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مقدمة
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على َمن ال نبي بعده ،وعلى آله وصححبه
ومن سار على دربه.
وبعد ..
فقد طلب إلينا كثير من قراء وتالميذ المفكر اإلسالمي الكبيحر ،فقيحه الحدعاة،
وداعيحة الفقاححاء ،ااسححلاك الحدكلور يوسححو القر ححاو  ،ي نرمحن مححا ين ححر مححن
لقاءاته ومحاوراته في المرالت والصحو العربية واإلسحالمية ،واللحي تلنحاول
كثيححرا مححن قضححايا العصححر ،وتريححب عححن العديححد مححن ااس ح لة اللححي ت ح

بححال

الكثيححرين فححي مرححاالت الفكححر والثقافححة وااليلمححاا والسياسححة واالقلصححاد ،فححي
وء نظرة إسالمية شحاملة ،ومحن منقلحس إسحالمي ملميحم ،يرمحن بحين السحلفية
واللرديححد ،ويححوا ي بححين الثوابححت والمل يححرات ،ويححلاقي بححين العقحح والنقحح ،
ويوفس بين النظرة اللراثية والنظرة المسحلقبلية ،ويرمحن بحين عقح الفقيحه وقلحب
الداعية ونظرة المصلح.
والواقن ي كلب ا
العالمة ااسلاك القر او ودراسحاته ،إلحى يحوار دروسحه
وققبحححه ومحا حححراته ،قحححد حححدت ادا و حححذاء ووقحححودا للصححححوة اإلسحححالمية
المعاصرة ،اللي صبحت تحلح فحي العقحدين ااقيحرين مسحاحة يحر قليلحة محن
فكره واهلمامه ،إكا لو و حا ر و سافر إلحى النحدوات والمحلتمرات العلميحة
وال ححبابية داق ح العححالم اإلسححالمي وقاريححه .فاححو مححن الصحححوة دا مححا باللقويححة
واللعضيد ،وباللرشيد واللسديد.
ولاححذا سححعينا منححذ مححدة إلححى تحقيححس ر بححة اإلقححوة القححراء وقصوص حا بعححد
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كين في إكاعة يماورية مصر العربية فحى نحوفمبر 1986

ف حي برنححام «شححاهد علححى العصححر» الححذ يقدم حه اإلكاعححي وااديححب ال ححاعر
ااسلاك عمر بقي ة.
ولكن شيخنا  -حفظه هللا -كاي ملرددا فى ول اامر؛ نظحرا اي بعح
المقححابالت يلخحح

هحذه

فححى الصحححو تلخيص حا مخححال و يححر واب بأصحح الكححالم،

والمس ار مناا قد تخفى فيحه بعح

العبحارات وال تسحمن ييحدا ،فلن حر محرفحة،

ويضقرب باا الكحالم ،ثحم اسحلخار هللا و كي فحي ن حر مخلحارات مناحا ،بعحد ي
يرايعاا ،وقصوصا ما حرره مناا بقلمه.
وهحا هحي «مكلبحة وهبحة» تقحدم هحذه المرموعحة محن اللقحاءات الملنوعحة اللحى
تعلقححد ناححا تحححو ثححروة مححن اافكححار النافعححة والمفححاهيم الصحححيحة ،واإليابححات
ال افية لكثير من تساؤالت المسلم المعاصحر والمسحلمة المعاصحرة ،فحى تحوا ي
واعلدال ،واعلماد على القرآي والسنة ،من فقه لسنن هللا وواقن الحيحاة .وهحو محا
يميم فكر شحيخنا الرليح  .وقحد وافحس علحى ي نسحمي هحذه المرموعحة« :لقحاءات
ومحاورات  ..حول اإلسالم وقضايا العصر».
نسحأل هللا ي يمححد فححى عمححر سححلاكنا ،وبيححارف فححى إنلايححه ،وينفححن بححه قار يححه
وسححامعيه ومحبيححه ،و ي يقححر عيننححا بنصححر مححن عنححده ،تعلححو بححه كلمححة اإلسححالم،
وترتفن راية القرآي ،اللام مين.
ريب  1412هـ /يناير 1992م
مكلبة وهبة

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

3

شاهد على العصر
في لقاء يرته إكاعة يماورية مصر العربيحة محن ااسحلاك الحدكلور يوسحو
القر ححاو و كاعلححه مححن قححالل برنححام «شححاهد علححى العصححر» فححي حلقلححين:
والهمححا فححي مسححاء ااحححد الموافححس للثال ح ع ححر مححن شححار ربيححن ااول سححنة
 1407هـ  16 /نوفمبر سنة 1986م .والثانية في ااحد اللالي.
فححي هححذا اللقححاء دار الحححوار صححريحا حححول كثيححر مححن المسححا اللححي تاححم
المسلمين وت

فكارهم في م ارق اارض وم ارباا.

وقدم اإلكاعي الكبير ااديب ال اعر ااسلاك عمر بقي ة – مقحدم البرنحام -
الحلقة ااولى من الحوار بقوله:
ياححا ااصححدقاء ،يسححاءل بع ح

المححراقبين عححن حقيقححة الصحححوة اإلسححالمية

المعاصرة ،ويخللفوي حول تقييماحا ،وتحرتبم معظحم اللسحاؤالت ححول مواياحة
اإلسححححالم بلحححححديات العصححححر .والمواقححححو الرديححححدة فححححي السياسححححة واالقلصححححاد
والمرلمن.
لذلك نقرح اليوم تساؤالت تدور حول :قضايا السلفية واللرديحد ،وااصحالة
والمعاصرة ،والوحدة واللفرق ،وال مو الفكحر والثقحافي ،والحدعوة اإلسحالمية
قارج اامة اإلسالمية .وكلاا تساؤالت نقدماا إلى شاهدنا على العصحر اليحوم،
وهو حد عالم المرددين في الفكر اإلسالمي المعاصحر .وقحد فوصحو بأنحه محن
الملميمين باالعلدال بين محكمات ال را ومقلضيات العصر.
ولد عام  1926وحفظ القرآي الكريم وهو دوي العاشحرة محن عمحره ،و كمح
تعليمه فحي معاهحد اا هحر ال حريو حلحى حصح علحى الحدكلوراة عحام ،1973
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وكاي مو وا رسالله عن «المكاة و ثرها في ح الم كالت االيلماعية».
له كثر من قمسة وثالثين مللفا( ،)1تفريم الكثير مناحا إلحى عحدد محن ل حات
المسلمين وبع الل ات العالمية ،كما ف
طبن معظماا مرات عديحدة .كمحا شحارف
فحححي معظحححم المحححلتمرات والنحححدوات والمللقيحححات اإلسحححالمية علحححى املحححداد العحححالم
اإلسالمي ،ولنا معه حوار نريو ي يقدم لنا فيه شاادة على العصر.
* الداعيححة اإلسححالمي الكبيححر فضححيلة ااسححلاك الححدكلور يوسححو القر ححاو
عميد كلية ال رعية بققر ،هال بكم ..
الحقيقة هي تساؤالت عديحدة تلحك اللحي يحاءت فحي المقدمحة اللحي قللاحا ا ي،
ولكننا نري اا إلى ي سنلمن من فضيللكم وال إلحى مرمح رؤيحلكم العامحة لاحذا
العصححر ،و هححم الظححواهر والمل يححرات والمالمححح اللححي ترصححدوناا فيححه و هححم
مالحظاتكم عنه.
** بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمحد هلل والصحالة والسحالم علحى رسحول هللا،
وعلى آله وصحبه ومن وااله.
وبعد ..
فإي ال اادة في نظر كمسلم تويب على ال اهد محورا ،محن هحذه اامحور:
ي يأتي اإلنساي بال اادة علحى ويااحا ،كمحا يقحول القحرآي الكحريم ،وكمحا يقحول
النبي صلى هللا عليه وسلم« :على مثل الشمس فاشهد».
ثم ال اادة يرب ي تكوي منصحفة ،عادلحة ،ال يميح اإلنسحاي فياحا إلحى ححد،
وال يمنعحه مححن العحدل حححب وال ب ح
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

 ،كمحا فححي القححرآي الكحريمُ { :كونُووواق وو نووي م

( )1ادت ا ي على الخمسين ،كما ت اد بذلك قا مة كلبه.
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شهدآء يّلِل ول ۡو عل ن ٓى أنفُس ُكمۡ } [النساء{ ،]135 :وَل ي ۡجرمني ُكمۡ شون ُ
ب ۡٱلق ۡسط ُ
وى
ان و ۡووٍ عل ن ٓ
أ يَل ت ۡعدلُواق} [الما دة.]8 :
ال اادة هذه صفة من صفات المسلم :ي يكحوي قا محا بال حاادة{ :وٱليوِي ُُوم

بش نه ندتهمۡ وآئ ُمون} [المعارج.]33 :
و ي يقوم باا مخلصا هلل تعالى{ :وأو ُمواق ٱل ي
ش نهدة يّلِل} [القالق.]2 :

ومحن هنحا كحاي مقلوبححا محن اإلنسحاي إكا شحاد ي ي ححاد بححس وعحدل و َح َيحدَة،
وقصوصا إكا شاد على العصر ،فاو ال ي اد فحي قضحية يم يحة بحين فحردين،
و بين وج و ويلحه ،إنحه ي حاد علحى «العصحر» ،ومحن هنحا كانحت المسح ولية
كبيرة.
وقد وصو هللا هذه اامة بقولحه{ :وك نوِلَ َع ۡل نون ُكمۡ أُم َيوو وٗ َولا لكو ُكونُوواق ُ
شوهدآء

على ٱلنياس} [البقرة .]143 :فأريو ي تكوي شاادتي من النحوا الحذ ير حى هللا
تبارف وتعالى.
* إي شحححاء هللا ،ونححححن سحححعداء باحححذه المقدمحححة اللحححي تعمحححس قحححم البرنحححام
وفكرته ،وهذا ي رفنا كثيرا ويسعدنا يضا.
إكي ننقلس من العالم الكبير ااسلاك الدكلور يوسو القر حاو إلحى الرؤيحة
العامة والمرملة لاذا العصر.
** هححذا العصححر شححادنا فيححه ت يححرات كثيححرة ،وكثيححرة يححدا ،ب ح هححو عصححر
الل يرات السريعة والمفاي ة اللي لم تكن تخقر ببحال ححد ،شحادنا ت يحرات فحي
مرححال العلححم ،ثححورة اللكنولوييححا ،العلححم الححذ

ححما الفضححاء ،عصححر الصححناعة

الثححاني – كححاي هنححاف عصححر الصححناعة ااول وهححو الححذ تححو جفلر فيححه ا لححة الراححد
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البدني لإلنسحاي – ا ي نححن فحي عصحر الصحناعة الثحاني الحذ تحو جفلر فيحه ا لحة
الراد الذهني لإلنساي ،عصر «الكومبيوتر».
نعححم ،هححي الثححورة الصححناعية الثانيححة ،شححاد عصححرنا هححذه الثححورة العلميححة فححي
مراالت الفضاء والكومبيوتر ،والثورة البيولويية وعلوم المسلقب  ،الثورة فحي
علوم الحياة ،الاندسحة الوراثيحة ،تحكحم فحي الرينحات وفحي يحنن الرنحين ،شحياء
صبحت ها لة – هذا ما شادناه – وإكا كاي لحي محن مالحظحة علحى ثحورة العلحم
في عصرنا فانا قو وقفلين:
الووفو األولى :ي العلم ول ما ظار كاي يبدو منافيحا للحدين؛ انحه ظاحر فحي
ال ححرب – فححي وروبححا – وكانححت وروبححا فححي وقححت مححن ااوقححات – فححي عصححر
محححاكم اللفلححيي و يرهححا – تقححو الكنيسححة

ححد

مكل ححفات و مخلرعححات و

تقدم فكر  ،باسحم الحدين لأسحو .فلمحا انلصحر العلحم كحاي فحي ظحاهر اامحر نحه
انلصار على الدين.
والواقححن نححه لححم يكححن انلصححارا علححى الححدين – مححن حي ح هححو – ولكححن كححاي
انلصححارا علححى الكنيسححة ال ربيححة وريالاححال فأقححذ العلححم فححي القححري الثححامن ع ححر
والقري اللاسن ع ر موية نه مناوئ للدين.
يححاء القححري الع ححروي فححإكا ب حالعلم يسححير فححي مسححار المواكبححة للححدين واللأييححد
للدين ،وهذا مكسب كبير لنا نحن الذين نرى ي الدين هو يوهر الويحود وسحر
الحياة .وال قيمة للويود ،وال للحياة ،وال معنى لاحا إكا لحم يكحن هنحاف ديحن ،ولحم
يكن هناف إله ،ولم يكن هناف آقرة.
العلححم إكي صححبح فححي صححو الححدين ،و صححبح يححدعو إلححى اإليمححاي  ..وهححذه
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مالحظة ولى على هذه الثورة العلمية الضخمة اللي حدثت في هذا العصر.
المالحظووو الثان ووو :المالحظححة ااولححى كانححت سححارة  ..مححا المالحظححة الثانيححة
فاي ملسفة ومحمنحة .وهحي ننحا – نححن المسحلمين ،نححن العحرب – محا موقفنحا
من هذه الثورة العلمية؟ وما موقفنا من هذه ا فحاق؟ ال لنحا لأسحو عالحة علحى
يرنا .من ي العلم عندنا عبحادة ،نححن المسحلمين ،واللفكيحر – كمحا يقحول العقحاد
رحمحححه هللا :هحححو فريضحححة إسحححالمية .نححححن نلعبحححد بحححالعلم (نعلبحححر العلحححم عبحححادة)،
والمنا العلمي اللرريبي الذ عرفحه ال ربيحوي ساسحا اقلبسحوه محن الحضحارة
اإلسالمية ،اعلرب باذا كثيروي ،مث  :بريفولحت ودرايبحر ويوسحلاب لوبحوي،
ويورج سارتوي  ...و يرهم.
قيرا  ..ريحاء يحارود الحذ اهلحدى إلحى اإلسحالم  ..هحلالء اعلرفحوا بحأي
المحححنا اللرريبحححي االسحححلقرا ي  ..هحححذا محححنا إسحححالمي قحححذ محححن الحضحححارة
اإلسالمية.
فرانسين بيكحوي – الحذ يعلبحر بحا الفلسحفة اللرريبيحة ،وقبلحه سحميه رويحر
بيكححوي ،هححلالء كححانوا تالميححذ الحضححارة اإلسححالمية ،وكححانوا رس ح الحضححارة
اإلسالمية العربية إلى ال رب ،وكانت الحضارة اإلسحالمية هحي حضحارة العلحم
في العالم كله .وكانت الل ة العربية هي ل ة العلم لعدة قحروي ،وكانحت المرايحن
العلميحححة هحححي المرايحححن اإلسحححالمية المكلوبحححة بالعربيحححة فحححي القحححب والفيميحححاء
والكيمياء والل ريح والفلك  ...إلى آقره.
وااعالم وااسماء العربية مث  :ابن رشحد ،ابحن سحينا ،الحرا

 ،البيرونحي،

المهراو  ،وابن الايثم ،وابن النفحين  ...و يحرهم .هحذه ااسحماء كانحت سحماء
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عالمية ،لحم تكحن مرحرد سحماء إسحالمية و عربيحة ،فلأسحو نححن فحي عصحرنا
هذا ننظر إلى الما ي يوم كنا قادة الدنيا في الرانب العلمي فحي كح ناحيحة محن
النواحي ،ولم يكن هناف انفصال بين العلم والدين قم .ابن رشحد الفقيحه القا حي
صاحب كلاب «بداية المرلاد» في الفقه ،هو صاحب «الكليحات» فحي القحب ..
صححبح مريعححا ف حي ال ححرب بعححده لعححدة قححروي ،وهححو نفسححه كبححر شححارح

الححذ

ارسقو في الفلسفة لل حرب ،وكحاي هحو مريحن ال حربيين ،ومحن قاللحه تعرفحوا
علححى فلسححفة رسححقو (وهححو عظححم فالسححفة المسححلمين علححى اإلطححالق ،فححي نظححر
ملرقي الفكر).

