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 ٣٧ ............................. الهدف يحقق و�� الدين هذا طبيعة من ليس مسلم غير واقع في النظريات صياغة

 ٣٩ .................................. مسلم غير مجتمع لمشك��ت حلول عن يبحث أن ا�ٕ�س��م وظيفة ليست

 ٤١ ............................................. والقراآن؟ الوحي نزول اكتمل وقد ا��آن الدعوة منهج عن ماذا

 ٤٣ ................................................................... الناس دعوة أساس إدراك أهمية
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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 القراآني المنهج طبيعة

 المقدمة

 فريد راآنيق جيل عن السابق الفصل في تحدثنا قد كنا وإذا ،)القراآني المنهج طبيعة( هو جديد فصل عن الحديث إلى ا��آن ننتقل

 .جلو  عز الله منهج ��ٔنه فريد، منهج القراآن منهج يكون أن في عجب و�� أيضاً، فريد قراآني منهج عن الفصل هذا في فسنتحدث

 الذي نيالقراآ  والمنهج ..ونظّمها ا��ٔولى الحركة صنع الذي القراآني والمنهج ..ا��ٔول الجيل صنع الذي القراآني المنهج عن نتحدث وحينما

  .متفرداً  منهجاً  سنجده فٕاننا ا��ٔولى، ا��ٔمة عليه تربت الذي القراآني والمنهج ..أيضاً  القراآني ا��ٔداء وطريقة الب��غ طريقة حدد

 أمة أوجد والذي ا��ٔرض، في المتفرد الله منهج تحقيق إلى وأدت كلها، ا�ٕ�نسان قضايا عالجت التي الطرق ومن الوجوه من فيه منهج وهو

 يتطرق عديدة اقضاي هناك أن فسنجد القراآني المنهج طبيعة عن أو القراآني، المنهج عن نتحدث فحينما .كذلك متفردة وظيفة ذات متفردة

 .ا�ٕ�س��مية الدعوة أصحاب يعيها أن بد �� كبير خطر ذات قضايا وكلها الفصل، هذا إليها

 الحركة ليهع وقامت ا��ٔمة عليه قامت الذي الوحيد النبع ذلك على وتربى القراآن، بهذا عاش قد الفريد القراآني الجيل أن كيف رأينا وقد

 وحينما حيحاً،ص تناو�� الصحابة تناوله حينما- المنهج هذا استطاع وكيف القراآن، هذا مع الصحابة تعامل كيف وعرفنا .ا��ٔولى ا�ٕ�س��مية

 ذلك زكى قد الله أن نعرف وكما .اليوم حتى البشرية تاريخ في تتكرر لم فريدة نماذج لنا يخرج أن استطاع كيف -دقيقاً  تعام��ً  معه تعاملوا

ةٍ  َخْيرَ  ُكْنتُمْ ﴿  للناس أخرجت أمة خير بأنه الجيل  اْلِكَتابِ  ا�ْهلُ  اآَمنَ  َوَلوْ  بِالل�هِ  َوتُْؤِمنُونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َتأُْمُرونَ  لِلن�اسِ  ا�ْخرَِجتْ  ا�م�

 الكريم القراآن هذا من ..الكتاب هذا دفتي نبي من ا�خرجت ..]١١٠: عمران اآل[ ﴾ اْلَفاِسُقونَ  َوا�ْكثَُرُهمُ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِمْنُهمُ  َلُهمْ  َخْيًرا َلَكانَ 

  .١)هذا قرني القرون خير( قال حينما ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أيضا وزكاها الجليل،

 ذهأخ وكما الصحابة، أخذه كما القراآني المنهج هذا أخذت قد البشر من طائفة يد على إ�� يقوم �� الدين هذا َنْصر أن�  دائما نكرر ونحن

 ا��ٔخذ، طريقة في ارقالف يكون أن ينبغي �� فٕانه تلته، التي ا��ٔجيال وبقية ا��ٔول الجيل مستوى بين فارق هناك كان لو وحتى .ا��ٔول الجيل

 �� التي داءا��ٔ  صور في و�� المنهج، هذا عليها قام التي القيم في و�� المنهج، في ليس الدرجة، في فارق هو إنما ..ا��ٔداء طريقة في و��

 .وعليها بها إ�� القراآني المنهج يتحقق

 المؤمنة العصبة قلوب وفي به، المؤمنين قلوب وفي البشر، قلوب في القراآن ذلك فعل وعن القراآن، عن يتحدث حينما يشبع �� وا�ٕ�نسان

 عذوبة ويحفه ا��ٔلوهية، ج��ل يحّفه حديث دائما القراآن عن فالحديث .أجلها من ا�ٕ�نسان الله خلق التي الكبرى ا��ٔمانة بأداء تضطلع التي

 عن �ٕ�نسانا تفرد والتي القراآن، هذا عنها يتحدث التي القضايا خطر ودائما أيضا ويحّفه الرباني، الك��م هذا وج��ل الرباني، الك��م هذا

 ا��ٔرض، في الله خليفة -قبح- ا�ٕ�نسان ليكون فريدا، هدفا وتبغي فريدا، سلوكا وتحمل فريدة، قضية تحمل فريدة، ظاهرة فتجعله الخلق بقية

                                                           
 .عليه متفق  ١



 الفصل الثاني

 ٢ 

 العبودية طريق في السير يختار هل ا��ختيار، ا�عطي فا�ٕ�نسان .أيضا فريدة بمهمة ليقوم وجل عز الله من مصطفى -بحق- ا�ٕ�نسان وليكون

 لميزة،ا بهذه يّزمُ  الذي المخلوق ذلك هو فا�ٕ�نسان عنه؟ البعد وإلى الله، على التمرد إلى ينزلق أنه أم وبٕاصراره، وبأشواقه وبرغبته بٕارادته

 عظيماً  خلوقاً م جعلته التي الصورة بهذه ا�ٕ�نسان تفرد كان لذلك .وجل عز الله يعبدوا أن مفطورين -الجن عدا ما- الخ��ئق بقية بينما

 .ا��ٔرض في خليفة وجعله وجل عز الله واصطفاه وا��ٔرض، السماوات له ُسّخرت

 المنهج اهتمام كان وكيف الدين هذا في وا��ٔساسية ا��ٔولى القضية

 بها القراآني

 كاملة، اماً ع عشر ث��ثة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على ُيَنز�ل المك�ي القران ظل": الفصل هذا بداية في -الله رحمه- قطب سيد ا��ٔستاذ يقول

ثه  لقراآنيا ا��ٔسلوب ��ٔن ذلك ..تتكرر تكاد �� عرضها طريقة ولكن تتغير، �� واحدة قضية ..واحدة قضية عن فيها يحد�

 ".ا��ٔولى للمرة يطرقها لكٔانما حتى جديدة، عرض كل في يدعها

 تتشابه �� أنها جدن ولكننا كثيرا، وتتكرر كتابه، في الله عنها يتحدث الواحدة القضية أن وجل؛ عز الله كتاب به يتفرد أمر هذا أن شك و��

 قلبك أن لو ..جديدة مذاقات فستجد القراآن ت��وة عاودت ومهما ..تذوقها في و�� القلب، على إيقاعها في تتشابه و�� العرض، طريقة في

 اأثره عن فض��ً  الخاصة، وعذوبتها الخاص، وجمالها الخاص، مذاقها -تكررت مهما- القراآن ��آيات أن وستجد ..واصلة وروحك مفتوح

 تحدث عندما يونس سورة في جيدة بصورة سيد ا��ٔستاذ عنه تحدث قد الموضوع هذا ولعل .المؤمن ا�ٕ�نساني القلب حياة في الخاص

 كأنما ديدج عرض في تأتي مرة كل في أنها إ�� -القراآن في تكرارها رغم- الواحدة فالقضية ..القراآن ومذاقات اآثار وعن القراآن، طبيعة عن

 �ٕ�نسانا يراها فع��، جديدة القضية هذه فكأن جديدة، بع��قات أيضا ويربطها جديدة زاوية من يطرقها دائماً  ��ٔنه ا��ٔولى، للمرة يطرقها

  .مرة ��ٔول

 أن على ؤكدي وحينما "..الجديد الدين هذا في ا��ٔساسية، والقضية الكبرى، والقضية ا��ٔولى، القضية يعالج كان لقد" يقول

 قضية �ٔنها� القضية، هذه خطر ندرك أن بد �� ا��ٔساسية، والقضية الكبرى، والقضية ا��ٔولى، القضية هي عنها يتكلم التي القضية هذه

  .دائما بشريةال ضياع وسبب البشرية، نكسات سبب هو الخطيرة القضية لهذه البشرية التفات عدم أن شك و�� .سنرى كما كله الوجود

 ".ع��قة من بينهما وما والعبودية، ا��ٔلوهية ..الرئيسية قاعدتها في ممثلة ..العقيدة قضية" الدين هذا وقضية

 ا�ٕ�نسان حياة على ؤاثرها والعبودية ا��ٔلوهية قضية ٔاهمية

 الوجود حقيقة انتستغرق حقيقتان فهما الوجود، هذا طرفا هما والعبودية ا��ٔلوهية أن شك ف�� ..والعبودية ا��ٔلوهية قضية عن نتحدث وحينما

 .لعبوديةا مقام في هو إنما وتعالى سبحانه الله عدا ما كل أن وحقيقة ..الوجود هذا خالق وجل عز الله في ممثلة ا��ٔلوهية حقيقة ..كله

 ينجح أن سانا�ٕ�ن يستطيع فحينما .الصحيح الطريق في ل�ٕ�نسان خطوة أول هو وخطورتها الع��قة هذه مذاق استيفاء على ا�ٕ�نسان وقدرة

 مديالسر  والوجود والتفرد والكمال والجمال الج��ل معاني بكل تتصف ذاتاً  هناك وأن خالقاً، هناك وأن إلهاً، هناك أن معنى تصور في



 طبيعة المنهج القراآني

 ٣  

 هاوضخامت الحقيقة هذه خطر ويتعمق يتخيل أن -قوة من أوتي ما بكل- ا�ٕ�نسان ومحاولة ..شيء كمثلها ليس وأنها ي،بد��ٔ ا ا��ٔزلي

 من عدم، من نشأ  الذي الهزيل الضئيل العبودية مقام في كله الوجود بقية مقام يتصور ثم ..الوقت نفس في أيضا وج��ئها بل وخفائها،

 وهذه لةالضئي المخلوقات هذه بين الع��قة صورة الصور؛ هذه كل ..ودبره صرّفه ثم العظيم، الخالق هذا أنشأه والذي قوة، و�� حول غير

 ..الخالق هذال يحق وماذا ..المخلوق هذا من يُراد فيما التفكير جدية من ذلك على يترتب وما ..شيء كمثلها ليس التي السرمدية الذات

 -بالضبط- له حددتت لكي طوي�� عندها ا�ٕ�نسان يقف أن بد و�� .ا��ٔساسية وقضيته الكبرى وقضيته ا��ٔولى، ا�ٕ�نسان قضية هي القضية هذه

 بقية مع لتعاملا في أيضا البداية نقطة أو وجل، عز بالله الشعور في البداية نقطة أو التكاليف، في البداية نقطة سواء البداية؛ نقطة

 عليها وتدور لهم،ك ا��ٔنبياء دعوات عليها وتدور كله، القراآن عليها يدور التي القضية هي والعبودية ا��ٔلوهية قضية أن شك ف�� ..المخلوقات

 نم يحدد ثم ومقام، وأسماء صفات من ا��ٔلوهية لهذه وما حقوق، من ا��ٔلوهية لهذه ما يعرف أن فوظيفته .ا��ٔرض في ا�ٕ�نسان وظيفة

  ..المخلوق هذا عليه يكون أن ينبغي وما ع��ه، في الجليل ا�ٕ�له هذا يستحقه ما المعرفة هذه خ��ل

 ..لعقيدةا قضية ..الجديد الدين هذا في ا��ٔساسية، والقضية الكبرى، والقضية ا��ٔولى، القضية يعالج" ظل المكي فالقراآن

 أن ولو .لهاك الحقيقة تشمل ولكنها قليلة، كلمات ."ع��قة من بينهما وما والعبودية، ا��ٔلوهية ..الرئيسية قاعدتها في ممثلة

 في لتفكرا عن ا�ٕ�نسان يغفل وحينما .حقها يوفيها لن فٕانه -ذلك له وأنى- جميعاً  البشر أعمار طول بل ..عمره طول عندها وقف ا�ٕ�نسان

 أن من بد��ً و  وينتكس، كله، الطريق يفقد فٕانه وحدودها ووزنها قيمتها يدرك و�� الع��قة، هذه طبيعة ينسى وحينما القضية، هذه حقيقة

  .وا��ٔنعام الحيوان درك من أضل إلى ينزل الله من المصطفى الخليفة ذلك يكون

 في بيالعر ا�ٕ�نسان يستوي المجال هذا وفي ..ٕانسان ٔانه بما ا�ٕ�نسان .."ا�ٕ�نسان" الحقيقة بهذه يخاطب كان لقد": يقول

 "!زمان كل وفي الزمان ذلك في ٕانسان، وكل العربي ا�ٕ�نسان يستوي كما زمان، كل في العربي وا�ٕ�نسان الزمان ذلك

 يستل قضية فهي إنسان، اآخر يموت أن إلى إنسان أول ُخلق منذ ا�ٕ�نسان، قضية هي القضية هذه تكون أن الوحدة؛ صورة من صورة وهذه

 زمان أي وفي ..ٕ�نسانا� هو فا�ٕ�نسان .للتغير قابلة غير حقائق مع تتعامل أو أسس، على قائمة قضية ��ٔنها تتطور، أن و�� تتغير ��ٔن قابلة

  .وقت كل في ا�ٕ�نسان صورة هو كلها وانحرافاته بل وقيمه، ومنهجه بأهدافه وسيظل ومقوماته، بمكوناته ا�ٕ�نسان هو سيظل

 ،]٥٨: الفرقان[ ﴾ بَِحْمِدهِ  َوَسب�حْ  َيُموتُ  َ�� ال�ِذي اْلَحي�  َعَلى َوتََوك�لْ ﴿  تحول و�� تزول �� التي الثابتة -أيضا- الحقيقة هي ا��ٔلوهية وحقيقة

 كما- جميعا ءوا��ٔنبيا ..الطريقة وبنفس الصورة بنفس إنسان، اآخر إلى إنسان أول منذ ا�ٕ�نسان، معها يتعامل التي الذات هو وجل عز فالله

 الشرائع صيلتفا بعض في إ�� بعض، عن بعضه إط��قا ا��ٔنبياء منهج يختلف ولم واحدة، وبقيم واحد وبهدف واحد بمنهج جاءوا -نعرف

 وا�ٕ�نسان ..لتغييرل قابلة غير وهي تتغير، لم والرئيسة ا��ٔساسية الحقائق ولكن بالدنيا، ع��قته في ا�ٕ�نسان أطوار مع تتطور كانت التي

  .دائما الحقيقة بهذه يُخاطب

 الوجود هذا من وموقعه ا�ٕ�نسان

 غير ا��ٔرض على المخلوق فا�ٕ�نسان الواسعة، المرنة قدراته في الجن عن حتى يختلف -الذاتية خصائصه له ككيان- ا�ٕ�نسان أن شك و��

 منه، خير دماآ  أن أحس حينما اآدم من غيرته هو وجل عز لله الخضوع على يتمرد وجعله إبليس غاظ والذي أخرى، لوظيفة المخلوقين الجن



 الفصل الثاني

 ٤ 

 قَالَ ﴿  منه خير أنه وأدعى له، يسجد أن وأبى منه، فغار ا�ٕ�نساني، المخلوق لهذا يسجد أن منه طلب الله ��ٔن الله، عند وأفضل وأعلى

 خلق الذي الكبير الشرف عن ويبعده ويغويه، َيضله بأن ا�ٕ�نسان ذلك توعد ثم ،]٧٦: ص[ ﴾ ِطينٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِني ِمْنهُ  َخْيرٌ  ا�َنا

 ذلك من يراً كث أرفع َخلقٌ  فا�ٕ�نسان .الشيطان وبين ا�ٕ�نسان بين قام الذي الممتد الصراع ذلك كان ولذلك ..لله العبودية وهو أجله، من

 في قهويحق ا�ٕ�نسان فيه يعيش الذي المتسع ا��ٔفق ذلك يُعطَ  لم ولكنه ا�ٕ�رادة، من وقدرا ا��ختيار من قدراً  ا�عطي الذي ا��آخر الجنس

  .ا��ٔرض

 من والجديد مالقدي في عامة البشرية المذاهب قالته وما الفلسفة قالته ما كل يبطل وهذا إنسان، أنه بما ا�ٕ�نسان يخاطب القراآني والمنهج

 ل�ٕ�نسان وليس تة،ثاب حقيقة ا�ٕ�نسان حياة في هناك ليست فٕانه وبالتالي اآخر، وقت في غيره وقت كل في ا�ٕ�نسان وأن متغير، ا�ٕ�نسان أن

 الى لصحيحا وتوجهه استقراره من جدا كثيراً  ا�ٕ�نسان على تفسد لكي الجاهلية أرادتها باطلة قضية فهذه ..ثابت وكيان وجود ذاته في

  .الثابت بكيانه الثابتة الحقائق

 وليس متطور، انا�ٕ�نس حياة في ما كل ليس ��ٔنه حسنا، في تماما تحرر بأن أيضا جديرة قضية ا�ٕ�نسان حياة في والمتغير الثابت وقضية

 صور أيضا اكهن ولكن .باستمرار ا�ٕ�نسان حولها يدور تتغير، �� أساسية ومحاور ثابتة، حقائق هناك وإنما .ثابت ا�ٕ�نسان حياة في ما كل

 التي الوظيفة حقيقة في �و� التوجه، حقيقة في و�� المسيرة، حقيقة في تؤثر �� فهي وبالتالي ..الجوهر تمثل مما أكثر الشكل تمثل متغيرة،

 .الوجود هذا في ا�ٕ�نسان هذا سير تحكم التي القيم في و�� ا�ٕ�نسان، بها يقوم

 وبهؤ��ء لكونا بهذا ع��قته قضية ..مصيره وقضية الكون، هذا في وجوده قضية ��ٔنها تتغير، �� التي" ا�ٕ�نسان" قضية ٕانها"

  ".وا�ٕ�نسان الوجود قضية ��ٔنها تتغير، �� قضية وهي .ا��ٔحياء هذه وخالق الكون هذا بخالق ع��قته وقضية ا��ٔحياء،

 ثابت محور حول دورون ثابت، لهدف ونتجه ثابتة، أرض على نقف بأننا ا�ٕ�حساس يعطينا للتغيير قابلة غير القضية هذه أن إدراكنا وأهمية

 فٕان باستمرار، لبةومتق متغيرة وتجعلها وتطورها، محاورها كل تغير حينما البشرية بينما .الض��ل من ويعصمنا الزيغ من يعصمنا وهذا .أيضا

 الحركة ائمةد ��ٔنها ..قرار على تهدأ  أن يمكن و�� وضع، على تستقر أن يمكن �� بحيث الدائم والتخبط الدوار من حالة في يجعلها ذلك

 في ثابتة قالحقائ أن يعرف جيدا الحق يعرف الذي ا�ٕ�نسان بينما .شديد ركن إلى تأوي و�� مركز يمسكها �� التي المضطربة العشوائية

  .تتغير و�� باستمرار واضحة وهي ..باستمرار إليها يأوي حياته،

 ..غشاوة عينيه امأم وضع قد وأنه ضل، قد وأنه زاغ، قد بصره أن فليعلم الثابتة الحقائق تلك يرى ف�� غبش بأي ا�ٕ�نسان يصاب وحينما

 أن دائما؛ عهتصن أن الجاهلية تحاول ما وهذا ..الثابتة الحقائق وجود في يتشكك أ�� عليه ولكن ..الغشاوة تلك إزالة يحاول أن بد ف��

 َسَواءٌ  َكَفُروا ال�ِذينَ  إِن�  ﴿ المضللة السبل إلى قيادهم فيسهل الثابتة الحقائق رؤية يفقدوا حتى وتضللهم أفكارهم وتزيغ البشر عقول تزيغ

-٦: قرةالب[ ﴾ َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُهمْ  ِغَشاَوةٌ  ا�ْبَصارِِهمْ  َوَعَلى َسْمِعِهمْ  َوَعَلى قُلُوبِِهمْ  َعَلى الل�هُ  َخَتمَ ۞  يُْؤِمنُونَ  َ�� تُْنِذْرُهمْ  َلمْ  ا�مْ  ا�ا�ْنَذْرتَُهمْ  َعَلْيِهمْ 

 َشر�  ن� إِ ﴿  ..يرون و�� يسمعون و�� يعقلون �� فيجعلهم الناس، وأبصار وأسماع عقول على الغشاوة هذه يضع أن الشيطان فمهمة ..]٧

َواب�  م�  الل�هِ  ِعْندَ  الد�  معوالس ا�ٕ�نساني، والبصر ا�ٕ�نساني، العقل غشاوة قضية- القضية فهذه ..]٢٢: ا��ٔنفال[ ﴾ َيْعِقلُونَ  َ�� ال�ِذينَ  اْلُبْكمُ  الص�

 الصحيحة، الرصد زاوية عن با�ٕ�نسان ينحرف أن يستطيع لكنه الثابتة، الحقائق يغير أن يستطيع �� ��ٔنه دائما، الشيطان يحاولها -ا�ٕ�نساني

 ا�ْيِديِهمْ  َبْينِ  ِمنْ  ن�ُهمْ َ��آتِيَ  ثُم� ﴿  القراآن عنه نقله فيما ا�ٕ�نسان يتهدد حينما الشيطان يصنعه ما وهذا ..الثابتة الحقائق يرى أن يستطيع ف��



 طبيعة المنهج القراآني

 ٥  

 نواجه ونحن تجعلنا قضية ..ا�ٕ�نسان قضية هذه ..]١٧: ا��ٔعراف[ ﴾ َشاِكرِينَ  ا�ْكَثَرُهمْ  تَِجدُ  َوَ�� َشَمائِِلِهمْ  وََعنْ  ا�ْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ 

 مهماو  شيء، على أنهم تصورنا ومهما تعالموا، مهما يجهلون قوما نواجه ��ٔننا وا��ستع��ء، الطمأنينة نستصحب وقت أي في الجاهلية

 ُهوَ ﴿ : يقول لقراآنيا والتعبير ..واقعاً  ا��ٔعلى وأننا تصوراً، ا��ٔعلى وأننا شيء، على ليسوا أنهم نعلم فٕاننا شيء على أنهم أنفسهم هم تصوروا

ا ُمَتَشابَِهاتٌ  َوا�َخرُ  اْلِكَتابِ  ا�م�  ُهن�  ُمْحَكَماتٌ  اآَياتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتاَب  َعَلْيكَ  ا�ْنَزلَ  ال�ِذي  اْلِفْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  ْنهُ مِ  َتَشاَبهَ  َما َفَيت�ِبُعونَ  َزْيغٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي ال�ِذينَ  َفا�م�

اِسُخونَ  الل�هُ  إِ��� تَأْوِيَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما َتأْوِيلِهِ  َواْبِتَغاءَ  ك�رُ  َوَما َرب�َنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل�  بِهِ  اآَمن�ا َيُقولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي َوالر�  ..]٧: عمران اآل[ ﴾ اْ���ْلَبابِ  ا�ولُو إِ��� َيذ�

 وأبصارنا راسخة، عقولناو  راسخة، قلوبنا أن نطمئن أن بد ف�� ..جداً  وهامة أساسية قضية الثابتة الحقائق بهذه العلم وفي ناليقي في فالرسوخ

 َعَلى الل�هِ  إَِلى ْدُعوا�  َسِبيِلي َهِذهِ  قُلْ ﴿  بصيرة على ��ٔننا عنه نزيع �� المستقيم، الصراط على قائم كله وكياننا منضبطة، وأسماعنا ثابتة،

 وهذه ا��عتزاز وهذا اليقين وهذا الثقة بهذه نكون أن بد ف�� ..]١٠٨: يوسف[ ﴾ اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  ا�َنا َوَما الل�هِ  َوُسْبَحانَ  ات�َبَعِني َوَمنِ  ا�َنا َبِصيَرةٍ 

  .البشر بقية يفتقده الذي الحق هذا إلى وجل عز الله هدانا أن الفرحة

  .ا�ٕ�ط��ق على للتغير قابلة غير ��ٔنها تتغير، �� التي ا�ٕ�نسان قضية هي فهذه

 المكي؟ القراآن على مقتَصرة العقيدة قضية هل

 ..لحقائقا نفس عن يتكلم لم المدني القراآن أن ذلك معنى فليس المكي القراآن عن يتحدث وحينما "...المكي القراآن هذا كان لقد"

 البشرية، المجتمعات ومواجهة المجتمع، بتنظيم مشغو�� كان المدني القراآن بينما ..الحقائق هذه في تخصص قد المكي القراآن ��ٔن ولكن

 ث��ثة مدى على ظل المكي القراآن لكن .البشرية الع��قات وعن النظام، عن يتحدث -العقيدة عن حديثه بجانب- فكان ..معها والصراع

 لقد" ..بها يتصل ماو  العقيدة قضية على يركز ظل -الوحي فيها تنزل والتي ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فيها عاش التي الفترتين أطول وهي- عاما عشر

 من كثيرو  التفسير، هذا يفتقد الناس من وكثير "..حوله من الكون هذا ووجود وجوده، سر ل�ٕ�نسان يفسر المكي القراآن هذا كان

 ذلكب فيسهل عماية، في يعيشون سينتهون؟ أين وإلى بهم، جاء الذي ومن جاءوا، أين ومن جاءوا، لماذا يعرفون �� يعيشون الناس

 كتباً، هل أنزل ولكن المتواضعة، وقدراته لطاقاته هم��ً  يدعه ولم الله، يتركه لم -ا�ٕ�نسان جنس- كله ا�ٕ�نسان لكن .وإض��لهم اصطيادهم

  .الكون وحقيقة بحقيقته وا�ٕ�حساس وجل عز بالله ا�ٕ�يمان فيها وركز فطرته وم��ٔ  رس��ً، له وبعث

 ذلك وراء والدافع الحقيقة عن البحث ضرورة

 جاء؟ ٔاين ومن هو؟ من: له يقول كان ..حوله من الكون هذا ووجود وجوده سر ل�ٕ�نسان يفسر المكي القراآن هذا كان لقد"

 وما به، يذهب الذي ذا ومن والمجهول؟ العدم من به جاء الذي ذا من المطاف؟ نهاية في يذهب ٔاين والى جاء؟ ولماذا

 هذا ٔانشأ  من يراه؟ و�� يستشرفه غيباً  وراءه ٔان يحس والذي ويراه، يحسه الذي الوجود هذا ما: له يقول وكان هناك؟ مصيره

: ذلكك له يقول وكان يراه؟ الذي النحو على ويغير فيه يجدد ذا ومن يحوره؟ ذا ومن يدبره؟ ذا من با��ٔسرار؟ المليء الوجود

 "العباد؟ مع العباد يتعامل كيف: له يبين كما ٔايضًا، الكون ومع الكون، هذا خالق مع يتعامل كيف

 كل تصبحف كله، العلم َفَقدَ  العلم هذا يفقد والذي ..ا�ٕ�نسان عليه يحرص بأن الجدير والعلم الحق، العلم هي التساؤ��ت هذه ومحصلة

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِمنَ  َظاِهًرا َيْعَلُمونَ ﴿  قشور هي الحياة علوم  هو الحقيقي العلم لكن ..له قيمة �� الدنيا الحياة من ظاهر كله ..]٧: الروم[ ﴾ الد�



 الفصل الثاني

 ٦ 

 حيحة،الص مسيرته يبدأ  حينذاك ..صحيحاً  إدراكاً  يدركها وحين صحيحة، إجابة عنها يجيب حين ��ٔنه .التساؤ��ت هذه عن ا�ٕ�جابات

  .وتعالى سبحانه الحق إلى العبودية معراج في صعوده ويبدأ 

 تلهىو  الحقيقة عن يبحث لم وإذا ا�ٕ�نسان، ضرورات من ضرورة الحقيقة عن فالبحث ..الحقيقة هذه عن يبحث أن إنسان بأي وجدير

 الذي سانفا�ٕ�ن .بعيداً  ض����ً  ضل فقد لها قيمة �� التي الحياة وأشكال والغرائز والشهوات والشرب وا��ٔكل ا��ٔرض بترهات البحث عن

 هذا في دوره وعن الوجود، هذا في هو مكانه وعن الوجود، هذا حقيقة عن بالبحث ينشغل و�� ..رزقه وبأمور الدنيا، حياته بأمور ينشغل

 التساؤ��ت هذه هاتنشئ التي الحقائق فهذه .ا�ٕ�نسانية قيمته وضل�  الحقيقة، إلى الطريق ضل�  إنسان فهو الوجود هذا في مصيره وعن الوجود،

 ُهمْ  إِنْ  ﴿ الحيوان من أقل درك إلى ينحدر فٕانه ا�ٕ�نسان يعرفها لم فٕاذا ..اهتماماته من وترفع ا�ٕ�نسان، قدر من ترفع جدا ضخمة حقائق

 يصل لكي طوي�� ا�ٕ�نسان عندها يقف أن بد و�� طبيعتها، في فطرية التساؤ��ت فهذه .]٤٤: الفرقان[ ﴾ َسِبيً�� ا�َضل�  ُهمْ  َبلْ  َكاْ���ْنَعامِ  إِ���

  .فيها صحيح تصور إلى

 له فأنزل ..رمهوأك رحمه والصافية، الصحيحة الرؤية على قادر غير تجعله وغواشي عقبات تعترضه قد ا�ٕ�نسان أن يعلم وجل عز الله و��ٔن

 يتجه الذي اطعالس الدائم النور بمنزلة ليكون القيامة، يوم إلى ا�ٕ�نسان مع ليظل الحكيم الذكر هذا استبقى ثم الرسل، له وبعث الكتب،

 .الحقيقة عن وبحثاً  الله إلى شوقاً  ..النقية بفطرته ا�ٕ�نسان إليه

 الحياة في مسعيه ضل الذين هم فهؤ��ء إليه، يسعون �� ثم ومن النور، هذا يرون ف�� الغواشي تغشاهم الذين أو أعينهم، يغمضون الذين أما

  .الدنيا

 حقيقية، إجابات عنها نجيب التساؤ��ت هذه مع نقف وأن الوجود، قضية في كثيرا ونتفكر طوي�� نقف أن إلى حاجة في أننا شك ف��

 يجيبون همو  الناس من كثيرا لكن سأنتهي؟ أين وإلى جئت؟ وكيف أنا؟ من يسيرة؛ ساذجة تبدو قد ا��ٔسئلة وهذه .سطحية إجابات وليس

 الناس وكل ..خلقنا الله لك تقول الناس وكل ..وأهدافها مقتضياتها حقيقة عليها يرتبون و�� خطرها، عمق يدركون �� ا��ٔسئلة هذه على

 هذه يعرفون �� وهم !الجنة الله شاء إن سأدخل أنا: يقول الناس أخبث وتجد ..النار أو الجنة وإلى ا��آخرة إلى نذهب سوف: تقول

 أساسها لىع ويقيم الثقيل، وزنها يعطيها لكي الحقيقة هذه عند طوي�� يقف أن المؤمن من فالمطلوب ..ثقلها و�� مقدارها، و�� الحقيقة،

إِنْ ﴿  البشرية أكثر هم الضال�ين وأن قليل، المؤمنين أن القراآن يخبرنا ولذلك الحقة، مقتضياتها  َسِبيلِ  َعنْ  ِضل�وكَ يُ  اْ���رْضِ  فِي َمنْ  ا�ْكَثرَ  تُِطعْ  َو

 أو بارد، علم مجرد ليس ا�ٕ�يمان ��ٔن لماذا؟ ..]١٠٣: يوسف[ ﴾ بُِمْؤِمِنينَ  َحرَْصتَ  َوَلوْ  الن�اسِ  ا�ْكَثرُ  َوَما﴿  ..]١١٦: ا��ٔنعام[ ﴾ الل�هِ 

 الحقيقة، قلب يف به فيعيشون كيانهم، يستوعب الذي ا�ٕ�يمان ذلك هو ا��ٔقلون هؤ��ء به يتصف الذي الحقيقي ا�ٕ�يمان ..سطحية حقائق

 في يعيشون ��و  مقتضاها، يدركون و�� معناها، يدركون �� ثم الكلمات يلوكون الذين أما ..به حياتهم فتصطبغ الحق، طريق إلى ويسوقهم

 المكي القراآن أ نقر  أن إلى محتاجون أننا شك ف�� .كذلك ليسوا الحقيقة في لكنهم ُصنعا، يحسنون أنهم يحسبون الذين فأولئك ..أعماقها

 نفعلواا كيف ونراهم مرة، أول ا��آيات هذه سمعوا الذين الصحابة نفسية نستحضر أن ونحاول الحقائق، هذه منه ونستخرج معه، ونعيش

  .معها عاشوا وكيف بها،

 ويسمعونها يعيشونها وكأنهم بها، يُفاجؤون دائما كأنهم فسنجد ..الوجود لحقائق الصحابة بعض تلقي من نماذج بعض عليكم وسأعرض

 أدبهم نتيجة -"فريد قراآني جيل" فصل في قلنا كما- دائماً  وكانوا ..جديد من أخرى مرة يتعلموها أن إلى محتاجون وكأنهم مرة، ��ٔول
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 يقفون انواك ��ٔنهم والشك، وا��ضطراب الخوف موقف عليه كانوا مما يقفون كانوا ..الرباني والوحي ا�ٕ�لهي والعلم النبوة بقيمة وإحساسهم

 وكانت" نده،ع يقفوا أن يجب الذي الخاص ا��ٔدب بذلك رسوله مع وتتعامل الله مع تتعامل أن ينبغي الذي العبودية موقف في دائما

 توالي لىع وجوده عليها يقوم التي الكبرى القضية هي وستظل ،"ا�ٕ�نسان" وجود عليها يقوم التي الكبرى القضية هي هذه

 ."ا��ٔزمان

 كلها، حياته فترات في ا�ٕ�نسان شغلت الوجود هذا فقضية البحث، هذه وراء الدافع نحرر أن القضية هذه عن نبحث حينما جداً  ومهم

 العلمي البحث بينو  بمقتضاها، ويقوم ليعيشها الحقيقة عن يبحث لمن الدافع بين كبير فارق هناك ولكن ..أنفسهم الف��سفة وشغلت

  .عاليوالت التفلسف ولمجرد ا��ستط��ع حب لمجرد أو المعرفة، من لمزيد الحقيقة عن يبحث والذي ا�ٕ�يماني، الدافع من الفارغ

 هذه ضياتلمقت للخضوع وا��ستعداد با�ٕ�يمان، النفس وملء الحق، الى الشوق بدافع الحقيقة على التعرف إلى نسعى أن جدا فمهم

 ..بمقتضاها زاما��لت على أيضا ونُعان تلقيها، على ونُعان الحقيقة، هذه اآفاق لنا تنفتح وعمقه وصدقه الدافع، هذا وجود وبقدر الحقيقة،

 بالقراآن، أعجبوا الناس وكل القراآن، سمعوا الناس وكل ..القراآن نؤتى أن قبل ا�ٕ�يمان أوتينا: يقولون الصحابة كان -ذلك قبل قلنا كما- فلذلك

 المعجب لقيت تلقوه ��ٔنهم منه، يستفيدوا لم لكنهم بالقراآن، جدا أعجبوا العرب طواغيت من وكثير شريق، بن وا��ٔخنس جهل أبو حتى

  .حق من القراآن هذا وراء ما يعرف أن في الراغب بٕاحساس يتلقوه ولم والمبهور،

 يريدون و�� الله نيريدو  �� الذين أما .له وخضعوا فيه بغيتهم وجدوا القراآن سمعوا فٕاذا له، ليخضعوا الحق يريدون كانوا ا�ٕ�يمان أوتوا فالذين

 لم والذين لقراآنا قبل ا�ٕ�يمان أوتوا الذين بين الفارق هو وهذا شيئاً، حياتهم من يغير �� لكنه وبعظمته، بٕاعجازه يقهرهم القراآن فكان الحق

 وكم بالقراآن؟ يشيع الناس من وكم بالقراآن؟ يفرح الناس من كم ولكن القراآن، تسمع أوقاتها كل في كلها فالبشرية .القراآن و�� ا�ٕ�يمان يؤتوا

 جدا مهم حثالب وراء فالدافع الحقيقة؟ بهذه جذ��ن وهو فيه فيسبح النور ووجد الهدى وجد بأنه الفرح الراضي خضوع يخضع الناس من

 .الحقيقة هذه نعيش لكي

 نوره عليه ويصب با،ص رحمته عليه يصب فٕانه معرفته إلى ومشتاقاً  إليه مشتاقاً  فيراه إنسان قلب على يطّلع حينما وجل عز الله أن شك و��

  .له خالصا عبدا فع�� ويجعله ويثبته، يم��ٔه حتى الوسائل، بكل الحق إلى ويسوقه صبا،

 إلى يسوقه و�� عينهي �� فٕانه ورغباته، ونزواته بشهواته الحق عن يبحث وهو مشغول أنه أو يتعالم، أن يريد أنه العبد من تعالى الله رأى إذا أما

 .الهدى

 سهلة تبدو التي الفطرية الهائلة الحقائق هذه إن قلت وكما .مشوقا صادقا دافعا البحث من الدافع يكون أن بد و�� البحث، من إذن بد ��

 ْ��آِخَرةَ ا َيْحَذرُ  َوَقائًِما َساِجًدا الل�ْيلِ  اآَناءَ  قَانِتٌ  ُهوَ  ا�م�نْ ﴿  ا�ٕ�نسان قدر من ترفع أنها بحيث والخطر العظمة من وهي الحقيقة، هي وبديهية

 ِمنْ  إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  ا�ن�َما َيْعَلمُ  ا�َفَمنْ ﴿  ..]٩: الزمر[ ﴾ اْ���ْلَبابِ  ا�ولُو َيَتَذك�رُ  إِن�َما َيْعَلُمونَ  َ�� َوال�ِذينَ  َيْعَلُمونَ  ال�ِذينَ  َيْسَتوِي َهلْ  قُلْ  َرب�هِ  رَْحَمةَ  َوَيْرُجو

 ا�نْ  بِهِ  لل�هُ ا ا�َمرَ  َما َيِصلُونَ  َوال�ِذينَ ۞  ِميَثاقَ الْ  َيْنُقُضونَ  َوَ�� الل�هِ  بَِعْهدِ  يُوفُونَ  ال�ِذينَ ۞  اْ���ْلَبابِ  ا�ولُو َيَتَذك�رُ  إِن�َما ا�ْعَمى ُهوَ  َكَمنْ  اْلَحق�  َرب�كَ 

َ��ةَ  َوا�َقاُموا َرب�ِهمْ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  َصَبُروا َوال�ِذينَ ۞  اْلِحَسابِ  ُسوءَ  َوَيَخافُونَ  َرب�ُهمْ  َوَيْخَشْونَ  يُوَصلَ  ا َوا�ْنَفُقوا الص� ا َرَزْقَناُهمْ  ِمم�  َوَيْدَرءُونَ  َوَعَ��نَِيةً  ِسر�

ي�َئةَ  بِاْلَحَسَنةِ  ارِ  ُعْقَبى َلُهمْ  ا�وَلِئكَ  الس� ي�اتِِهمْ  َوا�ْزَواِجِهمْ  اآَبائِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخلُونََها َعْدنٍ  َجن�اتُ ۞  الد�  ِمنْ  ْيِهمْ َعلَ  َيْدُخلُونَ  َواْلَمَ��ئَِكةُ  َوُذر�
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ارِ  ُعْقَبى َفنِْعمَ  َصَبْرتُمْ  بَِما َعَلْيُكمْ  َسَ��مٌ ۞  َبابٍ  ُكل�   يُوَصلَ  ا�نْ  هِ بِ  الل�هُ  ا�َمرَ  َما َوَيْقَطُعونَ  ِميَثاِقهِ  َبْعدِ  ِمنْ  الل�هِ  َعْهدَ  َيْنُقُضونَ  َوال�ِذينَ ۞  الد�

ارِ  ُسوءُ  َولَُهمْ  الل�ْعَنةُ  َلُهمُ  ا�وَلِئكَ  اْ���رْضِ  فِي َويُْفِسُدونَ   .]٢٥-١٩: الرعد[ ﴾ الد�

 توفتاس ٔانها نعرف وكيف الكبرى؟ القضية تستغرقه ٔان يجب الذي مدىال ما

 حقها؟

 ٕا�� �ٕ�نسانا حياة في شيء وراءها ليس التي القضية الكبرى، القضية هذه تقرير في كاملةً  عاماً  عشر ث��ثة انقضت وهكذا"

  ".والتفريعات المقتضيات من عليها يقوم ما

 شيء وراءها سلي التي القضية هي الله إ�� إله �� وقضية العقيدة قضية أن يؤكد وسيظل ا��ٔخرى، تلو المرة يؤكد سيد ا��ٔستاذ أن وواضح

 قولهن كما أو ا��آن، الناس يقوله كما ك��ما يقولونه �� وجاداً، عميقاً  فهماً  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صحابة يفهمه كان ا��ٔمر وهذا ا�ٕ�نسان، حياة في

م حياتهم في شيء هناك ليس أن يعرفون وكانوا يعيشونه، وكانوا يقولونه، كانوا إنما ..ا��ٔحيان من كثير في نحن  أو القضية، ذهه على ُمقد�

  .القضية هذه إ�� حياتهم في شيء هناك ليس أدق بمعنى

 بحانهس بالله العميق شعورهم مع مستيقظة حية مشاعره وعاشت ا��ٔلوهية، حقيقة مع عاش ��ٔنه ا��ٔول، الجيل صنع الذي هو ا��ٔمر وهذا

 وهذا ..الواحدة ةالقضي هذه في قُضيت كاملة عاما عشر ث��ثة عاما، وعشرين لث��ثة نبياً  بينهم عاش قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن نعلم فكما وتعالى

 في تتعمق لكي الزمان، من المساحة هذه كل القضية لهذه أفرد قد القراآن هذا ُمن�زل الله أن نعلم حينما كبير أمرا يعني أن بد �� ا��ٔمر

 .الحياة واقع في الدين هذا إقامة به نيط الذي ا��ٔول الجيل يعيشها ولكي القلوب،

 ٔان بعد ٕا�� اة،الحي بنظام المتعلقة التفريعات من عليها يقوم مما شيء ٕالى ا��ٔساسية القضية هذه المكي القراآن يتجاوز ولم"

 بني من مختارةال العصبة قلوب في ثابتاً  مكيناً  استقراراً  استقرت ؤانها البيان، من تستحقه ما استوفت قد ٔانها الله علم

ر التي ا�ٕ�نسان،  ."نالدي هذا فيه يتمثل الذي الواقعي النظام ٕانشاء هي تتولى ؤان عليها، الدين هذا يقوم ٔان الله قد�

 القراآن تقلين ولم ا��ٔساسية، القضية هذه على تركز كانت المكي القراآن من نزلت التي القراآنية السور هذه وكل الزمان، من القدر هذا فكل

  .البيان من تستحقه ما استوفت أنها الله علم أن بعد إ�� أخرى قضايا أي إلى منها

 وفي لبيان،ا وفي الدعوة في الكبرى المساحة العقيدة قضية تأخذ أن ينبغي الحق هذا إلى إنسان أي ندعو حينما إننا نقول نحن ولذلك

 التي هي القضية هذه كونت أن ينبغي التمكين قبل الع��نية مرحلة في أو الفردية، التربوية السرية المرحلة في سواء .الله إلى المدعو تربية

  .الحياة بنظام متعلقة تفريعات أو فرعيات أي إلى منها ننتقل أن قبل كلها المساحة بل العظمى، المساحة تأخذ

 أنها سبحانه علم أن عدب إ�� القضايا بقية إلى عليها والتوكيد العقيدة قضية من المكية ا��آيات في ينقلهم لم وتعالى سبحانه الله أن وواضح

  .قلوبهم في استقرت قد وأنها عقولهم، في البيان من تستحقه ما استوفت قد
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 الذين الناس دنج فحينما .ويتلقاها يعيشها من قلوب في اآثارها خ��ل من فذلك البيان؟ من تستحقه ما استوفت قد أنها نعرف كيف أما

 من حقها ستوفتا قد أنها نعرف سلوكياتهم، وتصبغ مشاعرهم، وتشكل طريقهم، وتضيء حياتهم، تسي�ر وأنها حقا، بها انفعلوا قد تلقوها

  .البيان

 ثمرات لها يكون أن بد �� البيان من حقها استوفت قد أنها نعرف لكي ولكن .النظري البيان كمية أو عقلي، اقتناع قضية القضية فليست

 يف انق��ب ..الناس هؤ��ء حياة في انق��ب من تُحدثه ما خ��ل من إ�� ذلك يكون و�� ويتبعونها، يعيشونها الذين هؤ��ء حياة في

 حقا غيرت دق أنها نرى وحينما ...ونُسكهم عباداتهم وفي وبرائهم، و��ئهم وفي تحركاتهم، وفي مشاعرهم، وفي قيمهم، وفي سلوكياتهم،

 بالوعي العبرة وليست .حياتهم في واستقامت استقرت قد أنها نعرف السلوكية خطواتهم وفي العملية حياتهم في واضحا تأثيرا أثرت قد وأنها

 العظيم وقوفهم في لا��ٔوائ الصحابة حياة في تمثل كما ..يعيشونه واقعا حياتهم في الحقيقة هذه بتمثل وإنما ..القولي التكرار و�� النظري،

 وإبعادهم تنهمف من قريش حاولته ما لكل ورفضهم وسخريتهم التخويف وذلك العذاب ذلك تلقيهم وكيفية قريش، به عذبتهم ما كل أمام

 أخذوا صرها،ب فقدت حتى عذبوها التي زنيرة فمث�� ...فقط كبارهم وليس الصحابة، سلوك من كثير في نجده أمر وهذا ..الحق هذا عن

 الله، من هذا ولكن شيئا والعزى ال��ت تدري �� والله: وقالت بهذا فاستهزأت بها، كفرت ��ٔنك والعزى ال��ت أعمتك لقد: لها يقولون

 على دْ أح أحدٌ : يقول وظل كلها، قريش سلطان تحدى العربي المجتمع في قيمة له يكن لم الذي العبد ب��ل ...٢بصرها عليها الله فرد

 ...ابالعذ قسوة من جسدي من يسيل كان الذي الدهن من تُطفأ  كانت النار إن: فيقول ب��ل لنا يحكيها التي العذاب درجة من الرغم

 في يُلف عفان بن عثمان كان كيف ورأينا ...نظريا وفهمها حفظها قد أنه معناها وليس الله، إ�� إله �� حقيقة استقرار معنى هو هذا

 عمير بن بمصع كان وكيف ..عقيدته عن يعود و�� جسده حول من الحصير تحترق حتى حوله من النار وتوقد قدميه من ويُعلق الحصير

 وفي ا��ٔسواق يف يمر حينما عطره برائحة قريش تعرفه كانت الذي المدلل الفتى وهو ويضرب والشراب ا��ٔكل عنه ويُمنع بالحديد يُكب�ل

