقون اجلدد عىل إعادة التكوين الفكري للحركة اإلسالمية من خالل 
" وحتويل املسلم الذي حياول إقامة الدين.. إىل مسلم ال يرى رضورة كربى يف قيام اإلسالم علمنة"

أو عىل أقل تقدير لن يستطيعها  ،لن يستطيعها أحد -يف نظره  -ورة مستحيلة دولة إسالمية، فهذه ص
 اجليل الذي يعيشه.

يتحدث  -فرتض أ�ه ما قام إال من أجل إقامة حضارة اإلسالم ودولته الذي يُ  -وأصبح املسلم 
عها مع  عن "الدولة املدنية" ويمقت "الدولة الدينية" عىل نفس تصور أوروبا عنها أ�ناء رصا

ومتت عملية االخرتاق الفكري باسم الواقعية، وطبيعة الدولة القطرية احلديثة، وهيمنة  !الكنيسة
19Fالنظام الدويل... إلخ.

)1( 

 :(كام ُيعرب عنها أصحاهبا) مؤخراً  ة اإلسالميةاحلرك بعض قطاعات ومن التحوالت التي حصلت يف

م الديمقراطي" والسبب: أن ) التحول من مصطلح "اإلسالم السيايس" إىل مصطلح "اإلسال1(

 السلمي املدين بالعمل املؤمنون املسلمون الديمقراطيون بنيخيلط  توصيف "اإلسالم السيايس"

  .إليه يلجأ أو العنف يتبنّى منهم والبعض وللحداثة للديمقراطية رافضني مسلمني وبني، وباحلّريات

                                                           
 .التحوالت يف احلركة اإلسالميةمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_26.html
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المية واألسس الديمقراطية، متامًا مزجها بني القيم اإلس :هدف احلركة اإلسالمية هوأصبح ) 2(

ب املسيحية األوربية" من املواءمة بني ال  قيم املسيحية واألسس الديمقراطية؛ومثلام فعلت "األحزا

عىل أرضية  يف صورة "حزب يميني حمافظ وسطي" العلامين التموضع داخل النظام السيايس :أي

 .اإلنسانية الكونية التوافق بني اإلسالم والديمقراطية واحلداثة واملبادئ

كة الصادقة مع األحزاب العلامنية املعتدلة، وأسس االجتامع هي: الوحدة الوطنية،3(  ) الرشا

ر البلد، والتقدم االقتصادي، والتوا  والقطرية،  فق، وجتنب االستقطاب األ�ديولوجي،واستقرا

جتميع ، وية األخرىاملشاركة يف احلكم مع القوى السياسو "اآللية"موقف املعارضة  وعدم تبني

 .القوى الوطنية البنّاءة وحتقيق املصاحلة عرب احلوار واإلنصات والتنازالت املتبادلة والتوافقات

 االنتقال منو) فصل العمل الدعوي عن العمل السيايس، وحتول احلركة إىل "حزب سيايس" 4(

 .)حزب سيايس متخصص(إىل  )حركة شاملة(

ءة ا5( ة لإلسالم هي البديل الطبيعي عن تيارات العنف واإلرهاب التي ملعتدلة واملنفتح) القرا

لطبيعي والصورة املعتدلة ، والديمقراطيون املسلمون هم البديل اتسوغ نفسها باسم اإلسالم

وأن املعركة ضد اإلرهاب متر بالرضورة عرب معركة تأويل اإلسالم وحتريره من نزعات  لإلسالم،

 .العنف والتطرف

وهضمتها،  - وليس العكس -ت احلركة اإلسالمية ! : إن العلامنية أكلنيوهذا التحول يع
إن هذه الصورة ال تعني "حركة وووضعتها حتت ترصفها، وموضعتها يف نظامها خادمة هلا، 

إسالمية" إنام احلركة اإلسالمية هي التي قامت من أجل إعالء كلمة اهللا، وسيادة رشعه، والتحرر 
 جهاد الطغاة والطواغيت.من املحتل يف كل صوره، و

*   *   * 

ر  -عند البعض  - فأصبح عمل احلركة اإلسالمية هو حتوهلا إىل "أحزاب يمينية حمافظة" عىل غرا
ب املسيحية األوروبية، مع فصل اجلانب الدعوي عن اجلانب السيايس.. فتم نسف الفكرة  األحزا

"العلامنية املعتدلة" أو  :ل عنها هواألصيلة التي قامت عليها احلركة اإلسالمية، وأصبح البدي
هذا الدين "العلامنية املتدينة" التي ال تعادي شعائر الدين، وتسمح باملامرسة الفردية له، دونام تدخل 

بًا علامنية بخلفية ومرجعية إسالمية !! وأصبح لدينا من ؛ يف شأن األمور العامة فأصبح لدينا أحزا
 ! أو يدري العلامنية من حيث ال يدري شباب احلركة اإلسالمية من يدافع عن
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وهبذا فقدنا األصالة والفكرة التي قامت عليها احلركة، واالنشغال بمعارك حزبية تافهة، 

العيب السياسية احلزبية، واالنعزال عن قضايا ت واجلهد، وتشويه السمعة خالل األواستنزاف الوق

التوافق مع العلامنية والتعايش معها أو بمعنى األمة؛ فحصل انقالبًا فكريًا.. ورحنا ننظر يف كيفية 

 أصدق كيفية االستسالم هلا دون الشعور باألمل، ووخز الضمري، وخيانة التضحيات.

ورأ�نا كيف أن العلامنية ال تقبل حتى هبذا التعايش وهذه الندية، فهذا يناقض املبادئ العلامنية.. 

 !.فقط  أن يكون خادمًا ألوضاعها سالمإنام هي تقبل باإل

*   *   * 

حقيقة حجمها، وأهدافها، وأدوارها.. فإهنا  -وأي حركة  -وعندما جتهل احلركة اإلسالمية 

لك نفسها يف النهاية، فاحلركة اإلسالمية التي تريد فقط املوعظة احلسنة، تتخبط يف شتى الدروب وُهت 

. فهذه احلركة ستكون حمدودة أو الرتبية الفردية، أو الوقوف يف بر�ان الدولة لتقول كلمة احلق.

 عجزها عن وثانيًا:. املواجهة املُؤثرةالتيارات العلامنية  عدم القدرة عىل مواجهة األول:بأمرين.. 

 عن االمتناععليها االنتباه ألمر غاية يف اخلطورة، وهو: و .الدولة واحلكومة ومراكز القوى التأ�ري يف

الت السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ألن جمال عىل حل املشك إعطاء الناس الوعود بالقدرة

 عملها حمدود، وال متلك التغيري وإصالح النظام من الداخل.

أما احلركة اإلسالمية التـي تريـد احلـل اجلـذري للمشـكالت، والتحـرر مـن اهليمنـة واالحـتالل الـدويل 

 ظـــــــــام الســـــــــيايسالســـــــــتبداد، وإصــــــــالح النلبالدنــــــــا، والقضـــــــــاء عــــــــىل الفســـــــــاد مــــــــن جـــــــــذوره، وعــــــــالج ا

شـاملة كاملـة  "ثـورة"واالقتصادي، وعالج املشكالت االجتامعيـة العـالج النـاجع، فهـذه ال بـد هلـا مـن 

عيد بناء دولـة عـىل هويـة جديـدة، وتعيـد بنـاء مؤسسـات الدولـة تُ ل ؛تكون أعدت كافة مقوماهتا وأدواهتا

 عىل أساس هذه اهلوية، وهلا رشيعتها وحضارهتا ونموذجها اخلاص.

  * *   * 

عادي املحارب الناقم : املُ األولأقسام:  ةوإن أصحاب التوجهات العلامنية يمكن تقسيمهم إىل ثالث

: الثاينقلبه إذا ُذكر اهللا، وهذا الصنف يقع يف خانة "أعداء اإلسالم". و زيشمأعىل اإلسالم، وهذا 

وهذا الصنف حمل "دعوة قسم من الشباب الصادق املتأ�ر بالفكر العلامين بحكم انتشاره، وقوته، 
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: قسم من عوام الناس "األ�باع" التي ال متيز شيئًا، وال تستطيع التفرقة بني األشياء، الثالثوبيان". و

ء وتسامح".  وهؤالء حمل "احتوا

 : وأما بخصوص مسأ�ة "التوافق مع العلامنية"

وطنيًا، بل هو فكر تابع  ليس يف بالدنا فكراً مستقالً  -بمختلف توجهاته  -) إن الفكر العلامين 1(

فق، فقد تأيت األوامر  من  -للبعض للغرب، وإن رغب بعض املخلصني من العلامنيني يف التوا

 بقطع هذا التوافق، والوقوف بجانب االستبداد العسكري، كام حصل من قبل. -اخلارج 

هذه ) قد يكون هناك "تقاطع مصالح" موجود بالفعل، أو أهداف مشرتكة.. ولكن حتقيق 2(

عند امليض يف هذا  -املصالح واألهداف جيب أن يكون لصالح اإلسالم واملسلمني، ويف الغالب 

، "أ�ر ورد الفعلالتَ "، وإنام يف دائرة "التأ�ري والفعل"تقع احلركة اإلسالمية ليس يف دائرة  -الطريق 

مية بالعلامنية، مما ليس العكس.. فيتأ�ر شباب احلركة اإلسالوُتستغل يف حتقيق مصالح العلامنية، و

دها، وختلخل شخصيتهم، وحتلل رايتهم، وضياع طريقهم.يؤدي إىل   ذوبان أفرا

) إن االنفتاح السيايس للحركة اإلسالمية، وحماولة اخلروج من العزلة السياسية، واإلبقاء عىل 3(

فق مع العلامني ة" وال يعني وجودها العلني داخل املجتمع، والدفاع عن رشعيتها.. ال يعني "التوا

التزلف هلا، بل إنام يعني وضوح املواقف، وبيان الصواب، وأرس القلوب بصحة املنطق، وبسالمة 

20Fالعقل، وبربانية احلركة.

)1( 

 ومن خطورة التوافق مع العلامنية:

التوافق يعمل داخل املنطقة اآلمنة وحتت خط الفاعلية، لذا فهو فكر حتت السيطرة وال  -
 الطغاة والفسدة.عىل كبرية منه خطورة 

 ُيستغل هذا التوافق يف عملية تفريغ غضب الشعوب، ووعودها بآمال كاذبة. -

فق من عمر األمة الكثري، وتدفع رضيبة باهظة بال مقابل.يَ  -  ستهلك هذا التوا

                                                           
 .املبدأ العلامينمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/11/blog-post_25.html
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فق وعي األمة بواقعها املعارص، وحيجب رؤيته، وطريقة التعامل معه، وُجيهلها هِّ ُجي  - ل هذا التوا
 .حتاللتمرارها حتت حكم الطاغوت واالبمصريها عند اس

ع فرص التغيري عىل األمة يف اللحظات التي تصل فيها األمة للكتلة احلرجة التي عندها ُيضيّ  -
 حتدث الطفرات ويبدأ التغيري.

ع، واستحقاقات حتول األمة من ُيغيّ  - ب هذا التوافق األمة عن طبيعة املعركة، وحقيقة الرصا
 تحقق الدور الذي من أجله ُأخرجت للناس.ل ؛"الة احلية الفاعلةاحل"إىل  "ثائيةاحلالة الغ"

*   *   * 

أساة خطرية أن نكتب ذلك عن احلركة اإلسالمية، ليتحول بعض رجاهلا إىل ُخدامًا طائعني إهنا �و
 طبلون حلُكام العلامنية وسدنتها،للنظم العلامنية، وصغارًا أذلة لدجلها وكذهبا، وإىل منافقني يُ 

فإنه جينح إىل الغلو والتطرف بفعل هذا التفريط  ..ائر املخلص هذه ا�أساةثا يرى الشباب الوعندم
والشقاق داخل األمة  ه هو اآلخر خللق مزيد من األزماتوهذه امليوعة والدجل، فيتم توظيف

 .الواحدة.

يف  فالصادق عندما يرى اخلطأ فإنه يرغب ،فطريقة األعداء من قديم هي "استغالل األخطاء"
يريد أن يستغله خللق مزيد من األزمات، وإذ مل يدرك فإنه إصالحه، والعدو عندما يرى اخلطأ 

فيهدم اخلري القائم،  ؛فإنه ينزلق ليعمل من خالل خطة العدو ..صحح األخطاءالصادق كيف يُ 
 إىل أسوأ ! يئويتحول من س

قع، واالستسالم لقوة اخلصم، ويبدو أهن  ا "سنة اجتامعية" إذ مل تسعَ جاء كل ذلك حتت ضغط الوا
استسلمت لقوة اخلصم، وتكيفت مع  ..ملواجهة اخلصم واحلفاظ عىل دعوتكيف امتالك القوة 

ثم يف مرحلة  تك ومبادئك؛اشيئًا فيشء من قناع وختففت - حتى ولو كان احلق معك -رشوطه 
 .! الحقة "التربير" و"الرشعنة" للفعل باسم اإلسالم ذاته

جه العلامين إنام هو جيرد احلركة اإلسالمية من قوهتا احلقيقية، ويرتكها جمرد يافطة، وإن هذا التو
يلعب عىل مرسح الدولة العلامنية، ويغسل وسخها وقت  "حزبًا حمافظاً "وتاريخ من التضحيات أ�تج 

21Fاحلاجة !.

)1( 

                                                           
،  اإلسالم.. العلامنية؛ ونمط احلياة، خطورة الفكر العلامين عىل بعث اإلسالم من جديد:  -إن شئت  -راجع  )1(

 .الفكر ا�ادي عىل بعث اإلسالم من جديدخطورة ، فتنة العلامنية، اإلسالم.. ومشكالت العلامنية

*   *   * 

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/01/blog-post_13.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/05/blog-post_28.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post_7.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post_7.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2015/01/blog-post_14.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post_16.html
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سع أ�واب الغلو هو: يف الغلو يف تكفري املسلمني، ومن أو بعض طوائف احلركة اإلسالميةقع ت

التكفري  بـ ( ا�آل والزم األقوال والفعل املحتمل ) أي إلزام اآلخر بام مل يعتقده، وبام مل يقصده، وال 

ه؛ يريده.. ومن ثم إجراء حكم الكفر عىل شخصه، وقد يأخذ الغلو منحى أشد، فيستحل دمه ومال

 !بناء عىل حكمه الشخيص ورؤيته 

احلذر منه أشد احلذر، فالتكفري حكم رشعي من أخطر األحكام،  وهذا منزلق جد خطري، جيب

فًا.. فقال: من☺ وقد حذر رسول اهللا  َأ�َُّام اْمِرٍئ َقاَل ِألَِخيِه: َيا َكافُِر، َفَقْد َباَء " اهتام املسلم به جزا

ا، إِْن َكاَن َكَام َقاَل، َوإِالَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ  ، واخلطأ يف من ذلك احليطة واحلذر واألسلم هو )22F)1"ِهبَا َأَحُدُمهَ

َماَم َأْن ُخيْطَِئ ِيف اْلَعْفِو َخْريٌ ِمْن َأْن ُخيْطَِئ ِيف اْلُعُقوَبةِ العفو أسلم من اخلطأ يف العقوبة: "  )23F)2"َفِإنَّ اْإلِ

ء أحكام التكفري بني عموم املسلمني..  وهذا الكالم ينطبق عىل إجرا

) التي عندنا فيها من اهللا برهان قاطع، ال لبس فيها، ة البواحاملعصيأو  الكفر البواحأما حاالت ( 

" بعيدًا عن مظاهر الكفروال غموض، وال شك، وال تأويل.. فإن األمة يف جمموعها حتارب "

ء األحكام عىل األعيان، فتُ   عيد األمر إىل من يقود األمة بكتاب اهللا وُيقيمه.االنشغال بإجرا

فيتوسع يف مسأ�ة التكفري.. وجيري أحكام التكفري بالعموم  لبعضلكن قد تأخذ احلمية والغلو او

ن َكّفره ر ممن مل ُيكفِّ "وعىل التعيني، وهذا خطره كبري، بل قد تتوسع املسأ�ة من التكفري با�آل إىل 

                                                           
 ]63[صحيح مسلم/ )1(

 ]1424[جامع الرتمذي/  )2(

�«÷]<Á◊� Í<ǰ÷]�À”4 
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وهكذا يف تسلسل من التكفري، وقد يتوسع أكثر من ذلك  !"فهو مثله املَُكفر أو شك يف كفره

هلم بناًء عىل هوس تكفريي!فيستحل دماء املسل  مني وأموا

 وقد يقع اإلنسان يف الغلو يف التكفري بسبب:

) رد فعل عىل التميع يف قضايا الدين، وانتشار اإلرجاء، والفساد األخالقي، والطعن يف الدين 1(

 من قبِل العلامنيني وأهل اإلحلاد.

 ) محية وغضبة جتاه شخص ما.2( 

 لعقل.) حمدودية العلم، وسطحية ا3( 

) التعجل يف فهم قضايا اإليامن والكفر، واألقيسة الفاسدة، وعدم حتقيق مناطات األحكام، 4( 

 وعدم رؤية الواقع واختالفاته.. وانزال األحكام يف غري مكاهنا، أو انزاهلا بغري دقة أو بتوسع.

ع السيايس واملذهبي بني طوائف ما.5(   ) الرصا

 .ْرب ) هوى وشهوة التكفري، والكِ 6( 

ء األحكام.7(   ) الولع واهلوس بإجرا

 ) الغلو يف دراسة منهج "اإلدانة واحلكم" وغياب منهج "التحليل والتشخيص والعالج". 8(

) تقييم العاَمل املحيط من خالل فكرة واحدة هي "تفصيالت قضايا الكفر"، واعتبار كل خمالف 9(

 كافر. 

 عني". "، وبني حكم الكفر "كفر املُ ) عدم التفرقة بني فعل الكفر "الكفر املطلق10(

 . ) عدم التفرقة بني كفر الطائفة، وكفر أعياهنا فردًا فرداً 11(

 ) عدم التفرقة بني حكم الكفر، وبني تنفيذ احلكم باستحالل دمه.12(

 ) التعصب الفكري، والرتبية األحادية املعلولة. 13(

 ) خلل نفيس.. وحدة وغلظة وقسوة الطباع. 14(

 بحث عن صورة التطابق النفيس والفكري احلادة، والتي ال تقبل أي اختالف.  ) ال15(
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 ) اعتقاد احلق املطلق جتاه حكم فقهي، أو رأي ما. 16(

 ) اتباع املتشابه من القول، وجعل االستثناءات هي أصل األحكام. 17(

ت، والبحث عن األصولية العامة.. والغرق يف التفصيالت، واالحتامال عدوا ) اخلروج من الق18(

 ما يؤيد قناعة سابقة، وفكرة مسيطرة.

ل العلامء فهًام جمتزئًا وخاطئًا. 19(  ) فهم أقوا

 ) العجز عن التحقيق العلمي واملنهجي املوسوعي ملثل هذه القضايا.20(

*   *   * 

 اخللط بني الفعل والفاعل

ً : ارتكاب خطأ ما أو اعتناق فكرة ما ( قد تكون بدعة بالفعلونقصد  أو باطًال... إلخ ) أو كفرا

وتؤدي حالة اهلوس باإلدانة واحلكم إىل اخللط بني  ،: هو الشخص الذي ارتكب هذا الفعلوالفاعل

دون بيان حلال الفاعل  ؛الفعل والفاعل، فيساوي بينهم يف احلكم، فُيطلق حكم الفعل عىل الفاعل

عجل إخراجه من السنة إىل البدعة، ويستبرش .. كأ�ه يتودون معرفة بواعثه ودوافعه وتربيراته ،كامالً 

24Fمع عموم املسلمني أو اجلهالء منهم. خصوصاً  فرحًا بإخراجه من اإليامن إىل الكفر !

)1(  

هذه املسأ�ة ليست بإطالق، إنام مقيدة بـعوارض ومسأ�ة: "الفعل كفر.. والفاعل ليس بكافر بعينه" 

رض تعرتض أهلية املكلف (واملسؤول عن أفعاله وُحما سب عليها حماسبة كاملة).. ومن هذه العوا

الداخلة عىل أهلية املُكلف: اجلهل، اإلكراه، اخلطأ، النسيان، السفه، التأويل...إلخ، أو ظروف 

خاصة: كحديث العهد باإلسالم، أو الناشئ بغري دار اإلسالم، أو املقلد عن حسن قصد.. والتزم ما 

البالغ والبيان، ورفع اجلهل، وإقامة احلجة  :طلوب هووامليعلم من اإلسالم، والتبس عليه أمر، 

رضها، والدعوة إىل صحيح الدين   ..وإفهامها، وإزالة شبهاهتا وعوا

                                                           
، باحية؛ ومن يتبجح بالكفر البواحدعاة الال دينية واإلحلاد واإليف وكفر الفاعل عينًا يكون غالبًا يف الطواغيت، و )1(

ستحالل.. فأحوال القلوب ال يتحاكم إليها بال جهل وال تأويل، وال ُيشرتط يف تكفريهم التكذيب القلبي أو اال

 عرفتها.إىل مسلم، فال سبيل امل
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جاحدًا معاندًا حماربًا للدين ولكتاب اهللا؛ صار كافراً..  أصبحأرص عىل فعل الكفر بعدها، ف نفإ

 ".☺ واتباع سبيل املحادين هللا ورسوله املعاداة لدين اهللا بعد بيان اهلدى؛فضابط هذه املسأ�ة: "

وهذا يغلق الباب أمام الغلو يف التفريط "اإلرجاء"؛ والشذوذ يف هذه القاعدة يؤدي إىل اشرتاط 

 "االستحالل القلبي" للتكفري وهذا باطل.

*   *   * 

ف يغلو ، وطرللفاعل عىل كال الطرفني طرف يغلو يف احلكم باإلدانة -كام هي العادة  -ويقع الغلو 

ءة الفعل والرشعنة له !.  يف احلكم بربا

فأما الطرف الذي يغلو يف احلكم باإلدانة فهو جيعل من جمرد ارتكاب بدعة أو الوقوع يف فعل كفر 

كفر صاحبه يف احلال، بل ويصل األمر بالبعض إىل استحالل الدماء واألموال، أمراً خمرجًا من امللة، يَ 

ُف  َما إِنَّ بشدة فقال: " ☺هنى عنه رسول اهللا قد وهذا أمر  ! فريمي املسلمني بالرشك والردة  َأ�ََخوَّ

هُ  لِِإلْسالِم، ِرْدًئا َوَكانَ  َعَلْيِه، َهبَْجُتهُ  ُرئَِيْت  َحتَّى اْلُقْرآنَ  َقَرأَ  َرُجٌل  َعَلْيُكمْ  َ ِ، َشاءَ  َما إَِىل  َغريَّ  ِمنْهُ  َفاْنَسَلَخ  اِ�َّ

يِْف، َجاِرهِ  َعَىل  َسَعىوَ  َظْهِرِه، َوَراءَ  َوَنَبَذهُ  كِ  َوَرَماهُ  بِالسَّ ْ ِ، َنبِيَّ  َيا: ُقْلُت : َقاَل  ،" بِالرشِّ َُام  ا�َّ  َأْوَىل  َأهيُّ

ِك، ْ اِمي؟ َأمِ  اْملَْرِميُّ  بِالرشِّ اِمي َبلِ : " َقاَل  الرَّ  )25F)1"الرَّ

ءةبوأما الطرف الذي يغلو يف احلكم  فعل الكفر كأ�ه يشء فهو ُهيون من أمر البدعة، وُيسهل  ؛الربا

غايل يف هد نفسه يف الرشعنة للبدع وأفعال الكفر، وقد يكون هذا رد فعل عىل من يُ ، وُجي بسيط

 ال هبؤالء وال هبؤالء. التكفري، فال يستقيم أمر األمة، وال أمر هذا الدين

 حتايل ل الكفر كام جاءت به النصوص الرشعية بالافعأبيان البدعة و :هو -فيام أرى  - فالصحيح

ن احلق قائًام، والباطل معلومًا، وسُبل املجرمني أو حتريف للكلِ  م عن مواضعه، حتى يظل ميزا

 واضحة. 

                                                           
 ].81صحيح ابن حبان / [ )1(
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يه، فال حاجة لنا به.. وال حاجة لنا باالختالف عل بالردة احلكم عىل األشخاصب االنشغالوأما 

 - بكل وسيلة ممكنة هوالطغيان يف عموموالبغي بل نواجه الظلم  -ذلك أل�نا ال نقيم هلم حمكمة 

جمتمع ال يسمح  ميالد، وكله وإقامة هذا الدين ،كلها وأل�نا ابتداء نستهدف إصالح هذه األمة

26Fفهذه هي الغاية الكربى لنا. ،دينبانحراف املنحرف، ونظام راشد ال ُيتنفس فيه الفساد وال املفس

)1( 

 

 

 

*   *   *

                                                           
 . جماالت التكفري، العذر باجلهل، الغلو يف التكفريمقاالت:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/02/blog-post_5.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
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ت الغلو يف رمي املسلمني بالرشك والردة، أو الغلو يف حاال ليس املقصود بـ "التكفري السيايس"

 .التكفري، أو اهلوس بإطالق األحكام عىل الناس.

ني، أو وصمهم بالبدعة يهو نوع من التالعب بالفتاوى لتكفري اخلصوم السياس :التكفري السيايس

 والضاللة.

ول حاالت التكفري السيايس ، فهو منذ عهد الدولة األموية.. ولعل أوتاريخ التكفري السيايس قديم

 ! كفر كفرة صلعاءبأ�ه  بن أ�يهجر بن عدي" فقد اهتمه زياد هد "ُح وقعت للتابعي اجلليل والعابد الزا 

بيةبواُهتم  27Fأ�ه من السبئية الرتا

)1(..  

عىل املنابر، فلام ضاقوا به  ◙عيل سب اإلمام ظلمهم، وأمية  يوكان حجراً ُينكر عىل والة بن

 ..▲، رغم شهادة القايض رشيح له، وشفاعة أم املؤمنني عائشة ه، وقتله صرباً رعًا تم تكفريذ

 )28F)2!فوجدهم قد قتلوه وأصحابه  ،وهلا لطلب الصفح عنهالتي أرسلت رس

بالزندقة ظلًام وعدوانًا نتيجة اإلنكار أو املقاومة السياسية، فالسلطة  -بعد ذلك  -وُاهتم قوم 

 كفري السيايس" قديًام لتصفية خصومها أو اغتياهلم معنويًا.السياسية كانت تستخدم سالح "الت

                                                           
ه، وهو تعريض مام عّيل كّرم اهللا وجهه وريض عننسبة إىل اليهودي ابن سبأ، والرتابية: نسبة إىل اإلالسبئية:   )1(

 سبتهم إىل اليهودي، وسخرية منهم.بأصحاب عّيل ون

ف للبالذري، تاريخ الطربي، األغاين لألصفهاين. -إن شئت  -راجع  )2(  القصة بتاممها يف: أ�ساب األرشا

ǰ÷]�À”�ä÷]<4È̌Íâ^ 
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السلطان وكهنته، فأما  علامء، وكذلك فّعله وحديثًا فّعلت احلركة اإلسالمية هذا السالح من جديد

"كالب النار" اخلوارج هو من ف إفسادهم وبغيهم ورسقتهم كر عليهمنْن كل مُ جيعلون مِ  مهؤالء فإهن

 .كل سالح. وابعدما فقد ،مفإن بعضًا منها جعل التكفري السيايس سالحًا هل :ةوأما احلركة اإلسالمي

وإن  -كان هناك شخص ما مؤيد هلم  نء" عىل أ�فسهم وعىل مجاعتهم، فإوجعلوا "الوالء والربا 

انقلب عليهم هذا الشخص حتول من فوره  الصاحلني، وإن فهو من أولياء اهللا -كان علامنيًا منحرفًا 

 ! ، واألدلة عىل صحة موقفهماملناسبةاحلالتني الفتاوى  لتاواستخرجوا يف ك ،مرتدإىل خائن 

وهذا ال شك تالعب بالدين وبالفتاوى، وبموازين احلق والعدل، وأمر جيلب سخط اهللا وغضبه، 

ء باألحكام الرشعية.. التي  ء بالدين، واستهزا ها، ئما قام املسلمون إال من أجل إعالفهذا استهزا

ء، ويرمون بالتكفري  مة اهللا هي العليا، فإذا هبم جيعلون منها لعبة يف أ�دهيم حسبوجعل كل األهوا

وا، نكاية يف عدوهم، وسخطًا عليه، وليس من أجل حق أو عدل أو شهادة هللا، أو قيام ؤمن شا

 بالقسط.

ضات مام متناقفالتكفري السيايس ُيفسد الدعوة، وُيفقد أصحابه املصداقية، وحتًام سيجعلهم أ

 ستكون من أوضح صور الصد عن سبيل اهللا. شتى، وموازين خمتلة؛

خلصام يف قضية احلكم عىل اء احلركة اإلسالمية إىل ساحة اجلدال وان�وسيدخل التكفري السيايس بأ

 . لواقعهم ومشكالهتم بدالً عن إجياد احللول املناسبة -األعيان  - األشخاص

*   *   * 

 واملتتبع لتاريخ الفتاوى السياسية جيدها:�واع الفتاوى السياسية، والتكفري السيايس هو أحد أ

 .هواء حيث دارتتدور مع األ -

 فيام بينها. التناقض -

 التالعب باألحكام الرشعية. -

 إظهار بعض الكتاب، وإخفاء البعض. -
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نه.. ض يف الفتوى فاملفرت من والرأي الديني أن يكون خالصًا تامًا لوجه اهللا الكريم، وابتغاء رضوا

 .شخصيةوخصومات مصالح أجل صالح األمة املسلمة، وهدايتها ونرصهتا، وليس من أجل 

وإن بعض علامء احلركة اإلسالمية ال يقولون احلق لوجه اهللا الكريم ! هم أحيانًا يضعون بني يدي 

 الطغاة واحلكام مجيع األقوال: جيوز وال جيوز، واحلاكم خيتار وُيظهر ما يريد من الفتاوى التي

 تتناسب مع الظرف السيايس.

ل للحاكم ما يريد أصحاب "املطبخ الرشعي" الذي ُيفّص من  -إال من رحم ريب  -فأصبح البعض 

رته وطريقة  من "مرشوعية" لعمله ولنظامه.. متامًا كمثل "املطبخ السيايس" الذي ُهيندس للحاكم قرا

 تنفيذها وإمرارها عىل املجتمع.

سيام عندما تصدر عن أصحاب األلقاب الرنانة، والشهرة الواسعة،  ال -وللفتوى دور خطري جدًا 

تأخذ األمة يف خدر عميق ال تستفيق منه، وإما تستيقظها، وترشدها أن فهي إما  -واهليئات الكربى 

ط اهللا املستقيم.. وما نال العلامء قيمة ، وما اهتم هبم الطغاة إال من عند احلكومات الباغية إىل رصا

ي الديني يؤثر أجل أن األم ة مازالت عاطفتها الدينية تنبض بدرجات متفاوتة، وأن الفتوى والرأ

فيها، وحيرك اختياراهتا، لذا وجد الطغاة والظلمة واملستبدون أن "املطبخ الرشعي" ال يقل أمهية عن 

 ."املطبخ السيايس" بل ربام يتفوق عليه كلام ازدادت عاطفة األمة الدينية، واقرتاهبا من دينها

لأل�ظمة الباغية  "املطبخ الرشعي"وعندما يتورط بعض علامء احلركة اإلسالمية يف العمل يف 

 الفاسدة، فقد فقدوا مصداقيتهم، وصاروا عقبة يف طريق احلركة نفسها !

 

 
 

*   *   *
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ع باألعداء، ويف واقع حتكمه القوة، ويفنحن ال نتحرك يف الفراغ، بل يف واقع مزدحم  بني  رصا

السيادة، وكل فريق يستخدم كل أدواته لتحقيق القوة والسلطة الالزمة  لهاحلضارات ملن تكون 

 لتفوقه.

ول السياسية، واخلربة هبا.. جتعلنا نقع بسهولة يف أفخاخ العدو، وجتعلنا ندخل حق احلنكةغياب 

الل خطة العدو، فنتآمر نعمل من خ -يف أحيان  -دون أن نشعر، وجتعلنا  أ�غامه لنقتل أ�فسنا بأ�دينا

 .! عىل أ�فسنا

نام واحلنكة السياسية ليست هي الفقه السيايس أو حتصيل العلوم السياسية وخرباهتا وأدواهتا.. وإ

 فية" للواقع السيايس الذي نتعامل معه.تعني "الوصول إىل احلقيقة اخل

 كثيفة، والوصول إىل فام يظهر لنا هو جزء يسري من احلقيقة، فالنظم السياسية تعيش خلف ُسرت

ومعرفة القوى ا�الية واإلدارية املتحكمة فيها، وشبكة العالقات  ،فيها نقاط الضعف والقوة

معها..  وكيفية التعامل وآ�يات عمل هذه األ�ظمة، واالرتباطات الداخلية واخلارجية اخلاصة هبا،

ملعرفة  ؛لكيد للعدو" باخرتاقهخر نوع من "املكر السيايس" و"اآحتتاج إىل حنكة سياسية أو بمعنى 

املناسبة، ولالستفادة منها يف كيفية التخلص من أعداء والكيفية وبياهنا لألمة يف اللحظة  ،احلقائق

 الدين واألمة.

: كيفية إدارة القوى الناعمة بطريقة آمنة، واستخدام اهلوامش املتاحة يف وتعني احلنكة السياسية

رؤية ة املبدعة للموارد التي لدينا. ولكن لألسف نحن لدينا ترسيخ الوجود اإلسالمي، واإلدار

: سبيل املثال ومنها عىل -القوى الناعمة أما ، وفقط القوة اخلشنة أحادية حول تعريف القوة بأهنا

�∆̌È�h^<�”fl�£]Ì<
<�ä÷]ÌÈâ^È 
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29Fنوات اإلعالمية املحرتفة، واالستثامر يف التقنية وأدواهتامراكز األ�حاث، والق

القواعد استثامر و، )1(

... وغريها االخرتاق السيايس للدولةوتشبع املجتمع باألفكار الصحيحة، وضة، الشعبية العري

قعنا ها وإدارهتا وتوظيفها التوظيف األمثل واملناسبليال نفكر يف كيفية حتص - الكثري  .لوا

حسب اإلمكانات  : رسم املسارات العملية دون ارجتال، ودون اصطدام..وتعني احلنكة السياسية

وتعني عدم تعجل الصدام، وعدم استعداء وجتييش األعداء ضدنا، وعدم إعطاء  ،والقدرات املتاحة

يا والكشف عن اخلطط.. بل حالة من املرونة التي تتطلبها  املسوغات للعدو، وعدم االستعالن بالنوا

 احلالة الواقعية.

لسياسية التي والتوازنات ا ة بدقة، وفهم املواءمات: فهم املعادالت السياسيوتعني احلنكة السياسية

فقة واملتناقضة ألصحاب السلطة. وتعني عدم  تتقلب كل يوم، وتتغري فواعلها حسب املصالح املتوا

ر إىل معارك سياسية حزبية تافهة، أو تأ�يب اخلصوم وقت االنتخابات ... يف معارك فارغة االنجرا

ع كذلك يف اجلامهري امللتفة أو االنخداع يف املكتسبات اهلشة التي ال يمكن محايتها، أو االنخدا ،إلخ

 قضية جامعة حيث تنفض عنك عند أول مواجهة حقيقية.بال بال عقيدة راسخة، و

: حتمل املسؤولية كاملة بكل شجاعة، وعدم االتكال عىل الفكر اجلربي، أو السياسية احلنكةوتعني 

ط، ومن دقة رفع من حساسية التخطياألمر الذي يننه، سيحايب أحدًا يف ُس  هلالج لجالظن بأن اهللا 

 قوة العدو. يكافئتباع السنن بأسلوب علمي إ

ن شاء استخدمه، وإن غياب احلنكة السياسية جتعلنا هدفًا سهًال متاحًا للعدو، إن شاء سحقه، وإ

 شاء تالعب به، وجتعلنا نميض بال خطة عمل.. 

 وعدم وجود خطة عمل عىل أساس العقيدة يؤدي إىل:

 العمل من خالل خطة العدو. -

 راغ الوسع والطاقات يف ال يشء.استف -

                                                           
 .كأدوات اهلجوم السيربي، واألسلحة اإللكرتونية، والتجسس اإللكرتوين   )1(
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 دخول األمة يف التيه البعيد، فال حل جزئي أو شامل للمشكالت. -

 ضياع العقيدة والفكر واهلوية واضطراهبا؛ واهنيار الوعي. -

 املميزة للفكر. يامنيةاختالط األفكار والقيم والتصورات واملوازين، وضياع الوحدة اإل -

 ادة.عدم الشعور بالتميز والتفّرد والري -

 الشعور املستمر بالضعف والتبعية واالتكالية. -

 إىل أسوأ، وضياع الغاية واهلدف. يئاالنتقال من س -

 الفشل يف خلق واقع جديد حيتوي املشكالت واألزمات. -

 االرجتالية والعفوية جتاه األزمات الكربى. -

 االستهتار باألرواح، وعدم االستفادة من دروس التاريخ. -

 الذي يلقي اللوم عىل عدوه.نمو عقلية املتواكل،  -

 االنتحار الذايت، وتدمري املوارد والثروات. -

 ضياع الفرص، واللحظات الفارقة. -

 الفشل يف االنتصار للعقيدة، والقعود عن محل رسالة اإلسالم. -

.. سبل املجرمنيأن تدرسه بعناية، واستبانة تامة بفأي حركة إسالمية تريد تغيري هذا الواقع عليها 

والتالعب هبا، وأن تضع احلركة  تخفاف، وترتيب عمل احلركة بطريقة ال تسمح باالسهاواحلذر من

 ال ُيضيع أجر املحسنني. هلالج لج.. واهللا ووعي وإخالصوصرب خطتها وتنفذها بحنكة وحكمة 
30F

)1( 

 

*   *   *

                                                           
 .جتربةمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
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: األول.. الفاسدة يف بالدنا أ�رز اجتاهني يف احلركة اإلسالمية جتاه األ�ظمة السياسية الطاغية

 : املراوغ واملشارك هلم.الثايناملُرشعن هلم. 

 : االجتاه األول

وهم أئمة  !يؤدي وظيفة جليلة للطغاة والطواغيت.. إنه بكل بساطة يعتربهم والة أمور رشعيني

 ! املسلمني، مهام فعلوا فال جيوز اخلروج عليهم، ومن خيرج عليهم فهو من كالب النار حالل الدم

ت سلطة العدو لك اجلربي والطواغيت" وخضوعها حتاألمة يف "امل وقوع ماعتباراهتمن  وا وُيسقط

وال يريد الطغاة أكثر من هذا القول ختديراً وختذيًال، وألن هذا القول ال يأيت من هيئة دينية  !املبارشة 

 غفل.ستاملُ فيكون له من املصداقية لدى الشباب  بل من احلركة اإلسالمية ذاهتا ! رسمية تتبع الدولة،

وهذا االجتاه يف الغالب ال يملك أي رؤية سياسية أو فقهية جتاه األحداث، ويغلب عليه طابع 

التدين الفردي دون أن يكون له أدنى مشاركة يف قضايا األمة املصريية.. � إال إثارة بعض 

 لرصف الناس عىل االنتباه لقضاياهم. ؛املشكالت التافهة يف أحلك حلظات األمة

مًا  ومنها. و شديد الوقاحة، والتبعية للطغاةه امفمنها  :هلذا االجتاه أشكاالً عدةو ما هو أكثر احرتا

يصب يف مصلحة  والرتبوي ويبتعد عن هذه الترصحيات الفجة، إال أن سلوكه العميل والفكري

لذي تتطلع ا  احلقيقيأل�ه يشغل الشباب بقضايا تافهة بعيدة عن مرشوع التغيري ؛الطغاة والطواغيت

 ينزلق إىل هاوية التكفري كحل ملشكالت األمة !. ام ومنها .إليه األمة

وال تكمن خطورة هذا االجتاه يف جمرد الرشعنة للطغاة، بل إهنم يتحولون إىل سالح قاتل لكل 

، فُيخذلون الناس عن أي حركة، جرمونحماولة تريد فيها األمة اخلروج من حمنتها، وإزالة هؤالء امل

]j÷{�{{È{{�ä÷]<‰È̌�â^<Í<
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قون الفتاوى هنا وهناك من أجل محاية الطغاة، ومنهم من هو عىل احلقيقة خملص، ولكنه شديد ويطل

فتي مثل السذاجة، واجلهالة، وال يعرف شيئًا عن واقعه، فيعيش خارج الزمان واملكان، وعندما يُ 

رًا كثرية عىل فكر األمة وحركتها. ..هذا  فإنه يسبب أرضا

البعض، فاالجتاه الرتبوي احلقيقي هو الذي ُخيّرج رجاالً وقادة  وهو ليس اجتاهًا تربويًا كام يظن

حتمل مهوم هذه األمة، وتقودها إىل احلرية واخلالص من هذا االستبداد والتيه، وتعرف كيف تقيم 

زم ذلك من وعي سيايس، واسرتاتيجي، لرشيعة رهبا، والتضحيات الالزمة يف هذا الطريق، وما يست

31Fما يكونون عنه.هؤالء أ�عد  ..وختطيطي

)1(  

*   *   * 

  :بالعموم ومن خطورة هذا الفكر

 جنوحه الشديد نحو االستبداد متأ�راً بمرحلة "امللك العضوض". -

 اعتقاده أ�ه صاحب احلق املطلق.  -

 التعصب املذهبي.  -

 إنكار الصغرية، وابتالع الكبرية. -

 إلغاءه لوجود األمة وقيمتها وشورها وطاقاهتا. -

 . ، واجلزم القاطع بذلك !ه الطائفة املنصورةاعتقاده أ�ه وحد -

 تفسري فكره عىل أ�ه هو اإلسالم، وليس لإلسالم مدلوٌل سواه. -

 الظاملني، أو تكفري املسلمني. عبادة -

 السطحية يف فهم القضايا السياسية واالجتامعية والدولية. -

سيطة، االهتامم بالشكليات عىل حساب املضمون، والقسوة والتشدد يف القضايا الب -

 والتفريط واإلمهال يف القضايا الكربى.

                                                           
 .الدجل باسم الدينمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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 .عند بعضهم بالرشك والردةو بالبدعة والضالل، الترسع واالستهانة برمي املخالف -

 حتويل بعض القضايا الفقهية إىل قضايا عقيدة وكفر وإيامن، ورمي املخالف فيها بالكفر -

 .والبدعة

 حساب قضايا األمة ، والتعصب هلا عىلوالصغرية تضخيم بعض القضايا الفرعية -

 املصريية.

 التحزب والتعصب لبعض األراء واألقوال.. وجعلها أصًال من أصول الدين. -

 التجهيل السيايس باسم الدين، وخلق بيئة االستبداد املطلق. -

يف األراء واألحكام، والتالعب هبا حسب قوة السلطان السيايس،  واالزدواجيةالتناقض  -

 وحيث دار.

واحلساسية الشديدة جتاه أي حماولة نقد أو تقويم أو تصحيح أو إبداء العاطفة املفرطة،  -

 الرأي.

اختزال الدين وقضاياه الكلية يف بعض األحكام الفقهية، دون الرتحيب ببيان غريها من  -

 يف ذلك. السامحةاألحكام الفقهية الصادرة عىل املدارس األخرى، وعدم 

 وإن كانت كارثية. ..يةسهولة استخدام الدين لتمرير املواقف السياس -

من خالل منظور واحد، وأحادي: مرتد أو  -عند بعضهم  -النظر يف احلكم عىل األمور  -

 .! مسلم عىل املنهج

عدم القدرة عىل االندماج داخل حركات اإلحياء اإلسالمي، العتقاد متيزهم ورضورة  -

كثرياً من التحزب  دثاملنهج" و"صفاء العقيدة"، مما ُحي  علوهم عىل املسلمني بحجة "نقاء

 والتفرق عىل مستوى العاملني مجيعًا.

العتقاد أهنم األفضل،  ؛عدم قبول النصح من غريهم، وعدم االستفادة من دروس التاريخ -

، األخطاء اللغويةله  واتصيد ..عجزوا ذاة للمخالف هلم، فإوحماولة هدم الشخصية املعنوي

 .! ومن ثم اهتامه بعجزه عن فهم العربية
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ل الشخصية املسلمة وكبتها، يف مقابل تضخيم وتقديس السلطان احلاكم، واعتقاد اختزا  -

كبرية وُحرمة تستوجب الغضب واإلنكار  -فضًال عن نقده  -أن جمرد نصح السلطان علنًا 

 والتحذير.

 .مواجهة النوازل املعارصة بصورة الئقةعدم و ،إمهال الفكر اإلسالمي -

أو  لق بأحاديث واهية أو ضعيفة أو منكرة أو متناقضةإمهال تدبر القرآن الكريم، والتع -

 .!، وجعلها من أصول الدين وكلياته .. وإشغال الناس باحلديث عنهاشاذة

 ،تضخيم دعوى "إتباع الدليل" ثم تناول األدلة بصورة سطحية أو جزئية أو انتقائية -

 .، والتعامل اَحلريف مع النصوصوالتنطع والتعسف يف التعاطي معها

*   *   * 

 االجتاه الثاين:

إنه جيمع األ�باع باسم الدين والرشع  ؛يف فكره وحركته يهُيظهر الكثري من التناقض والتاجتاه هو و

 ووه ! الطغاة والطواغيت بعد تفامهات الغرف املغلقة مصالحواألمة، ويتحرك سياسيًا بام ال هيدد 

لبي تطلعات فهو من جانب حياول أن يُ دائم التخبط يف الترصحيات، ودائم التناقض يف األقوال، 

األ�باع يف مواجهة الظلم والفساد والطغيان، ومن جانب آخر حيرتم التفامهات السياسية مع الطغاة، 

 فيتأرجح بني هؤالء وهؤالء !.

بني إدعاء القدرة والقوة، وبني االستكانة  ! فهو مهادن للنظام، ويف نفس الوقت مواجه له

 والضعف.

 ؟!ماذا يريد؟ وكيف حيقق ما يريد -حتى اآلن  -ال يعرف  وهو

ويعتمد عىل احلشد اجلامهريي، وتثوير العاطفة حلد معني ال جياوز حدود االتفاقات والتفامهات، 

فهو يرفع الناس ألقىص حالة تثوير ثم التربيد املفاجئ، فيتجمد وعي الناس، ويغرقون يف التيه، 

 .! جيبةويعجز العقل عن حتليل هذه الظواهر الع
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ومشكلة هذا االجتاه أ�ه يعطي الرشعية للطغاة والطواغيت، ومن ثم فدوره هو "املشاكسة 

السياسية" من داخل النظام، وهو اجتاه يعمل عىل اإلصالح من داخل النظام الذي بنيته األساسية 

خرتاق" وال يفكر هذا االجتاه يف "اال ،"النتن"ه هو ؤ، وهوا "الظلم"بناته هي ، ول"الفساد"هي 

السيايس للنظام، وال يف حتصيل القوة الالزمة ملن يريد تغيري هذه األ�ظمة العتيقة يف اإلجرام 

 واإلفساد والعاملة للمحتل األجنبي.

اإلصالح من داخل نظام قائم عىل الفساد واإلجرام، مع اعتقاد التفكري يف فهناك فرق كبري بني 

عتقاد رشعيته، والعمل عىل فهم بنيته الداخلية، وكيفية رشعيته.. وبني اخرتاق هذا النظام، وعدم ا

 القضاء اجلذري عىل الفساد.

شعروا  نولقد احرتفت األ�ظمة التعامل مع هذا االجتاه، وإحسان توظيفه بام خيدم مصاحلهم.. فإ

بقوة انتشاره، ضيقوا عليه  حسوا أ ، أعطوه مساحة للتنفس، وإنباختناق هذا االجتاه من التضيق عليه

 هذه املساحة، حتى يبقى داخل الدائرة املسموح هبا.

 ،للشباب والطاقات، فهو اجتاه يريد التغيري "حمرقة"إىل  -يف أحيان كثرية  -ويتحول هذا االجتاه 

هو  !هو يريد حترير األمة.. وال يريد حتصيل القوى الالزمة لذلك !وال يريد امتالك أدوات التغيري

 .! يريد كل يشء وعكسه

لفكر املضطرب واملتناقض ال يستطيع أن يصمد حلظة واحدة أمام اللحظات الفارقة يف عمر هذا ا

بًا، بل يزيد من كوارث األمة، وُحي   بط أي فرص تلوح هلا.األمة، بل يكون أشد ختبطًا واضطرا

حيرق الطاقات يف البحث  "التيه"ُيفسد عمل العقل عن معرفة الصواب من اخلطأ، و "التناقضــ "ف

  يشء.عن ال

*   *   * 

 خطورة هذا الفكر بالعموم:من و

 التناقض بني اخلطاب الدعوي، واخلطاب السيايس، واخلاص والعام. -

 .هلم اً االستعالء عىل اآلخر من خارجهم، وإن كان حمب -
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 جعل مصلحة الدعوة.. هي مصلحة اجلامعة. -

 ع األهداف الرئيسية.ايانقالب الوسائل إىل غايات، وض -

 هو ميزان احلكم عىل اآلخر. والشهرة الشعبيةميزان القاعدة  -

ء إسالمية أو وطنية. -  خذالن الفئات املخلصة الغري منتسبة لتيارات معينة،سوا

 العمل واالنضواء حتت مشاريع اهليمنة العاملية. -

ل العمل السيايس يف االنتخابات ومقاعد الرب�ان. -  احلزبية، واختزا

 املواجهة. عنداملظلومية والرهبانية  -

 رسالة إعالمية فاشلة.قديم ت -

 اإلصالح. هانتهاج املسار اإلصالحي يف واقع يستحيل في -

 .، وذهاب املكتسبات سدى، وضياع التضحيات هباءالبناء فوق الركام -

*   *   * 

من هذه األ�امط الفكرية  "التحرر الكيل"علينا  واحلركي.. ولكي نخرج من هذا التيه السيايس

ـ ل بحاجة نحنفود واألعامر يف ال يشء، وجتعلنا نتخبط يف التيه والظلامت، اخلطرية، التي حترق اجله

، الفشل هذا إىل بنا أدت التي والسلوكية الفكرية والقوالب األ�امط كل تلفظ "فكرية ثورة"

 اإل�ية السنن طريق يف متيض ألن ومستعدة، بمبادئها مؤمنة جديدة قيادات وتفرز ..والرتاجع

 ..) والربامجاتية، والدجل، اجلاهلية والعصبية، احلزبية(  :عن بعيداً  بانيةأهدافها الر لتحقق

 طريق اخلروج من التيه أوالً، ثم برصليُ  ؛النموذج الراشد الذي يستيضء بنور الوحي وتستلهم

ط اهللا املستقيم رافعًا راية اإليميض عىل رص خالص هللا وحده، وابتغاء رضاه وحده، والعمل من ا

 ه.أجل دينه وحد
 

*   *   *
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 يتلخص الفكر السيايس لدى البعض يف:

 حتكيم السيف. -

 طاعة الظاملني، وإن بغوا ورسقوا واعتدوا. -

رج. -ولو فكريًا  -املعرتض عىل السلطان  -  هو من اخلوا

 االستسالم لألمر الواقع. -

 انتظار املهدي أو "املُخلص املنتظر".النبوءات، و -

 يشء.الشورى غري ملزمة لإلمام يف  -

له البعض تأصيًال  َل ولألسف نشأ هذا الفكر قديًام يف "امللك العضوض" يف ظروف خاصة، وأّص 

لصدامات واحلروب األهلية ًا لمنحرفًا، ووافق البعض عليه عىل أساس "األمر الواقع" ومنع

 الداخلية، طا�ا السلطان يقوم بأمر الرشيعة واجلهاد، وتغاضوا عىل استبداده يف أمر احلكم،

ذ ثروات األمة  .!لنفسه وحاشيته  واستحوا

 ولو بغى وظلم -لطان القائم اآلن ن السإ :مفادها بنظرية سياسية عجيبةولكن البعض منهم خرج 

ومن خيرج عليه  ،وهو يف احلكم إىل ما شاء اهللا بال رقيب وال حسيب ال جيوز ألحد اخلروج عليه، -

النار هؤالء وتغلبوا بالسيف، صاروا أئمة رشعيني خرج كالب  ن "اخلوارج كالب النار" فإنفهو م

ح هو "اخلوارج كالب النار" ! بصوجيب طاعتهم، ومن خيرج عليهم سي ال جيوز اخلروج عليهم

�∆̌È�h^<�À÷]<‰œ
�ä÷]È̌Ǚ÷]<Íâ^�ç]Ç 
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ن مع صاحب السيف حيث ارة نفعية قائمة عىل "القوة" والدووواضح أهنا نظرية سياسية برامجاتي

32Fدار.