بع

ولححم يكححن عنححدنا نحححن المسححلمين انفصححال بححين العلححم والححدين ،ولححم يكححن هنححاف
شيء اسمه ديني وشيء ير ديني ،عني هذا اللقسيم الذ نعرفه فحي عصحرنا
هذا ،هناف تعلحيم دينحي وتعلحيم يحر دينحي ،وريح ديحن وريح

يحر ديحن .هحذا

تقسححيم يححر معححروب عنححد المسححلمين ،العلححم كلححه دينححي  ..والنححاك كلاححم ريححال
لدينام ،لين هناف طبقة معينة – كانوتية و إكليروك – هنحاف ملخصح
علم الدين ،كما ي هناف ملخصصا فحي علحم القحب ،وهحذا اللخصح

فحي

تفر حه

طبيعة الحياة ويفر ه اإلسالم نفسه ،ال بد في ك فن من الفنوي وفي كح علحم
محححن العلحححوم

ي يويحححد المخلصحححوي والخبحححراء{ :وَل يُنبكئُوووَ م ۡثووو ُل ب ووور} [فحححاطر:

{]14ف ۡس ۡل بهۦ ب َرا} [الفرقاي{ ،]59 :ف ۡ
سولُ ٓواق أ ُۡول ٱلوِك ۡكر نن ُكنووُمۡ َل ت ۡعل ُموون} [النحح :

.]43
هححذا فححي ك ح فححن وفححي الححدين يضححا{ :فلو ۡووَل نفوور م و ُك و كل ف ۡروووو كمو ۡونهُمۡ اآئفووو

لك وفقيهُواق في ٱلدكي ول ُنوِ ُُواق و ۡوومهُمۡ ناا َُع ُٓوواق نلو ۡ همۡ } [اللوبحة .. ]122 :القحرآي قحال
هذا حينما نفر المسلموي كلام للرااد ،وإكا نفرد الرمين للرااد فمن يعلم النحاك

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

9

و يفقاام؟
{فل ۡوَل نفر م ُك كل ف ۡروو كم ۡنهُمۡ اآئفو} ..
{وما كان ۡٱل ُم ۡؤمنُون ل نف ُرواق كآفي َو} [اللوبة]122 :

فااتاي مالحظلاي على عصرنا بالنسبة لللقور العلمي الضحخم الحذ شحاده
عصرنا.
ومن ااشياء اللحي الحظناهحا فحي هحذا العصحر – علحى المسحلوى العحالمي –
سححقوط الخالفححة اإلسححالمية  ..نحححن لححم ن ححاد يححوم سححقوط الخالفححة ولكححن شححادنا
آثارها .قر نا شوقي وهو يرثي الخالفة فيقول مخاطبا لاا:
عادت اني العرك رين نواحل/ونفعيت بين معالم اافراحل
كفنت في يوم المفاب بثوبه/ودفنت عند تبل اإلصباحل
* عندما توفي ميحر ال حعراء سحنة  1932كحاي عنحد فضحيللكم سحت سحنوات
فقم؟
** نعم  ..ولكن قر نا شوقي بعد كلك ،وع حنا معحه يحام المسحلمين ،وم سحي
المسلمين ،فسقوط الخالفة اإلسالمية كاي محن بحر ااححدا؛؛ انحه علحى ر حم
ما كاي على الخالفة العثمانية من م قذ وما فياحا محن نقحاط

حعو كانحت تمثح

آقر ترمن للمسلمين تحت راية العقيدة.
خمة تمضي تحت راية اإلسحالم ،ولحم يححد؛

يكونوي مة
كاي المسلموي ل ج
بعد كلك ي ترمن المسلموي تحت راية واحدة ،من ننا نرد هنحاف كحلال

حخمة

تحت عناوين شلى :قومية و مذهبيحة ،و يحر كلحك ،ولكحن فقحد المسحلموي بفقحد

10
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الخالفة الاوية اإلسالمية الرامعة.
* هذا  ..وإننا في عصر اللكلالت واللرمعات الكبرى في العالم.
** نحن في عصر اللرمعات واللكلالت الكبحرى ،ولكحن ال يحراد للمسحلمين
وحدهم ي يلكللوا ويلرمعوا ليظلحوا ممحا شحلى ودوال شحلى ،نححن المسحلمين –
كما مرنا هللا – مة.
القرآي يقول{ :وك نِلَ َع ۡل نن ُكمۡ أُم َيو وٗ َلا} [البقرةُ { ]143 :كنوُمۡ
للنياس} [آل عمراي{ ،]110 :ون ين نُِ ٓهۦ أ ُ يمو ُ ُكمۡ أُم َيو نوحد َة} [الملمنحوي ]52 :فاحي « محة»
ۡ ر أُميوو أ ُ ۡ رَو ۡ

ولكححن االسححلعمار والقححوى المعاديححة لإلسححالم رادتنححا ي نكححوي « ممححا» يرححافي
بعضنا بعضا ،وربما يقات بعضنا بعضا ،نلقات حيانا على حدود سياسيةل
تعرب حينما نظر في الخريقة العالميحة ،فأيحد دوال

حخمة علحى مسحاحة

الخريقححة ،ثححم نظححر فححي الححدول اإلسححالمية ،فأيححد دويححالت ال تكححاد تراهححا علححى
الخريقة  ..تحلاج إلى مرار حلى تراهال
ما الذ ممق هذه الدول؟
بع

الناك قال :كيو انلصرت إسحرا ي علحيكم و نحلم كحذا و ربعحوي دول

ياا المسلموي؟ل
قلححت :إناححا انلصححرت اننححا كححذا و ربعححوي دولححةل لححو كنححا دولححة واحححدة مححا
اسلقاعت ي تنلصر علينا.
لين المام هو الكثحرة ،إي رسحولنا صحلى هللا عليحه وسحلم ححذرنا محن عصحر
نكححوي فيححه «كثححرة ك ثححاء السححي » الكثححرة ال ثا يححة ،و ثححاء السححي هححو مححا يحملححه
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السي محن قحي وحقحب وورق و شحياء يحر ملرانسحةء شحياء قفيفحة سحقحية،
ولححين بيناححا ترححانن ،ولححين لاححا هححدب  ..اي السححي لححين لححه مرححرى معلححوم
كالنار ،النار له منبن ومررى ومصب ،ما السي فال تعرب ين يلره.
فحينما تكوي اامة فحي المرحلحة ال ثا يحة تكحوي هحذه قيملاحا ،فحال ياحم الكثحرة
وحدها.
نحححن المسححلمين حححوالي لححو مليححوي ،عنححي مليححار ب ح كثححر ،مححن الناحيححة
العددية كم كبير ،ولكنه ك ٌم بال كيو ،كثحرة ك ثحاء السحي كمحا يحاء فحي الححدي
الذ رواه حمد و بو داود« :ول نزع هللا م صدوُ عودوكم المهابوو مونكم
ول قوِف فوي ولوووبكم الووُ » ،قححالوا :ومحا الححوهن يحا رسححول هللا؟ قحال« :حو
الدن ا وكراُ و الموت».
الصحابة يسألوي عن الوهن ،ال يسألوي عن معنحاه الل حو  ،فمعنحاه الل حو
معروب نه الضعو .إنما يسألوي عن علله ،عن سره ،عن سببه ،نحن كثحرة،
فما الذ يرع عدونا يلرر علينا وينلما الماابة منا؟
المسححلموي ااوا ح كححانوا ينصححروي بالرعححب مسححيرة شححار ،كححاي قالححد بححن
الوليد حينما يكلب إلى ااكاسرة والقياصحرة وهحلالء النحاك يخحلم رسحا له باحذه
الكلمة« :وإال موتكم بقوم يحبوي المحوت كمحا تحبحوي الحيحاة» ،فأمحا إكا ركحن
الناك إكا إلى الدنيا ،وكرهوا الموت ،و حبوا الحياة ،و قلدوا إلحى اارض فلحن
يخيفوا عدوا ،ولن ينصروا صديقا.
فالمام ننا نحن المسحلمين فقحدنا هحذا اللرمحن واللكلح فحي عصحر هحو عصحر
اللرمعحححات واللكحححلالت  ..نحححواا شحححلى محححن اللرمعحححات واللكحححلالت ،بعضحححاا
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عسححكر  ،وبعضححاا سياسححي ،وبعضححاا دينححي ،وبعضححاا اقلصححاد  ،وبعضححاا
ثقححافي ،نححواا  ..حلححى المخللفححوي قححديما صححبحوا ا ي يلقححاربوي بيححنام ،بححين
بعضام بع

.

الياوديححة والنصححرانية منححذ قححروي عديححدة كححاي بيححنام قالفححات وصححراعات،
والياوديحة ملامحة بقلح المسحيح واللح مر عليحه ،قيحرا ر حوا ي يويحدوا بيححنام
شححي ا مححن اللقححارب والوافحححس ،و صححدر الفاتيكححاي وثيقحححة تبر ححة الياححود محححن دم
المسيح.
سياسحة الوفحاق المعروفحة بححين المعسحكر الر سحمالي والمعسحكر ال ححيوعي و
المعسكر ال رقي والمعسكر ال ربي.
ما بالنا نحن المسلمين ال يراد لنحا ي نلقحارب و نرلمحن ،و يكحوي لنحا هحدب
مرسوم؟ هذا لأسو من كيد عدا نا من ناحيحة ،ومحن

حعو مرنحا محن ناحيحة

قرى.
* سيادتكم تقولوي« :ال يراد لنا» وكأي مرنا معلحس بحإرادة ا قحرين ،وهحذا
حد العل اللي ن كو مناا :ننحا نكح مرنحا دا محا إلحى ا قحرين ،لمحاكا ال يكحوي
الممام في يدينا؟ هذا هو السلال؟
** هحذا فححي الواقحن كححالم طيحب يححدا ،و نحا كلبححت هحذا فححي بعح

مححا كلبححت،

قلت :إننا كثيرا ما نعلس ك و ارنا وك ققا نحا وكح تقصحيرنا علحى يرنحا،
و حيانا نقول :إنه فققم لنا ،والقحوى ااقحرى قققحت لنحا :الياوديحة العالميحة،
واالسححلعمار العححالمي ،وال ححيوعية العالميححة ،وكححذا وكححذا ،وكأننححا – كمححا ككححر
بعضام – حرار على رقعة ال قرن ل وكأي ال إرادة لنا وال اقليار.
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الحقيقححة نححه ال بححد ي نفححرق بححين مححرين ،نححا فححي الحقيقححة منارححي فححي الحيححاة
دا مححا هححو المححنا الوسححم ،هنححاف نححاك ياولححوي مححن مححر القححوى الخارييححة
وتأثيرهحححا ،بحيححح نبحححدو نححححن وكأننحححا ال اقليحححار لنحححا قحححم ،كأننحححا مسحححيروي ال
مخيرويل وهذا نوا من الربرية السياسية كالربرية الدينية ،ففحي العقا حد هنحاف
ناك يسمونام «الربريين» وهحم الحذين يقولحوي :إي اإلنسحاي ال إرادة لحه ،و نحه
مسير ال مخير ،وهحو كالري حة فحي ماحب الحريح .وهنحاف يضحا يبريحة سياسحية
ترع ننا لين لنا
وال نملك
يضححا بع ح

إرادة ،القوى الخارييحة هحي اللحي تسحير مورنحا كلاحا

قرار  ..وهذا تاوي .
النححاك يقححول :ال  ..لححين هنححاف

قححوى ،ونحححن الححذين نصححنن

مصيرنا بأيدينا ،والواقن ي هناف فعحال تحأثيرات قارييحة تحلثر علحى كثيحر محن
مورنححا ،وتضح م علينححا حيانححا

ح وطا علنيححة ،و حيانححا

ح وطا قفيححة ،ولاححا

صابن تلعب من وراء سلار حينا ،وتلعب على المك وب حينا آقحر  ..ال ننكحر
هذا ،واادلة على هذا كثيحرة ،ولكحن نظح نححن المسح ولين –وحلحى هحذا -نححن
مس ولوي عنه كذلك:
لماكا يفخقم ا قروي لنا ،وال نخقم انفسنا؟ل
إلى ملى نظ نقول :القوى المعادية قققت لنا؟
لماكا نظ نحن

حايا مخققات ال ير وال نخقم انفسنا؟ل

فنحن مس ولوي يضا ..
وهنا في الواقن – في مو وا المس ولية هذا – محر هحو ححد سحلبياتنا ،إننحا
عادة ك واحد يحاول ي يرمي الحم على يره ،حينما تسأل :ما السبب فيمحا

14
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و ايلمحاعي،

النححاك يفحملححوي المس ح ولية علححى الحكححام،

وبعضام يلقوي المس ولية على العلماء ،وبعضام يقول :المس ولية علحى القحوى
الخاريية.
والواقححن ي الكح مسح ول ،ويرححب ي يلحمح كح مسح وليله ،وكمححا يححاء فححي
الحدي الم اور عن النبي صلى هللا عليه وسلم« :كلكم ُاع ،وكلكوم مسوئو
ع ُع وه» ،فالك مس ول ،وإي كانت المس ولية تلفاوت.
ححرب لححك مححثال  ..فححبع
بع

العلمححاء والححدعاة فححي يححوم مححن اايححام كححاي يكلححم

الناك فقال له حد الحا رين :صحار لكحم ربعحوي سحنة و نحلم تلكلمحوي،

فماكا عمللم؟ل فكاي رده :و نلم لكم ربعوي سنة و نلم تسمعوي ،فماكا عمللم؟ل
نعححم  ..رد مفحححم ،فلمححاكا نرعح المححلكلم عليححه مسح ولية ،والسححامن لححين عليححه
مس ولية؟ صبحنا شريكين معا ،ومن هنا فإي الك عليه المس ولية.
من ااحدا؛ المامة اللي حدثت في هذا العصر :ي هحذا العصحر ححد؛ فيحه
ت ير بين وا له و واقره ،نحن ا ي على م ارب القري الححاد والع حرين ..
فححي وا ح هححذا القححري كححاي هنححاف انحسححار فححي يانححب اللححدين ،وانحسححار نحححو
الرانححب اإلسححالمي وبخاصححة الرانححب الفكححر  ،فححال مو الفكححر عم ح عملححه،
ققحححورة االسحححلعمار لحححين فحححي احلاللحححه اارض فقحححم ،اححححلالل اارض لحححين
م كلة؛ انه ال بد ي يأتي يوم يرلحو عحن اارض ويحمح عصحاه ويرحح عحن
الححديار ،إنمححا الخقححورة حينمححا يحل ح اانفححن والعقححول ،قصوصححا ي اح حلالل
اارض مر حسي ي اهد فيقاوم ،ما احلالل العق فأمر معنحو  ،ال يفلمحن وال
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يفححن ،ولححذلك حيانحا تلبعححه و نححت را حي الححنفن ،و نححت مخلحار ،ويخقححم لححك
و نت تم ي وراءه ،وهحذه هحي الخقحورة ،ي يفلنحك عحن نفسحك ،ولحم يكحن فحي
المقاب – من الناحية اإلسالمية – لم يكحن هنحاف إمكانحات تقابح هحذا ال حمو فحي
ول اامحر ،سحلقين ي قحول :إنحه كحاي هنححاف انحسحار حلحى إنحه فحي وقحت مححن
ااوقات لم تكد ترى من الملدينين إال القليلين ،كبار السن والعرا م محن النحاك،
اإلنساي بعد ي يحال إلحى اللقاعحد يحذهب إلحى المسحرد ،يفكحر فحي الصحالة وفحي
اللوبة ،يفكر في الح والعمرة ،يقر بع

الكلب الدينية.

شحرت إلياحا
ا ي نرد اامر ت ير ،نحن في عصر الصحوة اإلسالمية اللي
َ
فححي مقدمححة هححذا البرنححام النححافن إي شححاء هللا ،عصححر الصحححوة اإلسححالمية نحححن
نعي ه ا ي ،االنباار الذ حد؛ من قب بالحضارة ال ربية بد ينق حن اسحباب
كثيرة ،من هذه ااسحباب ي الحضحارة ال ربيحة يحاءت محن المسحلعمر فلحررنحا
من المسلعمر فبد نا نلحرر من آثحاره الفكريحة وااليلماعيحة والل حريعية  ...إلحى
آقره.
محن ناحيححة قحرى :فححي وج الحضحارة ال ربيحة لحم يكححن يظاحر فياححا عيححوب،
كانت عيوباا م قاة بالروانب الكثيرة الحسنة فياا ،ا ي بد ت عيوباا تنك حو
حلى للمفكرين من هلاا ،وللنقاد مناا .ويدنا ناسا كثيرين من مفكحر ال حرب
ينقدوي الحضارة ال ربية مث شبلينرر وتوينبي – الملرخ ال حاير فحي كلاباتحه
– و ليكسحححين كاريححح  ..الكثيحححروي محححن نقحححاد الحضحححارة ال ربيحححة حلحححى ريحححاء
يارود

قيرا ،الحضارة اللحي تنفحس ع حرات المليحارات علحى السحالح ،علحى

حين هنحاف مليحارات محن الب حر ،ال ترحد القحوت ،وال ترحد الحدواء  ..هحذه ليسحت
حضححارة ،وكمححا قححال حححد المفكححرين ال ححرقيين لفيلسححوب ربححي :إي الحضححارة
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ال ربية اسلقاعت ي ترعح اإلنسحاي يحلحس فحي الاحواء كحالقير ،وي حو

فحي

البحر كالحوت ،ولكنه لم يحسن ي يم ي على اارض كإنساي.
المام الرانب اإلنساني في الحضارة ،ين اإلنساي؟ل
ولححذا ثححار علياححا هلاححا نفسححام ،مححا نسححمعه ومححا نقححر ه ومححا نححراه مححن ال ححباب
ال ححربيين الححذين يلسححموي الخنححافن و الايبي حم و العححراة  ..و يححر كلححك .الححذين
نراهم يخريوي إلى البرار حفاة ،بحالمالبن المممقحة  ..تركحوا حيحاة اا رار
وااتوماتيححك ،تركححوا هححذا كلححه ويعي ححوي فححي الصحححراء ويحيححوي حيححاة بدا يححة.
لماكا؟ل
الحياة المرفاة ااتوماتيكية هحذه لحم ت ف حبن ناماحم الروححي ،لحم تمحأ فحرا ام
العقا د  ،لم تح الم كالت الفكرية عندهم ،لم ترب عن ااسح لة الخالحدة اللحي
يفكر فياا اإلنساي وفي يوبلاا دا ما :من ين؟ وإلى ين؟ و جل َم؟
من ين ي ت وياء هحذا العحالم محن ححولي؟ وإلحى يحن كهحب بعحد ي عحيي
ياما تقول و تقصر؟ وبين الحيحاة والمحوت :لمحاكا عحيي؟ ومحا هحي رسحاللي؟
ه نا ي ت لمررد ي آك و شرب ،و لاو و لعب؟
نا ترابل ياء من تراب ،ويم ي على اللراب ،وينلاي إلى اللرابل
قصة الحياة هي كلاا « رحام تحدفن ،و رض تبلحن» ،وال شحيء وراء كلحك ..
{ن ُم ُ
وت ون ۡح ا وما ي ُۡهل ُكنا ٓ ن يَل ٱلدي ُۡ ُر} [الراثية ]24 :كما قال الدهريوي قديما ..