  ..أمه منه تيأس حتى منه ويسخر العذاب هذا كل يحتمل المدلل الفتى هذا ..الطرقات

 �ٔساسيةا� القضية هذه رسوخ مقياس كان هذا أن ندرك إزاءها وثباتهم ..الصحابة لها ُعرّض التي الفتنة صور كل نستعرض حينما وهكذا

 العقيدة قضية رسوخل مقياساً  الفتنة إزاء الثبات كان وكما النظري، الحفظ و�� النظري ا��ستيعاب هو المقياس وليس واستقرارها، حياتهم في

 لو والله :��ٔمه وقاص أبي بن سعد يقول فحينما ..كذلك مقياساً  الصحابة حياة في يبدو كان الذي وا�ٕ�صرار وا��عتزاز ا��ستع��ء كان

 وكانت بأمه، اسالن أبر من أنه عنه يُعلم وكان تفعلي، �� أو وامتشطي فكلي الدين هذا تركت ما نفساً  نفساً  فخرجت نفس مائة لك كانت

  .نفسه في وثباتها العقيدة قضية عمق ذلك من ندرك فٕاننا دينه، عن يرجع حتى شعرها تمشط أو تأكل أ�� أقسمت قد أمه

 و�� مات،للحر  ُمْستِحّ��ً  يكون و�� كاذباً، يكون و�� مراوغاً، يكون ف�� ا�ٕ�نسان، سلوك في ورسوخها العقيدة حقيقة استقرار يبدو كذلك

  ...باطنه غير ظاهره يكون

 على حريصين خ��قنا،أ  على حريصين أوقاتنا، على حريصين فنكون ..سلوكنا خ��ل من ثابتة حياتنا في الحقيقة هذه تبدو أن ينبغي وهكذا

 العدل على اأهلين ومع إخواننا ومع أنفسنا مع تعام��تنا في حريصين والمبالغة، الكذب من حديثنا في حريصين والحرام، الح��ل حدود

 العصبة قلوب في استقرت أنها حينئذ نقول الله إ�� إله �� قضية مع مستقيمة سلوكياتنا تبدو فحينما ..العفاف على وحريصين والرفق،

                                                           
 .١٥١ص. ٨ج. الصحابة تمييز في ا�ٕ�صابة  ٢
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 سلوكياتنا في جدن حينما نحن ..معا عشنا وكم الكتب من عدداً  قرأنا أننا وليس ا��ٔرض، في الله دين تقيم أن بها نِيط التي المختارة المؤمنة

 فحينما همعلي الله رضوان للصحابة حدث ما هو فهذا ..ذلك قبل وليس وجل عز الله نصر في نأمل أن لنا يحق فٕانه الحقيقة هذه مصداق

 دايةالب هي كانت التي دولتهم إقامة من ومكنهم الفتنة، من ونجاهم بالهجرة لهم الله أذن مكة في نفوسهم في الحقيقة هذه تمكنت

 الن�اسُ  ا�َحِسَب ۞  الّمّ  ﴿ الزيف عليه ينطلي �� وتعالي سبحانه فالله الله، نصر ينزل لن ذلك قبل لكن ا��ٔرض، في ا�ٕ�س��مي للمد الحقيقية

 ].٣-١: العنكبوت[ ﴾ اْلَكاِذبِينَ  َوَلَيْعَلَمن�  َصَدقُوا ال�ِذينَ  الل�هُ  َفَلَيْعَلَمن�  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  ال�ِذينَ  َفَتن�ا َوَلَقدْ ۞  يُْفَتنُونَ  َ�� َوُهمْ  اآَمن�ا َيُقولُوا ا�نْ  يُْتَرُكوا ا�نْ 

 جزءاً  نستبقي �و� با�ٕ�س��م كلها حياتنا نصبغ وأن الحياة مجا��ت شتى في سلوكياتنا ومن قلوبنا من الجاهلية القيم كل نمحو أن بد ��

ْلمِ  فِي اْدُخلُوا اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  ا�ٕ�س��م بوتقة في ينصهر لم منها واحداً  ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتت�بُِعوا َوَ�� َكاف�ةً  الس�  ﴾ ُمِبينٌ  ُدو� عَ  لَُكمْ  إِن�هُ  الش�

 اطعس بيانٌ  فهذا ممارساتنا، غير ادعاء لنا يكون أو ظاهرنا، غير باطن لنا يكون أن أو غيره، ونفعل ك��ما نقول أن لكن ..]٢٠٨: البقرة[

: قطب يدس ا��ٔستاذ يقول ..ونعيشها معناها ندرك لكي أخرى مرة الفقرة هذه لنقرأ  وا��آن ..الحقيقة بهذه ممتلئة ليست قلوبنا أن على

 ٔان بعد ٕا�� اة،الحي بنظام المتعلقة التفريعات من عليها يقوم مما شيء ٕالى ا��ٔساسية القضية هذه المكي القراآن يتجاوز ولم"

 بني من مختارةال العصبة قلوب في ثابتاً  مكيناً  استقراراً  استقرت ؤانها البيان، من تستحقه ما استوفت قد ٔانها الله علم

ر التي ا�ٕ�نسان،  ."نالدي هذا فيه يتمثل الذي الواقعي النظام ٕانشاء هي تتولى ؤان عليها، الدين هذا يقوم ٔان الله قد�

 ��ٔستاذا يكرر ولذلك وتردادها تكرارها من جوارحه وعاشتها نفسه بها امت��ٔت من يمل �� بحيث الجمال ومن الج��ل من العقيدة قضية إن

ٕالى .الله دين ٕالى الدعوة ؤاصحاب": فيقول التكرار، هذا على ويصر أخرى، مرة -الله رحمه- سيد  فيه ليتمث الذي النظام ٕاقامة و

 عشر ثةث�� خ��ل المكي القراآن تصدي ظاهرة الكبيرة، الظاهرة هذه ٔامام طوي�� يقفوا ٔان خليقون الحياة، واقع في الدين هذا

 التي يعاتوالتشر عليها، يقوم الذي النظام تفصي��ت من شيء ٕالى يتجاوزها �� عندها وقوفه ثم العقيدة، هذه لتقرير عاماً 

 يلقون يفتؤون ما الله دين إلى -المعاصرين الدعوة ��ٔصحاب خطاب وهذا- الدعوة وأصحاب ."يعتنقها الذي المسلم المجتمع تحكم

 عن لحديثا إلى يتحولوا أن إلى لهم الله اختارها التي الثابتة النقطة هذه من ينقلوهم أن رجاء وا��ستهزاء السخرية الجاهلية معسكر من

 وإن الثابتة، ا��ٔولى الحقيقة مقتضيات على أو فرعيات على والمساومة والنقاش الجدل مجال ليتسع التفريعات وعن التشريعات وعن النظام

 و�� ينهزموا نأ  لهم يجوز �� الله دين إلى الدعوة فأصحاب المظلمة، والدهاليز السراديب تلك إلى ننزلق أ�� الله دين إلى الدعاة نحن علينا

  .لهم الله اختاره ما غير معوجة وأساليب منحنيات إلى الراسخة قاعدتهم يتركوا أن إلى يُستدرجوا أن و�� يُخدعوا أن

 رسول يبدأ  ؤان للرسالة، ا��ٔول اليوم منذ الدعوة لها تتصدى التي القضية هي العقيدة قضية تكون ٔان الله حكمة شاءت لقد"

 همبرب الناس يعر�ف دعوته في يمضي ؤان الله، ٕا�� ٕاله �� ٔان: يشهدوا ٔان الناس بدعوة الدعوة في خطواته ٔاولى ملسو هيلع هللا ىلص الله

  ".سواه دون له وُيَعب�َدهم الحق،

 الكمال معنىو  الوحدانية معنى نستشرف وحينما ا��ٔلوهية، مقام نعرف حينما إ�� الله إ�� إله ب�� البداية روعة نتذوق أن نستطيع �� ونحن

م أ�� ينبغي التي القاهرة والعظمة الرباني  الحب حق للها نحب وحينما الله عظمة ندرك حينما ..كان مهما اآخر شيئاً  بها التعريف على نَُقد�

 ونحبه نعظمه الذي ا�ٕ�له هذا إلى ندعو أن دائما البداية تكون أن نُِصرْ  لماذا سنعرف حينذاك ..ا��عتزاز حق الله إلى بانتسابنا نعتز وحينما

: وقولهم منا لجاهليةا سخرية أمام ننهزم ولن الناس، اآراء تستخفنا ولن القوم، سخريات تستخفنا لن حينذاك وج��له، قدره ونعرف إليه ونشتاق
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 تكلمنال ا��ٔخرى وبالقضايا وبا��ٔصول بالفروع علم عندنا كان لو وأننا الكلمة، هذه إ�� العلم من نملك و�� الكلمة هذه غير نملك �� إننا

  .قليل بعد سنشرح كما ..فيها

 بدأ  التي ا��ٔولى نقطةال هذه نتخطى أ�� على وا�ٕ�صرار القوة سنستمد سبحانه بعظمته معرفتنا وبقدر له حبنا وبقدر لله إج��لنا بقدر ولكننا

 دون له دهميعب وأن الحق، بربهم يعرّفهم وأن الله، إ�� إله �� إلى الناس يدعو أن ا��ٔولى خطوته فكانت ربه، من بوحي ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بها

 .سواه

 الدين هذا �ٕ�قامة السبل ٔايسر هي بالعقيدة البدء

 عرفوني كانوا فلقد!العرب قلوب ٕالى السبل ٔايسر هي -المحجوب البشري العقل نظرة وفي ا��ٔمر ظاهر في- هذه تكن ولم"

 توحيد نأ  يعرفون وكانوا ..العليا الحاكمية تعني ا��ٔلوهية ٔان يعرفون كانوا ."الله ٕا�� ٕاله ��: "ومعنى" ٕاله" معنى لغتهم من

ٕافراد ا��ٔلوهية ه والحكام، وا��ٔمراء القبائل ومشيخة الكهان يزاوله الذي السلطان نزع معناه بها، -سبحانه- الله و  ٕالى لهك ورد�

 في لسلطانوا المال، في والسلطان الحياة، واقعيات على والسلطان الشعائر، على والسلطان الضمائر، على السلطان ..الله

 ٔاولى بيغتص الذي ا��ٔرضي السلطان على ثورة" الله ٕا�� ٕاله ��" ٔان يعلمون كانوا ..انبد�ٔ �وا ا��ٔرواح في والسلطان القضاء،

 بشريعة كمتح التي السلطات على وخروج ا��غتصاب، هذا من قاعدة على تقوم التي ا��ٔوضاع على وثورة ا��ٔلوهية، خصائص

  "...الله بها ئاذن لم عندها من

 ممجوج،و  وسطحي جاهل تصور وهذا الناس، قلوب إلى السبل أيسر هي ليست هذه البداية نقطة أن يتصور المحجوب البشري والعقل

 العقل طبيعة وإلى ا�ٕ�نسانية، الفطرة طبيعة وإلى المطلوب، الهدف إلى نظرنا إذا السبل أيسر هي هذه أن -لنا سيتبين كما- الحقيقة ��ٔن

  .الضخم البناء هذا عليها يترتب التي البداية هذه بساطة وإلى واخت��فه، ونقاشه جدله في البشري

 في وادع إذا مما نفوسهم إلى أقرب يكون قد هذا فٕان أخرى بطرق الناس يدعو حين أنه يتخيل القاصر المحجوب البشري العقل لكن

 وأشق فهماً  أصعب ستكون القضية بهذه البداية وأن البشر حياة في ضخمة أمورا تواجه التي والكبرى العظمى القضية هذه إلى البداية

 وعن معاداته وعن اآلهتهم وعن معتقداتهم عن التنازل إلى تدعوهم فحينما .مرة أول أسماعهم تقرع الذين أولئك على وخاصة التزامات

 ولكن .جدا صعب كله هذا عن التنازل أن -وهلة ��ٔول- يبدو أنه شك ف�� تاريخهم كل وعن سلطانهم وعن عصبياتهم وعن أمجادهم

  .قليل بعد سنشرحها ��ٔسباب كذلك ليس ا��ٔمر أن الحقيقة

 سياسي؟ مفهوم مجرد هذا هل شيء، كل على الله سلطان

 على لطانوس الشعائر، على وسلطان الضمائر، على سلطان وأنه وجل، عز الله سلطان نواحي هنا -الله رحمه- سيد ا��ٔستاذ يعدد وحينما

 وعلى ي،ا��ٔرض والسلطان ا��ٔرضي الواقع على وسلطان القضاء، وفي انبد�ٔ �وا ا��ٔرواح في وسلطان المال، على وسلطان الحياة، واقعيات

 توحيد معنى أن لنا يتبين حينذاك ..الله شريعة بغير الشعب تحكم التي والسلطات الحكام وعلى با��غتصاب، عليها يقوم التي ا��ٔوضاع

  ..��ٔخرىا الجوانب بقية دون الحياة جوانب من بجانب يختص معنى و�� جزئياً، معنىً  ليس بها وتعالى سبحانه الله وإفراد ا��ٔلوهية
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 المفهوم يف الدين ومعنى العبادة معنى حددوا بأنهم المودودي ا��ٔعلى وأبا قطب سيد اتهموا الذي الناس بعض من متعجبا ا�ٕ�نسان ويقف

  ..والشعائر والتنسك التعبد ومعنى بالله، المباشرة الع��قة معنى وأغفلوا فقط، السياسي

 الشعائر لىع وسلطانه ..الخواطر وعلى ا��ٔفكار وعلى المشاعر على السلطان يعني الضمائر على الله سلطان أن هنا؛ واضحة الرجل وكلمات

 وعلى مالال على السلطان يشمل كلها الحياة واقعيات على سبحانه وسلطانه ..وذكر وعمرة وحج وصوم ص��ة من والعبادة النسك يعني

 .انبد�ٔ �ا وعلى ا��ٔرواح على سلطان فهو وغيرها ..القضاء

 الوضوح نم ك��مه ��ٔن الصواب، جانبوا قد هؤ��ء ..فقط السياسي مفهومها على الحاكمية في دعوته حصر قطب سيد إن يقولون فالذين

 عنىم في وانحراف -عندهم- تضخيم هو أو ا��تجاه، محاربة في رغبة هو إذن فا��ٔمر ..المغلوط الفهم لهذا مجا��ً  ��ٔحد يدع �� بحيث

 مجرد هو س��ما��ٕ  أن ترى التي ا�ٕ�س��مية التيارات من كثير -نعلم كما- اتجاه وهو .ا��ٔخرى الحياة واقعيات حساب على والشعائر التنسك

 السياسة تبعدونفيس والتعبد، التنسك على ا��آخر بعضهم من تركيز أو ..والصفات ا��ٔسماء توحيد في بعضهم من وتركيز فقط، عقيدة

  .أص�� ا�ٕ�س��م دعوة من أو اهتمامهم، من الواقعية الحياة أمور في والتدخل وا��قتصاد

 فيها وما واطر،والخ وا��ٔفكار المشاعر من فيها بما كلها، الحياة على مسيطرا كام��، شام�� تصورا التوحيد تصور يجعل هنا سيد فا��ٔستاذ

 بأنهم المودودي ا��ٔعلى وأبا قطب سيد يتهمون فالذين .الحياة نواحي وشتى والتقاليد والعادات وا��قتصاد والسياسة والتعبد النسك من

 من الخاطئ فهمال هذا أتوا أنهم ولعلموا أنفسهم ��ٔدانوا أنصفوا ولو ..واضحا افتراءً  يفترون الحقيقة في هم ضيقة زاوية في ا�ٕ�س��م حصروا

 .يومال الساحة به تكتظ مما شتى جماعات في موجود؛ وهذا .شموله وإغفالهم واحدة ناحية في أو محدودة، قنوات في ا�ٕ�س��م حصرهم

" قطب وسيد لمودوديا ا��ٔعلى أبي ا��ٔستاذ كتابات مراآة في ل�ٕ�س��م السياسي التفسير: "كتابه في الندوي الحسن أبا الشيخ أن والعجيب

 يحددون أنهم عم العبادة، عن الحديث تركوا وأنهم السياسي ا�ٕ�س��م عن يتحدثون بأنهم يتهمهم والمودودي سيد ا��ٔستاذ فيه ينتقد الذي

 ..الله ادةعب كل ليس لكنه الله عبادة من جزء هو التنسك وأن اللحد، إلى المهد من ا�ٕ�نسان تصرفات لكل شامل مفهوم العبادة مفهوم أن

 القيم تابهك في ظهرا اللذين ذهنه وتوقد علمه سعة من الرغم على التبليغ، جماعة من أنه عنه عرف الذي- الندوي الحسن أبا ��ٔن ولكن

  .النقطة لهذه التعصب غلبه -"المسلمين بانحطاط العالم خسر ماذا"

 لك على سلطان هو الله فسلطان تماما، التهمة وهذه الفرية هذه سيدحض ذلك بعد الكتاب كل وفي هنا، سيد ا��ٔستاذ ك��م أن إ��

  ..شيء

 الظاهرية؟ الصعوبات رغم ٔاو��، العقيدة لماذا

 هذه عنيت ماذا -"الله ٕا�� ٕاله ��" لدعوة الحقيقي المدلول ويعرفون جيدا، لغتهم يعرفون وهم- العرب عن يغيب يكن ولم"

 نيف،الع ا��ستقبال ذلك -الثورة هذه ٔاو- الدعوة هذه استقبلوا ثم ومن وسلطانهم، ورياساتهم ��ٔوضاعهم بالنسبة الدعوة

 ..والعام الخاص يعرفها التي الحرب تلك وحاربوها

  "العناء؟ هذا بكل تبدأ  ٔان الله حكمة اقتضت َولِمَ  الدعوة؟ هذه في البدء نقطة هذه كانت َفِلمَ 
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 منذ الفشل ليهاع مكتوب الله إ�� إله ب�� البدء غير بالدعوة للبدء أخرى اقتراحات فأي حقيقيا، عناء وليس ظاهري، عناء الحقيقة في وهو

 كل علىو  الوجود، في شيء كل على المسيطرة العليا الله حاكمية إلى أي الله، إ�� إله �� إلى الدعوة غير أخرى بداية أي ��ٔن البداية،

 -أيضا- لواقعا صياغة وفي ا�ٕ�نسان صياغة في تفشل وسوف طبيعي، غير مدخل ��ٔنها الفشل، عليها مكتوب ا�ٕ�نسان، حياة في شيء

 .الصحيحة البداية هذه على تقوم �� مادامت صحيحة صياغة

 التوحيد؟ ٕالى الدعوة غير شيء بٔاي دعوته ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يبدأ  لم لماذا

 بعض اقتراح فيذكر .ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة يسرا أكثر بديلة بدايات تمثل أنها البعض يظن قد التي المقترحات بعض بذكر سيد ا��ٔستاذ يبدأ  وهنا

 كفارس ��ٔخرىا ا��ٔجناس بقية على العرب شأن فيها يعلي عربية قومية إلى الناس بدعوة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يبدأ  لم لماذا تساءلهم؛ أو الناس

 عصبية ستثيري أن يستطيع كان ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وأن الجنوب، وفي الشمال في العرب ب��د أخصب واقتطعوا استعمروا قد كانوا الذين والروم

 الدعوة هذه في له تجيبونسيس كانوا العرب وأن والروم، فارس سلطان على والثورة العداء أنفسهم في ويثير العربية، ولقوميتهم لعربيتهم العرب

  .القومية هذه إلى

 الجنس إع��ء إلى فيتحمسون العربية، القومية إلى الدعوة هذه تستهويهم أن يمكن فالعرب جيدا، اقتراحا البعض يراه قد ا��قتراح وهذا

 الكثيرة بالعصبيات تصطدم أن الممكن من الصورة بهذه الدعوة هذه ولكن واستعمروهم، أذلوهم الذين والرومان الفرس من وا��نتقام العربي

 كثير اتبع يفك الردة حروب في رأينا وقد واحداً، أباً  يكونوا ولم واحدة، قبيلة يكونوا لم العرب ��ٔن الكلي، العربي الكيان داخل المتفرقة

 حمدم وراء يسيرون يجعلهم الذي فما ..مضر صادق من إلينا أحب ربيعة كذاب ولكن كذاب أنه لنعلم إننا والله: وقالوا مسيلمة منهم

 القومية لىإ  يدعوهم من دعوة إلى يستجيبون و�� كثيرة، عصبيات تقوم أن الممكن من فكان النجدي؟ مسيلمة وراء يسيرون و�� القرشي

 إلى دعوا لو حتى خضعوالي يكونوا فلم .القبائل بقية له تخضع أن بد و�� قبيلتهم، غير قبيلة من رجل يتملكهم أن ذلك معنى ��ٔن العربية،

 .العربية القومية

 طاغوت أو فارسي طاغوت من سينتقلون كانوا حياتهم؟ في سيتغير كان الذي فما ..الدعوة لهذه استجابوا أنهم تصورنا لو حتى ولكن

 الهدف كان ذافإ  .لله لُِيعب�دهم ليحكمهم كان وما أيضا، وظلمه وبانحرافاته وطموحاته، وعقله بفكره سيحكمهم عربي، طاغوت إلى روماني

 -ابتداء- خروجا ستكونف الناس خالق وجل عز لله والخضوع الله إ�� إله ب�� البداية بغير تبدأ  دعوة فأي لله الناس تعبيد هي ا��ٔنبياء دعوة من

 مصلحتهم لناسل سيتحقق -لله الناس تعبيد وهو- ا��ٔكبر الهدف إلى الدعوة مع لكن للبشرية، خير بها يتحقق لن أنه فض�� الهدف، عن

 الهدف لتحقق انتك ما فٕانها -لها وخضعوا قبلوها أنهم تصورنا لو حتى- العربية القومية إلى الناس فدعوة .معا ا��ٔخروية ومصلحتهم الدنيوية

  .أيضا الدنيوية مصلحتهم لتحقق كانت وما ا��ٔنبياء، أجله من جاء الذي

 كانت واءس بشرية؛ راية إلى دعوهم فٕاذا لله، الناس لُِيَعب�دوا جاءوا الذين ا��ٔنبياء منهج عن خروج هو القومية وإلى ا��ٔرض، إلى فالدعوة

 كونوني و�� وحده، لله عبيد الناس ٕان!طاغوت كله فالطاغوت": يقول وكما طاغوت، إلى طاغوت من انتقال فهو غيرها، أو عربية

 حاكمية �� -لغته بمدلو��ت العارف العربي يدركها كما الله ٕا�� ٕاله ��-" الله ٕا�� ٕاله ��: "راية ترتفع ٔان ٕا�� وحده لله عبيداً 

 ��ما�ٕ�س يريدها التي" الجنسية" و��ٔن لله، كله السلطان ��ٔن ٔاحد، على ��ٔحد سلطان و�� الله، من ٕا�� شريعة و�� لله، ٕا��
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 هو وهذا .الله راية تحت وا��ٔلوان ا��ٔجناس وسائر والفارسي والروماني العربي فيها يتساوى التي العقيدة، جنسية هي للناس

 "...الطريق

 يدعون ينماح إ�� لله عبيدا يكونوا لن الناس ��ٔن .الطريق هو ليس الناس تجميع إلى أقرب الناس بعض عند يبدو قد الذي ا��قتراح وهذا

 عبيد هم اوإنم يحوزوه، أن يريدون أرضياً  سلطاناً  وليست عليها، الناس يجمعون دنيوية مهمة ليست ا��ٔنبياء ومهمة ."الله إ�� إله ��" إلى

 لم وتعالى انهسبح فالله .اآخر سلطان أي تحت يكونون و�� الله، سلطان تحت ليكونوا وحده، لله الناس ليعبّدوا جاءوا الله، من ورسل لله،

 .للها إلى الناس دعوة في أيسر تكون أن الممكن من كان أنها الناس بعض يظن التي الخاطئة البداية بهذه يبدأ  أن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله يوجه

 أجل من ا��ٔغنياء على الفقراء طبقة ثورة طبقية؛ ثورة أو اقتصادية، ثورة إلى الناس دعوة فسواء ..خطأ  وأكثر شأنا أقل ا��ٔخرى وا��قتراحات

 إلى ينقسمون اكانو  العرب ��ٔن الله، توحيد إلى ذلك بعد ويدعوهم الله إلى ذلك بعد يقودهم ثم القوم بقية على الداعية بهم يتغلب أن

 يكونوا بأن وإغراءهم بالسلطان وإغراءهم والعبيد الفقراء دعوة أن الناس بعض ويظن .والعبيد الفقراء وطبقة والسادة، ا��ٔغنياء طبقة طبقتين؛

 .الله إ�� إله �� إلى يدعوهم ذلك بعد ثم الناس، جمع طرق من طريقة تكون قد ا��ٔغنياء من لينتقموا القوة أصحاب هم

 لتخضع كانت ام السلطان صاحبة القلة فٕان ملسو هيلع هللا ىلص للرسول المعذبة الفقيرة الكثرة واستجابت الظن هذا تحقق فسواء تماما، واهٍ  ظنٌ  أيضا وهذا

 الشيوعية عوتد وكما البشرية، النوازع إثارة على قامت قد الدعوة أن يعني فهذا ورضخت سكتت لو وحتى ..الوضع هذا عن أبدا وتسكت

 طبقة- بروليتاريةال حكم يأتي وأن الفقراء، وطبقة ا��ٔغنياء طبقة بين الناس؛ بين الطبقي والحقد الطبقي الصراع وزرع الكراهية زرع إلى

 ا�ٕ�نسانية لنفسا في ما أسوأ  إخراج إلى يؤدي اقتراح هو ا��قتراح هذا فكأن ..يستعبدونهم كانوا الذين الرأسماليين هؤ��ء من لينتقموا -العمال

 الدنيا يف البشرية للحياة ُمْفِسد فهو -الرسل أجله من جاء الذي ا��ٔول للهدف مخالف أنه فوق- أيضا وهذا المجتمع، حياة عليها لتقوم

 وحماسهم مأحقاده وإثارة الفقراء تجميع بعد ا��ٔغنياء ضد اجتماعية أو اقتصادية ثورة اقتراح ..ا��قتراح هذا يكون ثم ومن .ا��آخرة وفي

 ..ا��ٔنبياء جاء أجله من الذي الهدف الطريق بهذا يحققوا لن أنهم يعلم الله ��ٔن الطريق، هو يكن فلم ثَمً  ومن خاطئاً  اقتراحاً  ا��ٔغنياء ضد

 من مجتمعال في تنبثـق ٔان بد �� ا��جتماعية العدالة ٔان يعلم كان ..الطريق هو ليس هذا ٔان يعلم -سبحانه- الله كان لقد"

 كافلت ومن التوزيع، عدالة من الله به يقضي ما طواعية وعن رضى عن ويقبل لله، كله ا��ٔمر يرد شامل، اعتقادي تصور

 والحسنى الخير فيه الطاعة على ويرجو الله، شرعه نظاماً  ينفذ ٔانه سواء منه والمٔاخوذ ا��آخذ قلب في معه ويستقر الجميع،

 وبالتخويف العصا،و  بالسيف كلها ا��ٔمور تسير و�� بالحقد، قلوب تمتلئ و�� بالطمع، قلوب تمتلئ ف�� .سواء وا��آخرة الدنيا في

 "."الله ٕا�� ٕاله ��" غير على تقوم التي ا��ٔوضاع في يقع كما ا��ٔرواح، وتختنق كلها القلوب تفسد و��!وا�ٕ�رهاب

 وعلى الظلم علىو  الضغائن وعلى الحقد على تقوم البشرية أوضاع من وضع أي وفي الشيوعية وفي الرأسمالية في ا��ٔوضاع أن كيف رأينا

 قدم على اجميع الناس وقوف من منبثقا العدل يكون حينما ولكن .ا�ٕ�نسان له يتعرض الذي النفسي الفساد أنواع كل وعلى ا��لتواء،

 نذاكحي التوزيع، صور ومن ا�ٕ�نفاق صور من به يأمرهم لما ويستجيبون نظامهم، منها يستمدون واحدة، قوة وأمام واحد رب أمام المساواة

 .اجتماعية الةعد تقوم �� ذلك وبغير ..والتعايش والتكافل العدل المجتمع في ويتحقق والتعاون، الحب الناس قلوب في يستتب

 وجل عز الله رادوم ا��ٔنبياء هدف تحقيق عن جدا بعيد أنه كما للبشرية، خير أي تحقيق عن وبعيدا واهماً، اقتراحاً  ا��قتراح هذا كان فلهذا

 .ا�ٕ�نسان خلق من
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 يقوم مجتمع إقامةو  السليمة، الطيبة الفطرة إلى والعودة ا��ٔخ��قي، الترفع إلى الناس بدعوة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يقوم أن وهو الثالث، ا��قتراح أما

 في كان واءس الحياة؛ صور كل في انحطاط ومن أخ��قي فساد من الجاهلي المجتمع به يعج ما مقابل في الفاضلة، الكريمة القيم على

 صعوبة دأش هي ا��ٔخ��قية الدعوة فهذه...وغيره ربا من ا��قتصادي الظلم صور من كثيرة صور في أو للزنا، حبهم في أو للخمر، حبهم

 من يقبلون قلما الفساد، طعم ويستمرئون ا��ٔخ��قي، ا��نحطاط مستنقع في يعيشون حينما الجاهلية أهل ��ٔن الجاهلي، المجتمع على

 الخلقية افةالنظ فٕان استجابوا لو وحتى .الخلقية النظافة هذه إلى يتوجه من جداً  ونادر .المستنقع هذا من يخرجهم أن المصلحين من أحد

 كان -انهسبح- الله ولكن" ..وجل عز الله إرضاء على وحرص الله من وخوف بالله إيمان خ��ل من إ�� فع�� يتحقق �� الخلقي والتوجه

 !الطريق هو هذا ليس ٔان يعلم

 ٕاليها تندتس التي السلطة تقرر كما القيم، وتقرر الموازين، تضع عقيدة، من ٔاساس على ٕا�� تقوم �� ا��ٔخ��ق ٔان يعلم كان

ٕانه .والمخالفين الملتزمين على وتوقعه السلطة، هذه تملكه الذي والجزاء والقيم، الموازين هذه  لعقيدة،ا هذه تقرير قبل و

 سلطان، ��وب ضابط، ب�� كذلك، متٔارجحة عليها تقوم التي ا��ٔخ��ق وتظل متٔارجحة، كلها القيم تظل السلطة هذه وتحديد

 "!جزاء وب��

 يريده لذيا وجل عز الله مراد مع متناسق وغير مرفوض، البدايات من بداية ��ٔي اآخر اقتراح وكل اآخر طريق كل يصبح المقياس هذا وعلى

 .ويقترحونه الجاهلي النظام أمام المنهزمين أو الجه��ء بعض يظنه الذي ا��ٔرضي الهدف ذلك يحقق و�� الناس، من

 في يرهاس من نعلم كما- ا��ٔمور وسارت التاريخ، لنا سجله الذي النحو هذا على الناس واستجاب الله إ�� إله ب�� ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بدأ  وحينما

 ثم ،قليلون نفرٌ  مرة أول له استجاب الذي] الله إ�� إله ��[ ا��ٔول الهدف ذلك تحقق منذ الحياة واقع في الهدف تحقق -ا��ٔول الجيل

 هذه لىع وترتب صحيحة، كانت البداية نقطة ��ٔن هذا كل ..الفتوحات ذلك بعد وحدثت ا��ٔخير، النصر حدث ثم القاعدة، اتسعت

 العدالة تحققتو  ا�ٕ�نسانية، والعزة الحرية تحققت يقترحونها؛ المقترحون هؤ��ء كان التي ا��ٔهداف كل الصحيحة والبداية الصحيحة النقطة

 سوءاتها بكل اهليةالج يعيشون كانوا الذين العرب هؤ��ء لدى النفسي وا��رتفاع ا��ٔخ��قي الترفع أيضا وتحقق وا��قتصادية، ا��جتماعية،

 .وانحطاطها

ا" ا ..العقيدة هذه ٕاليها ترتكن التي السلطة وتقررت -الشاق الجهد بعد- العقيدة تقررت فلم�  وعبدوه همرب الناس عرف َلم�

ا ..وحده ا ..سواء الشهوات سلطان ومن العبيد سلطان من الناس تحرر َلم�  نعص .."الله ٕا�� ٕاله ��" القلوب في تقررت َلم�

 ."العرب" سلطان فيها ليتقرر �� .."والفرس الرومان" من ا��ٔرض تطهرت ..المقترحون يقترحه مما شيء كل وبٔاهلها بها الله

  .لسواءا على وعربيًا، وفارسيًا، رومانيًا، ..كله" الطاغوت" سلطان من تطهرت لقد .."الله" سلطان فيها ليتقرر ولكن

 راية فعوير  الله، بميزان ويزن الله، بعدل يعدل ،"ا�ٕ�س��مي النظام" وقام .بجملته ا��جتماعي الظلم من المجتمع وتطهر

 !"للها ٕا�� ٕاله ��: "عليها ويكتب اآخر، اسماً  ٕاليها يقرن �� ."ا�ٕ�س��م" راية ويسميها وحده، الله باسم ا��جتماعية العدالة

 في ٕا��- الله شرعها التي والتعازير للحدود حتى ا��ٔمر يحتاج ٔان دون وا��ٔرواح، القلوب وزكت وا��ٔخ��ق، النفوس وتطهرت

 قد عقابه،و  غضبه من والخوف والحياة وثوابه، الله رضى في الطمع و��ٔن الضمائر، في هناك قامت الرقابة ��ٔن -النادرة الندرة

  .العقوبات ومكان الرقابة مقام قاما
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 والتي قط، بلق من ٕاليها ترتفع لم التي السامقة القمة ٕالى كلها، حياتها وفي ٔاخ��قها، وفي نظامها، في البشرية وارتفعت

 ".ا�ٕ�س��م ظل في ٕا�� بعد من ٕاليها ترتفع لم

 ا��ٔنبياء هدي على السير من بد ��

 التي ؤمنةالم العصبة لقلوب زاداً  يكون أن جدا مهم الواضحة الصورة بهذه الله إ�� إله ب�� البداية وضرورة بأهمية اليقين وهذا التصور هذا

 نكون وأن عمق،ال كل نفوسنا في عميقة القضية هذه تكون أن بد و�� .أخرى مرة ا��ٔرض في الحق تقيم أن تريد والتي اليوم، الناس تواجه

 أو السلطان، أصحاب كانوا سواء ا��ٔرض؛ أهل من أمامنا يقف من كل أمام عنها الحجاج على قادرين ونكون ا��عتزاز، كل بها معتزين

 ..هناستواج التي المواجهات كانت مهما البداية هذه وعلى النقطة هذه على نُصرْ  أن بد �� الشعوب، من الدهماء كانوا أو العلماء، من كانوا

 أمر هذا ��ٔن ..إيانا هوصون لنا، وتعالى سبحانه الله نصر بقدر القضية بهذه يقيننا فبقدر ..دعوتنا وفي عملنا في وأساسي ضروري زاد وهذا

 نكون أن دنري كنا وإذا ..ذلك بعد الله إلى الدعاة يسع الله رسل وسع وما الله، اختيار على نختار أن شأننا من و�� حقنا من وليس الله،

 .طريقهم على السير على نُِصرْ  وأن اآثارهم نقتفي أن بد �� ا��ٔنبياء ركب في

 وعبادة عقيدة الواقع؛ وفي الضمير في الدين هذا ٕاقامة النجاح؛ شروط ٔاول

 وسلوكا

 عز الله ورضى التمكين وشرف ا��صطفاء شرف نستحق كي بها ونتمسك نحاولها لكي ا��ٔمر هذا في النجاح شروط ندرك أن بد و��

 من الدين هذا ٔاقاموا قد كانوا ؤاحكام، وشرائع ونظام دولة صورة في الدين هذا ٔاقاموا الذين ��ٔن كله هذا تم ولقد" ..وجل

 الله برضوان نحظى لن أننا دائما؛ نكرره الذي وهذا ".وسلوك وعبادة وخلق عقيدة صورة في حياتهم، وفي ضمائرهم في قبل

 ضمائرهم في لقب من الدين هذا أقاموا قد كانوا وهم ..تماما ا��ٔول الجيل فعل كما فعلنا إذا إ�� لنا وبنصره معنا الله وبوقوف الله وباصطفاء

 نطمئن أن بد �� ماما،ت وصافية ونقية ويقينية وعميقة صحيحة تصوراتنا تكون أن بد �� .وسلوك وعبادة وخلق عقيدة صورة في حياتهم، وفي

 عقيدتنا تصبح تىح الَغَبْش، أو الُشَبه أو التردد أو ا��نحراف من قدر أي فيه ليس وصافيا، حقيقيا فهما العقيدة فهمت قد وعقولنا قلوبنا أن

 وتحتاج علماً، اجتحت القضية وهذه .ونقائها بصفائها يريدها التي الحقة بالعقيدة مستيقنون أننا بعلمه وجل عز الله ويرى تماما، واضحة

 أن خلق؛ يف الدين هذا يتمثل أن أيضا ينبغي كما ووعياً، وإدراكاً  فهماً  العقيدة، لهذه الصحابة أخذ وفي السنة، وفي القراآن في دراسة

 بأعمالنا، الناس نرائي �و� نوايانا، غير ظواهرنا تكون ف�� ومخلصين، صادقين الله وبين بيننا نكون بأن ا�ٕ�س��م، باآداب حقيقة متخلقين نكون

 أفضل باطننا نيكو  بل كباطننا، ظاهرنا يكون وإنما ..الله ننسى و�� الناس من نستخفي أ�� علينا وحده، الله نخشى بل الناس، نخشى و��

 و�� المعاريض ىعل و�� الخيانة على و�� الت��عب على وليس الصدق، على قائمة الناس مع معام��تنا تكون وأن ع��نيتنا، من ص��حا وأكثر

 أيضا، لخلقا عند ومرضيين الله، عند مرضيين يجعلنا ومكين متين خلق أصحاب نكون أن بد و�� الجبن، و�� الخوف و�� التجسس على

 الحرام، من ناأموال تتطهر وأن النميمة، وعن الغيبة عن ألسنتنا نصون وأن وإخواننا، وزوجاتنا أو��دنا بين العدالة على أيضا قادرين ونكون

 من جداً  يرالكث سيختفي ذلك نصنع وحينما .وجيدة واضحة أخ��ق صورة في الدين هذا يتمثل أن بد �� ..الفساد من خواطرنا وتتطهر

  .��ٔخ��قيةا والقيم ا�ٕ�يمانية بالقيم يلتزم أن في الله ومع نفسه مع بعضنا صدق عدم نتيجة منها؛ نعاني التي ومشاكلنا متاعبنا
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 نقية عقيدة صورة في ضمائرهم في ذلك قبل الدين هذا أقاموا قد كانوا ا�ٕ�س��م، ونظام ا�ٕ�س��م دولة بٕاقامة الله أكرمهم الذين هؤ��ء لكن

 يعطفون حقير،ال ومع العظيم مع خلوتهم، في أو الناس، مع يكونون حينما به يتعاملون حقيقي خلق صورة وفي صافية، واضحة صحيحة

 طغيان، و�� تجبر يناف يكون أ�� ينبغي وهكذا الكبير، يعاملون كما واحترام بعدل الوضيع ويعاملون الكبير، على يعطفون كما الحقير على

 وفي قلوبنا يف فع�� الحق أقمنا قد نكون أن ينبغي نظلمهم، أو نحتقرهم والضعفاء الصغار إلى جئنا فٕاذا ونفاقا، خوفا الكبار نعامل ف��

 مع نتعامل كيف يرة،الكب قبل الصغيرة سلوكياتنا في ا�ٕ�يمانية بالقيم قيامنا خ��ل من خلقه، على لله حججا أصبحنا قد نكون وأن سلوكنا،

 نقيم أن اواستطعن كذلك، نكون أن استطعنا فٕاذا ..والحكيم والعظيم والملك الرئيس مع نتعامل كما" الزبّال" ومع" الفّراش" ومع الخادم

  ..وتعالى سبحانه الله يصطفينا أن نأمل وقت كل وفي لحظة كل في والقيم والرفق والرحمة العدل

 إلى ونشتاق �ة،الص� في الله يدي بين القيام إلى نشتاق بحيث كذلك، -أيضا- نكون أن وينبغي ...عبادة صورة في أيضا أقاموها قد وهم

 إلى ونسعى هلية،الجا تفعله الذي والعهر ا��ٔغاني نسمع حينما وتتقزز نفوسنا وتضيق القراآن، اآيات نسمع حينما ونفرح وجل، عز الله ذكر

 من يصنع حقيقي دتعب في وجل عز لله الخضوع بح��وة ونحس الله، يدي بين ا��ٔرض على جباهنا وتعفير السجود وإلى والتعبد، التنسك

 العبادة إلى فنهرع .جنته في وطمعاً  عذابه، من وخوفاً  لله، وتوقيراً  لله، وحباً  الله، ج��ل من خوفا باكية، مخبتة نقية رقيقة قلوبا قلوبنا

 هذا وأن بنا،ر  يدي بين نقف بأن إيذان هذا ��ٔن المؤذن، أذن إذا نفرح نفوسنا، على ثقيل واجب إلى المساقين بٕاحساس وليس مشوقين،

 الراضي الشكل هذاب العبادة معنى نعيش فحينما ..إليه والتقرب يديه بين الوقوف أبواب من بابا أمامنا ليفتح الله جعله توقيت ا��ٔذان

 .وتعالى سبحانه معيته وفي نصره في نطمع أن لنا ويحق وتعالى، سبحانه الله يريده ما فينا يتحقق المحب المشتاق

 ..الناس على الحجة بذلك لنقيم الدين، لهذا شهادة حين كل وفي وقت كل في سلوكنا يكون بحيث سلوك، صورة في أقاموها أنهم كما

 الرابحة الصفقة

 ..ٔايديهم على الدين لهذا حتى و�� ..والسلطان الغلب فيه يدخل �� واحدًا، وعداً  الدين هذا ٕاقامة على ُوِعُدوا قد وكانوا"

 وا��بت��ء المضني، الجهاد على ُوِعُدوه ما كل هذا .الجنة هو واحداً  وعداً  ..الدنيا هذه في بشيء يتعلق �� واحداً  وعداً 

: وهو مكان، كل وفي زمان كل في السلطان ٔاصحاب يكرهه الذي با��ٔمر الجاهلية ومواجهة الدعوة، في والمضي الشاق،

 " !"الله ٕا�� ٕاله ��"

 بيعةبط هذا يعني �� وهو ،!المواجهات وهذه التضحيات هذه وأمام الجهد، هذا أمام قليل الواحد الوعد هذا أن لو كما يشي قد هنا والتعبير

  .ياالدن أهل ووعود الدنيا أهل رغبات عن بعيد وعد ولكنه واحدا، وعدا كان وإن للمؤمنين، الله وعده الذي الوعد أن يعني وإنما الحال،

 العظمة من وعده وجل عز الله ولكن -ذلك على قادرين كانوا إذا هذا- بها ويمنونهم الدنيا بنعيم الناس يعدون وأباطرتها الدنيا أهل وملوك

 قُر�ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ا�ْخِفيَ  َما َنْفسٌ  َتْعَلمُ  َفَ��﴿  فقال لنا الله وصفها والتي قدرها، نعرف التي الجنة وعدهم أنه بحيث الخلود ومن ا��تساع ومن

 ومن الغنى ومن الجمال ومن الروعة ومن العظمة من وعد لكنه حقاً، واحدّ  وعدّ  فهو ،]١٧: السجدة[ ﴾ َيْعَملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  ا�ْعُينٍ 

  .الحق على إصرارهم في المؤمنون يتعبه الذي التعب هذا كل على -يقاس �� بما يزيد بل- يوازي أنه بحيث المتاع
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 وينتظر وتعالى، بحانهس الله رضوان وينتظر الله، وجه رؤية وينتظر بالجنة، الله وعد ينتظر والذي الله، طريق في السائر ا�ٕ�نسان أن والحقيقة

 -صعبا لبشريةا مقاييس في كان مهما- الطريق هذا في يبذله ما أن أبدا يشعر أن يجوز �� والصالحين والشهداء والصديقين النبيين صحبة

 أنك معناها حيةالتض ��ٔن نضحي، �� نحن ..الله سبيل في نضحي أننا شعورنا من نستحي أن ينبغي ..كبير شيء أنه يشعر أن يجوز ��

 وخلودها امتداداتها لبك ا��آخرة تختار فأنت كلها بالدنيا تضحي حينما فأنت ..ذلك غير الحقيقة ولكن مقابل، ب�� شيء عن تتخلى سوف

 تعبيراً  السنة في و�� القراآن في �� ترد لم -علمي مدى في- التضحية كلمة ولذلك تضحية، ليست هذه به؟ ضحيت الذي فما ..وعظمتها

  .ابلمق ب�� الشيء عن التنازل تعني التي التضحية بمعنى ليس لكن والمجاهدة، الجهاد كلمة جاءت وإنما لله، الناس يقدمه عما

 فهو الله رضاةم سبيل في يخيفه لما تعرض أو يحبه، عما تنازل ومهما الله، سبيل في بذل مهما أنه يستشعر أن يجب المؤمن وا�ٕ�نسان

﴿  يتصوره أن يالهخ يستطيع �� بحيث العظمة من هو جزاء مقابل في بسيطاً  حقيراً  ضئي��ً  ثمنا دفع قد هو وإنما يضح، لم الحقيقة في

ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ا�ْخِفيَ  َما َنْفسٌ  َتْعَلمُ  َفَ��  ].١٧: السجدة[ ﴾ ا�ْعُينٍ  قُر�

 احد،و  وعد هو .الجنة هذه شأن من و�� الوعد، هذا شأن من التقليل معناه ليس وعدوه ما كل هو واحداً  وعداً  ُوِعدوا المؤمنين بأن فالتعبير

 المرض دموع الخوف وعدم والراحة والمال والمتاع اللذة يريد ا��ٔرض؟ في ا�ٕ�نسان يريده الذي فما ..ا�ٕ�نسان يريده ما كل يشمل وعد ولكنه

 و�� خوف، و�� موت، و�� تعب، و�� نصب فيها �� الجنة؛ في موجود كله وهذا ..ا��ٔرض في ا�ٕ�نسان يريده ما كل هذا ..الموت وعدم

 ذلك؟ بعد �ٕ�نسانا يريده الذي فما ..يتعب و�� ويتمتع يتعب، و�� ويشرب يتعب، و�� ا�ٕ�نسان يأكل تعب؛ وب�� دائم متاع وفيها فراق،

 .ا��ٔرض يف السعادة ألوان من ا�ٕ�نسان يأمله ما كل يجمع جزاء وهو ا�ٕ�نسان، يتخيله أن يمكن ما وفوق يتصوره ما فوق شامل جزاء فالجنة

 هذا ..ا��ٔرض في بالجزاء و�� ا��ٔرض في بالنصر بالجنة الوعد يقرن لم أنه فالمقصود واحدٌ  وعدٌ  إنه يقال وحينما الوعد، هذا يُوَعد فحينما

 ألقوا نالذي للمؤمنين حدث كما جميعا المؤمنون يموت وقد النصر، يرى و�� المعركة في المؤمن يموت فقد ..واحد وعد بأنه المقصود هو

 الله إرضاء هو ا�ٕ�يمان من وهدفه الجهاد من هدفه يكون أن مطلوب المؤمن فا�ٕ�نسان ..نصراً  يروا ولم جميعا فاستشهدوا ا��ٔخدود في

 يجوز �� لكن .الجنة في طيبة حياة من الرضوان هذا على يترتب ما ثم الله، رضوان هو ل�ٕ�نسان ا��ٔسمى الهدف فيكون وتعالى، سبحانه