)1(  

دمت هلم باسم قُ فكر السيايس لدى املسلمني ألهنا يف الولكن هذه النظرية تركت آثارًا خطرية 

33Fمن أصول الدين والسنة !!. -مهام فعلوا  - زعم أن طاعة املتغلبني، عىل الدين ! أو باسم السلف

)2(  

رسة أدى غياب الفكر السيايس الراشد إىل ترسيخ االستبداد، والرشعنة للطغاة والبغاة، وإىل مما
التي جعلتهم هم والبغاة الطغاة الفسدة يف خندق  ؛م السياسيةهي فتاويف علامء الدينبعض مقيتة ل

 واحد !.

*   *   * 

34Fعىل الباطل، والظلم، والعدوان "الرىض واملتابعة" البعضواستسهل 

جتاه  ففقدوا حساسيتهم ..)3(

بعدما وعه، قلو وا غضبونه، وال ينكروا لينهضم.. ال يالبغي واإلفساد؛ فصار جزءًا طبيعيًا من حياهت

 طويلة. اً معه قرون تعايشوا 

غلب ويفرض "األمر الواقع" فهو مرشوع "تغلب" من يَ  :هولدى البعض  فأصبح الفقه السيايس

غاة الطغاة وهي األمري والسلطان وعىل اجلميع اخلضوع له.. فحتى إذا قامت حركة تريد تغيري الب

 ! ل الناس من طاغية إىل طاغية آخرإهنا ستنق.. ف"الرشد والعدل"ال  "والقهر حتمل فكر "التغلب

ات االستبداد، والظلم.. وليس هو بطبيعة احلال فكر الرشد والسنة، نيففكر التغلب حيمل ج

التالعب به وباحلق الذي جاء فيه  دخًال.. أي: "كتاب اهللا"يف: اختاذ وتتلخص خطورة االستبداد 

عبيدًا  :أي خوالً.. "عباد اهللا"، ووحدهم طانةأل والببني األغنياء وامل ةُدول "ماله"، وللسلطان خدمةً 

متهمفيقهروهنم ويستذلوهنم و ؛للملوك  .يسحقون كرا

*   *   * 
                                                           

 .وإن رضب ظهركمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

جيب االنتباه إىل أن العلامء الذي وافقوا عىل "رشعية التغلب" اشرتطوا قيام احلاكم باجلهاد والرشع، وإقامة  )2(
 .احلدود، والدفاع عن األمة

 ْعَمُلونَ يَ  ُخَلَفاءُ  َبْعِدي ِمنْ  َسيَُكونُ "تلك املتابعة كام جاء يف احلديث الرشيف:  من وحذر ☺رسول اهللا  قد هنىو )3(
 َأ�َْكرَ  َفَمنْ  ُيْؤَمُروَن، ال َما َوَيْفَعلُونَ  َيْعَلُموَن، ال َما َيْعَمُلونَ  ُخَلَفاءُ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َوَسيَُكونُ  ُيْؤَمُروَن، َما َوَيْفَعُلونَ  َيْعَلُموَن، بَِام 

 ]6658بان/ [صحيح ابن ح "َوَتاَبعَ  َرِيضَ  َمنْ  َوَلِكنْ  َسلَِم، َأْمَسَك  َوَمنْ  َبِرَئ،

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/10/blog-post_8.html
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 املهدي والنبوءات

ولقد أصبح عمل البعض هو "انتظار" املهدي أو املُخلص املنتظر الذي سيقوم بحل مجيع 

ا الفهم املنحرف إىل املشكالت بطريقة سحرية غامضة األسباب، ال تكلفهم يشء.. ويؤدي هذ

فقدان "الفاعلية السياسية" وأدت التصورات الباطلة عن املهدي إىل خروج حركات تزعم لقائدها 

 املهداوية، وأدت إىل كوارث حركية خطرية..

هي ظاهرة قديمة، أصابت الفكر اإلسالمي ار املهدي، وترقب موعده... إلخ، فكرة انتظو

  !والغائب، واإلمام؛ حتى عطلت طاقات املسلمني وعطلته، وتفرعت عنها فكرة املريد،

يظنون يف كل حادثة أهنا أحداث النهاية، وأن الساعة  ☺ بعد وفاة النبي نياملسلمبعض لقد كان 

ورضب الكعبة،   كـ: الفتنة الكربى، بعد احلوادث اجلثامعىل وشك القدوم اليوم أو غدا ! ال سيام 

 .. إلخ..، وظهور الفتنعضوضواستباحة املدينة، واقتتال امللك ال

 هي ♫عمر بن عبد العزيز أن خالفة   -يف فرتة حكم الدولة األموية  - يظنالبعض بل كان 

هو املقصود بـ "اخلالفة عىل منهاج  هأ� وا ! وظن ةاجلربيو العاض ي بعد امللكت"اخلالفة الراشدة" ال

 ."النبوة

د ممن أدعوا املهداوية وهتم ط ثم ! وجيوٌش  وصار هلم أ�باعٌ ، وكذلك ظهر العديد من األفرا

 صفحات التاريخ.

ويشغل بال املسلمون كثرياً فكرة حتقيق النبوءات وانتظار احلوادث الكربى، التي ُتطمئن باهلم 

أهنم عىل احلق، ولقد كان هذا الفكر يرسي يف عقول املسلمني منذ أمد طويل، ولقد احرتف البعض 

 .لنهاية... إلخختدير الناس باحلديث عن أحداث ا

 ذا هو" وهالتسديد والتقريبل يف إطار "وإن "جتربة" املسلمني يف كل زمان ومكان، جيب أن تظ

 للتصور اإلسالمي الشامل.. -بإذن اهللا  -الفكر األقرب 

، واملهدي الذي هيدي به ▐ إن املسلم احلقيقي هو يف ذاته "املهدي" املهدي هبدى اهللا

و املجاهد الذي يواجه الباطل والكفر.. وعندما يدرك املسلم هذه اهللا من يشاء من عباده، وه
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احلقيقة، سيجد أن ليس بحاجة إىل "انتظار" املهدي.. بل سيجد أ�ه يف جهاد متواصل، أي: عمل 

هو التصور اإلسالمي الصحيح:  -وال شك  -دؤوب، وسعي حثيث ولو قامت الساعة ! وهذا 

 ."ظرف االنشغال بالعمل يف كل وقت، حتت أي"

ولكن أصاب املسلمون القعود، والرتهل، وسبقتهم مجيع األمم، وأفسد االستبداد والقهر طاقاهتم 

فأصبحوا يطربون للحديث عن املهدي، وأحداث النهاية، ظنًا منهم أ�ه  -من قديم  -واستعداداهتم 

هو: السعي جيوز هلم القعود، أو عسى أن جيدوا فيها السلوى.. وهذا غري صحيح، إنام الصحيح 

 .، وحتمل التبعة الفردية واجلامعية، حتى يأيت اهللا بأمرهاملتواصل الدائم واجلهاد

فال يمكن أن يكون الفكر السيايس والتخطيطي واحلركي للمسلمني قائم عىل فكرة النبوءات  

األحاديث اخلاصة بالغيب، وآخر الزمان، وأحداث النهاية، والفتن... إلخ، ومثل هذه  :وهي

اديث ال ينبني عليها "تصور سيايس حركي" أل�نا نتحرك يف "عامل الشهادة"، ملتزمون بـ "اتباع األح

السنن اإل�ية" حتى حلظة قيام الساعة، وعليه فإن صدق النبوءة عند صحة احلديث لن يغري يف 

 تصورنا وعملنا يشء..

إتباع فعملنا يف النهاية واحد: "االعتامد عىل هذه النبوءات يف الفكر، والفقه، واحلركة؛  وال يمكننا

 ".اهلدي الرباين، والعمل، واألخذ باألسباب، وحتمل التبعة الفردية، واملسؤولية االجتامعية

فحتى حلظة قيام الساعة عىل املسلم أن يميض يف طريق السنن والفعل اإلجيايب كام جاء يف احلديث 

اَعُة َوبَِيِد َأَحِدكُ الرشيف: "   )35F)1"ْم َفِسيَلٌة، َفِإْن اْسَتَطاَع َأْن َال َيُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها، َفْلَيْفَعْل إِْن َقاَمْت السَّ

والذي حيصل أن يأخذ البعض مجلة من األحاديث الضعيفة، أو ما يتطرق إليه شك، أو ُيتوقف 

 ضالبع فيها دماء املسلمني، فينسب ُتستباحبعدها فتن  ثم تقعفيها، فيبني عليها تصوره وحركته؛ 

وأ�ه يف "حالة قدرية" كونية،  -كونه املهدي أو اخلليفة املنتظر  -لنفسه أ�ه هو املقصود باحلديث 

وهذا كله باطل ال يمت لـ "التصور ، هلالج لجتسمح له باألخطاء، واملجازر، والتويل عن سنن اهللا 

 اإلسالمي" بصلة.

                                                           
 ]12569[مسند أمحد/  )1(
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ة املجتمع، أو خالفة وجيب أن يظل مفهوم "اخلالفة الراشدة" سواء خالفة اإلنسان، أو خالف

الدولة.. خالفة راشدة تتبع سنن اهللا، وهديه، وحقه وعدله الذي أمر به، وأن نظل نعمل يف كل 

الظروف واألحوال، اعتامدًا عىل السري عىل منهج السنن يف عامل الشهادة، ال عىل التواكل عىل اهللا 

كر ال شك يؤثر سلبيًا يف رؤية وانتظار قدره الغيبي، أو معجزة تنزل من السامء، فمثل هذا الف

املسلمني، ويف أحكامهم، وتصوراهتم، وجيعلهم يف حالة من التخبط والتيه واالصطدام بالسنن 

 اإل�ية.

*   *   * 

 الشورى

ومن مواقف  ،☺حدث البعض عن الشورى، فإنه يذكر أمثلة طيبة من حياة الرسول توعندما ي

 اخللفاء الراشدين.

 غاية يف اخلطورة: ثم ينتهي إىل مسأ�تني

: جعل الشورى يف النهاية مسأ�ة من حق احلاكم ردها، وعدم األخذ هبا.. كأن الشورى األوىل

ر املطلق"، فال قضايا" ابعض اللـ (الدردشة) حول  اً أصبحت "جملس حلاكم فيها صاحب "القرا

ر التنفيذي للحاكم واستشارته حلكومته وعدم األخذ برأ فّر يُ  بعد  -هيم إن شاء قون بني حرية القرا

أعىل سلطة من هو و ،حيث هو املسؤول التنفيذي أمام األمة يف النهاية -تقليب وجهات النظر 

احلكومة التي تساعده، وبني قرارات مؤسسات الشورى األخرى التي تراقب احلاكم وحكومته، 

من  -أعىل سلطة وربام  -وهذه يف حالة من الندية  -يف إطار مبادئ اإلسالم  -صدر الترشيعات وتُ 

راهتا ليست فقط ملزمة، وإنام جامعة  .احلاكم، وهذه ال شك قرا

: وهو األمر األخطر واألعنف، وهو اعتبار: أن احلاكم إذا انفرد بقراره، ونفذ ما حيلو له، ثم الثاين

ره اخلاطئ فهو كان هذا القرار خاطئًا، فليس من حق أحد حماسبة احلاكم، ومن يلوم احلاك م عىل قرا

وََا َما قُتِلُوْ ﴿بقوله تعاىل:  استدالالً ! "منافق"  َُ َطا
َ
، وهو استدالل من ]168[آل عمران :  ♂ َّْو أ

 .! أعجب ما يكون
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أخطأ فال حيق ألحد حماسبته وسؤاله وإال كان  يقرر ما يشاء، وإن حاكم ..ونجد من هذين األمرين

يايس للملك العضوض" الذي ال يمكن أن منافقًا.. نجد أن هذا هو "مصنع االستبداد" و"الفقه الس

 ، ويعود هبا خري أمة ُأخرجت للناس.من سجنها األمةهذه ُخيرج 

*   *   * 

 اخلالفة عىل بني أمية ستيالءإننا نعاين من أزمة كربى يف "الفقه السيايس اإلسالمي" منذ حلظة ا

 اإلسالمي، ذلك أ�نا مل نتحرر بعدُ "الرشد" يف بناء النظام السيايس إىل  بعدُ   نصلى يومنا هذا، وملحت

 من أوهام فقهية ال أصل هلا.. 

وال ننكر املحاوالت الطيبة التي يقوم هبا البعض يف حماولة استخالص الفكر السيايس الراشد من 

ثن فقه امللك العضوض.. وإن كانت هذه املحاوالت تأيت فردية ال عىل مستوى اجلامعات  برا

ري الكايف حلدوث تغيري يف وعي الشباب حول معنى الرشد، واحلكم الكربى، وليس هلا من التأ�

 اإلسالمي الرشيد.

*   *   * 

وتلجلجت ! دخلت "امللك  -وما بعدها  - و�ا مل حتسم األمة أمرها يف "معركة صفني"

به؛ ودفعت الرضيبة كاملة من أ�فسها، وثرواهتا، بل ودينها.. ثم سقطت  العضوض" من أوسع أ�وا

" ومل تفهم بعد التضحية املطلوبة للخروج منه، فدفعت الرضيبة والطواغيت "امللك اجلربي األمة يف

! وحتى تعود األمة إىل "الرشد" من دينها، بل ومن أجيال مل تأت بعد كاملة من أ�فسها، وثرواهتا، و

وها، وأن جديد ال بد وأن تدفع رضيبة كاملة غري منقوصة؛ وأن تدور مع كتاهبا الذي فيه ذكرها وُعل

 عىل مستوى الدعوة والسياسة واجلهاد. -من جديد  -ختوض "معركة الفرقان" الكربى 

به..إنام هي مبادئ وأحكام  هلالج لج�ه ال يوجد نظام سيايس إسالمي حمدد نتعبد اهللا علينا إدراك أو

عامة، ال نخرج عن إطارها، ولنا حرية تصميم النظام السيايس ونظام الشورى وفق ظروف كل 

ووفق أدواته كذلك، ونضع ما نشاء من نظم وتنظيامت متنع أي استبداد، ومتنع أي خطأ، عرص، 

 وحتاسب عىل الصغرية قبل الكبرية.

 



92                                                                                  Çç]Ü÷]<Íâ^Èä÷]<‰œÀ÷]<h^È∆ 

 كم إسالميًا:حتى يكون نظام احلومن هذه املبادئ 

 رشع اهللا وحده له السيادة واحلكم واملرجعية العليا. -

 .☺ورسوله  هلالج لجال حيق ألحد أن ُيقدم بني يدي اهللا  -

قطعي الثبوت والداللة.. فهو حمل االجتهاد  -من الكتاب والسنة  - ليس فيه نصما  -

 .داخل اإلطار العام للرشيعة والنظر

 للحاكم واملأل املتابع له.وا�ال ة وروريث احلكم، ومنع االستئثار بالثمنع ت -

 ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.خطاء احلاكممنع التالعب بكتاب اهللا، خدمة أل -

اسية ال فرق بني أحد إال والناس سو ،احلاكم أجري عند األمة فليس يف اإلسالم "ُملوك" -

 بالتقوى؛ وبذلك نمنع استغالل املنصب يف رسقة ثروات املسلمني.

، وحماسبة احلاكم سواسية أمام رشع اهللا، فال حصانة ألحد -احلاكم واملحكوم  -اجلميع  -

 صب يف الرشف والعلو عىل املسلمني.عند التقصري؛ وبذلك نمنع استغالل املن

 ، ووالية أهل األمانة والقوة والكفاءة.األمر شورى بني املسلمني -

واقتصاديًا، واجتامعيًا،  وإداريًا، سياسيًا،أخالقيًا، و ؛منع كل صور الفساد يف األرض -

 .، ومحاية الدعوة اإلسالمية، والدفاع عن بالد املسلمني ومقدساهتموبيئيًا... إلخ

 ع عىل اإلسالم، واالنتساب للرشع، فهو اهلوية اجلامعة للمسلمني.جتاماال -

يف بناء  -كيفام شئنا  -هذه املبادئ العامة واحلدود الكلية هي اإلطار العام الذي يف داخله ُنبدع 

لية عاأ�ظمة احلكم الرشيد، والشفافية الكاملة، واملحاسبة الدقيقة، والشورى امللزمة، التي حتقق ف

36Fوتعود هبا من التيه إىل الرشاد، ومن الظلامت إىل النور. األمة،

)1( 

 

*   *   *

                                                           
  .منظومة القيم يف الدولة املسلمة، البناء يف الدولة املسلمة، الرشيعة يكمخريطة حت: تمقاال -إن شئت  -راجع  )1(
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بيئة القهر واالستبداد ُتفسد العقول والقلوب، وتعطل العقل عن وظائفه، فيتبلد ويرتهل، وليس 

لكنها متبلدة وسطحية يف فكرها ويف فهمها،  ..املقصد هو جمرد غباء فطري، بل عقول مكتملة

الل طرق "الرتبية االستبدادية" التي خرجت فيها، ومل تتحرر منها ! بل مل ترتَب ابتداء وتفهم من خ

فلم تتمرن عضلة العقل عىل الفهم بل فقط  -وهناك من حيتقر التفكري ويعتربه بدعة !  -عىل التفكري 

 التلقي، والتعصب �ا تتلقى.

أو بصورة خارجة عن سياقها، أو ، أو مبتورة، سطحيةالنصوص الرشعية بصورة  -مثًال  - فتفهم

شاذة عن طرق استدالالهتا املعتربة، أو أحادية الفهم، والتعلق ببعض النصوص وترك بعض، 

وقبول املتناقضات بال فهم، وِقرص النَفس عن البحث واالستقصاء، وعدم اعتبار الغايات والعلل 

عىل مستوى السلوك إىل واملقاصد من وراء النصوص، هذه أحد صور الفهم املنحرفة.. تؤدي 

التطاول عىل من هم أعلم وأفهم، ذلك أن التفكري بصورة سطحية، والتمسك هبذا الفكر، 

والتعصب له.. سيؤدي إىل رفض كل صور الفكر الصحيحة أو املكتملة، ويؤدي إىل الشحناء 

37Fوالبغضاء، والفرقة.

)1(  

: الرتكيز، ال بد من النقص ذلكوالعقل يف ذاته يتسم باملحدودية والقصور والضعف، ولتعويض 

وقدرته عىل  ونشاطه، حتى يظل يف لياقته رسعة االستجابة، وعدم كتامن احلق؛وصفاء الذهن، و

 الفكر السليم، واالستيعاب الكيل �ا حوله.

                                                           
 .مشكالت يف تناول الفقه اإلسالمي: مقال -إن شئت  - راجع )1(
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لإلرادة  وتؤدي "أحادية" التفكري وسطحيته إىل كوارث حركية ضخمة، فالسلوك هو استجابة

 .والعواطف الراسخة يف الشعورنتيجة جمموعة األفكار املتكونة يف العقل،  أنشالداخلية، واإلرادة ت

كان هذا العقل يف صورة حادة أحادية النظر فال شك أن السلوك سيكون كذلك، وسيكون  فإن

وستطغى العاطفة هبيجاهنا عىل  ة مسأ�ة وقت، والفشل نتيجة حتمية؛االصطدام بالواقع وباحليا

جمرد استجابة ملجموعة غري مرتابطة من العواطف املتقلبة، تنتهي بربود العقل، وستكون حركتنا 

 العاطفة وسكوهنا.

*   *   * 

: فسطحية الفهم تقطع أي استفادة من أي علم، ذلك أن للقارئ هواجس معينة جيري وأما الفهم

فه األم ر، ووراءها بغض النظر عن موضوع املقال، وله ولع باخلروج عن موضوع املقال إىل توا

عن موضوع املقال،  ايبحث عن أي مجلة أو كلمة لينشغل هبفإنه ، فمهام كان الكالم ُحمكم الصياغة

فلو كتب إنسان مقاالً يف موضوع ما حيمل من اآلالم واآلمال لألمة، فقد ينشغل صاحب الفهم 

هل  لليسأكأن ترتحم عىل فالن من الناس، فيتوقف  ..السطحي والبليد إىل سطر من وصل الكالم

جيوز الرمحة له؟ أ�يس كذا؟ أ�يس فعل كذا؟ وقال العالمة فالن يف حكم ذلك كذا؟ ورد عليه 

مة فالن بكذا؟ أ�ن العقيدة، وصحة املنهج؟... إلخ من املهاترات والرتهات التي ُتفسد العالّ 

ل حتى نقاذ األمة، بضيع ال أقول فرصة إفه األشياء، ونُ العقول والقلوب، وجتعلنا نختلف عىل أ�

ء !. فات أن جتتمع أمتنا عىل كلمة سوا  جمرد "حماولة الفهم" فال يمكن ونحن هبذه االنحرا

*   *   * 

وُتنشأ سطحية الفهم والبالدة حالة من "الورع الكاذب" الذي جيعل صاحبه يتورع عن يشء بسيط 

لورع الكاذب ال بد وا ! لعون اجلمل"ت"حياسبون عىل البعوضة، ويب :جدًا، ويأيت العظام أو كام قيل

 وغلظة املشاعر، وانغالق العقول.وإساءة األدب، أن ُينشأ يف القلوب القسوة واجلفاء والالمباالة، 

: الولع بالوقوف عند األمثلة التوضيحية التي ُتبني الفكرة املجردة، ومن عالمة سطحية الفهم أ�ضاً 

ذلك باحلكم عىل األشخاص تقديسًا أو واجلنوح بعيدًا جدًا خارج فكرة وموضوع املقالة، واهلوس ك

تدنيسًا، والعجز عن تفكيك عنارص الفكرة املكتوبة، للحصول عىل أقىص استفادة منها، وغالبًا ما 
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يكون لصاحب البالدة يف الفهم منظومة مسبوكة من األفكار والقناعات ال يريد أن يطرأ عليها أي 

أن يسمع ما ُيطيل منظومة أفكاره دون وجع الرأس  فهو حيب ؛أو تكون هناك أفكار مناقضة هلا ،تغيري

ر، أو تفتيش فيام بالنفوس والعقول، أو استعداد للتغيري �ا هو أفضل وأرشد؛ فهو يعشق  بنقد أو حوا

 من يؤيد فكره، ويشعر معه بااللتصاق الذايت، وأ�ه القدوة احلسنة.. ويا ليت العامل كله مثله ! وقد

فيختزل دوره يف  و إال تقديس للذات يف صورة اآلخر،إن هكاذب.. ويغرت البعض هبذا الثناء ال

38Fالعمل اإلسالمي يف تأكيد صحة موقفه مهام كان اخلطأ، ومهام بلغت درجة الفشل.

)1( 

يتحول  هبنقد أو فكر أكمل أو أوضح، فإن هأفكارمن خيلخل منظومة  وعىل النقيض من ذلك فإنَّ 

بمرور  -يريد التطاول عىل اآلخرين، وتتحول املعركة إىل شخص مزعج، مكروه، مغرور، متكرب، 

ليس مع أفكاره، وإنام مع شخصه هو، واحلقيقة هذا التدنيس ليس لشخص الكاتب وال  -الوقت 

 أفكاره، إنام هو رد فعل عىل حالة اإلزعاج التي سببتها أفكاره أو نقده.

 "أزمة فكرية" أهم مالحمها: وقوعإىل مما يؤدي ذلك 

 ة عىل الرتكيز عىل الفكرة األصلية.عدم القدر -

 الدخول يف استطرادات كثرية ليس هلا عالقة بالفكرة. -

 الدخول يف تفصيالت ُحتبط الغرض احلقيقي من الفكرة. -

التعاطي مع الفكرة من خالل احلالة العاطفية والنفسية، بمعنى تفسري الفكرة يف إطار  -
 العاطفة احلالية املسيطرة عىل اإلنسان.

  معاجلة الفكرة، وضبطها، ووضعها يف إطار العمل.الفشل يف -

 التعامل مع كل فكرة بمجرد "السامع" دون التمحيص والتدقيق وقوة الفهم. -

لفكرة بمنظومة معلومات التأين، وربط او الرسوخ السطحية يف التعامل مع الفكرة دون -
 .حركةب عليها موقف أو تدقيقة يرت

 علها بال قيمة أو أ�ر.احلكم املسبق عىل الفكرة، والتي جي -

                                                           
 .الفكر وااللتصاق بالذاتمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/05/blog-post_29.html
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ونظل نعيش  ،وال نتجاوزها( مرحلة الفهم والفكر ) إضافة إىل ذلك أ�نا نبقى عند املرحلة األوىل 

عات ال تنتهي، والعامل يميض من حولن أو  بعد ! مل نراوح مكاننا ا، ونظن أ�نا نتحرك بينام نحنيف رصا

 !. كل ما علينا ، وأ�نا قد أديناأخرى ال نتصور ابتداء أن هناك مراحل

يف حالة  "التعصب"ويف كلتا احلالتني ينقطع األمل يف الفهم أو التصحيح أو التقويم.. بل يبقى 

 يف حالة التدنيس. "الغل"التقديس، و

*   *   * 

 وأما من ناحية فهم الواقع السيايس:

ام مل يسبق له ببط من التعقيد والتشابك واالتصال والرتا  -يف أي مكان  -فالواقع السيايس املعارص 

مثيل، وحصل تطور هائل يف العلوم السياسية واالجتامعية والنفسية واإلعالمية... إلخ ُبغية 

اإلحكام والسيطرة، واحلصول عىل القوة، وإخضاع الشعوب بالقوة الناعمة، واحتالل عقوهلم 

اخيل بالنظم العسكرية باألفكار والقناعات التي يريدها الساسة، إضافة إىل ذلك حالة االستبداد الد

وامللكية، ومدى الرشور واإلفساد اآليت من وراء هؤالء.. مع حالة اهليمنة والتبعية للخارج، مع 

تعدد الفواعل السياسية املحلية واإلقليمية والعاملية، وتغري املعادالت السياسية بني ليلة وضحاها، 

قد يكون الصديق صديقًا يف مكان فعدو األمس، صديق اليوم، وصديق الصباح.. عدو املساء، و

 .! وعدوًا يف مكان آخر

فهم املعادالت السياسية أن حماولة فمع تطور وسائل االتصال، وثورة املعلومات.. نجد 

قعية تتغري بصورة حلظية،  إىل شح املعلومات احلقيقية، والُسرت الكثيفة  إضافةوالتوازنات الوا

 قة، ويف النهاية ال نعرف إال القليل.للسياسة، مما جيعلنا نلهث ملعرفة احلقي

وقد ُيتعب املرء نفسه جاهدًا ملعرفة احلقيقة يف موقف ما، ثم ال يلبث أن تتغري قناعته، بتغري 

كيل واإلحاطة املرونة والصرب والفهم الشامل وال(  :املعلومات اآلتية إليه، وهذا األمر حيتاج إىل

ري اللحظي هلذه اإلغفال عن التغ زواياها، ودوندون النظر إىل أحد  ) بجوانب الصورة كلها

 الصورة.
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غياب الوعي السيايس، وغياب الفكر الراشد، وغياب العلوم السياسية الصحيحة النابعة من ديننا 

 ! السياسية أشبه بنوادر جحا آراءناومن حاجتنا الواقعية، جتعلنا خارج الزمان واملكان، وجتعل 

ء ُس  - ألعداءيف تقدير قوة ا أخطوجتعلنا نُ  ونحن هنا  ..وحتليلها -وء التقدير باملبالغة أو التهوين سوا

 ؟درة عىل امليض فيهانتحدث عن الفكر فقط، فام بالنا باحلركة الصحيحة، والق

ر عىل التضليل عند  -عندما تم تقديم العلم  ..بل تم ترسيخ اجلهالة، وصناعة الغباء، واإلرصا

"طالب علم" أو  هبا ا من ينتسب للحركة اإلسالمية فيصريعىل أ�ه بعض كتب حيفظه -البعض 

وهو عىل جهالة، بل احتقار لتلك العلوم  -خاصة السياسية منها  -"شيخًا" يفتي يف كل األمور 

لن تسعف من  - بال شك - فالعلم هو الكتب التي قررها الشيخ أو قررهتا اجلامعة، وهذه ! نفسها

 .يريد الفهم، أو حتى حماولة الفهم

ت كثري من الناس.. عبثية سياسية، ضّيع بآراءوهذا الذي جعل قامات كبرية من الدعاة خترج 

أو خلطوا بني شهرة الداعية، أو قدرته عىل اخلطابة، وبني العلم السيايس الذي حيتاج  عندما انخدعوا 

، صب اجلاهيلوالتع ،الربامجاتية(  :إىل جماهدين خملصني لوضع األمة يف إطارها الصحيح بعيدًا عن

  .) األ�ديولوجيةواملصالح احلزبية أو 

واعتامد أساليب جديدة ُترسخ قوة  - سيام عند الشباب -وال بد من تصحيح هذا اخللل الفكري 

39Fمسرية الرتبية الصحيحة للعقول. واليقود بالراسخني يف العلمالفكر، وعمق الفهم، والدفع 

)1( 

 

 

*   *   *

                                                           
 .معامل يف الفكر اإلسالمي، التفكري ومتيز اإلنسان مقاالت: -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_9.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
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مية عاملة هلذا الدين حتديات عاملية، ووجودية.. تستهدف استئصاهلا، أو تواجه أي حركة إسال

احلكمة والبصرية والصرب واالستامع إىل النصح، (  :حتوير أهدافها، ويف حالة كهذه ال مفر من

 ..) والتواضع للحق، والعمل بمنهجية دقيقة وصارمة

مصريية، وقضايا مام حتديات أأهنم نجد من بعض أطياف احلركة  -ولألسف الشديد  -إال أ�ه 

 يتسم بالرعونة والسطحية وسوء تقدير املواقف، وسوء تقدير العواقب ! خطرية فإذا موقفهم

، واحذروا.. فال ُيستجاب هلم، وال يعبئون بمن هو خارج مجاعتهم ويرصخ الناصحو ن أن انتبهوا

تامع للحق، ويظنون أهنم دقًا خملصًا يف النصح واحلرص عليهم، ويستكربون عن االسامهام كان ص

 ،والالمباالة ،يعلمون كل يشء، ويفهمون كل يشء، فيتعاملون مع أخطر القضايا بمنتهى السذاجة

واإلفراط يف التضحيات بال مقابل ! كأن التضحيات والعذابات أصبحت هدفًا يف حد ذاته ومدعاة 

 للمفاخرة !

واألكثر عذابات، وليس اآلن جمال ضحية، ثم بعد وقوع املحذور، يقولون أل�باعهم: نحن األكثر ت

 .لنقد، ليس هذا من املروءة، فال يكن هناك جمال للتصحيح والتقويم أ�داً ل

ال تصلح أ�دًا ال  ..إن الشخصية الرعناء، التي تتعامل باستهتار، وسذاجة، وسطحية، وفهلونية

حركة إسالمية تسري يف  أقول لقيادة عمل إسالمي فحسب، بل وال حتى ملجرد أن تكون تابعة، فأي

وسط حقول من األلغام، وُيرتبص هبا الدوائر، والسهام منصوبة إليها.. فهي بحاجة شديدة إىل 

العقل احلكيم السديد الواعي املتجرد، وليس إىل شخصيات رعناء ُتفجر كل األلغام يف أ�ناء احلركة، 

÷]{�Ü�¬{{fiÁ{̌Ì 
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مل نكن نحسبه لغًام، دعونا من ا�ايض عفواً مل نكن نقصد، عذرًا "ثم تنظر إليهم يف بالهة، وتقول: 

 !! "ولننظر يف املستقبل

ولعل من أهم أسباب الرعونة هو طريقة الرتبية يف احلركة اإلسالمية ذاهتا.. التي تعمد إىل طريقة 

"تربية األطفال" وليس القادة والرجال.. تلك الرتبية التي تتلخص يف بعض األمور البسيطة السهلة 

بمهمة خطرية كمهمة العمل هلذا الدين يف ظل  قومل والصبية، وال تصلح ملن يألطفاالتي تصلح ل

 هذا الواقع.

ءة كتاب هنا وهناكفيظن البعض أ  ،فهم التام، وأدرك احلقيقة كاملةأصاب ال  .. فقد�ه بمجرد قرا

، فقد أصبح مؤهًال الرشيف أو يشء من احلديث حيفظ القرآن -مثًال  -ن أن شيخه وبل ويظن كَ 

 !. العقولري أكرب خوض يف كل يشء، واإلفتاء يف كل يشء ! رغم تعقيدات هذا الواقع التي ُحت لل

ج للحركة اإلسالمية قيادات تكون أ�عوبة يف يد األعداء، فتحسب وهذه الرتبية املنحرفة سُتخّر 

رغم إخالص هذه  -الصديق عدوًا، والعدو صديقًا.. فيسهل هندستها وفق مصالح العدو 

 فيأخذون احلركة اإلسالمية إىل اهلاوية. - القيادات

وخداعهم  ،" الظاملني باملسلمني، واالستهانة هبماستخفافوتؤدي الرعونة وأسباهبا إىل "

ز احلق يف 1والتالعب هبم، وال يملك الظاملني فعل ذلك إال إذا: ( ) أصابنا عدم اليقني، واهتزا

نخداع يف سحر الطغاة والفراعنة، وعند ) وقوع الفسق يف القلوب والعقول، باال2ضامئرنا. (

ط اهللا املستقيم،  فقدان التقوى و) 3( واضطراب القيم واملوازين يف تصوراتنا.االنحراف عن رصا

ّّ َ�َْع   ﴿التي ترفض الباطل تلقائيًا، والتي هيبها اهللا لعباده املؤمنني كام قال تعاىل:  ْ ْ َِن َ�ّتُقوْ
ُّ  ﴿ ]29�فال : [األ ♂ ّلُ�ْم فُرْقَاَاف  ّّ َوَُُعلُِّمُ�ُم ْ  ]282[البقرة :  ♂ َوّْ�ُقوْْ ْ

، ألن حياة الساذجيتصدرها األرعن  -أو غري إسالمية  -والويل كل الويل ألي حركة إسالمية 

سلسلة متصلة من األخطاء، وسوء تقدير للمواقف، وإحسان الظن  :هذه احلركة ستكون عبارة عن

، ثم اهلزيمة يف النهاية، وإعادة تكرار يف أحلك وأصعب املواقف فارغةعنرتيات بالعدو املرتبص، و

 .هذه اهلزيمة يف كل مرة

*   *   *
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يصرب  هشبع هذه الرغبة الكامنة، بل إنكل إنسان يطمح أن يرى ثمرة لفكره، وعمله.. ويريد أن يُ 

رع هي  عىل األمل، والتضحيات من أجل اللحظة التي يفرح فيها برؤية الثمرة، فأمجل حلظة لدى املزا

رؤية الثمرة بعد طول عناء يف حرث األرض، ووضع البذور، ورعاية البذور بالغذاء تارة، وباحلامية 

من األمراض واألعداء تارة أخرى، ثم يستوي الزرع عىل سوقه، ُيعجب الناظر إليه، وبذلك يكون 

 جهده. الزارع قد أ�م مهمته بنجاح، واستمتع برؤية ثمرة

حتى إن القرآن الكريم يلفت الفطرة اإلنسانية لرؤية الثمرة الضاحكة الزاهرة عىل األغصان فيقول 

َُْمرَ  ﴿: ▐
َ
� ََِِْ ِ ََُمرُِ ْ ِِِا  فهي إشارة لعملية اخللق املتجدد،  ]99[األ�عام :  ♂ َُْظُروْ

  اإلنسان.عىل هلالج لجواجلامل البارز هلذا الوجود التي تدل عىل بديع صنع اهللا، ونعمه 

انتقال هذه الرغبة يف رؤية الثمرة إىل العمل اإلسالمي يرض به رضرًا بالغًا ! ذلك أن جمال العمل 

.. ورواد التغيري فيه يعلمون أن رؤية الثمرة واالطمئنان والفرح هبا "النفس واملجتمع"اإلسالمي هو 

 خيلعون من قلوهبم هذه الرغبة. يف اجليل الذي يليهم؛ لذا فهمكذلك ن يف جيلهم، وربام ويك قد ال

إن النفس واملجتمع مثل الرتبة التي حتتاج إىل عناية منذ اللحظة األوىل حتى خروج الثمرات 

فاسدة بفعل االستبداد، واألفكار الباطلة، فهي حتتاج إىل تنظيف أوًال، وحتتاج  ون الرتبةوكَ الطيبة، 

اد لغرس بذورهم الطيبة يف النفس واملجتمع، ناسبة، ثم يميض الروامل األماكنإىل اختيار أفضل 

ويتعهدوهنا بالرعاية.. وقد يفارقون احلياة، والبذور تشق األرض يف عناء وهبجة، وقد يمر عليها 

رة من جديد، وقد يصيب النبتة الصغرية األمراض وهي األعداء فيسحقوهنا يف مهدها، فيعيدون الكَ 

�â]j�{�Ÿ^r√<ň÷]€̌ÏÜ<
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دع الرواد بذورهم الطيبة، وهم مطمئنون أن ما ينفع الناس ضعيفة فال تقوى عىل البقاء، وقد يو بعدُ 

 سيمكث يف األرض، وأن اهللا ال يضيع أجر املحسنني، والعاقبة للمتقني.

عملية طويلة، ورحلة شاقة.. فالنفس ال  -ومن ثم املجتمع  -فهم يدركون أن تغيري ما بالنفوس 

حتتاج إىل ترويض طويل، وهتذيب مستمر حتى تغري قناعاهتا بسهولة، وال ُتسّلم للحق يف بساطة، بل 

 تأيت أكلها.

كثري من أفعال احلركة اإلسالمية تدل عىل الرغبة الشديدة يف "استعجال الثمرة" ورؤيتها، وإثبات 

النجاح الواقعي دون متام أسبابه.. األمر الذي يؤدي إىل سحق البذور، وانكشاف الرتبة لألعداء 

 واألمراض، ثم ضياع كل يشء.

 الثمرة، مثل الذي يقتلع البذور من الرتبة لريى هل أ�مرت أم ال ؟! يستعجلن الذي إ

قلة الصرب، وعدم القدرة عىل حتمل املعاناة، واملحاوالت القرسية ملعاجلة  :ولعل من أسباب ذلك

ق فربيئتها، فال يُ  استنساخ التجارب يف غري حماولةو أ ،مر الذي يؤدي إىل نتائج عكسيةاأل ! النفوس

 بني االستفادة من التجربة، وبني استنبات بذور يف غري بيئتها.

 املرحلية -تنا أمام األعداء، ويقيض عىل "اخلطط التكتيكية" اركام أن استعجال الثمرة يكشف عو

 الالزمة ملرحلة ما، ويقطع الطريق عىل الوصول إىل "األهداف االسرتاتيجية" البعيدة املدى. -

لك، وهي املقامرة هبذه الثامر بعد نضوجها يف أالعيب سياسية حقرية، وهناك حالة أصعب من ذ

 فنكون كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أ�كاثا.

ولكنه غري متعهد هلا بالرعاية والعناية، ويظن أ�ه بذلك قد أدى ما عليه،  ..وهناك من يضع البذور

أو يبيعها هلم عن علم  ،ه وسذاجةهدهيا لألعداء غفلة منوهناك من يأخذ الثمرة بعد طول اجلهد ليُ 

 طمعًا يف مال أو منصب !!.

نن والتجرد التام له، ال شك ُيعوض الرغبة برؤية الثمرة.. وإن فهم س هلالج لجإن اإلخالص هللا 

 ت البذور الطيبة يف البيئة الطيبة؛ ليحدث التغيري وفق سنن اهللابنالنفس واملجتمع من شأ�ه أن يُ 

 يف أرضه. ▐

*   *   * 
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العمل هلذا الدين عليه أن يكون يف حالة تامة من التجرد واإلخالص هللا رب العاملني،  ن يريدمَ 

ء من وراء عمله هذا ء ماديًا (خالعًا عن نفسه أي حظ أو جزا ء أكان هذا اجلزا أو غريه) أو مال ، سوا

الدين.. ) بل وال يطمع حتى يف شهوة أن يرى أ�ر دعوته وعمله هلذا معنويًا (جاه أو رياسة أو سلطان

ِْتَُدونَ  ﴿كام جاء يف اآلية الكريمة:  م ُم ـُ ف َو رْ ْْ
َ
لُُ�ْم أ

َ
َ ّْ َ َ َّ  ]21[يس :  ♂ ْتّبُِعوْ َمن 

وهذا األمر ليس سهًال عىل النفس اإلنسانية، بل حيتاج إىل تربية عميقة، ورقابة سلوكية عىل 

، فإذا به قام بهحا إىل نقمة عىل صالعمل لدين اهللا النفس، جيب أال يغفلها املريب أ�دًا، حتى ال يتحول

 د نفسه يركب هذا الدين، ويتاجر به !.جيللعمل لدين اهللا، 

 ومن مظاهر فقدان اإلخالص أمرين:

 .حب ا�ال واجلاه: األول

وفيه يفتتن من قام للعمل هلذا الدين بالدنيا وزخرفها.. ولو نظر يف أول نية قام فيها لنرصة هذا 

ظهرت  نإ لكن هذه النية ال تبق عىل حاهلاورغبة ابتغاء وجه اهللا الكريم، والدين، لوجد اإلخالص 

 فتنة ا�ال واجلاه، فعند ذلك تتغري النفوس، وال يصمد أمامها إال أولياء اهللا الصاحلني.

وقد ُتفتن النفس با�ال دون اجلاه، فتتغري النفس عند جريان ا�ال من وراء العمل هلذا الدين 

ء أكان طريق هذا ا�ال حالالً أو ال.. املشكلة هي التعلق با�ال، وجميء ا�ال من والدعوة له، سو ا

وراء العمل لدين اهللا، األمر الذي جيعل صاحبه املفتون يتعلق با�ال ال بدعوة احلق، وسيجد نفسه 

مضطراً ليس للحفاظ عىل صحة ونقاء دعوة احلق، بل حريص عىل تدفق جريان ا�ال، فُيكّيف 

ها لتصب يف صالح ا�ال ال الدين.الدعو  ة ويغري جمرا

� �·]Çœ<�}˝]<Hî¯
÷]Ê{{Á̌Í¬ 
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وقد ُتفتن النفس باجلاه دون ا�ال، فهناك نفوس ال هيمها ا�ال وال يعنيها، بقدر ما يعنيها حب 

املنصب واجلاه والرياسة الدينية عىل الناس، وشهوة رؤية األ�باع، وكثرهتم.. وتعشق هذه النفس 

ضع املكذو ء، واصطناع التوا ب، بينام يف املعامالت الشخصية الضيقة تتعامل بحالة من حب اإلطرا

 األقوياء وأصحاب اجلاه فقط. حترتم واالستعالء عىل الضعفاء، والِكْرب 

وال شك أن مثل هذه احلالة تؤدي إىل "النفاق الدعوي" وإىل إفساد ذات البني، واستغالل الدين 

عنوي من وراء الدعوة هلذا ادي واملالتكسب ا� ناسشهوات النفس، وعندما يكتشف ال يف إشباع

 قوهلم: العامة بنيفإهنم يفقدون الثقة يف كل يشء، وال حيرتمون أحدًا بعد ذلك، وُيشاع  الدين..

"إهنم يتاجرون بالدين" ! وقد يكون هذا قول حق من جانب، ومن جانب آخر يستغل البعض هذا 

أو حيرصه يف زوايا  ،يضع الدين عىل الرفأو لأو يف أ�نائه املخلصني، القول، ليطعن يف الدين، 

 املسجد.

لُيفسدوا قلوب  ..واالفتتان با�ال واجلاه من أوسع األ�واب التي يدخل منها شياطني اإلنس

العاملني هلذا الدين، وليلعبوا عىل نقاط الضعف اإلنساين، وتوسيعها من خالل دراسات نفسية 

 عميقة؛ جتعلهم أ�عوبة يف يد أعداء الدين !.

*   *   * 

 الثاين: البغي واهلوى، والكسل.

شهد ، ويَ هلالج لج ، ويقوم بالقسط.. ويقوم هللاهلالج لج شهد هللاملسلم يدور مع احلق حيث دار، ويَ 

 بالقسط ولو عىل نفسه أو األقربني.

ئب.. يقع ولكن عندما ال يكون اإلخالص ليس عىل درجة تامة من النقاء، بل يشوبه الشوا 

العامل لدينه من فتنة "ا�ال واجلاه" وحيذر منها أشد احلذر، بل ويكون فقد ينجو املسلم  املحذور؛

جتعله يمتنع يف أحيان عن العمل خوفًا من تلك الفتنة، إال أ�ه من  ؛من الوقوع فيها هاجسلديه 

 يف فتنة "البغي واهلوى والكسل". -دون أن يشعر  -جانب آخر قد يقع 
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حلقيقة إىل "املُسّلامت الفكرية والرتبوية" لديه، فال ينهض : أن املسلم ُحياكم احلق واواملقصود هبا

يظنه أ�ه احلق، فتجده ُيسارع يف "البغي" قد للدوران مع احلق إذا تعارض مع ما تربى عليه أو مع ما 

عىل اآلخرين دون بحث أو متحيص �ا معهم من حق أو دليل؛ فُيطلق عليهم أحكام التبديع 

ظن السوء، وإلقاء التهم، فيصد بذلك عن احلق، ويقعد للناس يف  والتفسيق وغريها، ويسارع يف

اعتقادًا منه أ�ه عىل احلق املطلق املبني؛ فيقع البغي  -دون أن يشعر  -طريق اهلداية يصدهم عنها ! 

 الذي ُيفرق األمة.

فق مع ه وى وقد يكون اهلوى هو الفتنة اخلفية.. التي جتعل املسلم يرد احلق، ملجرد أ�ه ال يتوا

 اإلنسان، أو أن احلق ُيدين حزبه أو مجاعته، فال ينهض إال للتربير ولو بالباطل.

والبحث  االطالعومن  جانب آخر قد يكون السبب هو "الكسل العلمي" بمعنى عدم الرغبة يف 

والتدقيق، فريكن إىل ما لديه من علم، وال جيد يف نفسه الرغبة أو الطاقة أو القدرة عىل البحث 

ب من اخلطأ،  الطويل، وتقليب األراء، ومطالعة كافة االجتاهات؛ لتمييز احلق من الباطل، والصوا

 فيكتفي بام لديه، وال ينهض إال يف سب وتسفيه املخالف له.

 -ال إرضاء النفس  - هلالج لجه ئة يف إرضاي، والرغبة احلقيق▐ولكن اإلخالص هللا 

اف يف اهللا لومة الئم، وجتعله ال يبغ عىل ال خي ..جتعل اإلنسان ينهض ليبحث عن احلقيقة ويصدع هبا

 اآلخرين، وال يتبع اهلوى.. بل يدور مع احلق حيث دار.

*   *   * 

يفقد اإلنسان  بفقدان اإلخالصفًا عىل الوعي الفكري لإلنسان.. اإلخالص سلبفقدان ويؤثر 

ء  والرضوري، ونرصته.. ويضيع من اإلنسان الوعي الالزم ▐ معية اهللا عىل حلركته سوا

  :وى الدعوة أو السياسة أو اجلهادمست

استخدام دعوته حلامية الطغاة والفسدة بالفتاوى  فنرى يف جمال الدعوة أن يتحول الداعية إىل:

 ،الباطلة، أو يستخدم الدعوة ملجده الشخيص واملصالح ا�ادية، أو يستخدم الدعوة لتفرقة األمة

 ة عن سياق الزمان واملكان.وبلبلة أفكارها باملوضوعات اخلارج ،وحتزهبا
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استخدام السياسة إلضفاء الرشعية عىل الطغاة بعدم  ونرى يف جمال السياسة أن يتحول السيايس إىل:

إنكار املنكر وحماولة تغيريه، أو يستخدم منصبه السيايس ملجده الشخيص واحلزيب، أو يستخدم حزبه 

عات احلزبية، وامل نافسات االنتخابية عىل أساس أهنا معركة األمة لتفرقة األمة، وإدخاهلا ساحة الرصا

 .، واختزال السياسة يف معارك تافهة وقتية بعيدًا عن بناء القوة السياسية احلقيقية الراسخةاملصريية

وتكفري  ،استخدام اجلهاد يف العنف املفرط ونرى يف جمال اجلهاد أن يتحول اجلهادي إىل:

 أو استخدام اجلهاد للمجد الشخيص خطة العدو،أو العمل من خالل  ،املسلمة املجتمعات

ء احلربوالتسلط واالستبداد أو يستخدم اجلهاد إلدخال األمة يف  ! ، واالستعالء عىل الناس كأمرا

ع. معركة عاملية غري مستعدة هلا، وال مهيأة بعدُ   هلا، بل وال حتى تفهم طبيعة هذا الرصا

فات  ؛" إىل حالة إنكار هلموقد تؤدي انحرافات "الدعوة والسياسة واجلهاد فمن يرى االنحرا

الدعوية.. سيزهد يف العمل الدعوي، ومن يرى االنحرافات السياسية سيزهد يف العمل السيايس، 

 ومن يرى االنحرافات اجلهادية سيزهد يف العمل اجلهادي؛ نتيجة التعميم أو أحادية التفكري.

.. ولكن "مشكلة الوعي" ُتضّيع االستفادة من وقد يكون اإلخالص تامًا كامًال، واحلامسة فائرة

 هذا اإلخالص، نتيجة اجلهل بالذات، وبالواقع.