هلالء ثاروا على هذه الحضارة ،بناؤها ثاروا علياا وتمحردوا علحى آليلاحا؛
انام لم ي عروا بالسعادة ،إنام يحلايوي إلى شحيء آقحر ،يحسحوي بحه ،وإي لحم
يعرفوا ما هول
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والواقحححن ي الحححذ يملحححك هحححذا ال حححيء ا قحححر الحححذ يمحححأ الفحححرال الروححححي
والفكر عند اإلنساي ،ويعقيه اايوبة عن ااس لة اللي يسألاا ،هحو اإلسحالم،
الذ يعقي اإلنساي ا قرة وال يححرم محن الحدنيا« :اعمح لحدنياف كأنحك تعحيي
بدا ،واعم قرتك كأنحك تمحوت حدا»{ .وَل تونس نِو بَ مو ٱلودَ ۡن أا وأ ۡحسو
كم وا ٓ أ ۡحس و ي
ٱّلِلُ نل ۡ ووَ} [القص ح ُ{ ،]77 :بين وا ٓ ءاتنووا فووي ٱل ودَ ۡن ا حسوون َو وفووي ۡٱألٓ وورة
حسن َو وونا عِاب ٱلنياُ} [البقرة.]201 :

اإلنسححاي فححي حايححة إلححى مححنا ملححوا ي ،المححنا الححذ ال يحقححم قصححا
اإلنساي الذاتية ،ال يحقماحا محن الحداق  ،والحذ يحوفر لحه السحعادة الحقحة ،لحين
مررد منا يوفر له الملعة وال يوفر له السكينة ،يوفر له الرفاهية وال يوفر لحه
القمأنينة القلبية  ..هذا هو المحنا الحذ يحلحاج إليحه اإلنسحاي فحي عصحرنا ،وال
يويد إال في اإلسالم.
* ولاححذا يرصححد العححالم الكبيححر ااسححلاك الححدكلور يوسححو القر ححاو صحححوة
إسالمية في هذا العصر ،ولاذا فضيللكم تسمونه عصر الصحوة اإلسالمية؟
** نعحححم ،نحححا قحححول :عصحححر الصححححوة اإلسحححالمية ،وهحححذه الصححححوة لاحححا
مظاهرها ،نرد آثار هذه الصحوة في ك مكاي ،هي صححوة عالميحة وال ،و نحا
قول هذا عن شاادة فعال.
إكا اعلبرتني شاهدا في هذا العصر قحول عحن شحاادة :لمسحتف هحذه الصححوة
فحي مصحر ،ومصححر – كمحا ر يححتف – محن ريححى بحالد هللا لإلسححالم ،لمسحلاا فححي
العحححالم العربحححي كلحححه ،فحححي الرنحححاح الم حححرقي وفحححي الرنحححاح الم ربحححي ،ويحححدت
الصحوة اإلسالمية في العالم اإلسالمي قارج العالم العربي ،ب قول :ويحدت
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هذه الصحوة قارج العالم اإلسالمي ،هناف في مريكا – وقحد رتاحا كثحر محن
ست مرات وكهبت إلحى وروبحا محرارا عديحدة ،وكهبحت إلحى ال حرق ااقصحى:
ويدتف هذا في ماليميا ،فحي إندونيسحيا ،فحي سحن افورة ،وفحي هحون كحون  ،فحي
كوريا ،فحي الفلبحين ،فحي اليابحاي ،فحي الراليحات اإلسحالمية المخللفحة اللحي تعحيي
قلية .ومن هذا ويدت المسلمين المللممين باإلسالم  ..فاي صحوة عالمية.
وهححي صحححوة ش حباب كثححر مناححا صحححوة شححيوخ ،كححاي اللححدين قححديما – كمححا
شححرت مححن قب ح – يكححاد يكححوي مقصححورا علححى العرححا م وال ححيوخ والكبححار مححن
الناك ،ا ي اكهب إلى المسايد ترد معظم الحذين يلمحوي المسحايد محن ال حباب
،و

نحوا محن ال حباب؟ إناحم ال حباب المثقحو ،معنحاه ننحا تخلصحنا محن

ال

عقححدة الححنق

القديمححة :ي الححدين للملخلفححين و لأميححين و اهحح القححرى .ال ..

صحححبح الحححدين ا ي لل حححباب المثقحححو ،لل حححباب ول حححابات يضحححا  ..ترحححد ا ي
المسلمات المللممات والمصليات الصا مات المحربات.
في وقت من ااوقات – وال كلمك حديثا -كاي اإلنسحاي يم حي فحي شحوارا
العواصم الكبحرى لحبالد اإلسحالم ،فحال يكحاد يرحد امحر ة محربحة  ..قضحية المحر ة
كانت محن القضحايا اللحي فهممنحا فياحا بسحرعة محام الحضحارة العربيحة  ..بعحد ي
كانت المعركة في ول اامر هحي مسحألة سحفور الويحه ،عنحي ي المحر ة تخلحن
النقاب – النقاب فقم – وتخرج سافرة وتلعلم وتذهب إلى المدرسحة ،وتعمح إكا
احلايت إلى العم .
فححي وقححت مححن ااوقححات وقححو النححاك
بعضام

ححد هححذه ااوليححات ،ولأسححو وقححو

د هذه ااشياء باسم الدين ،والدين من هذا براء ،المحر ة المسحلمة فحي

العصر ااول شاركت فحي الحيحاة م حاركة فعالحة سحرللاا كلحب السحنة والسحيرة
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النبويححة واللححاريس اإلسححالمي  ..ا ي نححرى فححي الرامعححات والكليححات والمححدارك
الفليات المحربات با الب وم ات ا الب ،لاذا نححن ا ي نقحول :إناحا صححوة
شباب ،وصحوة شابات.
وفححي مواسححم الح ح والعمححرة ترححد ا ي تقححورا قححد يححد عححن يححام مححاي ،فححي
ص ح رنا كححاي الححذين يححذهبوي إلححى الح ح هححم النححاك الححذين يريححدوي ي يخلمححوا
حياتام بحرة مبرورة ،ليعود حدهم من كنوبه كيحوم ولدتحه محه ،فكحاي اإلنسحاي
الذ

ك الدهر عليه وشحرب ،و صحبح علحى حافحة القبحر ،يحذهب لحيح  ..ا ي

ما عادت هذه الفكرة قا مة ،معظم الذين يحروي ا ي من ال باب.
إناا صحوة سلوف ،وصحوة فكر وعق يضا ،صبح ال باب يريد ي يقحر
عحن اإلسحالم ،صحبح الكلحاب اإلسحالمي هحو الكلحاب ااول فحي سحوق اللو يححن،
اكهححب إلححى

معححرض كلححاب ترححد الكلححاب اإلسححالمي هححو الكلححاب ااول الححذ

يضرب الرقم القياسي ،وهذا ب حاادة الخبحراء واارقحام وشحاادة اإلحصحا يات،
ب هناف في بع

البالد اللي رتاا مث الرما حر ال حقيقة قحالوا لحي :إنحه ححين

يفقححام معححرض يبيححت ال ححباب عنححد بححاب المعححرض ،حلححى إكا ففححلح فححي الصححباح
هرموا على الكلحب اإلسحالمية ،فنفحدت فحي سحاعات؛ انحه تحأتي عحداد مححدودة
من الكلب لقلب يحر مححدود ،فاحي مسحألة العحرض والقلحب – وهحي مظحاهر
لظاهرة واحدة هي الصحوة.
ومححن مظححاهر هححذه الصحححوة :الملسسححات االقلصححادية اإلسححالمية  ..البنححوف
اإلسالمية ،شركات االسحلثمار اإلسحالمي ،ال حركات اللحي تعمح فحي االقلصحاد
اإلسالمي واللأمين اإلسالمي ،وهذا في بالد كثيرة.
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و يضحا فححي وقححت مححن ااوقحات كححاي يقححال :إنححه ال يمكحن ي تقححام بنححوف ب يححر
فا دة ،كاي يقال لنا من قب  :إنه ال حياة ب ير اقلصحاد ،وال اقلصحاد ب يحر بنحوف،
وال بنوف ب ير فا دةل فأريحوا نفسكم.
كاي فينا من يقول :إننا ال بحد ي نأقحذ الحضحارة ال ربيحة بعررهحا وبررهحا،
بخيرها وشرها ،بحلوها ومرها ،ما يحب مناا وما يكحره ،ومحا يحمحد مناحا ومحا
يعاب ،ومن ظن ير كلك فاو قادا و مخدوال
* هذه مدرسة قا مة في الفكر فعال ،وما الت مويودة لآليل
** مويودة فعال ،ولكن كاي صوتاا عاليا قبح كلحك ،بح كحادت تكحوي هحي
المسحححيقرة علحححى اللثقيحححو واللفكيحححر ،والمنفحححردة باللحححأثير واللوييحححه ،ا ي هحححي
مويودة ،ولكن صوتاا صبح

عيفا ،و صبحت ا ي تححاول ي تلملحس الفكحر

اإلسححالمي ،وتحححاول ي ت لححو نفسححاا ب حالب مححا ،لححم تعححد تصححرح باححذا ،فاححذه
المدرسة مويودة ولكن لم تعد بالقوة اللي كانت علياا.
بعححد هححذا –

بعححد هححذه المرحلححة – يححاءت مرحلححة «اللبريححر» :نحححاول ي

نلححبن الخوايححة عمامححةل عنححي :نحححاول ي نسححند ااو ححاا اللححي ياءتنححا مححن
ال رب بفلاوى شرعيةل
بعححد كلححك صححبحنا فححي موقححو الححدفاا،
مرحححة الححدفاا ،وكححأي اإلسححالم فححي قف ح

 :انلقلنححا إلححى مرحلححة قححرى هححي

االتاححام ،وماملنححا ي نححدافن عححن هححذا

الملامل
لماكا ال نكوي كال ربيين في كذا؟
كححأي ااص ح هححو ال ححرب و ي النححاك يميعححا يرححب ي يكونححوا فححي تفكيححرهم
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وسلوكام ربيينل
وإكا لم نوافس – نحن المسلمين – ال حرب فحنحن محلحايوي إلحى حرحة نححل
باا ،وندافن باا عن نفسنال
كححاي هححذا فححي وقححت مححن ااوقححات ،سححلقين ي قححول إننححا قححد تراو نححا هححذه
المراح كلاا ،و صبحنا ا ي فحي مرحلحة المواياحة ،نقحول لل حربيين :نححن لنحا
حضارتنا ولكم حضارتكم ،لكم ديحنكم ولنحا ديننحا ،لكحم عملكحم ولنحا عملنحا ،نححن
لسححنا كيححاال احححد وال تباعححا احححد  ..نحححن رءوك انفسححنا ،بحح نحححن اامححة
الملميمة ،نحن اامة الوسم ،نحن الذين نملك منارا ال يملكه يرنحا ،هحذه هحي
المرحلة الرديدة – مرحلة المواياة – مرحلة الصحوة اإلسالمية اللحي نقولاحا.
ولكن نا ك اهد – كما قلت – ريو ي كوي عادال.
قححول يضححا :إي الصحححوة اإلسححالمية تحلححاج إلححى ترشححيد وتسححديد  ..ففياححا
فرححوات ،وفياححا ققححاء ،وفياححا يوانححب

ححعو يرححب علححى المفكححرين والححدعاة

والعلمححاء ي يرشححدوها .هححذه الصحححوة فياححا مححن قيححر مححا نلرححه هححذا العصححر،
ونعلبر ال باب المسلم الملدين هذا هو عظم ما فحي بالدنحا ا ي ،وهحذا اللرشحيد
واللسديد ال يكوي باتااماا كما يفكر بع

الناك ،إنما ي نعامح هحلالء بحروح

اابححوة  ..بوسححقية اإلسححالم ،ال بإسححالم ال ححالة والمل ححددين ،وال إسححالم ول ححك
الذين يضا يريدوي ي يح ج لملوا اإلسالم ما لين فيه ،فنحن م كللنا ننحا نقحن بحين
طرفي اإلفراط واللفريم ،هذه م كللنا في معظم اامور.
هناف ناك يريدوي باسحم اللرديحد ي يحلحوا كح شحيء ،ويبحرروا ااو حاا
اللححي ياءتنححا مححن ال ححرب كمححا قلححت لححك ،ي يلبسححوها عبححاءة إسححالمية وباسححم
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«اللرديد» وهذا لين ترديدا ،هذا تبديد ولين بلرديدل
ومقاب هلالء  ..آقروي يريدوي ي يفبقحوا كح قحديم علحى قدمحه ،وشحعارهم:
لين في اإلمكاي بدا مما كايل وما ترف ااول لآلقر شي ال
ال  ..فكححم تححرف ااول لآلقححر ،وهنححاف فححي اإلمكححاي بححدا ممححا كححاي ،ومححا دام
اإلنسححاي هححو قليفححة هللا فححي اارض ،وميححمه هللا بالعق ح واإلرادة ،وآتححاه القححدرة
علححى العلححم والعمح واللرديححد واالبلكححار ،فححنحن قححادروي علححى ي نفعح كثيححرا،
مامة اإلنساي المسلم ي يبدا ويبلكر ويردد حلى في مور الدين.
قامت معركة في وقت محا بسحبب كلمحة «ترديحد الحدين»  ..بعح

النحاك محن

تخوفه وتحوطه قال :لين هناف ترديد في الدين  ..وقامحت مناق حة بحين فضحيلة
ال حيس ال حعراو وااسححلاك حمحد باححاء الحدين ححول هححذا :هح هنحاف ترديحد فححي
الححدين؟ و نححا ال رى

مححانن مححن اسححلخدام كلمححة «اللرديححد فححي الححدين» .بع ح

الناك يخاب من اسلخدام مثح هحذه الكلمحات فحي يحر مو حعاا ،ولكحن هحذا ال
يرعلنا ننفي الحقا س؛ اي النبي صلى هللا عليه وسلم كما ياء في الحدي الحذ
رواه بححو داود و يححره قححال« :نن هللا يبع و لهووِه األمووو علووى ُأس كوول مائووو
ٗنو م يجدد لها دينها» ،فبن

الحدي إي الدين يقب اللرديد ،ولكحن الماحم

ي نحدد المفاهيم وال نلركاا هالمية ريراية ،ما المقصود بلرديحد الحدين؟ هح
معناه :ننا نخرج طبعة يديحدة محن الحدين؟ ال  ..إي الحدين اكلمح ۡ { :ٱل ۡووٍ أ ۡكم ۡلو ُ

ل ُكمۡ دين ُكمۡ } [الما دة ،]3 :ولين بعد القرآي وحي ،ولين بعد محمد صحلى هللا عليحه
وسلم رسول ،وال بعد اإلسالم شريعة.
إنما معنى ترديد

