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 المعاصر واقعنامتأنية ل نظرة

 هل ميكن أن نأخذ الدين بالوراثة؟
 بني اإلسالم الذي يرضاه اهلل، وبني الواقع؟كيف حدث هذا الفصل العجيب 

 حال جمتمعاتنا اليوم.. بشهادة الواقع.
 نظرة إىل حياة األفراد

 أن نكون؟؟بعيدا عن الواقع احلايل.. كيف يريد اهلل منا 

 حممدا صلى اهلل عليه وسلم.. –احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
حتول إىل ما  كيفمث   الواقع؟هذا وكيف كان  متأنية؟نظرة . ماذا نرى حني ننظر إليه املعاصر.واقعنا 

وما هي  ته؟قص. ما هي املعاصر.يف جنبات هذا الواقع يعيش .. وهذا اجليل الذي  اليوم؟صار إليه 
   مالحمه؟صفاته وما هي 

 بالوراثة؟هل يمكن أن نأخذ الدين 
عدِدِهمد َخلدف  ِمن ب َ  ﴿َفَخَلفَ  قوله تعاىل. من خالل املعاصر.يف واقعنا نرى مالمح ذلك اجليل إننا 

. يَأدُخُذوُه﴾.ُلُه يَأدُخُذوَن َعَرَض َه َذا األددََن َويَ ُقوُلوَن َسيُ غدَفُر لََنا َوِإن يَأدِِتِمد َعَرض  مِّث د  َورِثُوْا اْلِكتَابَ 
وا به ومل ولكنهم مل يعمل الكتاب،جيل ورثوا  الصاحل أهنموصفة هذا اخللف الذي جاء بعد السلف 

لت العقيدة إىل وحتو  باللسان،اثة وقول . وذلك حني أصبح اإلميان ور سلوكهم.تتأثر به قلوهبم وال 
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 ليه، مثع. وكلما رأى هذا اجليل عرضاً من أعراض احلياة الدنيا ِتافت األذهان. وعلم يفجمرد ثقافة 
 اخلامت(.أمة حممد النيب  )فنحن. لنا﴾.اهلل  ﴿سيغفر وقالوا: تولوا

ضوان اهلل يل الفريد جيل الصحابة ر تكون هذا اجل العربية.إنه يوم أن جاء اإلسالم أول مرة يف اجلزيرة 
رجة املثال د إىلوارتفع هبذا الواقع  واقع،إنه ذلك اجليل الذي ترجم تعاليم اإلسالم إيل  عليهم،

رَِجتد لِلنَّاسِ ﴿ َر أُمٍَّة ُأخد جيال وأصبح هذا اجليل املتفرد منارة لكل من حياول يف األ. ﴾.ُكندُتمد َخي د
 سلف..  إنه حقاً خري السامقة.التالية أن يصعد ملستوى تلك القمة 

ولكن بعد فرتة من الزمان جاء هذا اخللف الذي حتدثنا عنه آنفاً وعن صفاته ومالحمه جاء متمثالً 
ل واجملتمع املقارنة بني صورة اجملتمع املسلم األو  وعند. املعاصر.. يف واقعنا احلاضرة.يف تلك األجيال 
لنا الفارق اهلائل  يتبني. املعاصر.واقعنا  وحال الناس يفالصحابة  حال. وبني اليوم.الذي نعيش فيه 

 الواقعني.. وبني اجليلني.وبني . اجملتمعني.بني 
صار الناس إىل ما صاروا إليه اليوم من احنراف عن  .. كيف ونتعجب!!!وعند هذه املقارنة نندهش 

 أحسن اليت صارت يف اهلزيلة،حتول مفهوم اإِلسالم يف نفوسهم إىل هذه الصورة  اإلسالم وكيف
 التعبدية.األحوال جمرد جمموعة من الشعائر 

 أثرت على يت. وأن هناك عوامل كثرية هي الوحياِتم.ال شك أن احنرافاً كبرياً وقع يف نفوس املسلمني 
ي تلك . فما هإليه.حىت صار إىل ما صار  الصحيح،اجملتمع املسلم األول وعلى مفهوم اإلسالم 