 "الوعي"، و▐التام هللا  "اإلخالص"فالعمل اإلسالمي الناجح ال يتم إال بجناحي 

 السنني املتكامل بالنفس واحلياة.

 

 

*   *   *
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 اً متناقض اً خليطه فكره وروحه وسلوكه، وجتعله شوية، تُ يف بيئة استبدادية علامناملعارص ينشأ املسلم 

 ، يمتص كل يشء، وحسب اجتاهه النفيس يصوغ هوية معقدة ومركبة من تناقضات خمتلفةاً مضطرب

 "التامهي"رة، وحالة من تا "االغرتاب"تؤثر عىل سلوكه النفيس والعاطفي؛ وتؤدي به إىل حالة من 

 ان التوازن االجتامعي" و"اضطراب اهلوية النفسية"..نوعًا من "فقد له فيحدث ؛تارة أخرى

ذه األمراض فضًال عن اكتشافها، هج تربوية للمعاجلة الدقيقة هلواحلركة اإلسالمية ليس هلا منا

وقليًال  ؛واالهتامم باملظهر والسمت اإلسالمي ،تم الرتبية بصورة سطحية تعمد إىل التدين الفرديتف

ض االجتامعية ما هتتم بالداخل اإلنساين امل عقد، واملضطرب، واملتصارع، ولذا فاحلصانة ضد األمرا

تكاد تكون معدومة، والعرضة للتأ�ر بأخالق النظم االستبدادية العلامنية أمر مؤكد طا�ا مل يتم 

 فكريًا وتربويًا وسلوكيًا. االتحذير منه

النظم االستبدادية يف  نفس مسلكهو سلوك احلركات اإلسالمية  -يف أحيان كثرية  -لذا قد نجد 

 معامالهتا الداخلية، فتنتقل أمراض االستبداد إىل احلركة اإلسالمية مثل:

 التنازع عىل السلطة داخل اجلامعة. -

 منطق الوالء ُمقدم عىل منطق الكفاءة. -

االستبداد بالسلطة، وتوظيفها ألغراض شخصية أو أ�ديولوجية معينة، وتوهم الشعور  -

 بالقوة.

حرمان جعل العطاء عىل أساس الوالء للجامعة ! وباألموال والعطاءات، و استاملة الناس -

لنيغري  ر املخلصني.املوا  .. مما جيذب إليهم املنافقني واملتملقني، ويطرد األحرا

¬̌�›Ç<�£]fi^í{̌�ï<ÌÇ 
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 التالعب باخلطاب اإلعالمي، وصياغته بال جترد وال موضوعية. -

 كم ا�ال يف صياغة أهداف اجلامعة وأولوياهتا.َحت  -

 نصب يف إقصاء املخالفني داخل اجلامعة.استغالل امل -

.. بل وتشويه الكفاءات املبدعة واحلرة التي تقاوم طغيان اجلامعة وفصل وعقاب طرد -

 .! ة هذه الكفاءاتسمع

 الرتهل اإلداري واحلركي. -

 اختاذ القرارات اهلامة. ئبط -

 الرعونة يف مواجهة املشكالت اخلطرية. -

 إلغاء املشكالت بدالً عن حلها. -

 ال املشكالت بدالً عن فهمها وحتليلها وعالجها.استسه -

*   *   * 

رشعنتها، وإضفاء هالة من التقديس عىل أفعال و واملشكلة يف هذه األمراض أ�ه يتم تربيرها، بل

 ! احلركة اإلسالمية ملجرد أهنا حتمل راية إسالمية

صدم نطالقة، ويَ ها عن أي افشل عمل أي حركة، ويشلّ وال شك إن وجود مثل هذه األمراض سيُ 

من أجل القضاء عىل هذه األمراض  قامتالتي  -عندما يكتشفون أن حركتهم  ..أ�باعها

فات  ي هي يف أ�فسهم، ويف موجودة هو حتمل نفس األمراض.. - كمهميف األ�ظمة التي حتواالنحرا

عات القياداهتم؛  نفسية، فيفقدون الثقة يف كل يشء، واجلدوى من عمل أي يشء.. إضافة إىل الرصا

 والتساؤالت اخلطرية التي تطل برأسها يف عقوهلم؛ فتذهب جهودهم سدى.

فنجد أعامالً كثرية، ولكنها بال فاعلية مؤثرة.. وتضحيات عظيمة يأكلها السلوك النفيس املنحرف 

زف نتأكل كل خري، وتستهلك كل مورد، وتست "حمرقة"الناجم عن هذه األمراض التي تتحول إىل 

 كل جهد.
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ض يف النفوس والعقول ال جيعلنا أمناء عىل هذا الدين، وال يؤهلنا إىل وإن ب قاء مثل هذه األمرا

أن تتهيأ نفوسنا، وترتفع إىل مستوى هذا  بعدتمكني إال اإلمامة والوراثة يف األرض، فال يأيت ال

جاوز تلن يالدين، وإىل إدراك حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا، وإن ورثنا األرض هبذه األمراض ف

 د الذي ربام يتلبس بلبوس الدين !أخرى من الطغيان والفسا اً عملنا إال أن نقدم صور

 عد البيان العام لإلسالم ورسالتهالذي جيب أن تقوم عليه احلركة اإلسالمية ب واألصل الرتبوي

ملسلم من وحتصني الفرد ا اض االستبداد، وأمراض العلامنية؛املعاجلة النفسية والرتبوية ألمر :هو

ل املسلم الذي يريد نرصة اإلسالم.. إىل مسلم يصد وّ ُحي  عالج ها بالترك هذه اللوثات اخلطرية، فإنَّ 

 عن سبيل اهللا !.

 

 

 

*   *   *
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هي من أعظم الفتن عىل اإلنسان، وال ينجو منها إال األفذاذ.. ولقد  -السلطان  -فتنة املُلك 

ع عىل املُلك والسلطانسجل التاريخ صفحات ملي الذي يف سبيله  ،ئة ببحور الدماء من أجل الرصا

 تم استباحة كل يشء، وتوظيف كل يشء !.

وال يستمد أحد  -القرآن الكريم  -واإلسالم ال يعرتف بسلطان يف األرض إال سلطان الكتاب 

، هلالج لج ان كله هللارشعيته يف دولة اإلسالم إال من خالل الكتاب والقيام بام فيه، فهو يرد السلط

ع،  وال  -فهو جمرد أجري عند األمة  -ويمنع عن النظام احلاكم التميز بيشء من ا�ال منعًا ألي رصا

ُملك يف اإلسالم، ويمنع عنه الرشف والعلو بعدم حصانته، بل ُيأمر باملعروف، وُينهى عن املنكر، 

40Fوحياسب عىل التقصري

ولكن هذه ال يطمع فيه أحد. ؛ وبذلك يصبح املنصب مغرمًا ال مغنًام، و)1(

 الفتنة عميقة دفينة يف النفس اإلنسانية.

ً، ثم إذا هو اُ  فتنة  -بتيل هبذه الفتنة فقد يبدو اإلنسان ضعيفًا هادئًا كريًام طيبًا ال حيسب يف نفسه رشا

 .! تحول إىل وحش، وفرعون، وتنكر لفكره وشعاراته.. بل حتى يتنكر لنفسهي بهفإذا  -املُلك 

يطان مداخل شتى هلذه الفتنة، فقد جيعل اإلنسان يقتل باسم الدين، وهو يف احلقيقة يقتل وللش

 مصلحة اجلامعة.أجل صور له أن ذلك من باسم امللك، وجتعله يرسق ا�ال حلسابه الشخيص، ثم يُ 

وهناك من يفتتن بالسلطة الروحية عىل الناس، وهناك من يفتتن بالسلطة ا�ادية عىل الناس.. 

ل الناس بالباطل. وىلفاأل : جتعله يبغي يف والثانية: جتعله يشرتي بآ�ات اهللا ثمنًا قليًال، ويأكل أموا

 فسد فيها.األرض بغري احلق، ويُ 
                                                           

 َهلَا بَِأْفَسدَ  َغنَمٍ  ِيف  ُأْرِسَال  َجائَِعانِ  ِذْئَبانِ  َما": يف احلديث الرشيففتنة "ا�ال والعلو عىل الناس" وجاء التحذير من  )1(
الِ  َعَىل  اْملَْرءِ  ِحْرصِ  ِمنْ  ِف  اْ�َ َ ِ  َوالرشَّ  ]2376[جامع الرتمذي/  "هِ لِِدين

�j ˜]�·^j<�ä÷^eÌ�◊ 
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وللسلطة إغراء جتعل اإلنسان يستجيب إليها.. فقد يكون السعي إليها من أجل الرياسة عىل 

 مجاعة، أو من أجل الرياسة عىل سلطان الدولة.

ع  -من احلركة اإلسالمية  -للرياسة عىل مجاعة فالسعي  قد تكون صورة مصغرة من صور الرصا

داخل  -االستبدادي ا�اكر عىل السلطة، فيكون فيها من الكيد واملكر واخلداع والكذب والتحّزب 

حد  ع األجنحة الداخلية عىل السلطان، وال شك أن طريقة الوصول إىل  -احلزب الوا من أجل رصا

يصل عن طريق الغوص التي حتدد طبيعة ومسار وكيفية التعامل مع هذه السلطة، فمن  السلطة هي

حتًام سيكون هذا سلوكه يف ممارسة السلطة، ومن يصل وهو ال يتطلع  ..والدناسة يف طريق الوحل

سلوكه يف ممارسة  هذا سيكون ظم وخطورة املسؤولية..للتسلط، وال يطمع يف اجلاه، ويستشعر عِ 

 السلطة.

 -ولعبة الديمقراطية  - حماولة احلركة اإلسالمية يف الوصول إىل السلطة عن طريق الصناديق ويف

، وخداعهم فقط سلك البعض منهم نفس طريق الدجل من استاملة اجلامهري وقت التصويت

مل نجد كبري فرق بني اإلسالمي  :ال يشء، ويقول الناس يف النهايةبعدها بالوعود الرباقة، ثم 

 ، كالمها وعد فأخلف !والعلامين

أ�ه يف حال الوصول إىل السلطة عن طريق الصناديق فإن ذلك حيدد طبيعة ومسار  ..إضافة إىل ذلك

السلطة التي متلكها، وتكون يف النهاية أمور جد هامشية ال قيمة هلا، وال سلطان حقيقي فيها، إنام هي 

يمقراطية، فال يصح أن نقيم العرس بال لزوم (الدستور، واجلمهورية) إلقامة عرس الد ديكورجمرد 

 معازيم يطبلون ويصفقون !.

 رها،فإن اخلطوة األوىل هو حتري -ويف داخل سجن كبري  -وعندما تكون األمة واقعة يف األرس 

ر السجن  ع عىل وليس حماولة  -أو عىل أقل تقدير االستعداد والتخطيط لذلك  -وكرس أسوا الرصا

 من جذورها: من يصل إىل السلطة حل مشكالت األمةستطيع ال يذا ول السلطة داخل هذا السجن!

ألن األمة واقعة حتت احتالل منذ احلرب العاملية الثانية، إما باحتالل عسكري مبارش عن  -

طريق القواعد العسكرية، والسيطرة األرضية واجلوية والبحرية. أو االحتالل عن طريق 

 خلفاء املحتل وأدواته وعمالئه.
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، وُيدار من خالل املؤسسات "االقتصاد العاملي"الدويل يتحكم يف القتصادي النظام ا -

 ا�الية الدولية.. وال حل إال بالفكاك والتحرر من هذا األرس.

ية واألمنية، ويقطع عليها أي هنضة اتاملحتل يراقب األمة من خالل أجهزته االستخبار -

 حتى ولو كانت علامنية !

ن: (أ) السيادة واالستقالل، (ب) حتكيم الرشيعة، وإقامة املحتل ُحيرم عىل األمة أمري -

 الدين.

مقدرات األمة وثرواهتا، وهو الذي يرسقها، ويديرها، ويوزع  افةاملحتل يتحكم يف ك -

 الربح عىل وكالئه وعمالئه.

املحتل حريص عىل عدم قيام أي قاعدة أو هنضة علمية وصناعية وتقنية.. ويريد للشعوب  -

 ن "استهالك" انتاجه باستمرار.أن تظل يف حالة م

املحتل ال يسمح أن ُحتل أو حتى ختفف أي مشكلة من مشكالت األمة باسم اإلسالم، أو  -

من حيملون شعار اإلسالم.. وال يريد أن ُينسب هلم إال "الفشل، وحمدودية الرؤية، 

 والدروشة".. وأي حل أو ختفيف ملشكلة البد وأن يكون باسم "العلامنية".

من اإلسالميني ينجذب وينخدع يف وهم  بعضبالسلطة واجلامهري قد جيعل الالفتتان ولذا فا

 السلطة، األمر الذي ُييسء إىل احلركة اإلسالمية، وإىل صورة املسلمني العاملني للدين.

*   *   * 

قطع الطريق عىل من يريد التسلط عىل املسلمني، ويطمع يف  :ومن املبادئ اإلسالمية يف أمور احلكم

، ليس وصعب له، فالوالية واحلكم يف اإلسالم تكليف شاق يق منفعة ذاتيةلتحقمنه حكمهم سعيًا 

فضامنة عدم البغي، والتجرب، واإلفساد يف  ..أو يسعى له فيحرص عليه املسلم مغنم يف الدنيافيه أي 

 َأِيب  َعنْ : "، فجاء يف احلديث الرشيفمغنًام وُملكاً منع اختاذ الوالية عىل املسلمني  :هي األرض

ي، َبنِي ِمنْ  َوَرُجَالنِ  َأ�َا☺  النَّبِيِّ  َعَىل  َدَخْلُت : " َقاَل  ُموَسى، ُجَلْنيِ  َأَحدُ  َفَقاَل  َعمِّ ِ، َرُسوَل  َيا: الرَّ  ا�َّ
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ْرَنا كَ  َما َبْعضِ  َعَىل  َأمِّ ُ  َوالَّ ِ  إِنَّا: َفَقاَل : َذلَِك  ِمْثَل  اْآلَخُر  َوَقاَل  هلالج لج ا�َّ  اْلَعَملِ  َهَذا َعَىل  ُنَويلِّ  َال  َوا�َّ

  )41F)1"َعَلْيهِ  َحَرَص  َأَحًدا َوَال  َسَأَ�هُ  َأَحًدا

فقد أ�و ذر  امعًا، و� "القوة واألمانة"ومن املبادئ اإلسالمية يف احلكم أ�ضًا، والية أصحاب 

: َقاَل  ،َذرٍّ  َأِيب  َعنْ ، فجاء يف احلديث الرشيف: "☺وله رسول اهللا مل يُ  -أوالكفاءة  - القوة ◙

ِ، َرُسوَل  َيا: ُقْلُت " َب : َقاَل  َتْسَتْعِمُلنِي، َأَال  ا�َّ ، َمنِْكبِي َعَىل  بَِيِدهِ  َفَرضَ  َضِعيٌف، إِنََّك : َذرٍّ  َأ�َا َيا َقاَل  ُثمَّ

َا َا َأَماَنةُ  َوإِهنَّ َها َأَخَذَها َمنْ  إِالَّ  َوَنَداَمٌة، ِخْزٌي  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوإِهنَّ   )42F)2"فِيَها َعَلْيهِ  الَِّذي َأدَّىوَ  بَِحقِّ

اُء، َأَقلَِّت  َما": ☺ذر من كبار الصحابة، وقال فيه النبي  وأ�و ءُ  َأَظلَِّت  َوَال  اْلَغْربَ ا  َرُجلٍ  ِمنْ  اْخلَْرضَ

ولكن َكونه ضعيفًا ال يقوى عىل مسؤولية اإلمارة، وأعبائها.. أشفق  )43F)3"َذرٍّ  َأِيب  ِمنْ  َهلَْجةً  َأْصَدَق 

كان أ�و ذر مؤهًال ف، ◙رغم أمانته وصدقه وعلمه  ،من حتمل تبعاهتاعليه  ☺اهللا  رسول

لتحمل تبعات القيام بأعباء  فهو من أصدق الناس هلجة، ولكنه مل يكن مؤهالً ؛ هلالج لجللشهادة هللا 

 .اإلمارة

سبب الرفض "ما ظهر من الطمع واحلرص"، وسبب الرفض يف  نجد يف احلديث األولبذلك و

أهم  من أن لنا ين "الضعف وعدم الكفاءة" ويف ضوء هذا اهلدي النبوي الرشيف َيتبنياحلديث الثا

حتمل  والقوة والكفاءة يف) 2(عدم احلرص عليها والطمع فيها، ) 1(رشوط الوالية عىل املسلمني: 

 ) وأداء األمانة بالقيام باحلق والعدل الرباين.3املسؤولية، (

، وبيان خطورة السلطةيف رغبة الترويض  :ة اإلسالمية هيومن أهم الدروس الرتبوية يف احلرك

44Fهذه الفتنة، واحلذر منها، وطريقة التعامل معها، وخطورهتا عىل الرسالة واإلنسان.

)4( 

*   *   * 

                                                           
 ]1826[صحيح مسلم/  )1(

 ]1828[صحيح مسلم/  )2(

 ]156[سنن ابن ماجة/  )3(

 .�ادي عىل بعث اإلسالم من جديدخطورة الفكر ابحث:  -إن شئت  -راجع  )4(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/06/blog-post_16.html
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التعميم مرض فكري خطري مل تصنعه احلركة اإلسالمية، ولكنه آفة فكرية مل تعمل الرتبية الفكرية 

فإن  -كالسابق ذكرها  -عىل إصالحه، ويف حال وجود أمراض أخرى  -ة فكرية إن كان ثمة تربي -

 ذلك يعني تعطل عمل العقل إال من "التعميم والتربير وسحق املخالف".

عميم حتى يسرتيح من قضية التحليل، والتعليل، وفهم املتناقضات، ومعاجلة تإن العقل يميل إىل ال

عقل كثرياً، وعند غلبة العاطفة يميل العقل أكثر إىل إطالق هد الكل مسأ�ة عىل حدا، هذه قضية ُجت 

ء أكان إجيابيًا أو سلبيًا.  التعميم سوا

قعية والتارخيية  عند ذلك ُجيهد العقل نفسه يف مسأ�ة جد خطرية، وهي حتويل كل األحداث الوا

 تأ�يد نوع واملستقبلية لتؤكد صحة التعميم الذي وصل إليه، فيتحول "تفسري" الواقع واحلياة إىل

ً وتعسفًا، فلو اعترب العقل املريض بالتعميم أن مجاعة ما هي اجلامعة  احلكم الذي وصل إليه قرصا

التي عىل احلق، فإن رؤيته لألحداث والوقائع، تطغى عىل عقله، ويفرس هبا كل يشء، فانتصار 

"مكر" بجامعته،  اجلامعات األخرى يعني "مؤامرة" عىل مجاعته، وانسحاب اجلامعات األخرى أ�ضاً 

والفتاوى الصادرة هنا وهناك "كيد" يف مجاعته.. واألحداث اجلوية هنا وهناك "انتقام إ�ي" من 

أجل مجاعته، وسقوط حزب سيايس يف أقايص األرض كان بسبب مجاعته !! وهكذا يتم تفسري كل 

عل اإلنسان يتخبط يف يشء هبذه الطريقة املطلقة، والتي ال شك ُتفسد الفكر والتصور والرؤية، وجت

 هذا التيه الكبري.

واملشكلة أ�ه حتى بعد اهنزام مجاعته، فإنه ال يستفيق من ُسكرة الوهم، بل إنه يفرس اهلزيمة أ�ضًا 

هنا "مؤامرة" ُحمكمة عىل مجاعته، تسبب فيها اخلصوم، بعدما رفضوا دعم مجاعته.. ولن يدرك أعىل 

 .! يف خارجه العقل أسباب اهلزيمة أل�ه دومًا ُيفتش

j÷]{̌�€√�‹È<
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عىل ظلمهم، فالتعميم بالرش داء" اآلخرين.. وتنفريهم، وتؤدي إىل "استع "سلباً "مشكلة التعميم و

كان األشخاص  ولو -وزن األفكار ال األشخاص  :ال يكون صحيحًا، والصحيح هومجاعة ما 

أ�باعهم.. ألن  فاألوىل بيان ذلك اجلرم دون التعميم الكيل سلبًا عىل "كل" -جمرمون يف جرم بواح 

وكل  ،) لخاملخدوع، واملوتور، والساذج، واملغفل، واألرعن، واجلهول، وساقط الوعي...إ(  :فيهم

ع بعكس رؤوس املجرمني الواجب مواجهتهم هؤالء حمل للدعوة والبيان، ؛ وحتى ال يظهر الرصا

ع ش جمرد أ�ه احلق وإقامة ن ابيفقط؛ إنام الغاية شخوصهم  خيص" أو أن اهلدف جمرد النيل من"رصا

 .والعدل

تؤدي إىل حالة من "اخلدر" عن رؤية األخطاء، والعيش يف فضاء  "إجيابياً "ومشكلة التعميم 

، والقرآن متوهم، واالطمئنان إىل الذات، وإىل األخطاء دون تصحيحها، أو حتى جمرد إنكارها

 ؛بنفسه، أو َيمن بعمله يغرت عة ! حتى الالكريم يريب اإلنسان عىل "الوجل" واخلشية وهو يأيت الطا

 فُيحبط هذا العمل.

*   *   * 

فهناك من ُيعمم بأن  ؛ويأخذ التعميم أ�ضًا بعدًا نفسيًا.. يتجه إليه أصحاب "التطابق النفيس"

"الرتبية" وحدها هي احلل، واآلخر يرى أن "السياسة" هي احلل، وآخر يرى أن "القوة املسلحة" 

هو "امليل النفيس"  بقدر ماهذا التعميم ليس هو "االستنتاج الفكري" هي احلل... إلخ، والسبب يف 

وطبيعة الشخصية، وال شك أن هذه الطريقة تقطع االستفادة من احللول األخرى أو حتى أخذها 

45Fبعني االعتبار.

)1( 

*   *   * 

 " ال تفيد أصحاب اخلطاب الرسايل، وُتفرق األمة شيعاً استقطابويؤدي التعميم إىل عملية "

بًا، وصاحب الرسالة يريد استقطاب الناس إىل "الرسالة" ال إىل الشيخ أو اجلامعة أو احلزب،  وأحزا

                                                           
 .االجتاهات النفسية للحركة اإلسالميةمقال:   -إن شئت  -راجع  )1(
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، وكل ما يؤدي إىل اهللا فهو جمرد "وسيلة" ال ▐فاملسلمني هم "حزب اهللا" يتحزبون هللا 

 "غاية".

جيال التالية، كام يؤدي االستقطاب عىل املدى الطويل إىل رسوخ أخالقه يف "التكوين اجليني" لأل

 فتخرج األجيال حتمل نفس األخالق والفكر بصورة تلقائية، وهذا ما ُيسبب: 

 ) "العقم الفكري" والسري يف حلقة مفرغة. 1(

وسلوكها ، وتفكريها، سهل توقع ردود أفعاهلا) و"انكشاف الشخصية أمام العدو" مما يَ 2(

 والتحكم فيها. 

ة إال بعد جهد جهيد، ورحلة طويلة، وصدمات ) صعوبة حصول التغيري يف هذه الشخصي3(

 متتالية.

كام يؤدي التعميم واالستقطاب إىل هوس "التصنيف" عىل طريقة األجهزة األمنية يف تصنيف 

العاملني لإلسالم، وقد انتقل هذا اخلُلق إىل احلركة اإلسالمية، حيث كل عامل لإلسالم جيب 

إجيابًا، فيكون التظامل فيام بينهم، وإفساد ذات البني،  أو وإطالق األحكام  عليه بالعموم سلباً  ؛تصنيفه

 وضياع احلقيقة، وكثرة اخلالف.

واالستقطاب نحو األشخاص أو األحزاب أو األ�ديولوجيات والغلو يف ذلك.. يؤدي حتًام إىل 

ع البيني بني مكونات األمة أو ى ؤتعدوها، وتُ ال نفسها  ارباحلركة اإلسالمية، وجيعلها حت الرصا

حم فيام  اجلدل ال العمل؛ وجيعل األمة تعيش يف جزر منعزلة ال ثمة هدف مشرتك بينها، وال ثمة ترا

 بينها.

 

*   *   *
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يتسلل فكر اجلربية والتملص من املسؤولية إىل قطاعات كبرية من أ�ناء األمة عرب بعض األحاديث 

والسنن اإل�ية، وتسللت "اجلربية  القرآن قضة لرصيحاملوضوعة أو املبتورة عن سياقها أو املنا

السياسية" يف العهد األموي ملنع الناس عن مقاومة السلطة السياسية، واعتبار أن السلطان احلاكم ما 

، ويف الدولة العباسية ّرصح بعض حكامها أ�ه حيكم دفعهقدر اهللا الكوين، وال سبيل لبرش من هو إال 

 .!! باسم "احلق اإل�ي املقدس"

ىل أ�ه يف عرصنا هذا ليس بالصورة التي كانت موجودة سابقًا، ولكن آثاره وبقاياه موجودة، ع

اطئة ع كوارث أو فشل نتيجة أفكار خو، أو وقبأخطائهامواجهة مجاعة ما  دوتطفح عىل السطح عن

بعرض احلائط "السنن اإل�ية" التي حتكم واقعنا، وسنن  ضاربة ..أو حركة غري حمسوبة العواقب

 لتغيري التي تعمل يف هذا الكون.ا

"كن فيكون": فال يشء  فقدره الكوينوقد خيلط البعض بني قدر اهللا الكوين، وقدر اهللا الرشعي.. 

ومشيئته وإرادته املطلقة من كل يشء، وهو القائم عىل كل  هلالج لجحيدث يف هذا الوجود إال بإذنه 

بإذنه، وهذا القدر ال دخل  ، وال حيدث يف ملكوته أمر إال▐ه يقوم كل يشء أمريشء، وب

 لنا به، وله ُنسّلم، وبه نؤمن، ولرمحة اهللا نرجو ونسأل.

، وما كتابه تفضل به علينا من نورا من إرادة وأمانة واختيار، وما : وما عهده إلينأما قدره الرشعي

جعل  ▐علمنا إياه من سنن إ�ية.. فهذا هو حمور ومناط "التكليف" واالبتالء، بل إن اهللا 

أمر التغيري يف حياتنا، منوط بتغيري ما بأ�فسنا، وعليه فإن أمور احلكم وحياتنا اخلاصة والعامة، وما 

�∆̌È�h^<�À÷]�Ü”<�jâ˜]�i]ÜÍrÈ<H

�j¬]Ê�Å^œ<�¢]ÌË2<
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نحن فيه من هزيمة أو نرص أو غريه، فإننا نتعاطى معه من منطلق "األمانة واحلرية واإلرادة" التي 

 .منحنا اهللا إياها

رثه وأخطائالبعض جيعل ولكن قد  ح" الذي جيب التسليم له، ويؤدي ه "املعتقد الصحيمن كوا

 ذلك إىل إلقاء اللوم عىل اآلخرين من جهة، وغياب الفكر االسرتاتيجي من جهة أخرى.

التخطيط ألربعني سنة قادمة عىل مستوى الفكر :  -عىل سبيل املثال  -يعني  والفكر االسرتاتيجي

واحدة بعد واحدة للوصول إىل  -املرحلية  -والتصور واحلركة، واالنتقال بني املراحل التكتيكية 

، ومرشوعات ضخمة حتتوي قضايا يتطلب مهة عالية، وقدرات عقلية عظيمة وكبرية ذاكاهلدف، و

والعبث والرعونة والغفلة  االرجتال ى ثابتة وقوية بعيدًا عناألمة املصريية، وتتحرك بخط

 والسذاجة.

له مسأ�ة تكون عىل مستوى رجال  بل إن الفكر االسرتاتيجي يف حد ذاته علم واسع، والتخطيط

 ن مثل هذه العلومأالدولة.. فامذا سيكون حالنا إذا وجدنا قطاعات من أ�ناء احلركة اإلسالمية تعتقد 

والذي هيدف  - ! رغم أن العلم الرشعي بمفهومه الصحيح؟هي لغو وانشغال عن العلم الرشعي

، ياسية واالسرتاتيجية أحد أهم أدوات الفهمعلوم السجيعل ال -بحق إىل إقامة الرشع، وحترير األمة 

 "طالب اجلهل" من أصحاب مدارس الدروشة والدجل. وليس كام يتصور

وغياب املرشوعات الكربى للحركة اإلسالمية جتعلنا نميض يف هذه  ،فغياب الفكر االسرتاتيجي

صناعته، ونميض نعيش حالة من رد الفعل ال عد املتفرجني، افق، وجتعلنا يف مقاحلياة كيفام ات

46Fنعرتض ونرصخ بال غاية وال هدف.

)1( 

 

*   *   * 
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ر لك اآلخرون، وستعمل من خالل خطة عملهم ! والعمل فكإذ مل تفكر وختطط بنفسك، فسي

املؤسيس ذو املنهجية العلمية الصارمة، واآللية اإلدارية املنضبطة أصبح أحد األسلحة اهلامة يف 

ع اليوم، وما  واحلركة اإلسالمية إما يغيب عنها العمل املؤسيس  .نواجهه من حتدياتساحة الرصا

بالكلية وتعمل بصورة ارجتالية عفوية استبدادية، أو يكون لدهيا من املؤسسات املرتهلة أو الضعيفة 

، مما جيعلها عاجزة عن االستفادة من التي ال ترتقي حلجم وضخامة املسؤولية امللقاة عىل عاتقها

ظيفها التوظيف األمثل، فنصبح أمام كم كبري وأعداد هائلة، ولكنها من ناحية الكيف الطاقات وتو

 .ضعيفة التأ�ري واإلنتاج

العاملني.. ولذا وجب عليه أن  عظيمة، إذ حيمل رسالة اهللا إىلإن مهمة املسلم ضخمة وهامة و

تى تكون أمته قدوة حقيقية ح : أن يعالج قضايا أمته املصريية؛وثانياً ، أوالً  يفهم مقاصد تلك الرسالة

 .مجعاء لبرشيةيفهم الواقع العاملي ل : عليه أنوثالثاً لرسالة اهللا، 

إهنا رسالة عاملية تتطلب جهودًا عاملية.. وطاقات جمتمعة.. وراية واضحة.. واكتشافًا لكل طاقات 

 ةنية.. متحرراملسلمني.. وتوظيف تلك الطاقات يف رحاب تلك الرسالة العاملية، وتلك األمة الربا

 لتلك األمة، والعمل من أجل هذه الرسالة. واالنتامءمن أمراض احلزبية، والتعصب.. فالوالء هللا 

ويف ظل هذا الواقع العاملي الذي يرفض وجود اإلسالم كرسالة ربانية، وكدولة متقدمة، وكدعوة 

وجود اإلسالم، عاملية.. ويقبله فقط جمرد شعائر أو طقوس.. يف ظل هذا الواقع الذي يرفض 

وُجييش الطاقات من أجل عدم السامح بوجوده، فوجب عىل املسلمني أن يتعاملوا مع واقعهم 

 العاملي بنفس القدرة والكفاءة أو أشد.

ï̌�Ã√<√̌÷]€̌<ÿ
�π]ˇ̂�äâÍ 
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قع العاملي توجد املؤسسات، والعمل اجلام الطاقات،  افةعي املشرتك، والتوظيف األمثل لكيف الوا

فعل.. وهذا يشء غري األحزاب السياسية، إن  يف كلة املتناهية ، والدقلكافة األمورواإلدارة املبدعة 

الطاقات البرشية يف  افة.. جتمع كباملئات يف أمريكا وحدها )Think Tanks(املؤسسات الفكرية 

قع البرشي وفق شتى العلوم اإلنسانية، حتى تكون يف النهاية هي من يُ  مصلحتهم اخلاصة وجه الوا

 .. إلخ.قنيةسرتاتيجية والعلمية والتاملؤسسات االقتصادية واألمنية واال هذا غري ،وأهدافهم ا�ادية

بًا..  ،مل املؤسيس، وفرق العمل اجلامعيأمهية الع ولألسف مل ندرك نحن بعدُ  وتفرقنا شيعًا وأحزا

لألمة  االنتامءهو عدم قوة  ذلكيف  وكل شيخ وطريقته ! والسببكل حزب بام لدهيم فرحون ! 

إىل مستوى املسؤولية والرشف  االرتفاعوكذلك عدم  -وحدها إطار الوالء اجلامع  إذ -اإلسالمية 

 يف محل رسالة اهللا إىل العاملني !

وهلذا تتفرق اجلهود، وتضيع الطاقات، وُيدفن املبدعني واملفكرين يف غياهب احلزبية التي ال 

 يعرفها اإلسالم.

جز احلزبية والتعصب  إن اإلسالم كمنهج ورسالة يسع اجلميع، ويوظف طاقات اجلميع، لكن حوا

 قد متنع االستفادة احلقيقية من تلك الطاقات ! ومتنع كذلك اكتشاف القدرات واملواهب يف األمة.

إن اإلسالم تصور واعتقاد، وعبادة وشعرية، ورشيعة ومنهج حياة.. واإلسالم وضع األسس 

نظيم واإلدارة للمستوى احلضاري لكل واملبادئ واألحكام لقيام أمة اإلسالم ودولته.. وترك الت

 جيل.. وترك كيفية حتقيق ذلك إىل إبداع األمة يف كل جيل.

 ل البرشية:افكان واجب كل أمة مسلمة يف كل جيل من أجي

حتقيق إسالمها يف: التصور واالعتقاد، ويف العبادة والشعرية، ويف قيام رشع اهللا ومنهجه يف  -1

 احلياة.

يل والعاملي، والعقبات التي تقف يف طريق محل رسالتها، حتى تكون مؤهلة إدراك واقعها املح -2

 حلمل رسالة اهللا إىل العاملني.
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، وحتى حتقق أهدافها األولية مة حتى تقيم دعوة اإلسالم ودولتهبناء املؤسسات الالز -3

 لتها.رسا وملةواملرحلية والتكتيكية واالسرتاتيجية، نحو حتقيق إسالمها، وهنضة أمتها، وع

بحملها رسالة اهللا واستعدادها للتضحية والبذل والفداء،  :جهاد النفساجلهاد يف سبيل اهللا:  -4

احلالة احلية القيمية "إىل  "احلالة الغثائية"بإحياء األمة الربانية وانتقاهلا من  :واجلهاد املجتمعي

جه قيام احلق والعدل بقيام وذلك بتدمري قوة الباطل التي تقف يف و :واجلهاد العسكري، "الةالفعّ 

 رشع اهللا يف أرضه، ودون إكراه أحد عىل الدخول يف هذا الدين.

*   *   * 

وهذه املؤسسات تكون وليدة املستوى احلضاري والفكري الذي يعيشه اجليل املسلم.. فمثًال 

 غريها أو – االحتادات – اجلامعات – اجلمعيات – البحوث مراكز – الفكرية املراكز –(األحزاب 

 ) مؤسسة كلمة حتمله مما

حينام يغيب عن هذه املؤسسات أمراض التعصب، واحلزبية، وحظ النفس، والفتور، والسمعة 

والرياء واملسمى الوظيفي.. وتنطلق إىل رحاب أوسع.. رحاب النبوة والرسالة واخلالفة عن رسول 

عرف قدر ما حتمله من رسالة، وترتفع إىل مستوى املسؤولية العاملية جتاه البرشية، وت، ☺اهللا 

ط اهللا املستقيم.. حينها سيتالشى التعصب، وستتالشى حظوظ  ودورها يف هداية البرشية إىل رصا

النفس، وتنطلق النفس اإلنسانية بكل طاقاهتا.. بكل حب وحرص ورمحة باإلنسانية، حتقق دورها 

 .عليهم رضوان اهللا يل الصحابةاجليل الفريد.. جيف محل رسالة اهللا إىل العاملني.. مثلام فعل 

رضورة لتحقيق الفاعلية االجتامعية والعاملية والقدرة عىل  -ومؤسساته  -والعمل املؤسيس 

 صياغة وفهم احلياة.. 

النفس والسمعة والرياء،  وظحظووما هو مرفوض من هذه املؤسسات هو: [ التعصب واحلزبية، 

! ]  حتت ضغط ا�ال األهدافحتوير شخصية، و ر فقط ألغراض حزبية أواستخدام اإلسالم كشعاو

وضة.. وهي أخالق تلغي معنى األمة، والقيام بحمل الرسالة فراألخالق املقيتة هي املأي أن هذه 

 عالية، وأهدافه سامية. فاقهآوالعاملية.. ألن رحاب اإلسالم واسعة، 
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ل وحدود األرض واللغة إن فكرة األمة تقفز فوق حدود الذات، والشيخ، واحلزب، واجلامعة.. ب

ؤلف العقول والقلوب واألرواح نحو هدف واحد.. رفع راية اهللا يف األرض، ومتى واجلنس؛ لتُ 

 أخلص جيل يف هذا اهلدف.. نرصه اهللا وأ�ده ورفع ذكره وتقبل عمله.

*   *   * 

 هوية،وال يوحدها إن الطاقات يف العامل اإلسالمي واسعة ويف كل جمال، لكن ال جيمعها رابط، 

وقد تقف حدود احلزبية أو التعصب مانعًا الجتامع الطاقات ! وآن للعلامء أن تتفرق هبا السبل، و

، وأن يوحدوا جهدهم نحو عمل مؤسيس، وأن يتبنى أهل ا�ال من املسلمني قيام هذه  جيتمعوا

سلم، وأن املؤسسات، وأن تكون هنضة األمة ومحل رسالتها للعاملني مسؤولية فردية ومجاعية لكل م

لألمة اإلطار الواسع الذي حيتوي اجلميع.. يسع املفكر واملتخصص، ويسع املبدع  االنتامءيكون 

حب لدينه ووطنه.. وهذا هو الذي والباحث، ويسع أهل ا�ال والسلطان، ويسع املسلم العادي امل

نفس اإلنسانية إىل فحاجة ال ،واالستفادة من طاقات أ�ناء األمةنرش الفاعلية واحليوية واالنطالق ي

اإلحساس بدورها وقيمتها ورسالتها عميق يف النفس، وال يوجد رسالة غري اإلسالم تستطيع حتقيق 

 .عىل الوجه الصحيح والتام ذلك

اإلخالص ( :الربانية ومنها باألخالقكل املسلمني إىل بناء املؤسسات اإلسالمية  أدعووهلذا 

 واالنتامء هللا، الوالء – واألمانة الصدق – تعصبوال احلزبية من التحرر – هلالج لجوالتجرد هللا 

ؤسسة اإلسالمية منارة امل من جتعل التي الربانية واألخالق الصفات من غريهاو)  إلخ. ..لألمة

تقليدًا جمرد ة يف أخالقها وأهدافها وقيمها، وليست ميزية، وتكون املؤسسة اإلسالمية متلبرشهادية ل

 لغريها !

هلم يف بناء مؤسساتاملسلمني أن ينف وأدعو أ�ه ال  ندركجامعة لألمة، وأن  قوا جهدهم وأموا

 بل – ▐ن كان أجره ال يضيع عند اهللا وإ –حتقيق ألهداف اإلسالم بالعمل الفردي 

وحتقيق  ،لناس كافةل هلالج لجبيان رسالة اهللا  :وه إسالمية مؤسسة كل من واهلدف اجلامعي، بالعمل

، والنهي عن الفساد يف األرض، ومنع ذلك الربانية الراشدة ، وإقامة احلضارةاحلق والعدل الرباين

 .قدر الوسع والطاقة، واجلهاد يف سبيل اهللا
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هلذه األمة أن حياولوا مجع  اً من حيمل حباملفكرين واملشايخ والعلامء واملبدعني، وكل  افةوأدعو ك

  ؛هلالج لج صني هللاة العلامء واملشايخ املخلشمل األمة، وإنام جيتمع شمل األمة باجتامع كلم

 ال حلاكم وال حلزب وال جلامعة. ..☺ : هللا ورسولههمؤوال

 : لألمة. واالنتامء

وبناء املؤسسات الالزمة  ومواجهة الظلم والباطل والطغيان، ، شأهناة رفعحترير األمة، و: واهلدف

 لذلك.

 

 

 

*   *   * 
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اسب عليه.. فهو يؤمن بذلك إيامنًا قاطعًا بدهيي لدى كل مسلم أ�ه مسؤول عن نتيجة عمله، وحم

جازمًا، إال أن األمر خيتلف كثرياً عندما يعتقد أن عمله هلذا الدين خيتلف عن غريه، وله قوانني 

فيها من املحاباة له، والقدسية لشخصه ! وخيتلط يف "فكره" مفهوم العقاب واالبتالء،  ..خاصة

 ومن هنا قد تنشأ "رعونة" حركية وجهادية جتاه عمله. ن،لقيام بالسنن والقوامة عىل السنومفهوم ا

نا أن نقدم األسباب، وليس لنا عالقة بالنتائج، فإن علي:  -من أ�باعه  - نفسه ولغريه يقول يف

، أو  به فشلنا، فقد أدينا ما علينا، وليس علينا من حرج.. فإنام هو ابتالء لُيمحص اهللا الذين آمنوا

 -ن النقص عزهها هداء، أو ابتالء لتخاذل األمة، فُيربأ ساحته من اخلطأ، وُينالش  ابتالء ليتخذ اهللا

 !.مة عىل غريه ب من حتمل املسؤولية، واإللقاء بالالئليتهّر  - من دون أن يشعر

*   *   * 

.. بل هو القدوة واملعلم يف ☺ال حتايب أحدًا، ولو كان رسول اهللا  ▐ إن سنن اهللا

و�ا اختلت هذه السنن،  وبذل اجلهد، دون تواكل أو سوء ظن،لوسع، حتقيق السنن، واستفراغ ا

أو يقوم  ،كانت النتيجة "اهلزيمة" يف ُأحد؛ حتى ال يبق يف صدر مسلم أ�ه عندما جياهد يف سبيل اهللا

هلذا الدين أن اهللا سُيحابيه أو خيرق له السنن والقوانني أل�ه يقوم هللا.. كال، إنه حلكمة بالغة جعل 

ء أمام هذه السنن، ولعدله جعلها ال ُمتيز بني مسلم وكافر، فمن خيرق السنة، حيق  الكافر واملسلم سوا

 عليه قانوهنا.

ه يقوم كل أمرولكن َمن ُيسبب األسباب، وله القوامة عىل السنن.. وله القوامة عىل كل يشء، وب

 .يشء.. هو اهللا وحده ال رشيك له. َحيكم فال معقب حلكمه، وال راد لقضائه

j÷]{̌�Ü„�⁄<h<‡
�π]�÷ÊˆäÌÈ 
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 هل املسلم مسؤول عن نتيجتها ؟ومن هنا نتجه إىل البحث عن "النتائج" يف العمل هلذا الدين.. 

من األمة، أو من األجيال  -بالطبع مسؤول عن نتيجتها يف الدنيا.. وحماسب عليها حسابًا عسرياً 

لوجه اهللا ويف اآلخرة: نسأل اهللا املغفرة لكل صاحب نية صادقة قام  -التي ترصد جتاربه وعمله 

.. وال ينفعنا من يشء سوى رمحة اهللا ووجل خشية لنا، فكأحكامها ال نخوض يفالكريم، و

▐. 

معه "صك الرباءة" و"صك العصمة".. كال.. إنام هو  ندما يعمل هلذا الدين ال يعني أنإن املسلم ع

لـ "الطائفة مسؤول عن نتائج جهاده، ونتائج ما يقوم به هلذا الدين، وال ينفعه أن ينسب نفسه 

ط املستقيم" !  املنصورة" أو "الرصا

وال كبرية إال بإرادة اهللا أ�ه ال يقع يف هذا الكون من صغرية  :فحقًا "النتائج عىل اهللا" بمعنى

 يب سننه أحدًا عدالً منه، ولطفًا،املطلقة، والنتائج عىل اهللا حيكم فيها بعدله وحكمته، وال ُحتا تهومشيئ

ألسباب، وليس املعنى أن يأيت املسلم برعونة وتغافل وسفه بعض ُمسبب ا ▐وبمعنى أ�ه 

األسباب ثم ينتظر أن حتل "املعجزة اإل�ية" ويتحقق له النرص بطريقة سحرية غامضة األسباب، 

 فقط أل�ه مسلم !.

وإنه عندما ال حيسب نفسه مسؤوالً عن "نتيجة" جهاده وجهده وأ�ره وقيمته وهدفه وغايته.. فإنه 

أ�ه "معصوم مقدس" معصوم من اخلطأ، وُمقدس  -من حيث ال يشعر  -ام رصيح يعتقد وبشكل ت

عن النقد ! ومن ثم حتدث كوارث حركية ُتضيع ثمرة العمل، ويتكاسل العقل عن "التصحيح 

والتسديد والتقريب واملراجعة" و"تتكرر" نفس األخطاء، بنفس الكوارث.. دون االستفادة من 

فتحرض العاطفة املفرطة يف تناول مجيع األحداث،   حلقة مفرغة من التيه؛خ، وندور يفدروس التاري

 ويغيب العقل حتت هيجان العاطفة.

ءة، بل هو مسؤول عن نتيجة  فمن يعمل هلذا الدين جيب أن يدرك أ�ه ليس معه عصمة وال برا

ل عن اإلخفاق والفشل، ومسؤول عن تكلفة الدماء والتضحيات التي يأخذها من األمة، ومسؤو

 حرق طاقاهتا وعاطفتها نتيجة حسابات خاطئة عىل سبيل املثال.



ÌÈ÷Êˆäπ]<‡⁄<hÜ„j÷]  125 

 

ط املستقيم فمن ج والتصور اإلسالمي يرفض التكاسل والرتاخي  :انبيضع املسلم عىل الرصا

ْمَوْلُِ�ْم  ﴿ ، فقال تعاىل:حلركة واجلهادعىل ااملسلم  فُيحرض
َ
ْ بِأ اـُِدوْ َْ َف َو ْ ِخَرافاف َوثَِقا َْْرُِروْ

َرُ وَ 
َ
ِ أ ّّ ُ�ْم ِ� َسِِاِ  ْ ا  ﴿ ]41[التوبة :  ♂ ِّ َِ رُْض ََ ّاٍة  َْ َْرَِر�ٍ ّمِن ّرّ�ُِ�ْم َو ْ َِِا َم وْ َُ وََسارِ

َِّدْت ِّلُْمّتقِ�َ 
ُ
رُْ  أ

َ
َماَوُْت َوْر ّّ َ�  ُّْْمْؤِماِ�َ  وََحّرِِ   ﴿ ]133[آل عمران :  ♂ ّْ ََ  ُّ ن ْ

َ
 أ

 َّ َس  ََُ�
ْ
َِنَ  بَأ ِّ ْ َ�َرُرو ْ  ]84:  النساء[ ♂ ْ

 عرضه من البالء ما ال يطيق، وال يدفعه إىل التهور أو الرعونة فاهللاال يُ  :ومن جانب آخر

َّ  ﴿رحيم، فقال تعاىل:  -وباإلنسانية كلها  -باملسلم  ▐ ََْرّاف ِِ  ُّ ْ َُ ََ ََُ�ّلِ

ا َِ َّ  ﴿ ]286[البقرة :  ♂وُْسَع ََْرّاف ِِ  ُ ّّ ْ َُ : ☺وقال رسول اهللا   ]7[الطالق : ♂ ا آَتاَهامَ  ََ ََُ�ّلِ

ُض : " َقاَل  َنْفَسُه؟ ُيِذلُّ  َوَكيَْف : َقاُلوا  ،" َنْفَسهُ  ُيِذلَّ  َأنْ  لِْلُمْؤِمنِ  َينَْبِغي َال " ا اْلَبَالءِ  ِمنَ  َيَتَعرَّ   )47F)1"ُيطِيُقهُ  َال  ِ�َ

 سع، وبذل غاية اجلهد،لو، بل يدفعه إىل استفراغ اال ُيسلمه للعجز واليأس :ومن جانب ثالث

َ  إِنَّ ":☺فقال رسول اهللا  : َفُقْل  َأْمٌر، َغَلَبَك  َفِإَذا بِاْلَكيِْس، َعَلْيَك  َوَلِكنْ  اْلَعْجِز، َعَىل  َيُلومُ  هلالج لج ا�َّ

ُ  َحْسبَِي  َ  إِنَّ "ويف رواية:  )48F)2"اْلَوكِيل َونِْعمَ  ا�َّ  ْفِسَك نَ  ِمنْ  َفَأ�ِْل  اْلَعْجِز، َعَىل  َلَيُلومُ  هلالج لج ا�َّ

ِ  إَِىل  َوَأَحبُّ  َخْريٌ  اْلَقِويُّ  اْملُْؤِمنُ "أ�ضًا:  ☺، ويقول )49F)3"اْجلَْهدَ  ِعيِف، اْملُْؤِمنِ  ِمنَ  ا�َّ  َخْريٌ  ُكلٍّ  َوِيف  الضَّ

ِ  َواْسَتِعنْ  َينَْفُعَك، َما َعَىل  اْحِرْص    )50F)4"َتْعَجزْ  َوَال  بِا�َّ

َما  ﴿ سعيه إىل اهللا والدار اآلخرة فيقول تعاىل: وايس املسلم، ويطمئن باله يفيُ  :ومن جانب رابع
ا ِِّن َََِّك َ�َ  ـَ

َ
َأ ْْ َّ ن 

َ
َّ ِ� كِتَاٍب ّمِن َببِْ  أ ُ�ْم ِِ ِّ َُر

َ
ََ ِ� أ رِْ  َو

َ
اَب ِمن ُمِصابٍَة ِ� ْْر ََ

َ
ِ  أ ّّ ْ

 ٌ� ِّ َ ََ َ�ْررَُحوْ بَِما آ .َ َسوْْ َ�َ َما فَاتَُ�ْم َو
ْ
ُُ لَِكاَْ� تَأ ِ ُُ  ََ  ُ ّّ ّ ُ�ْتَاٍل فَُخورٍ تَاُ�ْم َوْ ُُ ♂ 

 َعَجًبا": ☺فال ييأس املسلم عند الفشل، وال يغرت عند النرص، ويقول رسول اهللا  ]23 ،22:[احلديد

، ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  إِنَّ  اْملُْؤِمِن، ِألَْمرِ  ءُ  ْتهُ َأَصابَ  إِنْ  لِْلُمْؤِمنِ  إِالَّ  ِألََحدٍ  َذاكَ  َوَليَْس  َخْريٌ ا  َلُه، َخْريًا  َفَكانَ  َشَكَر، َرسَّ

                                                           
 ]4016جه/ [سنن ابن ما )1(

 ]3627[ سنن أيب داود/  )2(

 ]7475[املعجم الكبري للطرباين/ )3(

 ]2667[صحيح مسلم/  )4(
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ءُ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  ا ، َرضَّ ُدوا،ويدفعه إىل التسديد والتقريب مع البرشى " )51F)1" َلهُ  َخْريًا  َفَكانَ  َصَربَ  َسدِّ

، وا َوَقاِرُبوا  )52F)2"َوَأ�ِْرشُ

 -بإذن اهللا  - ونجد من هذا التوازن العجيب يف التصور اإلسالمي، تربية دقيقة للمسلم تضعه

ط اهللا املستقيم.  عىل رصا

*   *   * 

" فاإلنسان التغيري رشوعوموقد خيتلط يف ذهن البعض الفرق بني "الدعوة والبالغ" وبني "اإلدارة 

بعد  -الذي يقوم بمهمة الدعوة والبالغ ليس عليه سوى "البالغ املبني" فإن مل يستجب له أحد 

فليس هو مسؤول عن النتيجة،  -وإمتامها عىل الوجه الصحيح  استكامل سنن البالغ والصرب عليها،

ْهَط، َوَمَعهُ  النَّبِيَّ  َفَرأَ�ُْت  اْألَُمُم، َعَيلَّ  ُعِرَضْت " :الرشيف كام جاء يف احلديث ُجَل  َوَمَعهُ  َوالنَّبِيَّ  الرَّ  الرَّ

، غري واقعهعض هذا احلديث عىل قد ُيسقط البولكن ،  )53F)3"...َأَحدٌ  َمَعهُ  َوَليَْس  َوالنَّبِيَّ  والرجلني،

 ..هتربًا من املسؤولية

ويكون حتت يده ماليني من  ، ويريد حتقيق مرشوع التغيري..أما اإلنسان الذي يقوم بمسأ�ة اإلدارة

يريدون إقامة هذا الدين، ويضحون بالغايل والنفيس من و قد استجابوا لرهبم، أ�ناء األمة املخلصني،

ثم بعد التخبط يف التيه  -! وال ُينكر عليهم األ�باع - دات إىل التيه واهلاويةهبم القياأجله، ثم متيض 

وفقدان كل يشء.. يريدون بعدها التهرب من املسؤولية باستحضار أحاديث مثل "يأيت النبي وليس 

ءاهتابذلك ، فمعه أحد" أو قصة أصحاب األخدود  .! تضيع معامل احلق أمام تقديس النفس والتوا

ءة قضايا األمة املصريية "مةارالص يأخذنا إىل "اآللية وهذا األمر 54Fيف قرا

، و"املنهجية العلمية" )4(

ء أكان احلل: هو الدعوة أو القتال أو السياسة... إلخ.  املنضبطة يف حلول ومعاجلة تلك القضايا سوا

                                                           
 ]3001[صحيح مسلم/  )1(

 ]6467[صحيح البخاري/  )2(

 ]2444[مسند أمحد /  )3(

 .آ�ية قراءة قضايا األمة املصريية بحث: -إن شئت  -راجع  )4(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post_31.html
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ء فهًام أو عالجًا.. لألسف الشديد نفتقد أ �سط مناهج وإن هذه "اآللية" يف تناول قضايا األمة سوا

البحث العلمي الدقيق يف التعاطي معها، بل ولسفهنا نسخر من املحاوالت املتواضعة هنا وهناك 

 .مه بـ "التنظري" حتى أصبح هتمة !ممن حياول فعل ذلك، ونته

 -وإن العجز عن فهم قضايا األمة، ووضع منهجية دقيقة تناسب العرص الذي نحن فيه  -

الذي ُينشأ مراكز للفكر والبحث لكل جزئية ولو كانت  وتتفوق عىل مثيالهتا لدى عدونا

 هلو ترك للسنن وعدم التزامها. -بسيطة أو تافهة 

وإن العجز عن فهم بواعث الناس وتفكريها والقدرة عىل التأ�ري فيها، هلو ترك للسنن  -

 وعدم التزامها.