 يمكنه أو ينصره أن الله على يشترط بأن ا��ٔرض في المؤمن ا�ٕ�نسان جهاد و�� المؤمن ا�ٕ�نسان إيمان و�� المؤمن ا�ٕ�نسان هدف يرتبط أن

 يشرك أن أو ه،لل وعبادته إيمانه في يشرك أن له يجوز �� كما ..وا��ٔخطار المتاعب من يؤمنه أن أو الدنيا، في عليه يوسع أن أو ا��ٔرض، في

  .الدنيا أمور من اآخر شيئا الله رضوان مع

 وه واحدا وعدا الدنيا، هذه في بشيء يتعلق �� واحدا وعدا وعدوا بعده، جيل كل ومن ا��ٔول، الجيل من الله اصطفاهم الذين فهؤ��ء

  .الجاهلية ومواجهة الدعوة في والمضي الشاق وا��بت��ء المضني الجهاد على وعدوه ما كل هو هذا الجنة،

 والكافر للمؤمن ثابتة سنة ا��ٔرض في ا��بت��ء

 ذهه في جميعا والناس ابت��ء، دار هي أص�� فا��ٔرض وحده، المؤمن يعانيها �� والمجاهدة الجهاد وصور هذه، الب��ء صور أن والحقيقة

 وتاريخ .]١٠٤: النساء[ ﴾ رُْجونَ يَ  َ�� َما الل�هِ  ِمنَ  َوتَرُْجونَ  َتأَْلُمونَ  َكَما َيأَْلُمونَ  َفٕاِن�ُهمْ  تَأَْلُمونَ  َتُكونُوا إِنْ ﴿  ويكدحون ويتعبون يكّدون ا��ٔرض

 المؤمن يتصور �ف� .مؤمنين غير أم مؤمنين كانوا سواء جميعا؛ للناس وا��بت��ء والعراك بالصراع مليء تنتهي وحتى وجدت أن منذ البشرية

 وهناك .التعب ويحفه المشقة تصاحبه الحياة في سير كل وإنما الضنك، وإلى التعب إلى دائما به يؤدي الذي هو الله طريق في السير أن
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 ومن له،ال أجل من يجاهد ��ٔنه النفسي، الرضاء وهذا ا��عتزاز، هذا ويصاحبه الله، من الرضوان هذا يعقبه الذي المؤمن كد بين هائل فرق

 كل ويواجه يجاهد وهو المؤمن أن شك ف�� فقط، الدنيا وأعراض الدنيا أجل من يجاهدون الذين كد وبين ..عليا وقيمة نبيل هدف أجل

 مؤمنينال أكرم قد وتعالى سبحانه الله كان فٕاذا ..ا��آخرة وفي الدنيا في الجهاد بهذا وا��ٔسعد وا��ٔكرم وا��ٔعز ا��ٔعلى هو ا��ٔرض متاعب

  .معاً  واحد وقت في وا��آخرة الدنيا كسبوا قد -إذن- فهم ا��آخرة، قبل الدنيا في طيبة حياة سيحييهم أنه لهم بوعده

 نفسي اءجز  هو وحده العمل وهذا الله، وجه وابتغاء الله إرضاء أجل من يجاهد بأن وسعيداً  وراضياً  قانعاً  يكون أن ينبغي المؤمن فا�ٕ�نسان

 الله فضل نم فهو ذلك فوق اآخر شيء أي جاء فٕاذا وجل، عز الله ليرضي ذلك يفعل أن يكفيه الذي النقي الخالص ا�ٕ�نسان يحسه كبير

 يكفي فهذا �آخرةا� في و�� الدنيا في �� جزاء ذلك بعد لنا يكن ولم وتعالى، سبحانه سيدنا لنرضي -فقط- جاهدنا فلو .وتعالى سبحانه

 أفراد أو فذاذأ  إ�� يحتمله أن يستطيع �� هذا وأن جميعا، الناس شأن هو ليس هذا أن يعلم الله ولكن العالية، والهمم الكبيرة النفوس لذوي

 يسعى فبذلك ..وترهيباً  تخويفا ليكون الجحيم وجعل جزاء، لتكون الجنة -الله برضوان السعادة بجانب- جعل لذلك البشرية، من معدودون

 .وتعالى سبحانه الله إلى ليصلوا والحب الشوق جناح وعلى والخوف، الطمع جناحي على الناس

 َوال�ِذينَ ﴿  الله جهو  ابتغاء كله عملنا فليكن الله ونيطيع حينما مشاعرهم في والصديقين ا��ٔنبياء مستوى إلى نرتفع أن نريد كنا إذا لكن

 ىحت الليل يقوم رأته وقد عائشة، سألته حينما ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال وكما .ا��ٔعلى المقام هو فهذا] ٢٢: الرعد[ ﴾ َرب�ِهمْ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  َصَبُروا

 ما إليها نسعى أن المطلوبة القمة هي هذه .٣)شكورا عبدا أكون أف��( فقال تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك الله يغفر ألم: قدماه تتورم

 أن مشاعرنا من الكبرى المساحة لتكن ولكن ..النار من الهروب كذلك وليكن الجنة، إلى الشوق الطريق في دوافعنا من وليكن .استطعنا

 الله رضوان في يجعلنا بأن كفيل وحده وهذا ..إرضائه محاولة إلى وارتفعت له وخضعت وأحبته، إليه اشتاقت وقد قلوبنا فيرى ربنا إلينا ينظر

 .وتعالى سبحانه الله بحب فنحظى معيته، وفي

 )الله؟ نصر المؤمنة الفئة تستحق متى( العقيدة بناء فترة محصلة

ا" ا فصبروا، الله ابت��هم ٔان َفَلم� ا نفوسهم، حظ من نفوسهم فرغت ٔان وَلم�  في زاءج ينتظرون �� ٔانهم منهم الله علم ٔان وَلم�

 -بجهدهم ا��ٔرض في الدين هذا وقيام ٔايديهم، على الدعوة هذه انتصار هو كان ولو الجزاء هذا كان ما كائناً - ا��ٔرض هذه

ا ا ..بيت و�� بعشيرة اعتزاز و�� ٔارض، و�� بوطن اعتزاز و�� قوم، و�� بجد اعتزاز نفوسهم في يعد لم وَلم�  منهم الله لمع ٔان َلم�

 -بحانهس- الله فيها يتفرد التي العقيدة، على ٔامناء ..الكبرى ا��ٔمانة هذه على ٔامناء -ٕاذن- ٔاصبحوا قد ٔانهم علم كله، ذلك

 السلطان ىعل ؤامناء ..وا��ٔحوال ا��ٔوضاع وفي وا��ٔموال، ا��ٔرواح وفي والشعائر، السلوك وفي والضمائر، القلوب في بالحاكمية

 السلطان ذلك من لهم يكون ٔان دون يقيمونه، الله عدل وعلى ينفذونها، الله شريعة على به ليقوموا ٔايديهم في يوضع الذي

 ��ٔنهم ه،وشريعت ولدينه لله، ٔايديهم في الذي السلطان يكون ٕانما .لجنسهم و�� لقومهم، و�� لعشيرتهم، و�� ��ٔنفسهم، شيء

 ".ٕاياه اآتاهم الذي هو الله، من ٔانه يعلمون

                                                           
 .عليه متفق  ٣
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 "..فصبروا الله ابت��هم ٔان فلما": يقول ..بمكان الصعوبة من هي شروط من فيها ما ��ٔن جداً  طوي��ً  الفقرة هذه أمام وقفت لقد

 والصبر ..روريض شرط ولكنه جدا، صعب شرط الشرط هذا وأن ابت��ء، أي على أبداً  يصبر لم أنه يرى وحياته نفسه ا�ٕ�نسان يراجع وحينما

 ..ضعفهم كل وعلى شهواتهم كل على صبر ..ذلك من أكبر صبر هو وإنما التعذيب، على أو السجن على صبر أنه نتصور كما ليس هنا

 لديهم والسارقون مونفالمجر  التعذيب، أو الحرمان بعض على الوقت بعض أصبر أن القضية فليست ..فيه راسبون كلنا أننا أعتقد الذي وهذا

 كثيرا أن التاريخ من نعلم ونحن ..عليهم ويستكبرون معذبيهم، من ويسخروا بذلك، ويستهينوا والتعذيب، الضرب على يصبروا أن القدرة

 ما بكل �ستهانةوا� والتضحيات والقوة الص��بة من أساطير ويصنعون الحرمان، وعلى الضرب وعلى التعذيب على يصبرون الجاهليين من

 لم نهأ  ا�ٕ�نسان يشعر والذي حقيقة، الصعب ا��ٔمر ولكن نفوسنا، إلى يسبق كما وحده الصبر ميدان هو هذا فليس عذاب، من يلقونه

 ..الشيطان يغلب أنو  ونزغاته، وسقطاته أدوائه من يتخلص وأن ينبغي، كما الله طاعة على نفسه يقيم أن: هو يريده الذي النجاح فيه ينجح

 نجحسن كيف أدري �� الصعوبة، شديد امتحان أمام فع�� أننا وأحس وخائفا، وج�� الفقرات هذه أمام أقف جعلني الذي الصبر هو هذا

 الدين اهذ أقاموا أنهم وهو عنها؛ تكلمنا التي ا��ٔولى الشروط بعد النجاح شروط أحد هو هذا ..)فصبروا الله ابت��هم ٔان فلما( ..فيه

 رعيلال لهذا أخرى ومواصفات أخرى شروط هذه ..الجنة هو واحدا جزاء إ�� عليه ينتظروا ولم وسلوكا، وعبادة وخلقا عقيدة ضمائرهم في

  .ا��ٔخيار المصطفين وهؤ��ء

 في مازلنا اأنن سنجد -ورجا�� نساء- به استعلوا وكيف الحق، بهذا عاشوا وكيف صبروا، كيف ونرى الصحابة، تاريخ ندرس حينما ونحن

  ..الطريق أول

ا" ا فصبروا، الله ابت��هم ٔان َفَلم�  وقفتو أرددها، ظللت وحقيقةً  جداً، كبيرة كلمة "..نفوسهم حظ من نفوسهم فرغت ٔان وَلم�

 تفرغ كيف نفوسنا؟ حظ من نفوسنا تفرغ فكيف ..الكلمات هذه كتب حينما الرجل ذلك يحسه كان ما أغوار إلى أصل أن أحاول أمامها

 على حتنامصل وتقديم الله، عبادة على أنفسنا حظوظ تقديم من الدنيا، حب من الكسل، من الشح، من ��ٔنفسنا، الغضب من نفوسنا

 وقفم وهذا .الله مع شأنهم لهم كان نفوسهم حظ من فع�� الصحابة نفوس فرغت أن فلما ..أنفسنا حظوظ كلها هذه الجماعة؟ مصلحة

 منه لمطلوبا ا��بت��ء هو ما ..المعاني بهذه يبصره أن وجل عز الله إلى مبته�� صادقا ..نفسه مع منا كل ..طويلة وقفة إلى منا يحتاج

 وحساسة ائما،د متضخمة نفوسنا أن هو نعانيه الذي الكبير الشك�ٕ �فا منها؟ يفرغ أن ينبغي التي النفس حظوظ هي وما عليه؟ يصبر أن

  ..سه�� ليس أمر وهو حظها؟ من نفوسنا تفرغ أن يمكن كيف المعنى؛ هذا نتدبر أن نريد فنحن ذاته، تمس أن منا أي يحتمل و�� دائما،

ا"  الدعوة هذه انتصار هو كان ولو الجزاء، هذا كان ما كائناً - ا��ٔرض هذه في جزاء ينتظرون �� ٔانهم منهم الله علم ٔان وَلم�

 يفكر خطرل يتعرض حينما ولكن ا��ٔرض، في جزاء ننتظر �� إننا يقول منا كثير "..بجهدهم ا��ٔرض في الدين هذا وقيام ٔايديهم، على

 لذلك، يهتز ��ف وحده، وبقي الحق هذا عن كلها الجماعة انفضت ولو يهتم أن يجب �� بأنه المسلم ا��ٔخ يعرف أن ينبغي .التفكير ويعيد

 ينبغي ..الصور من صورة بأي الجماعة هذه إلى نظرتهم و�� الناس قول يهمه و�� عليه، هو فيما شكاً  و�� تردداً، و�� خوفاً، قلبه يخفق و��

  ..ا��آخرة في الجنة وإ�� الله، رضاء إ�� ا��ٔرض في جزاء ينتظر �� وأنه الحق، على بأنه يقين على يكون أن

ا( ا ..بيت و�� بعشيرة اعتزاز و�� أرض، و�� بوطن اعتزاز و�� قوم، و�� بجد اعتزاز نفوسهم في يعد لم وَلم�  كله، ذلك ممنه الله علم أن لَم�

 الله صرن ��ٔن النصر، نؤخر الذين نحن أننا نعرف أن يجب ذلك، قبل وليس ..)الكبرى ا��ٔمانة هذه على أمناء -إذن- أصبحوا قد أنهم علم
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 لهال وعد من نبطئ أو نسرع الذين فنحن المشروط، تحقق الشرط تحقق فٕاذا ،]٧: محمد[ ﴾ َيْنُصْرُكمْ  الل�هَ  َتْنُصُروا إِنْ ﴿  ومشروط صادق

 ..وجل عز الله نصر تحقق إلى ونسارع الله، نصر نستجلب ما بقدر ا��ٔمر مستوى وإلى ا��دعاء مستوى إلى ارتفاعنا فبقدر وجل، عز

 في جزاء إلى تطلع نال يكون �� وحينما ..نفوسنا حظ من نفوسنا تفرغ حينما ..فنصبر يبتلينا حينما ..هذا على وجل عز الله يرانا وحينما

 الله يتفرد التي يدةالعق على أمناء ويجعلنا ويمكننا، الله يصطفينا حينذاك ..الله وبغير الحق بغير اعتزاز أي لنا يكون �� وحينما ..ا��ٔرض

 عالم في الشاملة ملةالكا العبودية ومعنى الواحدة، وا��ٔلوهية الربانية معنى تتحقق فع�� هذا يتحقق وحينما ..شيء كل على بالحاكمية فيها

 تتحقق اآخر، يئاش الله مع قلبه في يشرك �� لله، خالصا عبدا ويصبح ا��ٔمور، هذه ا�ٕ�نسان نفس في تتحقق حينما ..سواء والكون ا�ٕ�نسان

 واحدة ولهيمنة دواح �ٕ�له خاضعا والكون هو ويصبح ا�ٕ�نسان، قلب في الشاملة العبودية معنى ويتحقق ا�ٕ�نسان، قلب في الوحدانية معنى

 .ا�ٕ�نسان حياة في الوحدانية معنى فتتحقق واحدة، ولسيطرة

ٕا�� .البدء ذلك الدعوة تبـدأ  ٔان ٕا�� الرفيع، المستوى هذا على ليتحقق المبارك المنهج هذا من شيء يكن ولم"  رفعت ٔان و

ٕا�� .سواها معها ترفع و�� ..الله ٕا�� ٕاله �� راية ..وحدهـا الراية هذه الدعوة  يف الشاق الوعر الطريق هذا الدعوة تسلك ٔان و

  .حقيقته في الميسر المبارك ظاهره،

 دعوة ٔاو اجتماعية، دعوة ٔاو قومية، دعوة ا��ٔولى خطواتها بدٔات الدعوة ٔان لو لله، ليخلص المبارك المنهج هذا كان وما

 .""الله ٕا�� ٕاله ��: "الواحد شعارها جانب ٕالى شعار ٔاي رفعت ٔاو ..ٔاخ��قية

 التي لنجاحا شروط كل نفوسهم في يحققوا وأن الله، إ�� إله ب�� خطواتهم يبدؤوا بأن ��ٔنبيائه؛ وجل عز الله اختاره الذي المنهج هو فهذا

 .مبارك منهج وهو .الله منهج هذا ..عنها تحدثنا

 .لهل خالصا عبدا ا�ٕ�نسان يكون أن ا�ٕ�نسانية، كما��ته أقصى إلى ا�ٕ�نسان يرفع والذي الرفيع، المستوى هذا به يتحقق والذي

 إليه يرقى لذيا الرفيع المستوى يحقق الذي الوحيد المنهج هو الحق ولدعاة ��ٔنبيائه وجل عز الله شاءه الذي المبارك الرباني المنهج فهذا

 حققيت �� الكبير الهدف وهذا الكمال وهذا .وجل عز لله خالصا عبدا يكون أن وهو أجلها؛ من خلق التي كما��ته أسمى ليحقق ا�ٕ�نسان

 وحدها، للها إ�� إله �� راية رفع هي الله إلى الدعوة خطوات وأولى الله، إلى بالدعوة البدء يكون وأن الله، إ�� إله �� إلى الناس يُدعى أن إ��

  .أخرى راية أي و�� إغراء أي معها يشرك أن دون

 عليهم ليسو  الله، رسالة يبلغوا وأن وجل، عز الله مراد يحققوا أن ا��ٔنبياء ومن الدعاة، ومن ا�ٕ�نسان، من المطلوب أن ونوقن نعلم أن علينا

 َمنْ  ْهِدييَ  الل�هَ  َوَلِكن�  ا�ْحَبْبتَ  َمنْ  َتْهِدي َ�� إِن�كَ ﴿  أمرهم من ليس فهذا يستجيبوا، �� أو لهم الناس يستجيب أو يفشلوا، أو ينجحوا أن

 مهمته والرسول والنبي والداعية فا�ٕ�نسان ..]٢٧٢: البقرة[ ﴾ َيَشاءُ  َمنْ  َيْهِدي الل�هَ  َوَلِكن�  ُهَداُهمْ  َعَلْيكَ  َلْيسَ ﴿  ..]٥٦: القصص[ ﴾ َيَشاءُ 

 وعليهم الله، �إ� إله ب�� يبدؤوا أن الدعاة على ذلك أجل من .شيء ذلك بعد عليه وليس به، الله أمر ما يلتزم وأن يستقيم، وأن يبلغ، أن

 ومعه لقيامةا يوم يأتي النبي أن نعلم وكما ..خلقه من الهدى يستحق من أعلم فالله يكون، ما ذلك بعد يكون ثم الله، بأمر يلتزموا أن
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 الله أمر من فهي النتائج أما .عليهم ما وأدوا وفّوا قد هؤ��ء وكل ،٤أحد معه وليس يأتي والنبي والرج��ن، الرجل ومعه يأتي والنبي الرهط،

  .بالمهتدين أعلم وهو يشاء، من يهدي فالله وحده،

 أو لتقبل كلها شريةالب تقف أن يهمه �� الذي والتزام الراضي، والتزام المعتز، والتزام المستيقن، التزام المبارك المنهج بهذا نلتزم أن بد ف��

 سخطهم أو رالبش رضوان وأما .الله رضوان وإ�� الله، وجه إ�� هذا في يبتغي �� ��ٔنه أص��ً، المؤمن حسبان في ليس فهذا ..يقول ما ترفض

  .الصادقين الدعاة حساب في و�� وا��ٔنبياء، الرسل حساب في أص��ً  يدخل �� شيء فهذا

 قتصاديةا أو اجتماعية أو قومية راية بأي تُْشرَكَ  أن دون وحدها،" الله إ�� إله ��" إلى الدعوة تكون حينما إ�� يخلص �� المبارك المنهج وهذا

 .الشعار هذا غير اآخر شعار أي أو أخ��قية، أو

 واقع ٕالى وتحويلها فكرة ٔاي �ٕ�قامة الطبيعية الخطوات

 ولو تىوح مخلصين، كانوا ولو حتى الحقيقة، عن ضلوا الذين الدعاة بعض من جدية وأشد منطقية وأكثر ذكاء أشد -شك ��- والجاهلية

 الشرك اآثار كل همنفوس من لينخلع عليها، ويتربوا العقيدة، إلى الناس يدعى أن هي الطبيعية الخطوات إن قلنا فكما .طيبة نواياهم كانت

 ويزداد الدين، هذا نويحبو  العقيدة، فيحبون ا�ٕ�نساني، مستواهم يرتفع لكي العقيدة هذه من المنبثق بالخلق أيضا يتخلقوا وأن الماضي،

 أهل ضعضعيت أن إلى سيؤدي -أيضا- وهذا .ابت��ء أو عذاب أو اضطهاد كل سبيله في يتحملوا أن على قادرين فيصبحون به، تمسكهم

 يتحدد لكي ة،العقيد هذه وتتعمق الدين هذا يتعمق ثم .والساحقة العنيفة الضربات هذه أمام المؤمنين هؤ��ء ثبات يجدون حينما الجاهلية

 هؤ��ء يكون لةالدو  تتكون وحينما .ذلك بعد ستأتي الذي الدين هذا لتكاليف العميق والفهم الراضية ا��ستجابة على القدرة خ��لها من

 فرض في ةحقيقي حرية أصحاب -وقتها- وهم سلطة، أصحاب يصبحون عندما بها كلفوا التي بالشرائع يحكموا أن على قادرين المؤمنون

 .المجتمع على يريدون ما

 في جاهدوا ثم ها،علي ا��ٔول الرعيل وربى إليها، دعا ثم ماركس، وضع كما -لهم بالنسبة العقيدة وهي- فلسفة تضع ذلك؛ تصنع والجاهلية

 ا��ضطهاد صةق تحكي والتي -ا��ٔم-" جورجي مكسيم" قصة يقرأ  والذي ..روسيا في سبيلها في أشده العذاب من وتحملوا إقامتها، سبيل

 ذلك، كل على رواصب كيف وتحكي ورجال، وأو��د وبنات ونساء وأطفال عجائز الشيوعية؛ الجماعة مستويات بكافة للشيوعيين القيصري

 أناس على ��ٔحكاما يطبقون بدأوا ثم دولة، تكونت ثم القيصرية، أسقطوا حتى والدعاية الكوادر وبناء الدعوة أساليب يبتكرون كانوا وكيف

 .يطلبونها وكانوا بها، ورضوا الشيوعية، اعتنقوا

 كانت التي بريطانيا في وهايقيم أن أبدا يستطيعوا ولم .روسيا في القيصري المجتمع في الشيوعية يطبقوا أن يستطيعون الشيوعيون كان فما

 حركة ا��ٔكثر وه العمالي المجتمع وأن بريطانيا، في قامت قد الصناعية الثورة أن باعتبار فيها الشيوعية �ٕ�قامة ماركس عند ا��ٔول المرشح

- ل��ٔسف ولكنه .بريطانيا في الشيوعي المجتمع يقوم وأن بريطانيا، في البروليتاريا ثورة تحدث أن يتوقع فكان بريطانيا، في وجودا وا��ٔكثر

 يعيش مازال عامجتم كان وإنما ا�ٕ�ط��ق، على صناعيا مجتمعا يكن لم الذي القيصري المجتمع في قامت الشيوعية أن -للنظرية بالنسبة

 وبعد أسمالية،والر  الصناعة مرحلة بعد -ماركس يقول كما- تأتي أن بد �� التي الشيوعية لقيام مقومات أي له يكن ولم الزراعي، العهد في

                                                           
 .عنهما الله رضي عباس ابن حديث من مسلم رواه  ٤
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 فيها كنت ولم لذلك، تستعد لم بلد في يقيموها أن وأتباعه هو يستطع لم لكنه .ا��ٔموال رؤوس وأصحاب العمال بين الصراع حدوث

 .بها وتقوم الشيوعية تعتنق التي الصلبة القاعدة

 مراحلال هذه على تمر أن بد �� الواقع حيز إلى الفكرة نقطة من دولة أي بناء أو حضارة، أي بناء أو فكرة، أي إقامة خطوات تكون وهكذا

 ذلك يلسب في والجهاد أعدائها، مواجهة في عليها الثبات ثم ونشرها، إليها الدعوة ثم الفكرة، مرحلة -جاهلية أو إس��مية كانت سواء-

  .وإنسانية شريةب ظاهرة ذلك أن باعتبار وتشريعات، أحكام من عليها يترتب لما التنفيذ ثم وسلطة، كدولة الواقع عالم في تقام حتى

 نقطة إلى رةالخاط نقطة بل الفكرة، نقطة من ينتقلوا أن يريدون فهم .الحقيقة ضلّوا الذين ا�ٕ�س��م دعاة عدا ما ذلك يفهمون كلهم والناس

 شتمناهم دق بذلك نكون �� الدعاة بعض من معرفة وأكثر جدية وأشد ذكاء أكثر الباطل أهل إن نقول حينما فلذلك .واحدة مرحلة في الدولة

 لقدوسا عبد �ٕ�حسان مقا�� قرأت وقد .مريرة تكون ا��ٔحيان بعض في والحقائق الحقائق، مع نتعامل نحن وإنما .حقهم في أخطأنا و��

 يقول كان ..إحسان يقول ماذا انظر: لي وقال المقال فأعطاني سيد ا��ٔستاذ عند وكنت م،١٩٦٢ سنة في سيد با��ٔستاذ التقيت أن بعد

 هذه على ثبتي من منا يثبت حتى ا��شتراكية، أجل من ونعذب نعاني ثم أو��، نعتقد أن بد �� اشتراكيين نكون لكي إننا: المقال في

 ..أجلها من لثمنا دفعنا قد ونكون بها، اآمنا قد سنكون ��ٔننا الواقع، في إقامتها في ننجح ذلك بعد ثم -عقيدة تصورهم في ��ٔنها- العقيدة

 ليتبين ابت��ء وإلى ،معاناة إلى تحتاج أنها ويعتبرون عقيدة، يعتبرونها فهم .نقوله الذي الك��م نفس يقول الرجل هذا: سيد ا��ٔستاذ لي وقال

 حينماو  .الدولة يقيمون ذلك بعد ثم أجلها، من بذلوا ��ٔنهم عليها فيحرصون العناء، خ��ل من جيدا تفهم ولكي الكاذب، من الصادق

 في ليقوم لباطلا هذا به يمر أن ينبغي بما وعالمون بباطلهم، عالمون إذن فالقوم .."الميثاق عقيدة" عنه تقول الحكومة كانت الميثاق نزل

 أن يريد الذي التسرع وركيزة الجهل، ركيزة ركيزتين؛ من ينطلقون وإنما وعي، ب�� ا�ٕ�س��مي الحقل في يعملون الذين هؤ��ء عدا ما ..الواقع

 .ذاك في و�� هذا في ينجحون �� لذلك وهم متعجل، الهوى ��ٔن بالثمرات، يعجل

 ٔاو امنظ تفصي��ت دون( ا��ٔولى القضية وحدها هي العقيدة قضية لماذا

 ؟)تشريعات
 -الظاهر يف مشقته على- الطريق هذا واختيار والعقول، القلوب في" الله ٕا�� ٕاله ��: "تقرير في كله المك�ي القراآن شٔان ذلك"

  .الطريق هذا على وا�ٕ�صرار ا��ٔخرى، الجانبية السبل اختيار وعدم

 التي رائعوالش عليها، يقوم الذي النظام تفصي��ت الى التطرق دون وحدها، ا��عتقاد قضية تناول في القراآن هذا شٔان فٔاما

  .واعية وقفة الدين لهذا الدعوة ٔاصحاب ٔامامه يقف ٔان ينبغي مما كذلك فذلك فيها، المعام��ت تنظم

 "..الواحدة ا��ٔلوهية قاعدة على كله يقوم دين فهو ..بهذا قضت التي هي الدين هذا طبيعة ٕان

 هي لعقيدةا قضية تكون أن الدين هذا طبيعة قضت لماذا ..لماذا ..بهذا قضت التي هي الدين هذا طبيعة إن ..التعبير هذا عند ونقف

 ذلك؟ بعد ما إلى النظام وتفصي��ت والتنظيمات التشريعات تأخرت ولماذا ا��ٔولى؟ القضية
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 وقضية دانية،الوح قضية بتقرير البداية تكون أن بد �� كان ثم ومن وحده، لله العبودية أن أساس على تقوم الدين هذا طبيعة أن شك ��

 العقيدة ضيةق غير اآخر منطلق وأي أخرى قاعدة وأي عليه، الدين يقوم الذي ل��ٔساس تخطياً  يكون ذلك بغير بدء فأي الواحدة، الله ألوهية

  .لربهم الناس ولتعبيد الوحدانية، لقضية محققا يكون و�� خاطئا، انط��قا يكون

د جاء الذي- الدين هذا فقضية  قضية الشرائع يةقض تكون أن اقتضت -وتعالى سبحانه لله جميعا الناس ويعبّد وتعالى، سبحانه الله لُيَوح�

 النظام، تفصي��ت عن ��و  الشريعة هذه طبيعة عن يسألوا أن دون ابتداءً  الشرائع قبلوا فقد العقيدة الناس قبل فٕاذا العقيدة، قضية في متضمنة

 الشريعة تكون أن اً تلقائي منها فتنبثق لله كلها السلطة أن تقرر فٕاذا وجل، عز لله إ�� سلطان �� أنه حقيقة في تكمن الوحدانية حقيقة ��ٔن

 هوو  الواحد، الرب وهو الحق، هو فالله النهي؟ هذا أو ا��ٔمر هذا لماذا: يستفسر أن ودون المسلم يسأل أن دون الله، عند من أيضا والنظام

 منه لقيالت يكون وأن وحده، بيده كلها السلطة تكون أن بد �� ثم فمن .خلقه الذي الوجود ذلك على والمطلقة الكاملة السلطة صاحب

  .أيضا الواحد المشرع هو يكون أن طبيعيا كان ثم ومن .وحده إليه التوجه يكون وأن وحده،

 إلى يَُتَطرَق أن وند الب��غ ميدان وعلى الدعوة ميدان على لتسيطر النشأة فترة في العقيدة تنفرد أن فرضت التي هي الدين هذا فطبيعة

  .جانب هذا ..الشرائع أو النظام تفصي��ت إلى يتطرق أن ودون النظام،

 القدر لرفيعا وكالبناء الباسقة، الضخمة كالشجرة ..متشعبة ومجا��ته جدا، هائلة وامتداداته هائلة، مؤسسة ا�ٕ�س��م ..ا��آخر الجانب وعلى

 الضخم لبناءا هذا- ا�ٕ�س��م بناء يقوم فلكي ..ويثبت يقوم لكي جدا عميقة وأساسات جذوراً  يحتاج القامة والعالي الجنبات والمتشعب

 هي لجذورا وهذه ..حياتهم وفي الناس قلوب وفي البشرية واقع في جدا عميقة جذوره تكون أن بد �� -جدا العالي جدا، المتشعب دا،ج

 �� عاليا رفيعا البناء طلقين ما بقدر الواقع في العقيدة جذور تمتد ما وبقدر العقيدة تتعمق ما وبقدر العقيدة تثبت ما فبقدر ..العقيدة جذور

  .كانت مهما العواصف فيه تؤثر و�� يتزحزح

 ويحتاج ذور،الج هذه تتعمق لكي طوي�� زمنا يحتاج هذا وكان العقيدة، هذه جذور تتعمق أن الدين هذا لطبيعة استجابة -إذن- بد �� فكان

 هو فأصبح لعقيدة،ا خطاب على التوحد كان ثم فمن وتفصي��ته النظام أمور في الناس يتشتت لكي�� بالخطاب، العقيدة تتفرد أن أيضا

  .النشأة بداية في الناس يتلقاه الذي الوحيد الخطاب

 كله الدين هذا بناء عليه يقوم الذي ا��ٔصل هي ا��ٔلوهية حقيقة

 شريعاتهت وكل تنظيماته كل ..الواحدة ا��ٔلوهية قاعدة على كله يقوم دين فهو ..بهذا قضت التي هي الدين هذا طبيعة ٕان"

 التقاليد نم لتقليد و�� العادات، من لعادة و�� ا��ٔحكام، من لحكم و�� النظام، من لشيء شرعية ف�� "..الكبير ا��ٔصل هذا من تنبثق

 ذرة ندت أن يجوز ف�� شيء، كل على مهيمنا سبحانه الله يكون أن ا��ٔلوهية؛ شأن هو هذا ��ٔن التوحيد، قاعدة من منبثقة تكون أن إ��

 هذا لىع تهيمن التي الواحدة السلطة قاعدة ..الله إ�� إله �� قاعدة وهي القاعدة، تلك من منطلقة تكون أن دون البشرية حياة في واحدة

 هيمنا،م يكون أن أو سلطة، صاحب يكون أن يستحق �� اآخر شيء أي ��ٔن ..بالسلطة متفردة تكون أن وحدها تستحق والتي الوجود،

 .يوجده أن الله شاء من أو الله، وجود إ�� حق وجود و�� الله، سلطة إ�� سلطة هناك ليس فٕاذن له، مخلوق فهو الله عدا ما كل ��ٔن

 القاعدة هذه نم منبثقة تكون أن بد �� والموازين والقيم والمشاعر والتقاليد والعادات كلها واللوائح كلها والتشريعات كلها فالتنظيمات
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 ��ٔغصان،ا المتشابكة الظ��ل، المديدة الوارفة الباسقة، الضخمة الشجرة ٔان وكما" ..الواحدة ا��ٔلوهية قاعدة وهي والحقة، الحقيقة

 خامتهاض تناسب واسعة، مساحات وفي بعيدة، ٔاعماق على التربة في بجذورها تضرب ٔان لها بد �� ..الهواء في الضاربة

 ينظمو وصغيرها، كبيرها البشرية شؤون ويتولى كلها، الحياة يتناول نظامه ٕان ..الدين هذا فكذلك ..الهواء في وامتدادها

 معال في كذلك ولكن وحده الشهادة عالم في و�� ا��آخرة، الدار في كذلك ولكن وحدها الدنيا الحياة في ��- ا�ٕ�نسان حياة

 فهو -والنوايا السرائر ودنيا الضمير ٔاعماق في كذلك ولكن وحدها الظاهرة المادية المعام��ت في و�� عنها، المكنون الغيب

 "..ٔايضاً  وا��نتشار والعمق والضخامة السعة بهذه ؤاعماق جذور من ٕاذن له بد و�� مترامية، شاسعة هائلة ضخمة مؤسسة

 أننا كش �� جمال، لها أن عن فض�� إلينا، يوصلها أن يريد التي الحقيقة عن تعبر خاص، ومذاق خاص طعم لها سيد ا��ٔستاذ وكلمات

  .القضية توضيح جانب إلى به، نستمتع

 اهذ طبيعة أن قاعدة القاعدة؛ هذه هو السر وهذا ..وامتداده الدين هذا بناء في نفسه يحدد وطبيعته، الدين هذا سر من جانب وهذا

 وفي هنفس بناء في الدين هذا منهج حددت التي هي ا��ٔساسية القاعدة هذه أو الكبير ا��ٔصل هذا وحده، لله الناس لتّعبد جاءت الدين

 من ماناوض الصحيحة، النشأة ضرورات من ضرورة كلها النفس لشعاب واستغراقها وشمولها وتمكينها العقيدة بناء من وجعلت امتداده،

  .ا��ٔعماق في جذورها من والضارب الهواء في الشجرة من الظاهر بين والتناسق ا��حتمال ضمانات

 والتدبر ية،ا��ٔلوه مقام على والتعرف الله، على التعرف أهمية وهو نموت؛ حتى نكرره سنظل وما نكرره ما أهمية -أيضا- لنا يتبين هنا ومن

 ا��ٔلوهية مقام على اوتعرفن ا��ٔلوهية حقيقة مع عشنا فكلما ..وأسمائه بصفاته الله وتفرد الله وهيمنة الله عظمة دائرة في بالحياة وا��هتمام

 ةكثر  و�� سؤال كثرة منا تحتاج �� نيرة واضحة أمامنا الوجود هذا صفحة وأصبحت ا��ٔمور، كل ظهرت وكلما العقد، كل انحلت كلما

 الحقائق كل لنا حفتتض ولماذا؟ ..ولماذا الله؟ غير من شرعا نتلقى أن يليق �� لماذا الله؟ نعبد لماذا خلقنا؟ لماذا لنا فيتضح ..استفسار

 ومن سابقا؛ نهاع قلنا التي الوسائل خ��ل من ا��ٔلوهية مقام على والتعرف التدبر أهمية تبدو هنا ومن وجل، عز الله معرفة في تعمقنا كلما

 مهيأة ولناوعق قلوبنا تجعل التي ا��ٔسباب بكل نأخذ أن بعد الله، كلمات مع الهادئ والعيش الخلوة، وقت في القراآن مع الحياة أهمها

 جئنا ٕاذاف ..سوءا نرتكب وأ�� ظلما، نرتكب وأ�� ح����، ورزقنا ح���� طعامنا يكون وأن المعصية، عن البعد وكذلك ..القراآن من للتلقي

 معراج في نظلس تعرفنا ومهما تدبرنا ومهما عشنا ومهما الواحدة، ا��ٔلوهية حقيقة على خ��له من وتعرفنا فيه، وعشنا لنا تفتح القراآن إلى

 عن لعجزا أن والعلماء العارفون يقول وكما المطلق، إدراك عن قاصرا سيظل المحدود الكائن ��ٔن أبدا، المعراج ذلك ينتهي ولن ..التعرف

 مقامهاوب بها ا�ٕ�حاطة وعن ا��ٔلوهية إدراك عن بالعجز الدائم إحساسك ��ٔن إدراك، ا�ٕ�دراك عن فالعجز الحقيقة، في إدراك هو ا��ٔلوهية إدراك

 رتفعتا ومهما مداركك، اتسعت مهما بذلك ا�ٕ�حاطة تستطيع لن ��ٔنك الحق، هو هذا ��ٔن إدراك، -الحقيقة في- هو وبعظمتها وبصفاتها

 وأن العقول، تعرفه أن جلّ  سبحانه الله ��ٔن بعد، كله تعرفه ولم الطريق مشارف على أنك تحس دائما فستظل الله، على التعرف معراج في

 ..له عبيدا ويجعلنا يحيينا الذي بالقدر إ�� القلوب، تدركه

 ��" فيه تمثلت الذي النظام الوقت نفس في معها استقر البعيدة، الغائرة ٔاعماقها في" الله ٕا�� ٕاله ��: "عقيدة استقرت ومتى"

 يات،النظر  عند وقوفا هذا وليس للوقت، ضياعا هذا فليس تعميقها في الوقت من العقيدة أخذت مهما هذا أجل ومن ..""الله ٕا�� ٕاله
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 بأن �ٕ�حساسا منها لينبثق الله، إ�� إله �� قضية تستقر حتى ا�ٕ�نسان، ذلك أعماق في التوحيد لحقيقة وزراعة للقلب، غذاء هي وإنما

  ..وحده الله عند من أيضا والشرع النظام

 ��" فيه تمثلت الذي النظام الوقت نفس في معها استقر البعيدة، الغائرة ٔاعماقها في" الله ٕا�� ٕاله ��: "عقيدة استقرت ومتى"

 لهذا ابتداء لنفوسا هذه واستسلمت العقيدة، فيها استقرت التي النفوس ترتضيه الذي الوحيد النظام ٔانه وتعين ،"الله ٕا�� ٕاله

 .."ا�ٕ�يمان مقتضى هو ابتداء فا��ستس��م ..تشريعاته عليها تعرض ٔان وقبل تفصي��ته، عليها تعرض ٔان قبل حتى النظام،

 والقبول بالرضى ونظامه شرعه تتلقى تعالى لله المستسلمة النفوس

إِنْ ﴿  لله عبد هو الكون في ما كل أن حقيقة الكبرى؛ الحقيقة مع ا�ٕ�نسان يتطابق ذلك يحدث وحينما  َحْمِدهِ بِ  يَُسب�حُ  إِ��� َشْيءٍ  ِمنْ  َو

 عن يشذ الذي هو وحده وا�ٕ�نسان ..العبودية مقام في كله والكون يسبح، كله فالكون ..]٤٤: ا�ٕ�سراء[ ﴾ َتْسبِيَحُهمْ  َتْفَقُهونَ  َ�� َوَلِكنْ 

 إ�� نظام �� أنه ادا��عتق واستقر أعماقه، في الله إ�� إله �� حقيقة استقرت فٕاذا لله، العبودية طريق غير طريقا يرتضي حينما القاعدة هذه

 واحدا كماح حتى أو ��ئحة أو تشريعا أو نظاما تتلقى أن من ونافرة النظام، هذا مع تماما متوافقة نفسه وأصبحت أعماقه، في الله نظام

 سبحانه وحده لهل عبوديته في والشاملة الكاملة العبودية حقيقة وهي الكبرى؛ الحقيقة مع تطابقت قد الوقت هذا في تكون الله، غير من

 هناك ذلك فقبل ..قطف الناس واقع في الشريعة تحقق هو وليس فقط، التنفيذ هو وليس ..ا�ٕ�يمان مقتضى هو ابتداء فا��ستس��م .وتعالى

 ا��ٔول، المنطلق هو هذا ..لله إ�� سلطة �� وأنه السلطة، صاحب هو وحده الله بأن وا�ٕ�يمان ا��ستس��م وهي جدا؛ مهمة واحدة خطوة

 لهذه مظهرا تكونل ونواهيه، الله بأوامر وا��نتهاء ا��ئتمار ذلك بعد ويأتي الشريعة، ذلك بعد تأتي ثم .القلب في ا�ٕ�يمان يحقق الذي وهو

 كانوا نافقونفالم مؤمنا، يكون �� ولكنه الله، لشرع يستسلم من وهناك الله، أمر ينفذ من فهناك ..ذاتها الحقيقة ليست فهي الحقيقة،

 ا�ٕ�يمان عنيي حقاً  كان إذا فا�ٕ�س��م ..الظاهر استس��مهم ينفعهم لم لذلك الله، ��ٔلوهية مستسلمين يكونوا لم ولكنهم الله شرع ينفذون

 س��ما��ست هذا تحقق فٕاذا ..دائما له شيء كل يعبّد أن ينبغي الذي الوحيد، السلطان صاحب هو، إ�� �� الذي الله هو وحده الله بأن

 الغربة منو  المعرفة، إلى الجهل ومن النور، إلى الظلمات ومن ا�ٕ�يمان، إلى الكفر ومن ا�ٕ�س��م، إلى الجاهلية من ا�ٕ�نسان انتقل فقد ابتداء

 لىإ  أبدا ينتقلون �� بالحرارة المفعم المفهوم بهذا الناس يدركه لم إذا جداً  ضخمٌ  فارق وهذا ..السعادة إلى الشقاء ومن ا��ٔنس، إلى

 نبثقت القلب، في تكمن حقيقة فهو ا�ٕ�س��م أما ..ا��ستس��م مظهر هذا الحدود، أنفذ وأن أصوم وأن أصلي أن ليس فا�ٕ�س��م ..ا�ٕ�س��م

 ا�ٕ�يمان مقتضى هو هذاف ..ا�ٕ�نسان حياة في شيء كل في الله وتحكيم النظم وتطبيق التشريعات تطبيق هي التي الوارفة الشجرة تلك منها

 عنها هالل رضي كخديجة ا�ٕ�يمان؛ قمة وفي وموحدا مسلما ومات الشريعة، تتنزل أن قبل مات من المسلمين من وهناك .ا�ٕ�يمان هو وليس

 دائرة من ينتقلوا بأن كلفوا شيء؛ بكل كلفوا هم الحقيقة وفي ..بشيء يكلفوا لم فهم ..مكة في ماتوا أو قتلوا الذين المؤمنين من وغيرها

 أن من سانا�ٕ�ن ينتقل أن فالمطلوب .المطلوب هو وهذا لذلك، فاستجابوا التوحيد، دائرة إلى الشرك دائرة ومن ا�ٕ�يمان، دائرة إلى الكفر

 العبد ولكن ء،يشا حينما وينهاه يشاء حينما يأمره الله أمر فهذا ينهى أو يؤمر أو يكلف أن أما ..لله عبدا يكون أن إلى الله لغير عبدا يكون

 فٕاذا الله، من ليتلقى يقف أنه يحس وهو أحدا، به يشرك �� وجل عز لله خالصا عبدا وأصبح ..ا��ٔحد الواحد لله العبودية دائرة في أصبح

 .الحقة العبودية وجوهر وملخص مفهوم هو وهذا عنه، سينتهي شيء عن نهاه وإذا سينفذه، بشيء الله أمره
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 ويحتاجون تنظيما، نيحتاجو  ا��ٔرض في يعيشون حينما فالناس .الناس لحياة طبيعي ومقتضى طبيعي كأمر ذلك بعد التشريعات جاءت ثم

 الذي لسلطةا صاحب ومن الحق صاحب من الشريعة تتنزل أن بد �� فكان نشاطاتهم، وتنظم ع��قتهم تنظم قوانين ويحتاجون تشريعا،

رَ   قلوبهم، في هالل إ�� إله ب�� فقط يعيشوا بأن مكلفون المؤمنون كان ذلك قبل لكن لينزلها، صالحا يراه الذي الوقت إلى الشريعة هذه أخ�

 هذا ..لله ��إ  ينقادون و�� الله، إ�� يوالون و�� الله، إ�� يرجون و�� الله، إ�� يخافون و�� الله، إ�� يرون �� كانوا شيئا، الله مع يشركوا �� وأن

 أن إلى الله، غير عاومرج وسلطانا إلها فيها يرتضون التي جاهليتهم من وقت، كل في إليه الناس ينتقل أن الله يريد التي العبودية جوهر هو

 ��و  النظام قضية ليست فهي ..إليه الناس يدعى أن ينبغي الذي ا�ٕ�س��م جوهر هو هذا ..وحده الله هو وسندهم وإلههم مرجعهم يكون

  .ا�ٕ�ط��ق على النظام تفاصيل

 منه شيء على رضتعت �� والقبول، بالرضى وتشريعاته ا�ٕ�س��م تنظيمات -بعد فيما- النفوس تلقت ا��ستس��م هذا وبمثل"

 العادات وا�بطلت الميسر، وا�بطل الربا، ؤابطل الخمر، ا�بطلت وهكذا ..له تلقيها بمجرد تنفيذه في تتلكأ  و�� ٕاليها، صدوره فور

 لهك هذا من شيء في تجهد ا��ٔرضية الحكومات بينما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من كلمات ٔاو القراآن، من باآيات ٔابطلت ..كلها الجاهلية

ٕاع��مها، ودعايتها وسلطاتها، وجندها ؤاوضاعها، ونظمها وتشريعاتها، بقوانينها  نم الظاهر تضبط ٔان ٕا�� تبلغ ف�� و

 ".والمنكرات بالمنهيات يعج المجتمع بينما المخالفات،

 بعض في حتىو  تناقش، أن ودون تجادل أن ودون تتلكأ  أن دون الله تشريعات القلوب هذه تلقت القلوب في الله إ�� إله �� تعمقت فحينما

 الصحابيات ورأينا ..اتفصي��ته لتعرف ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى تذهب أن قبل حتى تطبقها كانت ..تفصي��تها من شيئا تتبين أن دون ا��ٔحيان

 هنرؤوس على كأن معتجرات وهن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى ذهبن: فتقول عنها الله رضي عائشة تحكي كما الحجاب اآيات تنزلت حينما

 �ءهؤ� عند يكن لم هذا ..شروطه أو الحجاب شكل عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ليسألن ينتظرن أن دون بها، واحتجبن مروطهن شققن ..٥الغربان

 السيدة من رائع وصف وهذا الغربان، رؤوسهن على كأن معتجرات وهن ذهبن ورسوله لله الخالصات المؤمنات الجادات الصحابيات