شحيء هحو ي تعيحده إلحى محا كحاي عليحه ،يعنحي :إكا كحاي
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عندنا بناء ثر – قصر و مسرد – ونريحد ي نرحدده ،فلحين معنحى ي نرحدده
ننا نادم البناء ااثر ونقيم مكانه عمارة شاهقة حديثة ،هحذا لحين محن اللرديحد
فححي شححيء إنمححا ي تحححاول ي ترممححه وتعيححده إلححى و ححعه القححديم يححوم ظاححر ،ي
تمي عنحه الصحد وااتربحة وال بحار وااشحياء القار حة عليحه ،وإكا َوهَحى شحيء
منه تقويه ،بحي يبدو كما كاي محن قبح  ،وكحذلك حينمحا يحدد الحدين ححاول ي
عود به إلى ما كاي عليه في يام الرسول صلى هللا عليه وسلم و يحام الصححابة
و يام كاي اإلسالم إسالما ،و يام كاي المسلموي مسلمين ،عيده إلى نقا حه ااول
سجرا ،دينا يح للناك م كالتام.
سرا ومي ل
 ..إلى صفا ه ااول ،نعيده دينا مي ا
* وهحححذه النققحححة – الحقيقحححة – الداعيحححة اإلسحححالمي الكبيحححر فضحححيلة ااسحححلاك
الدكلور يوسحو القر حاو – فضحيللكم كنحلم تقولحوي ا ي :إي المسحل ربين و
الذين يححاولوي االعلمحاد علحى الحضحارة ال ربيحة ويصحبحوي تحابعين لاحا ،هحذا
فريس  ..وفريس آقر يرى ي الح في اتباا اإلسحالم فحي فقرتحه ااصحيلة مثح
ما ككرتم فضيللكم ا ي :هنحاف فريحس ثالح يوافحس علحى الحر

ااقيحر ،ولكنحه

يريححد مححن اإلسححالميين ي يرححدوا صححي ة و تصححورا لكيفيححة مواياححة اإلسححالم
لقضحايا العصححر باللفصححي  ،يعنححي :نظرتحه للسياسححة  ..ااحححماب  ..االقلصححاد ..
المرلمححن  ..كح هححذه مسححا ينب ححي ي تصححال علححى شححك نظريححة إسححالمية ،مححا
ر

فضيللكم في هذا؟
** يماعة المسل ربين ومن دار في فلكاحم يريحدوي تفصحيالت لكح شحيء،

واللفصي في ك شحيء لحين مقلوبحا ،يعنحي هحذا – عحادة – حينمحا يقحوم اترحاه
يريد ي ي ير من الحياة ،هذا يأتي عادة بااصول العامة والخقحوط العريضحة،
هذا ملحوظ حلى فحي الماركسحية ،عنحي ي محاركن لحم يحأت بلفصحيالت ،فاحذه
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الخقوط العريضة مويودة من ناحية .ومن ناحية قرى نا قول يضحا :حلحى
الكثيححر مححن اللفصححيالت مويححود بالفعح  ،يعنححي ا ي :إكا نظححرت إلححى مو ححوا
كمو وا االقلصاد اإلسالمي  ..صدرت ع حرات الدراسحات ححول االقلصحاد
اإلسالمي وبعضاا دراسات ملخصصة وبلفصيالت :فحي النقحود ،فحي البنحوف،
في اإلنلاج ،في اللو ين  ..في الربحا  ..فحي المكحاة  ..فحي كحذا وكحذا .والع حرات
مححن رسححا الححدكلوراة ،وهححذا لححين بححاامر الصححعب ،وقححد ر ينححا ناسححا كثيححرين
حكموا واسلمر حكمام فلرات طويلة ولم يكن عندهم بحرام مفصحلة وال شحيء
من هذا.
* إكي  ..ممكن الوصول إلى رؤية؟
** ممكن الوصول إلى رؤية .وهنا ا ي الفكحر اإلسحالمي نحي ،ويسحلقين
ي يحدد مالمح كثيرة ،بح يمكحن ي يححدد تفصحيالت كثحر ،وهحو لحين بحاامر
الصححعب إكا صححدقت النيححة وصححدق العححمم ،وكمححا قيح  :إكا صححدق العححمم و ححح
السبي  .المام ننا انلاينا من المرحلة اللي كاي يرمد فياا اإلسالم باسحم ي بحاب
االيلااد م لس ،و ننا لسنا قادرين على االيلاحاد .و ي ااقحدمين صحنعوا كح
شيء ،ال ،ال بد ي نرلاد لعصرنا وكمحا قحال علماؤنحا :إي الفلحوى تل يحر بل يحر
المماي والمكاي والححال والعحرب .فحا ي عصحرنا ت يحر فيحه شحيء كثيحر ،قحالوا
هذا في عصور كانت رتيبة ،بقي ة الحركة واللقور ،واانماط تكاد ال تل ير.
في عصرنا هذا الذ تححدثنا عنحه فحي ول هحذا اللقحاء ومحا فيحه محن ت يحرات
خمة صبحت هناف شياء يديحدة لحم يخقحر للسحابقين مرهحا علحى بحال .هحذه
كلاا تحلاج منا إلى ايلااد ،وهو ما نسميه بااليلاحاد اإلن حا ي ،برحوار ايلاحاد
آقر نسميه االيلااد االنلقا ي.

ي ننلقي من قوال اا محة والفقاحاء السحابقين
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ما هو ليس بعصرنا و وفس بمصالحنا و ولى بلحقيس مقاصحد ال حرا ومصحالح
الخلس.
* فضيللكم كنلم ككرتم يضا الرانب اإلن ا ي  ..ه لنا ي نعرب ما هو؟
** الرانححب اإلن ححا ي ف حي االيلاححاد :مححا يلعلححس بالقضححايا الرديححدة اللححي لححم
يعرفاا فقااؤنا السابقوي ..

رب لك مثال في كلك :هناف قضحايا طبيحة يديحدة

– مححثال تلعلححس بعلححم القححب ،وكثيححر مححن ااشححياء العلميححة ،مححثال :قضححية را
ااعضاء ،ه يرو

را ااعضاء؟ ه يرو كلك عن طريحس اللبحرا؟ هح

يرو ي يبين اإلنساي عضوا منه؟
هناف قضايا اسلردت في هذا العصر لم يكن يعرفاا السحابقوي محن علما نحا،
ولم يقولوا فياا ر يحا ،فر ينحا فياحا ر يحا إن حا يا – عنحي :لحين مرحرد تحرييح و
انلقاء من آراء سابقة مويحودة،
عححن تفكيرنححا نحححن فححي

 :نححن نن حي شحي ا يديحدا ،فاحو شحيء ناشحي

ححوء اادلححة ال ححرعية ،فاححذا هححو المقصححود بااليلاححاد

اإلن ا ي.
* لع هذا المنا الذ عر ه علينا ا ي الداعية اإلسالمي الكبير ااسحلاك
الدكلور يوسو القر او في اللرديحد فحي الفكحر اإلسحالمي المعاصحر يحذكرنا
بالعبارة ال ايرة لأسلاك عباك محمود العقاد واللحي شحرتم إلياحا فضحيللكم فحي
بداية هذا اللقاء :إي اللفكير فريضة إسالمية ،ويمكن باذه العبارة ي نخلحلم هحذا
الرححمء ااول مححن شححاادة االسححلاك الححدكلور يوسححو القر ححاو  ،و نححا لححم سححأل
س للي بعد ،فا تأكي فضيللكم بلقاء ثاي لأس لة المفصلة.
** نا يسعدني كلك إي شاء هللا ،و ريو ي نوفحس فحي اإليابحة عحن ااسح لة
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شاهد على العصر
* وفى مساء ااحد الموافس للع حرين محن شحار ربيحن ااول سحنة 1407هحـ
 23/نوفمبر سنة  1986كيعت الحلقحة الثانيحة محن الححوار .وقحدم ااسحلاد عمحر
بقي ة للحلقة بقوله:
ياا ااصدقاء  ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اللقينا في حلقة ااسحبوا
الما ي من الرمء ااول من شاادة المفكر ااسالمي ااسحلاك الحدكلور يوسحو
القر او عميد كلية ال ريعة بققر ،وقد تنحاول الثحورة العلميحة واللكنولوييحة
الاا لة ،وعودة العلم إلى تأييد الدين في العالم الملقدم.
وقال :إي العالم اإلسالمي صبح فى هذا العصر عالحة علحى ال حرب بعحد ي
كاي هو مصحدر اللقحدم لل حرب ،حينمحا كحاي العلحم فحى بالدنحا يحر منفصح عحن
الدين ،ما ا ي فقد فصلنا الدين عن العلم واللعليم فى العالم اإلسالمي.
وقححال :إي سححقوط الخالفححة اإلسححالمية علححى مححا كححاي فياححا مححن

ححعو فقححد

المسحححلمين الاويحححة اإلسحححالمية الرامعحححة ،فلمحححمق العحححالم اإلسحححالمي إلحححى دول
ودويححالت ملفرق حة ملنا عححة فححى عححالم يرححنح إلححى اللكل ح واللرمححن والمصححالحة
والوفاق.
وقحال :إي االسلسحالم للربريحة السياسححية العالميحة هححو تاويح لقححوة ا قححرين،
كما ي عدم تقدير قوتام تاوين من هذه القوة.
و كححد ننححا كلنححا مس ح ولوي عححن اللخلححو والضححعو الححذى وص ح إليححه عالمنححا
اإلسحالمي ،و ي عصحرنا هحو عصححر الصححوة اإلسحالمية العالميحة ،والمواياححة
الفكريححة الحضححارية مححن ال ححرب ومححن ال ححمو الفكححر ؛ اي االنباححار بالحضححارة
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ال ربية بد ينق ن بعد ي بد بناؤها نفسام يثوروي علياا.
و كد ي اإلسالم هو المنا الملوا ي بين المادة والحروح ،والحدنيا وا قحرة،
و ي الدين صبح ا ي لل باب ولين للكاول فقم كمحا كحاي قحديما ،و ي مظحاهر
الصحححوة اإلسححالمية تلمث ح فححى ال ححباب المثقححو والكلححاب اإلسححالمي واا يححاء
والبنوف وال ركات والمعارض اإلسالمية.
وقال :إننا ا ي نعيي مرحة المواياة من حضارات العالم ،ونعيي مرحلحة
رف

اللبعية ،و ننا نقن بين طرفي نقي

هما :اإلفراط واللفريم.

ما المقلوب – من وياة نظره وفي شاادته – فاو اللوا ي واالعلدال.
ثم تناول مناره في االيلااد ،ومفاومه في اللرديد فحي الحدين ،وهحو إعادتحه
إلى ما كاي عليه ،وتساءل عن كيفية الوصول إلى برنام و تصحور إسحالمي،
و و ح الفرق بين االيلااد اإلن ا ي وااليلااد االنلقا ي.
ياا ااصدقاء  ..وا ي إلى الرمء الثحاني محن شحاادة هحذا المفكحر المصحر
اإلسالمي الكبير.
الداعية اإلسالمي الكبير ااسلاك الحدكلور يوسحو القر حاو – عميحد كليحة
ال ريعة بققر – هال بكم في الرمء الثاني من شاادتكم.
** هال بكم يا سلاك عمر.
* الحقيقحححة ي الرحححمء ااول اسحححل رق معظمحححه فحححي صحححدر ال حححاادة الحححذ
رصدت فيه فضيللكم هم الظواهر الملعلقة باذا العصر الذ نعي ه .ننلق فحي
هذا الرمء إلى بع

ااس لة اللفصحيلية ،ويمكحن ي سحلقرد محن قلحام الرحمء
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ااول الذ كنلم فضيللكم تلحدثوي فيه عن قضية اللرديحد فحي الفكحر اإلسحالمي
المعاصححر ،و طححرح علححى فضححيللكم هححذا اللسححاؤل الححذ قالححه الكثيححروي فححي هححذه
اايححام :إكا كححاي الححدين واحححدا ،فلمححاكا تلعححدد الححرؤى والمنححاه و وايححا اللكفيححر،
وتخللو فيما بيناا حركات اللرديد إلى حد الصدام حيانا؟ل
** بسم هللا الرحمن الرحيم  ..الحمحد هلل والصحالة والسحالم علحى رسحول هللا
وعلى آله وصحبه ومن وااله.
وبعد،
فمححن سححنة هللا فححي الب ححر ي يخللفححوا ،وال ققححر فححي االقححلالب إكا مكححن ي
يرلمن الناك على ااصحول الكليحة وااهحداب الكبحرى ،وقحديما فويحد فحي الفكحر
اإلسالمي مدارك فقاية ،ومدارك كالمية ،وتعايي بعضاا محن بعح

 ،ولكحن

سححاد المححنا ااوسححم فححي ال الححب ،الوسححيقة هححي اللححي تفححو فححي الناايححة ،فأهح
السحناة لحب مححذهبام علحى المححذاهب ااقحرى؛ اناححم وسحم فححي الفحرق ،كمححا ي
المسلمين وسم في اامم ،وحلى مذهب ه السحنة يحاء محن يرحددها ويقعماحا
مث مدرسة ابن تيمية ،ال مانن ي يويد في عصحرنا رؤى ملعحددة ،و ي يويحد
هناف وايا للنظر في مخللو اامحور ،علحى شحرط ي ينظحر كح واححد لآلقحر
نححه لححين عححدو ،عنححي ي يكححوي هنححاف قححدر م ححلرف بحيح يفحسححن ااخ الظححن
بأقيه ،وقد قال اإلمحام ال حافعي كلمحة ينب حي ي تكحوي شحعارا« :ر يحي صحواب
يحلم الخقحأ ،ور

يحر ققحأ يحلمح الصحواب» ،االحلمحال فحي الرحانبين

احلمال الخقحأ عنحد  ،واحلمحال الصحواب عنحد صحاحب الرؤيحة ااقحرى ،هحذا
يفقرب المسحافة بحين القحرفين ،إنمحا الخقحأ والخقحر هحو ي يظحن كح إنسحاي لحه
رؤيححة قاصححة نححه يمثح الحححس الححذ ال ي ححوبه باطح  ،والصححواب الححذ ال يقبح
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الخقأ.
ال  ..هذه رؤى وايلاادات ب رية ما دامحت فحي إطحار اإلسحالم العحام ،هنحاف
يضححا يمكححن ي نخللححو ولكححن علححى سححاك ي نخللححو اقححلالب تنححوا ولححين
اقححلالب اللضححاد ،وهنححاف  ..شححيس اإلسححالم ابححن تيميححة لححه عبححارة فححي بعحح
االقلالفات اللي ترد عن الفقااء والمفسرين في شرح بع

ااشياء.

ححرب لححك مححثال يقححرب المو ححوا :حينمححا يقححول المفسححروي فححي قححول هللا
تعالى{ :ٱ ُۡدنا ٱل ك
ِ نرا ۡٱل ُم ۡسوق م} [الفاتحة ]6 :ترد محن مفسحر السحلو محن يقحول:

الصححراط المسححلقيم هححو اإلسححالم ،وآقححر يقححول :الصححراط المسححلقيم هححو القححرآي،
وآقر يقول :الصراط المسلقيم هو السحنة ،وآقحر يقحول :الصحراط المسحلقيم هحو
اتباا بي بكر وعمر وباقي الخلفاء الراشدين.
ابححن تيميححة يقححول :لححين هححذا االقححلالب اقححلالب تضححاد وتنححاق
اقلالب تنحوا ..