مها.حرق املراحلاستعجال الثمرة ون وإ -  ، هلو ترك للسنن وعدم التزا

 لتعامل العاطفي الساذج مع النوازل العظام، هلو ترك للسنن وعدم التزامها.وإن ا -

هلو ترك للسنن  -وفق مقتضيات كل عرص  -وإن عدم التخطيط املناسب والتنفيذ الدقيق  -

 ... إلخ.زامهاوعدم الت

*   *   * 

ً أو حيرصها يف يشء واحد، ويعتقد بذلك أ�ه أ دى ما عليه، وقد يفهم املسلم األسباب فهًام قارصا

 -ويتجاهل ويتعامى عن رؤية الصورة الكلية الصحيحة لألخذ بالسنن، فلو كان النجاح يف يشء ما 

من عرشة أسباب أو خطوات.. فإنه يظن بمجرد أن يأيت خطوة واحدة أو سبب  -عىل سبيل املثال 

�ه ال حيسب هلا واحد، فإن باقي التسعة أسباب سوف يتم التغايض عنها كونه مسلًام ! أو ربام أل

حساب، وهذا "الفشل" يف الرؤية، و"الفشل" يف احلساب، و"الفشل" يف التقدير، و"سوء الظن" يف 

احلكمة اإل�ية هو ما يؤدي لكثري من الفشل والعقاب.. ويؤدي إىل اعتقاد أن هذا الفشل 

 والعقاب.. منزلة رفيعة ال يناهلا إال أهل اإليامن واالبتالء !!.

سيكشف عن الكثري من  -قبل إلقاء أسباب الفشل عىل غرينا  -" فيام هو يف داخلنا وإن "التفتيش

األخطاء والكوارث التي حتتاج إىل توبة أوالً، وعالج ثانيًا.. وكلام اكتشفنا خطأ وعاجلناه، ذهبنا 
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مٌ نه إولون عن "النتائج" وللذي يليه، وال يكون ذلك إال عندما ُندرك أ�نا مسؤ جاح"، علينا "الن لِزا

 وليس أن نقدم "ضحايا" عىل طريق الفشل ! وإن األخطاء تأيت بالعقاب وليس باالبتالء.

نا اآلخر النالذايت، بل وطلب نقد اآلخرين ومن هنا يتبني أمهية النقد  .. نقدًا هدفه ) ؟( كيف يرا

ب، والنجاح والفشل، فيكون هدفه "التقييم املوضوعي  طن اخلطأ والصوا  لألفكارحتديد موا

بعيدًا عن شخصية صاحبها أو حبه أو التعلق به أو سريته احلسنة، أو  ) واألعامل ( سلبًا أو إجياباً 

ته.  معروفه، أو تارخيه .. وكذلك بعيدًا عن كرهه، أو خمالفته، أو بعض منكرا

*   *   * 

 ُيقدم ب من املسؤولية.. منهج الّر تهفهي من عند اهللا، وال وإن منهج "ليس لنا عالقة بالنتائج"

 لألمة سوى مزيد من الضحايا والتضحيات، ويستنزف طاقاهتا.

وإن منهج "علينا األخذ باألسباب، وإتباع السنن بصورة متكاملة دقيقة صارمة حتسب حساب كل 

وكبرية، ونحن املسؤولون عن النتائج".. منهج يضع األمة عىل الطريق، ويأخذها برفق صغرية 

55Fوحزم إىل النجاح والتمكني والريادة من جديد بإذن اهللا.

)1( 

 
*   *   * 

                                                           
 .األسلوب القرآين.. واألسلوب التربيري: مقال -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/08/blog-post_14.html
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التفرق يف الدين، وترك الرسالة، التعصب والتفكري التربيري يكون هو النتيجة احلتمية للتحزب و

جمرد يف حتى  فشلالوبل ضيع الفرص، فيُ  ؛ور يف حلقة مفرغة من الفشلوجيعل اإلنسان يد

 هذه الفرص.دروس االستفادة من 

كن آدم قد عىص ربه، وكذلك إبليس.. ل ♠واملنطق التربيري هو منطق إبلييس، فآدم 

استكرب، ومل يندم عىص وأ�ى وفقد فتاب اهللا عليه وهدى. أما إبليس  اعرتف بذنبه وطلب عفو ربه؛

يته؛ فاستحق اللعن إىل يوم  هلالج لجبل أ�قى باللوم عىل اهللا  يطلب التوبة، أو واعتربه سبب غوا

 الدين واهلالك.

ء.. واملكابرة عن االعرتاف  وللنفس البرشية قدرة عجيبة عىل التهرب من املسؤولية، وااللتوا

ظروف أخرى بالذنب، فتختلق آالف من املربرات تستطيع معها أن جتعل ساحتها نقية طاهرة، وإن 

 قاهرة هي املتسببة يف الكوارث.

ُ�مْ  ﴿: والقرآن الكريم حني حتدث عن "هزيمة ُأحد" قال ِّ َُْر
َ
َِاِد � َو مِْن  ـُ : [آل عمران ♂ قُْ  

ن فيها، والبداية عندها، وكل ما حدث كان جمرد أعراض وآثار ما بالنفس من مكواحلل ي ]165

 أمراض.

لرسايل، الذي ال يلوم عدوه، وجيعله هو املتسبب يف كل ما ج املسلم اهكذا كان اإلسالم ُخيّر 

حيدث، بل يلوم نفسه أ�ه عىص القيادة، أو مل يعد العدة، أو مل يتحر اإلخالص والصواب والوعي 

 معًا... إلخ.

÷]�Ü”�À<ǰ÷]�Ë2ÎÜ<
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، هكذا كان اإلسالم يصنع املسلم الرسايل، الدقيق يف حركته، واملتتبع واملتبع لسنن اهللا يف الكون

خطأ نفسه، ويغري ما بنفسه، ويصحح ويتطهر مما كسبت يداه، ثم يعمل عىل تغيري  الذي يعالج

من أعراض وآثار وظواهر نشأت  هبم املجتمع حتى يدور يف فلك الرسالة.. وعندها ُيغري اهللا ما حل

بَْت  ﴿عن ختيل املتجمع عن رسالته:  -من األساس  - َّ ابَُ�م ّمِن ُمِصابٍَة فَبَِما َك ََ
َ
َوَما أ

 
َ
ن َكثِ�ٍ � ََ ْ َما  ﴿ ]30[الشورى :  ♂ َِْدَُ�ْم َوَُْعُرو  وْ ُ ِ�ّ ََ �ُ َّ ٍٍ َح ُ َما بَِقْو ِ�ّ ََ �ُ ََ  ّّ ِِّن ْ

ِِمْ  ِّ َُْر
َ
ْ َما  ﴿ ]11[الرعد :   ♂بَِ وْ ُ ِ�ّ ََ �ُ َّ ٍٍ َح  قَْو

ا َ�َ َِ ََْعَم
َ
ِْعَمةف � َّ ف  ْ ِ�ّ ََ ّّ َّْم ََُك ُم ّن ْ

َ
َََِّك بِأ

َرُ 
َ
ِِمْ بِأ  ]53[األ�فال :  ♂ ِّ

ج الشخصية املسلمة، وأهم سامت تلك الشخصية هي هكذا كان املنهج القرآين وهو يصنع وُخيّر 

وال هو جيلد ذاته ويعذب ضمريه يف  سه متامًا، ويلقي اللوم عىل عدوه،"التوازن" فال اإلنسان ُيربأ نف

 وساوس وهواجس تقعده يف النهاية عن العمل.

: معاجلة اخللل احلل: خلل يف النفس. ملشكلةرفق، ُيوجهه للمشكلة، واحلل. ابل بكل بساطة و

 وامليض يف الطريق.

ويف حماولة التربير.. هترب نفوسنا من املسؤولية واملراجعة ، وهترب من حتّمل التبعات ، ومعاجلة 

خ وإثبات وحشية العدو ! أل�ه يبدو عمًال سهًال أ مام الشجاعة يف األخطاء.. إهنا فقط تكتفي بالرصا

 من مواجهة نفسه ! -الذي قتل أخيه  -مواجهة النفس ! إنه نفس هروب ابن آدم 

 "َفبَِام َكَسَبْت َأ�ِْديُكمْ " "ِمْن ِعنِد َأ�ُْفِسُكمْ واملنهج القرآين ُيوجهنا بكل حسم ودقة ووضوح: "

:  يقول املنهج القرآين راجعوا

 .▐إخالصكم هللا  -

بكم يف األعامل. -  صوا

 ظروف جيلكم.وعيكم ب -

 سنن اهللا يف كونه. -

 فتشوا يف أمراض نفوسكم. -
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 كرروا املراجعة والبحث يف النفوس عن اخللل. -

جهة أمراض النفس. -  حتلوا بالشجاعة والصرب يف موا

طه املستقيم.استعلنوا احلقيقة وعلّ  -  موا قومكم طريق اهللا، ورصا

 خالق.اجتمعوا عىل تصحيح القيم واملوازين والتصورات واملفاهيم واأل -

 أحسنوا "إعداد القوة" املناسبة واملكافئة ملواجهة الباطل. -

 هيالعقوبة واالصطدام بالسنن اإل�ية بأن توهم الت النفس من هذا اإلصالح عرب ولكن تتفلّ 

؛ وهبذا يتم دفن اجلثة بال حتقيق ! وهبذا تضيع الفرص، ويضيع ها "منحة" ربانية"حمنة" حتمل يف داخل

 .! رب هذه الفرص.. فتتكرر األخطاء بنفس الطريقة، وبنفس األسلوباالستفادة من جتا

*  *  * 

 ومكمن اخلطورة يف الفكر التربيري:

تطهري ساحة النفس وتقديسها، وتربأهتا من األخطاء.. األمر الذي يقطع الطريق عىل سنن  -

 اهللا يف التغيري.

 -ام النفس قاعدة عن العمل بين ، الذي تتضخم قوته يومًا بعد يوم،إلقاء اللوم عىل العدو -

 فهي تدعي أن بريئة من أي مسؤولية. -بإخالص وصواب 

 نشوء الشخصية االرجتالية االتكالية التي تنتظر معجزة من السامء. -

استهالك الطاقات واألعامر واألموال يف احلديث عن مساوئ العدو، واإلفراط يف احلديث  -

، عاجلة يف داخل النفس وجمتمعهاعنها.. واالكتفاء بذلك دون اختاذ خطوات امل

 ! واالستعداد املناسب خلوض املعركة مع هذا العدو

 العقم الفكري أمام النظر يف سنن اهللا يف الكون واحلياة واإلنسان. -
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قع واملجتمعات، - وَحتول الكتاب والوحي إىل جمرد تالوات  التخّلف عن علوم النفس والوا

، واالكتفاء بذلك ..كتب السنن، والكريم ظ القرآناذبة ! ُيستكثر فيها بحفعذبة وأمنيات ك

ط اهللا املستقيم والفهم دون التدبر  .! الالزم ملعرفة رصا

طه املستقيم.التخلّ  -  ف عن طريق اهللا، ورصا

تفاقم املشكالت، وزيادة آثارها وظواهرها دون معرفة مكمن اخللل، وكيفية التصحيح  -

 وبداياته.

 ئة، وحماوالت فاشلة.الدماء واألرواح يف طرق خاطذهاب  -

 الفشل يف إقامة الدين، وإعالء كلمة اهللا، وحتكيم رشيعته. -

56Fالفشل يف محل رسالة اهللا إىل العاملني. -

)1( 

وإصابة تيارات احلركة اإلسالمية هبذا النمط من التفكري، والغلو فيه.. حيرق الطاقات واألعامر 

تصحيح الفكر،  عىلقدمًا مُ اجلامعة عل تقديس الذات وجيدون الوصول إىل األهداف املرجوة، و

ط اهللا املستقيم.  واالستقامة عىل رصا

 

 

*   *   * 

                                                           
 .خطورة الفكر التربيري عىل بعث اإلسالم من جديدمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/02/blog-post_25.html
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مصطلح يطلق  أو (متالزمة ستوكهومل) هيمتالزمة التامهي للبقاء أو متالزمة التوحد للبقاء.. "

بشكل من  عىل احلالة النفسية التي تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه

 األشكال، أو يظهر بعض عالمات الوالء له مثل أن يتعاطف املخطوف مع املُخَتطِف.

يف مدينة ستوكهومل  -أغلبهم من النساء  -موظفي بنك بعض وبدأ اكتشافها.. عندما تعرض 

وعند حماولة  ،أ�ام متواصلة ستةعاصمة السويد إىل حادث سطو مسلح احتجزوا فيه كرهائن ملدة 

 -قاوموا رجال األمن الذين يريدون مساعدهتم ورفضوا أن يرتكوا خاطفيهم... بل إهنم  إنقاذهم

دافعوا عن اخلاطفني وعن مبادئهم بل ومجعوا  -وبعد حتريرهم ورغم ما عانوه عىل يد خاطفيهم 

 !! تربعات للدفاع عنهم أمام القضاءال

 فقد سجل حدوثها يف السجناء دةوأظهر البحث أن الظاهرة شائعة إىل حد استحقاقها تسمية منفر

57F...إلخ"سياسية، وضمن املدنيني يف السجون الشيوعية الصينيةيف املعتقالت ال

)1(  

ذات مصدر والسامت التي ُتشكل حالة معينة ومستقلة بذاهتا، : جمموعة من األعراض وواملتالزمة

 .معني مرض ورظه احتامل وأ مرضية حالة وجود اىل واألعراض العالمات هذه وتشري، واحد

 :اآليت من هذه احلادثة الغريبة  -عىل الرهائن   -ونلحظ 

 جيابية جتاه املعتدي املتسلط.اخلوف املفرط، واملشاعر اإل) 1(

نقاذهم أو الوقوف إحالة من إنكار اجلريمة، واملشاعر السلبية للضحية جتاه من حياول ) 2(

 بجانبهم.
                                                           

 .ويكيبيديا، ومصادر أخرى )1(

ë̌˝]�≤<Ìe^�á¯jÌ⁄ 

ǰ÷]>�‚^€f̌◊÷<Í>^œ 
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لقدرة عىل املشاركة يف أي سلوك يساعد عىل حترير ) حالة هروب من الضغط النفيس، و عدم ا3(

 .أرسهاالضحية أو فك 

 يخدعف ،االجيابية للمعتدي جتاه الضحية صورةلعجز اخلارجي ضد اجلناة، والحالة من ا) 4( 

 !. الضحية بأ�ه يفعل ذلك من أجل مصلحة اجلميع، أو أ�ه صاحب قضية عادلة املعتدي

 التامهي مع اجلناة.عن طريق خيل ضد اخلوف الداالنفيس ) حالة من الدفاع 5( 

 ن التربير جتاه املجرم واجلريمة، و دعم وتأ�يد سلوك وتفكري املعتدي.) حالة م6( 

 كل هذه األحوال اجتمعت يف نفس واحدة فأ�تجت اآليت:

) الدفاع 5) احلب.. ثم (4) التكيف.. ثم (3) احليل النفسية.. ثم (2اخلضوع للجناة.. ثم () 1(

 اجلالد !!عن 

مع عدم  -باالستسالم هلم  كان يمكن دفاعًا عن النفس من بطش اجلناة.. أن يكتفي الرهائن

ر باجلريمة وإنكارها ولو قلبيًا  ومطاوعتهم حلني حتريرهم.. �ا عانوه من الضغط النفيس  -اإلقرا

 ! لدفاع عنه" ؟!الشديد، والرهبة من املوت.. ولكن �اذا انتهت إىل "حب اجلالد وا

العامل "العاطفي" هو الطاغي عىل  أي كانيف حاالت خطف النساء..  لقد ظهرت هذه املتالزمة

 .العبودية والولع بقوة املعتديوقد أدى اخلوف املفرط إىل حالة مضطربة من هذه احلالة، 

منه، التي تقع يف "حب اجلالد"، وال تريد الفكاك  جتمعاتويف حال سحب هذه املتالزمة عىل امل

إن هذه املجتمعات تتعرض للقهر واالستبداد والفقر ملدة طويلة.. ف وتعادي من يريد حتريرها ! بل

مة ا�ادية والفكرية والنفسية عىل األرسة؛ ومن َثم  املجتمع، يف يكون فيها الرجل قد فقد القوا

لعوز، وبغياب الرجل عن األرسة فرتات طويلة لطلب الرزق واملعاش يف أحوال شديدة من الفقر وا

مع اإلرهاب املنظم واملمنهج من ِقبل الطغاة أو بسبب االعتقال السيايس لسنني طويلة.. 

عىل عالقة خوف من النظام، ويصبح املجتمع ضحية  الشعوبجتعل  ؛طويلة دوملد والطواغيت

ع عن النظام النظام، فيعتاد عىل القمع والذل، لدرجة خيشى معها من التغيري لألفضل، ويظل يداف

وُيربر  !جدًا إىل مظاهر القمع والفساد الكثرية  االلتفاتدون  ،جداً  القليلةويذكر حماسنه  توحشامل
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ويصبح ال حيرتم إال اليد التي ترفع السياط ! ويرى يف اليد التي تريد حتريره  له توحشه، وإرهابه،

 الفوىض واإلرهاب !!

عىل بعض  أشكالهكس يف بعض ومن ثم تقليده ينعواالستسالم للجالد ثم الوقوع يف حبه، 

ئم  منها مجاعات احلركة اإلسالمية.. فريوح فريق يبحث عن "خمرج رشعي" وتربير فقهي جلرا

اجلالد، لتقع حالة من التامهي بني القوي ( اجلالد ) والضعيف، حتى يستمد الضعيف شعور القوة 

نكار القلبي ِسعة إن خاف له يف اإلقد كان و -من جالده، والشعور بحالة األمان بمزيد من حبه 

حالة "اخلوف املفرط" واهلرب من  - ! ا عليه الطغاةموُيقر  يرىض وُيتابع إنكار اليد واللسان، ولكنه

اجلاسوسية ، مما أظهر بني بعض أطياف احلركة ظاهرة "رتكان إىل الفسدة والفجرةباللجوء واال

األمر الذي يدفع إىل تغيري الواقع..  استحالة القدرة عىلتفيش شعور " عىل املسلمني، واملجانية

 كل من حياول التغيري !. حربوبل والتموضع فيه بال أدنى مقاومة،  االستسالم للطاغية،

كام تؤدي هذه املتالزمة إىل االفتتان بقوة الباطل، وتصديق دجله، والركون إىل الظاملني.. والرهان 

، وباألمة املستضعفة التي يمكن هلا املجرد حلقباالصادق يف أي مرشوع تغيري، وعدم اإليامن  معليه

 السنن اإل�ية. تع، واتب▐ لو أحسنت التوكل عىل اهللا أن تكون عزيزة قوية

وإصابة بعض أ�ناء احلركة اإلسالمية هبذه املتالزمة يمثل خطورة شديدة عليها.. إذ حامل هذا 

ية سبب له انقالبات نفسستُ  ة لديهالدين، فالرتكيبة النفسي املرض ال يصلح أن يكون عامًال هلذا

مية ميدفعه إىل حرب احلركة ذاهتا، وتسلقد ت خطرية؛ ها للعدو، كام يشيع جو من االهنزا

األقوياء، وال تصلح لبناء القوة، وال مقاومة  ذيولواالستسالم، فهذه الشخصية ليست إال جمرد 

 الظلم.

ألن النفس تكون يف حالة من السيولة  تاج إىل جهد كبري، وصرب طويلحيومعاجلة هذه الشخصية 

ورهبة شديدة من أي بطش للعدو..  وَتّرشب الدجل، ال التامسك، وقابلية شديدة لالستضعاف،

واإلحسان إليها مطلوب، وإبعادها عن أي منصب قيادي أو توجيهي رضورة، واحلذر من انقالباهتا 

58Fأمر حمتوم.

)1( 

                                                           
 .وإن رضب ظهركمقال:  -إن شئت  - راجع  )1(

*   *   * 

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/10/blog-post_8.html


136<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ã√ñ÷]Ê<‹‚Á÷]<Ì¬^flë<

 

 

 

 

 

احلركة  قيادات التي جتيدها الغالبية العظمى منالوعظية وتلعب اخلطب العاطفية واحلامسية 

، فأسلوب اإلسالمية دورًا كبرياً يف صناعة الوهم، واستهالك املشاعر، واستنزاف اخلطاب الصادق

قع  :اخلطاب أل�ناء احلركة اإلسالمية، ولألمة عمومًا هو "خطاب عاطفي" يغيب عنه حتليل الوا

قع بأ ، وتشخيص أمراضه، وعالجه بالوسائل دقيقةدوات الفهم الالتحليل الصحيح، وفهم الوا

 املكافئة. 

.. إهنا تريد البكاء ! لتفريغ الشحنة العاطفية، والشعور التحلييل فالناس متل من هذا اخلطاب

، إهنا تنتظر حًال سحريًا ليس إهنا ال تريد احلل، وال تصرب عىل تكاليفه، وال ختطط من أجله ؛بالقهر

 .فيه فاعلية هلات ليسفيه تكاليف، و

علم الناس الصرب عىل سنن التغيري، واهلمة يف أخذ اخلطوات الصحيحة عىل والقادة بدًال أن تُ 

 ! ونعمرادة اجلامهري، وما يطلبه املستإلالطريق، فإهنا تستجيب 

متى التمكني؟ متى نرص يتساءل الناس:  -والعياذ باهللا  -وعندما يطول الزمان، وتكثر املصائب 

ط ،يض يف طريق التغيري؟ كأ�ه أجهدهم عناء املاهللا ط اهللا املستقيموقطعوا أشوا   !ًا طويلة عىل رصا

َ  إِنَّ "يلوم عىل العجز كام جاء يف احلديث الرشيف:  هلالج لجواهللا   ِمنْ  َفَأ�ِْل  اْلَعْجِز، َعَىل  َلَيُلومُ  ا�َّ

وسع، ثم حسن التوكل عىل اهللا بعدها، فال بد من "اجلهد والكيس" يف استفراغ ال )59F)1"اْجلَْهدَ  َنْفِسَك 

ال بال أن يكون يف معركة ابتداء، بل و وليس خمادعة النفس وختديرها.. كمثل الذي يطلب النرص

 هام.وجمرد أماين وأ وإن هي إالحتى يف مرحلة إلعداد القوة  ! 

                                                           
 ]3627، سنن أيب داود/ 422[مسند الشاميني/  )1(

�ëfľ�Ì¬^<Á̌÷]‹‚<
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ة لرتسيخ خيرج بعض الشيوخ والقادة مرة ثانيقيقة للناس.. إدراك الفرصة وكشف احلن عوبدالً 

م ال ادالوهم، وصناعة الضعف.. عرب التأكيد عىل صحة موقف الناس، وأن النرص حتت أقدامنا ق

عن سنن اهللا ف "العقوبة" نتيجة التخلّ هي ويف احلقيقة تكون  !حمالة، وإن هي إال سويعات االبتالء

ضعها، وسياقها، وُيومهون الناس ببعض النصوص الرشعية، وإخراجها عن موا ، التي ال حتايب أحداً 

بعض شعور أهنم "أ�ناء اهللا ورشوطها.. لُينزلوها عىل أ�فسهم وعىل الناس ! ويتكون لدى ال

بل ويستعينون بالرؤى واألحالم ه" وأن نرص اهللا سينزل عليهم ملجرد أهنم باهللا يؤمنون ! وأحباؤ

  لتأكيد صحة موقفهم، فال تكون إال جرعة ختديرية للعقل !

 -والعياذ باهللا  -تأخذ البعض إىل الكبائر واإلحلاد قد ربام  صدمة اهلزيمة، التي فال تلبس أن تقع

الوقت الذي  ذات بعد صناعة الوهم، وانتظار الناس حلظة التمكني يف ..وفقدان الثقة يف كل يشء

، وبعد املذابح ال يستفيقون ! وي كأهنم يتلذذون باملحنة، ويعيشون فكر ساقون فيه إىل املذابحيُ 

 .!ملحنة ال يريدون اخلروج منه أ�دًا، مهام أكرمهم اهللا باألموال واأل�فس واألفكار ا

كام يؤدي صناعة الوهم إىل قتل األفكار الفاعلة، واملؤثرة، واستبداهلا باألفكار امليتة، التي ال حياة 

ر مرور مت ة ميتةهلا إال بني األموات.. ونقول "صناعة" الوهم، أل�ه ليس جمرد رأي باطل، أو فكر

الكرام عىل حركة دؤوبة وعمل رشيد، بل ألن الوهم والضعف أصبح ختصص وصناعة ينزع كل 

، ، ويستبدله بصورة ومهية من أفعال عبثيةاجلذري فكرة ثورية، وكل عمل يستهدف التغيري احلقيقي

طغاة ويرتك شباب احلركة اإلسالمية لقمة سهلة ُتذبح يف صمت بال مقاومة، وُتقدم قربانًا لل

بعدما استبدل البعض فكر "إعداد القوة  "والال عنفوالطواغيت باسم "الوسيطة واالعتدال 

 !.وا قومهم دار البوار واالستعداد للمواجهة" بالفكر الغاندي وأمثاله، فبدلوا نعمة اهللا كفراً، وأحلّ 

*   *   * 

يرتتب عليها نتائج كارثية، كام يتصور البعض "مرحلية" العمل اإلسالمي بصورة خاطئة.. وبالتايل 

فقد يتصور البعض أن عليه أوالً إصالح األخالق والعودة إىل اإلسالم هكذا دون حتديد لسقف 

حمدد، أو خطة واضحة.. ويقول أل�باعه: "إن أصلحنا أ�فسنا سينصلح العامل، وننترص عىل األعداء"! 
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ويف النهاية ال يتمكن من التغيري  وبمرور الوقت يتحول األمر إىل صورة من "االنعزال والدروشة"

 .االجتامعي املنشود، بل يعيش عىل اهلامش.

إىل حركة "تنويم" و"تفريغ" لطاقات الشباب،  عمل اإلسالمي واحلركة اإلسالميةفيتحول ال

عات البينية، ويف فضاء متوهم، ُيسعد  وحرصهم يف حظرية من األوهام، واملعارك الفارغة، والرصا

ثلون أي خطر عىل الباطل وأهله، بل يركبهم الباطل، وُيوظفهم خلدمة دجله كل عدو، فال ُيم

 وطاغوتيته وإفساده !!.

زية.. فال بد من األخالق والدعوة إىل اإلسالم،  وال يتصور أ�ه ال بد من امليض يف مسارات متوا

ىل مجيع عداد القوة، ومواجهة واقع الباطل بالوسائل املكافئة له عن إوال بد يف ذات الوقت م

املسارات بال تأجيل، فالباطل لن يرتك دعوة إىل أخالق أو دين هيدد وجوده دون حماربته.. وال بد أن 

 يكون هذا يف احلسبان ونحن نخطط اسرتاتيجيًا ملرشوع التغيري.

*   *   * 

وهناك من يعيش رؤية سوداوية لكل حركة وإنجاز للمسلمني، فال يرى أي إنجازات عىل 

ً يأيت دفعة واحدة يف رضبة  الطريق، وال يقبل بأي خطوة مرحلية.. بل ال يريد إال حًال كامًال جاهزا

واحدة ! لذا فهو يرفض حماوالت التغيري، وييأس من اإلصالح، ويفقد األمل، ويرى كل جهد بعني 

 ..الفشل، أو بعني املؤامرة

له ربام نصف قرن، فريو ح يرى واقعه من خالل وقد يستعني بقول مفكر أو عامل مىض عىل أقوا

كالم املفكر، دون أن يشعر الفجوة الزمنية احلاصلة، وال تطورات الواقع، وال التحديات اجلديدة؛ 

 فيكون عامل إحباط، وخبل ألي حركة أو تربية أو دعوة.

هو وهناك من ينتظر "طلب النرصة" من األقوياء ليتحرك ويميض يف بناء احلضارة اإلسالمية، و

ال ينتظر شيئًا بل يميض يف طريق دعوته وجهاده  -العامل لدينه  -لن يأيت أ�دًا، فاملسلم انتظار لوهم 

ما يستطيعه من السنن، مستعينًا باهللا، يميض بخطوات عىل  وسياسته قدر الوسع والطاقة، مستكمالً 

 الطريق، يصنع القوة ال ينتظر أن يمنحها له أحد.
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عىل مستوى  "الضعف"صناعة ويامن والفكر، عىل مستوى اإل "الوهم"صناعة  وبذلك يكون

ستغالل رصة، وعدم االستثامر فيها، أو ااحلركة والسلوك، والتخلف عن إدراك القوة بأدواهتا املعا

اهلامش املتاح، ويف كل مكان أحسب أ�ه يوجد فرصة، ويوجد هامش يمكن استغالله وتوسيع 

ودة ابتداء.. بل هو االستسالم للطغاة رقعته، ولكن روح القوة والعزيمة واملواجهة غري موج

أو املشاركة معه، ذلك أل�ه ال يوجد استقاللية، أو املرشوع الطموح الذي يريد  هادنةوالطغيان أو امل

 هلذه األمة السيادة والريادة العاملية، ويريد إخراجها من جديد عزيزة قوية.

 

 
 

*   *   * 
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حركة إسالمية هي حتديات عاملية، ذلك أن اإلسالم هو احلضارة  التحديات التي تواجه أي

الوحيدة التي تتحدى حضارة الغرب العلامنية القائمة اآلن، وترفض االندماج فيها، أو االستسالم 

دولة وحضارة كام كانت كرشيعة وهلا.. والغرب يدرك متامًا مدى خطورة وعودة اإلسالم من جديد 

ه الفكرية والسياسية واالقتصادية والعسكرية ملنع أي عودة  يف السابق، لذا فهو حيشد كل قوا

لإلسالم يف صورته الراشدة، أو حتى صورة "امللك العضوض" ! وال يقبلون من اإلسالم إال 

التصور العلامين عن عموم األديان، حيث ينحرس يف زوايا املسجد، ويف جمال حرية االعتقاد، وعزله 

60Fتنا.متامًا عن أي دور يف حيا

)1( 

إن أي حركة تقوم باسم اهللا، وباسم رشيعته ملقاومة الظاملني والطغاة، دون أن تدرك عمق و

أهدافها، وعظيم مسؤوليتها، وقدر التضحيات التي ستواجهها، وسنن قيام هذه الدعوات، وحتافظ 

ن مَ  ▐اهللا عىل حيويتها الالزمة طوال هذه الرحلة؛ حتى تصل إىل اجلنة التي وعدها 

فإهنا ال تلبث أن يساومها أهل الباطل أصحاب عندما ال تدرك ذلك، لون منهج هذه الدعوة.. حيم

 السلطان وا�ال عىل دعوهتا.. 

يساوموهنا من خالل دراسات عميقة، ومعرفة يقينية بخطورة منهج احلياة الرباين هلذه الدعوة 

هيئات ومؤسسات ترسم الذي هيدد مصاحلهم ووجودهم، بل لقد أصبح ملنهج املساومة هذا، 

 شكل املساومة وحدودها حسب طبيعة الزمان واملكان، وحجم الدعوة ودرجة فاعليتها.

*   *   * 

                                                           
 .املبدأ العلامينمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

â̌�„ǰ÷]<Ì÷Á�ÈæÁ<Ã
�⁄f̌�Œ<‡�ÿ<�̆ ]¬̌]Ç 

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/11/blog-post_25.html
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حضارة ودولة وهوية ومنهج رشيعة وعودة اإلسالم ك :هوحقيقية هدف أي حركة إسالمية إن و

عترب يف ذاهتا هتديدًا حياة قائم عىل التوازن بني الروح وا�ادة.. وهلذا فأي حركة إسالمية صادقة تُ 

للحضارة العلامنية الغربية، واحلرب عىل اإلسالم، واحلركات اإلسالمية من قديم، إال أن أخطر هذه 

 !. "يف حرب احلركات اإلسالمية "توظيف اإلسالم ذاته :احلروب هي

 ومازالت هذه احلروب تستهدف أمرين:

 بعضها ببعض.األول: استغالل اختالفات احلركات اإلسالمية يف رضب 

 الثاين: العمل من خالل خطة العدو.

فأما يف مسأ�ة رضب احلركات اإلسالمية بعضها ببعض فيتم عن طريق استغالل فشل هذه 

ل عىل العدو االستثامر يف إفساد ذات البني، هّ س احلركات نفسها يف "إدارة االختالفات" فيام بينها، مما

صحاب األهداف الواحدة، ومن جانب آخر حماولة لسحب وإشعال املعارك اجلانبية والبينية بني أ

ية والدينية عن هذه احلركات عن طريق رجال الدين الرسميني، وغري الرسميني ريالرشعية اجلامه

ونوا البديل الديني عن احلركات اإلسالمية.  التابعني للطغاة والبغاة، لُيكَّ

عدو، يستغلها ويركبها ويستنفذ  وغفلة احلركة اإلسالمية عن ذلك جعلها هدفًا سهًال لكل

 :مما يؤدي إىلا، ثم ينسفها نسفًا يف النهاية ! حاجته منه

 اإلقدام عىل مغامرة غري حمسوبة العواقب. -

قع، وبناء مصالح مشرتكة - ، وترك مرشوع التغيري مع العدو أو انغامس األفراد يف األمر الوا

 كله، وتبدل الفكر.

 ب من دائرة التأ�ري والعمل.أو االنكفاء عىل الذات، واالنسحا -

يتها، واستغالهلا، وخداعها..  فَيعدها  ؛إىل مجاعة ما -مثًال  - فيعمد الطاغيةفأصبح من السهل غوا

حقق له بعض األغراض السياسية، ثم إذا رفعت يدها وُيمنيها باألوهام واألكاذيب، ثم يركبها لتُ 

 راقها للعدو !.قطع رأسها، بعد أن تكون كشفت كل أو ..لتأخذ اجلائزة



142                                                                          ]Ç¬˘]<ÿf�Œ<‡⁄<ÃÈæÁj÷]<Ì÷Á„â 

 

الفتاوى املؤيدة  صدارية يف استريليستغل مكانتها العلمية واجلامه ؛إىل مجاعة ما غيةاويعمد الط

وحامي محى اإلسالم، وتظن  حتى يظهر بمظهر املدافع عن الدينلبغيه وظلمه وعدوانه وعاملته، 

 هبم يف غياهب السجون. ا وزجو اعتقلوهم ذا انتفت احلاجة إليهمثم إ اجلامعة بالطغاة والفسدة خرياً،

 ؛اً ليستغل محيتها للجهاد، والثأر لإلسالم، فيموهلا علنًا أو رس ؛إىل مجاعة ما ةغياويعمد الط

ه، أو ليساوم هبم يف لعبة سياسية قذرة، حتى إذا انتهى دورهم.. تم ئليتخلص هبا من خصومه، وأعدا

 القضاء عليهم مجيعًا.

العدو، وأوهامه، وتوهم مصلحة رشعية أو سياسية ال تأيت  مما يوضح سهولة االستجابة لدجل

 أ�دًا.

*   *   * 

أن يرسم العدو خطة حمكمة من البداية، أو يرى بذورها  :" فهوالعمل من خالل خطة العدووأما "

ام خيدم خطة العدو.. دون أن يشعر املخدوعون وتوظيفها بيف رحم األمة، فيعمد إىل توجيهها 

 بذلك.

ر التكفريي" هو من أفضل ما جييد العدو استغالله، فإنه يبارك هذا الفكر وُيشجع ولعل "الفك

من إفساد الصفوف، ورفع السالح عىل أ�ناء  دثهأزمات خطرية يف األمة، و�ا ُحي عليه، �ا ُيسببه من 

الدرب، فيجعل األمة تنفر من أي حماولة للتغيري، وُتفضل وضعها احلايل عن هذا  إخوةاألمة، و

عال  .رصا

وهو يشعل املعارك بني طوائف األمة املختلفة، وجيعلها ال تلتفت إىل العدو احلقيقي.. والعدو 

 -أجاد يف ا�ايض اللعب هبذه الورقة، وترك للجهالء مساحة كبرية من العمل؛ لينفذوا له خططه 

 ية !.، ثم يقيض عليهم يف النهاوالِكْرب  بل خدمة جمانية سببها اجلهل -دون عاملة منهم 

*   *   * 

كام يتم إضعاف وإفساد "الفعل احلركي" للعمل اإلسالمي، والدعوة اإلسالمية عن طريق 

"التحكم والسيطرة" عىل بعض القيادات التي يتم اختيارها وفرزها داخل املعتقالت، حيث تكون 
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ارص األمنية التي إضافة إىل العن ،"االخرتاق الفكري واألمني"املعتقالت حمطة لـ "التحليل النفيس" و

 تصنعها األ�ظمة الطاغية، وُتدخلها إىل احلركة اإلسالمية، للتوجيه والتجسس !!

عىل توجيه الشباب والعمل  -إما فكريًا أو ماديًا  -تم التحكم فيها يوتعمل القيادات التي 

مبارش  وبتوجيه -ومن ورائها األ�ظمة الفاسدة  -اإلسالمي بام يصب يف مصلحة األجهزة األمنية 

منها، حتى من حيث اختيار القيادات، وإجابات الفتاوى، وحتديد املوضوعات الفكرية، وإطار 

 احلركة؛ فيتحول "العمل لإلسالم" إىل العمل "للطغاة والطواغيت" وباسم اإلسالم ذاته !!.

عية عىل نمط معني، ونسق حمدد.. واختيار نو -حتت عني األجهزة األمنية  -ويتم إعداد "كوادر" 

الية واالجتامعية والفكرية قابلية للطاعة العمياء، وتم السيطرة النفسية وا� ممن الشباب لدهي

، وينجذب إىل ذلك الشباب الذي يعاين فراغًا عاطفيًا وأرسيًا أو ظروفًا مادية صعبة أو من معليه

هو الشيخ واألب،  لديه هنم للشهرة أو ا�ال، ليكون "الشيخ أو القائد" بديًال عن األرسة، فيكون

وبذلك يتحول الوالء إىل "شخص" الشيخ والقائد، وكالمه فوق كل كالم، ورأ�ه هو احلق املطلق، 

 ومن ثم يتم القضاء عىل القيم املعنوية، وطرد وتصفية الكفاءات املخلصة واملبدعة..

ألن ومن الشباب من ينخدع هبذا الدجل، ومنهم من يعرف أ�ه دجل، ويميض يف طريق الدجل 

مصري حياته ا�ادية واألدبية ارتبط بشكل مبارش هبذه القيادة، والقيادة هي التي متلك "صك الغفران 

واحلرمان" فيكون االستسالم هلا أشد، ومتلقها ونفاقها أقرب طريق للوصول ووراثة القيادة؛ 

 .م والعياذ باهللانهمل صد عن سبيل اهللا، وطريق إىل جوبذلك يصبح هذا النوع من الع

*   *   * 

والوعي بخطورة العدو، وأساليبه، وكيده، ومكره املحيل والعاملي، وفهم طبيعة املجرمني 

وُسبلهم، وفهم رسالة اإلسالم، والتحديات احلضارية التي تواجهنا، وقبل هذا وذاك اإلخالص 

سالمية ول دون استغالل األعداء، وتوظيفهم للحركة اإل، من شأ�ه أن َحيُ هلالج لجوالتجرد الكيل هللا 

  لتحقيق أغراضهم، وإحلاق الرضر باإلسالم ورسالته.

 

*   *   * 
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يف حتديد خريطة األعداء، وخريطة األصدقاء..  -وأي حركة  -عندما تفشل احلركة اإلسالمية 

 ون األمني ! وقد وقع ذلك األمر منؤمتن اخلائن، وُخي فقد تتخذ العدو صديقًا، والصديق عدوًا، فيُ 

 .لُتكّون صورة مثالية من "الغفلة والرعونة" ؛ف احلركة اإلسالميةبعض أطيا

 دولة وحضارة وثقافة وفكررشيعة وإن أي حركة قامت من أجل إعادة هذا الدين إىل احلياة ك

ستبني فصل لنا اآليات لنَيُ  ▐ ال شك أن هلا أعداء يف الداخل واخلارج، واهللا وهوية جامعة

ُ  َ َوَ�َاَِّك  ﴿: سبل املجرمني ََبِ�َ  ْ�ََاتِ  َرّصِ ّْ  ]55:  األ�عام[ ♂ ُّْْمْجرِِم�َ  َسِِاُ   َولََِ

ذو النزعة العنرصية  - والتسلسل التارخيي لواقع أمتنا املسلمة، وما أداه االحتالل الغريب

تبعون من أدوار خبيثة يف بالدنا عىل كافة املستويات، وما تركه لنا من عمالء وخدم ي -الصليبية

 من كل اجتاه ! ُملغم وواقعٍ كربى،  جيعلنا أمام حتدياٍت  ..فسدون علينا أمرناأمره، ويُ 

كشف لنا عن مدى خطورة احلالة التي نحن يذه األحداث التارخيية والواقعية وإن النظر بدقة يف ه

احلكم واحلياة بام خيدم مصالح األعداء يف  اتفيها، وعن مدى شدة التحكم فينا، وتوجيه مسار

 املرتزقة يف الداخل، وُيكبل الشعوب عن أي سيادة وحترر.املجرمون قق أطامع اخلارج، وحي

هذا  - ًا لكل األ�ظمة الفاسدة والعميلةواحلركة اإلسالمية الصادقة ال شك أهنا ُمتثل هتديدًا وجودي

وهذه احلركة اإلسالمية يتم  - فسد هي األخرى بعدوى هذه األ�ظمةومل تَ  ،إذا صدقت احلركة

 معها بمنتهى الوحشية والال إنسانية، باستخدام أحط الوسائل يف استئصاهلا والقضاء عليها. التعامل
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 ونشأ يف احلركة اإلسالمية اجتاهات عدة يف التعامل مع هذه األ�ظمة:

 اجتاه يعطيها الرشعية كاملة، وجيعلهم والة أمور رشعيني. -

 اجتاه ينازعها الرشعية، وينافسها عىل اهلامش املتاح. -

 ر كل من يقرتب من منظومة احلكم واحلاكم أو يشارك فيها.اجتاه ُيكفّ  -

ت.نعاجتاه ي -  زل متامًا، وينكفئ عىل نفسه، وينتظر اخلوارق واملعجزا

 وجعل كل فريق يستدل لصحة موقفه من أخطاء غريه.

فمن يشاهد حاالت الغلو يف التكفري، يقول إن إعطاء الرشعية هلم هو الصواب. ومن يشاهد 

لم والفساد، يقول تكفريهم هو الواجب، ومن يشاهد أخطاء هؤالء وهؤالء ينظر لنفسه عىل أ�ه الظ

 الوسطي املعتدل !.

فال رشعية للبغي، وال  فهو حمض الباطل والدجل؛ :للطغاة فأما االجتاه الذي يعطي الرشعية كاملة

  ..ع العدو"للظلم، وال للفساد، وال للتغلب اجلربي، وهذا اجتاه "التوافق الكيل م

فالتكفري ليس طريق التغيري، بل هو باب للفرقة واالختالف،  :وأما االجتاه الذي ُيكفر اجلميع

 واهلدف ليس التكفري إنام البناء واجلهاد.

من حيسب نفسه عىل وسطية واعتدال بني املوقفني  ووه :وأما الفريق الذي ينازعها الرشعية

بالعدو" أل�ه حيسب أ�ه عندما يمتنع عن تكفريه، فإنه السابقني، ولكنه يقع يف "إحسان الظن 

يتهاون يف التعامل معه، من ثم ق وعوده، ويصدوت ! الظن به جيب إحسان مؤمناً  بالرضورة يكون

 يف التوجيه والقيادة.. اً حقوجيعل له 

ومن ثم تنشأ حالة من "الرتاخي" الفكري واحلركي.. وحالة من "الشعور باألمن" عندما ُتصدق 

 معسول كالمهم، أو سمتهم املزيف، كام تظن كذلك أ�ه يمكنها عود الظاملني، وعندما تنخدع يفو

حماولة "اإلصالح من داخل النظام" وأن جمال عملها هو إصالح النظام.. رغم فساده فسادًا ال 

عىل  ول دون إصالحه، وال تفكر يف إنشاء نظام جديد يقومُيرجى معه صالح، وأن بنيته العلامنية َحت 
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هوية إسالمية صافية، ورشعية ربانية حاكمة يف كل املؤسسات، وحارضة يف الفكر والشعور، 

 والتصور والسلوك، والترشيع والقيم، والنظام والثقافة.

 فهو يأخذ "إجازة مفتوحة" حلني ظهور املهدي !. :وأما االجتاه الذي ينعزل متاماً 

*   *   * 

ة الباغية ترسم بدقة خريطة أعدائها، وتضع عىل القائمة والعجيب يف ذلك أن األ�ظمة الظامل

، واستغالل احلركة اإلسالمية، ثم بعد ذلك جتيد التالعب هبا، وحتوير أهدافها، وخداعها

 حتى جتيد التالعب هبا. احلركة قياداتفهم نفسية راسة علمية دقيقة، و.. بعد دراستها دتناقضاهتا

األ�ظمة الفاسدة َيّدعون السمت واخللق اإلسالمي، فمثًال رجال االستخبارات الفكرية يف هذه ف

ْدعون قيادة إسالمية للقاء ودي ثم يتظاهرون بالصالة واحلج بل وصوم النوافل.. فأحيانًا يَ 

ب والطعام بزعم أ�ه صائم ! وعندما ترى  ُيضيفوهنا، وال يتناول رجل االستخبارات شيئًا من الرشا

واخللق يتهم نفسه، وحيسن الظن بالعدو، ويتخىل عن يقظته وحذره..  القيادة اإلسالمية هذا التدين

 وُيسّلم له كل يشء !

در احلركة اإلسالمية، وي وإحسان الظن هذا يأيت ذهب بتضحياهتا سدى، وُيغرقها يف التيه، عىل كوا

فقًا من  وجيعلها تبحث عن "النقاط املشرتكة" مع العدو للتوافق حوهلا، وال يكون هناك توا

 ساس، بل هي حقول أ�غام، وعمليات متويه وخداع.األ

ع إحسان الظن بالعدو، يقوم هذا العدو بتوظيف املخدوع لرضب باقي أطياف احلركة وثم بعد وق

فيشيد العدو بأمهية رجل احلركة اإلسالمية، وعظيم  ؛"نفاق الربامجاتيةاإلسالمية، ويزرع يف قلبه "

ولكن اجلامعة األخرى من احلركة  :نب آخر ويقول لهيتسلل إليه من جاأهدافه، ودوره.. ثم 

اإلسالمية ُتفسد عليكم عملكم، وُمتثل خطورة عىل اجلميع، وجيب حماربتها فكريًا، وكله من أجل 

 "مصلحة الدعوة" فُيحول املسلم سالحه نحو أخيه، ويرتك عدوه !!.

.. بل "سالح الرشعية"ال ، و"سالح التكفري"وإن معرفة األعداء لسنا بحاجة فيها إىل إشهار 

  ..تهم دراسة واعية، حكيمة، دقيقةمعرفة ُسبل املجرمني، ودراس
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ليس معنى احلكم لعدو بظاهر اإلسالم أ�ه يعطيه احلق يف الظلم والبغي والعدوان، وال يكون و

احلكم للمنافق بظاهر اإلسالم ال يعني كام أن ، ▐حلكمه أي رشعية حتى يقوم بكتاب اهللا 

61Fم،له أن يكون يف سدة احلكأ�ه حيق 

سيتحول  -يف هذه احلالة  -�ه أل ويف يده دفة التوجيه والقيادة؛ )1(

باملجتمع كله نحو النفاق والبغي والظلم واإلفساد.. هذا إذا كان احلاكم ونظامه مستقًال وسيد 

ره،  وء فُس  ؟!ملحتلاملحارب ا كان احلاكم ونظامه جمرد عهدة وأداة استعامرية للعدو فام بالنا إذاقرا

الظن هو املُقدم، واحلذر يكون عىل أشد ما يكون، واالستعداد للمواجهة والصدام مرحلة ال مفر 

 منها.