 املعاصر؟يف واقعنا وكيف كان تأثريها   العوامل؟
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 الواقع؟وبين  اهلل،كيف حدث هذا الفصل العجيب بين اإلسالم الذي يرضاه 

منذ بداية الدولة و  مبكراً،لي له يف واقع احلياة لقد بدأ الفصل بني تعاليم اإلسالم والتطبيق العم
مث  يلوهنم، الذين مث قرين،الناس  خري} وسلم:. وذلك تصديقًا لقوله صلى اهلل عليه تقريباً.األموية 
. ولكن لفرتة ".اريرواه البخ" .{شهادتهمث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه  يلوهنم،الذين 

 ويستمد قوانينه كلها من شريعة اإلسالم وال اإلسالم،طويلة من الزمن ظل نظام اجملتمع يقوم على 
 سواه.يستمده ا من أي مصدر 

ر والتاسع حىت كان الغزو الصلييب األخري يف القرنني الثامن عش فشيئاً،مث اتسعت هذه الفجوة شيئاً 
 (.جوم من الصليبية العاملية على )األمة املسلمةاهل.. كان ....ذلك إىل جانب مث  عشر،

قد بذلت الصهيونية العاملية اجلهود اجلبارة حلصر هذا الدين يف دائرة االعتقاد الوجداين والشعائر ل
 اجملتمع.ام ومنعه من اهليمنة على نظ احلياة؛التعبدية فقط وإيقاف دين اإلسالم عن التدخل يف نظام 

 اإلسالمية؛ة يف إلغاء اخلالف )اتاتورك(على يد  االنتصارنالت  اجلبارة؛وبعد أن أفلحت تلك اجلهود 
وصاحب ذلك ضربات وحشية ضد  خالصة،وإعالهنا دولة )علمانية(   وفصل الدين عن الدولة 

هذه . واستمرت األرض.اإلسالمية يف كل مكان على هذه واجلماعات احلركات والتجمعات 
 .الوجودإلقصاء هذا الدين عن . اآلن.ت حىت احملاوال

لذي كان ا اجملتمعحكاية ذلك هي وتلك  الصاحل،هذه هي قصة هذا اجليل الذي جاء بعد سلفنا 
 الطويل،اء هلذا الكيد والعد الدين،مث تعرض من أعداء . مجيعاً.يوماً من األيام منارة وضيئة للبشرية 

صاب أ هذا التحول الذيهلا أثر واضح يف كان  وال شكهذه العوامل و . العنيفة.وتلك الضربات 
 جند؟فماذا اجملتمع إىل نظرة متأنية فإذا نظرنا . املعاصر.واقعنا 
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  الواقع.بشهادة  .اليوم. نامجتمعاتحال 
 ومت  ،للتشريعقد استمرت زحزحة الشريعة اإلسالمية عن أن تكون هي )املصدر الوحيد( ل

 لضيق:ااء يف الدستور األورويب وحصر الشريعة اإلسالمية يف ذلك الركن األخذ بكثري مما ج
 الشخصية(. )األحوالركن ما يسمى 

  ُطال ومت صناعة جمموعة من األب احلق،تدين دين  وأوطان الاإلسالم" على دول الفتة "ضعت و
كي ل اإلسالم،وهم من ألد أعداء  املسلمني،يتسمون بأمساء  البالد،والزعماء لرئاسة تلك 
 !الدينيشنوا حربا على هذا 

  تكونت أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع البشر ; ونشأت يف اجملتمع أجهزة وتشكيالت ال
 باإلسالم.عالقة هلا 

 عة الكاملة ال تقوم على الطا "،أصبحت احلياة يف اجملتمعات اليت زعمت لنفسها أهنا "مسلمة
ائر التعبدية وأيضاً ال تتقدم بالشع اهلل،ية أحد غري فهي وإن كانت ال تعتقد بألوه وحده.هلل 