 ُحرّمت وحينما ..أنيتلك أن دون هكذا فذهبن وتقواها، علمها بقدر ا��ٔدبي التعبير وجمال التشبيه على وقدرتها ب��غاتها منه نتبين عائشة

 الناس فألقى حرمت، قد الخمر إن أ�� ُحرّمت، قد الخمر إن أ�� يقول المدينة طرقات في يمشي واحد لرجل إ�� ا��ٔمر يحتج لم الخمر

 حظتهال في استجابوا قد الناس ��ٔن طويلة، ��ٔيام المدينة طرقات في تفوح الخمر رائحة وظلت ٦المدينة سكك في فجرت الخمور بدنان

  ..بكلمة ..الخمر بها يشربون كانوا إناء كل وحطموا فأراقوا

 تفعم يالت الصورة بهذه ؛ملسو هيلع هللا ىلص قائدهم وأمر مو��هم وأمر سيدهم وأمر ربهم أمر يتلقون الصحابة كان كيف لنا تبين الصورة هذه أن شك ف��

 وإنما ..استفسار و�� تساؤل و�� تردد و�� تلكؤ دون إشارة لكل يخضعون هكذا وجنوده أتباعه يرى حينما والرضا، بالفرح قائدهم قلب

 فهو ذلك غير اآخر شيء وأي ..العقيدة هي وهذه ا�ٕ�س��م، هو وهذا ا�ٕ�يمان، هو هذا ..فوري بشكل لحظتها في فهموها كما يطبقونها

 أن فاعلموا رةالكثي التساؤ��ت إثارة أو الشك أو التلكؤ أو التردد من شيء ا��ٔتباع نفوس في ظهر فكلما .الدين هذا إقامة في وتراخ نقص

  .وتعالى سبحانه الجليل لربهم وتوقير يقين عدم من الناس هؤ��ء قلوب في مما ناتج هذا

                                                           
 .المنذري عنه وسكت عنها، الله رضي عائشة حديث من مردويه وابن حاتم أبي وابن داود أبو أخرجه  ٥

 .١٣٢ص. ٣ج البخاري صحيح  ٦
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 .ومذاقها اهاومعن وشكلها روحها تحمل عبودية مظاهرها، وأبهج وأروع أجلى في وتبدو ..العبودية تتحقق ا��ستس��م هذا يتحقق وحينما

 ليس ل��،مذ إنسانا ..هكذا ربه مع يكون أن يجب فا�ٕ�نسان ..نتوءات فيه ليس الذي المذلل الطريق هو المعبد الطريق أن نعرف ونحن

 وإنما ..به كلف لما لمستثقلا استفسار و�� المتثاقل استفسار و�� الشاك استفسار فيه ليس تلكؤ، فيه ليس اعتراض، فيه ليس نتوءات، فيه

  .منشرح هادئ راض وهو وسيده ربه طاعة إلى ينقاد ذلو�� عبدا يكون

 أجلى في لعبوديةا فتتحقق الزمن، أوقات كل وفي الحياة، مجا��ت كل في الشكل بهذا ا��ستس��م يتحقق حينما العبودية تتحقق وهكذا

  .معانيها

 المجتمع إنسانية وتتحقق المجتمع، عدالة تتحقق الحياة، يُْسر معها يتحقق شيء؛ كل معها يتحقق الشكل بهذا العبودية تتحقق وحينما

  .أيضا واللذة المتعة وتتحقق والطمأنينة، ا��ٔمن ويتحقق نظيفة، الحياة وتصبح الحياة، جمال ويتحقق أيضا،

 يرى حينما كثرأ  ويحزن أكثر ويأسى أكثر ويتعجب يرفضونه؟ ولماذا وجل؟ عز الله دين الناس يطيق �� لماذا المؤمن ا�ٕ�نسان يتعجب لذلك

 عباده يَُؤّمن اللهو  لماذا؟!قصور و�� معصية و�� تردد و�� لجاجة فيها ليس التي العبودية درجة إلى يرتفع أن على قادر غير المؤمنين مجتمع

 حقيقة فهذه ..بادتهع حق الله عبد إذا ل�ٕ�نسان يتحقق شيء فكل إنسانيتهم، ويرفع وينظفهم بينهم العدل ويقيم حياتهم وييسر ويمتعهم

 غبة،ر  و�� تشكيل و�� نظام تحت يُقَهروا أن إلى ندعوهم و�� سياسي، حكم إلى ندعوهم �� نحن .إليه الناس ندعو ما وحقيقة العقيدة،

 ويتحقق ان،ا�ٕ�نس إنسانية حقيقة خ��لها من يتحقق التي لله العبودية إلى ندعوهم والسعادة، واليسر والطمأنينة الراحة إلى ندعوهم وإنما

 مجال المجا��ت؛ هذه عن نتحدث أن أردنا لو ونحن .والطهر والنظافة الجمال مع الحياة؛ مجا��ت كل في ا�ٕ�نسان سعادة كل معها

 لكننا ر،اآخ وقت في يتيسر قد جدا طويل حديث إلى نحتاج العدالة ومجال وا��ٔمن الطمأنينة ومجال المتعة ومجال الجمال ومجال اليسر

  .لمعام��تا تنظم التي والشرائع النظام تفصي��ت إلى التطرق دون العقيدة قضية عند بدء ذي بادئ الوقوف كان لماذا نوضح ا��آن

 جاد حركي عملي منهج ٔانه القراآني المنهج سمات من

 ليحكم جاء ..جاد حركي عملي منهج الدين هذا ٕان .القويم المنهج هذا في يتجلى الدين هذا طبيعة من اآخر وجانب"

 ٕا�� شر�عي �� فهو ثم ومن ..ٔاساسه من يغيره ٔاو يعدله، ٔاو يقره، ..بٔامره فيه ليقضى الواقع هذا ويواجه واقعها، في الحياة

  "..وحده الله بحاكمية ابتداء يعترف مجتمع في فع��ً، واقعة لحا��ت

 تضحي وسوف "..جاد حركي عملي منهج الدين هذا ٕان" ..القراآني المنهج بطبيعة الخاص الفصل هذا في الثالثة النقطة هي وهذه

 فما ..قيدةبالع البداية ضرورة عن فيه يتحدث الذي الوقت في جاد، حركي عملي منهج بأنه يعنيه الذي ما ذلك بعد الشرح خ��ل من

 ذلك أن وبين دة،العقي قضية عند القراآن فيها يقف عاما عشر ث��ثة فترة وانقضاء البداية، هذه على وا�ٕ�صرار بالعقيدة، البداية صلة هي

 ذلك صلة هي فما ..نظرية أو فلسفة عن عبارة العقيدة أن -الناس يفهمها كما أو- العقيدة أن فالمفهوم جاد؟ حركي عملي بمنهج متصل

 تصورا أو لسفةف الناس يظنه عما فيه يتكلم الذي الوقت في جاد عملي أو حركي منهج أنه طبيعته من الدين هذا أن عن يقوله أن يريد بما

 نظريا؟
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 التصور يف التميز شديدة نقطة وهذه .."!"الواقع" مع يتعامل ،"منهج" ٕانه.. !"الفروض" مع تتعامل" نظرية" ليس ٕانه": يقول

 اللحظة ذمن الواقع مع يتعامل منهج فا�ٕ�س��م ..البداية هذه وعلى النقطة هذه على يصر الدين هذا ��ٔن ا�ٕ�س��مي، الدين وفي ا�ٕ�س��مي

 مع يتعامل �� القراآنف العقيدة، قضية فيه يعرض الذي الوقت نفس في واقعيا منهجا ويحدد واقعا، يواجه وهو القراآن، فيها تنزل التي ا��ٔولى

 إلى تتحولو  حركة، إلى العقيدة تتحول ا��ٔولى اللحظة فمنذ ..ل�ٕ�نسان حركي موّجه أنها على معها يتعامل إنما نظرية، أنها على العقيدة

 وبين العقيدة بين الصلة هذه من مزيداً  وسنعرف .التحقيق تنتظر كنظرية الناس أذهان في معلقة تظل و�� ا��ٔرض، على خطوات وإلى عمل

 ..قليل بعد الواقع مع يتعامل عملي منهج كونها

 يقر ٔان ويرفض لله ٕا�� ليست الحاكمية ؤان الله، ٕا���  ٕاله �� ٔان: عقيدة يقر الذي المسلم المجتمع يقوم ٔان ٔاو��ً  بد ف��"

  "..القاعدة هذه على يقوم �� وضع ٔاي شرعية ويرفض الله، دون من ��ٔحد بالحاكمية

 فلم ..الحياة يف واقعي وجود له الذي الواقعي، الجاد الحركي المسلم المجتمع تّكون العقيدة هذه فيها تنزلت التي ا��ٔولى اللحظة فمنذ

 لهذا بالنسبة حدث يالذ ..يطبقونها ثم يعتنقونها أفراد جاء -أجيال أو سنين بعد- ثم عقل، في فلسفة أو كتاب، في نظرية العقيدة تظل

 زيدو  خديجة ومن أو��، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من المكونة ا��ٔولى الط��ئع في ممثلة المسلمة، الجماعة تحركت ا��ٔولى اللحظة منذ أنه الدين

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يهاف يتلقاها التي اللحظة نفس في العقيدة ويتلقوا المسلم، المجتمع ذلك يّكو�نوا لكي ،-عنهم الله رضي- بكر وأبي وعليّ 

 يقولس كما- هذا يكن ولم ..بكلمة وكلمة بلحظة، لحظة الوحي إيقاع على خطواتهم وتتحرك الوحي، خ��ل من ويتحركون معه، فهم

 واقع عم بجدية يتعامل وحركي، عملي دين أنه الدين؛ هذا شأن هذا وإنما ..مرة ��ٔول يتنزل بأنه و�� الدين، هذا بنشأة مرتبط -ذلك بعد

 ليس فهو .هامع وتفاعله للعقيدة تلقيه مع يتواكب الذي نموه خ��ل ومن الحقيقية، حاجاته خ��ل من الواقع هذا مع فيتحرك ا�ٕ�نسان،

 ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يهاف نُبّيء التي ا��ٔولى اللحظة منذ المسلم المجتمع تكو�ن فعندما .الواقع مع يتعامل منهج ولكنه الفروض، مع تتعامل نظرية

 من يتلقون همو  يتلقى، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول واحد؛ موقع في جميعا أصبحوا وزيد، علي ثم بكر أبا ذلك بعد ثم خديجة، فيها ودعى اقرأ، بكلمة

 نهاهم،وي ويأمرهم ليحركهم تلقوه، الذي الوحي إيقاعات مع -المسلمة الجماعة يمثل الذي- جميعا الركب ذلك ويتحرك ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

  .الجديدة العقيدة وحسب الجديد المنهج حسب كيانهم ذرات وينظم ويكو�نهم

 قائده،ع الجاهلي؛ للمجتمع الو��ء من اللحظة نفس في َخلُصوا قد كانوا ا��ٔولى اللحظة منذ الله إ�� إله �� حقيقة يعرفون كانوا و��ٔنهم

 ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كبذل ونُبّيء بالوحي، -الس��م عليه- جبريل فيها جاء التي ا��ٔولى اللحظة منذ فأدركوا فيه، شيء وكل وأفكاره، وتصوراته،

 .وحده الله يةعبود إلى العبيد عبودية من وقلوبهم وعقولهم بكيانهم تحولوا قد وأنهم الله، شرع هو الشرع وأن لله، إ�� حاكمية �� أنه أدركوا

 العقيدة، هذه ىعل يلتقون ث��ثة أول منذ يتكون المسلم فالمجتمع قلي��، المجتمع ذلك كان مهما- "..فع�� المجتمع هذا يقوم وحين"

ٕالى تنظيم ٕالى تحتاج واقعية، حياة له تكون" -بها ويتحركون  وفي النظم قريرت في الدين هذا يبدأ  فقط وعندئذ ..تشريع و

 "..والشرائع النظم من لغيرها ٔاص��ً  رافضين والشرائع، للنظم ٔاص��ً  مستسلمين لقوم الشرائع سن

 جاهليا ا��ٔمسب كان الذي وا�ٕ�نسان والجاهلي، المشرك الواقع الواقع؛ مع تتعامل حركة نفسه في تنبت العقيدة ا�ٕ�نسان يتلقى وحينما

 وأدرك دا،جدي تصورا تلقى وقد ا��ٔخرى، الضفة إلى ا��آن انتقل قد وموازينها، الجاهلية قيم خ��ل من ومتحركا ل��ٔصنام، وعابدا ومشركا

 إليه انتقل ذيال الجديد الموقع حددت التي الشعورية المفاصلة تلك حدثت اللحظة نفس وفي ..ثم ومن أجلها، من خلق التي الحقيقة
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 لشاك،ا المستريب نظرة إليها ونظر الجاهلية، من عليه كان ما كل ا�ٕ�س��م عتبة على وترك مشركا، جاهليا با��ٔمس كان الذي الرجل ذلك

 وأن إليها، هيتوج أن وحدها وتستحق تعبد، أن وحدها تستحق التي الجديدة الجهة ولهذه الجديد، الدين لهذا وكيانه وعقله قلبه وأعطى

 .منها يتلقى

 إلى فيها تاجيح مواقف عنده وتصبح مشك��ت، عنده وتصبح مشاعر، نفسه في تنبت أن بد �� صغيرا كان الذي الجديد المجتمع هذا

 إليها، نتقلا التي الجديدة ا��نتقالة هذه من نابعة مشك��ته كانت مكة في كان حينما المسلم المجتمع أن شك و�� تحديد، وإلى تنظيم

 داخل مالمسل بتفاع��ت متص��ً  وليس الجاهلي، المجتمع تجاه المسلم بسلوكيات متص��ً  المكي القراآن من نزل ما كل كان ثم ومن

 مع هي ك��تهمش أكثر كانت ولكن لله، الحقيقية وبالعبودية الشعورية بالمفاصلة يعيش ظل ا�ٕ�س��مي ا�ٕ�طار ففي ..ا�ٕ�س��مي ا�ٕ�طار

 توجيهات لوقتا ذلك في كلها التوجيهات فكانت ..بها اآمن التي عقيدته عن للتخلي ويراوده ويعذبه، يضطهده الذي الجاهلي المجتمع

 ذلك مشك��ت فكانت .بالمرصاد أمامها يقف الذي الجاهلي الواقع وبين الوليدة الجماعة بين الدائر الصراع بذلك متصلة عقدية،

 شدة لىإ  البشر من مجموعة أي تتعرض حينما دائما يحدث وهذا .الجاهلية وبين بينها الصراع جو -عليها يغلب أو- محصورة المجتمع

 وبروحه، نفسهب أخاه يفدي منهم واحد كل فتجد خارجيا، عدوا يواجهون ��ٔنهم وتختفي، تنتفي تكاد الداخلية مشاكلها أن فتجد معينة،

  .حقيقي وحب وئام في معا ويعيشون

 جهةلموا متجهة كانت كلها طاقاتها ��ٔن حل، إلى تحتاج مشك��ت بداخلها يكن لم الجاهلي المجتمع مواجهة في المسلمة فالجماعة

 تبدأ  الراحة، فترة وتأتي الشدة فترة تنتهي حينما ولكن .جذورها من يقتلعها أن ويريد وجودها، ويترصد يترصدها الذي الكبير الهائل الخطر

 تنشغل النفوس فبدأت اختفى، قد الكبير الصراع ��ٔن ذلك ..للذات متطلبات هي ��ٔنها تافهة، أشياء على والصراعات المشاكسات

 عقيدة على داهم خطر أمامها كان ..مكة في حياتها في ا��ٔولى المسلمة الجماعة كانت فكذلك .ا��ٔرض وبتفاهات الصغيرة، بتفاهاتها

 لكبرى؛ا بالقضية منشغلين فكانوا ..يحطمه أو الكنز هذا يسرق أن يريد وعدو عليهم، به منّ  قد الله أن أحسوا كنز وعلى عليهم غالية

 الصراع، بهذا لينمنشغ وكانوا الحال، بطبيعة قلة كانوا ..بأنفسهم منشغلين يكونوا ولم ..الجاهلية وبين الكفر وبين بينهم الصراع وهي

 تحتك روزاتب و�� نتوءات هناك تكن فلم العقيدة؟ هذه على أثبت كيف ا�ٕ�س��م؟ دين على أثبت كيف نفسه، ينقذ أن يريد واحد وكل

 ليس همحيات ��ٔن حياتهم، تنظم تشريعات إلى حاجة ثمة هناك يكن لم هذا أجل فمن ..مكة في المسلمة الجماعة في ببعض بعضها

 وهذه .الكبير الداهم الخطر ذلك أمام الصغيرة أمورهم وعن ذواتهم وعن أنفسهم عن ذاهلون ��ٔنهم المشك��ت، نادرة أو مشك��ت، فيها

  .حياتهم تنظم كثيرة تشريعات إلى الوقت هذا في حاجتهم عدم ِحَكم إحدى

 والشرائع النظام تطبيق لضمان ضروري السلطان وجود

 الحرام، حرموي الح��ل ويحل ليقيمها، بها ويطالب الشرائع، عليه تنزل لكي المسلم فالمجتمع جاد، منهج المنهج هذا أن: الثاني وا��ٔمر

 خرج ثم أتباعه هاب كلف وإذا يستطيع، و�� يقيمها أن يريد ��ٔنه عليه، عبئاُ  الشريعة هذه تصبح وإ�� واقعه، على سلطان له يكون أن بد ��

 الشرائع ههذ تتنزل أن شيء في الجدية من يكن لم ولذلك .تعزيرا عليه يقيم أن و�� حدا، عليه يقيم أن يملك �� عصى أو أحد عليها

 التشريعات تتأخر أن نإذ الجدية من فكان .سلطان فيه للمسلمين يكون الذي المجتمع يقوم حتى التشريع ث��جة في تجمد أو بها، فُيستهزأ 

 ..ويوجهها الحياة يحكم أن يستطيع سلطان المسلم للمجتمع يكون ريثما
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 هذا في عوالشرائ النظام تنفيذ يكفل ما مجتمعهم وعلى ٔانفسهم على سلطان من العقيدة بهذه للمؤمنين يكون ٔان �� بدو "

 ا��ٔنظمة تضيتق واقعية من المجتمع هذا لحياة يكون ما فوق ..جديتها للشريعة ويكون هيبته، للنظام يكون حتى المجتمع

 "..فورها من والشرائع

 حرمت أو أحلت وأ  طالبت فٕاذا هيبتها، للشريعة تصبح حتى مقدراته، على مهيمناً  المجتمع هذا يكون أن بد و�� السلطان، من إذن بد ف��

 التشريعات هذه تأخرت أن بد ف�� ا��ٔمر، لهذا الناس استجابة بحسب يعاقب وأن يكافئ أن يستطيع حتى هيبته للنظام ويكون لها، يستجاب

 فيتنزل شريع،ت إلى تحتاج مشك��ت المجتمع هذا خ��ل من تنبثق ثم سلطان، فيه للمسلمين يكون الذي المناسب الوقت يأتي حتى

 أدرك اللحظة هذه في التشريع نزل فٕاذا ..بها الناس وبٕاحساس وبأصدائها، وبأبعادها الحقيقي، بحجمها الواقعية الحالة ليعالج التشريع

 خ��ل ومن ينتظرونها، حاجة خ��ل من نزل ��ٔنه ..واقعهم في تطبيقه وأحسنوا المختلفة، بِحَكمه وأحسوا بنعمته، وأحسوا قيمته، الناس

 وأنت اءالدو  جاءك إذا أما ..مشكلته ويعالج معاناته عن يخفف إليه، محتاج ��ٔنه بقيمته المريض أحس الدواء جاء فٕاذا يعانونه، واقع

 يتنزل أ�� الجدية ومن الواقعية من كان فلهذا .إليه محتاجاً  لست ��ٔنك فيك أثر أي له يكون �� أخذته وإذا بقيمته، تحس فلن صحيح

 قيمته له يكون يضاأ  ثم ومن خ��له، من بالنعمة ويستمتعون ويطبقوه ويدركوه يفهموه لكي التشريع، ذلك إلى حاجة في والناس إ�� التشريع

 .الواقعية وهيبته

 ينالذ هم مستقلة واقعية حياة لهم كانت وما .مجتمعهم على و�� ٔانفسهم على سلطان لهم يكن لم مكة في والمسلمون"

ٕانما وشرائع، تنظيمات الفترة هذه في لهم الله ينزل لم ثم ومن ..الله بشريعة ينظمونها  من منبثقاً  اً وُخُلق عقيدة، لهم نز�ل و

 "..البعيدة ا��ٔعماق في استقرارها بعد العقيدة هذه

 في سواء العقيدة؛ هذهب تتصل توجيهات إلى ويحتاج بالله، تربطه التي العقيدة هذه إلى يحتاج الجاهلي المجتمع في حركته في فا�ٕ�نسان

 لجاهليا والمجتمع الشرك مع الخارجي الصراع عالم أو والقيم، والخلق والمشاعر الهوى عالم ..نفسه وبين بينه الداخلية المعركة عالم

 وتجعله المسلم، نسانا��ٕ  ضمير تكوّن التي الخلقية وبالتوجيهات بالعقيدة تتنزل كانت مكة في تتنزل التي ا��آيات كانت لذلك .الخارجي

 أن بعد إنسانيته نم ترفع القدر، رفيعة جديدة ِقيم طعم وتذيقه يعيشه، كان الذي المستنقع ومن فيها كان التي الوهدة من بنفسه يرتفع

 فيها تنتفي تحجرةم قاسية قلوب وإلى وشهواته، لغرائزه يعيش حيوان إلى ا�ٕ�نسان يحول أو إنسانيته، يسحق هابط مستنقع في يعيش كان

 عقل لتنير تأتي والتوجيهات ا��ٔخ��ق فكانت ..الحق بنور تستضيء و�� الحق تعرف �� طائشة عمياء عقول إلى أو وا�ٕ�نسانية، الرحمة

 التي الرفعة هذهب ويتنعموا ا�ٕ�س��م، حقيقة يتذوقوا أن على أيضا يعينهم هذا وكان ..وأخ��قياته وجها��ته مشاعره من قلبه وتنظف ا�ٕ�نسان،

 غير فسهمأن وجدوا هذا من ليقتلعوهم الكفار واجههم فٕاذا عليها، ويحرصون النعمة ويحسون الدين، بهذا أكثر فيتمسكون ..إليها وصلوا

 وليس لها، حبا العقيدة، هذه أجل من حياتها تبذل أن مستعدة أنفسهم وجدوا بل يستجيبوا، أن راغبين وغير يستجيبوا، أن على قادرين

  .بالواجب إحساسا و�� بالتكليف، إحساسا فقط

 و�� القهر،ب إحساس من وليس ..لله بعبوديته فرحه ومن الله، بألوهية رضائه ومن لله، حبه من المسلم ينطلق أن يحب دائما فا�ٕ�س��م

 يحب بحيث الله، وبين بينه حميمة ع��قة إلى ا�ٕ�نسان نفس في العقيدة تتحول أن بد ف�� ..نفسه على ثقي�� واجبا يؤدي بأنه إحساس

 .الوجود في شيء و��ٔي ولبنيه ولنفسه للحياة حبه من أكثر ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ويحب دينه ويحب الله
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 والشفافة لحميمةا الدرجة هذه إلى بالله ع��قته في المسلم يصل أن هدفها كان العقيدة من المنبثقة ا��ٔخ��ق وعلى العقيدة على التركيز هذا

 بعقيدتهم هؤ��ء يتمسك لماذا الكفار؛ منها يتعجب ص��بة ..ا�ٕ�نساني المجتمع على جديدة بص��بة الجاهلي المجتمع يواجه تجعله التي

 الذين العبيد تحول كيف تعذيب؟ و�� ترهيب و�� ترغيب �� فيهم يؤثر و�� ا��ستخفاف؟ هذا كل بهم يستخفون ولماذا التمسك؟ هذا كل

 أقدام من اقريب يرتفعوا أن أص�� ببالهم يخطر �� بل أمرا، لهم يعصون أو يناقشوهم أن يتجرؤون �� السادة، لهؤ��ء عبيدا با��ٔمس كانوا

 ا��ٔسياد، هؤ��ء من يسخرون ثم ومن ..ا��ٔفضل وأنهم ا��ٔعلى، وأنهم أسياد، أنهم يحسوا أن إلى العبيد هؤ��ء تحول كيف ..أسيادهم

 ما الذي لمستوىا ذلك إلى ليرفعهم الناس قلوب في العجائب يصنع الدين هذا ..العبيد هؤ��ء رفعة بجانب حقراء بأنهم ا��ٔسياد فيحس

 لقلوب دالوحي الغذاء هي العقيدة تظل أن وعلى العقيدة، على ا�ٕ�صرار كان هنا ومن ..البشرية مناهج من اآخر منهج أي إليه ليرفعهم كان

 ثم لله، يتهمبعبود إحساسا ويزدادوا الله، إلى صعودا ليزدادوا العميق، العذب المنهل هذا من وينهلون ونهاراً، لي��ً  منه يقتاتون الناس، هؤ��ء

 ..جديدا ياناك ليصبحوا وشرايينهم عروقهم في يسري جديد رحيق خ��ل ومن نفوسهم لذرات جديد ترتيب خ��ل من ويتغيرون يتحولون

 القاسي المتهور العابث ذلك الخطاب بن عمر بين صلة أي هناك ليس ..جديدا خلقا وأصبحوا جديدة، و��دة ولدوا المؤمنون هؤ��ء

 خدمة أجل من ويقف يرحم والذي الله، لكلمات ويدمع يبكي الذي الوقور الجاد الرجل ذلك وبين الجاهلية في كان حينما المستهتر

 جديدا، ارحيق هناك ��ٔن ذلك؟ إلى هذا تحول كيف!يقبله ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول رأى أن لو�� ا��ٔسود الحجر تقبيل من يتحرج والذي المسلمين،

  .جديد شيء إلى النفوس تلك ّحول جديدا دواء وهناك جديد، شراباً  وهناك

 منها تنبثق أنو  الطويلة، المسافة تلك العقيدة عند يتوقف أن على القراآني المنهج أصر وحينما بالعقيدة، جاء حينما ا�ٕ�س��م أن شك ف��

 من يتحرروا نأ  إلى ولواقعهم، و��ٔهوائهم ��ٔنفسهم العبودية وهدة من لينتقلوا الناس، هؤ��ء طبيعة من يغير أن يريد كان ا��ٔخ��ق، توجيهات

 تحولال ذلك حدث نفوسهم حظ من خلصوا فلما ا��ٔخرى، وللسلطات وللشرائع ل��ٔهواء وعبوديتهم لذاتهم، عبوديتهم ومن أنفسهم،

 ذلك المؤمنة لعصبةا نفوس في يتحقق أن بعد إ�� جيل أي في ذلك يتحقق ولن الله، نصر ويستحقوا الله، معية يستحقوا لكي العظيم،

 لتوظ الجاهلية، إلى تنجذب المسلمة الجماعة ظلت فٕاذا .الجاهلية جواذب ومن الجاهلية أثقال من والتحرر ا��نط��ق وذلك الخلوص

 إلى يرتفعوا نأ  بد و�� نفوسهم، حظوظ من الناس يخلص أن بد �� .معيته و�� الله و��ية تستحق �� فهي الجاهلية، في ماضيها إلى تحنّ 

  .وجل زع وربه ومو��ه لسيده خضوعه من إ�� الوجود، في شيء كل من ليتحرر ا�ٕ�نسان قلب في ا�ٕ�س��م يزرعها التي الحرية مستوى

 نة؟المدي في الدولة قيام بعد ما ٕالى والشرائع النظام نزول تٔاخر من الحكمة ما

 مجتمعال حاجات يواجه الذي النظام لهم وتقرر الشرائع، عليهم تنزلت سلطان، ذات المدينة في دولة لهم صارت ٔان فلما"

 ".والنفاذ الجدية بسلطانها الدولة له تكفل والذي الواقعية، المسلم

 خلقا ا�ٕ�نسان ويصبح العقدية، التوجيهات تلك خ��ل من وتتغير العقيدة، تتلقى المسلمة؛ للجماعة بالنسبة ا��نتقال مراحل هي هذه

 ونقطة السلطة، قطةن الجديدة؛ النقطة إلى الله ينقله وحينذاك ..الجاهلية أمامه تتصاغر ثم ويعتز، يتعالى ثم ويصبر، يثبت ثم جديدا،

  .بدرجة ودرجة بخطوة، خطوة وحاجاته، الوليد المجتمع ذلك نمو حسب منجمة الشرائع عليه تنزل ثم ..الدولة
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 هذه غيرب ا�ٕ�نسان مع يتعامل اآخر منهج وأي .ذلك غير اآخر منهج لها ليست ا��ٔرض في ا�ٕ�نسانية الحركة فطبيعة .ا�ٕ�نسان حركة هي هذه

 ثم ومن ها،وتناقض البشرية ارتباك إلى يؤدي وهو وتعالى، سبحانه لله معاداته مع ل�ٕ�نسان، معادٍ  منهج فهو الصورة هذه وبغير المراحل

 .به الله توعدها الذي الضنك في فتعيش شقائها،

 شرائع،ال لتتلقى الحية، مشك��تها خ��ل من المسلمة الجماعة تعيش ٔان الله ٔاراد: ٔاو��

 لحظة ولحظة خطوة، خطوة

 هذه ٕان!مدينةال في الدولة قيام بمجرد تطبق حتى جاهزة ليختزنوها مكة، في والشرائع النظام عليهم ينزل ٔان الله يشأ  ولم"

 الواقع واجهي ٕانما ..حلو��ً  لها ليفترض المشك��ت يفترض �� ٕانه!جدية ؤاكثر هذا من واقعية ٔاشد ٕانه!الدين هذا طبيعة ليست

 وفق له، شرعلي وظروفه، وم��بساته وشكله بحجمه سواه لشريعة رافض الله لشريعة مستسلم مسلم مجتمع واقع يكون حين

  ".وظروفه وم��بساته وشكله حجمه

 الجماعة ابه ستمر والتي المسلم، المجتمع بها سيمر أو سيلقاها التي المشك��ت يعلم كان وتعالى سبحانه الله أن لحظة نشك و��

  .المسلمة الجماعة ستستقبلها التي المشك��ت هذه يعالج ما الشرائع من ينزل أن ممكنا وكان المستقبل، في المسلمة

 تلك أو نهجالم ذلك لتتلقى الحية، مشك��تها خ��ل من المسلمة الجماعة تعيش أن أراد ذلك، غير شيئا أراد وتعالى سبحانه الله ولكن

 سان،ا�ٕ�ن بواقع صلتها بترتيب سنذكرها .جدا كثيرة ِحَكم هذا وراء من وكان ..مشكلة ومشكلة لحظة، ولحظة خطوة، خطوة الشرائع،

  ..أهميتها بترتيب وليس

 يكون فٕانه مشك��ت من اعتراه مما وألم حيرة وفي وشدة، معاناة في يكون حينما ا�ٕ�نسان أن ذكرت حينما ذلك من طرفاً  قلت وقد

 أو مشكلة واجههات حينما حيرة وفي شدة في تكون حينما البشرية النفس فهكذا .كله به لتنتفع الماء تتشرب التي العطشى كا��ٔرض

 وتحس جيدا، فهما فهمهوت شديدا، امتصاصا وتمتصه حارا، استقبا�� تستقبله فٕانها المشكلة، هذه لها ليحل التشريع إليها ينزل ثم مصيبة،

  .إشكالها لها ليحل اللحظة هذه في تدخل الذي الله وكرم وا�ٕ�نقاذ بالنعمة ذاتها اللحظة في

 أمامها فوق مشكلة وكانت ..اللعان اآيات تنزلت حينما وكذا ..مث�� الظهار اآيات تنزلت حينما المسلم؛ المجتمع في كثيرا حدث وهذا

 ذلك بعد وكيف انقضى، قد ا��ٔمر يكون اآخرين شهود بث��ثة ليأتي ذهب فٕاذا رجل، مع امرأته يجد يصنع؛ كيف يدري �� المسلم الرجل

 محير أمر ..بيعاق الذي هو ثم عليه، المجني هو فيكون الحد، عليه ويقام قاذفا يعتبر تكلم إذا ثم المرأة، هذه مع يعيش أن يستطيع

 أن دب ��: لهم قال -الواقعة تحدث أن قبل- ذلك عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سألوا ولما جدا، ثقيل أمر ..مشاعره ومع ا�ٕ�نسان كرامة مع يصطدم

 الله رسول هل فقال ..رج�� امرأتي مع وجدت: له ليقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى يلهث الرجل وجاء الواقعة، وقعت وحينما ..شهود بأربعة يأتي

 نأ  يمكن ��ٔنه كله، ا�ٕ�س��مي المجتمع لها انفعل وإنما وحده الرجل معها ينفعل لم مصيبة فكانت ..٧)ظهرك في حد أو البينة،( ملسو هيلع هللا ىلص

 مهما- عنستطي �� ونحن ..المشكلة لهم ليحل الوحي نزل التأثر، وذروة الحيرة وذروة ا��نفعال ذروة في وهم ولكن ..غيره مع هذا يتكرر

 حكمة هذهف ..نزولها لحظة ا�ٕ�س��مي المجتمع تشربها وكيف وس��ما، بردا ا��آيات هذه كانت كيف نتخيل أن -وواسعا عميقا خيالنا كان

                                                           
 .١٧٨ص. ٣ج. البخاري صحيح  ٧



 الفصل الثاني

 ٣٤ 

 هي ليست هذه أن -قلت كما- ولكن ..كافيا لكان وحدها الحكمة هذه إ�� وتفرقها التشريعات تأخر أمر في يكن لم ولو جدا، هائلة

  .الوحيدة الحكمة

 و�� استطاع، ما وحكمها أبعادها لكل كبيرا إدراكا مدركا يكون أن بد �� يقيمها ولكي الشريعة، هذه يقيم بأن طُولب الذي هو وا�ٕ�نسان

 قد ويكون ةالشريع هذه بتطبيق ذلك بعد سيطالب الذي المسلم ا�ٕ�نسان فٕان الوقائع حسب منّجماً  التشريع هذا يتنزل حينما أنه شك

 .التشريع ذاه يقيم أن على يكون ما أقدر يصبح فٕانه والواقعية، اللحظية ومعاناته ونتائجه، ومقدماته وم��بساته، الحكم هذا مولد عاصر

 اتلحظ عاشوا قد كانوا ��ٔنهم وراءهم، ومن التابعين من أحد يدركه يكن لم ما حكمها ومن التشريعات من يدركون الصحابة كان ولذلك

 من بتن الذي الخفي والحس الخبرة فيهم تحققت هنا ومن الحل، بنعمة أحسوا قد وكانوا المشكلة، لحظات عانوا قد وكانوا التنزيل،

 تأتي حينماف الحل، فرحة وعاشوا نزل، حينما وحكمته الحل نعمة عاشوا ثم المشكلة، ولمعاناة المشكلة ولحيرة للمشكلة معايشتهم خ��ل

 .ٕ�مكانا� بقدر اللحظات هذه يعيش أن وراءهم يأتي من وعلى فيها، يحكموا أن على الناس أقدر هم يكونوا أن يستطيعون أخرى حادثة

 هذا روح إلى ��ٔقربا الحكم يحكم أن على الفقيه تعين ا��ٔمر بسببها نزل التي المشكلة وقائع ومعرفة التنزيل، أسباب معرفة كانت ولذلك

 انفعا��ت، من صاحبها وما وامتداداتها، وجذورها المشكلة يعايش أن دون مجردا الحكم يأخذ الذي لكن .ورحمته وسموه وعدالته الدين

 بعادهأ  ومن الحكم حكمة من فكثير نزل، حينما الحكم عايشت التي والوقائع المشاعر من مجردا حكما سيحكم ��ٔنه فقيه، غير يظل

  .الواقعة هذه حدثت حينما التنزيل وجو النزول أسباب معرفة في تكمن إيحاءاته ومن

 الحد، يوقف نأ  اقتضت المشكلة جو ��ٔن الحد، يستحق من على الحد فيها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يطبق لم التي الوقائع بعض عن تعلمون وأنتم

ْبحِ  َسَوادِ  فِي َعَلْيَها َوَقعَ  اْمَرا�ةً  ا�ن� « ا�بِيهِ  َعنْ  َوائِلٍ  ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  .الحد أحد يوقف أن يجوز �� أنه رغم  َمْكُروهٍ بِ  اْلَمْسِجدِ  إَلى َتْعَمدُ  َوِهيَ  الص�

 بِهِ  ْسَتَغاثَتْ ا َكانَتْ  ال�ِذي الر�ُجلَ  فَا�ْدَرُكوا بِِهْم، َفاْسَتَغاثَتْ  َعَدٍد، َذُوو َعَلْيَها َمر�  ثُم�  َصاِحُبَها، َوَفر�  َعَلْيَها، َمر�  بِرَُجلٍ  فَاْسَتَغاثَتْ  َنْفِسَها، َعَلى

 َوقَعَ  ِذيال�  ا�ن�هُ  َفا�ْخَبَرْتهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الل�هِ  َنِبي�  بِهِ  َفا�َتْوا: َقالَ  اْ��آَخرُ  َذَهَب  َوَقدْ  ا�َغْثتُك، ال�ِذي ا�َنا: َفَقالَ  إَلْيَها، َيُقوُدوَنهُ  َفَجاؤوا اْ��آَخُر، َوَسَبَقُهمْ  َفا�َخُذوُه،

، ا�ْدَرُكوهُ  ا�ن�ُهمْ  اْلَقْومُ  َوا�ْخَبرَ  َعَلْيَها،  َوَقعَ  يال�ذِ  ُهوَ  َكَذَب،: َفَقالَتْ  فَا�َخُذونِي، َهُؤَ��ءِ  فَا�ْدَرَكِني َصاِحِبَها َعَلى ا�َغْثتَها ُكْنت إن�َما: َفَقالَ  َيْشَتد�

،  فَاْجَتَمعَ  اْعَترََف،فَ  اْلِفْعَل، بَِها َفَعْلت ال�ِذي َفا�نَا َواْرُجُمونِي، َتْرُجُموهُ  َ��: َفَقالَ  الن�اس ِمنْ  رَُجلٌ  َفَقامَ  َفارُْجُموهُ  بِهِ  اْنَطَلُقوا: ملسو هيلع هللا ىلص الن�ِبي�  َفَقالَ  َعَلي�

ا: فََقالَ  َواْلَمْرا�ُة، ا�َغاثََها، َواَل�ِذي َعَلْيَها، َوقَعَ  ال�ِذي ملسو هيلع هللا ىلص الل�هِ  رَُسولِ  ِعْندَ  ثََ��ثَةٌ  : ُعَمرُ  َقالَ فَ  َحَسًنا، قَْوً�� ا�َغاثََها لِل�ِذي َوَقالَ  َلك ُغِفرَ  َفَقدْ  ا�ْنتَ  ا�م�

نَى، اْعَترَفَ  ال�ِذي اُْرُجمْ   كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمام الواقع لكن بريئا، كان فالرجل ..٨»الل�هِ  إَلى تَاَب  قَدْ  �ِ��ن�هُ : فََقالَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص الل�هِ  رَُسولُ  َفا�َبى بِالز�

 كانت لهاك فالقرائن ..ا��ٔحوال بقرائن يكون قد ولكن بالبينة، يكون أن بالضرورة ليس الحكم أن فقها؛ منه نستخرج أيضا وهذا ..هكذا

 تقول لهاك الحال فقرينة جرى، ثم بجانبها واقف وهو رأوه والناس يهرب، وهو عليه وقبض الزنا، وتدعي تصرخ وامرأة يهرب رجل ..ضده

 لالرج تكلم ليرجموه، يتحركون الصحابة وبدأ  الحكم، بهذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حكم أن فبعد ..الجريمة هذه ارتكب الذي هو الرجل هذا إن

 رجل عن فوأتع: عمر له فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عنه فعفى ..أنا ارجموني بريء، الرجل وهذا الفاعل أنا ..الله رسول يا: وقال ا��ٔصلي، الفاعل

 تطبيقا نطبقها أن نستطيع �� الم��بسات، بهذه مث��، الواقعة فهذه .الحد من طهره ��ٔخيه وفداؤه اعترافه: فقال الحد؟ عليه تقيم �� زنى

 الكبير الموقف لكن ..الحد نعطل أن الممكن من أن فيظن الناس من أحد يأتي لكي�� أبعادها، ونعيش المشكلة، نعيش أن بد �� أعمى،

                                                           
 ا��ٔلباني. وصححه العالمين رب عن الموقعين إع��م في الجوزية قيم ابن وذكره. ٧٢٧٠ للنسائي الكبرى السنن ٨
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 وإحساسه ،سيقع الذي بالظلم وإحساسه ��ٔخيه، وفداؤه الله، من وخشيته ضميره، وعلى نفسه على الجاني الرجل يحتمله لم الذي جدا

 المصيبة هذه في قعي به فٕاذا المرأة، لينقذ جاء الذي أخاه وينقذ با��عتراف لينطق قلبه في تجمع كله هذا ..للعدالة تضلي�� ارتكب بأنه

 زنى، قد لرجلا هذا أن ويعيرون سيعانون كلهم وأسرته وقبيلته وأو��ده أهله ولكن وحده، للجاني عقابها ليس والجريمة بالزنا، تصمه التي

 عنه َعَفى هاأجل من التي هي كانت الفعلة هذه أن شك ف�� .وراءه من كل وينقذ الرجل، ذلك لينقذ بجريمته ليعترف الصحابي هذا فجاء

 .ملسو هيلع هللا ىلص للها رسول ليعاتب أو الحكم، ليغير الوحي ينزل لم ��ٔنه ا��جتهاد، هذا على الله وأقره ،ملسو هيلع هللا ىلص منه اجتهادا الحد عنه ورفع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 هدواليست ورائها من الحكمة ويفهمون الواقعة الناس يعيش أن الحاجات وحسب الحوادث حسب وا��ٔحكام الشرائع تنزل حكم من فٕاذن

 .الدين يوم إلى كلها حياتهم مستقبل في بها

 ا�ٕ�يماني؟ الدافع ٔام المصلحي الدافع الله، شرع الناس يتلقى كيف: ثانيا

 وبالع��قة اته،ذ با��عتقاد خاص أمر هو المسلم، المجتمع وسلطان المسلم المجتمع يأتي حتى والشرائع ا��ٔحكام تأخر من الثانية والحكمة

 يتقبل أنه أم الحه؟ص في شيء ��ٔنه له الخضوع على يوافق ثم ومن مصلحته، في ��ٔنه الشرع ا�ٕ�نسان يتلقى هل ..الله وبين ا�ٕ�نسان بين

  بالله؟ إيمانه مقتضى و��ٔنه الله أمر ��ٔنه الله شرع

 تحقق وأنها ،أخرى شرائع أي من خير الله عند من جاءت التي الشريعة بأن إقناعهم ومحاولة النظام، وبتفصي��ت بالنظام الناس فخطاب

 علموأ  لكم وأصلح بكم وأرفق بكم أرحم الشريعة هذه و��ٔن مصالحكم، يحقق ا�ٕ�س��م ��ٔن ا�ٕ�س��م ادخلوا ثم ومن مصلحته، ل�ٕ�نسان

 شريعة وتتبعوا هذا كل لكم تحقق شريعة تتركون فلماذا ..علما أكثر الله ��ٔن ..والمستقبلية ا��آنية مشاكلكم لكم تحل وأنها بمشاكلكم،

: لك قولوني الحسابات وبعد المقارنة فبعد ..بالهوى متلبسة أحكامه تكون قد أو مشاكلكم، يحل أن يستطيع �� قد النظر، قاصر بشر

 !مصالحنا لنا يحقق الدين هذا ��ٔن الدين، هذا بدخول ورضينا بالعقيدة ورضينا با�ٕ�س��م رضينا

 ومن واتهمذ خ��ل من الله شرع تلقوا الذين هم فيصبحون أنفسهم، دين في يدخلون وإنما الله، دين في الناس يدخل �� وحده ا��ٔمر هذا

 فسيرفضون ازينهم،مو  اختلت أو يريدونه، كانوا شيئا حرمهم أو عليهم، ثقل قد التشريع هذا أن لحظة أية في لهم تبين فٕاذا .مصلحتهم خ��ل

 إلى ارتفعوا لو فحتى ..شاءوا ما ويرفضون شاءوا ما يقبلون أنفسهم، سادة ��ٔنهم ولكن لله، عبيد ��ٔنهم أو��ً  يقبلوه لم ��ٔنهم الله، شرع

 .توحيدا نيكو  و�� إيمانا، يكون �� هذا فٕان وا��ٔفضل الصواب هي أنها بعقولهم اقتناعا فطبقوها ورحمتها الشريعة بعدل العلم مستوى

 النظامو  الشرع بتفصي��ت الناس عموم خطاب الدعوة ٔاساس يكون ٔان استحالة: ثالثا

 المثقفين حتى و�� الناس عوام بذلك نخاطب أن نستطيع �� فٕاننا الشريعة وبتفصي��ت بالشريعة ا�ٕ�نسان نخاطب أن أردنا إذا ��ٔننا: وثالثا

 بقية لكن الفقه، أصولو  الفقه وفي التشريع وفي القانون في للمتخصصين خطابا إ�� يكون �� الخطاب فهذا شرعية، علوما يتلقوا لم الذين

 المدنية ا��ٔحوال يف شريعة أو اقتصادية شريعة كان سواء الشريعة؛ تفاصيل في العميقة ا��ٔسرار يفهموا ولن العامة الِحَكم سيفهمون الناس

 مستوى لىع ليسوا وهم النظام وقضايا النظام بتفصي��ت الناس يخاطب أن مستحي�� يكون يكاد فا��ٔمر غيرها، أو ا��ٔخ��قية ا��ٔحوال أو

 دواء،ال هذا عناصر على يتعرف أن الطبيب من فيطلب دواء، له يوصف الذي كالمريض وهذا .النظام هذا من الحكم أو النظام هذا فهم

 أي لقىيت لكي الصيدلة أو للطب دارساً  دائماً  المريض يكون أن إلى يحتاج وهذا ..تحدث وكيف ومضاعفاته جسمه، أجهزة في وعمله
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 الناس كل أن نفترض أن بد ف�� النظام بتفصي��ت الناس نخاطب أن علينا كان فٕاذا ..والع��ج الطب يعطل أمر وهذا رفضه، وإ�� دواء،

  .ممكن وغير مستحيل افتراض وهذا ا��ٔمر، هذا عنا يفهموا لكي للقانون أو للشريعة دارسين

 الذي الطبيب إلى المريض يطمئن كما مناقشة، ب�� التشريع منه تلقوا إليه اطمأنوا فٕاذا التشريع، يصدر من مع الناس تعامل يكون أن بد ف��

 بل المقتنع، بل الراضي، استس��م التفاصيل منه فتلقى ل��ٔصل، استسلم ��ٔنه وتسليم، باطمئنان توجيهه أو ع��جه فيتلقى ليعالجه، اختاره

 نحتاجه، الذي ام ويعلم مصالحنا، ويعلم البشرية، هذه يعلم الذي هو الله ..ا��ٔعلى المثل ولله ..ويكافئه فيشكره ذلك، على يجزيه الذي

 ذيال وهو يرحم، الذي وهو يعلم، الذي وحده هو ��ٔنه يشرع، أن وحده حقه من الذي هو أنه جازما اعتقادا واعتقدنا لله، أمرنا أسلمنا فٕاذا