ي كح واححد يضحرب محثال بمحا يحرى ي ال حخ

 ،إنمححا هححو
يحلحاج

إليه ،تقول :الصراط المسلقيم نك تلبن السنة إكا ر يله مفرطا فحي اتبحاا السحنة،
وإكا كاي هناف واحد يام شأي القرآي تقول له :الصراط المسلقيم هحو ي تلبحن
القرآي  ...وهكذا ،فمن الممكن ي تويد رؤى ملعددة لاليلاادات اإلسالمية.
واحد يالم برانب العقيدة ،وآقر يالم بلحرير العبادة من البدا ،وثالح ياحلم
بالرانب الخلقي ،و يره يالم بالرانب السياسي وويود اترحاه إسحالمي سياسحي
و معسكر إسالمي سياسي ،وواحد يالم باللربية واللكوين.
ليكن هذا  ..علحى ي تكحوي هحذه الحرؤى الملعحددة تمثح تنوعحا وتخصصحا ..
ك واحد يالم بالرانب الذ يرى نفسه قدر عليحه ،و قحدر علحى اإلحسحاي فيحه،
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ب رط ال تلد إلى اللصادم ،و ال يحاول ك واحد هحدم ا قحرين ،بح يحسحن
الظن با قرين.
ويللقححي الرميححن فححي القضححايا الكبححرى  ..هنححاف قضححايا ال بححد ي يقححو الرميححن
فياا صفا واحدا .قحول هنحا :إنحه يرحب ي تكحوي نظحرة النحاك الحذين يقفحوي فحي
الرانححب اإلسححالمي – وااصحح كمححا قلححت :ديححنام واحححد .ال ينب ححي ي تفححرقام
الرؤى الرم ية المخللفة .وهناف قاعدة معروفة اسماا «قاعحدة المنحار الذهبيحة»
 ..قاعدة و عاا السحيد رشحيد ر حا رحمحه هللا صحاحب المنحار ،وتبناهحا ال حيس
ال حايد حسحن البنححا ،لاحا مححدلول ييحد يحدا ،وعبارتاححا عبحارة مركححمة ودالحة بلح
الداللة تقول« :نلعاوي فيما اتفقنا عليحه ويعحذر بعضحنا بعضحا فيمحا اقللفنحا فيحه»
وهذه يرب ي تكوي شعار ك العاملين لإلسالم :نلعاوي فيمحا اتفقنحا عليحه ،ومحا
اتفقنا عليه كثير.
* لو كي لي الداعية اإلسالمي الكبيحر ااسحلاك الحدكلور يوسحو القر حاو
باإل حححافة هنحححا فحححي هحححذه الرم يحححة  ..نلحححذكر دور مصحححر علحححى محححدى اللحححاريس
اإلسححالمي فححي اللرميححن فححي ويححه اللفريححس ،وفححي اللوحححد فححي ويححه الل ححركم
والمذهبية واللممق  ..واالقلالفات واالنقسامات اللي ككرتموها فضحيللكم ا ي
 ..علقد ي دور مصر هنا دور ال ينكر.
** نعم  ..دور مصر عحن طريحس القحادة الحذ حكمحوا مصحر فحي وقحت محن
ااوقات مث صحالح الحدين اايحوبي ،و يحر هحلالء ،دور فحي العصحر الححدي
مث يمال الدين ااف اني ومحاولة إيقحاظ العحالم اإلسحالمي وتحريكحه ،والحدعوة
إلى الوحدة ،والدعوة إلحى الرامعحة اإلسحالمية فحي مقابح الحدعوات اللحي رادت
ي تفححرق المسححلمين بححين عصححبيات إقليميححة و عصححبيات عنصححرية و رايححات
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مخللفححة ،وكححذلك تلميححذه ال ححيس محمححد عبححده وال ححيس رشححيد ر ححا ،والحركححة
اإلسالمية الحديثة ودعوتاا إلى توحيد المسحلمين  ..الحركحة اإلسحالمية الحديثحة
– الحقيقة – مبعثاا ااول مصر.
و نا قول بحس :إني ر يحت ثحر مصحر فحي نححاء العحالم كلحه ،فحينمحا كهبحت
إلى الفلبحين ويحدت الحذين يقحودوي الثحورة اإلسحالمية فحي الفلبحين صحلام شحباب
درس حوا هنححا فححي مصححر  ..فححي اا هححر  ..وعححادوا يحملححوي الححدعوة اإلسححالمية
ويحملححوي الثححورة علححى الديكلاتوريححة وعلححى اللعصححب ااعمححى

ححد اإلسححالم

هناف.
فدور مصر ال ينكر ،وهذا ما يرعلنا في الحقيقة نقول :إي مصحر ينب حي ي
تظ را دة وقا دة  ..ال ينب ي بدا ي تلرف دورها للنحصر وتعيي لنفسحاا كمحا
يناد بع

الناك ،ومصر ينب ي ي يظ دورهحا دور الريحادة والقيحادة للعحالم

اإلسالمي بعيدا عن اإلقليمية.
طبعححا المقلححوب مححن ك ح مص حر

ي يعم ح لبلححده ،طبيعححي – حلححى الحكححم

اإلسالمي– ي اإلنساي مقلوب ي يعم لنفسحه« :ابحد بنفسحك ثحم بمحن تعحول»
 ..الريراي لاحم ححس ،و قربامحا بابحا لحه ححس كبحر محن يحره ،وااقربحوي ولحى
بالمعروب.
هححذه طبيعححة ااشححياء حلححى فححي المكححاة ،نقححول :إي المكححاة تلقححذ مححن اإلقلححيم
للصححرب فيححه ،تلقححذ مححن نيا ححه للححرد علححى فقرا ححه ،إكا اسححل نى ه ح اإلقلححيم
نذهب إلى من هو بعد منه  ..وهكذا.
فال يمنن اإلسالم ي يعم اإلنساي لوطنحه وإلقليمحه الحذ يعحيي فيحه ،ولكحن
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لين معنى هذا ي يسرن داق هذه اإلقليمية ،ولحذلك الحذين يريحدوي لمصحر ي
تنحصر فحي اإلقليميحة المصحرية يقللحوي مصحر ،ال يريحدوناا ي تظح مخلصحة
لدورها الرياد اللاريخي ،مصر من عاد صالح الدين وعاد ققم.
بقيادة صالح الدين هممت الصليبيين في حقين واسحلردت بيحت المقحدك ..
وبقيادة ققم هممت القوى ااقرى ،قوة الللار في عين يحالوت بعحد ي صحبح
هلالء الللار و الم حول هحم الحذين يرعبحوي العحالم  ..بمرحرد ي يفحذكر الللحار –
ينل ححر الرعححب فححي كح مكححاي – فقححد كححانوا مثح { :ٱلوورك ي ۡٱلعقو م  41مووا تووِ ُُ مو

ش ۡيء أتو ۡ عل ۡ وه ن يَل َعل ۡووهُ كوٱلريم م} [الحذاريات ،]42 ،41 :كحاي المثح السحا ر« :إكا
قي لك إي الللار قد انامموا فال تصدق» ،نفن ما كنا نسمعه في هحذا العصحر،
سقورة القوة اللي ال تقارل كاي هذا حال الللار و سققوا ب داد سحنة  656هحـ،
وسالت الدماء من المياكيب فحي ال حوارا واسحود ناحر ديلحة ممحا لقحي فيحه محن
كلب ،بعد سنلين فقم – سنة  658هـ  -كانت معركة عحين يحالوت بقيحادة ققحم
القا د المملوكي من الريي المصر  .وكانت معركة من المعارف الحاسمة فحي
اللححاريس ،ونصححر هللا المسححلمين فححي الخححامن والع ححرين مححن رمضححاي فححي سححنة
 658هـ بعد سنلين فقم .هذا دور مصر  ..ولكن حينما تقاد باإلسالم.
ققححم كححادت تححدور عليححه الححدا رة لححوال نححه حينمححا ر ى اللخححاكل والفححرار مححن
بع

الناك مما كاي فحي قلحوبام محن رعحب بالنسحبة للللحار لقحى بخوكتحه علحى

اارض وصحححاح الصحححيحة اللاريخيحححة ال حححايرة« :وا إسحححالماه» هحححذه يحححرت
المررى  ..يعلت الرنود يعودوي حينما تنادى باإلسالم.
* هححذه هححي مصححر  ..ويمكححن حلححى فححي الرم يححة اللححي بححد نا بمناق ححلاا وهححي
يم يححة وقحححوب مصححر فحححي ويحححه اللمححذهب والل حححركم بححين الفحححرق اإلسحححالمية
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المخللفة نرد نه ر م ي حكاماا كانوا من ال حيعة فحي العصحر الفحاطمي إال ي
مصر لم تل ين ،وهذا يدل على طبيعلاا فحي رد اللمحذهب وفحي محاولحة توحيحد
اإلسالم في وحدة واحدة.
** هم لم يكونوا مررد شيعة ،بح كحانوا محن حالة ال حيعة ،وهحم لحم يكونحوا
فاطميين ،ثبت تاريخيا نام ليسوا محن نسح فاطمحة .اسحمام «العبيحديوي» وهحذا
اسمام الحقيقحي .ر حم ناحم عاشحوا فحي مصحر وكحاي لاحم حكحامام ،وكانحت لاحم
بالام ،وكانوا ينافسوي الخالفحة العباسحية ،ولكحن لحم يسحلقيعوا ي يلركحوا ثحرا
في

مير ال عب.
مصر ا ي هي البلد الوحيد الذ لين فيه طوا و من الناحيحة الدينيحة ،فاحذا

ال لو الذ حمله الفاطميوي ،بمررد كهابام كهب هللا كح آثحارهم ،ولحم يبحس إال
بع

البدا واللقاليد مث الموالد ونحوهحا ،وهحذه ااشحياء ال تلعلحس بحالفكر إنمحا

تلعلس بالسحلوف الحذ يحلثر علحى بعح

العحوام ،فمصحر بخيحر ،وكمحا قلحت فحي

الحدي السابس :إني يحد مصحر ريحى بحالد هللا لإلسحالم ،ونسحلقين ي نرعح
مناا قوة عالمية ال نظير لاا.
* ولكن لو كي لي فضيلة الداعية اإلسالمي الكبير ااسلاك الحدكلور يوسحو
القر حاو  ..كمححا ككحرتم فضححيللكم :إي مصحر هححي مححراب اإلسححالم وحصححنه
الحصين ،ومصر اللي شاد لاا الملرخ العحالمي «يريسحلد» عحالم المصحريات
ال حاير عنحدما سحمى عنحواي كلابحه ومللفحه عحن مصحر «فرحر الضحمير» داللححة
علححى ي مصححر عرفححت فححي الحضححارة الفرعونيححة الثححواب والعقححاب والبعحح
والرنة والنار والضحمير ،فمحا تفسحير فضحيللكم نحه ر حم ي اإلنسحاي المصحر
هو سلي هذه الروح اإليمانية الملدينة العميقحة ااصحيلة ،نحرى بعح

السحلبيات
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االنحرافحححات هنحححا وهنححاف علحححى هحححذه اارض فححي هحححذه المرحلحححة محححن

العصر؟
** ال شححك ي مصححر قلعححة مححن قححالا اإلسححالم الكبححرى ،وهححذا يضححا يرع ح
هناف قوى كثيحرة تلحرب

باحا ،وتححاول ي تكيحد لاحا فحي الخفحاء ،وال ريحد ي

ححخم هححذا – كمححا قلنححا؛ انححه لححين مححن منارححي اللاوي ح فححي هححذه اامححور وال
اللاوين ،لكن هناف بالفع بعد سقوط الخالفحة العثمانيحة انلقلحت القحوى المعاديحة
مححن ااسححلانة (اسححلامبول) إلححى القححاهرة ،ق ححية ي تقححود مصححر تيححارا إسححالميا
عالميا يديدا ،فمن ي هذا يرب ي نحذر من دسا ن هذه القوى من ناحية.
ومن ناحية قرى إي االسلعمار الذ احلح مصحر فلحرة طويلحة محن الحممن
قححرب مححا قححرب وتححرف آثححاره ،وهنححاف يضححا و ححاا و نظمححة تعر ححت لاححا
مصححر تسحححببت فححي هحححذا الحححذ نححراه محححن سحححلبيات وتسححيب وانححححراب ،ولكحححن
لإلنصاب قول :إي هحذا لحم يمحن لبحاب اإلنسحاي المصحر  .نسحلقين بقليح محن
اللصميم واإلصحرار علحى بنحاء هحذا اإلنسحاي ي نعيحده إلحى فقرتحه اي الفقحرة
سليمة  ..إكي لين علينحا إال ي نرلحو الصحد عحن هحذه الفقحرة ونميح العوا حس،
وننقي هذا المرا من ااشياء اللحي تححاول ي تأكلحه و ي تبللعحه ،فنحلحاج إلحى
ي نليح الفرصة لرو صحي يلربى فيه اإلنساي المصر المسلم على اإلسحالم
الصحيح .وهذا مر يرب ي يلعاوي فيه الرمين وبخاصة ي الادم دا محا سحا
من البناء ،وقد عبر عن هذا ال اعر تعبيرا ييدا حينما قال:
لو باي قلفام هاد ٌم كفى/فكيو بباي قلفه لو هادم؟ل
فلو ف
 :إي لححو بححاي لححو كححاي مححن ورا اححم هححادم واحححد يسححلقين ي يمي ح آثححار
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بنا ام ،فإكا كاي اامحر بحالعكن :الاحداموي كثيحروي والبنحاءوي قليلحوي  ..البنحاء
واحد والاداموي لولل
نحححن نحححاول ي نحمححي مصححرنا حماهححا هللا ،مححن هححلالء الاححدامين ،نريححد ي
نكثر من البنحا ين و ي ن حد عضحدهم ،ونححن نعلقحد ي رصحيد الفقحرة عنحد هحذا
ال عب عظيم ،وهو كذلك عند شعوبنا العربيحة واإلسحالمية يضحا؛ اي ال حعب
المصر مث بار مام ال حعوب ااقحرى .إكي  ..رصحيد الفقحرة محن البنحا ين
والداعين إلى البناء الصحيح.
* يلسححاءل الداعي حة اإلسححالمي الكبيححر ال ححيس محمححد ال مالححي :يصححنن العق ح
ال ربححي السححيارة ون ححلرياا نحححن لنكلححب علياححا« :عححين الحسححود فياححا عححود» و
«كايدة ااعداء»؟ل
ه ح نسححلقدم قبححراء ليعلمونححا نظافححة البيححوت والمححدي والنظححام والسححير فححي
ال وارا؟
فما تعليس فضيللكم على هذا اللساؤل من ال يس ال مالي؟
** وهللا هو تساؤل محس ،وهو يليد ما قلله في الحلقة السابقة حينما تححدثنا
عحن العلحم المعاصحر وعصحر الصحناعة الثحاني ،و يحن نححن محن هحذا كلحه ،نححن
لأسحححو فعحححال نسحححلورد دوات الحضحححارة وال نصحححنعاا  ..عنحححي :ماملنحححا ي
نسححلالك وال ننححل  .مححن ننححا كمححا قلححت مححرارا :مححة «سححورة الحديححد» ،لححم نححلعلم
صناعة الحديد وقد قحال هللا تعحالى فياحا{ :وأنز ۡلنوا ۡٱلحديود ف وه بو ۡ س شوديد وم ننفو ُ
للنياس} [الحديد .. ]25 :وانظر إلحى هحذا اللعبيحر ،تعبيحر لحه إيححاؤه ودالللحه{ :ف وه
بووو ۡ س شوووديد} إشحححارة إلحححى الصحححناعات الحربيحححة{ .وم ننفووو ُ للنيووواس} إشحححارة إلحححى
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الصناعات المدنية.
* وحلى في الناحيحة السحلوكية يضحا – لحين فقحم فحي الناحيحة الصحناعية و
الحضححارية – فححي الناحيححة السححلوكية يقححول :نسححلقدم قبححراء ليعلمونححا السححير فححي
ال وارا والنظافة في البيوت.
** من ننا نحن صحاب الدين الذ يرع النظافة محن اإليمحاي« :اللهووُ
شلر اإليمان»  ..وهذا الدين بفني علحى النظافحة ،و ول شحيء ندرسحه فحي الفقحه
اإلسالمي كلاب اسمه «كلاب القاارة» .هناف فو حى فحي حياتنحا محن ي ديننحا
دين النظام .حد قادة الفرك نظر إلى يحيي المسحلمين يحام سحيدنا عمحر ،فنظحر
إلى المسلمين العرب صفوفا صفوفا ،ال قل  ،ال فرية بين الصحفوب ،الصحو
يقومام ،يقول لام« :إي هللا ال ينظر إلى الصو ااعوج».
المسلقيم ،إمامام ل ج
نظافححة  ..يقححوم كح واحححد مححنام إلححى القاححارة ينظححو نفسححه ويسححلاف فينظححو
سنانه ويكرم شعره« :م كان له شعر فل كرمه».
اإلمام يركن فيركعوي ،يسحرد فيسحردوي ،يقحر فينصحلوي ،ايحة فحي النظحام
والنظافة واللعاوي واالنسرام.
نظححر الري ح إلححى هححلالء وق حال « :ك ح كبححد عمححر ،لقححد علاححم هححلالء البححداة
الرفاة مكارم ااقحالق»ل الواقحن ي عمحر لحين هحو الحذ علماحم ،الحذ علماحم
وعلم عمر معام هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..هو اإلسالم.
نحن لأسو نريد ي نسلورد ناسا من يرنا محن ننحا يرحب ي نكحوي نححن
في مرتبة ااولوية لاحذه اامحور ،فحنحن محن ناحيحة العلحم لحم نعمح بحالعلم ،وكحذا
من ناحية الصحناعة ،بح محن ناحيحة المراعحة ،كنحا نقحر فحي الصح ر :إي بالدنحا
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بححالد راعيححة ،إكي الححبالد المراعيححة هححذه يرححب ي يكححوي عنححدها مححن الخبححرات
المراعية ما ي نياا عن يرها ،ولكن من ااسو  ..ال لنا عالة على يرنحا ..
نحن نسلورد من قواتنا حوالي  %60و كثرلل ين االسحلقالل الحقيحس إكا كنحا
ال نملك القوت الذ نقعمه بناءنا  ..نحن في حايحة اي نفكحر محن يديحد علحى
وء إسالمنا الذ يعلمنا ي نكوي حرارا وسادة في ديارنا  ..كيو ننفحذ قولحه
تعالى{ :وأعدَواق لهُم ميا ۡ
ٱٗول ۡعو ُم كم وُوي ة وم ُك باا ۡٱلخ ۡ ل} [اانفحال - ]60 :وربحاط

الخي في هذا العصر هو الحدبابات والمصحفحات – اي لكح عصحر قيلحه ،فحال
بد من العم واإلنلاج من الوعي واللصميم .وهذا يضا كما قلت في حاية إلحى
بناء اإلنساي.
اإلنسحاي هحو الحذ يحسحن ي ينحل  ،وينحل شحي ا سحليما وشحي ا ييحدا ،فمححا دام
هناف من ينل

شيء فيقول لك :هحي ماشحية ،وقلياحا علحى هللالل فلحن نفلحح،

إي مسمارا واحدا في ياحا و صحامولة ،و لمسحة قيحرة فحي الل حقيب ،تفسحد
هححذا ال ححيء .نريححد مححن يفاححم معنححى قححول النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم« :نن هللا
يح م أحدكم ناا عمل ع ا
مال أن يوقنه»« ،نن هللا كو اإلحسان علوى كول
شوويء»  ..وكلبححه

 :فر ححه ،يعنححي :إحسححاي العمح فريضححة إسححالمية ،النححاك

يسألوي باللعبير العامي :ين قف جفلت؟ اي اللمسات ااقيرة هذه مامحة  ..إننحا فحي
حاية اي نبني اإلنساي كي نبني الصناعة ،ونبني المراعة ،ونصحنن المرلمحن
من يديد ،وهذا ما ينب ي ي تقوم به الصحوة اإلسحالمية المعاصحرة ،و ي نلحيح
لاا الفر

للبني هذا اإلنساي المن ود.