 

 
 

*   *   *

                                                           
ََ ََِص�ْف بل جاء التحذير القرآين بعدم اختاذهم بطانة أو أولياء: ﴿  )1( ف َو ّا ِِ ْم َو ُِ ْ مِاْ ََ َ�ّتِخُاوْ  ]89[النساء :  ♂ َو

 .♂ فِئَََْ�ِ  ُّْْماَافِقِ�َ  ِ�  لَُ�مْ  َتَما ﴿قوله تعاىل:  سورة النساء، يف "تفسري املنار"  -إن شئت  -راجع 
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أن يعرف "احلقيقة" كاملة كام هي !  -يف واقعنا املعارص  -يكاد يكون أصعب يشء عىل اإلنسان 

ية املذهبية واحلزبية، ثم إذا ظهر منها يشء يتم فاحلقيقة ختتفي حتت املصالح السياسية، والعصب

م ِمن احلقيقة ما خيدم فكره، أو يؤيد حركته، توظيفه بام خيدم مصالح الطائفة واجلامعة.. واجلميع ُيقدِّ 

 أو يؤكد مذهبه.. 

، تتجرد هللا وحده بعيدًا عن أي مصلحة أو تعصب.. ▐فال نكاد نجد شهادة خالصة هللا 

عات،ولو قال كل إنسان شه والتنازعات، وال  ادة احلق خالصة هللا، ما احتجنا إىل كثري من الرصا

وما احتجنا ألطنان من الكتب التي ترد عىل اخلصوم، ويقوم اخلصوم بدورهم بالرد  غرقنا يف التيه،

 عليها. 

وعندما تصبح احلقيقة شهادة للذات ال هللا.. تتمزق تلك احلقيقة بني األطراف املتصارعة 

 شهد كل طرف لنفسه، وُيربأ ساحته، وُيقدس حزبه.، ويَ واملتعصبة

واحلركة اإلسالمية ُيفرتض أهنا ما قامت إال من أجل إحقاق احلق، وبيان احلقيقة، ودعوة الناس.. 

أهنا متارس ما يامرسه فسدة الساسة، من التالعب  -النفعي  -ولكن وجدنا من سلوكها الربامجايت 

 صاحلهم اآلنية، ال بام خيدم احلق والعدل، وال بام خيدم عموم الناس.باحلقيقة وتوظيفها بام خيدم م

شهادة زور عىل دين اهللا، وال شك أن الشهادة للذات باستخدام الدين والعاطفة الدينية هي 

ََْ ﴿ ولو عىل أ�فسنا:لباطل، وقد أخذ اهللا علينا العهد يف أن نقول بالعدل باوشهادة  ْ  قُلْتُمْ  � ِدُّوْ َْ  فَا
ِْدِ  قُْرَ�  ََْ َ�نَ  َّوْ وَ  ِ  َو�َِع ّّ ْ  ْ ْوفُوْ

َ
اُ�م ََلُِ�مْ  أ َّ  .]152:  األ�عام[ ♂ تََاّكُرونَ  لََعلُّ�مْ  بِهِ  َو

é̌÷]�ÏÅ^„<÷Ñ̌◊�l]<
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يرتكب  هأ� لذات ال هللاصور ملن يشهد ل العمل" فهو ال يُ نيومن احليل الشيطانية املعروفة "تزي

هو من أجل خدمة اإلسالم، ومصلحة املسلمني؛ صور له أن ما يفعله جريمة يف حق دين اهللا، إنام يُ 

ق الروح  .، أو املراجعة عند وقوع الكوارثحتى يسرتيح من وخز الضمري، أو اليقظة يف حلظة إرشا

وال  مصلحة جلامعته، ودفاعًا عنها ! ..كام يتصور البعض أن يف الشهادة للذات، ويف إخفاء احلقيقة

اطلة ترض أول ما ترض اجلامعة، وُتبقي أمراضها لتنترش بل إن هذه الشهادة الب ؛يكون ذلك أ�داً 

، بينام الشهادة هللا، من أجل اهللا، ابتغاء مرضاة اهللا وحده ال رشيك له هي وتتعقد، ثم تنهار فجأة

كل  -ولو بعد حني  -وجتذب إليها  ؛التي حتافظ عىل احلركة حيوية وصحية وصادقة وشجاعة

 خملص وأمني وكريم.

*   *   * 

ُحتري العقل، وجتعله يقع  -أ�ناء الشهادة للذات وللجامعة  -لطريقة التي يتم هبا إخفاء احلقيقة وإن ا

مبتورة  يقة لن يصل إليها.. بل سيصل إىل أجزاءيف التناقضات، ومن ال يصرب عىل البحث عن احلق

حلقيقة الكاملة.. منها، مل تظهر إال خلدمة اجلامعة أو الدفاع عنها؛ فنعرف جزءًا من حقيقة ما، دون ا

 ومل يظهر هذا اجلزء إال من أجل إخفائها عن الناس أو توظيفها برامجاتيًا..

ُيضيع علينا االستفادة من  -للدفاع عن الذات واجلامعة  -وإن متزق احلقيقة، وإخفاءها، وضياعها 

ا نبذل وجيعلن ملستقبل نفس األخطاء دون أن نشعر،جتارب ا�ايض واحلارض، وجيعلنا نكرر يف ا

عات  ،جهودًا مضاعفة مضنية للبحث عن احلقيقة كاملة ء والرصا واستخالصها من بني األهوا

 والكتامن.

ط اهللا املستقيم،   :وفيها جيبوإن الشهادة باحلق ال بد وأن تكون مستقيمة عىل رصا

ذئب الرشف والعلو والرياسة عىل اآلخرين، بان اجلائعان اللذان يف القلب: [ذبح الذئ -

 اهلوى والضاللة. فهام مدخل )62F)1]نىا�ال والغوذنب 

                                                           
ِف لِِدينِهِ كام جاء يف احلديث الرشيف: " )1( َ اِل َوالرشَّ  "َما ِذْئَباِن َجائَِعاِن ُأْرِسَال ِيف َغنٍَم بَِأْفَسَد َهلَا ِمْن ِحْرِص اْملَْرِء َعَىل اْ�َ

 ]2376مذي/ [جامع الرت
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 .هلالج لج القيام هللا باحلق والشهادة بالقسط، والقيام بالقسط والشهادة هللا -

 ، فيتحقق احلق والعدل الرباين."الرمحة والقسط"أن تكون الغاية هي  -

 استفراغ الوسع واجلهد يف إبصار احلق، والتحقيق يف األقوال عند مجيع األطراف. -

 اإلرهاب الفكري واالغتيال املعنوي يف اهلجوم عىل اخلصوم. عدم استخدام -

فقة اهلوى  -  وأعدم اعتقاد حكم مسبق أو باجلملة والعموم، وعدم البحث عن حجة ملوا

 جعل الرشع يف خدمة اهلوى.

طلق أو باطل مطلق يف مجاعة من املسلمني، فال بغي عىل املخالف بغري مق حعدم اعتقاد  -

 وجه حق.

ِمرَْت  َكَما فَاْستَقِمْ  ﴿ : طلب احلقعدم الطغيان يف -
ُ
ََ  َمَعَك  تَاَب  َوَمن أ ْ  َو وْْ ََ ْْ [هود:  ♂ َ�

112[. 

ََ  ﴿ :عدم التفريط يف احلق بالركون إىل الظاملني - ْ  َو َِنَ  َِِا  تَْرَكاُوْ ِّ ْ  ْ ُ�مُ  َللَُموْ ّّ  َتتََم
 ط وال تفريط.؛ فال طغيان وال ركون إىل الظاملني.. ال إفرا ]113[هود:  ♂َّْارُ 

*   *   * 

ب السياسية، والتجمعات الفكرية  إن األديان الوضعية، واألديان الساموية املحرفة، واألحزا

أي نقيصه.. إال أن الدين  - ولو بالباطل -شهد لنفسه وجلامعته، ويدفع عنها والطائفية.. كل منها يَ 

أ�فسنا أو أقرب املقربني، وهذا هو ولو عىل  "اإلنصاف املطلق"و "العدل الصارم"اإلسالمي شعاره 

انتفى عن أ�باعه هذا النور، فقد أصبحوا عبئًا عىل هذا الدين،  نبريق وعظمة ونور هذا الدين، فإ رس

بِاُموْ ﴿الذي قال:  وليسوا دعاة له.. بل يصدون ببغيهم عن دين اهللا
َ
اَدةَ  َوأ َِ َّ ّْ  ِ ّ  ]2:  الطالق[ ♂ ِّ

﴿  ْ ِ  قَّوِْم�َ  ُكوَُوْ ّ َدْ  ِّ َِ ِط  ُش ّْ ْ  ﴿ ]8:  ا�ائدة[ ♂ بِالْقِ ِط  قَّوِْم�َ  ُكوَُوْ ّْ َدْ  بِالْقِ َِ ِ  ُش ّ ِّ ♂  
  ]135: النساء[

*   *   * 
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ف، فقد ُيظن أن االنحرافات هي انحرافات  هذايتعجب من  -وأ�ا منهم  -ولعل البعض  االنحرا

لسمت اإلسالمي، ولكن طفح عىل السطح حالة خفية دقيقة يف الفكر أو يف النفوس، ُخيفيها ا

 ن يدعي التدين والعمل هلذا الدين !.السباب والشتائم بأقبح األلفاظ يف سلوك ُمهني مل

 .! ولألسف متت الرشعنة للسب والشتم، والبحث عن أدلة رشعية تؤيد صحة هذا املسلك

نزل  نس.. فإصيده بني الناركذلك هو ولق، واإلنسان املؤمن إنام عالمته وشعاره هو حسن اخلُ 

 يتبق له رصيد عند أحد. لك السب والشتم، فلنملستوى الرعاع بسلوك مس

بل كان السمت الظاهر يغلب عليه طابع  ،مل يكن موجودًا يف السابق وهذا السباب والشتائم

 حاالت كثرية تم فيها تعميم السب والشتم أ�ه ظهرتاالحرتام والوقار، ومازال كذلك.. إال 

ءوا  .لسخرية واالستهزا

وجود  هو الصدمة اهلائلة عند اهلزيمة، واإلفالس يف أدوات املواجهة، وعدمولعل سبب ذلك 

 تعدوه ! ومتى كانخصمه أو بالسب عىل  البعض غري األلسن ليطلقهاد الوسائل املكافئة.. فلم جي

 ؟!األعداء تسقط بالشتم والسب

خيرج عن أدبه ليامرس هذا االنحراف، حتى إن  ولكنها حالة نفسية عاطفية حادة جعلت البعض

 بعض النساء من أ�ناء احلركة اإلسالمية وقعن يف ذلك أ�ضًا !

وال يصح التهاون يف هذا السلوك املنحرف، بل جيب إنكاره حتى ال ينترش ويتعمم، فاإلنكار يمنع 

 االنتشار، وُيبقي االنحرافات يف أضيق مكان.

�ä÷]f̌�h^<�À÷]Ê�ÖÁr<
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عن  ساءة باإلساءة، والرتكيز عىل اهلدف، وتعرية احلقائق جمردة بعيداً إن الصرب واحللم وعدم رد اإل

لة، من شأ�ه أن جيذب وتقديم احلق يف أهبى ُح  ،ة سبل املجرمنيالتشتت بعبث اآلخرين، واستبان

بل بالعمل اجلاد عىل الطريق  ،قطاعات كبرية من األمة، وجيعلها ال تنشغل بالسب والسب املضاد

 صغائر األمور.فها، غري ملتفتة لالقويم، مدركة هلد

*   *   * 

 وأما الفجور يف اخلصومة:

عند  -واعتامد منهجها التعليمي  ،فنظراً لعدم وجود املنهج الرتبوي الراشد يف احلركة اإلسالمية

عىل بعض كتب الرتاث للرد عىل اخلصوم، وإفحام اآلخر، ولدى البعض اآلخر عىل  -البعض 

ً للرتبية من األ�باع، ونظراحلشد الكمي ألكرب عدد  ر النفس، وأمراضها.. البعيدة عن أغ السطحيةا وا

 حيصل عند اخلالف الفجور يف اخلصومة، حتى عىل مستوى القيادات !.

 ومن مظاهر هذا الفجور: 

 تبليغ األجهزة األمنية املعادية عن املسلمني العاملني.  -

ر، وكشف املخبوء منها عىل املأل. -  فضح األرسا

 الشحناء والبغضاء والغل بني مجيع األطراف.إشاعة  -

 ضياع احلقيقة حتت أقدام اخلصومة. -

 عنه األجهزة األمنيةعند وقوع أي خالفات أرسية أو جتارية ُيلوح كل طرف لآلخر بتبليغ  -

 . !! ، كأن الكذب واخليانة مسأ�ة سهلة، وسالح مبسوط يف يد اإلخوةولو بالباطل

 وقعت اخلصومات. نلومة يف أ�نائها، إعدم إعانة األرس املسلمة املك -

 وهذا الفجور يؤدي إىل:

ء بني أطياف احلركة اإلسالمية أو داخل اجلامعة  - فساد العالقات االجتامعية األخوية سوا

 الواحدة.
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 ألعداء.كشف عورات املسلمني ل -

ت السيئات. -  دفع السيئة بعرشا

 ك تافهة.اإلساءة إىل الدعوة اإلسالمية، واستهالك األعامر يف معار -

 طرد الكفاءات وتبديد الطاقات، وتقريب األكثر طاعة ال األكثر علًام وفهًام. -

وهذه الصورة من األخالق ال يريد العدو أكثر منها، فهذه كافية للتدمري الذايت، وانفساخ العقدة، 

، وتنفري الناس، عندما يرون أن أخالق عموم املسلمني أفضل من أخالق مسلمي احلركة اإلسالمية

 أو عىل أقل تقدير ليسوا أفضل حاالَ ً من غريهم.

خذ أ" وال بد أن توحسن خلقهالكريم سلوكه " :ورصيد املسلم يف دعوته وسياسته وجهاده هو

 الرتبية جماهلا الكايف حتى يكون املسلم العامل لدينه مثاالً ُحيرتم من اجلميع.

 

 

*   *   * 
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 صور الرتبية اخلاطئة، التي تعتمد صورة نمطية من قوالب، تقوم عىل ينشأ "التدين املنحرف" من

وكبت الطاقات اإلنسانية، ومن صور الرتبية التي ال تلتفت إىل  ،التعصب، والغلو، ونبذ املخالف

ها طول القهر والطغيان، ومن الرتبية التي تغفل تزكية اإلنسان، ئ"أمراض االستبداد" التي ُينش

 دون سمو روحه ! وتنشغل بحشو عقله،

.. واملؤاخذة عىل واألدعية إذا قاهلا يف جلسة فقد أ�م مهمته صور له التدين جمموعة من األذكارأو تُ 

، بعض األذكاردقيقة يقول بعض أ�ه بمجرد أن جيلس يف لإىل االشعور" الذي يتسلل هذا األمر، هو "

كام هو  -ره عىل هذا النحو قد يؤدي فإنه قد أدى األمانة، وقام بام عليه، واألمر ليس كذلك، وتصو

إىل نوع من "الرهبنة الدينية" و"الدروشة الواقعية" واختزال مفهوم الذكر واالستغفار  -حاصل 

 ألقىص درجة، وأقل معنى.

إن الذكر يف التصور اإلسالمي ليس هو معناه اجللوس دقيقة لتقول عدد معني من التسبيحات، إنام 

ِِْم  ﴿اهللا سبحانه: معناه "االتصال الدائم" ب ِ اُو� ُْ  َ
ف َوَ�َ ّّ بِاَاماف َوُبُعودْ ََِن ََْاُكُروَن ْ ِّ ْ

ه ؤالدائم، هو انشغال القلب وامتال فهذا الذكر الدائم، واالتصال ]191: عمران آل[ ♂ َوََُتَرّكُرونَ 

ت واألرض،▐بحب اهللا   ، وهو كذلك الفكر والتفكر والتأمل يف ملكوت اهللا يف السموا

 وما خلق اهللا من يشء، هذا هو معنى الذكر.

فهو عىل املستوى الفردي التوبة الدائمة، واملراجعة املستمرة، وهو تطهري النية،  وأما االستغفار:

وإصالح الرسيرة، وكف اإلنسان ظلمه وبغيه، أما عىل املستوى اجلامعي وحياة األمم: فهو إقامة 

احلق ال نخشى يف اهللا لومة الئم، والقيام باألمر باملعروف  احلق والعدل، وإقامة دينه ورشعه، وقول

ǰ÷]�ËÇ�‡<�π]v̌fl�Ü<Õ
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ياة من والنهي عن املنكر؛ فيكون يف الذكر واالستغفار صالح لإلنسان من داخله، وصالح للح

َْرُِروْ َر�ّ  خارجه، ولذلك قال تعاىل: ﴿ ف ْْستَ ّرارْ ََ لَاُْ�م ّمِْدَرْرْف  .ُ�ْم َُِِّه َ�َن  ََ َما   ّّ  ♂ َُرِْسِ  ّْ

 فهذا هو املعنى احلقيقي.  ]11، 10:  نوح[

*   *   * 

صورة التدين املنحرفة، تعمد إىل صورة جد خمتزلة من "الشخصية اإلسالمية الربانية، الشاملة و

زنة واإلجيابية والفاعلة".. هذا االختزال حيرص طاقات اإلنسان كلها، ويربز صورة واحدة  واملتوا

 خ، أو احلزب، أو اجلامعة... إلخ.هي صورة التدين وفق رؤية الشي

ز الصورة التي تربى عليها، والتي  ويف هذه الصورة من االنحراف.. يكون اإلنسان متطرفًا يف إبرا

هبا يشعر بـ "االنتامء" إىل اجلامعة التي ينتسب إليها، ولكن تبقى باقي الطاقات املختزلة واملحصورة 

 اكني، وتزلزل اإلنسان يف حلظة "ثورة الفطرة" !.واحلبيسة داخل النفس اإلنسانية تثور كالرب

 له هو إنسان ناقص جاهل منحرفنشأ اإلنسان عىل أن كل خمالف يَ : ويف صورة التدين املنحرفة

وهذه الصورة من التدين ال تعتمد عىل  ة فيها إساءة تقدير، وقلة احرتام،ضال.. ينظر إليه بصور

ا إما عىل بدعة أو ضاللة ليه هو "احلق املطلق"، وإن غرينع "التفكر" بقدر ما تعتمد عىل إن ما نحن

وهبذا ينغلق عمل العقل متامًا يف البحث والنظر والتفكر والتأمل، وتبقى "احلمية النفسية"  !أو كفر

بطة التي جتمع بني املتدينني من هذا النوع.  هي الرا

ا يكون يف حالة من التفسخ وعندما تتحرك هذه الصورة من التدين يف املجتمع، والذي غالبًا م

وعًا من واالغرتاب، وفقدان التواصل االجتامعي الطبيعي؛ متارس هذه الشخصية املنحرفة ن

ملن حوهلا.. فإهنا شديدة القسوة، عنيفة اخلطاب، حادة األسلوب، وعندما  "النفيس "اإلرهاب

هم من يشعر باخلوف تتفاعل الناس مع هذه الشخصية، منهم من يشعر بالتقصري وجلد الذات، ومن

ض، ومنهم من يعلن احلرب... إلخ من صور  واخلضوع لألقوى، ومنهم من يشعر بالنفور واإلعرا

 التفاعل اإلنساين داخل املجتمعات املفككة، والفاقدة اهلوية !

ية وبذلك تكون من معامل هذه الشخصية: اختزال الطاقات اإلنسانية، وسجنها، والقسوة، وأحاد

 ..دي إىل "الكبت"النظر، مما يؤ
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"الكبت اجلنيس" وجعلوا يلمزون اجلامعات  :ولقد جعل علامء النفس تفسري الكبت هو

لعل الغرض منه الطعن يف  ،اإلسالمية، واملجتمعات املتدينة بـ "اهلوس اجلنيس" وهو تفسري خاطئ

لنفس، ليس فيها كل ما يمت لـ "الدين" بصلة، وإال ففي الصورة العلامنية التي يدعو إليها علامء ا

 ة !يهوس جنيس فحسب، بل فوىض وتطرف جنيس أقرب إىل عامل البهيم

ليس الكبت اجلنيس فحسب، إنام املقصود هو الكبت الروحي،  :هو إن الكبت املقصود هنا

 والكبت الفكري، والكبت االجتامعي، والكبت النفيس..

قية.. : الذي ُحيرم فيه اإلنسان من حلظات السمو الفالكبت الروحي روحي، والرتبية الروحية الرا

غايته ونيته نحو التي تؤدب اإلنسان، وهتذب انفعاالته، وترتقي به خلقًا وسلوكًا، والتي ترصف كل 

هذا الكبت يعترب طاقة حبيسة معطلة.. تركها بال ترصيف وعمل، يؤدي إىل صور  وجه اهللا الكريم؛

 منحرفة من "التصوف" !.

ل  : الذي حيرمالكبت الفكري اإلنسان من التفكر، والتأمل، والبحث، وجعله يعيش أسرياً ألقوا

الرجال، وتقديس أفعاهلم.. مما ُيغلق العقل متامًا، ويفقده الثقة يف قدرته عىل إبصار احلق، ورؤية 

وهذا الكبت طاقة حبيسة معطلة.. تركها بال ترصيف  والشك يف كل خاطرة أو حلظة تأمل؛ احلقيقة،

"اإلحلاد" ورفض "الدين" كله أو "اجلمود واالنغالق" والتخلف عن خالفة  وعمل، يؤدي إىل

 األرض.

: الذي حيرم اإلنسان من التواصل اإلنساين مع غريه، والتفاعل مع املخالف، الكبت االجتامعي

وفقدان املهارة يف التواصل، والقدرة عىل التعبري عن مكنونات النفس، وتكوين شبكة العالقات 

غري متكلفة وال مصطنعة وال السوية التي تتالقى فيها النفوس واألرواح بصورة طبيعية االجتامعية 

وهذا الكبت يعترب طاقة حبيسة معطلة.. تركها بال ترصيف وعمل، يؤدي إىل "التعصب"  مزيفة؛

 و"النزعة الفردية" و"االغرتاب".

دة النفس يف حلظات ضعفها، السالم الداخيل، واملهارة يف قيا : الذي حيرم اإلنسانالكبت النفيس

ريها، وبني وقوهتا، فورهتا، وسكوهنا، والذي حيرم اإلنسان من "التوازن" بني عدم جلد الذات وحتق
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وهذا الكبت طاقة حبيسة معطلة.. تركها بال ترصيف وعمل، يؤدي إىل  عدم تأ�يهها وتقديسها؛

 "أمراض نفسية" متنوعة حسب اخلريطة النفسية لكل إنسان.

: الذي حيرم اإلنسان من ترصيف طاقته اجلنسية بصورة فطرية طبيعية، ليس فيها اجلنيسالكبت 

تأ�يب للضمري، وال تعارض مع الدين، وال لوم من املجتمع.. والطاقة اجلنسية من الطاقات العنيفة 

 التي قد تنفجر فجأة دون أن ينتبه هلا اإلنسان، وتبدو احلكمة من قوة هذه الطاقة لدفع اإلنسان

ر احلياة عىل األرض  واملجتمعات  -لطيف �ا يشاء  ▐واهللا  -للسعي والتزاوج واستمرا

غالبًا ما تفشل يف إدارة هذه الطاقة، فإما احلرمان الذي جيعل دون الزواج صعاب وأهوال ورحلة 

م، و منع التعدد، يغلق سبل التعفف احلالل، ويعذاب، وإما االنحالل الذي يفتح كل قنوات احلرا

 احلرية اجلنسية !  يحيبو

وظن الغرب أن "احلرية اجلنسية" هي عالج للكبت.. ولكن املدقق يف ذلك جيد أن "احلرية 

والظمأ املستمر الذي ال  ،اجلنسية" أ�تجت نوعًا آخر من احلرمان.. وهو احلرمان من االستقرار

 يشبع، فكأن اإلنسان كلام رشب من هذه احلرية كلام شعر بالظمأ ! 

ء وهذا ال كبت طاقة حبيسة معطلة.. تركها بال ترصيف وعمل يؤدي إىل "االنحراف اجلنيس" سوا

إذ أن الطاقة اجلنسية ليست هي  ثم يتبعه "القسوة" القاتلة لعمل الروح،باحلرمان أو باالنحالل.. 

جمرد حلظة متعة للجسد فحسب.. إنام هلا مقصد روحي، يتأ�ى بعد تفريغ تلك الطاقة، وهي حلظة 

أن تنطلق الروح نحو السمو اإلنساين  ل الطاقة اجلنسية، بعدها ُيفرتضر اإلنسان من وطأة وثقحتري

اخلري والرمحة وحب املساكني، وحب العطاء، واحلنو عىل الضعفاء واأل�ناء...إلخ،  :املتمثل يف

 الروحية.. التي ترتقي وعندما حيدث احلرمان أو االنحالل، ُحيرم اإلنسان من حلظات املتعة

طاقات إما أن تأخذ جمراها الفطري الطبيعي، وإما أن تظل حبيسة يف  -يف النهاية  -وكلها  .بإنسانيته

مستديمة، تؤذي احلياة داخل اإلنسان، فتنفجر يف داخله ُحمدثة تشوهات وعاهات مؤقتة و

 !واإلنسانية

 

*   *   * 
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وتريب عىل أساس قاعدة من هذه الصور املتنوعة من الطاقات،  وعندما تغفل الرتبية الدينية

 خمتلفة من االنحراف.  دة القوالب، والنمطية.. خترج صور"التعصب واألحادية" وعبا

هم الصورة الصحيحة الوحيدة،  -ومجاعته  -صور التدين املنحرفة ُتصور للمتدين أ�ه وحده 

غريه ! وينظر لن يرحم أحدًا  هلالج لجوعليه فإنه ينظر إىل نفسه نظرة تقديس، بل ربام حيسب أن اهللا 

نظرة احتقار، واملشكلة هنا ليست يف هذه الصورة املنحرفة من تقدير  -وغريه  -إىل املجتمع 

األمور، املشكلة أ�ضًا أهنا جعلت املتدين يف "صورة نموذجية" ال بد وأن يكون نموذجيًا يف كل 

وأصبح له هالة يشء، ليس بإنسان طبيعي يامرس احلياة بصورة طبيعية، إنام أخذ لقب "متدين" 

إنه  سافة بينه وبني الناس !ولقب وهيئة عند الناس، وجيب أن تظل هذه اهلالة من القدسية، ومن امل

ال خيطئ ! وبالتايل فاالعتذار عن اخلطأ والرتاجع عن الرأي مسأ�ة أ�قل من محل اجلبال، ويغلب عىل 

ستميت، والتأ�يد املطلق، والدفاع امل والتنطع وسوء األدب عند املخالفة، اخلطاب الذي حيمله الِكْرب 

فقة !  والتربير عند املوا

، وبني صورة  -السابق رشحها  -.. أصبح اآلن هذا املتدين أمام: طاقات مكبوتة حبيسة إذاً 

رب من ومن احليل النفسية يف اهل ، وأحاطت نفسها هبالة من القدسية،"تدين" اجتامعية اختذها لنفسه

 !ة نفسهفُيقدس اآلخر يف صور -القالب النفيس  -خر املتطابق نفسيًا آلتقديس الذات هي: تقديس ا

مأساة إىل هذا التباين بني داخل اإلنسان، وخارجه.. ال بد وأن ُحيدث تصادمات كثرية، إضافة 

أخرى، وهي حماربة املد اإلسالمي بصورة وحشية من خالل االعتقاالت والتعذيب لفرتات طويلة، 

الصور التي ُحتدث اختالًال يف طاقات اإلنسان، وسلوكه.. واملشكلة األخرى  هذه املسأ�ة من أعنف

أهنا ال تقع فقط عىل الشخص الذي وقع عليه التعذيب، بل إهنا تقع عىل اآلخرين الذي يعيشون 

هاجس اخلوف من االعتقال والتعذيب.. كل هذه العوامل تؤثر يف بنية اإلنسان الداخلية، وسلوكه، 

دم هوم يحتطهتدف إىل من خالل الدراسات النفسية التي وإفسادها التالعب هبا والعدو يتعمد 

 ه النفيس السوي، وسبحان الذي يعصم عباده املؤمنني من هذا املكر الشديد !.نياإلنسان وتكو
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 هو:طاقات ذه الل هلاحلفوبالعودة إىل موضوع "الطاقات احلبيسة" وصورة التدين املنحرفة.. 

 ..ها يف األعامل الصاحلة التي جاء اإلسالم حيث عليهاترصيف

أن ال يأكل اإلنسان اخلبز بدينه، ويكون  ول: إن من عالمات التدين الصحيحةوإنني أستطيع أن أق

غاية يف التواضع، واألدب، والرمحة، وحب اخلري لكل إنسان، وأن يكون  -ال التصنع  -عىل احلقيقة 

ً بذنبه، معرتفًا بخطئه. . راجيًا عفو ربه، فال تقديس وال جلد للذات، ال يغرت بطاعة، وال ييأس مقرا

من توبة، املتدين الذي حيب العطاء، ويبذل اخلري، أحسن الناس أخالقًا، وأطهرهم قلبًا من الغل، 

.. شديد احلساسية من أن َيظلم الناس، حيب الضعفاء واملساكني وحينو والبغضاء، واحلسد، والِكْرب 

"َيأ�ف وُيؤلف، اهلني اللني القريب السهل، َيسلم الناس من لسانه الذي: ك اإلنسانعليهم، ذل

يف مجلة من  ☺الذي َحّدث عنه رسول اهللا و ،ويده، ُيزين عمله بالرفق، والتوايص باملرمحة"

 َأ�َْفُعُهمْ  النَّاسِ  ْريُ َوَخ  ُيْؤَلُف، َوال َيْأَ�ُف  ال فِيَمنْ  َخْريَ  َوال َوُيْؤَلُف، َيْأَ�ُف  اْملُْؤِمنُ ": األحاديث

ٍ َسْهٍل َقِريٍب ِمَن النَّاسِ " )63F)1"لِلنَّاسِ  ٍ َلنيِّ َم َعَىل النَّاِر ُكلُّ َهنيِّ  ِمنْ  اْملُْسلُِمونَ  َسلِمَ  َمنْ  اْملُْسلِمُ "  )64F)2"ُحرِّ

ُ  َهنَى َما َهَجرَ  َمنْ  َواْملَُهاِجرُ  َوَيِدِه، لَِسانِهِ  َ  إِنَّ "  )65F)3"َعنْهُ  ا�َّ ْفَق  ُحيِبُّ  ا�َّ   )66F)4"ُكلِّهِ  اْألَْمرِ  ِيف  الرِّ

بات النفسية وكبت الطاقات   -بصورة أو بأخرى  -وإن كل إنسان منا يقع له مثل هذه االضطرا

ولكن الصور الشديدة من ذلك، هي التي ُحتدث أزمات خطرية، وإن العالج الناجع لذلك هو: 

ق الصدور بنور هلالج لجترقرق حب اهللا  اهللا.. فُيعاد ترتيب ذرات اإلنسان،  يف القلوب، وإرشا

زنه، فيميض إىل "حياة طيبة" يف الدنيا واآلخرة.  وانتظام طاقاته، وانضباط توا

 
 

*   *   * 
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ه يعاين حالة شديدة  وسلخ  الفصام واالنقسام، نتيجة اختالط اهلويات،من الناظر يف واقعنا يرا

عدد املشارب، واضطراب سبل اإلصالح، وشدة وت اهلوية اإلسالمية، وترسيخ هويات أجنبية،

الضغط عىل أعصاب الناس؛ مما أدى هبم إىل حالة من الفصام، صحبتها حالة من املرونة والتكيف 

 بني كافة املتناقضات األخالقية والسلوكية.

بني ما نقوله، وما وانتقل هذا املرض إىل احلركة اإلسالمية، فنجد مظاهر هذا الفصام واضحة 

يلقي اخلطب عن الصدق واألمانة أو يؤلف الكتب يف ذلك، ثم هو يف واقع احلال  ، فنجد مننفعله

 ال َيصدق وال ُيؤمتن !.

يف التعامالت ا�الية والتجارية أو يف حاالت الزواج خاصة ونلحظ سوء هذه األخالق 

داع بلحية واملصاهرة.. نجد أن الداخل يف احلركة اإلسالمية ال خيتلف سوءًا عن غريه سوى اخل

طويلة، وسمت إسالمي، وطالء ديني ألمراض نفسية؛ فتحدث الكثري من املشكالت التي ُتفسد 

 ذات البني، ومن ثم العمل واحلركة هلذا الدين.

غري الرتبية يف احلركة اإلسالمية شيئًا من فنجد أن األخالق هي أخالق املجتمع الذي نشأ فيه، ومل تُ 

يف احلركة اإلسالمية إنام هي ناتج "البيت األصيل"  نجدهاكريمة التي ذلك، وإن النامذج الطيبة ال

ري دور للحركة اإلسالمية يف واملعدن الطيب الذي جاءت منه هذه النامذج، دون أن يكون هناك كب

 ذلك.

وعندما يصطدم عموم املسلمني هبذه السلوكيات املشينة، ال شك أن ذلك سُيحدث هلم صدمة 

وجدت مثل هذه  ننظرة مثالية، فإ -أو املتدين  -إىل الشخص املتكلم بالدين كبرية، فالناس تنظر 

ǔ�Ì÷^<�À÷]í̌<H›^
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األخالق، حدث هلا نفور كبري، وإعراض عن االستجابة.. بل والتعميم عىل اجلميع. وهذا ال شك 

 من مظاهر الصد عن سبيل اهللا.

اءات وهذه فنجد لبعض املنتسبني للحركة اإلسالمية شخصيتني أو أكثر، فشخصية للمسجد واللق

هي التي يغلب عليه الشكل اإلسالمي، وشخصية للواقع واحلياة وهذه هي التي يغلب عليها طابع 

فاته السلوكية والفكرية ! وقد حذر سول اهللا من هذا السلوك أشد التحذير فقال  املجتمع بكل انحرا

ِ  ِعنْدَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاسِ  َرشِّ  ِمنْ : "☺ ،اْلَوْجهَ  َذا ا�َّ   )67F)1"بَِوْجهٍ  َوَهُؤَالءِ  بَِوْجهٍ  َهُؤَالءِ  َيْأِيت  الَِّذي ْنيِ

وأما قلة املروءة، وهي الوسيلة التي يستخدمها األعداء يف إفساد ذات البني بني املسلمني العاملني 

حياول اخرتاق احلركة اإلسالمية ليس فقط عن طريق التجسس، واحلروب األمنية،  العدوف للدين،

احلركة اإلسالمية  خرتاق الفكري، وحتويل اختالفات وتناقضاتاالكذلك عن طريق إنام والقهر.. و

 .إىل وسيلة لرضب بعضهم بعضًا، وإلشغال بعضهم ببعض.

نه من املسلمني، أل هنم خمالفني له فنجد من ُيبلغ األجهزة األمنية املعادية للدين ولدعوته عن إخوا

ف والبيوت اإلسالمية تتعرض لفتن شتى، نجد من بل حتى يف أحلك الظرو ،يف الفكر والعمل

 ! لهيمنع عنهم اإلعانة بحجة أهنم خمالفني 

بل نجد حتى يف داخل السجون هذا االهنيار األخالقي بني األطياف املختلفة من احلركة 

 ،اإلسالمية، واستبشار العدو هبذه االختالفات، التي جتعل هذه األطياف تتقاتل داخل السجون

 . ! ل عدوهم لفض النزاع وحل املشكالتحتى يتدخ

 "سوء اخللق"ال يمكن أن تنجح يف حركتها، وأما التي تعاين  "االنفصام"فالشخصية التي تعاين 

حد، وسينكشف أمرها.. ولو بعد حني؛ لذا فاملناهج الرتبوية فال يمكن أن تكون يومًا قدوة أل

عىل إخراج وقدرهتا الرتبية  فاعليةسار نحو للحركة اإلسالمية بحاجة إىل "ثورة كربى" لتصحيح امل

 .▐جيل قادر عىل محل رسالة اهللا 
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أدت الرتبية احلزبية، والتعصب اجلاهيل، والتعصب لأل�ديولوجيات.. إىل اختزال األمة يف 

وغاب عن  -أ�ًا كانت هذه اجلامعة أو نشاطها  -اجلامعة، واختزال اإلسالم يف أقوال اجلامعة 

ل بعض مجاعات احلركة اإلسالمية م وآمال األمة بصورة عامة وجامعة، مما حوّ ا استشعار آالمنتسبيه

يئتها اخلاصة، وحماضنها إىل جمرد "طوائف وأحزاب" معزولة عن األمة، ومتميزة عنها، هلا ب

.. وأشكاهلا االجتامعية املختلفة، حتى يف الزي، وشكل اللحية، وطريقة الكالم، بل وحتى املعزولة

 !.أصبحت تتم بصورة حزبية انتامئية أمور الزواج 

فاآلالم هي آالم اجلامعة وحدها، واآلمال هي آمال اجلامعة، والنرص هو النرص للجامعة، واهلزيمة 

 رش إذا كان الشيخ هي اهلزيمة للجامعة.. واألمة بخري إذا كانت اجلامعة والشيخ بخري، واألمة يف

 !.واجلامعة برش

ها بشدة من عافاه اهللا من آفة التعصب اجلاهيل، ويلحظ أن استجابة بعض أ�ناء هذه احلالة يلحظ

احلركة اإلسالمية إنام هو يف األساس استجابة لـ "التعصب" والتعصب وحده، فال يعنيهم أي شأن 

خارج عن شأن اجلامعة أو ما تؤيده اجلامعة ! مما عزل قطاعات كبرية من األمة عن احلركة اإلسالمية 

ما خرجت أساسًا إال من أجل أمتها، وال عملت إال من أجل رفعتها، فضاع من املفرتض أهنا التي 

اهلدف األويل، وحتولت الوسائل واألهداف الفرعية إىل غايات.. عىل األمة أن جتري وراء اجلامعة 

 لُتشبع رغباهتا وليس العكس !

العداء جتاه بعضها البعض،  هذه احلالة املقلوبة جعلت بعض قطاعات احلركة اإلسالمية تنصب

كل  - إن كان ثمة مرشوعات! -فاعترب كل فريق أن اآلخر عقبة يف طريقه، ويف دعوته، ويف مرشوعه 

فريق يتهم اآلخر بأسباب الفشل، وال يفتش أحد عن أسباب الفشل يف داخل نفسه.. احرتف كل 
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د الذايت" وتصحيح املسار.. بل فريق اهلجوم الرشس عىل اآلخر، ومل ينجح أحد بعد يف عملية "النق

 الغرق يف التيه البعيد !. 

ومن ثم البالدة عن الشعور احلقيقي احلي بالرغبة يف إنقاذ هذه األمة، والشعور باحلسد والغل جتاه 

وما أسهل عليهم إلقاء  -من ينجح من غري اجلامعة، والتقليل من شأ�ه ومن نجاحه، بل واهتامه 

جاح أو خري فال بد أن يمر من خالل اجلامعة، ومن خالل منظومة الفكر وحماربته، فأي ن -التهم 

 التي يقول هبا الشيخ والقائد، وإال فال نجاح !!

عندما يتعرض أحد إىل اآلالم التي تغرق فيها األمة، أو اآلمال التي تطمح إليها،  -مثًال  -فنجد 

ثم يتعرض  -مثًال  -ات ويتحدث عن حجم التحديات، والعقبات، فيكتب يف ذلك ثالث صفح

بنقد بناء يف سطر واحد لشيخ أو مجاعة أفسدت بحركتها أو فكرها فرصة أو ضيعت وسيلة ما، فإن 

املتعصب ال تعنيه هذه اآلالم وال يستشعرها وال هيتم هلا، فسينسى كل يشء، لُيخرج أسلحته دفاعًا 

 ا يف شيخه ومجاعته !التي اختزهلعن شيخه أو مجاعته.. ظنًا منه أ�ه دفاع عن األمة 

فال يمكن أن يقبل أي نقد ولو كان باألساس يستهدف اخلري جلامعته أو شيخه، فالنقد جريمة، 

واالعرتاف باخلطأ حتطيم لصنم التقديس، والتغيري لألفضل كارثة تفتح علينا طرق االنشقاق، 

 .ياء !ام هو ابتالء كابتالء األ�بفليبقى الوضع عىل ما هو عليه، ونحن بخري إن

وتصحيح مسار احلركة اإلسالمية يبدأ من اخلروج من الذات إىل األمة، وتصحيح معاين الوالء 

وتصحيح العالقة بني "إطار العمل" الذي قد يتطلب مجاعة أو تنظيم، وبني "الوالء" الذي  والرباء، 

 ، وخدمة ألمته.☺ورسوله  هلالج لججيب أن يظل خالصًا هللا 

 

 

*   *   * 
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ف األمة الكثري من الدماء واألرواح واألموال واألعامر القضايا التي تكلّ  هي :يا املصرييةالقضا

وإن أي خلل يف واألجيال، ويرتتب عليها مصري األمة ومستقبل البرشية، فهو حديث جلل وعظيم، 

قد كوراث لالنظر يف هذه القضايا.. سينتج عنه خلل فكري ثم إرادة خاطئة، وفعل خطأ؛ وُسيؤدي 

ئي، تستمر ألجيال ؛ لذا ال يمكن بحال احلديث عنها بشكل جزئي، أو عفوي، أو ارجتايل، أو عشوا

بربانيته، وشموله، وثباته، ومثاليته، وواقعيته، وإجيابيته، ( بل البد من اتباع املنهج اإلسالمي: 

زنه  -السيادة  - اهلوية -الرشيعة  -التوحيد  (.. والذي حيمل منظومة عقيدية متكاملة هي: ) وتوا

الثورة عىل  -العدل الرباين  -احلق الرباين  -احلرية الكاملة  -املساواة  -احلضارة  -احلكم الراشد 

 .)اجلهاد  -الظلم 

 هلذه األمة قضايا مصريية حتدد وجودها وفاعليتها، ومن هذه القضايا:و

ء أكانت هذه اهليمنة بشكل - مبارش عن طريق  التحرر من هيمنة املحتل األجنبي عليها، سوا

التواجد العسكري، أو بشكل غري مبارش عن طريق التحكم يف النظم السياسية 

 واالقتصادية والثقافية... إلخ.

التحرر من الطغاة والطواغيت املسلطة عىل رقاب األمة ترسق ثرواهتا، وتذل إنسانيتها،  -

متها، وُتفسد دينها وأخالقها.  وتسحق كرا

 سببها طول فرتة االستبداد، حتى فسدت اخلامة البرشية. عالج أمراض االستبداد التي -

 اسرتداد اهلوية اإلسالمية كاملة.. إنسانًا وجمتمعًا ودولة وحضارة. -

 بناء اإلنسان الرسايل الذي يقدر أن حيمل رسالة اهللا إىل العاملني.  -

�‚c€̌�Ÿ^<ñ̌ŒË̌^<^
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وية إعادة بناء الواقع اإلسالمي من جديد عىل أساس من الريادة العاملية، وجتريد اهل -

 اإلسالمية.

محل رسالة اهللا إىل العاملني، والدعوة إىل دينه باحلكمة واملوعظة احلسنة، والتبشري برسالة  -

 .☺الرمحة التي أ�ى هبا رسول اهللا 

إعادة بناء الفكر السيايس اإلسالمي الراشد، وبلورة الصور الصحيحة للفكر اإلسالمي  -

متها ورشدها عمومًا، ليكون هو النموذج الراشد الذي ُينقذ  البرشية، ويعيد لإلنسانية كرا

 وسالمها العاملي.

ها، حتى ال ُيفكر ءوما يرهب أعداودعوهتا، ة األمة، ووجودها، حتصيل القوة الالزمة حلامي -

 أحد أن يمسها بسوء.

 حترير املقدسات اإلسالمية، ونرصة املستضعفني يف كل مكان. -

 رية وا�ادية للمذاهب الوضعية.إقامة الرشيعة الربانية، وإزالة اآلثار الفك -

هذه بعض األمثلة من قضايا األمة املصريية، مل نجد عىل مستوى الفكر واحلركة ما ُيشري إىل العمل 

عىل هذه املحاور بصورة جدية ومعد هلا اإلعداد الصحيح، والفهم الدقيق، والتخطيط البعيد.. بل 

 االت الغضب، وتفريغ الشحنة العاطفية.عرب عن بعض حجمرد ردود أفعال، وحركات ارجتالية تُ 

*   *   * 

ولقد تم إشغال أ�ناء احلركة اإلسالمية بمسائل بعيدة كل البعد عن قضايا األمة املصريية، فقوم 

 ىقشغلوا شباب احلركة بحكم النزول عىل الركب أم عىل األ�دي يف السجود، وبأحكام املوسي

خًا، واستهلكوا أ�فسهم ؤوإلخ، ومل... ، واللحية، والنقابواإلسبال ،والغناء ا الدنيا ضجيجًا ورصا

 ؛ ورسخوا للعلامنية بفصل قضايا األمة عن الدين !ناء احلركة اإلسالمية يف مثل ذلكوكثري من أ�

وصوروا هلم أهنم  -يف لعبة مكشوفة معلومة النتائج  -وقوم شغلوا شباب احلركة بالعمل احلزيب 

 خطوات صغرية، فإذا هذه اخلطوات هي الطريق إىل السجن ! عىل طريق التمكني يفصله عنهم 
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وقوم شغلوا الشباب بالتكفري والتفجري وقّدموا أقرص صور التخلص من احلياة، وأسهل صور 

 التخلص من املشكالت عن طريق تفجري نفسك، فهو أقرص طريق إىل اجلنة !

يا، وإنام نشكك يف يف احلركة  فئات بعضإليه   الفكر والسلوك الذي وصلوال نشكك يف النوا

بجهلها هبذا الواقع، أو أساءت التعامل معه،  اصطدمتاإلسالمية، حتى انعزلت عن واقعها، أو 

 فأضافت مشكالت إىل مشكالته.

وإذا تناولنا مسأ�ة من قضايا األمة نناقشها بطريقة: عاطفية بال عقل.. مهجية بال نظام.. عبثية بال 

ائعة بال طريق.. ارجتالية بال خطة.. هوجائية بال اسرتاتيجية.. رعونة بال غاية.. تائهة بال دليل.. ض

 ؟!عزيمة.. ختبط بال منهاج

  .وإمهاهلا فعلينا أوالً التوبة من ذنب العبث بقضايا األمة املصريية

وعدم التعامل معها بطريقة  الرتكيز عىل القضايا املصريية، والعمل عىل إجياد كيفية حللها، وإن

أظن أن من شأ�ه أن ُيوحد جهود الدعوة والسياسة واجلهاد، ويرفع من مستوى  وقتية؛ مزاجية

وهذه األمور  النرص، أو الشهوة يف رؤية الثمرة،الوعي، واالستعداد، والتخطيط، وعدم استعجال 

حتتاج إىل نوع راٍق من الرتبية، وأسلوب جديد يف احلركة، ال يظهر وال يتكون إال عندما نعيش بحق 

68Fضايا األمة املصريية.ق

)1( 

 

 

*   *   * 

                                                           
قع اإلسالمي مراحل  - ألمة املصرييةآ�ية قراءة قضايا ا:  -إن شئت  -راجع  )1(  .الوا

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post_31.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/05/blog-post_17.html
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تتطور العلوم اإلنسانية واالجتامعية من حولنا تطورًا يأخذ العقول، حتى وصل الغرب إىل حتويلها 

إىل علوم رقمية يمكن قياسها ! كام قاموا بتوظيف تلك العلوم هلندسة الشعوب واملجتمعات، 

 .والتحكم فيها، والسيطرة عليها.

ت بينام نح وقد  -وربام مئات السنني  -ن نعيش حالة من "الفجوة املعرفية" تكاد تكون بعرشا

عية تبحث يف كتب الرتاث، وعلوم أكاديمية تلوك بقايا إنتاج الغرب قسمنا العلوم إىل علوم رش

 العلمي !

قعية  رأبعن  -إال من رحم ريب  -فحتى عىل مستوى العلوم الرشعية عجزنا  الفجوة الوا

ية، فصار البعض يعيش يف ا�ايض، ويريد أن يستحرض ا�ايض بكل صوره ومشكالته، واحلضار

ن يغرق يف كتب الرتاث يتخيل ويستحرض معارك القرن الثالث العقائدية ممحتى إن بعض الشباب 

فأقام البعض "عتبة ، أو الفكرية، ويتصور نفسه أحد أ�طاهلا ! يف حالة عجيبة من الفصام الفكري

د أن السلف مل يرتك يشء يفكر فيه اخللف من ا�ائة الثالثة من اهلجرة، واعتقهناية مقدسة" عند 

! ومن ذلك نشأت  ونوره لعباده مرحلة قد انتهت فتح اهللا نَّ إبعدهم! فقد فكروا هلم يف كل يشء.. و

 فكرة تقديس الرجال، وتقديس كتبهم، ولست أ�الغ إن قلت: لقد حتولت املسأ�ة إىل "كهنوتية".

بل نبارك عملهم ونشد  ؛ نقلل أ�دًا من اخلطوات التي يقوم هبا القلة الباقية التي حتاول وجتتهدوال

 عىل أ�دهيم.

تقوم لنا حتى ال  ؛عن عمدلدينا ونظراً النحطاط نظم التعليم  :وأما عىل مستوى العلوم الدنيوية

 د املحاضن احلضارية هلا.عدم وجوإضافة إىل للكفاءات العلمية لدينا،  قائمة.. فإنه حيصل هجرة

�À÷]�ÏÁr<�π]�Ü√�ÌÈ <
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، ولسنا نتحدث عن املجال الرشعي أو التقني.. ولكن الفجوة املعرفية لدينا أعمق من ذلك بكثري

 ،واإلعالم ر، واالسرتاتيجية،فكبل نتحدث عن مستوى علوم االجتامع، والنفس، واإلدارة، وال

والغرب يتحكم يف إلخ  ...، وعلوم القوةوالتجسس، واملستقبل، وعلوم دراسة الغرب، والسنن

 أمتنا من خالل هذه العلوم اإلنسانية املتطورة، إضافة إىل التحكم السيايس والعسكري !

قع ة أمكافقاهتا يف حركتنا الواقعية، وشجع عىل مثل هذه العلوم، فضًال عن تطبيوال نجد من يُ  الوا

الطبية أو  صاحب الدراسة لشيخ" أو "السيايس"ال نجد سوى نموذج "ايكاد بل بتحدياته القائمة، 

 اهلندسية أو غريمها، ثم من ورائهم األ�باع.