 ستحقي عبادته إلى نُدعى الذي ا�ٕ�له هل نعرف أن هو نحتاجه الذي وإنما ..النظام تفصي��ت نعرف أن إلى حاجة في نكن لم يجازي،

 عز للها قول أن نفهم وبذلك ..شيء عن نسأله أن إلى نحتاج �� ذلك بعد فٕاننا إلها، يكون أن يستحق أنه اآمنا فٕاذا ��؟ أم إلها يكون أن

ا يُْسا�لُ  َ��﴿  وجل  نهمم ويقينا وثقة، أدبا العباد، من يُسأل أن ينبغي �� الذي ا�ٕ�له سبحانه ��ٔنه ،]٢٣: ا��ٔنبياء[ ﴾ يُْسا�لُونَ  َوُهمْ  َيْفَعلُ  َعم�

 .يسألون وهم يفعل، عما سبحانه يُسأل �� ولذا ..وا��ٔرفق وا��ٔرحم وا��ٔعظم ا��ٔعلم هو بأنه

 ابثع عمل النظام وتفصي��ت بالنظام إقناعهم خ��ل من ل�ٕ�س��م الناس دعوة: رابعا

 في ام إنسان مع هائ�� جهدا تبذل قد ��ٔنك عابث، عمل النظام وتفصي��ت بالنظام إقناعهم خ��ل من ل�ٕ�س��م الناس دعوة إن: ورابعا

 بها، يقتنع ف�� ا��ٔلف بعد ��ٔولىا للقضية يأتي ثم ا��ٔلف، وحتى والعاشرة، والرابعة والثالثة والثانية ا��ٔولى بالقضية فيقتنع عليه، النظام عرض

 عليها، تفقناا التي حكم ا��ٔلف سأطبق ا�ٕ�س��م دخلت إذا فحتى ..بها أقتنع أن مستعد غير وأنا ظلم، فيها أو صحيحة، غير هذه يقول أو

 من لحظة يف اقتناعه يكن ولم لله، عبدا اللحظات من لحظة في يكن لم هذا ستصنع؟ فماذا ..بعقلي فيها سأحكم القضية هذه لكن

 أكبر، إله لب إله، ��ٔنه أحكامه، في الله يخطئ أو يصوب فهو ولذا ..إله مواجهة في كٕاله يتصرف -الحقيقة في- هو ..عبد ��ٔنه اللحظات

 وبذلك ..للها من أكبر موقع في وضعناه قد نكون أن -إذن- بد �� الشرع، لهذا وإجازة موافقة منه نريد الله، بشرع يديه بين نقف الذي ��ٔن

 أعطيناهم ��ٔننا رنا،كف قد نحن نكون الله شرع في كلمتهم ليقولوا البشر نضع فحينما كافرا، هو يكون أن قبل كفرنا قد -ابتداء- نحن نكون

 زمنا معه تعبنا نأ  فبعد والوقت، الجهد ضياع عن فض�� ..يوافقوا �� أو الله شرع على يوافقوا لكي الله، ألوهية من ا��ٔعلى ا��ٔلوهية صفة

 عز والله ..ابتداء ءشي على يوافق لم فكأنه عليها، يوافق ف�� أخيرة لمسألة يأتي ثم التشريعات، أو المسائل من بمجموعة لنقنعه طوي��

 محتاج غير فالله .٩)وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عم�� عمل فمن الشرك، عن الشركاء أغنى أنا( القدسي الحديث في يقول وجل

  .ابتداء كياننا بكل له نسلم أن فعلينا ..العالمين عن الغني فهو ..للبشر

 وليس الله، شرع في اسالن نُحّكمَ  أن لنا ليس ��ٔنه ابتداء، التوحيد قضية مع تتناقض عابثة، دعوة النظام تفصي��ت إلى الناس دعوة فقضية

 ل�ٕ�س��م، نيعملو  أنهم يّدعون الذين بعض يصنع كما الله شرع على يوافقون حينما نفرح أن و�� الله، شرع في رأيهم نستلهمهم أن لنا

 بالتصفيق يونا�ٕ�س��م ضج الشعب مجلس وافق فٕاذا!�� أم تحريمه على سيوافق هل ليبحث الشعب مجلس على الخمر قانون يعرض حينما

 الناس لىع والتفصي��ت والتشريعات التنظيمات فعرض ..مصيبة وهذه!!!الله شرع إجازة على أخيرا وافق الشعب مجلس ��ٔن والفرح،

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريره أبي حديث من الصحيح في مسلم رواه  ٩
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 فيأتي ..]٦٥: ا��ٔعراف[ ﴾ َغْيُرهُ  إَِلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما الل�هَ  اْعبُُدوا قَْومِ  َيا﴿  ا��ٔنبياء به جاء الذي ا��ٔول المطلب مع تناقض هو فيها رأيهم ليقولوا

 .التشريع من أمر أي في معهم يتحدث أن قبل المطلب هذا

 ورسله هأنبيائ خ��ل من يدعوهم فهو الناس، عن غني والله يريدون، ما خ��ل من الناس مع يتعامل أن من جدية أكثر -نقول كما- فا�ٕ�س��م

 واحد عملب القضية انتهت فقد هو، إ�� إله �� الذي الله هو ا�ٕ�له أن قضية وهي ا��ٔساسية؛ القضية على وافقوا فٕاذا الحق، ودعاة وكتبه

 وترزقهم، خلقهمت التي الله ألوهية بالفعل يعيشون ��ٔنهم يتلقوها، أن الناس كل يستطيع واحدة ودعوة يفهموه، أن الناس كل يستطيع

 ا�ٕ�له هذال خاضعون مخلوقون بأنهم يعترفون كانوا فٕاذا عليهم، الفضل صاحب هو الله أن أعماقهم في يحسون وهم وتمنعهم، وتعطيهم

 منهم حدأ  يُؤتَ  لم ولو- الناس جميع ��ٔن يفهموها، أن الناس قدرة وفي مركزة، وقضيتها سهلة، وسيلتها إذن الدعوة فتكون خلقهم، الذي

 وخالق ،وا��ٔرض السماوات خالق الله أن تعلم أ�� مخلوق؟ بأنك أتؤمن الفطرة؛ بمطلب يَُخاَطب أن يستطيع -الدنيوي العلم من شيئا

 شيء في ةمنحصر  تكون فالقضية ..له تخضع أن يطالبك الخالق هذا أن له فيقال ..أعلم: فسيقول والحيوان؟ النبات وخالق الناس،

 وينتهي نعم، أو �� واحدة؛ بضربة منتهية القضية فتكون ..الخالق ذلك على يتمرد أن وإما به، يعترف الذي لخالقه يستسلم أن إما واحد؛

 .معينة مكانة إلى �و� معين، علم إلى و�� معينة، ثقافة إلى تحتاج �� فهي القضية، يتلقوا أن جميعا الناس ويستطيع ..بسرعة الموقف

 يُحّكم أن من صدقا وأشد ..عبثا وقته يضيع أن من جدية وأشد ..جميعا الناس واقع مع يتعامل ��ٔنه واقعية، أشد يكون بهذا فا�ٕ�س��م

  .الله ألوهية فوق الناس يرفع أن أو الله، شرع في الناس

 ققيح و�� الدين هذا طبيعة من ليس مسلم غير واقع في النظريات صياغة

 الهدف

 على ليس مابين ..للحياة تشريعات يصوغ ؤان نظام، قوالب يصوغ ؤان نظريات يصوغ ٔان اليوم ا�ٕ�س��م من يريدون والذين"

 هذا رضتف التي للسلطة تملّكه مع سواها، شريعة كل ورفض وحدها، الله شريعة تحكيم فع��ً  قرر قد مجتمع ا��ٔرض وجه

 "..لهال له يريد كما ..الحياة في يعمل كيف و�� الدين، هذا طبيعة يدركون �� هذا، ا�ٕ�س��م من يريدون الذين ..وتنفذه

 محك�م غير أو ،لعقله محتقر إ�� يرفضه و�� جاهل، إ�� يرفضه �� واضح بشكل القضية سيد ا��ٔستاذ يصوغ النصاعة وبهذه البساطة وبهذه

  .ا��ٔمر هذا في عقله

 عبيد بأنهم اءابتد يعترفون �� وهم بشريعة الناس نخاطب فكيف لله، الناس تعبيد وهو واحد، هدف له الدين هذا إن ..واضحة فالقضية

 وعدم عبث، ذاه أن شك �� هذا؟ يريد أحد ا��ٔرض في ليس بينما وللتشريعات للنظام وقوالب نظريات نصوغ وكيف الشريعة، هذه لصاحب

 لمجرد لناسا يخاطب و�� الحقيقة، مع الصدق على ويحرص الجدية، على ويحرص الواقعية، على يحرص الذي الدين هذا بطبيعة معرفة

  .يهوون وما هم يريدون ما غير بشريعة يحكموا أ�� ابتداء مقررون وهم أو رافضون، وهم أو عابثون، وهم يخاطبهم، أن

 الذين ا��ٔنبياء قطري وطبيعة المنهج، هذا وطبيعة الدين، هذا طبيعة مع يصطدمون نظريات في نفسه يصوغ أن ا�ٕ�س��م من يريدون فالذين

 يقولوا أن هيو  ا��ٔولى؛ النقطة يتجاوزوا لم جميعا فا��ٔنبياء الناس، يدعون كيف الله علمهم والذين الله، بوحي مؤيدين الله عند من جاءوا

 ..الدين هذا من يغيروا أن يريدون ذلك يفعلوا أن يريدون فالذين ..]٦٥: ا��ٔعراف[ ﴾ َغْيُرهُ  إَِلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما الل�هَ  اْعبُُدوا قَْومِ  َيا﴿  للناس
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 هدفه عن ائداً ح و�� ��هياً  و�� عابثاً  يكون أن الدين هذا طبيعة من ليس ��ٔنه "..وتاريخه ومنهجه طبيعته يغير ٔان منه يريدون ٕانهم"

  ..وضعه الذي

 .الله شرع على يخرج أن الدين هذا طبيعة من فليس ..الله عند من جاء منهج ��ٔنه ..منهجه يغير أن له وليس

 للها شرع بتبليغ وا�ِمر اآدم جاء أن منذ وإنما ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد جاء أن منذ يبدأ  لم الدين هذا وتاريخ ..تاريخه يغير أن -أيضا- منه ويريدون

 ٔان منه دونيري" هؤ��ء .مسبقة تشريعات أو نظام قوالب أو نظريات صورة في نفسه ا�ٕ�س��م يصوغ أن يريدون الذين فهؤ��ء ..وبٕاقامته

 وفي نظريات يف أفكارها تصوغ جاهلية من خرجوا فهم .."بشرية ومناهج بشرية، نظريات ليشابه وتاريخه ومنهجه طبيعته يغير

 طريقه عن هيستعجلو  ٔان ويحاولون" ..الجاهلية مناهج يتبعوا أن فيريدون ..ليطبقوها جاهزة للناس تعطيها تشريعات، وفي قوالب

 .."صغيرة ريةبش ٔانظمة تجاه ٔارواحهم في الداخلية الهزيمة تنشئها ٕانما رغبات نفوسهم، في وقتية رغبات ليلبي وخطواته

 لم ��ٔنهم نولك ..ا�ٕ�س��م شريعة تطبيق ويريدون ا�ٕ�س��م، يريدون أنهم صادقين يكونون وقد له، وعاطفة الدين لهذا حماسة قاموا فهؤ��ء

 النظم تلك مأما لهزيمتهم هم ثم وواقعيته، الدين هذا وجدية ا�ٕ�س��م، منهج حقيقة يعرفوا ولم التوحيد، وحقيقة ا�ٕ�س��م حقيقة يعرفوا

 أنهم -كله لذلك- يتصورون ..واحتقار ازدراء نظرة إليهم فستنظر خالفوها إن أنهم يعتقدون والتي وعجرفتها، الجاهلية دعاية وأمام الجاهلية،

 قيقةح بين يخلطوا أن وأرادوا خ��له، من ا�ٕ�س��م ليطبقوا أو خ��له، من ا�ٕ�س��م إلى ليدعوا منهجها الجاهلية من يستعيروا أن يمكن

 وفروض، ظرياتن قالب في نفسه يصوغ ٔان منه يريدون" ثم فمن .للحياة يصلح �� مشوها جنينا فأخرجوا العبيد، منهج وبين ا�ٕ�س��م

 الضمير، ىعل سلطانها وتفرض القلب، تم��ٔ  عقيدة ..ٔاراده كما يكون ٔان الدين لهذا يريد والله ..موجود غير مستقب��ً  تواجه

 قيدتهم،ع هذه الذين الناس يوجد ٔان وبعد ..سواه دون منه ٕا���  الشرائع يتلقوا ؤا���  لله، ٕا���  الناس يخضع ٔا���  مقتضاها عقيدة

 ".كذلك واقعيةال حياتهم وتنظيم الواقعية، حاجاتهم لمواجهة التشريعات تبدأ  مجتمعهم، في الفعلي السلطان لهم ويصبح

 الله، له يدير  كما الحياة في يعمل كيف و�� الدين، هذا طبيعة يدركون �� هم نظريات في نفسه يصوغ أن ا�ٕ�س��م من يريدون فالذين

 طريقه عن وهيستعجل ٔان ويحاولون، بشرية ومناهج بشرية، نظريات ليشابه وتاريخه ومنهجه طبيعته يغير ٔان منه يريدون"

 لهم يكون وأن بين،والمستجي ا��ٔتباع ويستعجلوا النصر، يستعجلوا أن يريدون ��ٔنهم ،.."نفوسهم في وقتية رغبات ليلبي وخطواته

 وعلى جتمع،الم ذلك عن الغريب بمنهجهم غرباء يظلوا أن على و�� ا��ستجابة، تأخر على يصبرون �� فلذلك المجتمع، في عال صوت

 العلم، بعدم تتهمهمو  تحتقرهم، التي الجاهلية من يتوقعونها التي المستعلية النظرة تلك عن فض�� هذا ..المجتمع في السائدة التقاليد

 عن تحدثت تيال الحديثة النظريات على ا��ط��ع وعدم العصري، التقدم بأساليب المعرفة وعدم العلمية، المنهجية وعدم الواقعية، وعدم

 ليرتفعوا العصر قافةث من يستمدوا أن يجب أنه يحسون فهم ..وغيرهم وفولتير روسو، جاك وجان مونتيسكيو، كقوانين القوانين؛ وعن الشرائع

 الجاهليين، كالقوم مثقفين كونواي لكي نفوسهم في وقتية رغبات يلبوا أن يريدون وبذلك القراآنية، بثقافتهم معتزين ليسوا فهم القوم، مستوى إلى

 أن يريدون ثم ومن الجاهلية، وتخاطبهم تدعي كما وعلميين منهجيين يكونوا ولكي الجاهلية، بطريقة والقوانين بالشرائع علماء يكونوا ولكي

 بشرية أنظمة تجاه واحهمأر في الداخلية الهزيمة تنشئها إنما رغبات نفوسهم، في وقتية رغبات ليلبي وخطواته، طريقه عن ا�ٕ�س��م يستعجلوا

 .صغيرة
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 ٣٩  

 فترى ..لهزيلا البشر نظام وبين العظيم الله نظام بين يقارنوا أن أو الشعب، مجالس يدخلوا أن يرتضون الذين كل سحنة على يبدو وهذا

 خ��ل من تحس ..معهم ليناقشوه العبيد مستوى إلى الله بمنهج نزلوا حينما ��ٔنفسهم ارتضوها التي والهزيمة الذل سحنة وجوههم في

 يشعر ؛بذلك يشعر كان فودة فرج مع الغزالي والشيخ الهضيبي مأمون ا��ٔستاذ حوار سمع والذي ..الذل ذلك الجاهلية أفراد مع حوارهم

 .داخليا نمهزومو  أنهم شك ف�� ..يستجدونه وكأنهم تضعضعا، وأكثر ذلة أكثر وهم هجوما، وأكثر وثوقا وأكثر استع��ء أكثر فودة فرج أن

 مسلم غير مجتمع لمشك��ت حلول عن يبحث ٔان ا�ٕ�س��م وظيفة ليست

 لذينا كالمجانين فهم .."موجود غير مستقب��ً  تواجه وفروض، نظريات قالب في نفسه يصوغ ٔان منه يريدون" -أيضا- وهم

 المجتمع هذا ��تلمشك حلو�� نريد يقولون ذلك، يفعلون فا�ٕ�س��ميون ..مقاسه يعرفوا لم �ٕ�نسان أو غائب، لرجل ثوبا يفصلوا أن يريدون

 هذا مشك��ت واليعالج بقوانين يطالبونهم وعندما إس��مي، مجتمع هذا إن يقولون فهم التناقض، في يقعون ولذلك ..إس��ميا يعدونه الذي

 هذا يف ووقعوا لجهلهم، فُخدعوا ..الحقيقة في إس��ميا ليس لمجتمع تشريعات يقدموا أن ويضطرون ..عندهم يجدون �� المجتمع

 بع��ج يواجهونهاف مسلم، مجتمع مشك��ت ليست ومشك��ته إس��ميا، ليس لمجتمع فيشرعون للخدعة، يستجيبوا أن واضطروا التناقض،

 .المشك��ت هذه يعالج أن طبيعته من ليس

 لجاهليا المجتمع فلسفة من نشأت مشك��ت ا�ٕ�س��م، صفة يعطونه والذي مسلما، ليس الذي المجتمع هذا في الموجودة والمشك��ت

 ��ٔنهم يونمنطق هم و�� ل�ٕ�س��م، اةدع وليسوا مفكرين، ليسوا فهؤ��ء ..المسلم المعالج يعالجها فلن ا�ٕ�س��م، تصور من وليس الكافر،

 معمجت هو إنما يطبقه، أن و�� ا�ٕ�س��م، يقبل أن يقرر لم مجتمع هو بينما إس��مي، مجتمع أمامهم الذي المجتمع هذا أن يفترضون

 ..المشاكل لهذه دواء أعطني لك يقول ذلك بعد ثم الله، حرمه الذي الحرام ويحل الله أحله الذي الح��ل ويحرم لنفسه ويشرع يستجيب

 يكتبها �و� الذهب، بماء تكتب كلمات وهذه -الله رحمه سيد- ا��ٔستاذ قال كما ..هز�� أشد يفتونهم والذين هازلون، يستفتونهم الذين

  .فع��ً  ا�ٕ�س��م عزة ويعيش ا�ٕ�س��م، حقيقة ويعيش ا�ٕ�س��م، حقيقة يعرف ملهم، رجل إ��

 مع تتناسب قوانين الفلسفة هذه على وتقيم فلسفة، تضع فالجاهلية ..هؤ��ء المخطئين ا�ٕ�س��م دعاة من أعقل الجاهلية أن والحقيقة

 عقيدية،و  فكرية قاعدة أصحاب فهم .والشهوات المطالب هذه خ��ل من فلسفتهم أقاموا الذين وغرائز وشهوات مطالب وتحقق فلسفتها،

 دعاةال من ومنطقية جدية وأكثر وأذكى، أعقل حقيقتهم في فهم .ا��ٔهداف هذه مع تتناسب وقوانين نظاما ويصيغون محددة، وأهداف

  .يرفضهم لمجتمع قوانين يصيغون أو يعرفونه، �� لرجل ثوبا يفصلون الذين

 فالمجالس يبدلوا، أنو  يغيروا أن لهم عنّ  كلما والتبديل التغيير حق ��ٔنفسهم ويعطون بأنفسهم، تشريعاتهم يصوغون -اآلهة ��ٔنهم- أيضا هم ثم

 مشك��ت مع اسبتتن جديدة قوانين لهم ليصوغ التشريعي المجلس الحكومة تدعو أو القوانين، في فترة كل تنظر أن مهمتها التشريعية

 مشاكل طبيقهات عن نشأ  أو الجديد، واقعهم مع تتناسب تعد لم القديمة القوانين هذه أن اكتشفوا ��ٔنهم قديمة، قوانين لتغير أو جديدة،

 فهم لك،ذ أمرهم اقتضى كلما يشرعون ا��آلهة كرسي على يجلسون اآلهة وأعضاؤه التشريع، مهمته مجلس التشريعي فالمجلس .جديدة

 ا�ٕ�له، خاصية هو يروالتغ والتبديل .��ٔنفسهم يشرعون الذين فهم مشرع، فوقهم وليس العليا، القوة هم أنفسهم يعدون أنفسهم، مع منطقيون

إَِذا﴿  يقول وجل عز فالله ْلَنا َو  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروحُ  نَز�َلهُ  قُلْ ۞  َيْعَلُمونَ  َ�� ا�ْكَثُرُهمْ  َبلْ  ُمْفَترٍ  ا�ْنتَ  إِن�َما قَالُوا يَُنز�لُ  بَِما ا�ْعَلمُ  َوالل�هُ  اآَيةٍ  َمَكانَ  اآَيةً  َبد�

 بما أعلم وهو يغير، الذي وهو يبدل، الذي هو فالله ..]١٠٢-١٠١: النحل[ ﴾ لِْلُمْسِلِمينَ  َوبُْشرَى َوُهًدى اآَمنُوا ال�ِذينَ  لُِيَثب�تَ  بِاْلَحق�  َرب�كَ 



 الفصل الثاني

 ٤٠ 

َماَواتِ ا ُمْلكُ  َلهُ  الل�هَ  ا�ن�  َتْعَلمْ  ا�َلمْ ۞  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل�  َعَلى الل�هَ  ا�ن�  َتْعَلمْ  ا�َلمْ  ِمْثلَِها ا�وْ  ِمْنَها بَِخْيرٍ  َنأْتِ  نُْنِسَها ا�وْ  اآَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما﴿  ..ينزل  لس�

 من فهذا ويغير، ويبدل ينسخ فحينما وا��ٔرض، السماوات إله وهو وا��ٔرض، السماوات مالك هو ف��ٔنه ..]١٠٧-١٠٦: البقرة[ ﴾ َواْ���رْضِ 

  .أنفسهم مع منطقيون فهم ويشرع، ويغير ويبدل ينسخ فهو بهذا، نفسه يصف التشريعي والمجلس ..حقه

 �ٕ�س��م،ل تشرع أن ا��آلهة لهذه يَدعون ثم ا�ٕ�س��م يّدعون هم ذلك، يفعلون �� الحق المنهج بغير ل�ٕ�س��م دعاة أنهم يّدعون الذين لكن

 لطاقاته واحتراماً  أو��ً  نهلدي صيانة المسلم عنه يترفع أن ينبغي ..وجل عز بالله وكفر وجريمة، وعته، سفه وهذا!ا�ٕ�س��م شرائع على توافق وأن

  .ثانياً  هدفه يحقق �� فيما يهدرها أن من

 كل يسل أو بالكفر، نطق من كل ليس ��ٔنه اآخر، شيئا يكون فا��ٔمر الواقع على �ٕ�يقاعه نأتي حينما لكن عام، عقدي حكم الحكم وهذا

 �� ننح ولذلك .ا��ٔمر تحكم وأصولية فقهية ضوابط وهناك ..متأول وغير ومتعمدا عالما يكون أن إ�� كافر، الكفر من بشيء َعِمل من

 يدخلوها لم �ً أص� ��ٔنهم التشريعية، المجالس في اشتركوا أنهم لمجرد بالكفر المنهج ذلك يتبنى ممن غيرهم أو ا�ٕ�خوان جماعة على نحكم

 -فاسداً  ��ً وتأو  جه��ً - هم وإنما الله، شرع في وتبدل تغير أن في المجالس هذه حق يعتقدون هم و�� الشرائع، هذه تحت ا��نضواء بقصد

 بالكفر، يهمعل للحكم نتعرض �� يجعلنا الذي وهذا .فاسدا تأوي�� متأولون فهم وجل، عز الله شريعة خ��لها من ليحّكموا وسائل أنها ظنوا

 الله، ��إ  إله �� راية رفعوا حينما ا�ٕ�س��م به دخلوا الذي ا��ٔول بالعقد مسلمون فهم الدائرة، هذه في ندخل و�� وجل، عز الله إلى ونكلهم

  .بواحاً  كفراً  نرى أن إ�� .الله كلمة إع��ء أجل من والجهاد الله، شريعة تحكيم إلى الدعوة وراية

 تنزلت دق ا��ٔول والجيل له، يشرع لكي أو�� المسلم المجتمع يوجد أن بد ف�� قلناها، التي السطور هذه في يتقرر الذي المنهج هو وهذا

 الترتيب هو هذا نوكا ..والوقائع الحاجات حسب منّجمة الشرائع عليه فتنزلت دولة، له وتكونت المدينة، إلى انتقل أن بعد الشرائع عليه

 .الطبيعي

 !"الناس رغبات كانت مهما الله، يريده ما ٕا�� يكون ولن الدين، لهذا الله يريده ما هذا"

 الله، قدر غيرواي أن باستطاعتهم أن يتصورون الناس ��ٔن "الله يريده ما ٕا�� يكون ولن" ..الجليل التعبير هذا عند أيضا نقف أن ونريد

 أمره وجل عز هفالل أبدا، يكون لن وهذا!يريدون ما إلى يصلون -أيضا- ثم ومنهجه الله دين في شاءوا ما يبدلوا أن أو الله، أمر يستعجلوا وأن

 يمر أن الدين لهذا الله يريد وحينما ..]١٦: البروج[ ﴾ يُرِيدُ  لَِما َفع�الٌ ﴿  وجل عز والله ..]٢١: يوسف[ ﴾ ا�ْمرِهِ  َعَلى َغالِبٌ  َوالل�هُ ﴿  غالب

 صلت فلن المسلمة، الجماعة يحرك الذي هو المنهج هذا يكون أن بد ف�� المنهج، بهذا يسير وأن الوقائع، بهذه ويمر المراحل، بهذه

 فليس ،"لهال يريده ما ٕا�� يكون ولن الدين، لهذا الله يريده ما هذا" .يريد الذي بالمنهج تلتزم أن إ�� النهاية نقطة إلى أبدا الجماعة

 �� به، لناسا ليقوم المنهج هذا ا�نزل وقد يحابي، �� والله ضعفاء، والناس غالب، الله وقدر شيئا، الله على يفرض أن على قادر أحد هناك

 ].١٤٠: البقرة[ ﴾ الل�هُ  ا�مِ  ا�ْعَلمُ  َءا�ْنتُمْ  قل﴿  أعلم الله ��ٔن يريدها، التي بالطريقة الدين يريد سبحانه وهو عليه، ليحتالوا

 الذي ا�ٕ�نسانف .الهوى من تجرد وعلى علم، على تكون أن بد �� ولكن فقط، النوايا بخلوص ليست فالقضية النوايا، خلصت لو وحتى

 الدنيا؛ أمور يف ذلك يفعلون والناس .للبشرية وأراده ا�ٕ�س��م هذا صمم الذي يريدها التي بالطريقة يحققه أن بد �� ا�ٕ�س��م يحقق أن يريد

 هي وما قام، كيفو  البناء، أسرار ليعرفوا البناء هذا صمم الذي المصمم إلى يرجعون معينة، بخصائص معينا بنيانا يبنوا أن يريدون فحينما

 ��ٔنهم الخبراء، مه المشروع هذا ليقيموا يستدعونهم الذين ويعتبرون اآخر، مكان في البناء هذا مثل ليقيموا يعملوها أن بد �� التي الخطوات
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 ٤١  

 أحد فكل الله ندي في أما .ا��ٔمر لهذا ا��ٔول المصمم وتحذيرات وتوجيهات وتصميمات بمواصفات أمينا التزاما فيلتزمون .البناء بهذا خبراء

 !علم دون المشروع هذا يقيم أن يريد

 ا��ٔمر يعرف أن ا�ٕ�س��م هذا يقيم أن يريد لمن فينبغي .إقامته طريقة له وضع ومن حدده، ومن صممه، من له مشروع ا�ٕ�س��مي المشروع

  .المشروع هذا �ٕ�قامة سعيه في ومخلصا عاق�� كان إذا هذا صممه، الذي من كله ذلك يتلقى وأن يائه، إلى ألفه من

 .يشاء ما ورأيه باجتهاده فليفعل المشروع إقامة في جاد غير أو مخلص غير كان إذا أما

 هذا �ٔن� بهذا، ا��ٔمين با��لتزام يطالبنا الذي وهو ومراحله، خطواته الدين لهذا حدد الذي وهو الدين، بهذا طالبنا الذي هو وجل عز والله

 لهذا الله يدهير ما هذا" ..التعبير هذا نفهم وبذلك .أحد منه يفلت ولن شيء، يعجزه �� والله سبحانه، له لعبوديتنا -أيضا- تحقيق

 !"الناس رغبات كانت مهما الله، يريده ما ٕا�� يكون ولن الدين،

 من وأ  ا��ٔفعال، ردود خ��ل من نبدل أو نغير أن في نفكر أو نضيق، أو فنيأس، الزمن بنا يطول �� حتى ندركه، أن جداً  مهم ا��ٔمر وهذا

  .الله منهج عن بعيداً  بعقولنا ا��ستق��ل خ��ل

 ا�ٕ�س��مي لمشروعا ينجح لكي ثم أو��ً، لله عبوديتنا تتحقق لكي بأمانة المنهج ننفذ أن علينا وأن أجراء، وأننا عبيد، أننا نعرف أن بد ��

  .ثانياً  نريده الذي

 ونكون عوة،الد طريق في متسكعين نكون وإنما .ا�ٕ�س��مي المشروع إقامة في رغبتنا في صادقين و�� لله، عابدين نكون �� هذا وبغير

  .ا��ٔمانة على أمناء غير أيضا ونكون ��ٔهدافنا، خائنين

 والقراآن؟ الوحي نزول اكتمل وقد ا��آن الدعوة منهج عن ماذا

 ..عدهب التي ا��ٔجيال عن فماذا ا��ٔول، الجيل ولظروف ا��ٔول الجيل لحاجات بالنسبة حدث قد الترتيب هذا كان إذا: سؤال هنا ويُطرح

 وإنجازات كله، قهالف وتاريخ كلها، والشرائع كله، القراآن لدينا وأصبح الدين، واكتمل الوحي، نزول اكتمل حيث ا��آن، نعيشها التي ا��ٔجيال

  نعيشها؟ التي المرحلة هذه في نسير أو نرتب أن نستطيع وكيف نفعل؟ فكيف ..كلها الفقهاء

 قد لقراآنا أن اعتباره في يضع العوامل؛ هذه كل اعتباره في يضع الجديدة، ا��ٔجيال لهذه يكون أن بد �� خاصا فقها هناك أن والجواب

 ا�ٕ�س��م، يرفض مجتمع في يعيشون الناس أن أيضا اعتباره في ويضع أيدينا، تحت موجود شيء كل وأن اكتملت، قد الشريعة وأن اكتمل،

 ا��ستضعاف راحلم من مرحلة في فهي الله، إلى لتدعوه المجتمع هذا في تقوم وليدة جماعة أننا اعتباره في ويضع ا�ٕ�س��م، شريعة ويرفض

 .السلطة فيها تملك �� التي

 وهذه ا��ٔوقات، نم وقت أي في تتغير �� ثابتة قواعد فهناك ا�ٕ�س��م، يقيم أن يريد جيل أي منها ينطلق ثابتة قواعد لنا وضع وا�ٕ�س��م

 الداخلية، لهزيمةا طرقات تحت تترجرج �� بحيث القواعد، هذه ثبات على نصر ونحن .ا�ٕ�س��مي الحل تفرز بنفسها هي الثابتة القواعد

 وكيف الدين، هذا نقيم كيف في والسنة القراآن بها جاء التي القواعد تثبيت من بد ف�� .الجهل و�� الوهم طرقات و�� العجلة، طرقات و��



 الفصل الثاني

 ٤٢ 

 تجعلنا المرونة من نسبة تعطينا -ذلك مع- ولكن الوقت، مرور مع أبدا تتغير �� القواعد فهذه ..معه نتعامل وكيف نفهمه، وكيف نتلقاه،

  .فيه نلقاها التي ومستوياته الواقع هذا حجم خ��ل من القواعد عليه ونطبق الواقع، نقيس أن على قادرين

 الذي الواقع عم يتناسب حركيا فقها نؤلف أن نستطيع ومستواه، الواقع لحجم الدقيق وا�ٕ�دراك الفقه، ومرونة القواعد، ثبات خ��ل فمن

 هذه بها تصفت التي المرونة خ��ل ومن القياسات، خ��ل ومن الثابتة، القواعد خ��ل من النصوص مع نتعامل أن نستطيع وبذلك .نعيشه

 إدراك قةد خ��ل من ذلك بعد ثم وحجمه، الواقع، تشخيص في الدقة خ��ل من ثم ا��ٔحكام، في والمتغير الثابت خ��ل ومن الشريعة،

 -الوقت فسن في- ويستمد الواقع، مع يتسق فقه ا��ٔمور هذه كل خ��ل من يتجمع بحيث ..وإليها منها وا��نتقا��ت المختلفة، المراحل

 .الله أرادها التي الحقة الشريعة من جذوره

 ��ٔن القابلة ا��ٔحكام أما ،ثابتة الثابتة ا��ٔحكام وتظل ثابتا، الهدف ويظل ثابتة، القواعد تظل لكن المستويات، وتختلف المراحل، وتختلف

  .باستمرار تحددها التي الشرعية القواعد فتتضمنها وا��ٔحوال ا��ٔزمان تغير مع تتغير

 غير وقت يف كله ا�ٕ�س��م يطبق أن يريد الذي الجاهل موقف نقف و�� النصوص، مع التعامل على قدرتنا عدم من خائفين لسنا فنحن

 ا�ٕ�يمان، بمصباح ستنيراً م ثابتة، بخطوات ويصعد ثابتة، أرض في يسير أنه في مطمئن وهو يتنقل وإنما .طبيعية غير مرحلة في أو طبيعي،

  .العالمين رب ارتضاها التي الغاية إلى وصو��ً  والثابت المتغير وفقه

 ايلهمن أن دون صادقين كنا إذا يتركنا لن الله أن إلى طمأنينة خ��ل ومن دقيق، علم خ��ل من نتحرك أننا نفهم نحن هذا أجل فمن

 .ا��ٔحيان من كثير في جربناه وهذا .المناسب الوقت في الصواب

 بين الفارق هو فما ..تدري �� التي الجماعات من البشري بالواقع وعياً  وأكثر جدية أكثر منطلقات من تنطلق الجاهلية إن نقول كنا وإذا

 ا�ٕ�س��م؟ ومنطلقات الجاهلية هذه منطلقات

 ليست -إذن- هيف البشر، من فلسفتها تستمد الجاهلية بينما ..حق أنها فيطمئن الله، من عقيدته يستمد فا�ٕ�س��م ..جدا ضخم الفارق

  .والهوى الض��ل عليها يغلب بل الصحة، مضمونة

 في وا�ٕ�س��م لجاهليةا تشابهت فٕاذا .الباطل وبين الحق بين تفرق التي الفوارق كل هي الجاهلية ومنطلقات ا�ٕ�س��م منطلقات بين فالفارق

 يصبغونها نهمأ  في يفترق لها المسلمين ا�ْخذ فٕان اآدمي، كمجتمع ا�ٕ�نساني المجتمع حياة في الله أطلقها التي البشرية بالسنن أخذهم

 تنطلق حينما يةالجاهل �ٔن� النتائج، فتتغير .الباطل منطلقات من بها تنطلق الجاهلية بينما ..الحق منطلقات من بها وينطلقون الله، بصبغة

: طه[ ﴾ َضْنًكا َشةً َمِعي لَهُ  فَٕاِن�  ِذْكرِي َعنْ  ا�ْعرَضَ  َوَمنْ ﴿  الجاهلية به الله توعد ما ويتحقق باطلة، بنتائج تأتي أن بد ف�� باطلة منطلقات من

 يفلحون، ٕانهمف بالحق، ا�ٕ�نسانية السنن أو ا�ٕ�نسانية، المراحل هذه ويصبغون ا�ٕ�س��م، ويطبقون وا�ٕ�س��م، الحق يتبعون الذين أما ،]١٢٤

ا َوَكانَ ﴿  الله قال كما ويصبحون ا َكَذلِكَ ﴿  أو] ٤٧: الروم[ ﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعَلْيَنا َحق�  ].١٠٣: يونس[ ﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  نُْنجِ  َعَلْيَنا َحق�



 طبيعة المنهج القراآني

 ٤٣  

 الناس دعوة ٔاساس ٕادراك ٔاهمية

 جبي الدين، هذا ٕانشاء �ٕ�عادة الناس يدعون حين ٔانهم ا�ٕ�س��مية الدعوة ��ٔصحاب مفهوماً  يكون ٔان ينبغي كذلك" يقول ثم

 -!مونمسل بٔانهم المي��د شهادات لهم وتشهد مسلمين، ٔانفسهم يدعون كانوا لو حتى- العقيدة اعتناق ٕالى ٔاو��ً  يدعوهم ٔان

 رهمٔام في لله الحاكمية رد وهو الحقيقي، بمدلولها-" الله ٕا�� ٕاله ��: "عقيدة ٕاقرار" ٔاو��ً " هو ا�ٕ�س��م ٔان يعلموهم ٔان يجب

ٕاقرارها وشعائرهم، ضمائرهم في ٕاقرارها -��ٔنفسهم الحق هذا بادعاء الله سلطان على المعتدين وطرد كله،  همٔاوضاع في و

 "..وواقعهم

 ولكن ..المجاملة خ��ل من أو الموروثات، خ��ل من أو العواطف، خ��ل من ا��ٔوضاع نشخص أن حقنا من فليس مفهوم، أيضا وهذا

 الحكم هو هذا يكون بحكم ا�ٕ�س��مي المقياس خرج فٕاذا .ا�ٕ�س��مي المقياس خ��ل من -كان أياً - البشري الواقع نقيس أن ينبغي

  .الصحيح

 الجاهلية، في تركتش مجتمعات -مسلم أنه يدعي الذي المجتمع فيهم بما- نجدها سوف كلها الحالية ا�ٕ�نسانية بالمجتمعات نلتقي فحينما

 عدواي أن بد �� ا�ٕ�س��مية الدعوة فأصحاب -وهؤ��ء لهؤ��ء الخطاب وأسلوب وا��ٔنماط الشك�ٔ �ا تغير مع- با�ٕ�س��م مطالبون جميعا وهم

 بينما �ٕ�س��م،ا حقيقة تركوا قد أنهم حيث بهم، يليق الذي بالخطاب ا�ٕ�س��م تدعي التي المجتمعات يخاطبوا لكي دقيقاً  إعداداً  أنفسهم

 ..أكثر وصبر أكثر، وعلم أكبر، فطنة إلى محتاجين ويجعلهم أكثر، الدعاة على ا��ٔمر يعّقد وهذا .مسلمين مازالوا أنهم يظنون هم

 الدعوة هذه ..مرة ٔاول ا�ٕ�س��م ٕالى دعوتهم ٔاساس هي كانت كما ا�ٕ�س��م، ٕالى الناس دعوة ٔاساس هي القضية هذه ولتكن"

 نم عصبة -ا��ٔصيل هذا بمفهومه- الدين هذا في دخل فٕاذا ..كاملة عاماً  عشر ث��ثة طوال المكي القراآن بها تكفل التي

 في ��ميا�ٕ�س النظام لمزاولة يصلح الذي المجتمع .."المسلم المجتمع" اسم عليها يطلق التي هي العصبة فهذه ..الناس

 ".الله ٕا�� اكله حياته في يحّكم ؤا�� ا��ٔساس، هذا على كلها حياته تقوم ٔان نفسه وبين بينه قرر ��ٔنه ا��جتماعية، حياته

 ما لىإ  ا��ٔحيان من كثير في نحاكمهم �� فنحن ا�ٕ�س��م، إلى ندعوهم الذين مع أو الجاهلية، مع نتعامل حين ��ٔننا واضح، -أيضا- وهذا

 ينبغي والذي ا�ٕ�س��م، نقيم أن مطالبون نحن ولذلك المسلمة، الجماعة وأوجدنا ا�ٕ�س��م، دائرة في دخلنا قد فنحن إليه، أنفسنا نحاكم

 لمزاولة يصلح مياً،إس�� مجتمعاً  يصبحون الدين، لهذا يستجيبون ث��ثة أول منذ العصبة هذه وتصبح مرحلتنا، وفي واقعنا، في نقيمه أن

 .المرحلة فقه خ��ل ومن المرحلة، خ��ل من ا��جتماعية، حياته في ا�ٕ�س��مي النظام

 لتشريعاتا سن في نفسه المجتمع هذا ئاخذ كما عليه، ا�ٕ�س��مي النظام ٔاسس عرض يبدأ  بالفعل المجتمع هذا يقوم وحين"

 المنهج لخطوات الصحيح الترتيب هو فهذا ..ا�ٕ�س��مي للنظام العامة ا��ٔسس ٕاطار في الواقعية، حياته تقتضيها التي

 ".الجاد العملي الواقعي ا�ٕ�س��مي

 ث��ثة أول منذو  إليه، الناس يدعو الدين بهذا رسول يأتي أن عرضناه؛ الذي وبالشكل النهاية، نقطة إلى البداية نقطة من الترتيب هو فهذا

 العقيدة؛ اتبتوجيه يلتزموا أن وعليهم الجاهلي، المجتمع مع صراع في يدخلوا أن وعليهم المسلم، المجتمع يتكون الدين بهذا يؤمنون

 يتحقق الداخلي النمو هذا خ��ل ومن الصراع، هذا خ��ل ومن المجتمع، هذا يصارعون ثم ا��ٔخ��قي، أو العقدي الجانب في سواء



 الفصل الثاني

 ٤٤ 

 خ��ل من حانهسب هو يراه زمن بعد الله، يشاء عندما النصر يتحقق ثم الصراع، أمام الثبات عليهم ذلك بعد ثم النمو، المسلم للمجتمع

 على وأمناء ،العقيدة على أمناء يصبحون حينذاك الجاهلية، ضغط على وانتصروا نفوسهم، حظ من خلصوا فٕاذا الناس، هؤ��ء بقلوب علمه

 سيسندها لتيا دولتهم، يقيموا أن يستطيعون التمكين خ��ل من ثم تمكين، لهم يكون أن غيبه في قّدر قد كان إن فيمّكنهم، الدين، هذا

  .القوة وتسندها السلطة، وتسندها النظام،

 المجتمع ايقيمو  لكي الشريعة، مرونة ومن الثابتة، القواعد من يستمدونه الذي الفقه لهم يكون أن مطالبون ذلك، وبعد ذلك، قبل وهم

 .ا�ٕ�س��مية أسسه على

 .الجاد العملي الواقعي ا�ٕ�س��مي المنهج لخطوات الوحيد الصحيح الترتيب هو هذا

 الناس هداية على الواعي غير والحرص العجلة تنشئه وهم

 على المؤسس م،القوي الرباني منهجه وطبيعة الدين، هذا طبيعة يتدبرون �� ممن المتعجلين، المخلصين لبعض يخيل ولقد"

 ا�ٕ�س��مي النظام ٔاسس عرض ٔان هؤ��ء لبعض يخيل لقد: نقول ..الحياة وحاجات البشر بطبائع وعلمه الحكيم العليم حكمة

 "!الدين هذا في الناس ويحبب الدعوة، طريق لهم ييسر مما الناس، على -كذلك ا�ٕ�س��مية التشريعات بل-

 إقامة فصي��تت هي التشريعات لكن ..ذلك غير إلى والتكافل والطمأنينة وا��ٔمن العدالة هي النظام أسس ..التشريعات غير النظام وأسس

  ..الحياة واقع في ا��ٔسس هذه

 ايةر  تحت ٔاولها في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول دعوة تقوم ٔان: المقترحون يقترحه ٔان يمكن كان كالذي َوْهمٌ !العجلة تنشئه َوْهمٌ  وهذا"

 !للطريق تيسيراً  ٔاخ��قية، راية ٔاو اجتماعية، راية ٔاو قومية،

 ناحية نم ..غيره اآخر شرع كل ورفض وحده، شرعه بقبول وحده، له عبوديتها وتعلن لله، ٔاو��ً  تَْخلص ٔان يجب القلوب ٕان

 "!فيه يرغبها الشرع ذلك عن تفصيل بٔاي تخاطب ٔان قبل ..المبدأ 

 وأن أنفسهم، همحيات في النصر يتحقق أن في والرغبة السريعة، الثمرات على الحصول في الرغبة من ونابع العجلة، من نابع الوهم وهذا

 .به ويستمتعوا النصر بهذا يستلذوا

 الوهم هوو  الطريق، ويعتسفون الناس، خطوات فيستعجلون يهتدوا، أن للناس وحبهم إخ��صهم إليه يدعوهم قد وهم أنه عن فض�� هذا

 محاولة هو مث الكامل، الراشد ا�ٕ�نسان بقوة تنطلق الضعيفة الوليدة المسلمة الجماعة يجعلوا أن يريدون حينما هؤ��ء يريده الذي والخطأ 

 و�� يستجيبون، ؤ��ءه ف�� الرفيعة، ا�ٕ�س��م قمة إلى فجأة النتن ا��آسن المستنقع في الغارق المجتمع ذلك ينقلوا أن ومتعسفة، جدا، عسيرة

 الطريق أن سونيح كلهم أنهم الحالية؛ المعاصرة للتيارات يحدث ما وهذا بالفشل، سيحسون ��ٔنهم بائسة، النتيجة فتصبح يقدرون، هم

 أنفسهم نيجدو  ثم مفرغة حلقة في ويدورون يدورون يظلون ��ٔنهم لماذا؟ ..يتغيرون �� الناس وأن أبدا، تبدو �� الثمرات وأن جدا، طويل

 جديدة، اختراعات رعونفيخت بالدوران، يضيقون ذلك بعد ثم ورابعة، وثالثة ثانية مرة الدوران فيكررون فيضيقون، البداية، نقطة في مازالوا

 الفاشلة، النتيجة فسن أنها أخرى مرة يكتشفون ثم ينفع، والتبديل التجديد هذا لعل والتبديل، بالتغيير ويبدؤون جديدة، مناهج ويعملون



 طبيعة المنهج القراآني

 ٤٥  

 يعرفوا أن وند الرحى، في الحمار يدور كما يدورون سيظلون الله منهج ويتنكبون يتجنبون داموا فما الله، بمنهج إ�� أبدا يصلوا لن ��ٔنهم

 و�� يتعظون �ف� المواعظ أنواع بكل ويوعظون ..توقظهم و�� الضربات تلو الضربات وتأتيهم ينجحون؟ �� يجعلهم الذي وما يدورون؟ لماذا

 هؤ��ء أو لله،ا منهج مخالفين المراحل، ويعبرون الس��ح يتعجلون الذين منهم سواء بالدرس؛ يستفيدون �� هم، كما يظلون ثم يقبلون،

 الذين أو لنظام،ا بتفصي��ت يبدؤون الذين أو ..والنقابات والوزارة والحكومة التشريعية المجالس طريق عن ا�ٕ�س��م إلى الناس يدعون الذين

 .كان مهما أبداُ  يصلوا ولن الصحيح، الطريق يتنكبون هؤ��ء كل ..والتعبد التنسك إلى بالدعوة يبدؤون

 ويفرضها الدين، هذا لىإ  المدعوين مصلحة وتفرضها لله، عبوديتنا وتفرضها الدين، هذا يفرضها قضية بالعقيدة البدء قضية تصبح فبهذا

 الرغبة هي لبدايةا نقطة تكون أن يتحقق لكي بد و�� اآخر، شيء بأي يبدأ  و�� بالعقيدة، يبدأ  أن بد �� يقوم فلكي ..الدين هذا إقامة منهج