* سأنلق من فضيلة ااسلاك الدكلور يوسو القر او إلحى يانحب آقحر –
في هذه ال اادة – من يوانبكم العديحدة  ..هحو يانحب ال حعر ،ونسحأل :هح عحدم
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اهلمام فضيللكم بإظاار هذا الرانب  ..ه هو موقو من ال عر؟
** نا كنت قول ال عر – في الحقيقة – في مقلحن حيحاتي  ..حلحى إنحي فحي
عرفححت بال ححعر كثححر ممححا عرفححت ب يححره ،كححاي إكا قيحح :
وقححت مححن ااوقححات ف
القر او  ،يقولوي :القر او ال اعر؟ يعنحي :قبح الخقيحب و الداعيحة ،و
كححذا .هححذه كانححت فلححرة مححن الححممن ،ثححم ف
ش ح لت فعححال بالرانححب الفقاححي ،والرانححب
الفكر  ،والرانب الدعو  ،ف لنا عن ال عر ،لكن حيانا تأتي ظحروب معينحة
مث ظروب المعلقالت اللي املحن باا بناء الحركة اإلسالمية ،فاإلنسحاي كحاي
ال يرححد الكلححاب الححذ يقححر ه ،ويكححوي عنححده قححدر مححن الفححرال وقححدر مححن الصححفاء
فيقححول ال ححعر فححي هححذه ااوقححات .ولححذلك ترححد كثيححرا مححن شححعر هححو شححعر
المحن(.)2
* لو سألت فضيللكم عن البيت و اابيات اللحي تعلبروناحا شحاادة علحى هحذا
العصر فماكا تقولوي؟
** يمكن قدر قول بع

بيات تمثلني و تمث ققي ،بيات من القصحيدة

ال ايرة باسم «النونية» اللي ن أتاا في السرن الحربي .1956 – 1954
كاي في واقر هذه القصيدة بيات تعبر عني وعن موقفي قول فياا:
ن في يد القيدَ ،لاب

لعي/بالسوط،

ن عنقي على السكين

لن تسلقين حصار فكر ساعة /و نما إيماني ونور يقيني
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2كهب كثر شعر القديم في تحوي المححن اللحي صحابت اإلقحواي المسحلمين فحي مصحر،
وبقيت بع قصا د قديمة ،من قرى حديثة ،يمعاا بع ااقوة فحي ديحواي ن حر فحي
عماي والقاهرة بعنواي «نفحات ولفحات».
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فالنور في قلبي ،وقلبي في يد /ربي ،وربي حافظي ومعيني
سأعيي معلصما بحب عقيدتي/و موت مبلسما ليحيا ديني
* هذه شاادة نعلبرها على عصر مضى و مرحلة مضت من العصر.
** مرحلة مضت نريحو ال تعحود إي شحاء هللا ،نححن نعلقحد نحه ال يمكحن ي
نبنححي اإلنسححاي الححذ نن ححده وال يمكححن ي تنححلعي القححيم و ي ينححلعي اإلسححالم –
صانن القيم – إال في يو الحرية.
* فضحيلة الداعيحة اإلسحالمي الكبيححر ااسحلاك الحدكلور يوسحو القر ححاو ..
ااسلاك السيد بو الحسن الندو في رده على تساؤله الذ يعله عنوانحا لمللفحه
وهو «ماكا قسر العالم بانحقاط المسحلمين»  ..يعحدد السحيد بحو الحسحن النحدو
معلمد دار العلوم بالاند عددا من مراض الحضارة المعاصرة اللحي تلمثح فحي
ر يه في اللعصب والعرقية وبقالي الحاسة الدينيحة وط يحاي المحادة واالنححالل
الخلقي وااليلماعي ،وكلاا دواء تلفس من رؤية فضحيللكم اللحي ككرتموهحا فحي
الرحمء ااول محن هحذه ال ححاادة ،ويناشحد العحرب – مححن نحه هنحد – ي يعححودوا
إلى القيادة العالمية اللي هيأتاا لام البعثحة المحمديحة ،و علنلاحا سحورة اإلسحراء،
فا ت اركونه فضيللكم هحذه الرؤيحة؟ ومحا هحو تصحوركم لقريقحة العحالج ولمحا
ن كو منه؟
** ما إني شارف ااسحلاك الكبيحر السحيد بحا الحسحن النحدو فيمحا قالحه ،فأنحا
شححاركه م ححاركة ما ححة فححي الما ححة ،و رى ي العححالم فقححد الكثيححر وقسححر الكثيححر
بانحقاط المسحلمين وتخلفاحم عحن القيحادة العالميحة ،وهحذا الحدور لحم ي ح له ححد،
وال يمكححن ي ي ح له حححد يححر مححة اإلسححالم ،والححدور دور المسححلمين حلححى مححن
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الناحيحة اللاريخيحة ،عنححي :إكا نظحرت إلحى دوار اللححاريس بحين ال حرق وال ححرب
ترد ي مام الحضارة في وقت من ااوقات كحاي فحي يحد ال حرق :الحضحارات
الفرعونيححة ،وااشححورية ،والبابليححة ،والفارسححية ،والصححينية ،والانديححة ،ثححم انلقح
هذا إلى ال رب :الحضحارة اليونانيحة والرومانيحة ،ثحم عحاد هحذا إلحى ال حرق عحن
طريححس الحضححارة اإلسححالمية اللححي قححادت الححدنيا عححدة قححروي – كمححا تحححدثنا فححي
الحلقة الما ية – ثم انلقلت ال حعلة إلحى ال حرب محرة قحرى ،وال حرب ا ي لحم
يحسن القيام بحس هذه اامانة  ..فأصبح العالم يعاني ما يعانيحه ا ي محن إفحالك
روحي في الرانب ااقالقي ،لأسو حد؛ هحذا اللحلح المحذه  ..حلحى الحبالد
اللي كنا نعلبرها محافظة فحي وا ح هحذا القحري .اكهحب إلحى هحذه الحبالد وانظحر
ماكا صحاباا ا ي ،ومحاكا ي حكو منحه علماؤهحا نفسحام ومفكروهحا  ..اامحراض
الرنسححية ،اإليححد  ،وال ححذوك و يححره  ..هححذه ااشححياء  ..لححم تعححد هححذه الححبالد قححادرة
علححى ي تظ ح مسححلمرة فححي هححذا الححدور القيححاد  ،وكمححا قححال «كارالي ح » حححد
فالسحفة هحلالء القحوم وصحاحب كلحاب «اابقحال» يقحول :إننحا نعحيي علحى ظح
لظ  ،فعالم يعيي من بعدنا؟

 :نحن نعيي على ظح النحاك الملحدينين الحذين

بنححوا هححذه الحضححارة ،ب ح ظح َمححن بعححدهم ممححن ور؛ بعح

تححدينام ،فعلححى

شيء تعيي ااييال ا تية ،ولم يبس لإليماي ظ  ،وال ظ ظ ؟ل
يعني :الحضارة ال ربية فياا مراض و دواء كبيرة يدا ،ولكن عادة الرسحم
القو ال تظار فيه اامراض ،ولكن حينمحا يبحد فحي الضحعو تبحدو ااعحراض
المر ية عليه ،هذه الحضارة بد ت ت يس ،والمفحروض ي يكحوي هنحاف ورثحة
لاذه الحضارة ،فمن يرنا؟
ولكححن نحححن نعححاني يضححا مححن العلح  ،يححر نلححا نقححول :نحححن ا ي فححي عصححر
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الصحوة ،فالمفروض ننا نسلفيد من هذه الصحوة لنر؛ هحذه الحضحارة .يرحب
ال تفوت علينا هذه الفرصة ،هذا ما ينب ي ي نفكر فيه.
هذه الصحوة اإلسالمية هي نعمة كبرى على هذه اامة ،يرب على الرميحن
ي يعرب هذا :ح اكاما ومحكومين.
يرب ي يكوي هناف وعي عام على ي نعلرب باوية هذه اامة.
َمن نحن؟ نحن مسلموي ،إكي ال ننلصر إال باإلسالم.
لو انلصر النظام الر سمالي في ديارنا وقامحت نظمحة ر سحمالية ،هح يعلبحر
هذا انلصارا لنا؟
ال  ..هو انلصار لبالد الر سمالية اام  ..مريكا و يرها.
لو انلصرت الماركسية في بالدنا ه يعلبر انلصارا لنا؟
ال  ..هو انلصار لروسيا و للصين و ل يرهما.
ملى ننلصر نحن؟
حينما ننلصر بإسالمنا.
هذا هو ساك هويلنا الحضارية ،فيرحب ي نعحرب محن نححن؟ ولحذلك ال بحد
ي يقحوم هحذا الححوعي العحام ي حارف فيححه كح محن لححه فكحر ور

 ..يرحب ي تقححام

ندوات لمث هذا.
لعلحححك سحححمعت عحححن النحححدوة اللحححي قمناهحححا عحححن الححححوار بحححين اإلسحححالميين
والعلمححانيين نحححاول ي نقححرب المسححافة بححين هححلالء وهححلالء عسححى ي يسححلفيد
اإلسححالميوي ممححا يسححمعونه مححن العلمححانيين ،وعسححى ي يسححلفيد العلمححانيوي ممححا
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يسمعونه من اإلسالميين.
* هححذه النححدوة اللححي

ححربلم فضححيللكم فياححا مححثال لمححا يمكححن ي يححلد إليححه

العلمانية كما يحد؛ في لبناي والاند؟
** نعححم  ..قلححت :إي العلمانيححة ليسححت حححال للم ححكلة القا فيححة ،بع ح

النححاك

يقولوي :إنه إكا فويدت دياي ملعددة في بلد ما فدواء هحذا اللعحدد لأديحاي وتعحدد
القوا و هو العلمانية ،قال هذا بع

ااساتذة فحي نحدوة «اإلسحالم والعلمانيحة»

واحلررتف عليام بما يقن في لبناي والاند و يرهما .وقد كاي هحذا حرحة قاطعحة
على العلمانية ودعاتاا؛ اي هذه البالد من يحوم ن حأتاا علمانيحة ،ومحن هحذا فحإي
العلمانية لم ت ن عن طا فيلاا ،ب القا فية مويودة ،وفي الاند نحن نرى الانحد
ومححا فياححا مححن طا فيححة ،طا فححة السححيس ،طا فححة الانححدوك الملعصححبين ومححا يحححد؛
للمسلمين و يرهم من مرا ر في بالد شلى و وقات شحلى ،ولبنحاي قريحب منحا،
وااحدا؛ على مر ى ومسمن منا ،العلمانية لم ت ن عنام شي ا.
بدل هذا الكالم نلصارح :المسلم يرب ي يظ مسحلما ،والمسحيحي يرحب ي
يظ مسيحيا ،وال نض م على حد ي ينخلن من دينه ،ندا النفاق السياسي.
نا ال يمكن ي تحرف دينحي ار حي المسحيحي ،وال المسحيحي سحيلرف دينحه
لير يني كمسحلم .لمحاكا ال يبقحى كح منحا علحى دينحه ،ونلعحاوي فيمحا اتفقنحا عليحه
ونلسامح فيما اقللفنا فيه ،واإلسالم ال يريد ي يذبح من يخالفنا فحي الحدين .ال ..
بالعكن نحن نقول :ال داعي للنفاق السياسي ،للكن هنحاف مصحارحة ،نحا مسحلم
ولححي شححريعة ،وهللا يححأمرني ي طبححس هححذه ال ححريعة ،وهححذه القححوانين ال ححرعية
قا مححة علححى فمث فح عليححا دينيححة ااصح فححي ااديححاي كلاححا ،فمححن المعقححول ي نلفححس
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علياا.
اإلسالم حرم المنا فا المسيحية تبيح المنا؟ل اإلنريح يقحول« :قحد كحاي محن
قبلكم يقولوي :ال تمني ،والحس قول لكمَ :من نظحر بعينحه فقحد نحى» .إكي يحاء
المسيح بالعفاب واإلحسحاي الحذ يحاء بحه اإلسحالم ،هنحا نرحد نفحن المعنحى قالحه
النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم« :الع نووان تزن ووان ومناُمووا النظوور ،وال وودان
تزن ووان ومناُمووا اللمووس ،والوورَالن تزن ووان ومناُمووا المشووي ،والفوور
يِود الووَ أو يكِبووه»  ..القحوالي ينبعححاي مححن عحين واحححدة ،ولححذلك ينب ححي ي
ت ين هذه الروح بيننا وبين قوتنا المسيحيين ،بدل ول ك الذين يوقظحوي الفحلن
النا مة ،ويكيدوي في الخفاء ،ولين هذا في مصلحة اإلسحالم ،وال فحي مصحلحة
المسيحية ،وال في مصلحة

الفريقين ،وإنما من مصحلحة عحداء هللا ،و عحداء

ااوطاي ،و عداء اامة.
* بححالعكن  ..إي الوحححدة الوطنيححة فححي مصححر دا مححا يفضححرب باححا المثححال فححي
ترميححن المصححريين كلاححم فححي وحححدة وطنيححة واحححدة ،ومعححروب السححماحة اللححي
يعيي في ظلاا المسلموي وااقباط على رض مصر طوال القحروي الما حية،
وهذا شيء معروب في اللاريس ،يمكن لو قلت بع

العناصر لفضيلة ااسحلاك

الدكلور يوسحو القر حاو كسحبي للعحالج محن بعح

العلح اللحي ن حكو مناحا

نقحححول :يرحححب الحححلخل

محححثال محححن االهلمحححام بال حححك علحححى حسحححاب الرحححوهر،

نقحرب المسحافة بحين القحول
واالهلمام بالفروا على حساب ااصول ،ويرب ي ج ل
والعم والسلوف.
** نعححم  ..هححذا يححمء مححن برنححام و مححن ورقححة عم ح كنححت قححدملاا لمللقححى
الفكر اإلسالمي في الرما ر منذ سنلين ،كحاي المللقحى عحن الصححوة اإلسحالمية
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المعاصححرة ،وقححدمت برنامرححا للرشححيد هححذه الصحححوة مللفححا مححن ع ححرين نققححة،
فمححن

ححمن مححا قللححه :ي ننلقحح مححن ال ححك إلححى الرححوهر ،مححن الفححروا إلححى

ااصول ،من الرم يات إلى الكليات ،من الكحالم والرحدل إلحى العقحاء والعمح ،
مححن المخل َلححو فيححه إلححى الملفححس عليححه ،مححن النواف ح إلححى الفححرا

 ،مححن عمححال

الرححوارح إلححى عمححال القلححوب ،مححن الل ححاحن إلححى اللعححاوي ،مححن االرترححال إلححى
اللخقيم ،من العاطفية إلى العلمية ،من اللعسحير إلحى الليسحير ،محن اللنفيحر إلحى
اللب ير .لقد ككرت ع رين نققة في الحقيقة ،وك نققة من هحذه الحنقم تحلحاج
إلى شرح وإلى تفصي .
رب لك مثال من المخل َلو فيه إلى الملفحس عليحه ،نرحد لأسحو ي بعح
فصا الصحوة اإلسالمية يكادوي ي لوي نفسام باامور المخللو فياحا ،فحي
القاارة والصالة واللباك والمرفاات ونحوها ،وهذه ليسحت م حكللنا ،م حكللنا
اامور الملفس علياا الملروكحة :يعنحي النحاك يخللفحوي :ال نحاء ححالل م ححرام؟
الموسيقى حالل م حرام؟ إطالق اللحية وايب م ير وايحب؟ شحياء محن هحذا
النححوا لأسححو ،فححي بعح

اامححاكن كهححب إلياححا تكححاد تكححوي هححذه ااسح لة اللححي

سأل فياا حلى فحي مريكحال كهحب المسحلموي – لأسحو – إلحى مريكحا ومعاحم
هذه الخالفات الرم ية ،نقلوهحا معاحم محن بالدهحمل قحول :يحا يماعحة إنكحم ي حلم
فححي بححالد وصححلت إلححى القمححر فك ح مححا تسححألونني عنححه هححو :الححذبح بححأ طريقححة؟
و شحححياء محححن هحححذا النحححوا  ..وتقويححح اللحيحححة ،وتقصحححير الثحححوب  ..سحححبحاي هللا
العظيملل هذا ك ما يامكم من مر اإلسالم؟ل
مرة من المحرات قلحت لاحم :لحن ييحبكم عحن ااسح لة اللقليديحة المكحررة ،عحن
اللحم الحالل والذبح وشحم الخنمير والربنة  ...ونحوها.