أما من حيث التخطيط، وإدارة مرشوعات احلركة اإلسالمية إدارة علمية تعتمد عىل "التطبيقات 

ء أكانت هذه املرشوعات "دعوية أو سياسية أو جهادية" وأما من حيث فهم التطورات  احلديثة" سوا

جتامع والنفس وهندسة املجتمعات، وصناعة عقوهلا... إلخ، وأما من حيث احلاصلة يف علوم اال

هنة والتخطيط لتطويرها... إلخ، فإنا  تطوير وسائل املواجهة بام يتناسب مع قدراتنا ومع املرحلة الرا

 .هذه األمور. د نجد حالة من سقوط الذهن حول نكا

عن حتليل األسباب التي أدت لذلك،  ونجد أ�فسنا نتلقى الرضبات تلو الرضبات، ثم نعجز حتى

ة كيفام اتفق، وحسب األمزجة، ال عن احرتافية علمية  حتى أصبح العمل اإلسالمي كعمل اهلوا

، رغم وجود اإلمكانيات البرشية وا�ادية الكافية ألخذ خطوات جادة، وراسخة يف سبيل مدروسة

 املرشوع اإلسالمي للتغيري.

ئيةضعف املنهجية العلمية، والتخبط كام تؤدي الفجوة املعرفية إىل  ية، وإىل خلق اإلدار والعشوا

مة ا رص قات، واألعامر، فليس لدينا بعدُ ، التي تستنزف الطااحلركية واالرجتالية املرشوعات الومهية؛

لنا ومرشوعمنهجية وعلمية يف النظ  ليتها.اعمما جيعلها تفشل أو تفقد ف تنا؛ار يف أمورنا وأحوا

 

*   *   *
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ءة املتشنجة املتعجلة يف إطالق األحكام، بعض يغلب عىل فهم  شباب احلركة اإلسالمية القرا

ولعل سبب ذلك  ،كلام كان أكثر تدينًا، وإيامناً  أ�ه كلام كانت األحكام شديدة قاسية، البعض ويظن

 هو: 

  احلالة العاطفية عىل فكر الشباب. هيمنة -

  ظر واحلكم عىل األشياء.كيفية الن وغياب املنهجية العقلية يف -

ءة املتأ�ية البحثية. -  وكسله الذهني عن استفراغ اجلهد يف القرا

مة فالن كذا، قال العالّ  :إنه فقط يبحث عن كلمة تؤكد حالته العاطفية، أو حكمه املسبق.. فيقول

 !. مجهور العلامءوهذا الذي عليه 

 حتىأن هذا قول اجلمهور،  -عت كام سم -أعتقد يف مسأ�ة قوالً ظننت  ويف ذات مرة، كنُت 

يف أقوال املذاهب الفقهية املختلفة من  علني أ�حث يف املسأ�ة من جديد للنظرما ج أمرحدث 

ه املسأ�ة وحدها حوايل ستون ساعة أمهات الكتب، ومصادرها اجلامعة، وقد استغرق البحث يف هذ

 الفقهية قول مجهور املذاهبكس ! إن وكانت النتيجة هي الع -مستخدمًا أحدث وسائل البحث  -

والتأين يف  ،التعجل بإطالق األحكام ، وقد استفدت من هذه التجربة عدمشائعهو عكس ما  كان

أو ضيق  -كان هناك حالة من الكسل  وإن ..وعدم االعتامد عىل األقوال الشائعة البحث والنظر،

 .فهذا منزلق خطري ،فال أقل من التوقف عىل إطالق األحكام -الوقت 

ءة املتشنجة والعاطفية هو أن إطالق األحكام يكون من نوعية التكفري (  :وأخطر ما يف القرا

من أمثلة:  ، اعتامدًا عىل قول قائل هنا أو هناك، ونجد أقواالً ) والتفسيق والتبديع والتخوين... إلخ

�œ÷]Ǚ�Ï]<�π]ǰ�fléř<Ì
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متهم يف دينه... من خيالف ذلك فهو  قول اجلمهور، إمجاع املذاهب، قوالً واحدًا، إمجاع العلامء،(

 .)إلخ

ءة الدقيقة وهذه الطريقة تريب عقوالً عاطفية تستجيب بسهولة لداعي التهيّ  ج، وَمتل من القرا

يف التحليلية املقارنة املنهجية التي تتطلب جهدًا طويًال، ومتحيصًا مستمراً، ورؤية متكاملة، ودقة 

وقتًا طويًال  هذا األمر.. وقد يستغرق وربط األمور ببعضها وصدق يف االستنباط، املالحظة،الفهم و

 رجح أي من األقوال.نهاية، بل لتوازن األدلة قد ال تُ ج بحكم قاطع جامع يف الوريمكن اخلثم ال 

ءة املتشنجة، وردود األفعال العاطفية سهل توظيفها والتحكم فيها وحتريكها من يَ  ..وهذه القرا

ءة املنهجية العلمية ألهنا استجابة لتف -أو غريهم  -ِقبل األعداء  ريغ شحنة عاطفية، وبعكس القرا

، وال التعجل يف النظر، فهذه يصعب عىل العدو اخرتاقها أو التي ال تعرف التشنج يف األحكام

 ألهنا تسري يف مسارات البحث عن احلق، والوفاء للحقيقة مهام كّلف ذلك من جهد. ؛توجيهها

اجلهد، ويف هذه احلالة ال يستسهل إطالق األحكام، بل وقد ال جيد املسلم الوقت الكايف ملثل هذا 

ءة كتاب أو فتوى ما، جتعله مؤهًال ليطلق األحكام ي نأى بنفسه عن ذلك، وليدرك أ�ه ليس بمجرد قرا

  الكفر !.الضالل وبالبدعة و -عىل سبيل املثال  -عىل املاليني من أهل القبلة 

ءة متشنجة متعجلة، تنقل للجامهري جمرد  وال جتعله كذلك يتصدر مشهد التوجيه واإلرشاد بقرا

 دقيقة الفهم، وواضحة املنهج. "حالة عاطفية" ال حالة فكرية

عني أ�ه جيب أن ختلو من العاطفة، كال.. بل العاطفة تلة الفكرية الصارمة والدقيقة ال واحلا

 يف تثوير األمة، فهي وقود الزم لتحريك اجلامهري، واخلطاب العاطفي ال شك له دور كبري ؛مطلوبة

ء.. بل اخلطاب العاطفي  يكون قائًام عىل قاعدة فكرية جيب أن ولكنه جيب أن ال يكون خطابًا يف اهلوا

ءة عميقة متأ�ية، ومنهجية منضبطة تتبع سنن البحث العلمي يف النظر والتحليل  صارمة، وقرا

69Fوالتشخيص والعالج.

)1( 

                                                           
 .معامل يف الفكر اإلسالمي، الفكر وااللتصاق بالذات، التفكري ومتيز اإلنسان مقاالت: -إن شئت  -راجع  )1(

*   *   * 

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_9.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/05/blog-post_29.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
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سالمية ترتك آثارها الطيبة يف القلوب، وال شك أ�نا بحاجة ال شك أن السرية احلميدة للرموز اإل

إىل استلهام جتارهبم عرب العصور لتكون زادًا لنا، ولكن حصل لكثري من شباب احلركة اإلسالمية 

 التعلق النفيس والعاطفي بالرموز مع اجلمود عىل ذلك !.

وعلمه من جانب آخر،  هذا التعلق جيعل الشباب يتعصب للرمز من جانب، ويقتات عىل ذكراه

يف يكون له نفس روح الرمز أو عزيمته، ودون أن يكون له نفس روح الفكر والفضاء املعر ون أند

 الرمز، وخطورة هذا األمر تتمثل يف: لكلذ

 أوالً: من الناحية النفسية 

طاقة الروح خلف روح الرمز فقط، واحتباسها أو كسلها عن االنطالق، فقط ألهنا  انكفاءوهو 

مل صورة الرمز، أو تكتفي بحالة احلب جتاهه أو الدعوة إىل فكره، ويف ذلك كبت للطاقة حت

ما تتفوق به  واالستعداداتاإلنسانية، وقعودها عن االنطالق، فقد يكون وهبها اهللا من الطاقات 

 ن رموز.حتبه مِ  نعىل مَ 

 وثانيًا: من الناحية الفكرية

، عىل اعتبار أن الرمز مل العقلعطل عفيتوالفهم،  وهو حتنيط عمل العقل عن التفكر والبحث

الذي حيبه قد قام بكل يشء، وفكر يف كل يشء، وانجز كل يشء، وفهم كل يشء، وال شك أن كل 

تكامل  بكل يشء، ويف ذلك حكمة تتمثل يف عقل برشي قارص عن إدراك احلقيقة كاملة أو اإل�ام

حالة التجديد املستمرة نحو التحسني  وانطالقية، حتى تتكامل صورة احلياة اإلنسان ..جهد البرش

ǰ÷]�◊√�Ü÷^e<–�áÁ⁄<
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ر رقي احلياة واخلالفة عن اهللا  ..واإلحسان والوصول إىل الكامل اإلنساين الالزم الستمرا

 فيها بام حيبه ويرضاه. ▐

واملشكلة األخطر يف حتنيط عمل العقل، هو تقديس أخطاء الرموز.. فقد يقع الرمز يف أخطاء 

قصور علمه، أو قلة فهمه، أو قلة إ�امه، أو انخداعه، أو لعدم اكتامل كل لـ:  فكرية أو حركية نتيجة

ء الصورة له، أو لقرص عمره عن رؤية املخفي من احلقيقة ، أو لطبيعة مرحلة نمو الفكرة عنده أجزا

، أو استجابته التارخيية ملرحلة معينة يف ) وعنفوان وفتوة، ثم رشد ونضوجوصبى، ( نشأة، : من

غ غاية الوسع، ومتام اجلهد يف الوصول ويف ذلك يكون معذورًا أل�ه استفر... إلخ، اخلاصة ظروفها

 .إىل احلقيقة.

ظهرت له احلقيقة تطل برأسها، ثم و -وتراكمت التجارب  -أ�ى بعده ولكن ليس معذورًا من 

ها، أو انخدع يف بع  ض مظاهرها. ُينكر ذلك ألن الرمز الذي حيبه ويثق فيه مل يقل هبا، أو مل يرا

ومن جانب آخر من الناحية املعاكسة: تدنيس الرموز لوقوعهم يف بعض األخطاء، وهدم كافة 

قعهم  اخلاطئ والقياس ،أعامهلم وجهدهم.. وإغفال الرتاكم املعريف وسنوات اخلربة بالنسبة لوا

 عادلة مل تراع وحتدياهتم، ومقارنة جهدهم أو مواقفهم بحالتنا املعرفية املعارصة، وعمل مقارنة غري

 ظروف الزمن، وتطور املعرفة، وطبيعة الظروف.

*   *   * 

فعىل الشباب عدم التعلق بأشخاص الرموز، وال حتى جمرد التعصب لفكرهم، فالتعصب مرض 

 خطري ُيفسد الدين واألخالق، ويغتال احلق واحلقيقة.

ة، وأن نخوض بشجاعة تغيري ما بأ�فسنا من أفكار وتصورات ليست صحيح :إنام ما نريده هو

معركة التغيري اجلذري الشامل يف نفوسنا أوالً ثم يف واقعنا ثانيًا؛ حتى نتأهل حلمل رسالة اهللا 

 من جديد، وحتى نميض لبعث جديد هلذا الدين. هلالج لج

ية التي محلها الرموز عرب تاريخ اإلسالم قعنا، مدركني   ..وإننا بحاجة إىل أن نحمل مشاعل الرا لوا

عات الصغرية إىل و�ا نريده، وملرشوعنا،  فه األمور، وعن ضيق الرصا وأن ننأى بأ�فسنا عن توا
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وأن نعيد ترتيب أ�فسنا بعد هذا احلجم اهلائل من التضحيات،  مة املصريية،الولوج إىل قضايا األ

وهذا الكم الكثيف من التجارب؛ لنعيد تنظيم حركتنا بوسائل مكافئة للواقع الذي نعيشه، 

التعصب للكيانات واألفراد، عن بعيدًا عن املصالح احلزبية، و هلالج لجرد تام هللا وبإخالص وجت

ط اهللا املستقيم.  حتى يأيت وعد اهللا أو نموت ونحن عىل الطريق.. عىل رصا

إن التعلق النفيس والفكري بالرموز حيبس الطاقات الروحية والفكرية لدى الشباب، والصحيح 

لشباب أن يكونوا أفضل من تلك الرموز التي حيبوهنا، وأن هو استلهام جتارهبم؛ ليكن يف ختطيط ا

 يمضوا يف طريق الرواد حيملون شعلة النور، ال صورة الرمز.

 

 

*   *   * 
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إفساد التصور عن العقيدة اإلسالمية ( حقائق اإليامن ) مل يكن املُتسبب فيه احلركة اإلسالمية 

عات الفلسفية، عندما تأ�ر الفكر املعارصة، ولكن هذا اإلفساد ح صل قديًام يف خضم الرصا

كان هناك من فائدة يف ذلك قديًام للرد عىل خصوم اإلسالم من  ربام، ولاإلغريقياإلسالمي باملنطق 

 أصحاب الديانات األخرى، فرحوا يتعلمون املنطق والفلسفة اليونانية للرد عىل ادعاءات اخلصوم.

ترسبت اخلصومة الشديدة التي وصلت حد  -الغلو يف أساليب اليونان وب -إال أ�ه بمرور الوقت 

التكفري بني املسلمني أ�فسهم، وبدأت العقيدة اإلسالمية تأخذ شكًال آخر غري ما جاء به القرآن 

 الكريم، فُرجحت أساليب اليونان عىل أساليب القرآن !

ضها بعضًا، وضاعت األمة بني هؤالء ونشأت الفرق االعتقادية التي ُيكفر بعضها بعضًا، وُيبدع بع

 وهؤالء، وراح كل فريق يتهم اآلخر، ويزعم لنفسه أ�ه "السنة الصحيحة والطائفة املنصورة".

فخرجت مئات الكتب التي تتحدث عن املعتقد الصحيح، فنسبوا للسنة ما ليس منها ! وأدخلوا 

، واسُتهلكت األمة يف "معركة العقل فيام ليس من جمال عمله ! واخلوض يف كيفيات أفعال اهللا

 والشحناء واحلسد !.والتدابر فارغة" ليس هناك أي طائل من ورائها سوى البغي والبغضاء 

ت،  ت الكتب والرشوحات واحلوايش واملخترصا وأصبحت العقيدة اإلسالمية حتتاج إىل عرشا

العقيدة ! هذا التشويه  وأدخلوا يف العقيدة اإلسالمية ما ليس منها، حتى صار املسح عىل اخلفني من

فراح فريق  -دون نقد أو متحيص أو رؤية حالته التارخيية وظروفها  -واملعارك الفارغة انتقل إلينا 

من احلركة اإلسالمية يقعد بالشباب ليناقش هذه اخلصومات، وُيعيد إنتاج هذه املعارك من جديد، 

ä̌ c�Å^<ǰ÷]¬̌<ÖÁí<‡
√̌÷]�œ�ÏÇÈ<�̋ ]�⁄¯âÌÈ 
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تكاد جتد فيها حالوة اإليامن وبشاشة  فتنتفخ العقول هبذه األطنان من الكتب، وتقسو القلوب فال

 اإلسالم، وبساطة الفطرة.

د هؤالء عن القرآن دون أن يشعروا، عُ ومن يقرأ القرآن الكريم بروحه التي نزل هبا، سيجد مدى بَ 

فكلام ازدادت املعارك، ازدادت اخلصومات، وازدادت الغفلة عن الكتاب وهجره.. ومن يتأمل 

البيان، ولكن أ�ى البعض إال أساليب اليونان، ومعارك سالف األزمان، القرآن سيجد فيه الكفاية و

 .☺ والتعقيد والتقعري �ا ليس من اإليامن، وال من سنة سيد األ�ام

فحرضت اخلصومات واملعارك حول أساليب اليونان يف العقيدة، وغابت قضايا األمة املصريية.. 

 وما يتهددها من كوارث ومشكالت.

*   *   * 

سهًال يسرياً بسيطًا  نجدهومشكاة النبوة..  الكريم رى اإلسالم من خالل معامل القرآننعندما  اوإنن

  ،▐ الذي يبحث عن رىض ربه بالنسبة للمسلم )70F)1"ُمعقد ال حيتاج إىل "منهج أكاديمي

 رى ُيرسه إعجازًا يف حد ذاته !.ن

نام هو جاء لُيخاطب الفطرة، فهو دين فإ ؛وإننا نرتكب ُجرمًا عندما ُنَعقد عىل الناس معرفة "الدين"

له تتجىل هذه البساطة واليرس، ويتجىل معها العمق الذي يلمس  ☺الفطرة، ويف دعوة النبي 

 )71F)2"ُهنَا َها التَّْقَوى ُهنَا، َها التَّْقَوىيقول: " ☺جنبات الوجود كله، وتتجىل أعامل القلوب، والنبي 

 وتزكية األرواح، وخالصة اإلنسان لربه خالقه ورازقه.. ويشري إىل صدره،  وتتجىل طهارة النفوس،

إن العقيدة يف اإلسالم ليست كتبًا ُتدرس، وال هي إثبات "صفات اهللا" أم تأويلها وتفويضها !! 

ع املذهبي بني املدارس الفقهية..  وال هي الرصا

                                                           
 .هذا غري الباحثني واملحققني )1(

 ]2565[صحيح مسلم/  )2(
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ط إنام هي ضبط عالقة اإلنسان بـ "اهللا" و"احلياة" و"الوجود" من حوله، وتضع اإل نسان عىل رصا

نحو السامء  -يف النهاية  -اهللا املستقيم، ليمِض  يف طريق احلياة من خالفة لألرض راشدة، تصل به 

 جلنة عرضها السموات واألرض، وذلك هو الفوز العظيم.

وهو  -وليس صحيحًا أن دراسة العقيدة هي الغرق فيام غرق فيه السابقون ممن جادلوا يف ذات اهللا 

التنازع والتقاتل الفقهي بني املدارس الفقهية.. إنام العقيدة  يه اوليس صحيحًا أهن -ل شديد املِحا

اإلسالمية شديدة البساطة، عميقة الواقعية، عظيمة األ�ر، ُينشأها اإلسالم يف القلوب أوالً ويزرع 

فة يف ، ثم ُيتابع آثارها يف احلياة ثانيًا من خالهلالج لجفيها التقوى والوجل، واإلخالص واحلب هللا 

األرض، وجهاد للباطل والظلم.. وقطع الطريق عىل حبائل الشيطان وحزبه، ودفع الكفر، 

والفساد.. وتعريف اإلنسانية برهبا، وتطهريها مما حلق هبا من وساوس الشيطان، لتنجح يف رحلة 

72Fوجنته. ▐احلياة.. وتعرب إىل رضوان اهللا 

)1( 

 

 

*   *   * 

                                                           
 .اإليامن وجفاف القلوب  - أ�غام يف الفكر اإلسالمي - العقيدة اإلسالمية مقال: -إن شئت  -راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
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الفقهي" أو "املذهب الفقهي" أو "الرأي السيايس" احلق اخلالص املبني  االعتقاد يف "الرأي :هو

ه  ، وهذا االعتقاد هو باطالً يعترب الذي ال يأ�يه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأن كل ما سوا

حدة، وُيطلق أوصاف التبديع والتفس عندما  -يق والتكفري الذي ُينشأ حالة االحرتاب داخل امللة الوا

عيشتد ا ورغم أن مجيع األئمة حذروا أ�باعهم من هذه املسأ�ة.. وأمروهم بعدم التطرف يف  - لرصا

ل الرجال، والتواضع للعلم، واألدب مع املسلمني، حتى يف آدب إنكار  التعصب للمذهب أو أقوا

يف مذاهب غريهم، وشددوا عىل أن يكون إنكار  اً املنكر، وهنوهم أن ينكروا منكراً ال يعترب منكر

 .عىل املسلمني جتنبًا للتضييقملنكر فيام فيه اتفاق عام، منعًا للتعصب ملذهب معني، وا

ولو أن األ�باع التزموا نصائح األئمة يف عدم اعتقاد احلق املطلق يف مسائل "االجتهاد"، والنظر 

برمحة وأدب وسعة صدر للمخالف، أحسب أن ذلك كان سريفع حالة الغل، والتحاسد، والبغضاء 

عات البيبني  ، نية أو اخلالفات عىل قضايا تافهةاملسلمني؛ وكان سيوجههم إىل ما هو أ�فع من الرصا

 َتَباَغُضوا، َوَال  ،)73F)1اَتنَاَجُشو َوَال  َحتَاَسُدوا، َال : "☺وهو قبل هذا وذاك التزام باألدب النبوي يف قوله 

ِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا  ،َبْعضٍ  َبْيعِ  َعَىل  َبْعُضُكمْ  َيبِعْ  َوَال  َتَداَبُروا، َوَال  ًنا ا�َّ  َيْظلُِمُه، َال  اْملُْسلِمِ  َأُخو اْملُْسلِمُ  ..إِْخَوا

اٍت، َثَالَث  َصْدِرهِ  إَِىل  َوُيِشريُ  َهاُهنَا، التَّْقَوى َحيِْقُرُه، َوَال  َخيُْذُلُه، َوَال  ِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  بَِحْسِب  َمرَّ  َحيِْقرَ  َأنْ  الرشَّ

 )74F)2"َوِعْرُضهُ  َوَماُلُه، َدُمُه، َحَرامٌ  اْملُْسلِِم، َعَىل  اْملُْسلِمِ  لُّ كُ  ،اْملُْسلِمَ  َأَخاهُ 

                                                           
  أي: اإلثارة، واللغط، والبيع املكذوب، واألمور املفعتلة. )1(

 ]2565[صحيح مسلم/  )2(
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 اعتقاد احلق املطلق يف األراء الفقهية والسياسية إىل:ويؤدي 

: فعندما يعتقد العقل احلق املطلق يف األراء واالجتهادات، فإنه يتوقف عن عمله إفساد العقل) 1(

وبالتايل يفقد  ؛التقويمفكري، والتسديد والتقريب، والتصحيح ويف: النقد والتحليل، والرصد والت

فشى هذا املرض يف أمة، تتحول إىل "أمة من  وقدراته، وتضمر عضلة العقل، وإن ،ولياقتهمهمته، 

 املغفلني".

: اعتقاد احلق املطلق يف الرأي، جيعل النفس ملتصقة هبذا احلق، وأي حماولة تدنيس النفس) 2(

جيعل النفس تنتفض لـ  -فضال عن النقد والتحليل وبيان اخلطأ  -فقط لـ "النصح" للمساس به ولو 

وتسحق يف طريقها كل من يعرتض أو ينتقد..  -ويف الباطن تدافع عن ذاهتا  -"تدافع" عن هذا احلق 

ف أو الشك أو الظن القبيح، وعندما حيدث االصطدام  وال تتصور إال: اخليانة أو العاملة أو االنحرا

خر يعتقد حق مطلق خمتلف، تنشأ حالة شديدة من العداوة والبغضاء.. جتعل أصحاهبا ُيفضلون بآ

قتال بعضهم البعض، عىل قتال عدوهم األصيل ! وهذه العداوة والبغضاء ال حتلق الشعر إنام حتلق 

75Fالدين.

)1( 

ملة مهم معا: وهي تنشأ من خالل تقديس األراء، وأصحاهبا.. ومعاملة كالالكهنوتية )3(

ذب إليه الرعاع، ومرىض القلوب، ويرضبون بكل رأي خمالف جي كهنوت"نصوص الوحي" وال

ع بالتوبة عرض احلائط، فهم يعتربون نظر العقل إىل األقوال عيب ونقيصة جيب ع ىل صاحبها اإلرسا

 لكهنوتيةوهم يصنعون حالة من االحتقان الدائم، والتفرقة حتى عىل أ�فه األسباب.. وهذه ا منها؛

مهام كانت درجة  ُتنشأ حالة من "الود" فيام بني األ�باع، وحالة من "احلقد" فيام بني املخالفني،

 فتتسع الفجوة، وتتباعد القلوب بني جسد األمة الواحد. االختالف بسيطة؛

: عندما يطعن أحد يف رأي يعتقده صاحبه حق مطلق، فإن صاحبه ينربي ليدافع تدين األخالق) 4(

معتقدًا أ�ه ُيقّدم خدمة جليلة له، وأ�ه يدور مع احلق، وأن غريه إنام هو مأجور أو  عن هذا احلق،

                                                           
َعرَ  َحتْلُِق  َأُقوُل  َال  اْحلَالَِقةُ  ِهَي  َواْلبَْغَضاءُ  اْحلََسُد، َقْبَلُكمُ  اْألَُممِ  َداءُ  إَِليُْكمْ  َدبَّ "كام جاء يف احلديث الرشيف:  )1(  َوَلِكنْ  الشَّ

ينَ  َحتْلُِق   ]2510[جامع الرتمذي/  "الدِّ



–◊�π]<–£]<Å^œj¬]  179 

 

فيسبه بكل نقيصة،  -وربام دمه !  -فاسق أو عميل أو منافق أو جبان ! وبالتايل "يستبيح" عرضه 

مة وال ِعرض.. فتضيع املروءة، وتتسافل  ويتهمه بكل جريمة، وال يظن به إال السوء ! فليس له كرا

النفوس؛ مما جيعل البأس بني األمة الواحدة شديد، والتنفري فيام بينها عنيف.. بينام ال ُيوجد حق عىل 

 وجه األرض حيتاج إىل تدين األخالق للدفاع عنه !.

: حتى مل يعد يكاد هلذه الكلمة وجود يف قاموسنا.. وحل حملها "البغضاء غياب روح التسامح) 5(

مما يمنع أي وحدة بني األمة، أو ولو عىل خالف بسيط ال ُيأ�ه له !  والغل" جتاه كل خمالف، حتى

 حتى داخل املذهب والطائفة الواحدة !.

وهذا احلال من فساد العقل والنفس واألخالق، ال حيتاج صاحبه إىل البحث عن "الدليل أو 

تداء لبنة صاحلة احلجة" بقدر ما حيتاج إىل "تربية" من جديد، و"عالج" هلذه األمراض؛ حتى يكون اب

يف جسد هذه األمة، التي ُيفرتض هلا أن حتمل رسالة اهللا إىل العاملني.. فال تقوم األمم إال عند شعور 

 أفرادها أهنم جسد واحد، حيرتم بعضه بعضًا، وُيقوي بعضه بعضًا، وحيفظ بعضه بعضًا.

 
 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 



180                                                                    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÌŒÜ�À÷]<'ÈâÜi 

 

 

 

 

 

 

حد للحركة اإلسالم لفرقة املختلفة، وتضخيم ية إىل ترسيخ عوامل اأدى غياب املرشوع الوا

فخرج خطاب طائفي حزيب بامتياز، وغاب اخلطاب اجلامع الذي يستطيع أن حيتوي  اخلالفات؛

من خيطب يف حمارضة أو لقاء  يرضب  - مثالً  -األمة بام فيها من العصاة واملبتدعة وغريهم، فنجد 

ت املاليني من األمة ويصمهم بالبدعة وال رش، ويستسهل إطالق األحكام باجلملة وعىل بعرشا

ث كانت فيه خصومات شديدة، وَكتب مَ  ةالعموم، ولألسف هذه الرتبية ناجت ن كتب يف هذه من ترا

لوا حالة ، وعندما ورث قوم هذا الرتاث، نقوالغلو والطعن يف املخالف والتحيز احلالة من الكراهية

ء والقول احلسن، والرمحة بحال الغلو والغل والكراهية إلينا، وغاب عنها رو ح التسامح واالحتوا

 الناس.

ن هذا اخلطاب احلاد العنيف الذي يضع عليهم كل أخطاء ا�ايض واحلارض وعندما يسمع اآلخرو

ن لدى أ�باع الشيخ نفس تكوّ واملستقبل، فإهنم يعلنون من جانبهم احلرب عىل الطاعنني فيهم ! ويَ 

بعض أ�ناء احلركة اإلسالمية إىل جمرد سيوف مسلطة ترضب  هذه احلالة من الكراهية، فيتحول

 .! ظنًا منها أهنا تدافع عن الدين والسنة واملعتقد الصحيح ..بسيف الفرقة والغل يف كل مكان

إنه بالفعل يكون هناك أخطاء فكرية وحركية وبدع.. ولكن ما ذنب ماليني من الناس التي مل تقع و

 ؟!وُتقلدهم  ما جعلها حتب هؤالء أو هؤالءأت بالفعل من اخلرييف ذلك، إنام أحسنت الظن أو ر

وعندما تشاهد القطاعات املختلفة من األمة حالة الشجار واخلصام هذه، وإطالق األحكام 

باجلملة، وعىل ماليني من الناس.. ال شك أهنا ستزهد يف اجلميع، ولن جتد يف احلركة اإلسالمية ما 

 يب لدعوهتا.جيعلها تؤيد أو تنرص أو تستج

ǐ�âÜ��È<�ŒÜ�À÷]<Ì<
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! وكلام كان هناك  كلام صح املنهج ..لو والغل والشدةلقد ظن البعض أ�ه كلام زادت جرعات الغ

أصحابه من أهل "البدع  كلام ضعف املنهج أو ظن ..من التسامح والرتاحم والقول احلسن

 .! الءاحلليم ينفض عن هؤ ! فتنافس البعض يف الغلو حتى الفظاظة والقسوة التي جتعلواإلرجاء"

شغال الناس باملعارك إوالغل، و كام لعبت النظم السياسية دورها يف ترسيخ حالة اخلصومة

اجلانبية، واالنتصار لفريق عىل حساب آخر، واحلط عىل املخالف، ثم يدور الزمان دورته.. فتنترص 

تتحكم فيها  النظم السياسية للفريق الذي ُظلم، وَتظلم الفريق الذي َظلم أول مرة، وهكذا يف دورة

ء أكانت هذه املصلحة النظم السياسية لتحقيق مصاحلها ا قبة إخلاصة.. سوا شغال الناس عن مرا

وحماسبة احلكومات الظاملة، وعدم االلتفات للقضايا املصريية، أو استخدام اخلطاب الديني 

ُيلعب فيها التي  "الدجل السيايس"للحط عىل املخالفني سياسيًا... إلخ من حاالت  واأل�ديولوجي

 بالدين وباحلق وباحلقيقة.

وال بد للغل واحلسد أن يؤدي إىل البغي والظلم.. وهو أمر ليس باهلني فإن وجود الغل واحلسد يف 

وجيلب العقاب  القلوب ال شك ُيفسدها، ووقوع البغي والظلم يف السلوك ال شك أ�ه ُيفسد احلياة،

76Fاإل�ي

إىل رسوخ  ألمرعندما يؤدي هذا ا ..نسانيةاإل وُيسمم املجتمع، وهيدر الكرامة ،)1(

لدت من رحم االستبداد وتغذت بدجله، وتسممت من ثامره اخلبيثة االستبداد، وخروج أجيال وُ 

التي تطرحها كل حني الشجرة امللعونة لالستبداد الذي ال ينتهي؛ فَتفسد القلوب والعقول، وُتسلط 

 بعضها رقاب بعض !. السيوف ليس ملواجهة أعداء األمة، وإنام ليرضب

 
 

*   *   * 

                                                           
ُهمُ  َأنْ  َأْوَشَك  َيَدْيهِ  َعَىل  َيأُْخُذوا َفَلمْ  الظَّاِملَ  َرَأْوا إَِذا النَّاَس  إِنَّ "جاء يف احلديث الرشيف:  )1( ُ  َيُعمَّ [جامع  "ِمنْهُ  بِِعَقاٍب  ا�َّ

 ]2168الرتمذي/ 
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هبا أن يمتحن اإلنسان يف حال استضعافه ويف حال متكينه.  هلالج لجاالختالف عمومًا فتنة أراد اهللا 

ع فهناك: خالف سيايس، وخالف  وقد وقع اخلالف بني األمة من قديم.. اختالف من كل األ�وا

 .مذهبي، وخالف فكري، وخالف عقائدي، وخالف فقهي... إلخ

وقد يكون هذا اخلالف تافهًا ال يستحق حتى النظر واالهتامم، وقد يكون اخلالف عميقًا يصل إىل 

 أصول الدين، وأ�ا أعتقد أن القرآن الكريم قادر عىل توحيد األمة، ونزع اخلالف عنها يف العموم.

 هل يمكن أن نزيل كل هذه االختالفات ونتوحد؟ -يف نفيس  -إال أ�ني كنت أ�ساءل 

فر األدلة الرشعية  ،ب: فأ�ا أعتقد يف مسأ�ة ما قوالً ت فلنجرقل فيه بصورة والعقلية نظراً لتوا

جتعلني أطمئن كل االطمئنان أن هذا هو الصواب، وهذا ما جيب الدعوة إليه.. ثم نظرت فيام عند 

يعترب أي اآلخر، فوجدت أن رفض ما اعتقده يف هذه املسأ�ة هو قضية حياة أو موت بالنسبة له، وأ�ه 

 تصل إىل درجة الكفر !.قد خالف فيها هو بدعة 

 ؟! فقلت لنفيس: كيف سنتفق إذاً 

فوجدت أن احلكمة من هذا االختالف هي "االبتالء" وأن املسأ�ة ليست يف االتفاق والتطابق 

 املطلق، إنام هي يف كيفية إدارة هذه االختالفات.

التمكني، ووجدت هذا املخالف يل، فال حيق يل أن أ�ه إذا كان يل السلطان يف األرض و :وهذا يعني

ف سأعمل مع املخالف يل َمّكن يل لينظر كي ▐أ�غي عليه بقول أو فعل، وأن اهللا 

 .فعَ تضواملس

�À÷]�ÿé<� Å̌c<Í�ÏÖ]<
�j}˜]� ¯l^ 
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ظلمني وبغى  املُتمكن، فهو املُبتىل يب.. فإن ف، واآلخر هوعَ ضوالعكس صحيح لو كنت أ�ا املست

 ]111:  طه[ ♂ ُللْماف  َ�ََ   َمنْ  َخاَب  قَدْ  ﴿عّيل فـ 

وإن املطلوب يف حالة االختالف هو: التسامح، والرتاحم، واملودة، وشعور األمة الواحدة، 

واألدب اجلميل، واللني، والرفق، وعدم تفرقة األمة، وال السعي يف البغي وإصالح ذات البني، 

ء باإلفراط أو اهلالج لج فيها، وال شهادة الزور عىل دين اهللا  لتفريط.، وال الغلو يف يشء سوا

*   *   * 

يف إدارة اخلالفات، بل غاب  -يف كثري من األحيان  -إال أ�ه لألسف مل تنجح احلركة اإلسالمية 

عن قاموسنا كلمة "التسامح" ورصنا نقيم املعارك الضارية عىل أ�فه اخلالفات، ورصنا يف حالة 

 ذي حيلق الدين كله... ال، وإفساد ذات البنيمثالية من: الغل، والبغضاء، واحلسد، والبغي

هذا عىل مستوى الفكر.. أما عىل مستوى احلركة فقد وجدنا من بعض أطياف احلركة اإلسالمية 

دير عندما تشم رائحة التمكني، وحتمل سالحها ملقاتلة العدو الصائل الباغي املعتدي، فإذا هبا تُ 

وتوحد العدو عليها، فإذا هبا رغم توحش  هتا فيام بينها عن طريق السالح ! فيقتل بعضها بعضاً اخالف

ترتكه، وتلتفت أل�فسها لتجعل البأس فيام بينها ! وهذه حالة جد خطرية اسُتحلت فيها الدماء باسم 

املسلمني، ومكنت للعدو يف النهاية، وأفسدت ثمرة اجلهاد  تضحياتالدين والرشع، وأ�ت عىل 

صفًا واحدًا  هوأطامعه الدنيوية نجدكله، والعجب أن يكون عدوها رغم اختالفاته األ�ديولوجية، 

 !! وحترير األمة متحدًا ضد أي حركة تقوم من أجل اإلسالم

مع أخيه وعندما تشاهد مجوع األمة هذا املشهد املحزن أن يقتل املجاهد أخاه املجاهد وال يتوحد 

اً، وال كبري ضد عدوه الذي يريد الفتك باجلميع.. فإهنا تزهد فيهم، وتيأس منهم، وال ترى فيهم خري

 .يت !بني البغاة والطواغو بينهم  فرق

 

*   *   * 
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تكاملية وتكوين جسد حركي متفاعل  عجزت عن أداء أدوارٍ  -يف العموم  -واحلركة اإلسالمية 

 ومتكامل األفعال، نتيجة لـ:

 عدم قدرهتا عىل التحليل النفيس واالجتامعي هلا وللمجتمع حوهلا. -

ية والفكرية التي تسببت فيها الرتبية العقلية، بل سامهت عدم معاجلة التشوهات النفس -

 بمزيد من النتوءات.

اآلخر ال "احلق املطلق" و أهنا صاحبةنفسها لكل طائفة من احلركة اإلسالمية  زعمت -

 ! يشء، بل عقبة يف الطريق

" إىل تنبي "األ�ديولوجيا" وهذا تطور طبيعي الرسالةانزالق احلركة اإلسالمية من محل " -

إذ أن الرسالة ال حيملها إىل بنيان يشد بعضه  ،هنيار البنية النفسية واجلسد االجتامعيال

" األ�ديولوجيابعضًا، وجسد اجتامعي روحه الرسالة يؤدي أدورًا تكاملية. أما يف حالة "

التطابق  بمعنى انجذاب ذويفهي عامل جذب ألصحاب الصور النفسية املتكررة، 

فرد يف التكوين اجلامعي لأل�ديولوجيا نفسه يف اآلخر، وإذ مل  النفيس، فالبد أن يرى كل

عرب الفرد عن الصورة العامة للتطابق النفيس يتم طرده، ألن الكيان األ�ديولوجي ال يُ 

 يسمح بوجود نفوس خمتلفة، بل ال بد من التطابق حتى يستمر "التجمع األ�ديولوجي".. 

يولوجيا التي حيملها، ويعمل لصالح التكوين هذا التجمع األ�ديولوجي يعمل لصالح األ�د

ء األ�ديولوجي، وال يمكن تسم أو مجاعة ببنيان يشد  اً كان حزبية هذا الكيان األ�ديولوجي سوا

بعضه بعضًا، أو يؤدي أدورًا تكاملية.. ألن البنيان الذي يشد بضعه بعضًا حيمل اللبنات النفسية 

كل منها اآلخر؛ فيشد بذلك البنيان بعضه بعضًا. أم التجمع املتفّردة يف طاقاهتا واستعداداهتا ويسد 

األ�ديولوجي فهو جتمع فكري ونفيس للنفوس املتشاهبة، واملتطابقة.. أي أ�ه التقاء حاجة، وليس 

 التقاء تكامل، وهذا بالضبط ما حدث للحركة اإلسالمية !

 

*   *   * 
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وتوظيفها وعدم اعتقاد احلق املطلق فيها، ، وإن وضع آ�ية إلدارة االختالفات، واالعرتاف هبا أوالً 

- إذا توحدت األهداف والغايات - عل البأس بيننا، ولكن يف تنويع سبل املواجهةليس يف ج

كل هذا من شأ�ه أن يؤدي إىل إصالح ذات البني، ي أو معنوي، واالبتعاد عن أي صدام ماد

 والوقوف كالبنيان املرصوص جتاه العدو.

أن يكون البأس والتناحر والتقاتل فيام التفرق يف الدين، و: اجهه هذه األمة هوأخطر ما تو وإنَّ 

هو أشد ابتالء عىل هذه األمة؛ جيب أن ختطط جيدًا لتجنب و بينها، ويذيق بعضها بأس بعض،

م من العمل الصالح، والتقوى، وعىل األمة أن ُتقدّ  والتخفيف من حدته، وجتفيف منابعه، وقوعه،

 هلالج لجوجيلب هلا معية اهللا  وُيعينها عىل هذا االبتالء؛ ،يرفع عنها هذا العذاب وحسن اخللق ما

77Fورضاه وعفوه.

)1( 

فَسّهلت عىل  الغلظة حارضة ومستقرة فيام بيننا؛عل اخلشونة وفشلنا يف التسامح والرتاحم، َج  وإنَّ 

78Fكل عدو االحتكاك بنا، وإفساد ذات بيننا،

 ا.وتدمري كل إنجازات يمكن الوصول إليه )2(

إننا إن عجزنا عن روح التسامح واأللفة واملحبة بني أمة اإلسالم، فليس أقل من االمتناع عن 
و االختالفات وال نجعل من اخلصومات أُيفرق األمة، ويفسد عليها أمرها،  " الذيالبغي"

 ًا لروح البغضاء والتعصب واحلقد واحلسد والغل الذي حيلق الدين كله.ددالفكرية.. غذاًء وم

وليس سلبيًا  ،ن النجاح يف "إدارة االختالفات" وتوظيفها التوظيف األمثل لتكون عامًال إجيابياً وإ
79Fهو شأن العقالء يف كل أمة، ويف كل جيل.

)3(  

*   *   * 

                                                           
ِ  َرُسوَل  َيا: : "ُقْلنَاجاء يف احلديث الرشيف )1( َا: "َقاَل ، َصالتَِك  ِيف  اْجلُُلوَس  َأَطْلَت   ا�َّ  َسأَ�ُْت  َوَرْهَبةٍ  َرْغبَةٍ  َصالةُ  إِهنَّ

 َ ، َفأَْعَطانِيَها، َقْبَلُكمْ  انَ كَ  َمنْ  َأَصاَب  بَِعَذاٍب  ُيْسِحَتُكمْ  ال َأنْ  َسَأْ�تُهُ ، َواِحَدةٍ  َوَمنََعنِي، اْثنَتَْنيِ  َفأَْعَطاِين  ِخَصالٍ  َثالَث  فِيَها ا�َّ
ا َبيَْضتُِكمْ  َعَىل  ُيَسلِّطَ  ال َأنْ  َوَسَأْ�ُتهُ  ، َبْعضٍ  َبأَْس  َبْعَضُكمْ  َوُيِذيَق  ِشيًَعا َيْلبَِسُكمْ  ال َأنْ  َوَسَأْ�ُتهُ ، َفأَْعَطانِيَها، َفيَْجَتاَحَها َعُدو�

 ]4112[املعجم الكبري للطرباين /  "َفَمنََعنِيَها

ُكمْ  َأَال اء يف احلديث الرشيف: "ج )2( يَامِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  بِأَفَْضَل  ُأْخِربُ َالةِ  الصِّ َدَقةِ  َوالصَّ  َصَالُح ": َقاَل ، َبَىل : َقاُلوا ؟ " َوالصَّ
َعرَ  َحتْلُِق  َأُقوُل  َال  اْحلَالَِقةُ  ِهَي : "َقاَل  َأ�َّهُ  ☺ النَّبِيِّ  َعنِ  َوُيْرَوى " اْحلَالَِقةُ  ِهَي  اْلَبْنيِ  َذاِت  َفَسادَ  َفإِنَّ  اْلبَْنيِ  َذاِت   َوَلِكنْ  الشَّ
ينَ  َحتْلُِق   ]2509[جامع الرتمذي/  "الدِّ

 .أ�غام يف الفكر اإلسالميبحث:  -إن شئت  -راجع  )3(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html
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ن لنفسها قالبًا لنسخ األ�باع وّ ة بنوع من االكتفاء الذايت، وُتكَ تشعر كل مجاعة يف احلركة اإلسالمي

ن هلا: الكتب املعتمدة، واألفكار املحددة الثابتة، وجمموعة القضايا التي ال خترج عن فيه.. فيكو

احلديث فيها أو العمل يف جماهلا، وما عىل املنتمي للجامعة سوى االلتزام هبذا اإلطار، والطاعة 

 العمياء للقيادة.

أو نقد ذايت، أو االحتاد  ويؤدي ذلك إىل عملية "قولبة" لكل أ�باع اجلامعة، مما يمنع أي نمو فكري،

والتعاون مع أحد.. � إال أصحاب نفس نموذج القالب الذي حيمل رشوط ومواصفات 

"التطابق الكيل" وأي اختالف يف نوع القالب وشكله وحجمه وفكره وحركته.. فهو مردود، 

 ودخيل.

 -أو حقيقي  -متوهم  وتؤدي عملية القولبة بالتبع إىل العزلة الروحية والفكرية، والعيش يف فضاء

من اجلامعة ومريدهيا، ويقطعهم عن األمة هبمومها وقضاياها، إضافة إىل تغذية روح التعصب 

اجلاهيل، والتشكيك يف أي جهد لآلخرين مهام بلغ، وإن حصل تعاون مع غريها ملصلحة ما، فإن 

حدة !ال روح اإلخاء واملودة والغاية  ..روح الشك والرتقب واحلذر هي التي تسود  الوا

إضافة إىل ذلك يصبح القالب غاية يف ذاته جيب احلفاظ عليه؛ مما يؤدي إىل اجلمود والتصلب، وأي 

تغيري أو تصحيح يعني "كرس" القالب واهنيار اجلامعة، وبالتايل فقدان عملية املرونة الالزمة ألي 

 حركة، ومواجهة.

 ين املستقلني من علامء املسلمنيني واملفكرإقامة احلواجز مع املصلح  :أخطر ما تؤديه القولبةمن و

مسلم ال يتبع اجلامعة، فهو بحاجة إىل إذن وترصيح، وصك  فكل عاملِ  -أو من اجلامعات األخرى  -

œ÷]{̌{{�÷Á�Ìf 
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أمان، وغفران ليمر فكره أو كتبه يف داخل اجلامعة، ويتم تصنيفه وتقييمه أوالً بميزان اجلامعة، فإن 

طريقتها حذرت منه، وشككت فيه، وال مانع لدهيا من "اغتياله رأت فيه أي اختالف عن مبادئها، أو 

 معنويًا" إن لزم األمر، حتى ولو كان هذا املصلح شديد احلرص عىل أمته، عظيم الشأن يف جماله.

واالستبداد واإلرهاب الفكري" وحترم أي مجاعة  ن هذه الطريقة تؤدي إىل "العقموال شك أ

ء من  -فضل، أو االستفادة من جهد وعمل ونصح املخلصني متارس هذه الطريقة من التغري لأل سوا

لالزم حليوية أي يض عىل التنوع اقولبة حتطم القدرات الشخصية، وتقفال -أ�نائها أو من غريهم 

وال  -فضًال عن وضع الربامج املناسبة هلا  -بداعات، وهتدر الطاقات املتنوعة مجاعة، وتسحق اإل

استثامرها، وتوظيفها التوظيف األمثل؛ فتعطي الضعيف أكرب من تراعي الفوارق اإلنسانية، و

حجمه، وتضع القوي يف مكانة أقل من قدراته.. وُتوصل إىل حالة من "الالفاعلية االجتامعية" 

وجتعل الشباب يف حالة من األرس واالرهتان للجامعة وللقالب، وأي حترر منه يصبح يف نظر الشباب 

 كله.. وربام للدين ،خيانة للمبدأ

ت السنني بال تطوير يف حركتها، وال نمو يف فكرها،  وجيعلها تدور يف حلقة مفرغة، متر عليها عرشا

م هذا العقم باسم "الثبات عىل املبدأ" بينام هو يف احلقيقة الثبات عىل اجلمود، وحتنيط الشباب يف وُتقدّ 

جتعلها تنقسم عىل نفسها، ومع قوالب ميتة، وتصل اجلامعة نفسها إىل درجة اجلمود والتصلب التي 

 كبت الطاقات يتولد االنفجار.

عىل الناس، ومن َثم رد احلق الذي  ذاتكام تؤدي هذه القولبة إىل حالة من الِكْرب واالستعالء بال

أشد التحذير  من الكْرب  ☺! وقد حذر رسول اهللا  واحتقارهم عند اآلخرين، وإهدار قيمتهم

ةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  ةَ اْجلَنَّ  َيْدُخُل  َال فقال: " ُجَل، إِنَّ : َرُجٌل  َقاَل  ،" كِْربٍ  ِمنْ  َذرَّ  َثْوُبهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُحيِبُّ  الرَّ

َ  إِنَّ : َقاَل  َحَسنًَة، َوَنْعُلهُ  َحَسنًا،   )80F)1"النَّاسِ  َوَغْمطُ  اْحلَقِّ  َبَطرُ  اْلِكْربُ  اْجلََامَل، ُحيِبُّ  َمجِيٌل  ا�َّ

، َبطِرَ  َأوْ  اْحلَقَّ  َسِفهَ  َمنْ  اْلَبْغَي يؤدي إىل البغي: "رب والك   )81F)2"النَّاَس  َوَغَمطَ  اْحلَقَّ

                                                           
 ]92[صحيح مسلم/  )1(

 ]4048[مسند أمحد/  )2(
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ُِف  ﴿ يؤدي كذلك إىل التويل عن سبيل الرشد، واختاذ سبيل الغي، فقال تعاىل: ْرب والك َْ  َ�نْ  َسأَ
َِنَ  آََاِ�َ  ِّ ونَ  ْ ُ ّْ رِْ   ِ�  َ�تََك

َ
ْ�ِ  ْر ََ ِ ْ  �ن ْْ�َقِّ  ب ّ  َََرْوْ ْ  َّ  آََةٍ  ُُ ا َُْؤِماُوْ َِ ِ   �ن ب

ْ  ّْرُْشدِ  َسِِاَ   َََرْوْ
ْ  �ن َسِِا�ف  َ�ّتِخُاوُُ  ََ   ]146:  األعراف[ ♂ َسِِا�ف  َ�ّتِخُاوُُ  ْلَْ�ِّ  َسِِاَ   َََرْوْ

*   *   * 

 ومن معامل  الشخصية املُتقولبة:

يد أو خمتلف عن القالب الفكري املُعلب دم فكر جدعندما ُيقَ ف احتقار املخالف:) 1(

رسد له "جمموعة تعن "قولبة فكرية " هلذا العمل، لبدأ يف حماولة البحث تملتطرفة، للشخصية احلزبية ا

: من أ�ت؟ ما تهالفكر، فإن كان غري مشهور، اهتم عن صاحب هذا ت، سأ�تهتم جاهزة" فإن عجز

.. اً م حتقري ما يقدمه، فإن كان مشهورث حجمك؟ من شيخوك؟ يف حماولة لتحقري الشخص ومن

 رش. ااخلالصة: أن كل آخر عدو، وكل ما خارج قالبهوواجه هبا الفكرة. تله عن زالت، ل تبحث

ه ؤمهام عظمت أخطا اوحزهب اع عن قالبهالدفا الدفاع املستمر، واهلجوم املستمر:) 2(

 حتليل احلدث وتربيره، واهلجوم فرق بنيتُ ستطيع أن توحماولة التربير املستمرة، وال  وتكررت،

باوحزهب اخارج قالبهاملستمر عىل من   ومهام كانت احلُجة. اً ، مهام كان صوا

فال تستطيع أن تفكر أو ترى إال يف حدود القالب احلزيب  ة الرؤية:يحمدودوأحادية التفكري، ) 3(

. فال تستطيع أو عظيامً  مهامً  ام بعد ذلك، مهام كان األمرأو يف حدود "تطرفها" وال يمكنها الرؤية في

الرؤية املتكاملة أو الشمولية للحدث، فهي مقيدة بقالبها ال تنظر خارجه، وال تنفعل بام حيدث 

 خارج إطاره.