  .مةالهزي من و�� الهوى، من و�� النفس، من ليس الله، من وكبيرة صغيرة كل استمداد في والرغبة وجل، عز لله والخلوص الصادقة

 في ..هاعلي المعروض النظام ٔان من �� سواه، سلطان كل من والتحرر لله، العبودية إخ��ص من تنبثق ٔان يجب الرغبة ٕان"

 ".التفصيل وجه على وكذا كذا في ا��ٔنظمة من لديها مما خير ..ذاته

 من مظهر يه الشريعة إقامة وأن وحده، لله تعبيده وهو ا�ٕ�نسان، خلق من الله لمراد تحقيق هو وإنما دنيويا، مكسبا ليست كلها فالقضية

 .ةا�ٕ�س��مي للدعوة تقدم أي إط��قا يحدث لن البداية هذه وبدون .عليه الناس يحرص أن ينبغي الذي لله الخالص التعبد مظاهر

 .لدعوةا قاعدة ليست هذه ولكن ..الله كشرع يوماً  العبيد شرع يكون ولن ..الله شرع من ��ٔنه ذاته، في خير الله نظام ٕان"

 مدلول ل�ٕ�س��م وليس ا�ٕ�س��م، ذاته هو كان، ٔاّياً  غيره شرع كل ورفض كان، ٔاّياً  وحده الله شرع قبول ٔان الدعوة قاعدة ٕان

 ٕاحدى فهذه ..يتهؤافضل النظام بجمال ترغيبه ٕالى بحاجة يعد ولم القضية، في فصل فقد ابتداءً  ا�ٕ�س��م في رغب فمن سواه،

 "!ا�ٕ�يمان بديهيات

 العقيدة؟ قضية المكي القراآن عالج كيف

 إلى يتجاوزها �� عندها ووقوفه العقيدة أمر لتقرير عاماً  عشر ث��ثة خ��ل المكي القراآن تصدي ظاهرة عن الفصل هذا من سبق فيما تحدثنا

  .اآخر شيء

 إلى يتطرق مل وأنه عليها، يقوم الذي النظام تفصي��ت إلى التطرق دون وحدها العقيدة قضية تناول في القراآن هذا شأن عن تحدثنا ثم

 .المكية الفترة خ��ل الشرائع

 وأكثر توسعا كثرأ  بصورة القادمة الفصول في بها نلتقي أن أمل على لها، نتعرض لم الفصل هذا في منبثة كثيرة قضايا هناك أن شك و��

 في الله شاء إن بها نلتقي حينما عليها نركز أن على بسرعة، فوقها العبور إلى أضطر وكنت ..إليها أشار قد سيد ا��ٔستاذ كان وإن مباشرة،

 .القادمة الفصول

 الواقعي التعاملو  التربية، وأهمية الدعوة، وطريقة الله، إلى الداعية منهج في جدا كبيرة اآثار ولها متشعبة، قضية حول يدور ا��آن والحديث

 وكيف نبلغه، الذي الموضوع عناصر هي وما نبلّغ، وكيف التأصيل، وأهمية الب��غ، قضية تفاصيل من وكثير الحقائق، ومع النصوص مع
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 العقدي والنمو ةالتربي وصلة السلوك، عالم في النظرية لهذه الترجمة مفهوم وما النظرية، مفهوم وما سلوك، إلى النظرية نترجم أن نستطيع

  ...الحية المعركة خوض مع أيضا والتنظيمي الحركي والنمو

 مجملها من راكثي نجلي أن إلى يوفقنا أن الله نسأل ..القراآني المنهج طبيعة فصل من ا��ٔخير القسم هذا لها يتعرض الموضوعات هذه كل

 .تعالى الله شاء إن

 ��هوت صورة و�� نظرية صورة في العقيدة يعرض لم القراآن

 في رضهايع لم ٕانه ..عاماً  عشر الث��ثة خ��ل في العقيدة قضية المكي القراآن عالج كيف نقول ٔان بد ف�� وبعد،": يقول

 .""التوحيد علم" يسمى ما زاوله كالذي ك��مي جدل صورة في يعرضها ولم ،!"��هوت" صورة في و�� ،"نظرية" صورة

 مع باشرةم نتعامل حينما الموضوع هذا إدراك في ينفعنا -الله رحمه- قطب سيد ل��ٔستاذ" ا�ٕ�س��مي التصور مقومات" كتاب أن شك و��

 .دالموجو  الواقع خضم في النصوص هذه خ��ل من المسلمة بالجماعة المعركة وخوض الواقع، بتعديل وصلتها القراآنية، النصوص

 هو ام نعرف ونحن .��هوت صورة في و�� نظرية، صورة في يعرضها لم العقيدة قضية مع تعامل حين المكي القراآن أن هنا؛ يقول وهو

 ل��هوتا دائما ا��ٔذهان في فيستحضر" ال��هوت" صورة أما .الواقع عن بمعزل العقيدة وحقائق أصول عن الحديث إنه ؛"النظرية" مفهوم

 كان ولذلك .هاب وا��قتناع ا�ٕ�قناع يستحيل إشكا��ت وحول الواقع، في كثيرا تؤثر �� قضايا حول يدور كان الذي ال��هوت ذلك النصراني،

 على قائم كله لكنسيا المسيحي فال��هوت .الواقع وبديهيات العقل ببديهيات اصطدم ولو حتى واستبدادياً، تقريرياً  منطقاً  ال��هوتي المنطق

 تعالى- لله المسيح بنوة ةقضي وهي عناصرها؛ وبين بينها الترابط ومستحيلة الفهم، ومستحيلة الوقوع، ومستحيلة صحيحة، وغير باطلة قضية

 هم وحتى م،مفهو  غير وكله باطل، كله ..شديداً  اخت��فاً  ا��ٔمر هذا في بينهم فيما اختلفوا وقد .المسيح طبيعة وقضية -ذلك عن الله

 .ا��ٔمر هذا شرح يستطيعون �� أنفسهم

 .��هوتياً  عرضاً  يكون أن ممكنا كان وما ��هوتيا، عرضا يكن لم -يقينا- القراآني فالعرض

 والمنطق ليونانيةا بالفلسفة انخداعا فيه المسلمون وقع الذي العلم كذلك ك��مي، جدل صورة في -أيضا- العقيدة قضية القراآن يعرض ولم

  .اليوناني

 من الحد عن الزائد وفالخ نتيجة ا��ٔخرى، التيارات و��ٔباطيل الفلسفة و��ٔباطيل للفلسفة يتصدوا أن المسلمين العلماء من فريق حاول وقد

 علم أو التوحيد علم ليهع أطلق ما وهو الفلسفة، وبقوالب الفلسفة طريقة بنفس المسلمين، حياة في الثقافي الوضع على الفلسفة تأثير

  .ذلك بعد سنتحدث كما الفلسفة عن كثيرا يفترق �� وهو الك��م،

 في نيالربا والروح القراآني الروح تذوق عن بهم َبُعد مدروس، وغير واع غير حماس نتيجة فيه وقعوا جدا ضخما خطأ  كان هذا أن شك و��

 أو بصورة عدواب ذلك فعلوا حينما المسلمين أن شك و�� .الرباني وقالبه القراآني قالبه في إ�� يعرض أن يقبل �� الذي الدين لهذا عرضه

 .القراآني الطابع ذلك تذوق عن بأخرى
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ٕايحاءات د��ئل من حوله الوجود في وبما هو وجوده في بما" ا�ٕ�نسان" فطرة يخاطب الكريم القراآن كان لقد ..ك��"  "..و

 يتحدث ..فع�� الموجود البسيط الواقع مع يتعامل القراآن أن يجد القراآن ويقرأ  القراآن مع يعيش والذي واضح، منطق هذا في القراآني والمنطق

 وجاهلهم، عالمهم ر؛البش كل معها يتعامل والتي البينة، الواضحة الطبيعية بمظاهره الوجود عن يتحدث ..ا�ٕ�نسانية بخصائصه ا�ٕ�نسان عن

 الفطرية لبديهيةا اليقينية الد��ئل الواضح، الشهادة عالم ومن المشهود، الواقع من يستخلص فالقراآن ..وقريبهم بعيدهم وصغيرهم، كبيرهم

  .العباد على وجل عز الله حق عليها يرتب ثم ومن الوجود، في وفعلها وتأثيرها ومقامها ا��ٔلوهية حقيقة على

 العقلية الصيغ أو الجافة، العقلية الصيغ من نوع أي ودون تعقيد، دون الواقع مع ويتعامل معها، ويتعامل الفطرة، يخاطب القراآني فالمنطق

  .الناس من قليل نفر إ�� معها يتعامل أن يستطيع �� التي المعقدة

 اباكت يكون أن الضروري من كان الكتب، وخاتم الرسا��ت، خاتم وهو الناس، لجميع نزل الدين هذا و��ٔن الدين، هذا كتاب هو والقراآن

 فض�� .الواقع مع التعامل على ويقوم البساطة، على ويقوم البداهة، على يقوم القراآني والمنطق القراآني ا��ٔسلوب كان ثم ومن ميسرا، بسيطا

 والعقلي، القلبي التفتح إلى تؤدي مؤثرة، بطريقة البشرية النفس مع تعامل ومن خاص، نور ومن خاصة، روح من الله كلمات في عما

 .العميق النفسي واليقين

 وعن البساطة عنو  الواقع عن تماما منعزلة بقعة في نعيش أننا نجد ..التوحيد علم مع أو ال��هوت، مع أو الفلسفة، مع نتعامل حينما بينما

 العقلي انببالج كله هذا في نتعامل أننا ونجد ا��ٔحوال، من كثير في منطقيا يكون �� الذي المعقد الفكر من دوامات في وندخل البداهة،

 أو الك��م علم وأ  الفلسفة قراءة من ا�ٕ�نسان ينتهي وحينما .خطرا وأشد تعقيدا أشد قضية إلى معقدة، قضية من بك ينتقل الذي الجاف،

 ..يقين إلى ��و  اقتناع، إلى به تؤدي أن يمكن �� التي المتداخلة المتراكبة المغلوطة المفاهيم من مجموعة أصبح وقد نفسه يجد ال��هوت

 هذه من تنتهي حتى شيء بأي فلتسلم هذا، من أكثر تتعب أن تريد �� ��ٔنك فتسلّم ا��ٔمور، فهم عن عجزا تسلّم فٕانك سلّمت وإذا

 ويستسلم الصحيح، فكيرالت فيربك العقل، في ويتعمق ينبث فلسفي بمنطق انبهار يحدث ا��ٔحيان بعض في أو المعقدة، العقلية المشكلة

  .كان أيا الدائم ا��نبهار أو المؤقت، ا��نبهار لهذا العقل

 َغْيرِ  ِمنْ  ُخِلُقوا ا�مْ  ﴿ القراآن يقول فحينما أيضا، البدهي العقل مع يتعامل لكي سريعة كلمات في إ�� أبدا، القراآن يستعمله لم ا��ٔسلوب هذا

 لذيا السؤال بهذا ..بسرعة يوردها القراآن لكن أخرى، بطريقة الفلسفة معها تعاملت قضية هذه ..]٣٥: الطور[ ﴾ اْلَخالُِقونَ  ُهمُ  ا�مْ  َشْيءٍ 

 وهذا .مخلوقون هم فبالتالي أنفسهم، يخلقوا لم أنهم الطبيعي الرد وأن كثير، عقلي �ٕ�عمال تحتاج �� بديهية إجابة عنه ا�ٕ�جابة أن يعتبر

 .الفطرة على ويرتكز البداهة، على يرتكز عقلي منطق لكنه بالتأكيد، عقلي منطق

ٕايحاءات د��ئل من حوله الوجود في وبما هو وجوده في بما" ا�ٕ�نسان" فطرة يخاطب الكريم القراآن كان لقد ..ك��"  ..و

 لتتلقى لفطرة،ا منافذ ويفتح وظائفها، وعطل عليها ران مما الفطرية ا��ستقبال ٔاجهزة ويخلص الركام، من فطرته يستنقذ كان

 ".لها وتستجيب المؤثرة الموحيات

 أو صوراتت من عليها ران قد يكون أن يمكن ما كل ويبعد مباشرة، بطريقة الفطرة إلى يعمد كان ..مجمله في القراآني ا��ٔسلوب هو فهذا

  ..المنير الهادئ البسيط الوحي تتلقى أن من تمنعها للتفكير طرق من
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 البشري الواقع لتغيير حية معركة بالعقيدة يخوض القراآن

 لركاما مع معركة بها يخوض كان ..واقعية حية معركة العقيدة بهذه يخوض القراآن كان خاصة وبصفة ..عامة بصفة هذا"

 الواقع هذا يناسب الذي الشكل هو" النظرية" شكل يكن لم ثم ومن ..واقعة حاضرة اآدمية نفوس في للفطرة المعطل

 ..الحية ضرةالحا النفوس في والواقعية النفسية والمعو�قات والحواجز والسدود للعقابيل الحية المواجهة شكل هو ٕانما .الخاص

 لالشك هو التوحيد، علم المتٔاخرة العصور في عليه سار الذي -الشكلي المنطق على القائم- الذهني الجدل يكن ولم

 بجملتها البشرية الكينونة ويخاطب الحية، م��بساته بكل كام��ً  بشرّياً " واقعاً " يواجه القراآن كان فلقد ..كذلك المناسب

 هأان ٕا�� عقيدة، ٔانها ولو ا�ٕ�س��مية، العقيدة فٕان .المناسب الشكل هو" ال��هوت" يكن لم وكذلك ..الواقع هذا خضم في

 "!النظرية تيةال��هو  ا��ٔبحاث فيها تقبع التي الضيقة الزاوية في تقبع و�� العملي، للتطبيق واقعية حياة منهج تمثل

 .رائعة صورةب إليها النظر لفت وفي عنها، التعبير في أبدع قد -الله رحمه- سيد ا��ٔستاذ أن أحسب التي القضايا أهم من القضية وهذه

 عبد أنه وهو ��ٔرض؛ا في با�ٕ�نسان ينطلق الذي والمنطلق ا��ٔساس تصحيح أساس على يغيره ..البشري الواقع ليغير بعقيدة جاء فا�ٕ�س��م

 كانت لكنها -وبداهتها بساطتها برغم- البسيطة العقيدة هذه .كله الكون تشمل وعبودية كله، الوجود هذا على تهيمن ألوهية هناك وأن لله،

 وقيم وأخ��ق ظمن ا��نحراف هذا على وترتب الله، مع اآلهة ووجود الله، غير ألوهية في يعتقد تصور مخالف؛ تصور على تربى واقعا تواجه

 مع بقلوبهم وأ  بعقولهم يشركون كانوا أنهم فقط القضية تكن فلم .للناس العملي الواقع يمثل كان الذي وهذا ..وشرائع وتقاليد وعادات

 رائعوش ونظم وع��قات وأفكار ومعتقدات بسلوكيات حياتهم صبغ الشرك هذا إن ..هذا من أكبر القضية كانت وإنما أخرى، اآلهة الله

 الطريق يف يسير أن إلى أخرى مرة وتشده المستقيم، الطريق إلى ا�ٕ�نساني المجتمع وهذا ا�ٕ�نساني الكيان هذا تحول فلكي ..وأخ��ق

 بصورة فيه شيء كل ليتغير كله، ا�ٕ�نساني الكيان مع تتعامل أن بد �� كان وإنما فقط، عقله تخاطب أن الطبيعي من يكن لم المستقيم،

 .عليه يكون أن يجب الذي الجديد ا��ٔساس مع تتمشى

 من أساس على وتتعامل بأخ��ق، وتتخلق وتشعر، تتحرك اآدمية، نفوس في متمثلة معركة حية، معركة بالعقيدة يخوض القراآن كان لهذا

  .لحياتها وتقنن وتقرر تَُشر�ع وأيضا القيم،

 معركة بها لتدخ أن خ��ل من إ�� العقيدة لتفهم تكن لم حية نفوس مع يتعامل كان وإنما نظرية، مقررات مع يتعامل �� -إذن- القراآن فكان

  .الواقع خضم في حية

 كونواي لم فهم .الدين هذا يدخلون الذين المسلمة الجماعة أفراد نفوس وفي المسلمة، الجماعة نفوس في بعده ما أيضا له ا��ٔمر وهذا

 في معركة العقيدةب يدخلون كانوا وإنما ..النظرية العلوم أو ا��جتماعية العلوم كليات من كلية يدخلون يكونوا ولم للفلسفة، مدرسة يدخلون

 لحظة في بداأ  القضية تكن فلم .يسلكون كيف العقيدة ضوء على يقرروا أن بد �� وسلوكا، اختيارا خطوة كل في يواجهون الحياة، خضم

 �� لكنها رية،نظ تصورات عن تتحدث البشرية النظريات من وكثير .عنها مفترق أو الحياة، عن منخلع نظري اقتناع مجرد اللحظات من

 .كبيرا تغييرا الواقع في تغير
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 ةالجاهلي مع ضخمة معركة المسلمة الجماعة بهذه يخوض المسلمة، الجماعة ضمائر في العقيدة يبني وهو القراآن، كان"

 الم��بسات هذه ومن ..وواقعها ؤاخ��قها هي ضميرها في الجاهلية رواسب مع ضخمة معركة بها يخوض كما حولها، من

  ..""ك��مي جدل" صورة في و�� ،"��هوت" صورة في و��" نظرية" صورة في �� العقيدة بناء ظهر

 العقيدة بناء مع بناؤه يتواكب متحرك حي واقع في تمثلت العقيدة

  �م؟ك� علم في و�� فلسفة في و�� جدل في و�� نظرية في تمثل قد يكن لم إذا العقيدة، هذه أو القراآن، هذا إذن تمثل فكيف

 الجماعة مون وكان ذاتها، المسلمة الجماعة في ممثل للحياة، مباشر تنظيمي وتكوين حيوي عضوي تجمع صورة في: تمثل

 محاربة ةكمنظم الجاهلية مواجهة على دربتها وفي التصور، هذا وفق الواقعي سلوكها وفي ا��عتقادي، تصورها في المسلمة

 تهطبيع يمثل الذي ا�ٕ�س��م منهج هو وهذا ..له حية وترجمة العقيدي، البناء لنمو تماماً  ُمُمث��ً  ذاته النمو هذا كان ..لها

 ".كذلك

 �لخ� من فهمنا قد أننا بد �� .الماضية ا��ٔعوام مدى على التصور هذا مع نعيش ونحن بها أحسسنا قد نكون أن يجب القضية وهذه

 .الجاهلية مع عاملنات في أو الشخصي واقعنا في تؤثر �� عقولنا في أفكار مجرد ليست وأنها نظرية، عقيدة ليست أنها العقيدة مع تعاملنا

 على تمعالمج هذا وبين بينه المفاصلة يقرر أن ومنذ الله، إ�� إله أ�� يشهد أن ومنذ العقيدة، هذه ا�ٕ�نسان يتلقى أن منذ أنه فالحقيقة

 في أنه ويجد تمع،المج هذا في غريبا نفسه يجد وبالتالي عقيدته، مع متوافقاً  يكون لكي هو يتغير أن مضطرا نفسه يجد العقيدة أساس

 هذه عم يتعامل لكي ووعيا، وإدراكا فقها يحتاج يخطوها خطوة كل وفي والمفاصلة، والمفارقة وا��ختيار التميز حا��ت من دائمة حالة

 الدين، هذا ركأد أن بعد فجأة به فٕاذا وأخ��قها، بقيمها ويعيش تتعامل كما معها يتعامل فيها عضوا القريب با��ٔمس كان التي الجاهلية

 .القديم اهليالج الوجود من ينخلع ولكي الجديدة، العقيدة مع يتوافق لكي كبيرا تغيرا هو يتغير أن إلى يحتاج استيقنه أن وبعد

 الناس ومع أنفسنا مع اتعاملن في بمقتضاها نتشكل أن أو نستفتيها، أن نحتاج موقف كل في أنفسنا نجد نظريا، تعلمناها التي العقيدة هذه

 جوانب في قبعت أن أبدا تقبل هي و�� يجوز، و�� ما، يوما تكن لم ا�ٕ�س��مية فالعقيدة ..تحكمنا التي القيم ومع المؤسسات ومع العمل ومع

  .الناس مع أيضا وتعامله ومنطقه وك��مه وحركته وخواطره بمشاعره كله ا�ٕ�نساني الكيان تشكل أن عن بعيدة العقل

 من ناب يحيط ما هي ا��ٔخطار أقل يكون فقد .البشرية النفس هي عناصرها وأخطر كثيرة، الضخمة المعركة هذه تفاصيل أن شك و��

 رواسبو  كان، الذي ماضينا مع التعامل في جوانحنا داخل تدور التي المعركة هي معركة وأخطر معركة أكبر لكن المجتمع، مع تعام��ت

 الع��قات وأ  والتصورات المفاهيم أو الغرائز أو الشهوات أو الرغبات أو المشاعر أو القيم سواء أعماقنا؛ في التي الجاهلية ورواسب الماضي،

 يغير أنو  نفسه، يخلص أن مطالب وا�ٕ�نسان جدا، كثيرة وعناصرها داخلنا، في تدور جدا ضخمة معركة يمثل هذا كل .والبغض الحب أو

 بسرعة، ليهع نستعلي وقد الجاهلي، المجتمع مع تعاملنا في ننجح وقد .الله إ�� إله �� قاعدة من وتستمد تتمشى لكي العناصر هذه كل

 ا��ٔقل على أو تأبية،م نفوسنا زالت فما ..أنفسنا مع معركتنا هو منه نعاني ويظل يبقى الذي ولكن .بسيطة بطريقة شعوريا عنه ننفصل وقد

 داخلنا، يف نعاني زلنا فما .العقيدة هذه تريده الذي ا�ٕ�س��مي وللنموذج ا�ٕ�س��مي، للمثال الخلوص محاولة في صعبة معاناة تعاني



 الفصل الثاني

 ٥٠ 

 أن تشفونك نفوسنا، في نكتشفها -ا��ٔحداث خ��ل من- بنا إذا ثم مغطاة، كانت نفوسنا من جديدة طبقات هناك أن يوم كل ونكتشف

  .بأخرى أو بصورة داخلنا في قابعة مازالت الجاهلية

 .اصيلالتف عن نتحدث حينما لذلك أمثلة لبعض نتعرض وقد ا�ٕ�نسانية، النفس عناصر مع داخلية معركة هي الحقيقية المعركة

ٕانه": يقول  لذيا النحو هذا على الحركة في ومنهجه الدين هذا طبيعة يدركوا ٔان ا�ٕ�س��مية الدعوة ��ٔصحاب الضروري لمن و

 التكوين ةمرحل عن منعزلة تكن لم النحو، هذا على المكي العهد في طالت التي العقيدة بناء مرحلة ٔان ليعلموا ذلك .بين�اه

 مرحلة انتك ولكنها!ودراستها" النظرية" تلق�ي مرحلة تكن لم .المسلمة للجماعة الواقعي والبناء ا�ٕ�س��مية، للحركة العملي

 مرة اءالبن هذا ٕاعادة ا�ريد كلما تكون ٔان ينبغي وهكذا ..معاً  الفعلي وللوجود وللحركة وللجماعة للعقيدة القاعدي البناء

 ".ٔاخرى

 ..النظرية عن الحديث من شبعنا وأننا نظريا، كثيرا نتكلم إننا تقول أوساطنا في ا��ٔحيان بعض في تدور شبهة هناك ��ٔن مهمة، مسألة وهذه

 طالت التي ةالعقيد بناء مرحلة هنا سيد ا��ٔستاذ يقول كما ��ٔنه خطأ، تعام�� القضية مع تعاملنا أننا على يدل فٕانما شيء على دل إن هذا

 الله رسول يهاف نُب�ئ التي ا��ٔولى اللحظة منذ المسلمون يتلقاه كان ما كل أن بمعنى العملي، التكوين مرحلة عن منعزلة تكن لم مكة في

 سواء تعانيها؛ انتك التي المعركة خ��ل من وتتربى تنزل، كلمة كل مع تتربى فكانت عليه، تتربى المسلمة الجماعة كانت دعوته وبدأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 الدعوة فيها أعلنت التي المرحلة في أو وطغاتها، قريش رؤوس من وتتخفى بص��تها وتتخفى بعقيدتها تتخفى وهي السرية المرحلة في كانت

 يحدث كان لذيا وإنما نظريا، فيها التعامل يكن ولم نظرية، معركة تكن لم فالمعركة ..ويضطهدون يعذبون المسلمون فيها وبدأ  ذلك، بعد

  .البشري السلوك وتشكل البشري، الضمير تشكل كانت النظرية أن

 عن يدةبع صحراء في ندرسه نكن لم الواقع، عن منخلعا إدراكا يكن لم للنظرية إدراكنا أن -شك ب��- نجد أنفسنا نراجع حينما ونحن

 ا��ٔسرة، اخلد في سواء جدا؛ كثيرة عقبات وتقابلنا الجاري، المجتمع ذلك في عناصر ونحن الحق هذا نتلقى كنا وإنما الجاري، الواقع

 صورةب نتشكل أن منا يراد حينما أنفسنا مع حتى أو كلها، ا��ٔوضاع مع أو الحكومات، مع أو الشارع، داخل في أو العمل، داخل في أو

 .العقيدة هذه مع لنتفق جديدة

 وبين النظرية، لقيت مرحلة بين وترابط توازٍ  هناك كان وبالتالي وتشكله، السلوك توجه النظرية كانت وإنما فقط، نظريا يكن لم -إذن- فا��ٔمر

 مرحلة أن صورنت أن -إذن- يجوز ف�� .المسلمة للجماعة والتنظيمي الحركي البناء وداخل النفوس داخل الواقعي والعملي الفعلي التعامل

 كانت إذا صميمها في عملية مرحلة الحقيقة في هي وإنما فقط، وذهنية عقلية مرحلة أو ك��مية، مرحلة أو نظرية، مرحلة النظرية تلقي

 .الواقع تشكل

 لتنظيمنا تشكيلنا يف أو ��ٔنفسنا، تشكيلنا في سواء مقتضياتها؛ من مقتضى أي عليها نرتب ولم نظرية تلقيناها أننا العكس؛ حدث إذا أما

: أنه قليل بعد دسي ا��ٔستاذ عنه يقول الذي ا��فتراض هو هذا فيكون الب��غ، وطريقة الب��غ في أو المجتمع، مع تعاملنا في أو وحركتنا،

  .كذلك خطر أي وخطر خطأ، أي خطأ 



 طبيعة المنهج القراآني

 ٥١  

 �ٕ�نسانا يتعرف أن منذ أنه الحقيقة وإنما النظرية، بالمرحلة تسمى مرحلة المسلمة الجماعة حياة في هناك ليست أنه نفهم أن جداً  ومهم

 فلم الحركي، الواقع مع يهف ويتعامل النظرية، مع فيه يتعامل عمليا، طريقا بدأ  قد الحقيقة في فٕانه إليه ا��نتماء ويقرر به ويقتنع الحق على

 للوجودو  وللحركة وللجماعة للعقيدة القاعدي البناء مرحلة كانت ولكنها" ..فقط وعقلية فكرية مرحلة النظرية مرحلة إذن تكن

 تتحول أن لىإ  باستمرار النظرية نحيل أن في تساعدنا أمرين؛ في تساعدنا ��ٔنها كذلك، نفهمها أن ينبغي النقطة وهذه .."معاً  الفعلي

 تغذي مليةع مرحلة الحقيقة في ��ٔنها مجردة، نظرية مرحلة أنها -النظرية فترة طالت مهما- نتصور أ�� في وأيضا شعور، وإلى سلوك إلى

  .وتوجهه باستمرار ا�ٕ�نساني الكيان

 ا�ٕ�س��مية العقيدة لطبيعة بالنسبة أبدا يحدث �� فهذا .خاطئ تصور بحتا نظريا تلقيا فيها التلقي يكون مرحلة هناك أن البعض يتصوره قد فما

 فليس .ا��ٔولى اللحظة نذم الجديدة الحقائق مع والتعامل للتجاوب الدائبة المحاولة أيضا وتتطلب النفس، وتغير المشاعر تغير تتطلب التي

 وا��نفعال معها، اعلوالتف معها، والتجاوب معها، فالتعامل .معها التعامل وبين الحقيقة، تلقي بين ا�ٕ�س��مي للتصور بالنسبة فاصل هناك

  .العقيدة هذه طبيعة من أمر بها

 مع أو الجاهلية، في- فا�ٕ�نسان .اآخر بشري تصور أي مع تعامله عن كبيرا اخت��فا يختلف تعامله فٕان هلالج لج الله مع ا�ٕ�نسان يتعامل فحينما

 يختلف رفا��ٔم الله مع أما .يتلقاه ما مع با��قتناع أو بالو��ء ا�ٕ�حساس منفصل بل الشعور، منفصل يكون أن يمكن -بشري منهج أي

 .الحقيقة هذه عم يتبدل وأن يتغير أن مضطر أنه يجد بها، واآمن الحقيقة، بهذه وانفعل بصدق، الله عرف إذا ا�ٕ�نسان ��ٔن كبيرا، اخت��فا

 المناهج أكثر أن عن فض�� .الفعلي الواقع وبين النظري ا��قتناع بين كامل فصام هناك يكون أن يمكن البشرية المناهج مع التعامل في لكن

 يتعامل التي الصورةب ليست -ا��ٔحوال كل على- فهي تطلبت وإن حركته، وفي سلوكياته في جذرية تغيرات ا�ٕ�نسان من تتطلب �� البشرية

 .وتعالى سبحانه الله مع ا�ٕ�نسان فيها

 تكيفال( وتثبت عمق وفي مهل على بالعقيدة المؤمنة الجماعة يربي القراآن

 )بالعقيدة

 أيضا، همةم مسألة وهي "..وتثبت عمق وفي مهل، على البناء خطوات تتم ؤان العقيدة، بناء مرحلة تطول ٔان ينبغي هكذا"

  .الطريق هذا وتركوا طويلة، ولفترة الك��م، مرحلة في نعيش أننا وأحسوا الفترة، بطول ضاقوا كثيرين ��ٔن

 أنفسهم، في التغييرب ��نشغلوا الحقيقة مع تفاعلوا لو ��ٔنهم تلقوها، التي الحقيقة مع يتفاعلوا لم أنهم على دليل الشعور هذا أن والحقيقة

 رحلةم في أو الك��م، مرحلة في يعيشون أنهم أحسوه؛ الذي ا�ٕ�حساس ذلك أحسوا لما ذلك فعلوا ولو بهم، تحيط التي الحياة وفي

 .النظرية

 فيه يجد �� أنه يحس فراغ وقت عنده يجد �� ويدركها، معها، ويتفاعل ا�ٕ�يمانية، الحقيقة يتلقى حينما الصادق المؤمن ا�ٕ�نسان أن فالواقع

 الذي ��ٔكبرا ا��نشغال ذلك وهو نفسه، مع وكذلك الجاهلية، مع يعيشها التي بالمعركة أو بالب��غ، سواء دائم؛ انشغال في ��ٔنه ..عم��

  .حياته من مساحة أكبر يأخذ



 الفصل الثاني

 ٥٢ 

 فترة طولت أن يأمل بالعكس، وإنما ..سأماً  و�� مل��ً  يحس و�� فراغاً، يحس و�� وقتاً، يجد �� جادة بصورة الحقيقة هذه مع يعيش فالذي

 يستعجل ف�� .جاهليةال مع المواجهة معركة في نضوجا وأكثر ثباتا أكثر وهو يتفرغ لكي منها، ينتهي حتى الداخلية والمعركة الداخلية الحياة

  .بها مناآ  التي الحقيقة مع انسجاما وأكثر علما أكثر وهو والحية المادية معركتها في الجاهلية يواجه أن يحب ��ٔنه المرحلة، هذه المؤمن

 يختار أن ريدي وإنما حقيقية، حياة القضية يعش لم هذا يقول الذي ا�ٕ�نسان أن على دليل هو بالسأم أو بالملل أو بالعجلة ا�ٕ�حساس فهذا

  .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على نزل الذي الحق منهج غير منهجاً  أو طريقاً 

 .."يةح صورة في -بٔاول ٔاو��- العقيدة لهذه ترجمة مرحلة ولكنها للعقيدة، نظرية دراسة مرحلة تكون ٔا�� ينبغي هكذا ثم"

  .التربية ومتابعة بالتربية، عنه نعبر الذي وهو

 وضخم جدا، ركبي عمل إلى يحتاج هذا فٕان عملي، وتكوين عملية مرحلة إلى النظرية ونترجم سلوك، إلى الفكرة نحول لكي أننا شك ف��

 التربية، ذهه وبمتابعة أنفسهم، بتربية جدا هائ�� انشغا�� منشغلين أنفسهم سيجدون فجميعهم -وأفراداً  قيادةً - المسلمة الجماعة من جدا

  .يدةجد صياغة تصاغ وأن فيها، يعملوا أن تحتاج جديدة، بكرا حقو�� اكتشفوا كلما التربية في تعمقوا كلما أنهم وسيجدون

 .جديدا �عم� تحتاج بكرا، مازالت جديدة طبقة هناك أن وجدت انتهيت قد أنك تصورت وكلما طبقات، البشرية النفس إن قلت وكما

 العبد كذل يصبح لم أنه يحس مازال وأنه أرقى، درجات هناك أن دائما يجد وجل عز لله العبودية معراج في ارتفع كلما ..ا�ٕ�نسان وهكذا

 وجل، عز الله إلى العروج مدارج أبدا تنتهي ف�� ..جديدة درجات ليرتقي نفسه مع اآخر تعام�� فيحتاج حقه، لله يعطي الذي النقي التقي

  .تربية وتحتاج معالجة تحتاج نفسه في جديدة لمناطق ا�ٕ�نسان اكتشاف ينتهي و�� النفس، نزغات أيضا تنتهي و��

 بد �� إنماو  أبداً، عاط��ً  نفسه يجد �� -الله يلقى وحتى الحق، يدرك أن منذ- لحظاته من لحظة أي في نفسه يجد �� المسلم فا�ٕ�نسان

 يمثل لكي ياة،الح واقع في الحق لهذا تمثيل من بد و�� ومدعوين، وزوجة أبناء من حوله من وتربية نفسه، لتربية ومتابعاً  عام��ً  يكون أن

 .يموت حتى ا�ٕ�ط��ق على تنتهي و�� تنقضي و�� وجهدا، وقتا تحتاج جدا، ضخمة أعما�� عليه أن -دائما- فيجد .الناس أمام حق شهادة

 متمثلة حية، صورة في -بٔاول ٔاو��- العقيدة لهذه ترجمة مرحلة ولكن للعقيدة، نظرية دراسة مرحلة تكون ٔا�� ينبغي" لذلك

 العقيدة مون عن خارجه ومن داخله من نموه ُيعب�ر حركي، وتجمع جماعي بناء في ومتمثلة العقيدة بهذه متكيفة ضمائر في

 حية، لعقيدةا لتتمثل كذلك، الواقع وفي الضمير في المعركة معها وتخوض الجاهلية، تواجه واقعية حركة في ومتمثلة ذاتها،

 ".المعركة خضم في حياً  نمواً  وتنمو

 التجمعات مع يتعامل حينما جدا كبيرة م��حظة ا�ٕ�نسان يلحظها التي ا��ٔشياء من ��ٔنها القضية، بهذه جدا مهتم سيد ا��ٔستاذ أن وواضح

 أنه تحس مينالمسل ا�ٕ�خوان واقع مع تعيش فحينما .المسلمين ا�ٕ�خوان جماعة بواقع كبيرا تأثرا متأثر هنا أنه شك و�� .ا��ٔخرى ا�ٕ�س��مية

 فكانت .لنظريةا مستوى إلى يرتفع لكي الواقع ترجمة في جدية هناك يكن لم .العملي الواقع وبين الشعارات بين تطابق هناك يكن لم

 أنهم حيثب بسرعة، المنهج مراحل تخطوا أنهم ذلك في ساهم مما يكون وقد .الواقعية الترجمة عن بعيدة كبير، حد إلى منعزلة الفكرة

 تلك بين داج واضحا الفصام كان ولذلك .الطريق هذا في ا��ٔولية المراحل في وتزودوا تربوا قد يكونوا أن قبل نهائية، خطوط إلى وصلوا

 .ا�ٕ�خوان لجماعة العملي الواقع وبين جدا، الضخمة الشعارات



 طبيعة المنهج القراآني

 ٥٣  

 مهل على ناءالب خطوات تتم وأن حي، واقع إلى العقيدة تُترجم أن نقطة النقطة؛ هذه توضيح على جداً  حريصاً  سيد ا��ٔستاذ تجد لذلك

 غير تحركا و�� وائيا،عش و�� عفويا، تحركا يتحرك ف�� بها، يتحرك خطوة بكل علم على يكون أن بمعنى هنا والتثبت ..وتثبت عمق وفي

  .البناء مراحل من المرحلة هذه في العقيدة حاجات يلبي الذي الحركي وللفقه وللواقع، للعقيدة، فقه على مبني

 قد لجماعةا تكون أن دون مقتضى، إلى مقتضى ومن مرحلة، إلى مرحلة من الجماعة ينقل قد العشوائي التحرك ��ٔن جدا، مهم فالتثبت

 كل من والتثبت تها،ذا القضية تثبيت به يقصد هنا فالتثبت .التحرك هذا أو العمل هذا لتقبل مستعدة غير المرحلة تكون أو له، تهيأت

 أن بد �� نا��ٔحس إلى ا��نتقال ��ٔن ا��ٔحسن، إلى وانتقا�� ُرقِياً  تبدو كانت ولو حتى ا��ٔمام، إلى ا�ٕ�نسان يتحركها كبيرة أو صغيرة خطوة

 التطبيق، عن وقفيت التكليف أن الغالب ففي التكليف مع متزامن عقدي نمو هناك يكن لم فلو للعقيدة، الداخلي النمو مع متزامنا يكون

 بناء يتزامن أن بد ف�� .للواقع بجهله أو بتعجله ا�ٕ�نسان إليها انزلق التي المرحلة مع ليتكيف العقيدة من يغير أو الواقعي، الظهور عن أو

 إلى عوريةالش المفاصلة مرحلة من ينتقلون فالذين .الجديدة المرحلة مع أو الجديد، التكليف مع القلب في جذورها وتعمق العقيدة

  .العملية المواجهة في الغالب في يفشلون فٕانهم التربية في الطويل دورها العقيدة تأخذ أن قبل العملية المفاصلة

 العملي الواقع في جمةالتر  هذه ومتابعة الواقع، عالم في وترجمتها جذورها، وتعميق العقيدة، مع التعامل في والتعمق التثبت من بد �� لذلك

 في -ٔاولب ٔاو��- العقيدة لهذه ترجمة مرحلة ولكن للعقيدة، نظرية دراسة مرحلة تكون ٔا�� ينبغي" هنا يقول ولذلك .للجماعة

 تكيفا يكون �� ..المجا��ت كل في تكيفا يكون أن بد �� هنا والتكيف .."العقيدة بهذه متكيفة ضمائر في متمثلة حية، صورة

 متطلبات مع تكيف خيراوأ  أو�� هو ..فقط البعض بعضنا مع ع��قاتنا في تكيفا و�� فقط، المجتمع مع ع��قاتنا في تكيفا و�� فقط، ظاهريا

 ولكل كلمة للك كثيرة حسابات يعمل إنسان تقي، إنسان ورع، إنسان إلى داخله في ا�ٕ�نسان يتحول أن بد �� النفس، داخل العقيدة هذه

 صاحبها انك لو كما تبدو ظاهرية حركات يتحرك أو ذاته، على منقلبا أو ذاته، مع منفصما إنسانا يكون �� حركة، ولكل سلوك ولكل شعور

 �� الذي ا�ٕ�نسان ��ٔن .جدا مهم أمر وهذا .كذلك يكون �� ا��ٔمر واقع في هو بينما العقيدة، هذه مع منسجما داخليا تكوينا تكوّن قد

 كل يتصرف أ�� دب ف�� .المسلم ا�ٕ�نسان عليها يكون أو يتمثلها أن يجوز �� التي النفاق صور من بصورة يتميز ا��ٔمر واقع في كذلك يكون

 إحساسه في امه،صي في ذكره، في ص��ته، في نفسه، مع ع��قته في سواء الدين؛ هذا متطلبات مع يختلف واعيا واحدا تصرفا منا واحد

 مث��، الفقير قريحت كأن الجاهلية، قيم من بقيمة تعامله في تخون، أن يمكن التي أذنه سماع في الخائنة، عينه نظرة في وجل، عز بالله

 .ا�ٕ�س��مي بالضمير يتشكل لم بذلك ��ٔنه مخالفة، هذه ..لوجاهتهم أو لغناهم، الكبراء ويحترم البسطاء، أو الفقراء يتجاهل أو

 في العقيدة، هذه اتمقتضي وبين ومشاعرنا، وسلوكياتنا تصرفاتنا بين تناقض فيها يحدث التي الهوة هذه في نسقط جميعا إننا أقول وأكاد

  .عموميتها وفي حياتنا خصوصيات

 القضية بحس ا�ٕ�نسان يتشكل أن لحظة كل في دائبة محاولة ��ٔنها الوجود، في ا�ٕ�نسان مهمات أخطر من عملية التكيف فعملية ولذلك

 .بها يؤمن التي

 يأكل الذي ..هايظلم الذي ..زوجته مع خاطئة انفعا��ت ينفعل الذي ا�ٕ�نسان ..أبنائه بين يعدل �� بيته، في يعدل �� الذي فا�ٕ�نسان

 .يدعيها التي العقيدة وفق يتشكل لم أنه على دليل هذا كل ..أهلها يحتقر الذي ..حقها



 الفصل الثاني

 ٥٤ 

 �� لذيا ..أشكالهم مع ..المؤسسة هذه أعضاء مع ..فيها يعمل التي المؤسسة مع -مث��- التعامل في حسابات يعمل �� الذي ا�ٕ�نسان

 يفهم لم أنه عناهم هذا كل ا��خت��ط، إلى فيها العمل يؤدي التي المجا��ت في النساء مع يتعامل حينما الدقيقة الحدود يضع كيف يعرف

 .السلوك مفردات تشكل أن ينبغي التي عقيدته مع يتكيف لم هو وبالتالي ..بعد يصدق ولم بعد، يخلص ولم بعد،

 ما إلى لقأنز  أن يمكن الوعي كل واعيا أكن لم إذا السكرتيرة؟ هذه مع أتعامل كيف سكرتيرة، ولدي مؤسسة في -مث��ً - مديرا أكون حينما

  .المؤسسات مديري من كثير إليه ينزلق

 كل غير شخص أنني على معي تتعامل حتى وبينها، بيني الحواجز أضع كيف ممرضة، أو الطبيبات، من زميلة ومعي طبيبا أكون حينما

 مثلي إنسان أنا ..مهندس كأي ولست ..أعمال مدير كأي ولست ..طبيب كأي لست ..الجاهلية في تعرفهم الذين ا��آخرين ا��ٔشخاص

 .رونا��آخ إليه ينزلق ما إلى ينزلق أن هو يمكن و�� فيه، تطمع أن يمكن �� وبالتالي ..قبل من تقابله لم نموذجا ..جديدا نموذجا

 �� والذي .لالرج في تطمعها أن أو المرأة، تغري أن يمكن نفسها الصوت نغمة ..والصوت واللفتة والبسمة للكلمة حساباً  يعمل أن بد ��

 تصطبغ أو كلتتش أن معناها الله إ�� إله �� فقضية .الله إ�� إله �� قضية يفهم لم وهو بعد، ا�ٕ�س��م يفهم لم فهو ذلك يفهم أن يستطيع

 صبغة إذن هيف نسيجه من ذرة كل الصبغة هذه تتخلل �� ثم الصبغة في يوضع الذي والثوب ..صبغة الله من أحسن ومن الله، بصبغة

 كل فيو  لفتة، كل وفي حركة، كل في ..َنَفس كل وفي لحظة، كل في الوعي وبهذا الدقة بهذه المعنى هذا يعيش منا من ..مغشوشة

 الله جاورن وأن ين،بد�آ �ا أبد الجنة ندخل أن قضية سهلة، قضية ليست القضية أن ندرك لكي مهمة، المسألة هذه ..كلمة كل وفي نظرة،

 وينتهي بيعة، ومجرد اجتماع، ومجرد اعتقاد، مجرد ا��ٔمر أن نظن كما وليس ..كبيراً  وثمنها صعباً، ثمنها يكون أن بد �� ..ينبد�آ �ا أبد

 �إِ��  ا�ِمُروا َوَما﴿  خالصا عبدا تكون أن يريدك وجل عز الله ..هذا من أخطر ا��ٔمر ..ا��ٔمر ينتهي ثم عليها نحرص فروض مجرد أو ..ا��ٔمر

ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  الل�هَ  لَِيْعُبُدوا  ].٥: البينة[ ﴾ ُحَنَفاءَ  الد�

 نحن .غفلة لحظة و�� ملل، لحظة و�� فراغ، لحظة -فهمناه إذا- نجد و�� به، التعامل نحسن لكي بدقة، نفهمه أن بد �� ا��ٔمر هذا

 .اللحظات من لحظة كل في ا��نتباه درجات أشد وفي الوعي درجات أشد في نكون أن محتاجون

 أنك أمامي ظهرتُ  أن القضية ليست مظاهر، قضية ليست ضمائر، قضية القضية أن ندرك .."ضمائر في متمثلة" هنا يقول حينما ولذلك

 تتعامل يفك مباشرة، الله مع الحقيقة في تتعامل فأنت وجل، عز الله إ�� يراه �� والضمير ضمير، قضية هي .هذه ليست ممتاز، إنسان

 أرى ساعة، لك في بل ليلة، كل في ليس دائما، فيها أنفسنا ونراجع نفهمها، أن محتاجون أننا أظن المسألة هذه وكبيرة؟ صغيرة كل في

 مع أقف أن محتاج أنا .كبيرة بصورة ا��ٔخطاء فتتراكم ساعة، وعشرون أربع تمضي حتى أنتظر �� مضت، التي الساعة في فعلت ماذا

 ..متفردة ةحقيق الله .حقا لله وموقرا مبج�� كنت إذا حقا، الله أريد كنت إذا السابقة اللحظة في فعلت ماذا أرى لكي لحظة كل نفسي

 وتعالى، حانهسب لله التوقير وشدة والشوق، والحب الوله وشدة ا��نتباه، وشدة الخوف، شدة في نكون أن منا تحتاج جليلة، عظيمة ذات

 لحظة كل ينفس أراجع أن محتاج فأنا .وجل عز لله العبودية كاملة عابدة تكون أن دون تمر لن السابقة اللحظة أن أطمئن أن أريد بحيث

 لفترةا هذه المحاسبة وعن المتابعة عن أغفل أن لكن ساعة، كل ..ساعة نصف كل فيكون لحظة كل أستطع لم فٕاذا استطعت، إذا

 الحمى حول حام ومن( ..الخطأ  في وأوقعني ا��آمنة، المنطقة وعن ا��آمن، المرفأ  عن بعيدا سحبني قد الشيطان أن يعني فهذا الطويلة



 طبيعة المنهج القراآني

 ٥٥  

 يف متمثلة" وإنما ..وتعام��ت وك��م أشكال قضية القضية وليست الضمائر، مع تعامل وهو جدا، ضخم فا��ٔمر .١٠)فيه يقع أن يوشك