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

فلأسححو هححذه ااشححياء الخالفيححة هححي اللححي ت ح
وبع

مححن تفكيححر بعح

47
ال ححباب

فصا الصحوة اإلسالمية ال يء الكثير ،فنحن نريد ي نالم بااشحياء

الملفس علياا ،نالم بالفرا

بدل النواف  ،عنحدنا قاعحدة تقحول« :إي هللا ال يقبح

النافلة حلى تلدى الفريضة» ،لأسو ترد ناسحا ي حل لوي بالنوافح ويضحيعوي
الفرا

ل

تححذهب لمصححلحة حكوميححة ترححد ريححال يعق ح مصححلحلك؛ انححه صححا م يححوم
اإلثنححين و يححوم الخمححينل يححا قححي إي شححاء هللا مححا صححمت ،ه ح مححن ي ح نافلححة
تصوم وتعق مصالح الناك؟ هذا ال يرو .
الحححدي النبححو ال ححريو يححذكر بالنسححبة للمويححة ناححا ال يرححو ي تصححوم
تقوعا و وياا شاهد إال بإكنه؛ اي هناف حقا يلعلس بالموج ،فك واححد عنحده
شيء يلعلس بحقوق ا قرين ال يرو ي ت له النافلة عن الفرض.
ه تذهب للح وعليك ديوي للناك؟ هذا ال يفقب شرعا.
كنت باامن من بع

ااقوة الحذين يحرحوي لعلحه للمحرة ااربعحينل وقلحت

لاححم :لححم هححذا؟ لححو نححك يححا قححي تركححت هححذا الح ح  ،ووسححعت مكانححا ل يححرف مححن
المسححلمين بححدل المحححام الححذ يححدوك النححاك فيححه الب ححر تحححت قححدامام مححن كثححرة
المحام ،لو نويت ي تلحرف مكانحا ل يحرف وتقلح المححام و نفقحت هحذا المحال فحي
مصلحة المسحلمين ،لكحاي هحذا ولحى ،ولكحن لأسحو ال يفعلحوي هحذا؛ اي هنحاف
شاوة ،ملعة نفسيه وروحية ،ولكن المسألة ليست مسألة ملعة .نا نظر إلحى محا
هو صلح .واحد يضا قال لي :نا كهحب بحبع

النحاك يحرحوي علحى حسحابي

محححن يحححر القحححادرين – ع حححرين فحححردا كاهبحححين ليحرحححوا ،فاحححم محلحححايوي لمحححن
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يخححدمام ،قلححت لححه :ومححن كلافححك ي ترع ح هححلالء يحرححوي علححى نفقلححك وعلححى
حسححابك؟ إي هللا يعح الحح علححى مححن اسححلقاا إليححه سححبيال ،فاححلالء رفااححم هللا
و عفاهم من هذه الفريضة ،لماكا تكلفام نحت؟ وتكلحو نفسحك هحذا؟ لحين ولحى
مححن هححذا مسححاعدة المراهححدين بححدال مححن ي ت ححبن شححوقا لري ح  ،هححو م ححلاق ي
يذهب ليقوب بالبيت ،ويسعى بين الصفا والمروةل ولكن ولى محن إطفحاء هحذا
ال ححوق :ي تقعححم يا عححا فححي إفريقيححا و فححي آسححيا يكححاد يقللححه الرححوا .ي ح ن مححن
الروا نحين الملسحوا ،ي تحلو م حردا ال يرحد سحقفا يظلحه ،تحدفن ديحوي محدين
مثق  ،تخفو بع

آالم الناك ،ت

عاطال ،تدرب عامال ،تعلم ميا .إي هحذه

الم اك هي اللحي يعللنحي نحاد بإقامحة هي حة إسحالمية قيريحة عالميحة للحقيحس
وتعميس العم الخير االيلماعي.
نحححن نريححد ي نقححيم عمححاال قيريححة ايلماعيححة ،نفعلححم فياححا الراه ح  ،ون ح
العاط ح  ،ونححدرب العام ح  ،ونقعححم الرححا ن ،ونكسححو العححار  ،ونرعححى اليلححيم،
ونلو الم رد.
نحححن فححي حايححة إلححى فقححه يديححد ،لححنعلم اامححة كيححو تخلححار ااولويححات  ..فقححه
ااولويححات – فقححه «مراتححب ااعمححال» كمححا نسححميه نحححن دعححاة الصحححوة – مححر
وايب؛ اي ال را عقى تسعيرة لك مر  ..لماكا ن حل
ما هو فض منحه؟ ن حل
الفريضة ،ن ل
الحذ قحام بحه الحبع

بالمفضحول ونلحرف

بحالمريوح ونلحرف الحرايح ،ن حل

بالنافلحة ونلحرف

بفرض الكفاية ونلحرف فحرض العحين ،ن حل

بفحرض الكفايحة

ونلححرف فحرض الكفايحة الحذ لححم يقحم بحه ححد .نسححأل هللا ي

يوفقنا إلى فقه كلابه وسنة نبيه ،وإلحى فقحه دينحه فقاحا راشحدا صححيحا .وهحذا هحو
ساك ناضلنا الحقيقية و ساك بنا نا المن ود لاذا العصر.
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* وهكذا – ياا ااصدقاء – نص إلى قلام هذه ال اادة الثريحة اللحي قحدماا
لنا المفكر اإلسالمي الكبير فضيلة ااسلاك الدكلور يوسو القر حاو  .ن حكره
علياا شكرا يميال ونريو ي نلقاه دا ما على قير.
** ون كرف يا خ عمر ،ونسحأل هللا ي ينفحن ببرنامرحك هحذا  ..ي ينفحن بحه
كح مححن اسححلمعه ،و ي ينفعنححا نحححن بححه يضححا  ..و ي يرعح يححوم ملنححا قيححرا مححن
مساا ،و ي يرع

دها قير من يوماا ،هللا آمين.

***
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االيلااد  ..فريضة و رورة
يححرت يريحححدة «ااهححرام» القاهريحححة حححديثا محححن ااسححلاك الحححدكلور يوسحححو
القر ححاو عميححد كليححة ال ححريعة بققححر ن ححر قححالل شححار فبرايححر سححنة 1986
يدور حول االيلااد:
يقحححول فضحححيلله :إي االيلاحححاد فريضحححة و حححرورة .فريضحححة محححن الوياحححة
ال رعية و رورة محن الناحيحة الواقعيحة  ..ونححن ا ي فحي حايحة إلحى نحوعين
مححن االيلاححاد :حححدهما :ايلاححاد ترييحححي انلقححا ي ،وا قححر :ايلاححاد إبححداعي
إن ا ي  ..و عني بـ «اللرييحي االنلقا ي» ي عندنا ثحروة ها لحة محن المحدارك
الفقاية المخللفة ال يرو ي نقول :قال فالي وقال فالي  ..ين موقفنحا نححن محن
هذه ااقوال الملعددة ،وقد تكوي ملعار ة في بع
فحي يرى البع

اامور؟

– على سبي المثال – ي المكاة ترب فحي كح الحمروا

والثمار وكح محا نبلحت اارض ،يحرى آقحروي ناحا ال ترحب إال فحي محأكوالت
معينة ،فالقصب ال ترب فيه المكاة ،وكحذلك الححال فحي الققحن وال حا واللفحاح
والمححانرو ،وهححذا مححا يعح بعح

ال ححيوعيين فححي بعح

بححالد ال ححرق ااقصححى

اللححي رتاححا يقولححوي إي اإلسححالم يويححب المكححاة علححى الححمراا الفقححراء – راا
القمححح وال ححعير – ويعفححي مناححا اإلققححاعيين الكبححار ( صحححاب مححمراا المقححاط
وال ا )؛ انام قذوا بمذهب ال افعي ونسوا مذهب بي حنيفة ..
النحححوا الثحححاني :االيلاحححاد الحححذ يلقلبحححه العصحححر هحححو محححا يسحححميه الحححدكلور
القر ححاو « :االيلاححاد اإلبححداعي اإلن ححا ي» ويعنححي بححه مححا يلعل حس بالمسححا
الرديححدة فححي عصححرنا اللححي لححم يعرفاححا السححابقوي و ربمححا عرفوهححا ولكححن بحرححم
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ي  ..في مرال المال واالقلصاد – علحى سحبي المثحال – يحدت شحركات لحم
يكححن لنححا باححا عاححد مححن قبحح مثحح شححركات المسححاهمة ،واللضححامن واللححأمين،
وال ححركات القابضححة والمصححارب والبنححوف ومححا تقححوم بححه مححن عمححال كثيححرة ..
ققابححات الضححماي واالعلمححادات المسححلندية هححذه كلاححا تحلححاج مححن العلمححاء ي
يرلادوا ،وقد يردوي في فقه السلو ما يعاونام ،ولكن ال شك ي كثيرا مناا لحم
يففححرض علححى السححلو و لححم يكححن بالصححورة القا مححة ا ي  ..ثححم اامححور الملعلقححة
بالقب كمرا ااعضاء ،وه يرحو ي نأقحذ عضحوا محن كحافر لمسحلم و محن
حيواي – كالخنمير والكلب – إلنساي  ..ال بحد ي يقحول الفقحه المعاصحر – بنحاء
على ايلاحاد معاصحر – ر يحه فحي كح هحذه اامحور  ..ال بحد ي نرلاحد لعصحرنا
كما ايلاد فقاؤنا السابقوي لعصرهم ،ب رط ي نراعحي النصحو

محن ناحيحة،

ونراعي المقاصد العامة لل ريعة من ناحية قرى.
وفححي مو ححوا االيلاححاد يححرى الححدكلور القر ححاو

ححرورة مراعححاة عححدة

مور عامة مناا:
* االيلااد لين بابا مفلوحا لك من «هحبا ودب» .ال بحد للمرلاحد ي يكحوي
علححى معرفححة تامححة بالكلححاب والسححنة والل ححة العربيححة ومقاصححد ال ححريعة و صححول
الفقه ومعرفة الناك والحياة.
* اامححور اللححي ققعححت فياححا ال ححريعة بحكححم ال ينب ححي ي تكححوي مو ححعا
لاليلااد ،وإال قلبنا ال ريعة كلاا ر سا على عقب.
* ال بد ي نفسحح صحدورنا للمرلاحد حلحى وإي ققحأ ،فاحو لحين معصحوما،
ولعله لم يخقي.
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الذ نعلبحره ا ي ققحأ قحد يحأتي محاي يعلبحره صحوابا كمحا اعلبحرت

آراء شححيس اإلسححالم ابححن تيميححة – فححي القححالق – فححي وقححت مححن ااوقححات ،آراء
مرفو ة وهي ا ي مو ن االحلرام والثقة من لراي الفلوى فحي معظحم بلحداي
العالم اإلسالمي.
ت حححرين المرلاحححد يسحححاعد علحححى اسحححلمرار مسحححيرة االيلاحححاد  ..ومحححن ممايحححا
اإلسالم نه يع للمرلاد يرين إكا صاب و يرا إكا ققأ.
ويخلم الدكلور القر او حديثه من المحرر بقوله« :حينمحا ننحاد بلقبيحس
ال ححريعة اإلسححالمية والعححودة إلححى حكاماححا ال بححد ي ننححاد فححي الوقححت نفسححه
بضرورة ويود االيلااد».

***
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من ااسباب الر يسة للخلو المسلمين
()3

عدم فامام لإلسالم  ..واهلمامام بالروانب ال كلية

كاي مللقى الفكر اإلسالمي الذ عقد قحالل ال حار الما حي – سحبلمر سحنة
 – 1986فحححي الرما حححر فرصحححة للقحححاء عحححدد محححن بحححر العلمحححاء والمفكحححرين
اإلسالميين الذين اشلركوا فيه  ..وقد عر نا في ااسبوا الما ي للقحاء الحذ
تم من المراهد اإلسحالمي الكبيحر ال حيس بحي الحسحن النحدو – واليحوم نعحرض
للقاء الذ تحم محن الداعيحة اإلسحالمي الكبيحر الحدكلور يوسحو القر حاو عميحد
كليحححة ال حححريعة برامعحححة ققحححر وصحححاحب العديحححد محححن المللفحححات والدراسحححات
اإلسالمية.
* كيو ينظر الداعية الكبير إلى ما يرر ا ي على الساحة اإلسحالمية محن
سلبيات وقالفات وحروب بر ها ا ي الحرب الدا رة بين إيراي والعراق؟
** بع ح

النححاك يريعححوي مححا يرححر ا ي علححى السححاحة اإلسححالمية إلححى

تخقيم الياودية العالميحة والصحليبية ال ربيحة وال حيوعية الدوليحة ،و نحا ال ريحد
ي نفححي المححلامرة الخارييححة فيمححا يحححد؛؛ اننححا نعلقححد ي هنححاف بالفع ح كيححدا
للمسححلمين علححى ك ح مسححلوى ،ولكححن ريححد ي نلحم ح المس ح ولية ،إي المسححلمين
لسححوء فاماححم لححدينام ودنيححاهم يقعححوي فححي مثح هححذه اامححور؛ اي هححذه الحححروب
القا مححة بيححنام ال لمصححلحة الححدين وال لمصححلحة الححدنيا  ..الححدين يححرف

ي يقل ح

المسلم قاه المسحلم ،وقحد ححذرنا رسحولنا الكحريم صحلى هللا عليحه وسحلم محن هحذا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3ن ححر فححي يريححدة ااهححرام القاهريححة بلححاريس  10كلححوبر  1986يححرى الحححوار ااسححلاك
محمود ماد مساعد ر ين اللحرير ،والم رب على القسم الديني بااهرام.
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واُا يضوورب بعضووكم ُووواب بعو
القلححال حححين قححالَ« :ل ترَعوووا بعوودا كفو ا
وقالٗ« :باب المسلم فسو ووواله كفور» ،اإلسحالم يحرف

»،

تمامحا ي ي حار

المسلم سالحه في ويه المسلم  ..وإني لفي عرب كيو صبح المسحلموي الحذين
وصفام هللا بأنام شداء على الكفار رحماء بينام ،صبحوا شداء علحى نفسحام
رحمحححاء ب يحححرهم  ..إي ترحححار الححححروب وححححدهم هحححم المسحححلفيدوي محححن

حححعو

المسلمين ،فحين يلقاتلوي يبيعوي لام السالح بحالباليين ،وححين تضحن الححروب
و ارها هم الذين سيكسبوي الباليين اللي سلنفس في تعمير ما قربله الححروب
ودمرته.
ويقول الدكلور يوسو القر او :
«الحححس إي الحححرب بححين إيححراي والعححراق حححرب ال عقحح لاححا ،ال يسححلقين
اإلنسحححاي ي يبررهحححا بحححأ منقحححس ،ال بمنقحححس الحححدين ،وال بمنقحححس الحححدنيا ،وال
بمنقس االقلصاد ،وال بمنقس ااقحالق ،وينب حي ي توقحو فحورا  ..وعسحى ي
يسعى العقحالء محن المسحلمين – وقحد سحعى بعضحام محن قبح  ،ولكحن لأسحو لحم
يححأتوا بنليرححة – قححول :عسححى ي يسححعى العقححالء مححرة ومححرة حلححى يلوقححو هححذا
النميو الدمو الخقير الذ ال ير ى عنه هللا وال العقالء من الناك».
* يرى البع

ي يللقي عحدد محن علمحاء اامحة ومفكرياحا فحي بلحد محايحد –

ير العراق وإيراي – ويواصلوا السعي في تحقيس الصلح  ..فماكا تروي؟
** رى نححه ال بححد مححن السححعي للصححلح ،وإكا صححدق العححمم و ححح السححبي ،
ومن سار على الدرب وص  ،وهللا تعالى يقول في قصة النماا بين الحمويين:
{ون ۡن ۡفوُمۡ شقا ب ۡ نهما ف ۡٱبعثُواق حكمَ ا كم ۡ أ ُۡلهۦ وحكمَ وا كمو ۡ أ ُۡلهوا ٓ نن يُريودآ ن ۡ
ص نول َحا
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يُوفكق ٱ يّلِلُ ب ۡ نهُما ٓ} [النساء.]35 :
ولمححا بعح عمححر ر ححي هللا عنححه حكمححين فححي قضححية مححن هححذا النححوا وعححادا
قا لين :لم نسلقن اإلصالح ،قال لامحا :صحلحا نيالكمحا وعحودا ،فعحادا بنيحة يحر
ااولى فوفقاما هللا ..
ولاذا قول :إكا ايلمن ناك من هح العلحم والفكحر اإلسحالمي ممحن ال ي حك
حد في صدق نيلام وعملام وإقالصام ،وعلحى رض محايحدة ،ووياحوا نحداء
إلحى الفححريقين ،لعح هللا سححبحانه ببركححة هحذه النيححة الصححالحة يوفححس بححين الفححريقين
ويلحقس الصلح بيناما.