 األخالق..و النظام والشرائع والقيم واملوازين والعادات  يف:ختضع لغري هلل  فإهنا سبحانه،إال له 
 وهذه اجملتمعات بعضها يعلن بكل وضوح وصراحة  احلياة!!وكل شيء تقريبًا من مقومات 

جيعل الدين  ولكنه. ".حيرتم الدين" وبعضها يعلن أنه اصال،" وعدم عالقته بالدين علمانية"
 ".الدولة املدنية" إنه يقيم يقول:خارجاً من نظامه االجتماعي مث 

شرع ما يشاء من  يُ مث والقانون،والسيادة للشعب  اهلل،وبعضها جيعل احلكم الفعلي يف اجملتمع لغري 
ية " وهذا هو هذه هي " الدميقراط يقول:مث  قوانني وتشريعات من خالل اجملالس النيابية والربملانات

 الدميقراطي.النظام 
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 األفرادنظرة إلى حياة 
 جند؟فماذا . متأنية.نظرة نظرنا إىل حياة األفراد أما إذا 

  أحاط الغبش والغموض واللبس مبدلول ال إله إال اهلل من جانب ; ومبدلول الشرك واجلاهلية لقد
 اآلخر.يف اجلانب 

  ة . والفن والصحافواالقتصاد.. اجملتمع.. ونظام احلياة.للدين وشئون  فكرة: ماظهرت و
فكرة ما  اختصار:وب. والدولة.وما للدين وعالقة الفرد باجملتمع  والتليفزيون؟واإِلذاعة والسينما 

 األرض.للدين والواقع الذي يعيشه البشر على 
  ولكن ما اخلطأ يف أن آخذ تعليمي  وأصوم،أنا مسلم ما دمت أصلي  يقول:من وظهر

الم . فهل اإلسيل.من أي نظام على األرض أراه مناسبًا ونظام حيايت وأفكاري وتقاليدي 
 ذلك؟مينعين من 

 يف ليوم اأن تعاليم اإلسالم كانت لقوم يف املاضي وهي ال تصلح  يعلن:. من أيضاً. وظهر
حق بركب العلم . وتلاألمة." تنهض!". لكي عنها.أو االبتعاد فينبغي تعديلها  املعاصر،واقعنا 

 التخلف!ونرتك هذا  احلديثة!واحلضارة والتكنولوجيا 
  ولكن ب.القلو أنا مسلمة ما دامت نييت حسنة فاهلل هو رب  تقول:. من أيضاً. ظهروباملثل .

وملاذا  شخصية،ما اخلطأ يف أن أخالط زمالئي يف اجلامعة أو العمل وأخرج معهم فهذه حرية 
ا . أما شاطئ البحر فمفرض.فاحلجاب ليس دث أزياء املوضة ما دمت حمتشمة ألبس أح ال

 .  أما أن أتزين بأنواع الزينة وأرقص يفاملرأة.مفاتن هذا التخلف الذي مينع املايوه وإظهار 
م وتصرفايت . فما لإلسالاجملتمع.فهذا هو مسة الطبقة الراقية يف . األمر.احلفالت إذا اقتضى 



 

 6/8  نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله  املعاصر لواقعنا متأنية نظرة

 حرج . والرأسي.. وحني أقوم للصالة أضع اإليشارب فوق وأتصدق.ة فأنا أصوم الشخصي
 ذلك!يف 

لشارع ا تشم ل:من حياة كاملة . املعاصر.يف هذا الواقع مفهوم اإلسالم  . لقد حتولوهكذا.. وهكذا.
ليصبح  اآلخرة،و والبيت والرجل واملرأة واحلاكم واحملكوم واألسرة واجملتمع والعواطف والسلوك والدنيا 

 هدف.جزئيات مبعثرة ال رابط بينها وال 

 اس خيمشونفإن الن. املسلم.. وليس هذا باجملتمع اإلسالم.ليس هذا هو  الناصحني:وحني يقول أحد 
أال ترى أننا نقول ال إله إال اهلل ونصلي ونتصدق ونصوم رمضان بل  ِتكم:يف  يقولون لهوجهه و 