 يقوم منظما، اءبن دقيقا، بناء البناء هذا يكون أن بد �� .."حركي وتجمع جماعي بناء في ومتمثلة العقيدة بهذه متكيفة ضمائر

 بحساب،و  بدقة يعمل شيء وكل مكانه، في تكليف وكل مكانه، في قائد وكل مكانه، في جندي كل الجماعية، بواجباتهم فيه الناس

 أو عملك، عدب للجماعة عم�� تؤخر أن منك يقبل �� فأيضا مث��، تركع أن قبل تسجد أن منك يقبل �� أنه وكما .وجل عز لله عبادة ��ٔنه

 عبادة، هذه ..لجماعةا به تأمرك عم�� تؤخر أن منك يقبل �� فأيضا وقتها، يمر حتى ص��ة تترك أن منك يقبل �� وكما .تكليف قبل تكليفا

 اريةا�ٕ�د التصورات أحدث على قائما حركيا تجمعا ..منظما وتجمعا دقيقا، تجمعا الحركي التجمع يكون أن بد ف�� ..عبادة وهذه

 الحركة، ومجال ،التنظيم ومجال العمل، مجال في ا�ٕ�نساني للكمال نموذجية صورة يقدم بحيث الحركية، والتصورات التنظيمية والتصورات

 ورةص أفضل على تقوم أن ينبغي كلها المجا��ت هذه .العلم ومجال الثقافة، ومجال البناء، ومجال الب��غ، ومجال التعامل، ومجال

 براتوالخ العلمي، والمنهج ا�ٕ�داري، والتنظيم العقلي، ا�ٕ�دراك من مستوى أرقى على تكون أن المسلمة للجماعة بد �� ولذلك ممكنة،

  .الحياة في العملية

 منه علىأ  تكون أن ينبغي بل حولها، الذي البشري الواقع عن المجا��ت من مجال أي في متخلفة المسلمة الجماعة تكون أن يجوز و��

 عن جهخار  ومن داخله من نموه يعبر" صحيح، تحرك وإلى سلوك إلى النظرية تتحول أن معنى فهمنا قد نكون وهكذا .استطاعت ما

 �� العقيدة .شاعرم وليست أشواقا، وليست ك��ما، ليست فالعقيدة .."الجاهلية تواجه واقعية حركة في ومتمثلة ذاتها، العقيدة نمو

 فٕاذا تخشاه؟؟ يفك الله، تجل كيف الله، توقر كيف بالله، تحس كيف الله، مع تتعامل كيف الله، ترى كيف: عن تعبيرا تكون أن بد

 تخلف بقدر تخلفتو  قصرت، قد تكون فٕانك الله، وبين بينك الع��قة هذه عن العقيدة على تتغذى والتي تتحركها التي الحركة تعب�ر لم

 .وتعالى سبحانه الله مع التعامل في الصحيح التطبيق هذا

 ..لثقافيةا المعرفية ..الذهنية للدراسة مجردة" نظرية" صورة في العقيدة تتبلور ٔان -ا�ٕ�س��م ٕالى بالقياس- خطأ  ٔاي وخطأ "

 ".كذلك خطر ٔاي خطر بل

 ��ٔنه ريد،ي ما عكس للناس يوصل ولكنه القضية، يفهم والرجل جامعياً، ودكتوراً  أستاذاً  الخطيب وكان الجمعة خطيب إلى استمع كنت

 دام وما الله، سولر  أتباع دمنا ما!!منها ستفيق عارضة بنكبة تمر أمتنا إن: لهم يقول ثم الله، رسول أتباع يا: لهم يقول ا��ٔولى اللحظة من

 أن هو قا؛يتحق أن بد �� أمرين هناك إن: فيقول ا�ٕ�س��مية، للهوية فقداننا عن يتحدث ثم ..جدا بسيط إذن فا��ٔمر عارضة، نكبة ا��ٔمر

 تمسكينم غير ونكون مسلمين، نكون أن يمكن إذن ..اآخر شيء وا�ٕ�س��م شيء الشريعة وكأن ..بالشريعة نتمسك وأن با�ٕ�س��م، نتمسك

 الرجل أن تفأحسس .الشريعة هو ا�ٕ�س��م و�� ا�ٕ�س��م هي ليست الشريعة أن نفهم أن ويمكن ل��ٔمر، تكملة هذه الشريعة وتكون بالشريعة،

 شيء، لك أفسد صحيحا، حكما الواقع على يحكم ولم الصحيحة، البداية يبدأ  ولم الصحيح، المدخل من يدخل لم أنه إ�� -فهمه رغم-

 وتقول فيقوا،أ  لهم: تقول ثم محمد، أتباع يا: تخاطبهم الذين هؤ��ء واقع هو ما ..اآخر وادٍ  في والتطبيق والواقع واد في النظرية ��ٔن لماذا؟

 أن و��أ  المطالبون أص�� هم أمامك؟ يقفون الذين هؤ��ء من ..كذا منا العالم يرى أن بد و�� كذا، في درسا العالم نعلم أن بد �� إننا: لهم

 وقبل له، ماذجن وكونوا ا�ٕ�س��م تمثلوا: لهم يقال أن قبل ليدخلوه، ا�ٕ�س��م خارج أنهم يعرفوا وأن ا�ٕ�س��م، على يتربوا وأن ا�ٕ�س��م، يعرفوا

                                                           
 .-عنه الله رضي- بشير بن النعمان حديث من عليه متفق  ١٠



 الفصل الثاني

 ٥٦ 

 سفيرا كوني أن يصلح وأنه مسلم، أنه سيحس الخطاب هذا يسمع من الحال بطبيعة!سفراء؟ سيكونون كيف ..سفراء كونوا لهم نقول أن

 أنهم وقني أن ينبغي كان أنه حين في ا��ستجابة أمة ومن محمد أتباع من -لله والحمد- وأنه عارضة، نكبة قضية القضية وأن ل�ٕ�س��م،

 �ٕ�س��ما يكون أن ا��ٔمور أخطر من وهذا والواقع، النظرية بين فص��ً  هناك أن وأمثاله هذا حال في والسبب استجابة، أمة وليسوا دعوة أمة

 .الواقع عن وبعيدة نظرية

 ا��ٔولى؟ بالجماعة خاص البناء فترة طول وهل منجما؟ القراآن تنزل لماذا

 هذا ���نزل للها ٔاراد فلو!ك�� ..ا��ٔولى للمرة يتنزل كان ٔانه بسبب العقيدة بناء في كاملة عاماً  عشر ث��ثة يقض لم القراآن ٕان"

  "".يةا�ٕ�س��م النظرية" يستوعبوا حتى ٔاقل، ٔاو ٔاكثر ٔاو عامًا، عشر ث��ثة يدرسونه ٔاصحابه ترك ثم واحدة، جملة القراآن

 يكن لم ةالعقيد بناء فترة وطول منجماً، القراآن فتنزل .قصد خ��ل ومن حكمة، خ��ل من يتحرك المنهج كان وإنما عبثا، ا��ٔمر يكن فلم

 في هي هي والنفوس بها، وحركتها بالعقيدة النفوس بناء قضية هي وإنما نظرية، عقيدة قضية ليست القضية ��ٔن ا��ٔولى، للمرة تتنزل ��ٔنها

 لسببا فليس .مرة أول كان كما هو هو المنهج يكون أن بد ف�� ا�ٕ�س��م، دائرة خارج ��ٔناس العقيدة، إلى الدعوة تكون فحينما وقت، كل

 على ليسوا قومب -ا�ٕ�س��م أو- العقيدة التقت وكلما شيء، على ليسوا قوما تواجه كانت أنها القضية ولكن مرة، أول تتنزل كانت العقيدة أن

 تأتيهم ذلك بعد ثم ة،العقيد على النفوس تُبنى حتى الطويلة الفترة تلك العقيدة تأخذ أن بد و�� البداية، بنفس يبدأ  أن بد ف�� شيء،

 انلك كذلك ا��ٔمر كان لو ��ٔنه ذلك، غير ا��ٔمر وإنما مرة، ��ٔول نزل القراآن، ��ٔن أو العقيدة، ��ٔن أو ا�ٕ�س��م، ��ٔن هذا يكن فلم .الشريعة

  .تحبون كما زمن على ا��ٔمر ادرسوا للمسلمين يقول ثم ا��ٔولى، اللحظة منذ واحدة جملة كله القراآن يتنزل أن الممكن من

 في يدةعق وبناء حركة وبناء جماعة بناء يريد كان متفردًا، معيناً  منهجاً  يريد كان اآخر، ٔامراً  يريد كان سبحانه الله ولكن"

 تطمئن ما بقدر ا��ٔمر هذا في جماعة أي تنجح ما وبقدر .كذلك جدا صعب وأمر جدا، ضخم وأمر جدا، هام أمر وهذا "..واحد وقت

  .الطريق على سائرة أنها

  .بالمهمة تقوم ��ٔن صالحة جماعة ليست الجماعة هذه تصبح الجماعي، التكوين وعن الحركي، البناء عن العقدي التصور تخلف فٕاذا

 الجماعة وتُبنى لحركةا وتُبنى العقيدة تُبنى أن إلى النهاية في يؤدي بحيث ..متداخ��ً  أو متواكباً، أو متوازياً، كله ا��ٔمر يسير أن بد �� ولكن

  .واحد وقت في

 فهم ارتفع ماكل ..دائما متبادل أمر وهو .."والحركة بالجماعة العقيدة يبني ؤان بالعقيدة، والحركة الجماعة يبني ٔان يريد كان"

 مستوى إلى وارتفعت قبل، تدركه تكن لم ما العقيدة من أدركت والحركة الجماعة نمت فٕاذا والحركة، الجماعة نمت كلما أكثر العقيدة

 البناء يظل اوهكذ ..والجماعة الحركة من جديد مستوى إلى ترتفع بها إذا العقيدة من جديد مستوى إلى ارتفعت فٕاذا العقيدة، من جديد

 فتنطلق، أكثر وتدرك كثرأ  فتفهم تكبر والجماعة فتنمي، تغذي العقيدة ..والجماعة الحركة وبين العقيدة بين تبادلية حركة في الصعود، دائم

 تكاملت وقد ة،النهاي نقطة إلى يصل حتى وهكذا، ..جديدا واقعا تتمثل أيضا وهي ..جديداً  بعداً  العقيدة فتعطيها أكثر، العقيدة تفهم

 .واحد وقت في والحركة الجماعة وتكاملت العقيدة،
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 المسلمة للجماعة العملي والواقع التصور بين التباين خطورة

 لمجسمةا الصورة هو الفعلي الحركي الجماعة واقع يكون ؤان الفعلي، الحركي الجماعة واقع هي العقيدة تكون ٔان يريد كان"

 "..للعقيدة

 تعام��تنا فيو  سلوكياتنا في نتخلف أ�� باستمرار؛ به نطالب الذي وهذا .هازلة الجماعة هذه تكون العقيدة عن الواقع تخلف إذا ولذلك،

 ا��ٔوقات، من توق أي في ا�ٕ�بعاد نستحق وبالتالي الحق، وبين الواقع بين فصلنا قد أننا على شؤم نذير هذا ��ٔن نقوله، وما ندعيه عما

  .بالله والعياذ

 لعقيدة،ا متطلبات مع وفورياً  اآنياً  تشك�� منا واحد كل يتشكل أن بد ��: ونقول الجماعة، تكونت أن منذ منها نحذر خطيرة قضية وهذه

مة الصورة هي الجماعة وتصبح به، العقيدة وتنمو العقيدة، مع ينمو وأن  يحمل ماذا رفيع ما إنساناً  يرى الذي إن بحيث للعقيدة، المجس�

 أن يتصور �ٔنه� يلقاهم، أن قبل حتى سلوكياتهم يتمثل أن يستطيع قوم، عقيدة عن يقرأ  والذي وتصوراته، سلوكه خ��ل من عقيدة من

 تمثلها التي صورةال وبين عنها، قرأ  التي العقيدة بين فارقا هناك أن ووجد الناس، بهؤ��ء التقى فٕاذا ..هكذا ستكون تترجم حينما العقيدة

 .إليها ا��نتساب اّدعوا التي بالعقيدة جاهلين أو صادقين، ليسوا القوم هؤ��ء أن أدرك القوم، لهؤ��ء

 فما بعيد؛ زمن منذ منه ونحذر موجود، هذا أن شك و�� .وإدراكنا تصورنا وبين واقعنا بين ا��فتراق ذلك هو نخافه ما أخوف فٕان ولذلك

 أن نجد بعضهم مع الناس تعامل ففي ..الفردي التعامل أو الجماعي، التعامل في سواء والتصور الواقع بين فارقاً  هناك أن من قلنا ما أكثر

 نفسه، مع ذاته الفرد كسلو  في هذا نجد وأيضا .بعض مع بعضهم به يتعاملون ما وبين يعرفونه ما بين كثيرة وتناقضات كثيرة سقطات هناك

 أن نجد ..ذلك يرغ إلى المالية، سلوكياته في أو الناس، وبين بينه التي الع��قات جانب في أو ا��ٔخ��قي، جانبه في سواء حياته؛ وفي

 أو النظري الواقع وبين العمل بين الزاوية حدة تزايدت أو العينات، هذه تزايدت وكلما .يسلكه ما وبين الفرد هذا يعلمه ما بين تناقضا هناك

إِنْ ﴿  الخط من بالخروج الجماعة هذه على يحكم أن بد �� بأنه نذيراً  هذا كان كلما النظري، ا��قتناع  َ�� ثُم�  َرُكمْ َغيْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ  َتَتَول�ْوا َو

 هذه مع والتوافق والعمل، الجدية وعدم الصدق، عدم وفي والكسل، البخل في أمثالكم يكونوا �� ..]٣٨: محمد[ ﴾ ا�ْمَثاَلُكمْ  َيُكونُوا

  .العقيدة

 الواقع؛ بينو  السلوك بين ا��فتراق يحدث ثم ضخم، اّدعاء إلى أو براقة، فلسفة إلى أو جميلة، فكرة إلى ا�ٕ�س��م يتحول أن خطير فأمر

  .الجماعي المستوى على أو الفردي، المستوى على سواء

 العقيدة ناءب يستغرق ٔان بد هنالك يكن فلم وليلة، يوم بين يتم �� والجماعات النفوس بناء ٔان يعلم -سبحانه- الله وكان"

 لهذا الواقعي المظهر هي الجماعة كانت العقيدي التكوين نضج ٕاذا حتى ..والجماعة النفوس بناء يستغرقه الذي المدى

 ".النضوج

 العملي لحقيقيا واقعها في العقيدة لمعنى الصحيح والتصور والشعور با�ٕ�حساس يكون وإنما بالفهم، يكون �� العقيدي التكوين فنضج

 ا�ٕ�نسان يقول ف�� .خراآ  شيء العقيدي ا��ٔفق مستوى إلى ا��رتقاء ثم وعملياً، نفسياً  معها والتفاعل شيء، للعقيدة النظري فالفهم .والنفسي

 النظري، فهمال هو هذا العقيدي، التكوين هو هذا ليس ..النظرية القضايا أو العقيدية المقو��ت حفظ أنه لمجرد عقيديا تكونت قد أنني



 الفصل الثاني

 ٥٨ 

 لتتكامل كلها ياتهح محاور وتتحول الحياة، في أهدافه وتتحول كلها، وتوجهاته وخواطره ومشاعره مذاقاته تتحول أن فهو العقيدي التكوين أما

 ويحتاج بالليل، الله عم حياة ويحتاج الله، مع تبت��ً  ويحتاج القراآن، مع طويلة حياة ويحتاج طوي��، وقتا يحتاج وهذا .وتتذوقها العقيدة مع

 مع متمشياً  يديالعق تكوينه يكون وبذلك .فع��ً  عقيدياً  تكون قد يكون أن إلى المرء يصل حتى لحظة، كل في للنفس مراقبةو  محاسبة

 .حوله لمن ظاهرا يكون الذي الواقعي، المظهر

 .نظرية مقو��ت �و� فلسفية، مقو��ت قضية ليست فالقضية العقيدة؟ من يفهم ماذا نفسه؛ مع إنسان كل يعيشها أن تحتاج قضية وهذه

 الله، صائصوخ الله، صفات على والتعرف بالله، للمعرفة جديدة اآفاق إلى وعروج وسلوكية، شعورية قضايا هي ..هذا من أكبر القضية

 لتقيي أن بد �� المعاني هذه كل ..الشوق ومعنى لله، المحبة ومعنى ا�ٕ�خ��ص، ومعنى ا�ٕ�حسان، ومعنى ا�ٕ�يمان، معنى على والتعرف

  .الحركي الواقع في العقيدي مستواه ليرتفع ا�ٕ�نسان بها

 تلبيةً  اتغييره نحاول ؤا�� هذه، طبيعته نعرف ٔان بد و�� -المكي القراآن منهج من تستخلص كما- الدين هذا طبيعة هي هذه"

 ��ٔمةا يصنع وبها مرة، ٔاول المسلمة ا��ٔمة صنع الطبيعة بهذه فهو!البشرية النظريات ٔاشكال ٔامام مهزومة معجلة لرغبات

  .مرة ٔاول الله ٔاخرجها كما للوجود المسلمة ا��ٔمة ٕاخراج يعاد ٔان فيها يراد مرة كل في المسلمة

 حي امٍ نَ  واقع في تتمثل ٔان تحب التي الحية ا�ٕ�س��مية العقيدة تحويل في معًا، وخطرها المحاولة خطأ  ندرك ٔان يجب

 ٔان نريد ٔاننا لمجرد الثقافية، والمعرفة للدراسة" نظرية" ٕالى هذه طبيعتها عن تحويلها ..حركي عضوي تجمع وفي متحرك،

 "."ٕاس��مية نظرية" بـ الهزيلة البشرية النظريات نواجه

 البحوث مجمع و�� الدعوة، كليات و�� الشرعية، الكليات وجود و�� الشريف، ا��ٔزهر وجود من تخشى �� الجاهلية يجعل الذي وهذا

 .باردة ثقافية ومعرفية نظرية مؤسسات كلها المؤسسات هذه أن مطمئنة ��ٔنها ..ا�ٕ�س��مية

 قضية نأ  تعرف ا��ٔمر، حقيقة تعرف إذن الجاهلية .شيء �� العملي؟ با�ٕ�س��م ع��قتهم ما المؤسسات؛ هذه وأساتذة ط��ب إلى انظر لكن

 غاية وفي عظمةال غاية في إس��مية قضايا في ماجستير ورسائل دكتوراه ورسائل بحوث تخرج سنة كل وفي .المهمة هي ليست" النظرية"

 الو��ء عن تحدثت ورسائل ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد في التربية عن تتحدث ورسائل الحرب، ودار ا�ٕ�س��م دار بين الفرق عن تتكلم رسائل ..الدقة

 سائلالر  تلك من رسالة مناقشة حضرت ما إذا وأنت ..جدا مهمة قضايا ا��ٔول، العهد في ا�ٕ�س��مية الحركة عن تتحدث ورسائل والبراء،

 ك��ما كلمونيت الناس تجد الكريم القراآن إذاعة افتح ..الكريم القراآن لبث المخصصة ا�ٕ�ذاعات في يقال ذلك ومثل ..رائعا ك��ما تسمع

 ..القراآن نورو  راآن،الق مع والمعيشة القراآن، مع والحياة القراآن، بمعنى الدقيق العالم حديث يتحدثون المذيعين وتجد يمكن، ما أروع من

 عن حديث ..الله وبين يالح القلب بين تربط التي التعبيرات أرقى من معاني تحمل التواشيح بعض وحتى ..منه ونتعلم منه نستفيد ك��م

 ع��قة ما لكنو  ..الله وحدانية القلب يحس وكيف ..الرب وبين العبد بين والع��قة ..الشفافية وعمق ..المحبة وعمق ..التوحيد عمق

 عن الناس ءهؤ�� تُلهي جداً، رائعة تلهية هذا كل أن جيداً  تعرف والجاهلية ..ا�ٕ�س��م يعيش �� الغالب في إنه با�ٕ�س��م؟ يتكلم الذي هذا

  .يقال لما كثيرا تأبه �� فهي لذلك .اآخر اتجاه في والنظرية اتجاه في الواقع ��ٔن ا��ٔمر، حقيقة

 الرضوخ إلى ناانسق ما فٕاذا ..الثقافية والمعرفة للدراسة نظرية إلى العقيدة تتحول أن وخطر خطأ  أنه من سيد ا��ٔستاذ يقوله الذي هو وهذا

 الناس عند �ما�ٕ�س� تحرف التي أو ا�ٕ�س��م، من تنتقص التي أو ا�ٕ�س��م، تحارب التي الجاهلية مقو��ت نواجه لكي إنه يقول من مقالة إلى
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 ا�ٕ�س��مية، سفةالفل وإلى الك��م علم إلى ا��ٔولون اُستدرج كما َسنُستدرج فٕاننا حججها، ندحض لكي مماثلة بنظريات نقابلها أن علينا فٕان

 قابعة القضية حوتصب ا�ٕ�س��مي، الفكر ضد الجاهلي الهجوم أو ا��ستشراقي الهجوم تحاور التي ا�ٕ�س��مية البحوث إلى استدرجنا قد فنكون

 فلسفية قضايا ىإل تتحول وإنما ..والجوارح العمل مستوى و�� القلب مستوى إلى أبدا نزلت و�� العقول، مستوى على تتعامل العقول، في

  .تُغذيه بل لجاهلية،ا منه تخشى �� كله وهذا .ا��ٔكاديمي والبحث الجامعات أروقة في والعلمي الفلسفي ل��ستعراض وقضايا ترفيهية وقضايا

 أخطأت قد تكون أقدامهم فٕان المأزق، هذا في ا�ٕ�س��مية الحركة ط��ئع أو ا�ٕ�س��مية، الحركة دعاة أو ا�ٕ�س��م، دعاة وقع إذا ولذلك

 .ا��ٔولى اللحظة من الطريق

 بعرض كتفواي لم الخبثاء المخططين أن سنرى جاهلية مجتمعات إلى ا�ٕ�س��مية المجتمعات تحويل في الجاهلية منهج إلى نظرنا إذا ونحن

 مؤسسات في را��ٔفكا صاغوا قد فهم .واقعي وسلوك حركي سلوك إلى النظرية تتحول لكي الواقع، بتغيير مزجوها وإنما الجاهلية، النظرية

 منظور، مشهود اقعو  والمج��ت الكتب مع كان وإنما كتبا، ينزلوا أو يتحدثوا بأن فقط يكتفوا ولم سلوكيات، وفي أخ��قيات وفي نظم وفي

" الكباريهات"و والمنتديات المنتزهات وبناء سافرة، وخروجها المرأة، حجاب خلع وكان الشريعة، تغيير وكان السينما، وكانت الصورة، كانت

 .النظرية خ��ل من وليس العملي، الواقع خ��ل من ا�ٕ�نسان ليتغير عملية، صياغة النظري الهجوم يصاحب فكان ..والمراقص

 لكافرة،ا المقو��ت هذه المجتمع يرفض أن الممكن من وكان ا�ٕ�س��مي، المجتمع يتغير أ�� الممكن من لكان فقط نظريا الك��م ظل فلو

 ا�ٕ�س��م، عن لونويتخ الجاهلية، مستوى إلى ينزلون وجعلهم المسلمين، أوقع الذي لكن .ا�ٕ�س��مية النظرية مع الحقيقة في تتعارض ��ٔنها

  .العملي التغيير هو

 يسرن لكي النساء، من عاهرة اآ��ف خمسة معه أحضر وإنما فقط، بالجيش يأت لم مصر إلى نابليون جاء عندما الفرنسية، الحملة ومنذ

 بدأتف المسلمين، أنظار أمام الجاهلية با��ٔخ��ق ويتعاملن الجنود، ومع الضباط مع عاريات شبه وهن ا��ٔزهر ويدخلن القاهرة، شوارع في

 هذا كراره،وت الواقع تأثير تحت ا�ٕ�س��مي الحس على وقعها حدة تخف ا��ٔمور هذه وبدأت بهن، يتأثرون الخلعاء المسلمين من طبقات

 الكبير الهائل بالفارق يحسون المسلمين جعلت علمية مهرجانات يعملوا لكي علماء، معه أحضر الوقت نفس ففي ..النظري التغيير مع

  .التقدم ذلك أمام مهزومين فأصبحوا الفرنسية، الجاهلية إليه وصلت ما وبين المتخلف واقعهم بين

  .جاهلي مجتمع إلى إس��مي، مجتمع من ا�ٕ�س��مية، المجتمعات غير الذي هو واقع إلى وتحويلها النظرية بين التداخل فهذا

 في الواقع عم النظرية ومواكبة الواقع، تغيير خ��ل من إ�� إس��مي مجتمع إلى جاهلي مجتمع من تتغير لن الجاهلية المجتمعات فكذلك

 أنه على ناسال إلى ا�ٕ�س��م إيصال في أثراً  أبلغ هذا كان كلما سلوك في ا�ٕ�س��مية النظرية والدعاة المسلمون تمثل فكلما الوقت، نفس

  .ا��ٔكاديمية والجامعات البحثية المراكز في أو الكتب، صفحات في نظرية وليس واقع،

 فالمجتمع نساني،ا��ٕ  المجتمع حياة في جوهري تغيير كل تشمل ولكنها -فقط با�ٕ�س��م خاصة ليست- التغيير سنن من ُسن�ة هذه أن والواقع

 في تمثلونهاي رواد من نظرية فكرة لكل بد �� ولذلك واقع، إلى الك��م تحويل خ��ل من يتغير وإنما الك��م، خ��ل من يتغير �� ا�ٕ�نساني

  .بها فتأثروا واقعا الناس راآها الواقع عالم في تمثلوها فٕاذا الواقع، عالم
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 لعقيدةل بالنسبة تكون ما أظهر ولكنها عامة، سنة السنّة فهذه .ا�ٕ�ط��ق على بها تأثر يحدث أ�� الممكن فمن نظرية فكرة ظلت إذا أما

 البشرية ا��ٔفكار أما .يضالنق إلى النقيض من جذريا تغيرا الواقع تغير أنها في البشرية العقائد عن تختلف ا�ٕ�س��مية العقيدة ��ٔن ا�ٕ�س��مية،

 الرأسمالي الفرد ينب -مث��- ا��ٔفراد سلوك في اخت��ف هناك فليس العملي، الواقع في توافق -النظرية ا��ٔفكار اخت��ف مع- يوجد أن فيمكن

 على تربيته في ي��طو  زمنا يحتاج �� الرأسمالية إلى الشيوعية من أو الشيوعية، إلى الرأسمالية من يتغير الذي فا�ٕ�نسان ..الشيوعي والفرد

 النظري، الفكر فيو  النظم، أشكال في تغير هو كلها والمسألة ..الجماعي واقعه في و�� الفردي، واقعه في تغيير منه يطلب �� ��ٔنه التغير،

  .واحدة النظامين ك�� فجذور هو هو السلوكي الواقع لكن

 وا��ٔفكار، موالقي الشعور يشمل جديد، للحياة نمط إلى ا�ٕ�نسان يتحول بحيث جذريا، تغيرا يحتاج ا�ٕ�س��م .كذلك ليس ا�ٕ�س��م لكن

 أضعاف قتاو  تحتاج ا�ٕ�س��مية الجماعية التربية وكانت ا�ٕ�س��مية، العقيدة كانت لذلك .الحياة مجا��ت وكل والع��قات، السلوك ويشمل

 ا�ٕ�نسان يحول واقع ا�ٕ�س��م يريده الذي ا�ٕ�س��مي الواقع ��ٔن .واقع إلى واقع من تنتقل كي أخرى بشرية جماعة أي تحتاجه ما أضعاف

 .النقيض إلى نقيضال من النظرية تغيرت مهما كبيرا تغيرا يتغير بأن صاحبه يطالب �� قد الجاهلي الواقع بينما .تماما المضادة الجهة إلى

  .ةالبشري ا��ٔفكار بقية عن ميزهاي الذي الطويل الوقت ذلك تحتاج ا�ٕ�س��مية العقيدة أو ا�ٕ�س��مية البرامج يجعل الذي فهذا

 مع تفاعلت حركة وفي عضوي، تجمع وفي واقعي، تنظيم وفي حية، نفوس في تتمثل ٔان تحب ا�ٕ�س��مية العقيدة ٕان"

 تدخل نأ  قبل الجاهلية ٔاهل من كانوا بوصفهم- ٔاصحابها نفوس في الراسبة الجاهلية مع تتفاعل كما حولها، من الجاهلية

 -يضاً أ  الحياة ومن- والعقول القلوب من تشغل هذه صورتها في وهي -الجاهلي الوسط من وتنتزعها نفوسهم، ٕالى العقيدة

 ".عليها تقتصر �� ولكنها ومادتها، النظرية مساحة -تشمل فيما- وتشمل ."النظرية" تشغله مما ؤاشمل ؤاوسع ٔاضخم مساحة

 .جذريا غيرات يتغيروا وأن كام��، تشك�� يتشكلوا أن أصحابها من تحتاج ا�ٕ�س��مية والعقيدة اآخر، تصور أي عن دائما يختلف فا�ٕ�س��م

  .أيضا طوي�� جهدا ويتطلب طوي��، وقتا يتطلب وهذا

 ..يريدها التي ا��ٔبعاد فهم على يساعدنا ذلك ��ٔن سيد، ا��ٔستاذ كتب ما قراءة ونواصل

س��مي التصور ٕان": يقول  واقعي رتصو  كذلك ولكنه .كامل شامل تصور ..ول�ٕ�نسان وللحياة، الكوني، وللوجود ل��ٔلوهية، ا�ٕ�ٍ

 ".وغايته طبيعته يخالف هذا ��ٔن معرفي، ذهني تصور مجرد في يتمثل ٔان -بطبيعته- يكره وهو .ٕايجابي

 ولكنه فلسفياً، وراً تص ليس فهو إيجابي، واقعي تصور وكذلك كامل، شامل تصور فهو بحساب، توضع كلمة وكل دقيقة، التعبيرات أن نجد

 ذهني تصور مجرد في ثليتم ٔان -بطبيعته- يكره هو" ولذلك .إيجابية بطريقة الواقع هذا في وليعمل الواقع، ولتغيير للواقع، يأتي تصور

 ".وغايته طبيعته يخالف هذا ��ٔن معرفي،

 الواقع، تغيير وهو ��م،ا�ٕ�س إليها يسعى التي الغاية بطبيعة- بد ف�� وتكامله، شموله بجانب وإيجابي، واقعي تصور أنه طبيعته كانت فٕاذا

 وليس اقعيا،و  عمليا تصورا يكون أن -وقيماً  وفكراً  وواقعاً  سلوكاً  الناس حياة وتغيير وحده، الله عبادة إلى العباد عبودية من الناس وإخراج

 من ينمو ٔان لتكونا في وطريقته ..واقعية حركة وفي حي، تنظيم وفي ٔاناسي، في يتمثل ٔان يجب" لذلك ..معرفياً  ذهنياً  تصورا
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 في ينفصل و�� ،واقعياً  فيه يكتمل الذي الوقت نفس في نظرياً  يكتمل حتى الواقعية، والحركة الحي والتنظيم ا��ٔناسي خ��ل

 "..الحركي" الواقع" صورة في ممث��ً  يظل بل" النظرية" صورة

﴿  الله قول نزلي الوقت نفس وفي الربا، تحريم باآيات عليه القراآن ينزل بعدها، توفي والتي الوداع حجة في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن نجد لذلك

ْسَ��مَ  َلُكمُ  َورَِضيتُ  نِْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َوا�ْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  ا�ْكَمْلتُ  اْلَيْومَ   العربية الجزيرة فتح تم الوقت هذا وفي .]٣: المائدة[ ﴾ ِديًنا اْ�ٕ�ِ

 فكل .نهائياً  عبادهل الدين هذا وجل عز الله يرتضي الذي -أيضاً - الوقت نفس وفي الشريعة، تكامل فيه تم الذي الوقت نفس في بكاملها،

 كله، لواقعا تكامل .العقيدة وتكاملت الشريعة، تكاملت الواقع، تكامل حينما إنه بحيث ومتوازي، متواكب واحد، اتجاه في متجه ذلك

 مع يدرسونها الناس ليظل لحظة أول في مكتملة تنزل ولم الواقع، النظرية تسبق فلم النظري، الواقع عن العملي الواقع يتخلف �� بحيث

 قراآنال دراسة نحاول أن يفيدنا قد فٕانه ولذلك .خطوة خطوة المسلمة، الجماعة حركة ليوجه يتنزل القراآن كان وإنما الواقعي، تحركهم

 تنزل، لتيا وا��آيات السور حسب والمدينة، مكة في المسلمة الجماعة خطوات ينقل وتعالى سبحانه الله كان كيف لنرى تنزيله، حسب

 ذلك حاول ماك .الوقت نفس في العقدي مع والتشريعي وا��ٔخ��قي وا��جتماعي الحركي النمو شكل لنرى التنزيل، في تدرجها وحسب

 خ��ل من يرةالس عن ويتحدث التنزيل، مع القراآنية ا��آيات يتتبع كان القراآن، خ��ل من السيرة عن كتابه في دروزة عزة محمد ا��ٔستاذ

  .المتنزلة القراآنية ا��آيات

 الدين ذاه طبيعة ٕالى بالقياس كذلك، وخطر خطأ  هو خ��له، من يتمثل و�� الواقعي، الحركي النمو يسبق نظري نمو وكل"

: ا�ٕ�سراء[ ﴾ ْنِزي��ً تَ  َوَنز�ْلَناهُ  ُمْكٍث  َعَلى الن�اسِ  َعَلى لَِتْقَرا�هُ  َفَرقَْناهُ  َوقُْراآناً ﴿ : يقول -سبحانه- والله .الذاتي تركيبه وطريقة وغايته،

 في ��" حية منظمة" صورة في عقيدة من المؤلف التكويني، البناء ليتم كذلك، مقصود والمكث .مقصود فالفرق] ١٠٦

 "!."نظرية" صورة

 يتعامل لكي طويلة فترة الناس في يمكث أن مقصود القراآن هذا وأن حكمة، عن القراآن هذا فرّق الذي هو الله أن واضح القراآني والتعبير

 ويسند ﴾ َفَرْقَناهُ  اَوقُْراآنً ﴿  يقول وجل عز الله أن القراآني التعبير في نرى فكما يتنزل، القراآن كان كيف رأينا وقد .ومشك��تهم الناس واقع مع

 َوقُْراآنًا﴿  طوي��، كوثام الناس في ليمكث الطويلة، السنين هذه مدى وعلى التفريق، ذلك يريد الذي فهو وتعالى، سبحانه ذاته إلى التفريق

 فَنز�ل وَنز�َل، زِلا�نْ  بين فرق وهناك ..﴾ َتْنزِيً�� َوَنز�ْلَناهُ  ُمْكٍث  َعَلى الن�اسِ  َعَلى لَِتْقَرا�هُ ﴿  للناس لتعلمه أي ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد يا أنت ﴾ لَِتْقَرا�هُ  َفَرْقَناهُ 

  .مقصود والمكث مقصود، فالفرق فترات، على نزل أنه تعني

 عن ويعبر اقعية،و  توجيهات ويقدم واقعية، مشك��ت ليعالج يتنزل القراآن كان كيف نرى أن نستطيع النزول أسباب تتبع خ��ل من ولعلنا

 .يريد الذي التوجيه يوجهها لكي وإيجابا، سلبا المسلمة، للجماعة حي واقع

 أن الحركي، نموهاو  الجماعة تكامل وفترة العقيدة، تكوين وفترة التربية، فترة تأخذ أن -أخرى مرة ا�ٕ�س��م بعث يعاد حينما- إذن بد ف��

 كثيرة وجوانب ة،والنفسي الفردية حياتنا من كثيرة جوانب أن الحقيقة ��ٔن والسأم، الملل يصيبنا أن يجب و�� الزمن، من طويلة فترة تأخذ

 متابعة، لىإ  باستمرار يحتاج وإنما ..واحدة ليلة في و�� واحد، وقت في يتم �� ونموها، الحركة من كثيرة وجوانب الجماعي، التنظيم من

  .وا��ٔخ��قية ةوالحركي والتنظيمية العقيدية المحاور جميع على الطويلة الفترة هذه يأخذ أن بد �� هذا أجل فمن .بناء وإلى تكوين، وإلى
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 ضأاي رباني التفكير في ومنهجه العمل في منهجه فٕان رباني الدين ٔان كما

 وافمت .كذلك رباني منهج العمل في منهجه فٕان -رباني دين ذاته في ٔانه كما- جيداً  الدين هذا ٔاصحاب يعرف ٔان يجب"

ٕانه طبيعته، مع  ".العمل في منهجه عن الدين هذا حقيقة فصل يمكن �� و

 من التصور ذاه لتطبيق منهجا يختارون ثم ا�ٕ�س��مي، التصور يأخذون حينما ..ا�ٕ�س��مية الجماعات من كثير فيه يقع ما هو الفصل وهذا

 العمل نهجم فيبدؤون .مرة أول بُِنيَ  كما ليكتمل التصور هذا فيها مر التي بالخطوات يلتزمون �� أو العقلي، باجتهادهم أو اآخر، مكان أي

 النهاية نقطة نم البدء ��ٔن كام��، قلبا يقلبها بل الحركة، يعطل ��ٔنه كبير، خطأ  وأيضا للمنهج، صريحة مخالفة وهذه .ا��ٔخيرة الخطوة من

  .عقب على رأسا كله ا�ٕ�س��م لنظام قلب هو

 لتصل المسلمة ةالجماع فيها تمر أن يجب كان التي السابقة الطبيعية المراحل لتجاهل نتيجة جدا كثيرة انحرافات تحدث أنه نجد ولذلك

 بطبيعته عاكسي هذا كل .البداية لحظة منذ النهائية النصوص بكل ا��لتزام فكرة أو المسلح، الجهاد كفكرة منها؛ بدأوا التي النقطة هذه إلى

 الخطاب -أيضا- فيه والُمراعى وطاقتها، الجماعة قدرة فيه والُمراعى الجماعة، حاجة فيه الُمراعى الرباني، التوجيه وطبيعة التدرج، طبيعة

  .المسلمة الجماعة خ��ل من للجاهلية الموجه

 ذلك تفهم أن الجاهلية على يَُصع�ب ذلك فٕان النهائية بالنصوص ا��ٔولى اللحظة من الجاهلية تخاطب حينما المسلمة الجماعة ��ٔن

 يقرب لكذ فٕان والعقيدي، والجماعي الحركي النمو مع وتكبر وتدرج تنمو ثم وليدة، وهي المسلمة الجماعة ترى حينما ولكن .الخطاب

 فيها يدخل لتيا اللحظة وفي وتدرجه، النمو هذا يتابع ولكنه ..فيه يدخل لم ولو حتى ا�ٕ�س��م، فيتفهم الجاهلي، المجتمع إلى الصورة

  .السابقة الخطوات وعى قد يكون

 نفس في لمينالمس مع يلتقون يدخلون عندما فكانوا المتتالية، نموه مراحل في ا�ٕ�س��م يدخلون للذين بالنسبة فع�� يحدث كان ما وهذا

 يسمعون انواوك الجماعة، أحداث يعيشون كانوا وإنما المسلمة، الجماعة عن كام�� انعزا�� منعزلين يكونوا لم ��ٔنهم إليها، وصلوا التي النقطة

 هذه سارت قد الجماعة أن يعرفون كانوا دخلوا فحينما .دينهم على يكونوا لم وإن معها ويعيشونه الجماعة، هذه في يحدث تغير كل

  .إليها وصلت التي النقطة نفس في معها يلتقون وهم كلها، ا��ٔشواط

 النصوص من التشريعات يبدؤون أو النهاية، نقط من الحركة أو القتال يبدؤون الذين أما .الدين هذا ليفهموا الناس على ا��ٔمر يُُيسر هذا

 ��ٔنها تسير، نأ  أيضا المسلمة الجماعة على ويصعب الدين، لهذا الخضوع في أو الفهم، في سواء الناس؛ على يصّعب ذلك فٕان النهائية،

 خالفوني هم -المقاييس وبكل المحاور، جميع على- بهذا فهم ..ا��ٔولى المرحلة هذه في فعليا تطبق أن يمكن �� أمورا نفسها تكلف

  .معاً  واحدٍ  اآنٍ  في وخطرا خطأ، كله وهذا .المدعوين على أيضا ويصعبونه أنفسهم، على ا��ٔمر ويصعبون الله، منهج

 قد هو فكذلك -الحيوي الواقع يغير ثم ومن ا��عتقادي، التصور ليغير جاء ٕانه كما- الدين هذا ٔان كذلك يعرفوا ٔان ويجب"

 "..ٔامة يبني وهو عقيدة ليبني جاء ..الحيوي الواقع به ويغير ا��عتقادي، التصور به يبنى الذي المنهج ليغير جاء
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 الله، من تلقىيُ  رباني، منهج أيضا العمل في فمنهجه رباني، دين أنه بما الدين فهذا ا��ٔولى؛ بالحقيقة مرتبطة أخرى حقيقة أيضا وهذه

 من الحيوي، الواقع ليغير جاء الدين فهذا .المنهج يأخذ و�� العقيدة يأخذ أن في حراً  ليس وا�ٕ�نسان .تماما والعقيدة التصور يُتلقى كما

  .وواقعا وحركيا تنظيميا ا��ٔمة به يبني الذي الوقت نفس في ا��عتقادي، التصور به يبني خاص منهج خ��ل

 ا�ٕ�س��م في التفكير منهج ضوابط

 بين انفصال و�� .وياً حي وواقعاً  اعتقادياً  تصوراً  بها ينشئ التي الدرجة بنفس به، خاصاً  تفكير منهج لينشئ ثم" ..الثالث وا��ٔمر

 "..واحدة حزمة فكلها ..الخاص الحيوي وبنائه الخاص، ا��عتقادي وتصوره الخاص، تفكيره منهج

 ليغير قطف ليس جاء ا�ٕ�س��م أن وكيف التفكير، منهج مع وقفة نقف أن فنريد المنهج، وقضية التصور، قضية عن تكلمنا قد كنا وإذا

  .ذاته التفكير منهج ليغير جاء وإنما ا��ٔفكار،

 من وقت أي في الصواب عن يزيغ أ�� ويضمن استقامته، ويضمن س��مته، ليضمن ثابتة، محاور بعدة ا�ٕ�نساني الفكر يربط وا�ٕ�س��م

 المحاور وبين نهبي الصلة يقطع حينما يضل، وأن يتخبط أن في الكاملة الحرية ا�ٕ�نساني للعقل يعطي الجاهلي المنهج بينما .ا��ٔوقات

  .الثابتة

 ويعرض للدمار، نفسه يعرّض بذلك فٕانه -بطبيعتها ناقصة أداة وهو- ذاته على معتمدا عشوائية حركة ويتحرك دليل، ب�� العقل يخبط فحينما

 .والضياع للتخبط نفسه

 عرضةم طاقة ولكنه جدا، ومهمة جدا، ضخمة طاقة العقل أن يعلم ا�ٕ�نساني الكيان هذا وخلق ا�ٕ�نساني، العقل هذا خلق الذي الله بينما

 الهائل اينللتب معرضة أنها عن فض�� اللحظات، من لحظة في أمامها ا��ٔمور ��لتباس ومعرضة الصحيحة، الرؤية لعدم ومعرضة ل��نحراف،

  .كلها البشرية ا��ٔجيال في أو واحد، جيل في سواء بعض، مع بعضها البشرية العقول بين

 ل�ٕ�نسان، نهائيال المرجع هو يجعله لم أنه إ�� التكليف وشرط ا�ٕ�نسان، في التمييز أداة هو العقل اعتباره ومع بالعقل، اعترافه مع لذلك

  .وظيفته من وليس يطيقه �� الذي التكليف بهذا يكلفه ولم

 صحيحة، بطريقة لقاهيت الذي يفهم أن يحاول وأن الصحيحة، التلقي طريقة عن يبحث وأن يتلقى، أن العقل وظيفة اآخر؛ شيء العقل وظيفة

 وإنما .بتنفيذها ستقلي أن و�� الحقائق، بتقرير يستقل أن العقل وظيفة من و�� العقل، طبيعة من وليس .صحيحة بطريقة ينفذه أن ويحاول

  .ةصحيح بطريقة ينفذه ثم صحيحة، بطريقة يتلقاه ثم الصحيح، التلقي مصدر عن ويتحرى يتلقى، أن منه مطلوب هو

 المرجع هو الوحي يكون ٔان: للعقل ا��ٔول الضمان

 بين نم الباطل يأتيها �� الله وكلمة الله، كلمة هو والوحي .الوحي هو ا�ٕ�نساني للعقل المرجع فٕان الدين لهذا ا��ٔول المصدر يقرر وكما

 لها نويكو  مصدر، لها يكون أن أطوارها كل في البشرية وتضمن العقل، يضمن وبذلك .حميد حكيم من تنزيل خلفها، من و�� يديها

 صدرام و�� مؤقتا، مصدرا المصدر ذلك يكون �� بحيث نهائيته، �� وإلى شموله وإلى رحمته وإلى صدقه وإلى علمه إلى تطمئن مرجع

 الطريق طول على ممتد فيه، نقص �� الذي بالكمال الله وكلمة الله، وحي أنه بما متميزا الوحي يكون وإنما ..جاه�� مصدرا و�� متحيزا،
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 الحاضرة، اللحظةب والعلم بالماضي، العلم وكذلك بالمستقبل، العلم ونضمن والتبديل، التغيير عدم نضمن وبذلك .الحياة طول وعلى

 به يأتي ما عدل إلى كذلك ونطمئن .كله الطريق ويرى كله، ا��ٔمر يرى الله أن نطمئن شيئا الله يقرر فحينما .الله علم في سواء فكلها

 .محض وخير محض عدل فٕانه أمرا أو تقريرا للناس يضع فحينما المحاباة، عن ويتعالى الظلم، عن يتعالى الله ��ٔن الوحي

 للعقل مرجعال هذا يقرر ثم .الوحي خ��ل من بالله البشري العقل يرتبط أن جداً  مهم ا�ٕ�نساني التفكير عملية في جدا مهم المرجع فهذا

 وأن تبددت أن من المحترمة ا��ٔداة هذه يحفظ حتى عنه، الممنوعة والمجا��ت بها، له المسموح المجا��ت يقرر فيها؛ يفكر التي مجا��ته

 .العقل إمكانية عن بعيد عالم ��ٔنه الغيب، عالم يلج أو يتدخل أن العقل منع لذلك .الوراء إلى بها يرجع فيما أو تحسنه، �� فيما تتبعثر

  .الخبير العليم مصدره ومن الوحي، من الغيب يتلقى وا�ٕ�نسان

 فيه، التجولب له طاقة و�� فيه، له خبرة �� مجا�� يدخل فٕانه الغيب، عالم في أو المطلقة، الحقائق في يفكر أن يحاول حينما فالعقل

 نراه الذي وهذا .وتخبطات بتخرصات الجولة هذه من يرجع أن بد �� فبالتالي سفينة، وب�� مركب وب�� مجداف ب�� المحيط يعبر كالذي

 منع وجل عز فالله .بالغي عالم يكتشف أو الكبرى، الحقيقة ليكتشف بنفسه يستقل أن البشري العقل حاول أن منذ الفلسفة كتب في

  .للعقل وإراحة للعقل، وصيانة للعقل، تكريما وإنما العقل، على حجرا ليس يتبدد، أو يتبعثر أن من العقل