 اً وال بشاشة لإليامن وال إطمئنان فال جتد حبًا وال حرصاً  ضيق النفس، وانغالق العقل:) 4(

رفض الرش! يشء "جامد صلب" ال جتد يف رسالته أو للعقول لقبول اخلري، أو  اً للقلوب، وال تفتح

قدم صورة جافة، تخرين، وحتمل رسالة نجاة ورمحة، ففكرته تلك الروح التي حترص عىل إفهام اآل

 قاسية، جامدة.
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عن اإلبداع  ةالزمان، عاجز ا" مهام طال هبا"قالبه ةظل حبيستف عدم القدرة عىل النمو:) 5(

يف  ةظل جامدتحلركة هتور، ويف احليوية ضياع.. بداع ابتداع، ويف ارى يف اإلتواحلركة واحليوية، 

 .اأو ينكرس قالبه ينكرس هتحتى  اقالبه

اآلخر فيه، فإما أن  تفق معت، فال جمال لالتفاق حتى فيام اعىل من خالفه شديد اخلصومة:) 6(

شخصية املتطرفة أو يقبل كل ما عندهم يف قالبهم أو حزهبم، وإما أن يرفضه كله، وإذا انكرست ال

انكرس قالبها الفكري.. صارت شديدة اخلصومة واهلجوم عىل قالبها الفكري وعىل نفسها، وهامجت 

وة والعداوة التي متارسها عىل خمالفها  .! نفسها وقالبها بنفس الرضا

ال جتد الشخصية احلزبية أو املتطرفة أدنى حرج أو غضاضة يف  التقلب بني املتناقضات:) 7(

ب بني املتناقضات، فهي قادرة عىل تبني اليشء وعكسه يف نفس الوقت، وأي حماولة للتنبيه عىل التقل

هذا التناقض ُتقابل هبجوم رشس وتسفيه وحتقري، واستعالء بعدم قدرة اآلخر عىل فهم احلكمة من 

 ذلك.

وفكرية غري متسقة مع نفسها، وال يف ردود أفعاهلا.. فهناك نتوءات نفسية  عدم االتساق:) 8(

زينه اكثرية داخل تلك الشخصية، معايريه ثور حلدث ما تنفعل وتمضطربة وغري حمايدة، فقد  اوموا

 ايف مكان ما، وعندما يتكرر نفس احلدث لكن يف مكان آخر مع تساوي نفس املعطيات، فال جتد هل

 !سأل: ما الفرق؟تقف وتلك الشجاعة لمتأي رد فعل، وال 

شخصية احلزبية أو املتطرفة، تظل يف حالة دائمة من اجلمود عىل ال اجلمود أو السيولة:) 9(

تتحول إىل احلالة السائلة فال تستطيع  اً..وهلا، فإذا أرادت أن ُحتدث تغيريقالبها مهام تغري الواقع من ح

تنطلق يف فأن تضبط أفكارها، وتنهار حدودها، بمعنى أهنا جتهل فكرهتا؛ وال تستطيع أن تكون مرنة 

بتها ومبادئها، فتجهل ما هو ثابت ال يمكن التنازل عنه، وما واقعها  دون أن تتخطى حدودها وثوا

هو متغري يمكن التعاطي معه، ألهنا تتبنى قالبها الفكري كوحدة واحدة غري قابلة للتمييز، فإما قبوله 

 كله أو رفضه كله.

من آصارها وأغالهلا، ال تستطيع الشخصية احلزبية أو املتطرفة أن تتحرر  االستبداد:) 10(

 تظل قاهرة وُمتسلطة عىل من هو دوهنا أو خمالف هلا، ومتامهية وُمستَذلة ملن هو أعىل منها.
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 مؤقتفهي تتعاطى عاطفيا ال فكريًا مع األحداث، ويكون انفعاهلا العاطفي  عاطفية:) 11(

دث عربة وتفكر وتأمل وحمدود التأ�ري، فال يلبث إال أن هيبط وهيوي الثوران العاطفي، دون أن ُحي 

 من احلدث.

ذاكرهتا التارخيية ضعيفة فال متسك بسنن التاريخ وعربه، وال  امهال التاريخ واملستقبل:) 12(

ف ما حيدث، فهي دومًا تشعر باألمن والراحة داخل حمضنها  هي تتطلع إىل رؤية مستقبلية السترشا

اريخ ودروسه، وال ما سيكون عليه املستقبل، وقالبها، فهي حمصنة داخله وبالتايل فال هيمها عرب الت

 كام أهنا تفشل يف القدرة عىل النظر إىل مآالت األمور.

فكلام زاد احلجم ا�ادي للقالب الفكري، كلام انتفخت معه الذات،  تورم الذات:) 13(

وتتجمد أكثر، وتستمد حقها وقوهتا من ضخامة القالب، وتنظر إىل اآلخرين حسب أحجامهم 

 ة ال الفكرية أو الروحية.ا�ادي

الشخصية احلزبية أو املتطرفة شديدة التعلق باألشخاص،  تبني األشخاص ال األفكار:) 14(

شديدة التامهي فيهم، شديدة التأ�ر هبم.. ال تستطيع النظر املجرد لألفكار، وال تستطيع النقد 

 التحلييل للمعلومات.

تطرفة عن االجتامع عىل فكرة جامعة أو قضية تعجز الشخصية احلزبية أو امل االفرتاق:) 15(

إىل داخل قالبها، وتستعيص عىل الوحدة مع غريها، فتظل مهزوزة الثقة أحادية عامة، وتظل نظرهتا 

يف كل آخر، وإن اجتمعت خلطب ما مع آخر.. تشعر بالوحدة والضياع، ثم هترب إىل داخل قالبها 

 مرة أخرى.

*   *   * 

 رة ُمتقولبة:ومن خطورة التفكري بصو

مقدسًا؛ ومن ثم  أن "العقل والتفكري" يتوقفان أمام "القالب الفكري" واعتباره قانوناً  -

وإنشاء واقع جديد خمتلف متامًا عن هذا النمط، ألن العقل ينظر  ،بداعتتوقف عملية اإل
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إليه عىل أ�ه "قانون مقدس" نتيجته حتمية ال يمكن تغيريها أو تعدهيا أو حتويرها أو 

 دام معها.الص

أن العقل ال يقبل النصيحة املبذولة له من خارجه، بل ال يستجيب لليد املمدودة له تريد  -

 حتريره من سجنه.

ر السجن، بل جتعله فقط  - أن األخطاء والكوارث التي تقع بسبب هذا الفكر، ال حتطم أسوا

ألن  ،مقابلُيعيل من قيمة التضحية والفداء.. ولكن بال  ؛رومانيس يف حالة هياج عاطفي

ر قوانني مقدسة، ونمطية جامدة !  العقل مسجون داخل أسوا

يقع أسرياً للفكر النمطي املتقولب يف اختيارته وممارساته، قد والكثري منا يف واقع حياته اليومية 

استنادًا لنتائج جتارب آخرين، فيصبح أسرياً هلا.. وهنا يدخل العقل أقىص وأشد سجن يمكن أن 

 يتصوره.

 *   *  * 

كام ُتسهل القولبة عملية "االخرتاق الفكري" من ِقبل األعداء، وسهولة توظيف العدو للقوالب 

 - قة لقالب اجلامعة، ومعرفة تكوينهالفكرية والنفسية اجلامدة لكل مجاعة، فمع الدراسة الدقي

 -رتقها جيعل العدو يصنع رجاله عىل نفس قالب اجلامعة، ثم خي - ومجوده عن أي تغيري أو تطوير

 ويوجهها الوجهة التي يريد. -أل�ه حيمل نفس املواصفات الفنية للقالب 

بينام التنوع واملرونة واليقظة، ودوام التطوير احلركي، واالنفتاح عىل كافة األفكار، واالجتاهات، 

ب ب عىل العدو أي حماولة لالخرتاق، أل�ه ال قالُتصعِ  -ال احلزبية  -والرتبية الراسخة الرسالية 

يمكن نسخه وتزويره.. وجيعلنا نتفهم بعضنا البعض يف جو من العلم والتسامح، وجيعلنا نبلغ الغاية 

القصوى من االستفادة من جهود بعضنا البعض، ويضمن احلد األدنى من التنسيق والتعاون وعدم 

و تشوهيها، تضارب املرشوعات، لضامن املرونة، واليقظة املستمرة.. دون حماولة هدم هذه اجلهود، أ

 من حماور حركتنا وتربيتنا.  اً رئيسي اً حمور ة والعلم النافع والعمل الصالحفتكون احلكم

 

*   *   * 
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لة، صورة " فيتحول العمل إىل صورة رتيبة ُمم أخطر ما يواجه أي عمل هو "فقدان الروح الدافعة

لعمل، واألفكار احلاملة ملوضوع بال حقيقة، والروح الدافعة تعني العواطف واملشاعر الدافعة ل

 العمل.

 لدهيم من الروح الدافعة للتفوق ا�ادي والعلمي والتقني، -عىل سبيل املثال  -فنجد يف الغرب 

املؤسسات التعليمية والثقافية والسياسية  افةوجتد هذه الروح سارية يف ك والسيادة العاملية..

مما يؤدي إىل حالة  ؛فال منذ نعومة أظفارهمها يف األطوالعسكرية، ونجد هذه الروح يتم غرس

 التناغم والتكامل بني مكونات املجتمع، وضامن فاعليته، وإنتاجه.

ألهنم يعرفون أهنا أساس وجودهم،  ،وحتى يف حلظات اهلزيمة واالهنيار ال يفقدون تلك الروح

 فإذا اهنارت.. اهنار معها كل يشء وانفرط العقد.

، وتنظر الروح التي حتمل مرشوع األمة كلهؤسسون األوائل لدهيم من يف العمل اإلسالمي كان امل

ولكن لألسف خلف من بعدهم خلف  لتحدي والرغبة يف التفوق احلضاري،إىل املستقبل بروح ا

ر أقوال الرجال األوائل بال تلك الروح، وبال رغبة حقيقية يف أن يكونوا مثلهم أو  عاشوا عىل تكرا

 الشيخ ومريديه، والسيايس وأ�باعه !. أفضل منهم، بل هي نظرية

وإننا بالفعل نواجه حتديات حضارية خطرية، ال سيام بعد عوملة الفكر العلامين، ومحايته بالقوة 

عه، مما العسكرية.. وموقفنا املتذبذب واملتناقض واملتحري منه، ومن كيفية مواجهته، والتعاطي م

مية" و"االنسح اق" أمام األقوياء، واالستجابة لعوامل الرتهيب، يؤدي كل ذلك إىل حالة "االهنزا

� Ç̌œ�·]<�Ü÷]<|Ê
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به علينا من عزيمة عند  هلالج لج دون حساب ما نملكه من قوة فيام نحمله من حق، وما يفيض اهللا

 اإلخالص.

فنجد الرتاخي والرتهل الفكري واخلوار جتاه هذه التحديات، بينام نجد الغرب رغم تفوقه ا�ادي 

 حلركة والتقدم كأ�ه يسابق احلياة والزمن !.اهلائل، يف حالة مفعمة بالنشاط وا

ونفقد معامل مرشوعنا اإلسالمي،  ،وإننا نفقد هذه الروح عندما يضطرب لدينا مفهوم "اهلوية"

قع، والتخلّ  ف الفكري والعلمي عن ونستهلك أ�فسنا يف االحرتاب الداخيل، واالستسالم لألمر الوا

  معرفة ماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟

.. "واإليامن باليوم اآلخر الكريم أن لدينا خمزون ال ينضب من "الروح الدافعة" إنه "القرآنرغم 

 فليس هناك من روح دافعة أكثر من اإليامن باليوم اآلخر، وابتغاء مرضاة اهللا، ورجاء ما عند اهللا

 .هلالج لج

 تلقد أصبح بعض الشباب يتمنى املوولكن لألسف تم استخدام هذا املخزون بشكل منحرف، 

يع من احلياة؛ لعجزه عن مواجهة احلياة، وأصبح مرشوعه هو مرشوع املوت والتخلص الرس

فقد الروح الدافعة الستكامل املرشوعات اإلسالمية بعيدة املدى، أو التي حتتاج إىل َنفس نوبالتايل 

وح احلاجة إليها ! ونفقد قبلها الر متكامل، وبذلك نفقد كوادر نحن يف أمسِ  دؤوبطويل، وعمل 

 الدافعة التي تسترشف املستقبل، والتي تتطلع إىل بناء حضارة إسالمية راشدة.

ومع فقدان الروح الدافعة، نفقد معها "عقيدة التغيري الشامل" ونقنع بسفاسف األمور، والتغيري 

الضعيفة واهلشة، ونشعر أ�ه ال طاقة لنا بمواجهة احلياة، فنعيش عىل هامشها،  املكتسباتالومهي، أو 

ر"، ال منهج "الرىض باألمر الواقع"منتهجني منهج  وتقديم وجه جديد للحياة  ،"التحدي واإلرصا

 .حضارتناديننا وهويتنا و نعرب عيُ 

 

*   *   * 
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وقعت احلركة اإلسالمية بني اجتاهني متضادين حول املوقف من مسأ�ة اجلهاد.. االجتاه األول: 

 ين: الغلو يف العنف.الغلو يف السلمية. واالجتاه الثا

فإنه ينظر إىل كل عمل جهادي عىل أ�ه "عنف وإرهاب" مذموم،  أما االجتاه املغرق يف السلمية:

وعمل مصريه الفشل حتًام، وأن أصحابه عمالء خونة ! فيسارعون إىل التربأ فكريًا من كل فكر 

لعمل السلمي" وتصورهم جهادي، ويتفاخرون بالسلمية، وال يرون طريقًا للتغيري إال من خالل "ا

عن العمل السلمي أو طريق التغيري هو "الديمقراطية"، ويعتربون اجلهاد هو "جهاد صناديق 

 .! االنتخابات" واملقاومة هي وحدها املقاومة السياسية

باإلرهاب  -مع الغرب  -ويف أحيان يشاركون الغرب يف حماربة االجتاه املسلح، ويتهمونه 

 بينام!  وجوالت صوالت العاملية احلروب من وله يوم، كل العامل جتاه يغزوهذا اال كأن !والوحشية

 �ا رصيح تأ�يد ويف" الدويل اإلرهاب" صور عأفظ يف املسلمني، بالد يف اسئتصال حرب تقوم

 وحدهم، واملسلمني املسلمني، ضد العظمى الدول هبا تقوم إبادة حرب".. املتحدة األمم" يسمى

 حروهبم يف وإنجلرتا  وفرنسا وروسيا أمريكا به تقوم ما هي اإلبادة حروبو احلقيقي واإلرهاب

 أساس عىل املسلمني بالد تقسيم إعادة أجل من يشء كل وتستبيح املعارصة، العاملية الصليبية

 جمرد املرشدين وماليني القتىل آالف وتعترب ؛ لتحقيق مزيد من اهليمنة واالحتالل،وعرقي طائفي

ر"  منذ - اإلرهابية أو - اجلهادية احلركات مجيع وإن -!! كام ّرصحوا بذلك نصًا  - "جانبية أرضا

ئم من العرش معشار ُعرش يمثل دماراً  وال قتالً  ُحتدث مل اآلن حتى العثامنية الدولة سقوط  أهل جرا

 احلديث دون مسلمني إرهاب عن يتحدث أن ألحد حيق هلف العاملية، واهليمنة احلقيقي اإلرهاب

 !!وأهله؟ اإلسالم ضد الكفر ملل ئعفظا عن

��ï]�h]Ü<⁄̌�„À<›Á
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فإنه يتصور أ�ه ال حل وال طريق إال طريق "العنف" وهو جهاد  وأما االجتاه املغرق يف العنف:

مبارك، وإن أصحاب املناهج السلمية املنبطحة، يسريون يف طريق الوهن والضعف والوهم، وإنه ال 

هم الطائفة املنصورة التي ال يرضها هم وحدم فسهويعتربون أ� ،خالل "العمل املسلح"حل إال من 

 من خذهلا.

حركية عامة، وهو سلوك مرفوض كام نفسية وأن يكون العنف سمة  :والفرق بني العنف واجلهاد

َ  إِنَّ جاء يف احلديث الرشيف: " ْفَق، ُحيِبُّ  َرفِيٌق  ا�َّ ْفِق  َعَىل  َوُيْعطِي الرِّ   )82F)1"اْلُعنِْف  َعَىل  ُيْعطِي َال  َما الرِّ

جه املفسدين يف األرض، وأكابر  :اجلهاد اأم ففي أصله وحركته "رمحة وخري وسالم" أل�ه يوا

وهو ليس حمصورًا يف  ، واملحاربني للحق واخلري والسالم، ☺ املجرمني، واملحاديني هللا ورسوله

 ، بل جهاد يف ميدان النفس واملجتمع وساحة املعارك.فحسب جمال القتال

قعية  ومن خالل التجارب -ثم  فشل اجتاه الغلو يف السلمية، وفشل اجتاه الغلو يف العنف،  -الوا

 وأ�قى كل فريق بالالئمة عىل اآلخر، وأ�ه عطل عمله، وأفسد حركته !.

 فاالجتاه املغايل يف السلمية:

 طلب العمل السلمي، بال امتالك للقوة، وال حتى جمرد التلويح هبا. -

 ة عىل محاية اإلصالحات.محاية املكتسبات، وعدم القدرعن  عجز -

 العجز عن بناء "مؤسسات احلكم" التي حتمل اهلوية والرشيعة اإلسالمية. -

 االغرتار باملكتسبات اهلشة، التي يسهل القضاء عليها. -

 اخلضوع يف النهاية لألقوى، وانتصار القوة عىل احلق. -

فق والتنازل مع أصحاب القوى احلقيقية. -  املسارعة للتوا

 سالمي يف "صناديق االقرتاع".حرص املرشوع اإل -

                                                           
 ]2596[صحيح مسلم/  )1(
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 املسارعة يف الغرب لتجميل الصورة، ولو عىل حساب إخواهنم من املسلمني. -

االغرتار ببعض الُكتاب الغربيني، واعتامد كتبهم، وفكرهم يف التغيري السلمي، دون  -

فقه مع الفكر اإلسالمي، ورضوريات  الدراسة العلمية احلقيقية هلذا الفكر، ومدى توا

 اإلسالمي.النهوض 

" والركون إليها وعدم الرغبة يف اخلروج منها، مرحلة االستضعافالتأصيل والعيش يف " -

، بل " احلقيقيمرحلة التدافع والتمكنيوالرىض بـ "الذلة واملسكنة" دون اخلروج إىل "

الغفلة عن  للمسلمني.. وهذا بالضبط ما يوده العدو األصيل ،و"التخذيل" عن أي مقاومة

َِنَ  َودّ  ﴿عيش يف األوهام واالستضعاف، كام قال تعاىل: القوة، وال ِّ ْ  ْ َُْرلُونَ  َّوْ  َ�َرُروْ �َ 
ْسلَِحتُِ�مْ  َ�نْ 
َ
 ]102:  النساء[ ♂ أ

 واالجتاه املغايل يف العنف:

 الغلو يف التكفري ( وهو السالح النووي الذي حيطم العمل اجلهادي والدعوي ). -

 العدو.خطة العمل من خالل  -

 لنخبوي بال حاضنة شعبية.اجلهاد ا -

 االنعزال عن األمة، وشعور االغرتاب. -

ئية التي قد تقتل األ�رياء. -  العنف املفرط، والتفجريات العشوا

 إثارة القالقل مع عدو حمايد. -

 التهاون يف إعداد القوة. -

 هم املنصب وا�ال.ل القادة إىل أمراء حرب غّر حتوّ  -

 االقتتال الداخيل بني الفصائل املسلحة. -

 ضطراب مفهوم الرشيعة.ا -

 اإلعالن عن حرب عاملية نحن أضعف طرف فيها. -
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 سهولة االخرتاق الفكري واألمني. -

 .، واألسلحة النوعية املناسبة للمواجهةهتااعدم كفاية احلامية اجلوية ومضاد -

 عدم القدرة عىل استنفار واستغالل طاقات األمة وعقوهلا. -

 عدم استكامل أدوات القوة. -

 مي اليسء واملتعايل.اخلطاب اإلعال -

 كقتال الكفار األصليني املعتدين. -وإن كانوا بغاة طغاة  -قتال أهل القبلة  -

 القتال بال مرشوع سيايس. -

 فلح.أرسقة ثمرة اجلهاد إن  -

رًا  - ، تسعى ملصاحلها الربامجاتية، ويصبح لقوى خارجيةومتوليًا االرهتان تسليحًا وقرا

 .رارتهحتت إمرة املمول ومنفذًا لقاملجاهد 

 التهديد الفارغ بدون قوة نمتلكها، فضًال عن تصنيعها. -
 

*   *   * 

 وحاالت اجلهاد املعارصة التي ستواجهها احلركة اإلسالمية، هي إحدى أمرين:

 األول: قتال العدو املحتل

فق اجلميع عليه 83Fوقتال العدو املحتل ال إشكالية عىل مرشوعيته، وتوا

، وكل أمة تقاوم املحتل )1(

لكنها كثرياً ما تفشل يف مقاومته فكريًا وسياسيًا، فاملحتل  -كام خيربنا التاريخ  - عليه عسكريًا تنترص

 ال حيارهبا عسكريًا فقط.. بل يعمد إىل إفساد الفكر واملرشوع السيايس للمجاهدين.

                                                           
باستثناء احلكومات العميلة، واملنتفعون من االحتالل، ومن لدهيم االستعداد والقابلية للدجل وتّرشبه،  )1(

 .وأصحاب الفكري الغاندي وأشباهه
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 :دف واضحاً ففي قتال العدو املحتل جيب أن يكون اهل

ولكن اهلدف األصيل  -فهو سريحل يف النهاية  -وهو ليس جمرد إخراج العدو املحتل ) 1(

من بني جلدتنا.. ويتكلم  الرئيس هو منع تويل من ينوب عنه، وينفذ مصاحله، ويكون وكيل عنه

 .؛ كاحلكومات العميلة له، واملتواطئة معهبلساننا

ني و بمنع أي حماولة إلثارة الفتن بني أ�ناء األمة الواحدة، أو بني الفصائل املجاهدة، أ) 2(

ألن العدو سيكون حريصًا عىل ذلك أشد احلرص، حتى ُيقسم  املخالفني يف املذهب أو الدين،

 الصفوف الداخلية.

ر ال بالسالح، وحتكيم العقل ال القوة، واحلق والعدل ال ) 3( إدارة اخلالفات الداخلية باحلوا

 البغي والظلم بني أصحاب القضية الواحدة.

دون حرق املراحل  -مرحلة بعد إمتام التحرير، ومحاية املكتسبات  االنتقال من مرحلة إىل) 4(

 منعًا للفرقة، أو االختالف عىل شكل املستقبل السيايس قبل أن يقع. -

ت املغرضة التي هدفها كرس اإلرادة) 5(  واإلرجاف، ،واإلفشال عدم االنخداع بالدعوا

 من جدوى القتال. والتخذيل يأسخلضوع لألقوى، والوا

 حلفاظ عىل الصورة املحلية والعاملية ملرشوعية اجلهاد والقتال، ودفع كل شبهة أو تشويه.ا) 6(

 االلتصاق باألمة يف معركة التحرير، والرمحة هبا دعوة وسلوكًا.) 7(

عدم إكراه األمة عىل أ�ديولوجيات وقناعات حتت رهبة القوة، فالقوة فقط ضد العدو ) 8(

 تصفية احلسابات مع خصوم الداخل. املحتل، وعدم استغالل القوة يف

األمة ال من رغبة املحتل جيب أن يكون نابعًا من  -بعد القتال  -املرشوع السيايس ) 9(

، وعدم الدخول يف حرب بالوكالة لصالح أطراف خارجية تستغل احلدث لفرض هيمنتها األجنبي

 وسياستها.

 ها روح اجلهاد، والعزة، والقوة.إجادة اخلطاب اإلعالمي احلاشد لألمة، الذي يبث في) 10(

*   *   * 
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 الثاين: قتال البغاة الطغاة

 ومن أ�رز هذه اإلشكاليات:  وهذا فيه إشكاليات كربى، وليس عليه توافق..

  الدائر حوهلا. ، ومدى اللغطقضية التكفري -

  ومدى األوهام املتعلقة هبا. ،قضية الديمقراطية -

  .كيفية مواجهة البغي واالستبداد -

 )84F)1.ية حماولة اإلصالح من الداخل، والفكر التوافقيقض -

 واإلرهتان للخارج. ،واهليمنة ،قضية التوازنات اإلقليمية -

 قضية إعداد القوة، وُسبل حتقيق النرص....إلخ. -

هؤالء البغاة الطغاة قصتهم طويلة مع األمة املسلمة، فهم من بني جلدتنا، ويتكلمون وبالعموم 

قبلتنا. ويف نفس الوقت هم حتت إرادة العدو املحتل يأمترون بأمره، ويتولونه،  ون إىلصلّ بأ�سنتنا، ويُ 

 وإن كان يمكن اختصار وحيمون مصاحله، ويذلون شعوهبم، واحلديث عنهم ليس هذا مقامه،

أدوات وهم  )85F)2"وهلا علم ونشيد - تزعم أل�فسها رشعية وطاعة - "اجلريمة املنظمة بأهنم: تعريفهم

  .ك اجلربياستعامرية للمل

وجيب أن ال نغرت بخطاب هؤالء البغاة الطغاة، أو تترشب قلوبنا دجلهم، أو تستجيب عقولنا 

ئمهم وفسادهم املستمر  -هؤالء الطغاة ولكذب كهنتهم،  يعتقدون أهنم "أمناء،  -رغم جرا

أو  -ع صاحلون، طيبون" وال يتصورن حلظة أهنم "قتلة، خونة، جمرمون" فالنفس اإلنسانية ال تستطي

فإهنا تنتفض وتثور وتنقلب عىل  هلا ذلكأن ترى نفسها وذاهتا هبذه الصورة أ�دًا، فإذا حصل  -ُتقر 

كل يشء، إهنا تسرتيح من وخز الضمري عن طريق: "اخلداع الذايت، والتخدير، واألمنية الكاذبة" 

                                                           
فقيخطومقال:  -إن شئت  -راجع  )1(  .رة الفكر التوا

َعلْاَا َوَ�َاِّكَ  ﴿وصدق فيهم قول اهللا تعاىل:  )2( َْ  �ِ  ِّ َ�ابِرَ  قَْرَُةٍ  ُُ
َ
ا أ َِ ْ  ُ�َرِِما َْمُكُروْ ا ِِ َِ َّ  َ�ْمُكُرونَ  َوَما تِا ِ ِ 

ِِمْ  ِّ َُر
َ
ُعُرونَ  َوَما بِأ َْ َ  ]123:  األ�عام[♂  َ

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/01/blog-post_7.html
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ورة اجلريمة والتخدير: عن طريق إماتة الضمري باعتقاد رض الدجل.اخلداع: عن طريق تّرشب 

 واألمنية الكاذبة: بوضع الفتات كاذبة عىل اخليانة والتآمر. .! للمصلحة العامة 

ولقد َصّور القرآن الكريم احلالة النفسية هلؤالء الطغاة والطواغيت وهم هيربون من أ�فسهم فقال 

ُُ َرّ�ُه ِِّ�ِ  ﴿عن فرعون:  َْد ِْ ََ َو ْبتُْ  ُمو
َ
ِِ أ ْوُن ََُرو ََ ن َوقَاَل فِْر

َ
ْو أ
َ
َل دَِاَُ�ْم أ ن ُ�بَّدِ

َ
َخاُف أ

َ
 أ

ادَ  َّ رِْ  ْلَْر
َ
َِِر ِ� ْْر فظهر فرعون لنفسه وقومه أ�ه احلريص عىل الدين، ا�انع  ]26[غافر :  ♂ ُ�ْظ

َُِّن َ�ُ   ﴿فُزين له سوء عمله: للفساد يف األرض؛ والوسيلة لذلك هي: "قتل رسول اهللا" !  َتَمن ُز
َ
أ

ا ُ ُسوُ  َ�َملِهِ  ََ َ ِِْدي َمن َ َُ اُ  َو ََ َ ُ  َمن َ ِِ َُ َ ّّ ااف فََِّن ْ َّ  ]8[فاطر :  ♂ فََرآُُ َح

َولَ�ِْن  ﴿كام ُيصور حال اإلنسان الذي ُخيدر نفسه بوعد احلسنى دون إيامن وعمل، فيقول تعاىل: 
َاْ ِا  ـَ َُقولَّن  َِ تُْه  ّّ ْ  َم ّ َّ َْْعِد  ََْبَااُُ رَْ�َةف ّمِّاا ِمن 

َ
ْعُت َِِا َرّ�ِ أ ِْ  َولَ�ِن ُر

َة قَاَِِمةف ََ ا ّّ ُلُن ّْ
َ
 َوَما أ

َاٍْب َغلِاٍظ  ََ م ّمِْن  ُِ ُِاََقّا ََ ِملُوْ َو ََ ََِن َ�َرُروْ بَِما  ِّ ْ ّ َّ ِ َف فَلَاَُّّب ّْ َِاَدُُ َّلُْح [فصلت :  ♂ ِِّن ِا 

  !:رغم كفره وتكذيبه! اهللا وكذلك كان حال صاحب اجلنة الذي ظن أن له منزلة خاصة عند ]50

ا ُماَقلَباف  ﴿ َِ ف ّمِاْ َدّن َخْ�ْ ِْ
َ
 َولَ�ِن ُردِدُت َِِا َرّ�ِ َر

َة قَاَِِمةف ََ ا ّّ ُلُن ّْ
َ
 ]36[الكهف :  ♂  َوَما أ

مْ  ﴿ -واألمنية الكاذبة وسيلة الشيطان  ُِ َمّاََِّا
ُ
ْم َور ُِ ِضلّّا

ُ
، إلضالل اإلنسان - ]119[النساء:  ♂ َور

 وختديره عن صحوة الضمري، أو سامع املوعظة، أو خوف العقاب واآلخرة.

 : ِحّباُؤُُ  ﴿وكذلك تصور اليهود والنصارى فقالوا
َ
ِ َوأ ّّ َْْاا  ْ

َ
ُْن � ن  ]18[ا�ائدة :  ♂ ََ والقرآ

ـِْ  ْلْكِ  ﴿الكريم يقرر احلقيقة الكلية للجميع: 
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َماَِّاُِ�ْم َوَ أ

َ
ف لََّْس بِأ َتاِب َمن َ�ْعَمْ  ُسو ْ
ف  ََ ََِص�ْ ف َو ّا ِِ ِ َو ّّ ََ َ�ِْد َ�ُ ِمن ُدوِن ْ  ]123[النساء :  ♂  ُ�َْز بِهِ َو

والعلو يف األرض بغري  االستكبار عن اخلضوع للحق، فهؤالء الطغاة وأعواهنم يعيشون حالة

رهتا ا"حقارهتا وتسافلها وقذ وإتباع املنهج اإلبلييس، واهلرب من مواجهة النفس بحقيقة احلق،

"، فتلبس لبوس "القيم واملبادئ والطهر والدين واألخالق"؛ لتخدع نفسها.. ضالهلاوفجورها و

 قبل أن ختدع اآلخرين.

*   *   * 
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نجحت الثورة  ذارضورة ال مفر منها، فإ  هؤالء الطغاة البغاةإن "الثورة" عىل :نقولباختصار و

فال مفر من استخدام القوة، حيث إن  -وهذا هو الغالب  -وإن مل تنجح ، يعام هِ السلمية عليهم فنِ 

الثورة لن تكون عىل هؤالء البغاة فحسب، بل إهنا ستكون عىل أولياء أمورهم يف اخلارج الذين 

 ه، وخدمه، وعبيده..ئمن هيمنة املحتل، ووكالوضعوهم عىل رقابنا، فالثورة ستكون أ�ضًا حتررًا 

التسلح وال أمانة.. ف اً عهدعن سحق شعوهبم، فلن يرقبوا فيها إالً وال ذمة وال وألهنم لن يتورعوا 

بالقوة رضورة ال مفر منها، فصالح الفرد ال حيتاج إىل قوة، وصالح املجتمع ال بد له من قوة حتميه.. 

 خاصة يف حالتنا نحن. االجتامعيفالقوة أحد رشوط اإلصالح 

لة اهنيار لآلهزيمة عسكرية، بل أجد صمود األ�طال، وجلهادية الثورية واالتجارب يف  مل أرَ إنني و

بسبب القوة العسكرية  ينهزمونالرجال ال  ؤالءسكرية أمام عزيمة الرجال، ولكن هالوحشية الع

" فالعدو مل هيزمنا، وإنام نحن من أمراض القلوب والعقولبسبب " وننهزمي، إنام للعدو اجلهنمية

وال نعرتف  ،"ساحة النفوس" وننهزم يف "ساحة املعاركننترص يف "هنزم أ�فسنا بأ�فسنا. فنحن 

البغي، والغل، واحلسد، والفرقة، وإفساد بالذنوب فضًال عن أن نتوب منها، ومن هذه الذنوب: ( 

، والكْرب، ]عند البعض[واالستعالء عىل الناس، وتكفري املسلمني  واالقتتال الداخيل، ذات البني،

والعصبية اجلاهلية، والغفلة عن  والعمل من خالل خطة العدو، ووالية الظاملني، والتدابر، والشحناء،

جيلب لنا معية اهللا  هذه الذنوب ... إلخ ) والتوبة منواالفتتان با�ال والسلطةسبل املجرمني، 

 .ونرصه ورضاه وعفوه

  )86F)1:وهذا تصوري عن جهاد هؤالء

كام  -"جهاد باليد واللسان والقلب" سائل إن جهاد هؤالء سيكون يف مجيع املجاالت، بكل الو

  : -جاء يف احلديث الرشيف 

                                                           
، وأفكار التغيري حتتاج دومًا إىل التنقيح والتطوير عمله �ا يمكنحاولت يف هذه السطور العصف الذهني  )1(

والتصحيح ومالئمة ظروف كل مرحلة، ومنها ما يكون ممكنًا سهًال يف مرحلة ما، ومنها ما حيتاج إىل متهيد وخطوات 
كون التصور لكن من املهم أن ي ومجيع اخليارات مفتوحة الستنقاذ األمة.. سابقة وبناء جسور للعبور للمرحلة التالية،

 .لو كنا ما نزال يف اخلطوة األوىلا، حتى ونالعام واألهداف الكلية واضحة متامًا أمام أعين
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ءُ  َسَيُكونُ "  َفُهوَ  بَِيِدهِ  َجاَهَدُهمْ  َفَمنْ  َيْأُمُروَن، ال َما َوَيْفَعُلونَ  َيْفَعُلوَن، ال َما َيُقوُلونَ  َبْعَدي ِمنْ  ُأَمَرا

   )87F)1" َبْعَدهُ  إِيَامنَ  ال ُمْؤِمٌن، َفُهوَ  بَِقْلبِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤِمٌن، َفُهوَ  بِلَِسانِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤِمٌن،

 ..ع فيهو، والتحذير من الوقدون االنشغال بقضية التكفري

 ، فله كرامة☺فكل من نطق الشهادتني وانتسب ألمة حممد جهاد أهل البغي،  هو :وجهادهم

88Fوحقوق

89Fوإن كان من أكابر املنافقني، -  )2(

 -اآلخرة يف الدرك األسفل من النار ه يف ومصري )3(

 -وإنام يدخلون  -إال يف حال الدخول حتت رايته  -يمكن جهادهم كقتال الكافر األصيل وعليه فال 

واالختالف ه، توفتن التكفري بابنغلق  -إن شاء اهللا  -يف أحكام أهل البغي، وبذلك  -فيام أرى 

 .عليه، ونسد ثغرة خطرية يدخل منها العدو

: هو إنكار القلب للظلم والبغي والعدوان، وعدم "الرىض واملتابعة" عىل باطل مهام جهاد القلبو

 كان صغرياً، وعدم والية الظاملني، أو اإلقرار هلم بام هم عليه.

، واألمر : هو قول كلمة احلق عند سلطان جائر، وعدم إعطاء الرشعية لنظمهم أ�داً وجهاد اللسان

 .سياسية واالقتصادية والشأن العام، والنهي عن املنكر كذلك فيهباملعروف يف األمور ال

 .ملقاومتهم: إعداد القوة الالزمة وجهاد اليد

 والبداية هي:

 إسقاط رشعية البغي. -

                                                           
 ]52، صحيح مسلم/ 177[صحيح ابن حبان/  )1(

ُث، َقاَل: َبَعَثنَا َرُسوُل ا )2( ِ ونستلهم هذا املعنى من احلديث الرشيف: عن ُأَساَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة، ُحيَدِّ إَِىل  ☺�َّ

ْقُت َأ�َا، َوَرُجٌل ِمَن األَ�َْصاِر، َرُجًال ِمنْ ُهْم َفَلامَّ َغِشينَاُه، َقاَل: َال إَِ�َ إِالَّ اْحلَُرَقِة ِمْن ُجَهْينََة، َفَصبَّْحنَا اْلَقْوَم َفَهَزْمنَاُهْم، َوَحلِ

، َوَطَعنُْتُه بُِرْحمِي َح  ، َفَكفَّ َعنُْه األَ�َْصاِريَّ ُ َيا ُأَساَمُة، َأَقتَْلتَُه َفَقاَل ِيل:  ☺  تَّى َقَتْلُتُه، َقاَل: َفَلامَّ َقِدْمنَا َبَلَغ َذلَِك النَّبِيَّ ا�َّ

؟ ُ ًذا، َقاَل: َفَقاَل: "  َبْعَد َما َقاَل: َال إَِ�َ إِالَّ ا�َّ َام َكاَن ُمَتَعوِّ ِ، إِنَّ ُ؟َأَقَتْلَتُه بَ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل ا�َّ " ْعَد َما َقاَل: َال إَِ�َ إِالَّ ا�َّ

، َحتَّى َمتَنَّْيُت َأينِّ َملْ َأُكْن َأْسَلْمُت َقْبَل َذلَِك اْلَيْوِم"  ُرَها َعَيلَّ  ] 99[صحيح مسلم/ َقاَل: َفَام َزاَل ُيَكرِّ

ئمه  -يف كبري املنافقني ابن سلول  ☺قال النبي  )3(  َبْل ": -واألمة  ☺يف حق النبي �ا أراد ابنه أن يقتله بسبب جرا

فَُّق  ُصْحَبَتهُ  ُنْحِسنُ   )]62:  4[دالئل النبوة للبيهقي / ( "َصِحَبنَا َما بِهِ  َوَنَرتَ
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، واملحاربني لألمة أو وكالء ☺إسقاط رشعية أكابر املجرمني، واملحاديني هللا ورسوله  -

 عن املحتل.

 انتقال رشعية السلطة إىل األمة. -

 طاغية آخر. إىلالرشعية هي رشعية الرشد ال البغي، فال انتقال من طاغية  -

 بناء مؤسسات الرشد، والتشبع بالفكر السيايس الراشدي. -

90Fالثورة. -

)1(  

  )91F)2:ومكونات الثورة هي

الثورة الفكرية والنفسية ( الثورة االجتامعية بمعنى تغيري ما بالنفوس من تصورات  -

 ة، وتغيري ما بالعقول من أوهام وأخطاء ).ومفاهيم وقيم وموازين باطل

 ون القاعدة الصلبة.تكَ  -

92Fاكتامل الكتلة احلرجة يف املجتمع، وصوالً إىل مرحلة "التشبع االجتامعي" -

القادر عىل  )3(

93Fإحداث التغيري املنشود.

)4(  

 اإلمجاع عىل الثورة، واكتامل التصور عنها. -

 لامنية.تنقية اهلوية اإلسالمية اجلامعة من لوثات الع -

                                                           

 مجيع اخليارات مفتوحة أمام أي تغيري إجيايب يف واقع األمة. )1(

 .الثورة اإلسالمية، كبسوالت ثورية، معامل يف الثورة:  -إن شئت  -راجع  )2(

 .التشبع االجتامعي :مقال -إن شئت  - راجع )3(

هم "القاعدة الصلبة".  وروادها وكوادرهامن جمموع الشعب،  )%5(الكتلة احلرجة للحركة اإلسالمية حوايل  )4(

 ودورها يف أي جمتمع وأمة، ويمكن شباب، مع اعتبار خاص لفئة المن جمموعه )%5(والكتلة احلرجة للمجتمع حوايل 

ً لقوهتا وحيويتها، وهي "الُذرية" التي حتمل جينات التغيري، وهم الرتبة اخلصبة ألي  اعتبارها "الكتلة الفاعلة" نظرا

 مرشوع تغيريي.

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/05/11.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/1.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html
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 عالج أمراض االستبداد. -

ع. -  وضوح األهداف، وفهم طبيعة املعركة وحقيقة الرصا

 القدرة عىل بيان أ�نا أصحاب قضية عادلة، والدفاع عن مظهرها اإلعالمي والسيايس. -

 

 ويساعد عىل الرغبة يف الثورة:

 طغيان النظام احلاكم وبغيه وعدوانه.ظهور  -

 ل املجاالت.منظومة الفساد احلاكمة يف كمعرفة  -

 االهنيار االقتصادي، والتضخم، وارتفاع األسعار.حدوث  -

 تردي اخلدمات، وترهل اجلهاز اإلداري للدولة. -

 تغري معادالت القوى يف النظام الدويل. -

 القهر واالستبداد. -

 معاداة اإلسالم، وحماربة الرشع. -

 النظام. شيخوخة -

بات والتظاهرات احلاشدة. -   اإلرهاصات اخلاصة باإلرضا

 

 قيادة مكونات الثورة:

فال ثورة من دون قيادة، وإن كان  ؟هما تريد ققوكيف حت ؟من خالل قيادة ثورية تعرف ماذا تريد 

يف النهاية، منعًا لرسقتها.  األمة ثورةقيادة ل ثورة الفكر ال حتتاج إىل قيادة يف بداية األمر، فال بد من

 جتامعيًا.وال بد للقيادة أن تكون واعية خملصة، ومقبولة ا
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 )94F)1 :خماطر هتدد الثورة

 اجلريمة املنظمة". -احلركات املضادة للثورة "الدولة العميقة  -

 حتول الثورة إىل جمرد انفجار وغضب عفوي غري مدروس، وغري حمدد أهدافه وأدواته. -

 ك حجم التضحية املطلوبة، والتكلفة احلقيقية لرضيبة احلرية والتحرر من الطغاة.راعدم إد -

مواجهة وعدم استيعاب مدى وحشيتها يف  ،دراك رد فعل األ�ظمة عىل الثوراتعدم إ -

 .الثورة

 التعويل عىل املنظامت الدولية كاألمم املتحدة وجملس األمن، وتصديق دجلهم. -

 متلمل الشعوب من التضحيات. -

 تآكل رشعية الثورة والرصيد الشعبي. -

ون عونًا لأل�ظمة الطاغية، ويدًا لتك -"الصحوات"  -تكوين املليشيات الشعبية املسلحة  -

 فسد يف العمل اجلهادي.تُ 

 عدم تكوين "احلرس الثوري" الالزم حلامية الثورة. -

وإفساد  ،والفتنة ،لتجسسا :هدفه يكونبينام االخرتاق اخلارجي باسم األخوة والدعم،  -

95Fصيل.واالقتتال الداخيل بدًال عن العدو األ ، وحتوير األهداف،وبث الفرقة ،ذات البني

)2(  

 عدم إدراك خارطة النفوذ وعالقات القوى بصورة صحيحة وجيدة. -

ر ). -  اخلطأ يف تقدير املواقف ( قلة املعلومات، وبطء آ�ية اختاذ القرا

                                                           
 .هذه املخاطر هتدد الثورة يف مرحلتها األوىل، وهناك خماطر أخرى للمرحلة الثانية، والثالثة )1(

 القومي عىل والء الدين، وإنام نقصد احلذر من هذه الثغرة، واالحتياط هلا.وهذا ال يعني تقديم الوالء القطري أو  )2(
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ر للمعارك الومهية، والقضايا التي قد تبدو هامة ظاهريًا إال أن غرضها  - االستجابة واالنجرا

 هو االنشغال عن املعركة األصلية.

يات.اضطراب ا -  هلويات واختالف الرا

 االنقسامات الداخلية. -

 األطامع الشخصية. -

 االفتتان بامللك. -

 الشعور بالقوة. دري النفوس عنتغ -

 أفخاخ التفاوض، واحللول الوسط. -

 .واآلمال الكاذبة إجهاض املقاومة عن طريق الرتاخي والتنفيس والوعود -

 االخرتاق الفكري واألمني. -

عات األ�ديولوجية. -  الرصا

 وحدة األهداف والغايات. عدم -

 األمة ومجاهريها. نعزل الثورة ع -

 حضور املحتل األجنبي بصورة عسكرية مبارشة. -

 ضعف الشعوب عن حتمل الرضيبة. -

 اإلعالم اخلارجي املضاد. -

 رسقة الثورة وحتوير أهدافها. -

- .  هدم اخلري القائم، والتحول إىل األسوأ

 ت الكربى بال متهيد أو أرضية قوية ثابتة.القفز فوق املراحل لتحقيق التغيري واملرشوعا -
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، والقضايا الغري هامة.. بدالً عن بناء مؤسسات الثورة، االستفتاءاتاالنشغال بعمل  -

 وترسيخ هويتها.

 الفتاوى املضللة. -

ع البيني بني أصحاب األهداف الواحدة. -  الرصا

 بطء التغيري، واحلصار الدويل. -

 نظيم احلاجات اليومية.عدم ضبط احلالة األمنية واملعيشية، وت -

 ها باخلارج.ؤانقالب األقليات، واستقوا  -

 ري األهداف والقناعات.تغ -

 فراغ القيادة. -

 العنف املفرط. -

 حتول العمليات العسكرية اجلراحية والنوعية إىل عمليات تدمري عشوائي وشامل. -

 توظيف العنف لصالح العدو، واالقتتال الداخيل. -

 الديمقراطية والبيعة والشورى واملحاكم.مية، واالختالف عىل شكل الدولة اإلسال -

 قف.ا الرغبة يف التغيري الكيل من أول خطوة، دون اعتبار للظروف، وسوء تقدير املو -

 

*   *   * 
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 )96F)1 القوة التي حتمي الثورة:مظاهر 

 : قوة الرسالة) 1(

 -القيم واألخالق تربية منظومة  -تربية اإلخالص والوعي والقيادة  -بناء اإلنسان السوي  (

فات التي أصابت مسرية احلركة والعمل اإلسالمي  سية النف عالج االنحرافات -عالج االنحرا

وضوح  -وضوح أهداف الرسالة اإلسالمية  -ن بيئة االستبداد عوالفكرية والرتبوية النامجة 

تربية العقل الرتبية  -تربية التدين الصادق والزهد، والرتبية الروحية العميقة  -التحديات والغايات 

 .)عالج االنتكاسات  -واحلكمة  تربية القيادة واالسرتاتيجية -املنهجية الدقيقة واملنضبطة 

 :القوة الفاعلة) 2(

"احلاضنة الشعبية": وهذه ال يمكن اعتبارها وحدها كفاية العتقاد  اجلامهرييةقوة الشعبية 

السلطة، ولكن دورها املساندة يف اللحظات  امتالك القوة، أو االغرتار هبا للسعي للوصول إىل

 الفارقة، وتبني املرشوع اإلسالمي بصورة عامة.

 : لصناعة القرار ةهوجِ قوة القلة صناعة القرار، أو املُ ) 3(

القوة االقتصادية واألمنية والسياسية، ومراكز القوى، ومعادالت هذا التوازن. فال يمكن 

هي: نقطة االلتقاء بني الدعم  فالقوة الفاعلة، وحدها -و أغلبية ول -نة الشعبية االعتامد عىل احلاض

 اجلامهريي، وامتالك جزء من مراكز القوى داخل الدولة.

                                                           
فات واألمراض التي أصابت احلركة اإلسالمية، والتحذير  )1( هدف هذا الكتاب الرئيس هو اإلشارة إىل االنحرا

املقام، وال يستهولن أحد منها، واملسارعة يف عالجها.. وال مانع أن نشري هنا إىل هذه القوى إشارة عابرة بام يتسع به 

عىل باطل.. واألمة زاخرة  مفقد استطاع أن حيققها من هو أضعف منا، ومن ه -أو يظنه مستحيًال  -منها يشء 

بالطاقات، والضعف ليس يف اإلمكانيات.. إنام الضعف يف الروح التي تستسلم لالستضعاف، وال تفكر يف كيفية 

إنام يعني القدرة  -فهذه آخر خطوة وثمرة اجلهد  -ه الوصول إىل كريس احلكم امتالك القوة، وامتالك القوة ليس سبيل

ر ، والتأ�ري فيه، ومحاية اإلصالح، واألهداف، والكوادر ، واألمثلة املذكورة فيام ييل عىل سبيل املثال ال عىل صناعة القرا

 .احلرص
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ال، وحماولة التأ�ري يف يكون احلل: تكوين اللويب الفعّ  (االستضعاف) يف حالة القلة: مالحظة
ر بام خيدم صنع القرار، دون السعي للوصول إىل السلطة، أو احلكومة، فامله م هو توجيه صناعة القرا

 ال التنازع عىل رئاسة السلطة. -ولو عىل املدى البعيد  - وأهدافه املرشوع اإلسالمي

يكون احلل: هو بناء "مؤسسات اهلوية اإلسالمية" حيث ال يكون  (التمكني) ويف حالة األغلبية
تي تفرز الرئيس املسلم اهلدف وصول رئيس إسالمي، بل اهلدف بناء املؤسسات اإلسالمية ال

الراشد، فال قيمة كربى لوصول رئيس مسلم يف مؤسسات علامنية، إنام اهلدف بناء الدولة املسلمة، 
97Fوطا�ا هناك أغلبية فيكون االجتاه نحو البناء املؤسيس.