 احلرام!!وحنج إىل بيت اهلل 

 احلد؟؟اإلسالم يف واقعنا املعاصر إىل هذا  وحتول مفهوم. كيف تغري العاملني.يا إله 

يعاً قَ بدَضُتُه يَ ودَم الدِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمطدوِيَّات   ﴿َوَما َردُض مجَِ رِِه َواألد  َيِميِنِه﴾.بِ َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقدد

 نكون؟؟أن . كيف يريد اهلل منا الحالي.بعيدا عن الواقع 
هادتني دون جملرد أنه ينطق بالش مسلم،أنا  بلسانه:ال قيمة ملن يقول أنه . فيه.إن احلق الذي ال مراء 

ستسلم مهو  اهلامة، هلودون أن يراجع موقفه من هذه القضية  الصحيح،أن يدرك معناها ومدلوهلا 
وله خالل كتابه وهدي رس هل كلما هم بأمر ذهب إىل منهج اهلل منو   .ونظامه.وخاضع لشرع اهلل 

 وطمأنينة؟عمل مبا يقضى به اهلل يف سعادة ي. مث اهلل.رأي  ليعلمالكرمي 

س الطريق وهو هو نف. هناك.أن دين اإلسالم هو الطريق إىل اآلخرة لتحقيق الفردوس جيب أن نوقن 
 احلياة كلها شئون يفالبد من تطبيقه لذلك . متفرد.ألنه منهج رباين  .األرض.لتحقيق الفردوس يف 
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وال يقيم شرع  .للطاغوت.. الذي خيضع املعاصر.به بديال يف هذا الواقع  رضىنوال  .واخلاصة.العامة 
 اهلل.

ُت َعَليدُكمد نِعدَميِت َوَرِضيُت َلُكُم ا ﴿ وجل:يقول ربنا عز  َمد َملدُت َلُكمد ِديَنُكمد َوأْتد اَلَم ِديناً الديَ ودَم َأكد إِلسد
﴾ . 

 البخاري. يف صحيحكما ثبت   الكرمي،هي آخر ما نزل من القرآن  رمية:الكهذه اآلية 

لسانه . إهنا خطاب ملن ينطق باملعاصر.هي خطاب للفرد واجملتمع يف واقعنا  الكرمية:هذه اآلية 
. خطاب ملن رضي مبا رضيه اهلل لعباده من هذا الدين مكان.أنا مسلم يف كل زمان ويف كل  ويقول:
 أكمل . خطاب بأن اهلل تعاىلكلها.. خطاب ملن يتخذ هذا الدين كله منهجا للحياة  الشامل.مبعناه 
 جيل.. فما عادت فيه زيادة يف أي الدين.هذا 

 قول:يورضي هلم " اإلسالم " دينا ; فال جيوز ألحد أن  املؤمنني.قد أمت سبحانه نعمته على عباده ل
ولكل  مان،ز . وهو شريعة اهلل لكل لعباده.هلل وهو يف ذات الوقت ال يرتضي ما ارتضاه ا مسلم.أنا 

 مكان.

مث يظن أنه  ه،الل  شريعة غري شريعة  الوقت يتبع. وهو يف ذات مسلم.أنا  يقول:فال جيوز ألحد أن 
يتقدم له وحده و  سبحانه،جملرد أنه يعتقد بألوهية الل ه  املسلمني،داخل دائرة اإلسالم وأنه يف عداد 

  بالشعائر.



 

 8/8  نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله  املعاصر لواقعنا متأنية نظرة

ين . تقتضي منهم الدخول يف هذا الداإلسالم.. نعمة عباده.مة اليت من اهلل هبا على إن هذه النع
مث العذاب األليم  ه،لما رضيه اهلل  ملن يرفضواالستقامة عليه وإال فهو الشقاء والنكد يف احلياة الدنيا 

 اآلخرة.يف الدار 

 ْعَمى أَ َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َوَمنْ ﴿
 

 اأْلَْرِض وَ َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء  َوَلوْ ﴿
 