 إقامة من أخرى؛ وظائف من جدا كثير إلى ..الله وخلق الله، نعم في التفكر من فيها؛ يتحرك جدا كثيرة مجا��ت ذلك بعد وأعطاه

 السنن أسرار كتشافا وهو البشري؛ للعقل بالنسبة ا��ٔعظم المجال ثم .ا��ٔرض في والسير التاريخ، في والتفكر المجتمع، ورقابة الشريعة،

 ..ا�ٕ�ط��ق على منها تنتهي ولن بها، ا��نشغال عن والبشرية ا�ٕ�نسان يكف �� جدا واسعة مجا��ت وهذه ..الحضارة وإقامة ا�ٕ�لهية،

  .فيه وتعيش تمارسه الذي الجهل مدى أدركت كلما علما ازدادت كلما أنها تحس وستظل

 عن حثيب أن أراد فٕاذا ..سابقة مقررات أي من نفسه يخلي أن بد �� ..سابقة بمقررات الحقائق يواجه أ�� للعقل يقرر ا�ٕ�س��م إن ثم

- بد �� .اتهاوموروث البيئة خصائص من أو الماضي، ركام من نابعة أو والعادة، ا�ٕ�لف من نابعة سابقة بمقررات يقابلها ف�� جديدة حقيقة

 على أو مشاهدة،وال التجربة على معتمداً  متجرد، بعقل الحقيقة يواجه أن ويحاول السابقة، مقرراته عن يتخلى أن -الحقيقة يعرف لكي

 .الوحي من الصحيح العلم

ْمعَ  إِن�  ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما َتْقفُ  َوَ��﴿  المستمر بالتثبت يأمره وأيضا  ..]٣٦: ٕ�سراءا�[ ﴾ َمْسئُوً�� َعْنهُ  َكانَ  ا�وَلِئكَ  ُكل�  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  الس�

 خ��ل من إ�� يءش عقله إلى يُدخل �� ثم السابقة، مقرراته عن ا��ٔمر أول في فيتخلى شيء، كل من بالتثبت العقل يأمر وا�ٕ�س��م فالقراآن

 .الموجه هوو  المهيمن، وهو المسيطر، هو فالوحي .الصحيح مرجعه غير من شيئا يأخذ أ�� ا�ٕ�نسان يضمن وبهذا الصحيح، والعلم التثبت

 به فٕاذا حي،الو  هذا إلى رجع ا��ٔمور عليه ادلهمت كلما أنه يضمن الوحي، وهو الرباني، بالمرجع يرتبط حينما ا�ٕ�نساني ا�ٕ�س��مي فالفكر

يَمانُ  َوَ�� اْلِكَتابُ  َما َتْدرِي ُكْنتَ  َما ا�ْمرِنَا ِمنْ  ُروًحا إَِلْيكَ  ا�ْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ ﴿  ..النور يجد  نَاِعَبادِ  ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  بِهِ  َنْهِدي نُوًرا َجَعْلَناهُ  َوَلِكنْ  اْ�ٕ�ِ

إِن�كَ  َماَواتِ  فِي َما َلهُ  ال�ِذي الل�هِ  ِصَراطِ ۞  ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  إَِلى َلَتْهِدي َو -٥٢: الشورى[ ﴾ اْ���ُمورُ  َتِصيرُ  الل�هِ  إَِلى ا�َ�� اْ���رْضِ  فِي َوَما الس�

 .ا�ٕ�س��م يريدها يالت المرجع صفات بكل ..رحيما شفيقا صحيحا مرجعا لديه بأن ويشعر بالطمأنينة، يشعر ا�ٕ�س��م في فا�ٕ�نسان ..]٥٣
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 بالجماعة ا�ٕ�س��مي التفكير منهج ارتباط: للعقل الثاني الضمان

 فهما الوحي هميف �� قد الوحي من تلقى لو وحتى يضل، قد وحده فا�ٕ�نسان بالجماعة، مرتبط ا�ٕ�س��مي التفكير منهج أن: الثاني وا��ٔمر

 لذلك .لصحيحةا التطبيق مجا��ت يعرف �� أو التطبيق، يسيء ثم صحيحا فهما يفهمه وقد صحيحا، فهما النص يفهم �� وقد صحيحا،

 رأيل رأيه عن الفرد يتنازل أن بد �� أمر على الجماعة أجمعت فٕاذا .الجماعة أمر اتباع هو الفرد ض��ل لعدم الحقيقي الضمان كان

  .الطريق في سائرة الجماعة ��ٔن تخسر، �� فالجماعة .للجماعة ضمانا يكون أن قبل له ضمان وهذا .الجماعة

 في يقع نهفإ  ل��جتهاد مجال هي بل حاسم محكم نص فيها ليس التي ا��ٔمور في بتفكيره ويستقل الجماعة، عن يشذ الذي الفرد أما

 أنه يعلم ��ٔنه حقيقياً، تناز��ً  وإنما مجاملة، تنازل ليس ..رأيه عن يتنازل أن الفرد فعلى اجتهادا الجماعة اجتهدت إذا فٕانه لذا .الخطأ 

 في شذ شذ ومن الجماعة مع الله يد( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول ولذلك .الجماعة مع يكون أن هو ض��له لعدم وأيضا الجماعة، لوحدة الضمان

ْنَسانَ  إِن� ۞  َواْلَعْصرِ ﴿  وجل عز الله ويقول ،١١)النار  إِ���﴿  اآمن، الذي إ��: يقل فلم] ٣-١: العصر[ ﴾ اآَمنُوا ال�ِذينَ  إِ���۞  ُخْسرٍ  َلِفي اْ�ٕ�ِ

الَِحاتِ  وََعِملُوا اآَمنُوا ال�ِذينَ  ْبر َوَتَواَصْوا بِاْلَحق�  َوتََواَصْوا الص�  سببا كانت أنها اعتقد التي ا��ٔمور أهم من منهج وهذا ..]٣: العصر[ ﴾ بِالص�

 وعلي عثمان عهد في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة بعد الصحابة عهد في حدثت التي الفتنة أمر في وخاصة دائما، البشرية في حدثت التي الفتن في

 معاوية كان لو نة،الفت حدثت قد تكن لم فرديا تحركا منهم واحد يتحرك لم هؤ��ء وغير وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية عليا أن فلو ومعاوية،

 أن بد �� كانف الكل له يخضع المجموع هذا إليه يصل الذي ثم ا��ٔمور، كل في وتناقشوا جميعا الصحابة واجتمع اجتمعوا والزبير وعلي

 ا��ٔمر تتبيس أن يجب وإنما المناسب، الوقت هو ليس هذا أن رأى اآخر وفريق عثمان، قتلة يسلم أن فريق أصر حينما لكن ..خيرا يحدث

 يقبض أن فأراد وطلحة، الزبير فعل كما عملي، بتصرف يحرجهم أن إلى فاتجه كذلك، الفريقين وجد اآخر وفريق القضية، نبحث ثم أو��

 ليحدث كني لم عليه سيتفقون كانوا أمر أي لكن .الفتنة إلى أدى الذي هو وهذا اختلفوا، وهكذا ..بنفسه وراءهم ومن عثمان قتلة على

 من ألفا سبعون دهاوح صفين معركة في واحد يوم في فيها قتل التي الفتنة حدثت فرقاء إلى انقسموا حينما أنهم حدث الذي لكن ..فتنة

 من ا��ٔصح الموقف كان علي موقف أن شك و�� .يراه ما على أصر فريق كل ��ٔن لماذا؟ ..حدث الذي هذا جدا مريع أمر ..المسلمين

 لكي يخطئوه، أو ويناقشوه معه، يبحثوا ثم لوائه، تحت ينضووا أن للجميع بد �� فكان اختير، الذي الخليفة هو أنه بما الشرعي، الجانب

 حتى- علي انببج رأي لهم يكون بأن الفرقاء إصرار لكن يقتنعوا، لم لو حتى ويمضوا المسئولية يحّملوه ثم موحد، تصور إلى معه يصلوا

 الذي وهذا ،صواب على تفترق أن من خير خطأ  على ا��ٔمة تجتمع لئن -الكارثة تلك إلى أدى صوابا رأيه يكن لم عليا أن افترضنا ولو

 منهم، هىويُنت يؤدبوا أن الممكن ومن عليهم، يسيطر أن الممكن من وكان ضعافا، كانوا -كانوا مهما- بالفتنة قاموا والذين ..الفتنة أوجد

  .المسلم الصف في حدثت التي الخلخلة فرصة انتهزوا لكنهم

 الفرد يعرف أن هي بغيرها ا��ٔولى للضمانة قيمة �� التي الثانية فالضمانة المسيطر، هو الوحي يكون أن هو للعقل ا��ٔول الضمان كان فٕاذا

- اقتناعه نع ا�ٕ�نسان يتنازل وأن ا��جتهادية، ا��ٔمور في الجماعة لرأي كام�� انصياعا ينصاع بل -يرضى فقط وليس- ينصاع أن بد �� أنه

                                                           
 .ثقات رجاله: الهيثمي قال ،)يركض خالف من مع والشيطان الجماعة مع الله يد( بلفظ الطبراني ورواه ثقات، ورجاله غريب، حسن وقال الترمذي رواه  ١١
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 ..١٢)ض��لة على ا��ٔمة هذه تجتمع ��( ..باطل على تجتمع �� الجماعة ��ٔن ذلك، غير ترى الجماعة أن يرى حينما -عميقا كان مهما

 .]١١٥: النساء[ ﴾ َتَول�ى َما نَُول�هِ  اْلُمْؤِمنِينَ  َسِبيلِ  َغْيرَ  َوَيت�بِعْ  اْلُهَدى َلهُ  َتَبي�نَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الر�ُسولَ  يَُشاِققِ  َوَمنْ ﴿ 

 جتمعي فحينما ..ا��ٔصح هو الجماعة اجتهاد يكون أن الغالب ففي الجماعة، تجتهد فحين .تجمع أي قيام مقومات أهم من ا��ٔمر فهذا

 إذا فرد رأي من أصح رأيهم يكون الغالب ففي والتقوى، الورع ومستوى للمسألة، المطلوب العلم مستوى على وهم قضية، ليبحثوا عشرة

 أيي،ر  أن أقرر وأن أراه، فيما أتشكك أن بد �� الشكل بهذا الرأي أرى وحينما .عشرة أو ثمانية أو سبعة أمام اثنين رأي من أو وحده، كان

 وطارحا أي،الر  لهذا متبنيا بل راضيا، المجموع، لرأي أنصاع أن ينبغي ولذلك خطأ، يكون أن عليه يغلب فهو خطأ، يقينا يكن لم إن

  .ا��آخرون راآها التي الصحة يعوزه مني اجتهاد أنه على تماما لرأيي

 تىح ذلك يفعلون الجاهلية في وهم .ا�ٕ�س��م في أو الجاهلية، في سواء إنساني؛ تجمع أي لبناء ضمان ��ٔنها جدا، مهمة قضية وهذه

 المؤمنون الناس �ن� إذا لكن وتتعارك، وتتصادم البشرية تفترق أن بد �� برأيه إنسان كل ا�عجب فٕاذا .بشرية سنة ذلك ��ٔن ا��ٔمة، تجتمع

 ا��ٔمر اءومض صحة يضمن الذي هو الثاني الضمان وهذا .الجماعة مع الله فيد بركة، ذلك يكون الجماعة تراه لما الفرد وخضع لبعضهم،

 على ا��ٔخرى والجماعات الحق، على أنها ترى جماعة كل إن ..ا��آن المسلمة الجماعات فيه تقع الذي هو ا��ٔمر هذا وإغفال ..ا��ٔول

 لدولةا افترقت وحينما ..خليفة هناك كان الخ��فة عهد وفي ..مرجع هناك كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد في ..مرجع هناك يكون أن دون الباطل،

 �ٔمويةا� الدولة ويقيم ا��ٔندلس إلى يذهب لم ا��ٔموي الداخل الرحمن عبد أن ولو .الناس اخت��ف عن ناتجاً  هذا كان وعباسية أموية إلى

 قتتفر  أن ذلك بعد وحدث .يتفرقوا أن بدل الناس يجتمع أن المهم لكن اغتصابا، هذا كان لو حتى واحدة، الخ��فة لظلت هناك

 تساقطتف حاكما، يكون أن أو ملكا يكون أن في رغبته وعن مصلحته وعن ذاته عن يبحث أصبح واحد كل أن نتيجة ا�ٕ�س��مية، الممالك

 .شيء كل وسقط وقعنا حتى الشكل، بهذا كلها الممالك

 الطريق نسلكو  الصحيح، الفكر نتبع أن لضمان أيضا ولكن الجماعة، وحدة أجل من فقط ليس بالجماعة، التمسك هو الحقيقي فالضمان

 ��ٔنه مرجوحا يكون لكنه أصح، أنه صاحبه تصور في كان ولو حتى مرجوح، فكر الفرد وفكر المبارك، الفكر هو الجماعة ففكر .الصحيح

 لىع قادرة وأيضا الله، مرضاة وتتحرى عادلة، قيادة الجماعة قيادة دامت وما حق، جماعة الجماعة دامت فما .الجماعة رؤية مع يصطدم

 من ورةص بأي الجماعة رأي من ينفر أن أو برأيه، الجماعة على يستعدي أن أو برأيه، ينفرد أن فرد ��ٔي يكون �� إذن ..والبحث العلم

  .الصور

 التقوى: للعقل الثالث الضمان

 الواحدة الحقيقة ىإل نصل أن في نتعاون أيضا تجعلنا التي وهي نتوحد، تجعلنا التي هي التقوى ��ٔن فرد، كل تقوى هو ا��ٔخير؛ والضمان

 من رأيه رجحي عما سيبحث واحد وكل برأيه، سيعجب واحد وكل ذاته، ستتضخم واحد فكل الله، نتق لم إذا لكن .الحقيقية بصورتها

  ..صحته على ويبرهن موقفه، يؤيد ما الوقائع من وسيأخذ النصوص،

                                                           
 قال ،)أعطانيهاف ض��لة على أمتي تجتمع أ�� ربي سألت( حديث في مرفوعا والطبراني أحمد وروى ،-عنه الله رضي- مسعود ابن على موقوفا الطبراني رواه  ١٢

 .وغيره المرفوع في عديدة وشواهد كثيرة أسانيد وله المتن مشهور الحديث الخفاء كشف في العجلوني
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 أن أريد ��ٔني ذلك، يضيرني ف�� معك، أم معي الحق كان سواء لذاته، الحق عن سنبحث اتقينا فٕاذا التقوى، هو هنا ا��ٔمر يحكم والذي

 .الله أرضي

 .مطمئن وهو ا�ٕ�س��مي الركب بها يمضي لكي جدا مهمة ث��ثة ضمانات هذه

 لوحيا على العقل ويقدم الضوابط كل من العقل يحرر الجاهلي التفكير منهج

 لتسوية الفرص نوينتهزو  ببعض، بعضهم ويتربص التقوى، تحكمهم �� -اجتمعوا لو حتى- فالجاهلية ..كذلك ا��ٔمر يكون �� الجاهلية وفي

 ينقلب لقوىا مراكز تغيرت فٕاذا والخوف، والقوة السلطة هي الجاهلية يجمع فالذي ..فرد إلى فرد من السلطة تنتقل حينما الحسابات

 الله مع تعاملوني الجميع ��ٔن ..كذلك ا��ٔمر يكون أن ينبغي �� المسلم المجتمع في لكن .الحسابات تصفية ويبدأ  عض،ب على بعضهم

 ف�� ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ةوسن الله كتاب في والتحري والبحث الرجوع خ��ل من الحق رؤية في ويتعاونون الله، يتقون هم ولذلك وتعالى، سبحانه

 بعد الحقيقة، لىإ  نصل لكي كام�� شام�� بحثنا يكون وإنما المسبقة، نظرنا وجهة يؤيد ما ننتقي بحيث انتقائيا، والتحري البحث يكون

 .الحق لىإ  مجتمعين ونصل نبحث ثم العون، الله ونستلهم المسألة، في النصوص كل نجمع أن وبعد البحث، وسائل كل نستجمع أن

 نقطة وهذه .فكيرالت منهج ليغير ذلك قبل جاء فٕانه أفكارنا، ليغير ا�ٕ�س��م جاء كما أنه سيد؛ ا��ٔستاذ عنه يقول الذي التفكير منهج هو هذا

 المستوى على أيضا وإنما الجماعي، المستوى على فقط ليس وهذا .ندركها أن ينبغي والتي سيد، ا��ٔستاذ أبرزها التي النقاط أروع من

 أختار حينما ..الجماعة لرأي أخضع أن ينبغي ذلك، غير رأيا ترى أو مخطئا، تراني والجماعة شخصي، سلوك لي يكون فحينما ..الفردي

 نفسي، على راخط ذلك في ترى والجماعة فيه ��ٔعمل مكانا أختار حينما ..الوظيفة أترك أن عليّ  فيها، أعمل أن تريدني �� والجماعة وظيفة

 لفوائدل تصوري كان ومهما للمسألة، أنا رؤيتي كانت مهما المكان ذلك أغير أن فعلي�  جماعتي، على أو ديني، على أو أسرتي، على أو

 كوني قد أتزوج أن أردت لو حتى خصوصياتي، صميم في حتى بركة وأكثر وأكرم أصوب الجماعة فرأي هذا، وراء من سأجنيها التي

 مجال في وكذلك ..الجماعة وعلى عليك أخطارها لها المرأة هذه أو تنفعك، �� المرأة هذه أن لي تقول فقد هذا؛ في تدخل للجماعة

 كعمل مجال في أخطأت إنك لك تقول حينما ..الجماعة رأي اسمع فيه، تدخل أن ينبغي �� صعب المجال هذا لك قالت إذا عملك؛

 التفكير منهج: ونقول وعاما سطحيا أخذا ا��ٔمور نأخذ ف�� .حقيقة ا�ٕ�س��م فهمنا قد نكون هنا ..الجماعة رأي تسمع وكذا، كذا في

 كل مع املالتع في التفكير منهج وإنما فقط، ليس ..�� ..وكذا الجماعة، وضرورة العبودية، وحقيقة ا��ٔلوهية، حقيقة هي به المقصود

 منهج لىإ  أعيدها وإنما الشخصي، رأيي على أرغمها �� زوجتي مع أختلف حينما ..ربانيا مجتمعا نكون وبذلك وكبيرها، صغيرها أمورنا،

 النهائي الرأي ناأ  أختار تقي، وأنا تقية، هي تكون حينما ذلك بعد ثم شرعيا، القضية ونبحث الله، منهج على معها وأتفق وجل، عز الله

 ..أو��دي عليه سيري وما زوجتي، عليه تسير ما أقرر الذي أنا فلست نختلف، لن وبذلك .بها هي تعترف التي القوامة صاحب أني باعتبار

 وأنا بدع ..جندي وأنا عبد ..عمل رئيس وأنا عبد ..زوج وأنا عبد ..أب وأنا عبد ..لله عبد أنا الله، منهج عن مستق�� طاغوتا لست

 هو وهذا ..الله حكم هو ما نرى أن قضية في نختلف حينما صغرهم من ا��ٔو��د يتعود حتى لله، شيء كل وأرجع كله، ذلك أفعل .قائد

 فا��ٔمر ..عالموضو  في الله حكم نرى أن نريد يقولون شيء في خ��ف أي ..الماضي في المسلمين لسان على يجري كان الذي التعبير

 .قطف الكبيرة الحياة مجا��ت في وليس وكبيرة، صغيرة كل في يدخل التفكير فمنهج ..بأمزجتنا و�� بتذوقاتنا يكون ��
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 المنهج ٔاصالة: الفصل خاتمة

 و�� يئةب و�� مرحلة منهج وليس ٔاصيل، المنهج هذا ٔان فلنعرف بّيناه، الذي النحو على العمل في منهجه عرفنا نحن فٕاذا"

 ".به ٕا�� -وقت ٔاي في- الدين هذا بناء يقوم �� الذي المنهج هو ٕانما ا��ٔولى، المسلمة الجماعة بنشٔاة خاصة ظروف

 نقطة في المجتمع انك فٕاذا ..الواقع مع الدعاة بها يلتقي التي النقطة في يعني "به ٕا�� -وقت ٔاي في- الدين هذا بناء يقوم ��" وتعبير

 هو المطلوب يكونف التطبيق في متخلف لكنه با�ٕ�س��م رضي وقد المجتمع مع التقينا وإذا الصفر، نقطة من معه نبدأ  البحتة الجاهلية

 ع��ج إلى اجةح في يكون ناقص لكنه صحيحا تطبيقا يطبق المجتمع كان ولو الصحيح، التطبيق إلى تؤدي حتى العقيدة تعميق

 من أو بداية،ال نقطة من سواء ا�ٕ�س��مي؛ بالمنهج تأخذ وكمصلح كداعية المجتمع مع فيها تلتقي التي النقطة حيث فمن ..وإص��حات

 .الطريق في نقطة أي

 فكيرهم،ت منهج يغير ٔان كذلك وظيفته كانت ولكن فحسب، وواقعهم الناس عقيدة يغير ٔان ا�ٕ�س��م وظيفة تكن لم ٕانه"

  .الهزيلة القاصرة البشر لمناهج كلها طبيعته في مخالف رباني منهج ٔانه ذلك وللواقع، للتصور وتناولهم

ٕالى الرباني التصور ٕالى نصل ٔان نملك �� ونحن  الذي جالمنه كذلك، رباني تفكير منهج طريق عن ٕا�� الربانية، الحياة و

 ".الحيوي وتكوينهم ا��عتقادي تصورهم ليصح ٔاساسه، على الناس تفكير منهج يقيم ٔان الله ٔاراد

 النقطة من فيبدأ  هموه،يف حتى الناس تفكير يغير أن للداعية بد �� ولذلك الرباني، التفكير منهج خ��ل من إ�� تتحقق �� الربانية فالحياة

 دهسي هو الذي الكون ورب الخالق هذا: التساؤل عليها يرتب القضية بهذه أقروا فٕاذا الكون، لهذا ورباً  خالقاً  هناك أن نقطة ا��ٔولى؛

 .يفهموه لكي تفكيرهم يرتب أن بد ف�� خلقكم؟ ولماذا الكون؟ هذا خلق لماذا ..ومالكه

 يكون أن -نيةربا حياة نقيم لكي- بد ف�� ا��ٔمور، هذه يفهموا لن ..كذا تفعلوا �� أو كذا افعلوا: لهم فيقول ليخاطبهم يأتي حينما لكن

  .كذلك ربانيا المنهج

 عنو  الرباني، التكوين منهج طبيعة عن به نخرج للدراسة،" نظرية" نفسه من يجعل ٔان ا�ٕ�س��م من نريد حين نحن،"

 المناهج نم ٔادنى الرباني المنهج كٔانما!البشرية التفكير لمناهج ا�ٕ�س��م ونخضع كذلك، الرباني التفكير منهج طبيعة

 "!العبيد مناهج ليوازي والحركة التصور في الله بمنهج لنرتقي نريد وكٔانما!البشرية

 خ��ل من الجاهلية يقنعوا أن يحاولون الجاهلية أمام المنهزمين أن عن الفصل هذا من ا��ٔول الجزء في تحدثنا حينما عنه تحدثنا ا��ٔمر وهذا

 الجاهلية، مناهج عم ليتوافق الخطوات، ترتيب وفي ا��ٔمور، عرض وفي الب��غ، وفي الدعوة في ا�ٕ�س��مي المنهج فيغيرون الجاهلية، مناهج

 المجتمع ��ٔزمات حلول لكم ونقدم تشريعات، لكم ونقدم مثلكم، ديمقراطيون ..مثلكم ونخطط مثلكم، ونفكر مثلكم، إننا لهم ليقولوا

 تقع أن يجوز �� أمر وهذا ا��ٔدنى، هو الله ومنهج أعلى العبيد منهج كأن العبيد، منهج مع ليتوافق الله منهج يغيرون فكأنهم ..تقدمون كما

 ".قاتلة تكون والهزيمة ،خطيراً  يكون الناحية هذه من ا��ٔمر" ��ٔن ..المسلمة الجماعة فيه

  .به متمسكون ونحن جدا، كثيرة أشياء لنا يحقق التفكير في ا�ٕ�س��مي فالمنهج
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 المصدر من ىلنتلق ظهورنا خلف الجاهلية بالمقررات نلقي ويجعلنا يطهرنا فهو ..الجاهلية المناهج رواسب من ويبرئنا يشفينا أو�� فهو

 ا�ٕ�س��مي يرالتفك فمنهج .ا�ٕ�نسان كيان وعلى ا�ٕ�نسان، فطرة على الغريبة ا��ٔفكار تلك من يشفينا بهذا وهو المضمون، والمصدر الحق

 حياتنا خ��ل من قافتناث في وتترسب عقولنا على غطتض والتي ا��ٔرض، في السائدة التفكير مناهج رواسب من يبرأ  ويجعله ا�ٕ�نسان، يشفي

  .الجاهلي المجتمع في

 من أيضا اأنفسن ونحرم الدين، لهذا الصحيحة الرؤية نفقد معا؛ ا��ٔمرين نفقد جاهلي أو غربي تفكير بمنهج الدين هذا نتناول وحينما

 ماحين ..قاتلة تكون والخسارة خطيرا، الناحية هذه من يكون ا��ٔمر أن شك و�� .شيء كل فقدنا قد بهذا ونكون .الحق بهذا ا��هتداء

  .الدين هذا بركات من فنُحرم ..به العيش نخطئ ثم ومن كذلك، تطبيقه ونخطئ ا�ٕ�س��م، فهم نخطئ

 حقا، لحقا نرى لكي الوحيد الضمان هو ��ٔنه خاص، تفكير منهج لنا ليضع ا�ٕ�س��م، به جاء الذي التفكير بمنهج نتمسك أن بد ف��

  ذكرناها؛ التي الث��ثة الضمانات بهذه خطأ، الخطأ  ونرى صوابا، الصواب ونرى باط��، الباطل ونرى

 .الوحي خ��ل من ..الله هو مرجعنا يكون أن وهو: ا��ٔول الضمان

 ويبين ينصح أن دبع ويتبناه، الجماعة لرأي ينصاع أن ينبغي وإنما وحده، بتفكيره منا فرد يستقل ف�� الجماعة، مع الله يد أن: والثاني

 .ويناقش

  .صحيحال الرأي تختار أن الجماعة ويُعين ليختار، ويتجرد، يتخلص وإنما لهواه، شيء أي يخضع أ�� في الله، يتقي أن: والثالث

 و�� ،الحيوي والنظام ا��عتقادي التصور منهج عن ضرورة و�� قيمة يقل �� ا�ٕ�س��م، بناء في والحركة التفكير منهج ٕان"

 نضعه وأن قره،نو  أن بد �� الله من يأتينا شيء وكل ذاته، في ومهمٌ  ذاته، في قيمٌ  هو الله عند من يأتي شيء فكل ."كذلك عنه ينفصل

 لنتلقاه الله ندع من أنه حسبه لكن ..ا��ٔولويات ترتيب حيث من الرابعة أو الثالثة الدرجة في جاء ولو نهمله، أو عنه نتنازل وأ�� مكانه، في

ُمواتُ  َ�� اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  ..الله أخره ما ونؤخر الله، قدمه ما ونقدم الله، حرم ما ونحرم الله، أحل ما فنحل والقبول، بالتسليم  َبْينَ  َقد�

 ].١: الحجرات[ ﴾ الل�هَ  َوات�ُقوا َورَُسولِهِ  الل�هِ  َيَديِ 

 جديد من ا�ٕ�س��م ينشئ لن نظرية صورة في ا�ٕ�س��م عرض

" ا�ٕ�س��م" ينشئ �� هذا ٔان بالنا عن يغيب ٔا�� فيجب تعبيرية، صورة في النظام وهذا التصور هذا نقدم ٔان لنا يخطر ومهما"

 المشتغلون ٕا�� رةالصو  هذه في ا�ٕ�س��م تقديمنا من يفيد لن ٔانه بالنا عن يغيب ٔا�� يجب بل واقعية، حركة صورة في ا��ٔرض في

 .".واقعية ٕاس��مية بحركة فع��ً 

 ا�ٕ�س��م، رأ يق الذي إن مهمة؛ نقطة وهذه .با�ٕ�س��م يتحركون الذين إ�� منه يستفيد فلن جدا رائعا العرض كان مهما أنه معناها النقطة وهذه

 كما رائعة، تعبيراتو  جميل وفكر ثقافة أنه على سيقرأه نفسه، لتغيير و�� ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة حركة في هو و�� به، ينشغل و�� به، يتحرك �� وهو

 نتلقاها كنا ..جديداً  تلقياً  نتلقاها نكن لم لكن قرأناها، فقد ..مرة من أكثر المودودي ا��ٔستاذ كتب قرأنا وكما ذلك، قبل الظ��ل نحن قرأنا

 ا��ٔستاذ عناها يالت الحقيقية وبمدلو��تها جديدة، برؤية نقرأها بدأنا عندما لكن ..ا�ٕ�خوان في ونحن تلقيناها التي القديمة بالمصطلحات
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 عرضال كان فمهما .ا�ٕ�س��م إلى الجاهلية من واقعنا تغيير إلى نسعى أننا خ��ل من وهذا .أخرى رؤية وجدنا المودودي، ا��ٔستاذ أو سيد

 أنفسهم باعوا قد انواك فٕاذا .ا�ٕ�س��م لهذا فهمهم بقدر انشغالهم وبقدر با�ٕ�س��م، المشتغلون إ�� به ينتفع ولن إليه يلتفت لن ورائعاً  عظيماً 

 صورة يف محصوراً  يأخذونه أو ممزقاً، ا�ٕ�س��م يأخذون كانوا إذا أما .الكامل ا��نتفاع سينتفعون وسيداً، وإلهاً  رباً  بالله ورضوا لله، تماما

 ..منه يستفيدوا فلن معينة درجة في أو معينة،

 لهم س��ما��ٕ  تقديم من" ا�ٕ�س��مية بالحركة المشتغلون هؤ��ء أي "ٔانفسهم هؤ��ء يفيده ما قصارى ؤان": سيد ا��ٔستاذ يقول فكما

 ولهذا ."الحركة ٔاثناء في فع��ً  ٕاليه هم وصلوا الذي بالقدر معها يتفاعلوا ٔان هو" الرائعة التعبيرية الصورة هذه أي "الصورة هذه في

 ��ٔنهم سلي ..شيئا منها يفهمون و�� المودودي ا��ٔستاذ كتب ويقرأون ..شيئا منها يفهمون و�� سيد ا��ٔستاذ كتب يقرأون ا�ٕ�خوان نجد

 هذا في متحصره سابقة بمقررات يقرؤون ما يقابلون و��ٔنهم دار، حيث معه ويدوروا الحق، مع يتغيروا أن يقرروا لم ��ٔنهم ولكن أغبياء،

 حسب الوضوح يدةالشد والتعبيرات الواضحة، الصريحة القضايا يؤولون بل ينتفعون، �� ولذلك منه، الخروج يستطيعون �� الذي القفص

  .عليها كانوا التي أصولهم أو مقرراتهم حسب أو مفاهيمهم،

 ٔان جبي ا��عتقادي التصور ٔان ٔاكرر ٔاخرى ومرة": الحقائق هذه على وا�ٕ�صرار بالثقة المليء بتعبيره أخرى مرة الحقائق هذه ويؤكد

 لتصورل حقيقية وترجمة صحيحاً  تمثي��ً  ذاته الوقت في الحركي التجمع يكون ؤان حركي، تجمع في فوره من يتمثل

  .ا��عتقادي

 قاً انطبا ؤاكثر فاعلية، ؤاشد ؤاقوم، ٔاعلى منهج ؤانه الرباني، ل�ٕ�س��م الطبيعي المنهج هو هذا ٔان كذلك ٔاكرر ٔاخرى ومرة

 يكون ٔان بلق للناس، الباردة الذهنية الصورة في وتقديمها مستقلة كاملة النظريات صياغة منهج من البشرية الفطرة على

 المفهوم لكذ لتمثيل خطوة خطوة تنمو حية، ترجمة ٔانفسهم هم يكونوا ٔان وقبل واقعية، بحركة فع��ً  مشتغلين الناس هؤ��ء

 ".النظري

 يكون �ف� وجل، عز الله إلى يدعو الذي للداعية النفسي البناء من جزءاً  يكون أن جدا مهم وا�ٕ�صرار وا��ستع��ء والطمأنينة الثقة هذه

 أن داج فمهم .جدد ناساً  أو جديدة أرضا ليكسب أو ا��آخرين، يسترضي لكي شيء عن يتنازل ��ٔن مستعدا وليس للمساومة، مستعدا

 حول جمعهم إنو  الحق، عن يصرفهم وإنما بالناس، يأتي �� الداعية فتنازل .العكس وليس بالناس، يأتي الذي هو وهذا موقفه، على يصر

 سيعودون لكنهم الوقت، من زمنا عنه بعدوا ولو حتى الحق على نُصر أن بد ف�� الحق حول الناس نجمع أن نريد كنا فٕاذا .الداعية شخص

  .إليه

 جاهلية خدعة

ٕاذا": ويقول  التصور فيه يتمثل الذي النظام ٔاسس بتقديم يختص فيما الحال بطبيعة ٔاصح فهو النظرية ٔاصل في هذا صح و

 �حلو� لهم نقدم أن في الجاهلية تطلبها التي المطالب قضية وكذلك جدا، مهمة المنهج عن التنازل عدم فقضية .."ا�ٕ�س��مي

 لدعوةا أصحاب على بذلك فتضغط حياتهم، في الحياة نواحي من ناحية لكل مسبقة مناهج لهم ونقدم يعانونها، التي لمشك��تهم

 صي��تتف أين: فتسألهم تحرجهم أن تتعمد -يقول كما الجاهلية أي- وهي ا�ٕ�س��مي، المنهج خطوات يتعجلون فتجعلهم ا�ٕ�س��مية
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 صينق الذي كٔان": ويقول هذا من يسخر وهو ..وأين ..وأين الفقه؟ دراسات وأين لتنفيذه؟ أعددتم ماذا إليه؟ تدعون الذي نظامكم

 هم وكٔانما .ا�ٕ�س��مية الفقهية والبحوث الفقهية ا��ٔحكام مجرد هو ا��ٔرض في ا�ٕ�س��م شريعة �ٕ�قامة الزمان هذا في الناس

 ريقةبالط مقنناً  فقهاً " المجتهدين" من يجدون �� فقط ولكنهم شريعته، تحكمهم بٔان راضون الله لحاكمية مستسلمون

 "!بحرمة الدين لهذا يحس قلب ذي كل عليها يرتفع ٔان يجب هازلة سخرية وهي!الحديثة

 أنك كذل معنى ��ٔن السخرية، إلى ومنهجه ل�ٕ�س��م وتعريض الداعية، جدية من تقليل هو ا��ٔمر هذا في خطوة معهم السير أن شك ف��

 هذا لهم قالي أن ينقصهم والذي فقط، ومنتظرون وفرحون وراضون مستسلمون الناس أن بها؛ يخدعوك أن يريدون التي الخدعة هذه قبلت

 �ٔنهم� متعمدين، يخالفونها وهم الناس، بين معروفة الدين وأساسيات معروف، الحرام ��ٔن الحال، بطبيعة كذب وهذا ..حرام وهذا ح��ل

  .ا�ٕ�س��م منهم يريد ماذا لهم يقال ثم أو��، ل�ٕ�س��م يعودوا أن بد ف�� ا�ٕ�س��م، على الجاهلية اختاروا

 ماذا: أليُس أن من وأجل أعظم الله ��ٔن الله، مع منطقيا ليس فهو البشرية، ا��ٔحزاب ومع البشرية مناهج مع منطقيا الطلب هذا كان وإذا

 أن ثم لذاته، يُطاعَ و  لذاته، يُعبدَ  الله ��ٔن ..ونطيع نتبع أن قبل حياتنا في سيكون ما إلى نطمئن أن نريد أو لنا؟ ستصنع ماذا أو منا؟ تريد

 لدعاة يجوز �� كولذل .البشرية المناهج بقية مع جاز وإن حتى الله مع يجوز �� السؤال فهذا .للبشرية الخير كل الخير سبحانه طاعته في

 .ا�ٕ�ط��ق على المناورة لهذه يخضعوا أن ا�ٕ�س��م

ٕا���  ..شرللب البشر عبودية واستبقاء الله، شريعة نبذ في علة لنفسها تجد ٔان ٕا�� ا�ٕ�حراج بهذا تريد �� الجاهلية ٕان"  ٔان و

 ٔاصحاب منهج تحول ؤان حركية، صورة في العقيدة بناء مرحلة تتجاوز فتجعلها الرباني، منهجها عن المسلمة العصبة تصرف

 وتسن ارسة،المم خ��ل من النظام م��مح وتتحدد الحركة، خ��ل من النظرية فيها تتبلور التي طبيعته عن ا�ٕ�س��مية الدعوة

 ".الحقيقية بمشك��تها الواقعية ا�ٕ�س��مية الحياة مواجهة في التشريعات فيها

 حلو��ً  لها وتضع نظرية، لها تقدم المسلمة الجماعة تجعل أن وتريد كله، هذا لتفسد تأتي الجاهلية ولكن ا�ٕ�س��مي، المنهج هو هذا

 المسلمون جاباست فٕاذا .ا��ٔصيل منهجهم عن المسلمين يصرفوا لكي العقيدة، تنشئه الذي ا�ٕ�س��مي بالواقع لها صلة �� وهمية لمشك��ت

  .عظيم خطر على يصبحون المناورة لهذه

 علىو  حركتهم على غريب منهج ٕام��ء يرفضوا ٔان واجبهم من!للمناورة يستجيبوا ٔا�� ا�ٕ�س��مية الدعوة ٔاصحاب واجب ومن"

 نخشى أو جل،نخ أو الجاهلية، مع الحوار أثناء في نستحي ا��ٔحيان من كثير وفي "!يوقنون �� الذين يستخفهم ٔا�� واجبهم من!دينهم

 يكون أن شىفنخ ..عندنا ليس: فنقول المشك��ت حل يسألون عندما أو ا��ٔسباب، إبداء بدون لهم ا��ستجابة باتا رفضا رفضنا نحن إذا

 يجب ..يبنستج أن يجب �� .للمناورة فنستجيب إليه، ندعو الذي المنهج واقعية عدم يعني أنه أو العلم، في فقراً  عندنا أن معناه هذا

 ا��تهامات ههذ اآخر إلى ..مستبدون إننا أو ا��آخر، الرأي نقبل �� مستكبرون إننا أو جهلة، إننا عنا قالوا مهما وبٕاصرار، باستع��ء نرفض أن

 .يوقنون �� الذين يستخفنا أ�� ينبغي .أعصابهم على تضغط ولكي ولتخيفهم، المسلمين، موقف لتشوه الجاهلية تلوكها التي

 لفقها تطوير" يسمى فيما الهازلة السخرية يرفضوا ؤان عليها، يستعلوا ؤان ا�ٕ�حراج، مناورة يكشفوا ٔان واجبهم ومن"

 عن ةالتلهي هذه يرفضوا ٔان واجبهم من .سواها شريعة لكل ورفضه الله لشريعة خضوعه يعلن �� مجتمع في" ا�ٕ�س��مي

 "!الخبيثة الخدعة هذه يرفضوا ؤان ..الهواء في البذور باستنبات التلهية ..الجاد العمل



 الفصل الثاني

 ٧٢ 

 علينا سهل هكذا فهمناها فٕاذا .ل�ٕ�حراج محاولة وأنها مناورة، وأنها تلهية، وأنها سخرية، أنها بمسمياتها؛ ا��ٔسماء نسمي أن جدا فمهم

 .قوية بصورة نرفضها وأن نكشفها، أن علينا وسهل عليها، نستعلي أن علينا وسهل للمناورة، نستجيب أ��

 جدا مكنفي أصيل، بشكل منهجنا نفهم نكن ولم السخرية، ومعنى المناورة، ومعنى التلهية، ومعنى الخدعة، معنى نفهم نكن لم إذا أما

 سميهان وبالتالي .القضية بحقيقة جيد إدراك وعلى وعي على نكون أن جدا فمهم .غافلون ونحن أقدامنا تحت من البساط يسحب أن

 حبناوس طريقنا عن لسحبنا مناورة أو ل�ٕ�حراج مناورة ونسميها ..خدعة هي لماذا ونعلم خدعة ونسميها ..سخرية هي لماذا ونعلم سخرية

 نها،م نسخر وأن نكشفها، وأن مناوراتهم، نرفض أن جدا السهل من سيكون هذا كل فهمنا إذا .قاعدتهم إلى عليها نقف التي القاعدة من

 أبدا، دعاة كونن لن ذلك وبدون .علينا ويضغطوا يخيفونا أن بدل عليهم نستعلي وأن يحرجونا، أن بدل نحرجهم وأن عليها، نستعلي وأن

ْنِجيلَ  الت�ْوَراةَ  تُِقيُموا َحت�ى َشْيءٍ  َعَلى َلْستُمْ  اْلِكَتابِ  ا�ْهلَ  َيا قُلْ ﴿  واثقا يكون أن ينبغي الله إلى الداعي ��ٔن  َرب�ُكمْ  ِمنْ  ْيُكمْ إِلَ  ا�ْنزِلَ  َوَما َواْ�ٕ�ِ

 َ��۞  اْلَكافُِرونَ  ا�ي�َها َيا قُلْ ﴿  ..]٦٨: المائدة[ ﴾ اْلَكافِرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى تَأْسَ  َفَ�� َوُكْفًرا طُْغَيانًا َرب�كَ  ِمنْ  إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  َما ِمْنُهمْ  َكِثيًرا َوَلَيزِيَدن� 

 ام نُبلّغ أن نستطيع ا��ٔشياء لحقيقة المدرك المستعلي المنطق بهذا ..]٣-١: الكافرون[ ﴾ ا�ْعبُدُ  َما َعابُِدونَ  ا�ْنتُمْ  َوَ��۞  تَْعُبُدونَ  َما ا�ْعُبدُ 

 .به أمرنا

 قوته سر هو الدين لهذا الرباني المنهج

 ".كذلك قوتهم مصدر هو وهذا .قوته ٔاسرار من فهذا .الحركة في الدين هذا منهج وفق يتحركوا ٔان واجبهم ومن"

 أيضا وهو والنماء، والمضاء القوة للعقيدة يعطي الذي وهو ا�ٕ�س��م، يحقق الذي هو الرباني المنهج أن ندرك أن جدا؛ مهم أيضا وهذا

 هو هذا لربانيا فالمنهج ..لنا الله و��صطفاء الله ولمعية الله لنصر ضمانا وأكثر استقرارا، وأكثر ثقة أكثر نكون حيث نحن، قوتنا مصدر

 .لحقيقيا السند وإلى الحق مصدر إلى مستندون أننا نطمئن الله بمنهج نلتزم حينما إننا بحيث .أيضا قوتنا وسر الدين، هذا قوة سر

 الحقيقة يساوي ا�ٕ�س��م في المنهج

 �ٕ�س��ما يحقق ٔان يمكن �� غريب منهج وكل .بينهما انفصام و�� ."الحقيقة" يساوي ا�ٕ�س��م في" المنهج" ٕان" يقول وأخيرا

 ضروري هجالمن فالتزام .منهجنا تحقق ٔان يمكن �� ولكنها البشرية، ٔانظمتها تحقق ٔان يمكن الغربية والمناهج النهاية، في

 "..ٕاس��مية حركة كل في النظام وكالتزام العقيدة كالتزام

 طريق أي عن وأ  الثيوقراطية، طريق عن أو الديكتاتورية، طريق عن أو الديمقراطية، طريق عن ا�ٕ�س��م يطبقوا أن يريدون الذين أن نرى ولهذا

 الله، سبيل نع حتى الناس، يصدوا أن بد و�� يفشلوا، أن بد �� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بها مر التي الخطوات وبغير المراحل وبغير المنهج غير اآخر

 في قتلوني حينما ..ا�ٕ�س��م حقيقة يشوهون فهم وقتها، غير وفي موعدها غير في ممارسات إلى يضطرون وحينما يفشلون، حينما ��ٔنهم

 ..لهم الخطاب عموق غير في والحكام الملوك يواجهون حينما ..السبي وقت غير في َيْسبُون حينما ..القتل زمن غير وفي القتل موعد غير

 .الله سبيل عن يصدون هم المنهج ويخالفون الخطوات يتعجلون حينما



 طبيعة المنهج القراآني

 ٧٣  

 وسخرية، تلهية أنها نويعرفو  لخدعتهم، و�� الخبيثة الجاهلية لمناورة يستجيبون �� وحينما واثقون، مستعلون وهم بالمنهج يلتزمون حينما أما

إِْبَراِهيمَ ﴿  عليهم ما وفوا وقد الله إلى فسيذهبون ينتصروا لم وإذا ..النهاية في النصر ويضمنون سيكسبون، حينها : النجم[ ﴾ ف�ىوَ  ال�ِذي َو

 فليس ..وفّى قد أيضا النبي هذا ويكون ١٣)أحد معه وليس النبي ويأتي( ..وفّى ولكنه ..نظاما أنشأ  و�� دولة، يبن لم وإبراهيم ..]٣٧

 الشيء ولكن ن،التمكي إلى وتصل الجماعة تنتصر أن بالضرورة وليس عددنا، يزيد أن بالضرورة وليس الناس، لنا يستجيب أن بالضرورة

 قد نقول -لهال إلى نصل حينما- بحيث الحق، التفكير منهج ومع الحق، المنهج ومع الحق، التصور مع متوافقين نكون أن المهم الوحيد

 بالتلهية عناوانخد أهواءنا، وأعملنا القاصرة، عقولنا أعملنا إذا أما ..الف��ح نضمن وبهذا ..وعدتنا كما لنا فاستجب ربنا يا أمرتنا ما فعلنا

 بالجماعة نلتزم مول النهائي، والمرجع بالمصدر نلتزم لم وإذا ا��جتهاد، موضع غير في نجتهد أن حاولنا وإذا وبالمناورة، وبالخدعة وبالسخرية

  .أنفسنا إ�� نلوم أن ينبغي �� فٕانه شيء، كل في الله نتق ولم كضمان،

 ضمنا فقد هجبالمن التزمنا إذا وبالتالي الحقيقة، يساوي ا�ٕ�س��م في المنهج إن .ومستيقنة وواضحة مفهومة تكون أن ينبغي ا��ٔمور فهذه

 أنها السبب يكون -الحقيقية رغبتها أو إخ��صها عن النظر بصرف- شيء إلى تصل �� أنها نرى التي الجماعات وأكثر وجل، عز الله و��ية

 المهم .اآخر يءش أي أو استعجلت، أو كاملة، جدية تعره ولم فهمته أو به، تلتزم لم ثم ومن المنهج تفهم لم أنها فٕاما ..بالمنهج تلتزم لم

 ..الحقيقة عن تنازل هو المنهج عن التنازل يكون وبذلك ،)الحقيقة يساوي ا�ٕ�س��م في المنهج إن( .الحقيقة تركت أنها

 ].٩: ا�ٕ�سراء[ ﴾ ا�ْقَومُ  ِهيَ  لِل�ِتي َيْهِدي اْلُقْراآنَ  َهَذا إِن� ﴿ 

 

                                                           
 .عنهما الله رضي عباس ابن حديث من مسلم رواه  ١٣
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