)1(  

 : القوة اخلشنة) 4(

ت املقاوالت االستثامر يف صناعة وتقنيات وجتارة السالح بدًال عن االستثامر يف مرشوعا

وقت احلاجة، وامتالك القدرة عىل التسليح  كات العالقات التي تسمح بالتسليحواألغذية، وبناء شب

نني  -دون احلاجة لتنظيامت رسية  -يف صورة معلنة  املناسب كنوع من االستثامر املرشوع حسب قوا

هري من الدعاة الدول التي تسمح بذلك، ودون الظهور بأي مظهر إسالمي أو عالقة مع املشا

 االستدراج، وتفادي عمليات والشيوخ، واستغالل "اهلامش" املسموح به حسب طبيعة كل دولة

 .واألفخاخ

 : القوة الذكية) 5(

" احلرب اإللكرتونية - اهلاكرزواألسلحة اإللكرتونية " -تطوير وسائل التجسس اإللكرتوين  (

 -االخرتاق املؤسيس  -عىل مستوى عاملي واألصدقاء  التحالفاتبناء شبكة  -واالستخبارات  -

زية  -أساليب التنكر والتمويه   .) الرشكات األمنية -تكوين اللويب الفّعال  -بناء الكيانات املوا

 : القوة الناعمة) 6( 

املؤسسات  -مراكز األ�حاث  -تطوير اخلطاب اإلعالمي  - وصناعته االستقالل اإلعالمي (

الرقابة وفهم بنية  :وهدفها[األحزاب السياسية  -العالقات الدولية  -حرب األفكار  -التعليمية 

، أو يكون هلا برناجمًا سياسيًا، أو تسعى توجهها اإلسالميالنظام الداخيل وليس رشطًا أن تعلن عن 

                                                           
 .البناء يف الدولة املسلمة مقال: -إن شئت  - راجع )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/11/blog-post_5.html
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وحتديد: الفرص املُتاحة، القيود  ومبادئها[الدراسات املستقبلية  - ]لألغلبية أو الوصول إىل السلطة

لعقدين أو  خططوضع و مجة، هبدف حتديد صورة مستقبلية،ة أو التهديدات واملخاطر النااملفروض

 -  ]د بالتفصيل األهداف واملصالح، وذلك باستخدام النامذج الرياضية احلديثةثالثة عقود، لتحد

 .)علم إدارة األزمات 

 : القوة الداعمة) 7(

تطوير  -مهارات القيادة  -الرماية  -ية اللياقة البدن -بناء اإلنسان الواعي املخلص احلر  (

در  -هيكلة املرشوعات اإلسالمية  -ختصصات الدراسات السياسية والعسكرية   -محاية الكوا

 ).االستثامر يف العقول املتميزة  -الرعاية االجتامعية 

 : القوة املُنظِمة) 8(

 .)بناء شبكة العالقات العامة  -التكامل اإلداري  (

*   *   * 

 وحدة والتامسك بني هذه القوى يكون من خالل:وال

حدة"  والتنازع نزع كل فكرة، وسد كل مسلك يؤدي إىل "البأس) 1( بني األمة املسلمة الوا

وتقديم معاين وسلوكيات "األخوة والتنارص والوالء" التي متنع االقتتال البيني بني األمة الواحدة، 

ء اخلارجي أو الداخيل  - ظاهرة العدوواإليامن بالكتاب كله، وعدم مُ  قطاعات يف األمة عىل  -سوا

 مهام كان اخلالف معها.

وذلك  ،ألمة املسلمة فال حتّزب وال تعصبإطار العمل ال إطار االنتامء احلزيب.. فاالنتامء ل) 2(

 -النتساب جلامعة بعينها ا رضورةدون  -م هذا الدين وهذه األمة ملسلم هَ من خالل أن حيمل ا

حيقق ما يستطيعه مستفرغًا يف ذلك الوسع والطاقة،  ملقربني منه والصادقني العارفني..مع ا ويميض

وتكيف  ،يف مرونة تامة ن التكامل جزءًا جزءاً حًا الصدر لعمل غريه من املسلمني يف صورة مراوش

ء الصورة كاملة..  تلتئمإىل أن  ؛وفق الظروف والتحديات التشبع " درجة الوصول إىل حتىأجزا

 معادلة التغيري الصحيحة. إمتام، و"تامعياالج
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وضوح معامل املرشوع اإلسالمي بدقة متناهية، والصبغة الداخلية النفسية باهلوية اإلسالمية ) 3(

ع وطبيعة املعركة،  اخلالصة، واإلخالص لدين اهللا، ولألمة املسلمة، والوعي بحقيقة الرصا

 واستحقاقات سنن التغيري.

 والغاية.التجانس يف اهلدف، ) 4(

ر احلركي، وحرية وتنوع جماالت العمل دون هدر للطاقات، ودون الضغط ) 5( استقالل القرا

 فوق احتامل النفس.

 التوظيف األمثل لطاقات األمة، ومجيع املهتمني بالعمل هلذا الدين أ�ًا كان اجتاههم.) 6(

 إدارة االختالفات بعلم وتسامح.) 7(

 بال خداع هلا، أو ازدواجية. اخلطاب الواضح والصادق لألمة) 8(

 توظيف السلبيات يف أعامل إجيابية، وحرصها ضمن منظومة عمل تسمح باالستفادة منها.) 9(

ض املحاربني (االستعداد واإلمجاع عىل قتال: )10(  لدين اهللا ورشعه.. املعتدين عىل دماء وأعرا

دون  )1(98F) ن يف األرضملفسديا وأكابر املجرمني، ☺هللا ورسوله  واملحاديني، وأموال املسلمني

 وتوحيد األمة نحو معركة التحرير الكربى من "املحتل ووكالئه". ،الدخول يف مهاترات "التكفري"

ِ  َسِِا ِ  ِ�  ُ�َقاتِلُونَ  ََ  لَُ�مْ  َوَما ﴿أو كام قال تعاىل:  ّّ َعرِ�َ  ْ ِْ تَ ّْ الِ  ِمنَ  َوُّْْم َْ ا  ّّْرِ َّ ِ ّّ  َوْل
ْنِ  َِنَ  َوّْْوِْ�َ ِّ َاا َرّ�َاا َ�ُقوُّونَ  ْ ْْ ْخرِ

َ
ِ  ِمنْ  أ َِاُ ا ْلّظاِّمِ  ْلَْقْرَُةِ  ـَ َِ ـْلُ

َ
َع  أ ْْ َا َوْ ََك  ِمن َّ ف  ّ�ُ ّا ِِ  َو

َع  ْْ َا َوْ ََك  ِمن َّ  ]75:  النساء[ ♂ ََِص�ْف  ّ�ُ

 " بني هذه القوى حتى الالتكامل والوحدة" خلوض املعركة، وال بد من "إعداد القوةفال بد من "

 ُنفشل أ�فسنا بأ�فسنا.. 

                                                           
مْ  ﴿كام قال تعاىل:   )1( ـُ َّ  َوقَاتِلُو ِ  ّْ�َِنُ  َوَُُ�ونَ  فِتْاَةٌ  تَُ�ونَ  ََ  َح ّ ْ  فََِنِ  ِّ وْ َِ ْدَوْنَ  فَ�َ  َْتَ َُ  َّ ِ  ♂ ْلّظاِِّم�َ  َ�َ  ِ

دون إفساد دين األمة، وحياهتا، يوأكابر املجرمني الذين ير ،ك قتال املحادينيففتنة األمة املسلمة هي: تر ]193:  البقرة[

 وبغيًا وعدوانًا. ويسعون يف األرض فساداً 
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يطلب السلم،  ..هام كان ضعيفًا، منزويًا، بعيداً ولنكن عىل يقني أن الباطل سيتحرش باحلق م

يف  واحلياة، هذه طبيعة الباطل أ�ه يكره احلق، ويريد االصطدام به، حتى ولو مل يرغب أهل احلق

د طبيعة األشياء، بل أحيانًا عندما والباطل ال يعرف التوافق والتعايش مع احلق.. فهذا ض !الصدام

املكر واخلداع، يعيب عىل احلق متسكه بالفضائل والطهر ! احلرب وُيفلس الباطل من وسائل 

مفر من والباطل يف هذه املواجهة يتسلح بكل قوة، ويستبيح كل وسيلة، فليس ألهل احلق من 

 مفر من إعداد ما استطاعوا من قوة. املواجهة، وال

*   *   * 

ئيإ بد ل، ونواجه إفسادهم يف األرض، والننا يف حقيقة األمر وجذوره نواجه العلو الكبري لبني إرسا

 -دون انتظار معجزة من السامء  -أن نواجه هذا األمر بالوسائل املكافئة له  -وفق سنن اهللا  -

 فانتظار املعجزات واخلوارق معصية خطرية، وذنب عظيم علينا التوبة منه.

 - هلالج لجوحتًام سيزول كام هو وعد اهللا  -فسادهم وعلوهم يف األرض بغري احلق وحتى يزول إ

علينا أوالً أن نتأهل كأمة بديلة تستحق اإلمامة والوراثة واخلالفة عن اهللا يف األرض باحلق والعدل؛ 

ئيل.. حيث إننا  :: عودة األمة إىل رشدها، وأول خطوات الرشد هوأي عدم اتباع سنن بني إرسا

99Fحذو النعل بالنعل؛ اتبعناها

فتسلطوا علينا أسوأ تسلط، ولكنه أمر لن يدوم.. فلكل أمة أجل  )1(

 بقدر ما هي فينا نحن. اب، ولكن املشكلة ليست يف زواهلموكت

 

 

*   *   * 

                                                           
، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َدَخَل َرُجٌل ِمنْ "☺: وصدق فينا قول رسول اهللا  )1( ئِيَل ِشْربًا بِِشْربٍ ا  َلَتتَّبُِعنَّ ُسنََن َبنِي إِْرسَ

، َلَتبِْعتُُموُهْم فِيهِ  ئِيَل ُجْحَر َضبٍّ ا  ]11487[مسند أمحد/  "َبنِي إِْرسَ
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إقامة الرشيعة يعترب هدف أويل للحركة اإلسالمية، ويعترب أحد أهم الشعارات التي جتمع هبا 

شك هدف يف حد ذاته، إال أ�ه مل يتم التحديد بصورة واضحة ما هي الرشيعة؟  األ�باع، وهذا ال

وكيفية تطبيق هذه الرشيعة؟ وما هي الشبهات والتحديات التي جيب االنتباه إليها حول هذه 

 ؟▐وما هي منزلة هذه الرشيعة يف دين اهللا  الرشيعة؟

ًا لالستهالك ان ُتتخذ الرشيعة جمرد شعارعاطفيًا شعبويًا، ويف أحي -كام هي العادة  -فجاء اخلطاب 

وال نقلل من جهد املخلصني ومن املؤلفات يف هذا اجلانب،  ،وللتوظيف السيايس احلزيب أو الدعائي

 ولكن نتحدث عن املشاريع التطبيقية احلقيقية.

الفقه هو أن اضطرب مفهوم الرشيعة لدى البعض، فخلطوا بينها وبني الفقه، واعتربوا ف

د، وإطالق اللحى، وجلد الناس يف  ارتداءوصّدروا للناس أن الرشع هو: " )100F)1،الرشيعة السوا

ً عىل الناس،  "،ابجهاز احلسبة، وهدم القبالشوارع، وإنشاء  وفرض االجتهادات الفقهية قرصا

 حتى ولو كانت مذاهبهم خمتلفة ! وهذا التصور حيمل مرشوع االستبداد والقهر ولكن بصورة دينية.

أهنا أحد  امعية، والديمقراطية عىل اعتباربعض أن الرشيعة هي جمرد حتقيق العدالة االجتوتصور ال

101Fصور الشورى!

ومحاية احلريات، يف صورة مومهة وخمتلة حول طبيعة "مرشوع الرشيعة" أو  )2(

"مرشوع التغيري" بالعموم، وهؤالء ينادون األ�باع برضورة وهدف تطبيق الرشيعة، وينادون غري 

                                                           
 .الرشع والفقه والعلامنيةمقال:  -إن شئت  -راجع  )1(

 .الشورى وآ�ياهتا ومعامل الدولة املسلمة، وثوابت الديمقراطية ..ثوابت الشورى: مقال  -إن شئت  -راجع  )2(

]��ï�h]Ü<⁄̌�„À<›Á
<–È�f�ǐ>÷]>Ì√̌Ë�Üé̌<

 

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/03/blog-post_24.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/07/13.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/11/blog-post_28.html


214                                                       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ì√ËÜé÷]<–Èf�i<›Á„À⁄<h]Ü�ï] 

 

كام ينشأ لدى األ�باع االضطراب بني نية، فيقعون يف التناقض والتيه؛ بالديمقراطية والعلام األ�باع

 تكوينه الفكري، ومحاسته العاطفية.

وتصور البعض أن الرشيعة بالفعل قائمة، وكل األمور عىل ما يرام.. وال حاجة لنا باحلديث عن 

ة كبرية للحقيقة، ويف اختزال طعة، يف مغاليفالدستور والدولة والقانون يتبع الرش ؛تطبيق الرشيعة

 مفهوم الرشيعة إىل بعض القوانني.

.. وهذا يتمثل كل ما رشعه اهللا لتنظيم احلياة البرشية( الرشيعة يف أهنا: تعريف وُنوجز القول حول 

 يف أصول االعتقاد، وأصول احلكم، وأصول األخالق، وأصول السلوك، وأصول املعرفة أ�ًضا.

ـ بكل مقومات هذا التصور ـ تصور حقيقة األلوهية، وحقيقة الكون،  العتقاد والتصوريتمثل يف ا

غيبه وشهوده، وحقيقة احلياة، غيبها وشهودها، وحقيقة اإلنسان، واالرتباطات بني هذه احلقائق 

 كلها، وتعامل اإلنسان معها.

تقوم عليها، لتتمثل فيها ، واألصول التي ويتمثل يف األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية

 العبودية الكاملة هللا وحده.

 اً ما يطلق عليه اسم "الرشيعة" غالب، التي تنظم هذه األوضاع. وهو ويتمثل يف الترشيعات القانونية

 بمعناها الضيق الذي ال يمثل حقيقة مدلوها يف التصور اإلسالمي.

لتي تسود املجتمع، ويقوم هبا األشخاص ا ويتمثل يف قواعد األخالق والسلوك، يف القيم واملوازين

 واألشياء واألحداث يف احلياة االجتامعية.

نبها، ويف أصول النشاط الفكري والفني مجلة.. باعتبار أن النشاط  ثم.. يتمثل يف "املعرفة" بكل جوا

 الفني تعبري إنساين عن تصورات اإلنسان وانفعاالته واستجاباته، وعن صورة الوجود واحلياة يف

يف النفس املسلمة  تصورها اإلسالمي بشموله لكل  -ينشئها  بل -فس إنسانية، وهذه كلها حيكمها ن

جوانب الكون والنفس واحلياة، وعالقتها ببارئ الكون والنفس واحلياة! وبتصورها خاصة حلقيقة 

ر هذا اإلنسان، ومركزه يف الكون، وغاية وجوده، ووظيفته، وقيم حياته.. وليس هذا جمرد تصو

 فكري. إنام هو تصور اعتقادي حي مؤثر فعال دافع مسيطر عىل كل انبعاث يف الكيان اإلنساين.
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  )1(102F .) ▐ بد من التلقي عن اهللا ويف هذا كله ال

ناقض وَكوهنا من عند اهللا فلها السيادة فوق احلاكم واملحكوم.. فهي املرجعية العليا، وهي بذلك تُ 

" الذي جيعل السيادة لإلنسان، بينام يف الليربايلوالديمقراطي  "العلامين الدنيوي املدين املذهب

وحده)، والسلطة لألمة. ونبذ هذا الرشع وتركه  هلالج لجاإلسالم: السيادة للرشع (أي: الربوبية هللا 

مْ  ﴿كام قال تعاىل:  ؛اهب الوضعية هو ِرشك يف الربوبيةإىل املذ
َ
مْ  أ ُِ َ ّ  �َ وْ ُ�َ َُ ُِم َ�َ َ  امَ  ّْ�َِنِ  ّمِنَ  ّ

ََن َّمْ 
ْ
ُ  بِهِ  ََأ ّّ ََ  ﴿: ▐فكام هللا اخللق، فله األمر  ]21:  الشورى[ ♂ ْ

َ
ْمرُ  ْْ�َلْقُ  َ�ُ  أ

َ
 َوْر

ُّ  َ�َباَركَ    )103F)2 ]54:  األعراف[ ♂ ْلَْعاَِّم�َ  َرُب  ْ

*   *   * 

رى إىل ما نحن عليه اآلن.. بدأ نقض عُ  تولقد انفصلت األمة قديًام عن رشع اهللا، حتى وصل

104Fالرشيف كام جاء يف احلديث -اإلسالم 

يف أمر "السياسة واحلكم" منذ تبديل بنو أمية "اخلالفة  - )3(

فقال أحد  إىل "امللك العضوض" عىل سنة فارس والروم.. )105F)4☺الراشدة" عىل سنة رسول اهللا 

، َقاَتْلُتُكمْ  َما" ملوك بني أمية: ، َوَال  لُِتَصلُّوا ،لَِتحُ  َوَال  لَِتُصوُموا وا ، َوَال  جُّ وا  َأ�َُّكمْ  َأْعِرُف  َوَقدْ  لُِتَزكُّ

َام  َوَلِكنْ  َذلَِك، َتْفَعُلونَ  َر  َقاَتْلُتُكمْ  إِنَّ ُ  َأْعَطاِين  َوَقدْ  َعَلْيُكْم، ِألَ�ََأمَّ فتم  )106F)5"َكاِرُهونَ  َلهُ  َوَأ�ُْتمْ  َذلَِك  ا�َّ

ُدولة  هذوا دين اهللا دخًال، ومالاغتصاب الشورى واحلق والعدل، وأكل أموال الناس بالباطل.. فاخت

107Fعبيدًا للملوك. :بينهم، وعباد اهللا خوالً.. أي

)6(  

*   *   * 

                                                           
 .♫ سيد قطب التعريف للعّالمة )1(

 .مفهوم احلاكميةمقال:  -إن شئت  -راجع  )2(

ْسَالِم، ُعَرى لُتنَْقَضنَّ " )3( تِي النَّاُس  َتَشبََّث  ُعْرَوٌة، اْنتََقَضْت  َفُكلََّام  ُعْرَوًة، ُعْرَوةً  اْإلِ ُهلُنّ  َتلِيَها، بِالَّ  اْحلُْكُم، َنْقًضا َوَأوَّ
َال  َوآِخُرُهنَّ   ]21655[مسند أمحد/  "ةُ الصَّ

 .مصطلح السنةمقال:  -إن شئت  -السنة كانت تعني طريقة احلكم، راجع  )4(

 ]131، ص 8، البداية والنهاية البن كثري/ ج31074[مصنف ابن أيب شيبة/  )5(

َُذوا َأْرَبِعَني، ُأَميَّةَ  َبنُو َبلََغْت  إَِذايف: "جاء يف احلديث الرش )6( ِ  ِعَبادَ  اختَّ ِ  َوَماَل  َخَوال، ا�َّ ِ  َوكَِتاَب  نَِحال، ا�َّ  "َدَغال ا�َّ
 ]11349، مسند أمحد/ ]473:  4[[املستدرك عىل الصحيحني 

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
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"هذا دين تكرهه  :كام قال العرب ،من العبودية للملوك اإلنسانفأول ما جاء به اإلسالم هو حترير 

الشورى والعدل امللوك" أل�ه حيرر الناس من عبوديتهم إىل عبودية اهللا وحده، وهو يسوس الناس ب

م ا�ال كام أمر اهللا، فا�ال مال اهللا، د عىل أحد إال بالتقوى، وهو ُيقسوالقسط واحلق، فال فضل ألح

 وهو حق لألمة كلها، ليس للُحكام فيه نصيب زائد عن أدنى أحد يف هذه األمة.

قوموا فجاءت الرضبة األوىل للرشيعة، ونقض عرى اإلسالم من جهة أمر احلكم وا�ال، فلم ي

بأمر الرشع فيها، ومن هنا خرجت الرشور واآلثام، وانقضاض باقي عرى اإلسالم. وُمنع الفقهاء 

وأئمة الدين من احلديث يف أمر "السياسة وا�ال واخلالفة" وتركوا هلم حرية القول يف أمور 

سيايس.. باالعرتاض عىل أمر  العبادات كالصالة والصيام والزكاة واحلج... إلخ، وجمرد التلميح

خذ أُ ف -رمحهام اهللا  - صاحبه بشدة مهام كانت قامته العلمية كمثل اإلمام مالك وأيب حنيفة ُيؤخذ

طالق املُكره" �ا فيها من إشارة لبطالن بيعة املكره أ�ام  إلمام مالك ملجرد فتوى "بطالناوُرضب 

 العباسيني! 

وبني الدين، ولكن القضاء حينها كان  ومن هنا بدأ االنفصال بني أمور السياسة وا�ال واخلالفة

يف  -حيكم يف اجلنايات واملعامالت الشخصية بأحكام الفقه املستنبطة من الرشيعة، وكان احلُكام 

رهبهم يملكون قرارهم السيايس الدويل، ويف استقاللية تامة، ويَ  - بالعموم امللك العضوض

، ويدافعون عن األمة اإلسالمية واالجتامعية وهلم سيادة يف أمورهم االقتصادية والثقافية األعداء،

ال  هلم هوية إسالمية واضحة..كان و ،كلها من أي غزو يتهددها، بل ويستبقون يف طلب العدو

إال فيام خيص أمور  -وليس هلم عداء مع الدين بل يتخذونه شعارًا  تسمح بتدخل أجنبي عنها،

 . ةواألمة ذات هوية ووحدة واحدة جامع - احلكم وا�ال

بثقافة جديدة.. أراد سلخ األمة عن كل ما  الغريب و�ا سقطت الدولة العثامنية وجاء االحتالل

يف أي  -عدم اخلضوع للمحتل الكافر  :فرضب أهم مبادئ الرشيعة.. وهويمت لدينها بصلة، 

وعدم متكينه من أي قرار خيص املسلمني يف أي شأن من الشؤون؛  -صورة من صور اخلضوع 

ألمة يف قبضته، ووقعت حتت هيمنته يف كل يشء، فحّول القضاء اإلسالمي إىل القضاء فسقطت ا

وحاول سلخ األمة عن هويتها وسيادة الرشيعة إىل سيادة القانون الوضعي.. الوضعي العلامين، 
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ولكنه أ�قى عىل الرش الذي كان فيها واالنحراف الذي وصل هبا إىل اهلزيمة وهو ، وعن أصول دينها

 بداد والقهر" واستعباد الناس، وأكل أمواهلم بالباطل."االست

هذه الصورة املتكاملة عن الرشع، ورحلة االنحراف عنه.. تضعنا عىل بداية الطريق، وُتسهل علينا 

 مرشوع التغيري. -بإذن اهللا  -معرفة البداية، وتصوغ لنا 

يف القضاء اإلسالمي، بل  جزء من النظام اجلنائي احلدودلرشيعة ليست هي جمرد احلدود.. فإن ا

 ن األمة، واهلوية اجلامعة...إلخ.: النظام، واحلكم، والقضاء، ورعاية شؤوعىل مل أ�ضاً تتش الرشيعة

 والرشيعة يشء والفقه يشء آخر.

هبا، وما أمر به من احلالل، وما حّرمه  ▐هي: نصوص الوحي التي أمرنا اهللا  فالرشيعة

، فاإلسالم هو قاعدة الترشيع ونقيمها ألهنا جاءت من عند اهللاسبحانه من احلرام، ونحن نؤمن هبا 

 كام هو العقيدة واخللق. .والتوجيه

سع املسلم أن يتبع أي تلفة يَ فهو: األحكام املستنبطة من هذه النصوص، وفيه مدارس خم الفقهوأما 

 ..منها

باملفهوم  وقد حصل انفصال بني معنى "أصول الفقه" بمفهوم االستنباط، و"أصول الفقه"

أصول الفقه يف  :القرآين. فأصول الفقه بمفهوم االستنباط تعني "أدوات االجتهاد" مثل أن نقول

واملطلق، وأسباب النزول، ولغة العرب... إلخ، ويف آن معرفة: العام واخلاص، واملقيد القر

تر واآلحاد، احلديث: الصحيح والضعيف إلخ،  ...، تعارض األدلةقطعي وظني الداللة ،واملتوا

 ويف اإلمجاع: حجية اإلمجاع، أ�واع اإلمجاع...إلخ، ويف القياس: أدوات القياس، طرقه، ...إلخ.

، ▐املقاصد والغايات التي يريدها اهللا  يعني :وأما املفهوم القرآين لـ "أصول الفقه" فهو

، إطعام أصول الصالة وغايتها: النهي عن الفحشاء واملنكر، ذكر اهللا، اإلخالص :مثل أن نقول

منع الطعام  هلالج لجوقد جعل اهللا  -ا�اعون كام جاء يف سورة  -لطعام، رعاية اليتيم، واملساكني ا

ء باالحتكار أو البخل أو الربا أو الفساد ف سوا أو بأكل أموال الناس بالباطل هو  أو باإلرسا

 . "تكذيب بالدين"
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قُْ  َ�َعاَّوْْ  ﴿: قوله تعاىل تالجاء به الذي عن هذا الدين وما  ☺ولذلك �ا ُسئل رسول اهللا 
لَاُْ�ْم ۖ  ََ تُْ  َما َحّرَم َرُ�ُ�ْم 

َ
ََ َ�ْقُتلُوْ  � اَفاۖ  َو َّ َِْن ِِْح  �ُْ�ُِ�وْ بِهِ َشَْئفاۖ  َو�ِاَّْوِْ�َ

َّ َ�
وْ 
َ
ٍَ ۖ أ ْن ِِْمَ� َدُ�م مِّ
ََ َ�ْقَر�ُوْ ْلَْرَوِْحَش َما  ََ ْمۖ  َو ـُ ُْن ََْرزُقُُ�ْم �َّا َنۖ  َّ َْ َْ ا َوَما  َِ َر مِاْ َِ َل

اُ�م بِهِ لََعلُّ�ْم َ�ْعقِلُونَ  َّ ِلُِ�ْم َو َٰ َّ بِاْ�َِقّ �  ِ َِ َحّرَم ّْلَُّه ِ
ََ َ�ْقتُلُوْ َّْْرَس ْلّ ََ  ١ َو َو

ُشّدُُ ۖ 
َ
ََ أ ِ َ�بْلُ َّ ُن َح َّ ْح

َ
َ أ َِ  َِ

َّ بِالّ ِ ََِاِم ِ ِْ ْوفُ  َ�ْقَر�ُوْ َماَل ْ
َ
ِطۖ  َوأ ّْ وْ ْلَْكاَْ  َوِّْْمَ�َْن بِالْقِ

ِِْد ّْلَّ ۖ  َو�َِع ِدُّوْ َوَّْو َ�َن ََْ قُْرَ�ِ َْ اۖ  �ََْ قُلْتُْم فَا َِ َّ وُْسَع ِ ا ِ ّف ََْر  َُ ْوفُوْ � ََ ََُ�لِّ
َ
 هِ أ

اُ�م بِهِ لََعلُّ�ْم تََاّكُرونَ  َّ ِلُِ�ْم َو تَ  ١ َٰ ّْ ِْ  ُم َ َِ ََِاْ  ـَ ّن 
َ
ا فَاتّبُِعوُُ ۖ َوأ ََ تََّبُِعوْ  قِامف َو

اُ�م بِهِ لََعلُّ�ْم َ�ّتُقونَ  َّ ِلُِ�ْم َو َٰ ن َسِِالِهِ �  ََ ََ بُِ�ْم  بَُ  َتتََرّر ُّ ، 151[األ�عام:  ♂ ١ ّْ

153[ 

ّّ  ِِنّ  ﴿: قوله تعاىل ☺ثم تال  ُمرُ  ْ
ْ
انِ  بِالَْعْدلِ  ََأ َّ  ََنِ  َوَُاَْ�  ْلُْقْرَ�  َِي �َتَا  َوِْ�ْح

ا  ََ  ]90:  النحل[ ♂ تََاّكُرونَ  لََعلُّ�مْ  ََعُِظُ�مْ  َوْْ�َْ�ِ  َوُّْْماَكرِ  ْلَْرْح

نِبِهِ  :☺ وقال ُه إِال َمْن َحاَطُه ِمْن َمجِيِع َجَوا ِ َلْن َينُْرصَ   )108F)1""َوإِنَّ ِديَن ا�َّ

أ�سط اجلزئيات عىل واالختالف ضخم الفقه، واالنشغال إىل ت بني الرشيعة والفقه.. اخللطوأدى 

فيه من جانب، وأدى إىل وجود صور العبادات دون مقاصدها وغايتها، فوجدنا ماليني من 

مهم اووجدنا ماليني من احلجيج لكن نظ ،املصلني، ولكن نظامهم االقتصادي "يمنع ا�اعون"

 صريية.السيايس يقوم عىل "الظلم والبغي والقهر" وال يلتفت إىل قضايا األمة امل

لن يفرض عىل الناس اجلهر بالبسملة يف الصالة أو عدم  -مثًال  -وإقامة الرشع يف أمر الصالة 

109Fاجلهر هبا، أو رفع األ�دي أو عدم رفعها، فأ�ام اختار املسلم فيها اجتهادًا فهو له،

ولكن إقامة  )2(

ترك الناس جوعى،  وعدم ،والبغيمقاصد الرشع يف أمر الصالة سيتجه إىل منع الفحشاء واملنكر 

                                                           
 .)]422:  2[دالئل النبوة للبيهقي: (القصة بتاممها يف  -إن شئت  -راجع  )1(

كام جاء يف  -يف أمور العبادات واملعامالت  -يف كل يشء سري يهو منهج اإلسالم، ونرىض بالت يرسواألخذ بال )2(

َ  إِنَّ احلديث الرشيف: " ةِ  ِهلَِذهِ  َرِيضَ  َتَعاَىل  ا�َّ ، األُمَّ  ]707[ املعجم الكبري للطرباين/ " َثالًثا َقاَهلَا"  اْلُعْرسَ  َهلَا َوَكِرهَ  اْليُْرسَ
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فهذه هي مقاصد الرشيعة يف هذا األمر. واألمور يف الرشيعة كلها متصلة، ويشد بعضها بعضًا يف 

 بنيان واحد، ويف جسد واحد.. هو جسد هذه األمة.

*   *   * 

يجب أن يأخذ كل ذلك ف ..وأما مسأ�ة إعادة األمور إىل نصاهبا أو إقامة الرشع أو تطبيق الرشيعة

ان، وال يتصور أحد أن نموذج الرشيعة املتكامل سيهبط علينا من السامء، أو ال يمكن يف احلسب

 لرشع ! ًا لبعض االعمل عىل حتقيقه حسب الوسع والطاقة، وإال سيكون يف ذلك رد

إعادة أمور احلكم  :وأرى إن تطبيق الرشيعة يبدأ من نقطة االنحراف التي حدثت أول مرة وهي

ال سنة امللوك أو سنة فارس  ☺ال امللك العضوض.. وإىل سنة رسول اهللا وا�ال إىل عهد الرشد 

ل  والروم، يًا اروثرواهتا إليها، ومعاجلة األوضاع املنحرفة إداألمة والقضاء عىل الفساد، ورد أموا

 وقانونيًا، وحل مشكالت الناس بام يوفر هلم حياة إنسانية تليق باإلنسان املُكرم من خالقه..

وحترير الناس من امللوك والطغاة والطواغيت، وبإعادة حقوقهم  ؛امة أمور احلكموإنه باستق 

متهم من شأ�ه  اإليامن يف قلوهبم حياة  يأن ُينشأ الناس نشأة أخرى، وُحييا�الية واإلنسانية ورد كرا

 جديدة.

ثم بعد ذلك يقوم النظام السيايس واالقتصادي عىل أسس اإلسالم ومبادئ الرشع احلنيف، 

نني املتعارضة مع الرشع، أوالً، ثم إصالح النظام القضائي قيق املقاصد والغاياتوحت ، وإلغاء القوا

 هبا. ▐وصياغة القوانني صياغة إسالمية صحيحة، تراعي احلدود التي أمر اهللا 

*   *   * 

وع تعمية عىل املرشلكام جيب االنتباه إىل عملية "التطبيق الومهي" للرشيعة، خلداع الناس، أو ل

احلقيقي املتكامل للرشيعة، فيخدعون الناس بـ "الكالم" عن الرشيعة دون "خطة" إلقامتها، أو 

خيدعون الناس بافتتاح مسجد هنا أو هناك، أو بتحريم بعض حمرمات الرشيعة؛ إقناعًا للناس أن 

طف الرشيعة حاكمة يف كل يشء، وال يكون ذلك إال جمرد مظاهر خادعة، أو الفتة الستاملة عو ا

 اجلامهري.
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"العـدل الصـارم" و"املسـاواة الكاملـة" و"رد  :فمعايري احلكم الراشد الصالح يف الرشيعة، قائمة عـىل

املظــــــــامل" و"اســــــــتفراغ الوســــــــع يف خدمــــــــة األمــــــــة مــــــــن كــــــــل طريــــــــق" و"اســــــــتقامة األوضــــــــاع السياســــــــية 

مية، لكـن األوضـاع دسـتور الدولـة إسـالميًا، والقـوانني إسـال نفمن املمكن أن يكو ،واإلدارية"...إلخ

ق عليهـــا معـــايري احلكـــم اإلســـالمي الراشـــد، بـــباطلـــة رخـــوة، وبـــذلك ال ينط رديئـــةالسياســـية والنظاميـــة 

 حتى ولو كانت القوانني إسالمية.

*   *   * 

امرنا ونحن يف اخلطوة األوىل أجيال أو قد ُتستهلك أع إىل ر قد حيتاجونجد من هذا التصور إن األم

يع جيل من األجيال إال حتقيق جزئية واحدة من أمر إعادة األمور إىل نصاهبا، ، أو قد ال يستطمنه

تنا وقدراتنا حتى ال نخدع الناس، أو نصور هلم أمورًا غري اومن هنا جيب أن نعرف حدود طاق

 احلقيقة.

110Fكام جيب أن نأخذ يف اعتبارنا أن النظام الدويل الذي أسقط وحدتنا السياسية

بسقوط الدولة  - )1(

ورسق ثرواتنا، واحتل بالدنا، ووضعها حتت حكمه وترصفه ال يقبل بأي حال من   -عثامنية ال

إعادة وحدة املسلمني، وإعادة ( األحوال أي صورة حقيقية لتطبيق الرشيعة، أل�ه سيكون فيها: 

بني -اهلوية اإلسالمية اجلامعة، ويعني إدارة الثروة وفق مصلحة األمة   ال ملصلحة حفنة من املرا

 وألن من أول معاين ومقتضيات الرشيعة اإلسالمية هو: التحرر من هيمنة املحتل، -واللصوص 

مته للوجود، واسرتداد ثروات املسلمني من أ�دي اللصوص والعمالء،  وإعادة إنسانية املسلم وكرا

ر السيايس للمسلمني، وإعادة منهج "إعداد القوة" للحياة مرة أخرى ني ، مما يع) واستقالل القرا

، وبناء مما يؤدي إىل السيادة الدولية ء القوة احلقيقية يف كل املجاالت؛جتميع طاقات املسلمني لبنا

                                                           
ليس هو السبب الرئييس يف هذا السقوط ، بل هي عوامل االنحالل يف الدولة العثامنية،  -االستعامر  -االحتالل  )1(

فوجد املحتل فرصة يف اإلجهاز عليها فتدعى ألكلها، ولكن  ،خمرجات "امللك العضوض" -وربام آخر  -فهي إحدى 

ل الذي يريد سلخنا متامًا عن كل مقومات اإلسالم، وكل بسقوطها دخلنا مرحلة "امللك اجلربي" حتت هيمنة املحت

بع له، وسوقًا ملنتجاتهمقومات القوة، لنكون   .جمرد توا
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.. ّقهال ملواجهته، والتحرر من ريعرف أن الرشيعة هي السالح الفعّ  فاملحتل ،حضارة إنسانية جديدة

 .لذا يعمل عىل حماربتها بكل وسيلة

من العبودية والذلة واخلنوع  عتقالتحرر وال :لرشيعة هوذا فإن من أول اخلطوات عىل طريق اوهل

 .، الذي يعني بالرضورة التحرر من وكالئه وعمالئه وخدمه وعبيده يف بالدناهلذا النظام الدويل

*   *   * 

ام العامل بأرسه واقع حتت بنظام اقتصادي إسالمي متكامل بين -مثًال  -ال يمكن أن نعد الناس و

الدوالر،  النقد، والبنك الدويل، وحتت سطوةوحتت رمحة صندوق  ،االقتصاديةاهليمنة األمريكية 

ئد ! ولكن  وإن العملة التي يف أ�دينا جمرد أوراق قد تصبح يف اليوم التايل أرخص من أوراق اجلرا

نستطيع أن نعد الناس برد احلقوق إليهم، وتوزيع ا�ال بالسوية، وعدم االستئثار بيشء للحاكم أو 

 ، والعمل قدر الوسع والطاقة واستفراغ اجلهد عىل حترير األمة اقتصاديًا وسياسيًا.لبطانته

111Fأو جزء منها -اخلطوة األوىل  عمل عىل حتقيقسن :ل للناسوإنه يسعنا أن نقو

ولُيكمل غرينا   - )1(

، ومع أ�فسنا، ومع هلالج لج باقي اخلطوات، حتى يتم األمر كله هللا؛ فنكون بذلك صدقنا مع اهللا

 الناس. 

وإن فهم الرشع عىل صورته الشاملة، وفهم طريق البداية، وإدراك القدرات والتحديات، وبيان 

112Fمن شأ�ه أن حيقق خطوات حقيقية جادة وراسخة عىل طريق إقامة الرشع. ..حقيقة الرشع للناس

)2( 

 

 

*   *   * 

                                                           
 .دون إغفال أو إنكار أو حماربة لباقي اخلطوات )1(

 ."فصل: كيفية تطبيق الرشيعة" رشع اهللاكتاب:  -إن شئت  -راجع  )2(

http://ommaty1401.blogspot.com/2014/05/blog-post_18.html
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ملسار، وعالج نذكرها من أجل تصحيح ا اض البارزة يف احلركة اإلسالميةهذه بعض األمر

، فليس لنا من غاية إال إقامة هذا الدين، ونرصة يف أحد األخطاء، وليس من أجل اللمز وال الطعن

 .  هذه األمة.

يف بيان  أصبُت  فإذا ،التي يف نفوسنا وعقولنا ألمراضا حماولة للكشف عنهذه السطور كانت و

ء، وما بكم من نعمهذا األمر..   فمن نفيس، وإن أخطأت .ة فمن اهللافمن اهللا الفضل، وعنده اجلزا

 ألقرب من هذا رشدا. أن هيدينا ربنا وعسى ..فاللهم غفرانك ورمحتك، وهدايتك

حيتاج إىل جهد كبري، وتفصيالت كثرية، وحتليالت أدق  وال شك أن مناقشة هذه األمراض

الكثري من للوقوف عىل مدى عمق هذه األمراض، ومدى انتشارها، وكيفية مواجهتها، وهذا يتطلب 

 جهد املخلصني.

ض يف هذا الكتاب إنام هي  فات وأمرا ما يقع عن حسن قصد  -يف الغالب  -وما ُذكر من انحرا

.. واملشكلة ، ونفاقتكون عن فساد قصد، وخيانةنية، وهناك انحرافات وأمراض أخرى وصفاء 

حرف، بل ويمكن تسمح بانحراف املن ؛صنةبيئة غري ُحم  الكربى أن تكون بيئة العمل اإلسالمي

ومن يقصد اإلفساد ُيزين له  !! للمنحرف القاصد اإلفساد أن يصل فيها إىل مراكز التوجيه والقيادة

  !. حتى يموت الشعور باجلريمة، وأ�م وخز الضمريصلح.. ينفع الناس، ويُ  هالشيطان عمله أ�

*   *   * 

بطا، وتسلسلها، وتشابكها، وترونلحظ من هذه األمراض مدى خطورهت فكلام بعضها البعض،  ا

فإهنا ُتفّرخ أمراضًا  ..وإذ مل يتم عالجها أو تأخر عالجها هذه األمراض كلام يصعب عالجها، تمعجت

}̌{{�i^{̌€{{�Ì 
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بالعموم هي ناتج طبيعي، وثمرة ما نحمله من أفكار وتصورات  نحرافاتوإن هذه اال أخرى..

 ومفاهيم وقيم وموازين. 

فاتونجد من   - أن احلركة اإلسالميةيظن  - يف أحيان -جعلت البعض قد  اأ�ضًا أهن هذه االنحرا

مر هي عىل أو تتآ ،مر بعضها عىل بعضآأو يت ،هامر عىل نفسكأهنا تتآ -يف صورهتا املعارصة اآلن 

 .! اإلسالم وعموم املسلمني بعد اآلثار السلبية الناجتة عن هذه األمراض

يكشف لنا عن معامل طريق التمكني ساهللا.. ن امليض يف عالج هذه األمراض، والشفاء منها بإذن وإ

قعنا من آالم وعذابات واستضعاف، حتى نُ واهلداية، و غري ما بأ�فسنا نحن من إنه لن يتغري ما بوا

ّّ  ِِنّ  ﴿أمراض وانحرافات وجهاالت كام قال تعاىل:  ْ  ََ  ُ ِ�ّ ََ ٍٍ  َما ُ� َّ  بَِقْو ْ  َح وْ ُ ِ�ّ ََ  َما ُ�
ِِمْ  ِّ َُْر

َ
وكي تتحقق سنة التغيري ال بد أن يكون العمل عىل املستوى االجتامعي كام ، ]11:  الرعد[ ♂بَِ

وإنه  -وإن كان هو املقدمة لكل تغيري اجتامعي  -توحي كلمة "قوم" وليس جمرد صالح الفرد الذايت 

مة إال عندما تغري ما بأ�فسنا من صالح وأمانة وصدق وإخالص  امل يغب عن التمكني والريادة والكرا

 َََِّك  ﴿هذه النعمة إال باختالل موازين احلق والعدل يف نفوسنا، كام قال تعاىل:  غابت، فام وعيو
نّ 
َ
ّّ  بِأ ف  ََُك  َّمْ  ْ ْ ِ�ّ ََ ِْعَمةف  ُم ا َّ َِ ََْعَم

َ
�  َ�َ  ٍٍ َّ  قَْو ْ  َح وْ ُ ِ�ّ ََ ِِمْ  َما ُ� ِّ َُر

َ
وإن ، ]53:  األ�فال[ ♂ بِأ

، وليست يف احلصار الداخيل واخلارجي علينا.. إنام هي فينا املشكلة احلقيقية ليست يف قوة العدو

نحن، وما توحش العدو علينا إال أحد مظاهر أمراضنا نحن، واملطلوب منا عالج هذه األمراض 

فات حتى نتأهل ألن   نكون أمناء عىل محل هذه الرسالة.واالنحرا

ََِن آَماُوْ  ﴿ل تعاىل: فقا ،لقد وَعَد اُهللا الذين آمنوا "وعملوا الصاحلات" بالتمكني ِّ ْ ُ ّّ َد ْ ََ َو
 ّ ََ َُمّكِ َِ ِِْم َو ِ ََِن ِمن َببْل

ِّ ْ ََ رِْ  َكَما ْْستَْخلَ
َ
ُِم ِ� ْْر تَْخلَِرّا ّْ ِملُوْ ّّْصاِ�َاِت لَََ ََ ْم ِماُ�ْم َو ُِ َ ّ 

ِِْم  ِ َْْعِد َخوْف ُِم ّمِن  ّ
ََ ُبَّدِ َِ ْم َو ُِ َ ّ ََ ِي ْْرتَ ِّ ُم ْ ُِ  َُْ�ُِ�وَن ِ� َشَْئاف َوَمن دََِا

ََ ْمااف َ�ْعبُُدوََِف 
َ
أ

ُم ْلَْراِسُقونَ  ـُ ْولَ�َِك 
ُ
َْْعَد َََِّك فَأ  أما الذين آمنوا "وعملوا السيئات" فقد ]55[النور :  ♂ َ�َرَر 

  ..لعلهم يرجعون ؛بالعقوبة هلالج لجهم دتوع

ح الفرد الذايت قصود به صالليس امل -بعد اإليامن  -" الذي هو رشط التمكني العمل الصالحو"

فحسب، بل هو "العمل الصالح" الالزم لسنن ورشوط التمكني، فمن العمل الصالح: تغيري ما 
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، وعالج االنحرافات واألمراض الذاتية، وأخالق بالنفوس من أفكار وقيم وتصورات وموازين

بًا وعدم التنازع والتشيع  فر ببعض.. بل اإليامن والكالكتاب يف الدين، وعدم اإليامن ببعض أحزا

" إىل الدعوةفيجب "بالكتاب كله، وألن التمكني يكون يف جمتمع برشي، وليس أمراً فرديًا خاصًا.. 

من أجل هذا العمل  "اجلهاد"عىل هذا العمل الصالح، وجيب  "االجتامع"وجيب  ،العمل الصالح

 .اإليامن والعمل الصالحرشطي التمكني:  الصالح، حتى يتحقق

*   *   * 

فات بكل وضوحو أن احلركة اإلسالمية بحاجة إىل دماء وقيادات  إىل تشري هذا األمراض واالنحرا

 جديدة، وفكر راشد يستفيد من دروس ا�ايض، وُيعد العدة للمستقبل بأسلوب علمي وحركي

 .يكافئ الواقع املعارص، ويتفوق عليه.

ُنوفق إليه، فهي من اخلطورة ألن هذه األمراض سُتفسد كل فرصة سانحة، وستحطم أي نرص 

والكارثية بمكان، فال يمكن أن نغفل عنها، أو نتهاون يف شأهنا، أو نؤجل النظر فيها، أو نبخل عن 

 تكاليف عالجها، أو نجبن عن مواجهتها.

أكثر استجابة  -الغري مؤدجلني ومن غري احلركة اإلسالمية  -قد وجد البعض أن عموم املسلمني و

تعصب والغلو للشيخ كثري من أ�ناء احلركة اإلسالمية عىل ال لسما تك اإليامن، بعدللتغيري ولدعوة 

 التي ذكرنا بعضًا منها،ولعل سبب هذا التصور والشعور هو األمراض واالنحرافات  أو اجلامعة،

جيب أن  كبري، وعظيم،ها ن رصيد األمة يف عموم أ�نائوإ تاج إىل وقفة جادة وقوية للعالج،والتي حت

 نهضه، وندعوه.نست

*   *   * 

 وإن عالج ما بالنفوس من انحرافات يكون بالعموم عن طريق: 

َخَاتُْه ْلْعِّزةُ  ﴿ باإلثمفال يأخذن أحد العزة أوالً: باالعرتاف بوجودها، 
َ
ّّ أ ََْ بِاَ  َ�ُ ْتِّق ْ �

ها مما أصاهبا.. وأول وعالجفإن الصدق مع النفس هلو أول طريق صالحها  ]206[البقرة :  ﴾ بِاِ�ثْمِ 

خطيئة إبليس، وما أصابت إنسان  فاالستكبارستكرب" عن االعرتاف باألمراض.. أال "ن هي: خطوة
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س ما يكون عالجها الناجع وفهناك الكثري من أمراض النف إال حولته إىل مسخ من شياطني اإلنس !

 .هو جمرد اإلعالن عنها، واإلقرار هبا

وحده  هلالج لج، واستسالمها هللا القلوب واألرواح مما علق هبا من أمراض هريطتثانيًا: العزيمة عىل 

ْم ﴿ بال رشيك  ُِ ِِْم آََاتُُه َزَْد�ْ لَاْ ََ ْم �ََْ تُلِاَْت  ُِ لَْت قُلُو�ُ ِْ ُّ َو ََِن ََِِْ َُكَِر ْ
ِّ َما ُّْْمْؤِماُوَن ْ َّ ِِ
ُونَ  َّ ِِْم َ�تََو ِ  َرّ�

ْم َوّّْصابِرَُِن َ�َ َما ﴿  ]2[األ�فال :  ﴾ ََِِماَاف َوَ�َ ُِ لَْت قُلُو�ُ ِْ ُ َو ّّ ََِن ََِِْ َُكَِر ْ
ِّ ْ

ْم َُارُِقونَ  ـُ ْم َوُّْْمقِاِ  ّّْصَ�ةِ َوِمّما َرزَْباَا ُِ َْ ا ََ
َ
فكل أمراض القلوب ليس هلا  ]35[احلج :  ﴾ أ

واللجوء إليه وحده، عالج إال اهلروب إىل اهللا وحده، وطلب رضاه وحده، واخلوف منه وحده، 

 والتوكل عليه وحده. 

ثالثًا: مواجهة النفس بام فيها من أمراض، وعدم اهلروب، وإلقاء اللوم عىل اآلخرين، وتورم 

 الذات.. 

ومازال باب التوبة من تلك األمراض التي أصابت النفس مفتوح، والعمل عىل تزكية النفس، 

 األمة املسلمة فرادى ومجاعات أن تقوم .. من أهم ما جيب عىل▐ها هللا ا وهتذيبها، وتقو

 به، وتسأل اهللا العفو واملغفرة.. عسى اهللا أن ُحيييها من جديد، وُيذهب عنها الغثائية والوهن..

َِنَ  ﴿ ِّ ّما ْ
َ
لِهِ َوأ ِْ ـُم ّمِن فَ ْم َوَُزُُد ـُ وَر ُْ

ُ
ِِْم أ  ّّْصاِ�َاِت َتاُوَفِّا

ْ ِملُوْ ََ ْ َو ََِن آَماُوْ ِّ ّما ْ
َ
 فَأ

ََ ََِص� ف َو ّا ِِ ِ َو ّّ ُِم ّمِن ُدوِن ْ َ ََ َ�ُِدوَن ّ ماف َو ُِ
َ
َاْباف � ََ ْم  ُِ ُْ ْ َتاَُعّاِ وْ ُ َْ ْ َوْْسَتْك ف ْْسََاَكُروْ ْ ﴾ 

 ]173: [النساء

*   *   * 

وإننا نستهدف هبذه الكلامت أ�فسنا، وأ�ناء احلركة اإلسالمية، وكل حمب يريد العمل من أجل 

 -، ونحن بحاجة إىل الوقوف عىل أمراضنا الداخلية لنعاجلها، ونمنع يف املستقبل إقامة هذا الدين

ظهور مثل هذه األمراض جمددًا، وبعالج هذه األمراض سنتمكن من االحتاد نحو  -بإذن اهللا 

الكامنة،  األمة طاقات افةل ك، وتفعيالناجحةمواجهة التحديات، وصياغة املرشوعات اإلسالمية 

 كون بأسنا بيننا.بدالً من أن ي
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 ُيبعدها الذي الفكرب وُمكبلة والرشع، الدين عن ُيبعدها الذي الفكر بأغالل ُمكبلة اآلن األمةوإنَّ 

 بحاجة واألمة.. والوحدة والفكر احلياة عن ُيبعدها الذي بالفكر وُمبكلة واجلهاد، القوة إعداد عن

 اهللا ونسأل واإلنسان، الورم بني وُمتيز" الفكرية األورام" هذه تستأصل دقيقة جراحة إىل

 يف مقابل بال التضحيات نزيف يتوقف حتى رسيعًا؛ األمر هذا األمة دركستت أن ▐

ط وإىل الرشد إىل -بإذن اهللا  - تعود وأن التيه، دروب  .املستقيم اهللا رصا

حيمل ، فإنا نرجو أن يكون هذا امليالد ال ميالدًا جديدًا للحركة اإلسالميةوإذا نحن نستهدف 

فات الرتبوية والفكرية والسلوكية، فال يكون استنساخًا �ا عليه واقعنا اآلن، بل  جينات االنحرا

تطهري فكري وروحي ونفيس وسلوكي؛ تستفيد من جتارب ا�ايض، وتتعلم الدرس،  ثورةيكون 

هللا وتعزم عىل تصحيح املسار، وعالج األخطاء بكل شجاعة، وتعيد استحقاقها للريادة بأن تقوم 

 باحلق، وأن تشهد بالقسط.

، فيا لفوز من مازالت هناك الفرص مادامت احلياة.. ومازال هناك الوقت للتصحيح والعالج

 .. ابتغاء وجه اهللا الكريم.☺سعى يف صالح هذه األمة كام حيب اهللا ورسوله 

 

 

*   *   * 
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