***
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مة في الدعوة والدعاة
* ماكا ترى في دعحاة اليحوم  ..فحيمن يلصحدوي لمسح ولية الحدعوة؟ هح تعلقحد
كما يعلقد البع

– ننحا نعحيي ا ي حالحة محة فحي الحدعوة والحدعاة؟ ومحا هحو

المخرج من هذه الحالة من واقن قبرتكم القويلة في هذا المرال؟
** إي هنححاف مححة فححي الححدعوة والححدعاة ال شححك فححي كلححك  ..ولكححن ال بححد ي
نحدد ما المراد بالدعوة والدعاة؟
لين المراد عنحد بالداعيحة مرحرد الخقيحب الحذ يحلثر فحي النحاك بوعظحه
وصوته وقصصه اللي يثير باا العواطو  ..هذا قحد يويحد ،وإنمحا ريحد الداعيحة
الفقيه ،الداعية الذ يعرب حقيقة اإلسالم ويعرب ما يرر في هذه الحيحاة ،ال
يعيي منعمال عن عصره وما يدور فيه من تيارات ومحا يعلريحه محن م حكالت
 ..نحن نريحد الداعيحة الحذ يفقحه حكحام هللا ال حرعية وسحنن هللا الكونيحة  ..نححن
ا ي فححي حايححة إلححى الداعيححة الفقيححه الححذ يفعلححم النححاك اإلسححالم حححس اللعلححيم ..
الداعيححة الححذ ال ي ح

النححاك بالسححنة وهححم يضححيعوي الفححرض ،وي ح لام بححأمر

مخللو فيه وهم يرتكبوي الكبا رل
ومححن سحو  ..فححإي كثيححرا مححن المسححلمين ي ححل لوي بححالمريوح عححن الححرايح،
وبالمفضول عن الفا

 ،وبالنواف عحن الفحرا

 ،محن ي المقحرر عنحدنا فقاحا

ي هللا تعححالى ال يقب ح النافلححة حلححى تححلدى الفريضححة  ..والسححلو يقولححوي« :مححن
ش ح له الفححرض عححن النف ح فاححو معححذور ،ومححن ش ح له النف ح عححن الفححرض فاححو
م رور».
مححن هنححا ال بححد مححن إعححداد دعححاة علححى مسححلوى اإلسححالم مححن ناحيححة ،وعلححى
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مسلوى الدعوة المقلوبة.
وقد تناول الحدي من الدكلور القر او عددا كبيرا ممحا يحدور ا ي علحى
الساحة اإلسالمية نعرض اليوم لبعضه ،ونواص عحرض البحاقي فحي ااسحابين
القادمة ..
لقد تحدثنا عن واقن العالم اإلسالمي المعاصر و سباب اللخلو الحذ يعحيي
فيحححه معظحححم المسحححلمين فحححي بحححالد العحححالم  ..كمحححا تححححدثنا عحححن م حححكالت الحححدعوة
ومسلوى الدعاة ،وما يرتبم بذلك من فرال ديني لدى بع
في الفام والسلوف لدى البع

ال باب ،وتقحرب

ا قر  ..وتناول الحدي من الداعيحة اإلسحالمي

الكبير قضايا إسالمية قرى مث  :قضية تقبيس ال ريعة ،والحرب بحين إيحراي
والعحححراق بصحححفة قاصحححة ،والمنا عحححات القا محححة بحححين المسحححلمين بصحححفة عامحححة
والسبي لموايالاا ..
ثم كاي لنا حدي مفص حول االيلااد ومحدى حايلنحا إليحه فحي وقحت يحدت
فيه كثير من المسا – قاصة في يانب المعامالت – تحلحاج إلحى حسحم يحريح
ما ر الملمنين.
عن الواقن المعاصر للمسلمين و سباب تخلفام بعد ي كحانوا قبح فحي مرتبحة
القيادة والريادة في كثير من مراالت الحياة يقول الدكلور يوسو القر او :
«مححا نحححن فيححه اليححوم هححو نليرححة لمححا وقححن للمسححلمين فححي ااعصححر ااقيححرة،
حينما ساءوا فام اإلسالم و ساءوا تقبيقه ،فأقذوا منه يانبحا ونسحوا يوانحب ..
لقححد اهلمححوا بححبع

الروانححب العباديححة وبعح

الروانححب ال ححكلية .مححا الروانححب

االيلماعية  ..الروانب العلمية  ..الروانب اللي تلعلس بكياي اامحة ،فقحد هملحت
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ر م ي اإلسحالم عقحى هحذه الروانحب ال حيء الكثيحر ،ولننظحر فحي قحول النبحي
صلى هللا عليه وسلم« :أَل أدلكم على أفضل م الِالة والِ اٍ والِودوو
نصوووالا اات البووو » إي النبحححي صحححلى هللا عليحححه وسحححلم هنحححا عقحححى المعنحححى
االيلماعي كثر من المعنى اللعبد الفرد ».
ويضيو الدكلور القر او « :لقد قرر فقااء اامة ي ك علم يحلحاج إليحه
المسلموي في دينام و دنياهم فإي تعلمه وإتقانه فرض كفاية تحأثم اامحة كلاحاإكا
فرطت فيه – و ولحو اامحر قاصحة  ..إي القحب والاندسحة والل حريح والفيميحاء
والكيميححاء و يرهححا  ..علححوم يحلححاج إلياححا المسححلموي ،ومححن هححذا لححم تعححم حقاححا،
واشل

المسلموي بما سموه علحوم الحدين وتوسحعوا فياحا توسحعات لحم تكحن عنحد

السلو الصالح ،وكاي ولى بام لو ش لوا نفسام بمحا ياماحم ويرفحن محن شحأنام
في مر دنياهم ،وقد ترتب على هذا ي وروبا اللي قذت منا محنا الحضحارة
اإلسححالمي :المححنا اللرريبححي االسححلقرا ي ،اسححلفادت بححه وارتقححت ونمنححا نحححن
وتخلفنا ،وبعد ي فقنا ويدنا المسافة شاسعة بيننا وبين القوم ونريد اللحاق باحم
فال نسلقين».

***
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اللخلو يريمة في حس اإلسالم
ونعوض ما فاتنا؟
* كيو نخرج من هذا اللخلو
لج
** ال بححد مححن وعححي بضححرورة هححذا اامححر ،واعلبححاره فريضححة علينححا  ..إي
اللخلو يريمحة منكحرة فحي ححس اإلسحالم ،ثحم ال بحد محن تفريحر طاقحات اإلنسحاي
المسلم عندنا وال يفرر هذه القاقات إال اإليماي.
ال بححد مححن تنميححة اإليمححاي فححي نفححوك النححاك ،القححرآي الكححريم ي ححير إلححى ي
اإلنساي عنده حياناطاقة تماث ع رة مثال ما عند يره كمحا فحي قولحه تعحالى:
{نن ي ُك كمن ُكمۡ ع ۡش ُرون ن
صوب ُرون ي ۡۡلبُوواق مواقئو ۡ } [اانفحال .. ]65 :اإلنسحاي بالصحبر

واالحلمال يمكن ي يكوي عنحده محا عنحد ع حرة مثالحه  ..ومحن هنحا نسحلقين ي
نايي ونرند طاقات ملنا لو قدناها باإليماي ،قدناها باهلل كبر ،لحو رفعنحا ماماحا
المصحو وقلنا لاا :سير على بركة هللا ..
اللقدم لين كلمة تقحال ولكنحه يحلحاج إلحى منحاخ صححي ،منحاخ إيمحاني ،منحاخ
قالقحي ،منححاخ سياسححي ،والححذين يظنحوي ي عمليححة اللكنولوييححا واللقححدم المححاد
بعيححدة عححن العقيححدة و بعيححدة عححن ااقححالق مخق ححوي ،إننححا ال نسححلقين ي نويححد
الصانن الذ يلقن عمله ويلفوق فيه ويصنن ا لة المحكمحة إال فحي ظح قحالق
ا
عمال
تراعى فياا اامانة ويعرب فياا الصانن« :نن هللا يح ناا عمل أحدكم
أن يوقنه» ،و«نن هللا كو اإلحسان على كل شيء».
وباقلصار  ..فإي العحودة إلحى اإلسحالم الحقيقحي الحذ نحسحن فامحه ونحسحن
تقبيقححه ،ونعححيي فححي رحابححه ،هححي اللححي توصححلنا إلححى اللقححدم المن ححود وترعلنححا
نلراو مرحلة اللخلو اللي ن كو مناا.
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مس ولية الحركات اإلسالمية
()4

والخقوط العريضة للرشيدها

إي الفاحححم الصححححيح لإلسحححالم والعمححح المسحححلمر الحححدءوب يحققحححاي للحركحححة
اإلسالمية ترنب الممالس اللي قد تعلر اا.
والكلاب الذ نعرض لحه اليحوم للداعيحة والمفكحر اإلسحالمي الكبيحر الحدكلور
يوسححححو القر ححححاو يلنححححاول« :مسحححح ولية الحركححححات اإلسححححالمية والخقححححوط
العريضة للرشيدها».
وقححد كححد المللححو ي مفلححاح شخصححية اامححة اإلسححالمية ومفرححر طاقاتاححا هححو
اإليماي باهلل تعالى الحذ يعلاحا محن قبح « :قيحر محة قريحت للنحاك» ،وحقحس
لاا النصر على عظم اإلمبراطوريات ر م قلة عددها وعدتاا.
فنحن نملك عظم عقيدة و كمح رسحالة ،فمحا حوينحا إلحى االسحلفادة محن كح
القاقات الفكرية والب رية واالقلصادية ،والعم الصادق للرديد الدين وتحكحيم
شريعله وإحياء اامة به والعحودة بحه إلحى مكانحه القبيعحي واللحاريخي فحي قيحادة
المرلمححن ،وتقبيقححه فححي ك ح مرححاالت الحيححاة فقلفقححا وسححلوكا ،وفكححرا وشححعورا،
واعلقادا وتعبدا ،وت ريعا وتويياا ،وقضاء وتنفيذا  ..فالحركحة اإلسحالمية قبح
ك شيء هي دعوة للنحاك ي يقومحوا المعحوج ويصحلحوا الفسحاد ويلحداركوا محا
اا.
ويقول المللو« :إنه من ير العحدل ي نفحمح الحركحة اإلسحالمية مسح ولية
ك ح مححا عليححه مسححلمو اليححوم مححن تمححمق وتخلححو هححو حصححيلة عصححور الرمححود

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )4ن ر في يريدة ااهرام – القاهرية – بلاريس  17كلوبر سنة .1986
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وعاود االسلعمار وعاود الحكم العثماني بعد االسلقالل.
الحركححة اإلسححالمية علياححا قححدر مححن المس ح ولية يححوا

مححا لححدياا مححن سححباب

وإمكانححات ماديححة ومعنويححة هيأهححا هللا لاححا  ..اسححلخدمت بعضححاا و هملححت بعضححا
آقر ،و ساءت اسلعمال بع

ثال ».

حححدد المللححو ااسححباب الذاتيححة اللححي عاقححت الحركححة اإلس حالمية عححن بلححول
اياتاححا فححي إقامححة المرلمححن اإلسححالمي المن ححود واسححل ناب الحيححاة اإلسححالمية
القا مة على عقيدة اإلسالم وشريعله نويمها فيما يلي:
ا
أوَل :ضعف النقد الِاتي:
ينب ححي للحركححة اإلسححالمية ي تقححو بححين الحححين والحححين مححن نفسححاا لللقححويم
والمرايعة و ي ت رن بناءها على تقديم النصح وإي كاي محرا والنقحد وإي كحاي
مويعا ،فالحركحة اإلسحالمية ليسحت جملحك نفسحاا بح ملحك اامحة اإلسحالمية كلاحا
وملك ااييال اإلسالمية القادمة ،فمن حقاا ي تعرب محا فحي هحذه الحركحة محن
موا ن القوة وما يلقذ علياا من نقاط الضعو للأقذ مناا العبحرة  ..والوايحب
ي يففلح باب النقد الذاتي اهله القادرين عليه.
ثان اا :اَلنقساٍ واَل والف:
من الوايب على قادة الحركة اإلسالمية ي يحاولوا اللقريحب واللوفيحس بحين
الاي ححات اإلسحححالمية علحححى اقحححلالب نمعاتاححا ،و ي يبحححر العلمحححاء والمفكحححروي
موا ن االتفاق اللحي يرحب اللعحاوي فياحا ،وتقريحب ف
شحقة الخحالب فحي موا حن
االقححلالب ،وتخفيححو حححدة الرححدل والخححروج مححن هححذه الدراسححة بورقححة عمح و
وثيقة شرب يمكن ي يللقي الرمين علياا.
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ثالثاا :غلبو اَلتجاه العاافي على اَلتجاه العقلي والعلمي:
وقد بر المللو ثالثة مور من آثار لبة العاطفة:
 -1قصور الدراسة واللخقيم لواقن اامة والقوى المعادية لإلسالم.
 -2االسلعرال في قوض معارف قب واناا و كبر من طاقاتاا.
 -3المبال ة في اإلعراب بأنفسنا ونبال في النقد ل يرنا.
ُابعاا :الخوف م الوجديد:
مححن نق حاط الضححعو فححي الحركححة اإلسححالمية ناححا تخححاب مححن االيلاححاد وال
ترحب كثيرا باللرديد وال تمي إلى مواكبة اللقور.
ويقححول المللححو« :وقححد تحححدثت عححن الخقححوط العريضححة لمسححلقب الحركححة
اإلسالمية المن ودة في فام اإلسالم – في مللقى الفكحر اإلسحالمي الثحامن ع حر
بححالرما ر (يوليحححو  – )1984وحححددت المنقلقحححات الع ححرين ،واللحححي اعلبحححرت
بمثابة «ورقة عم » للوييه الحركة اإلسالمية ،ويكفيني ي شير إلحى عنحاوين
هذه النقاط ،وال ريب في ي ك نققة مناا تحلاج إلى تفصي  ،فال بحد ي تنلقح
دا رة االهلمام واللركيم محن الفحروا والرم يحات إلحى ااصحول والكليحات ،محن
النواف ح إلححى الفححرا

 ،ومححن المخللححو فيححه إلححى الملفححس عليححه ،ومححن عمححال

الرححوارح إلححى عمححال القلححوب ،ومححن طرفححي ال لححو واللفححريم إلححى الوسحححقية
واالعلدال ،ومن اللعسير واللنفير إلى الليسير واللب حير ،ومحن الرمحود واللقليحد
إلى االيلااد واللرديد ،ومن الكالم والردل إلى العقاء والعم  ،ومحن العاطفيحة
واالرترال إلحى العلميحة واللخقحيم ،ومحن اللعصحب علحى المخحالفين فحي الحر
إلى اللسامح معام ،ومن اإلثارة إلى اللفقيه ،ومن الكم إلحى الكيحو ،ومحن سحماء
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ااحححالم إلححى رض الواقححن ،ومححن االسححلعالء علححى المرلمححن إلححى المعاي ححة لححه،
ومححن االنكفححاء علححى الما ححي إلححى معاي ححة الحا ححر واإلعححداد للمسححلقب  ،ومححن
االسحححل راق فحححي العمححح السياسحححي إلحححى االهلمحححام بالعمححح االيلمحححاعي ،ومحححن
االقلالب والل احن إلى اللعاوي والل لو ،ومن إهمال ش وي الحياة إلحى اللعبحد
بإتقاناا ،ومن اإلقليميحة الضحيقة إلحى العالميحة الواسحعة ،ومحن اإلعرحاب بحالنفن
إلى محاسبة النفن».
ويسلقرد المللو فيقول:
«ال بححد للحركححة اإلسححالمية ي تحححدد لنفسححاا ميححادين للعم ح تخححدم باححا ديناححا
و ملاا ،و ال يسلالك العم يانبا واحدا فما ال العمح االيلمحاعي يحلحاج إلحى
مميد من العم والراد.
وهححذا مححا دعانححا للمنححاداة بلكححوين «الاي ححة الخيريححة اإلسححالمية العالميححة» اللححي
تعم بك طاقاتاا على توفير ال ذاء للرا ن والكساء للعار والحدواء للمحري
والرعاية لليليم واإليواء للمل رد واللعليم للراهح والل ح ي للعاطح واللحدريب
للعام والم اركة الرادة في تنمية المرلمعات اإلسالمية من داقلاا».
المسوقبل يبشر بالخ ر للحركو اإلٗالم و:
ويقول المللو« :ومما يقو رياءنا في المسلقب :
 -1ي معنححا الحححس الححذ قامححت بححه السححموات واارض ،والقححرآي الكححريم ال حذ
يحم الاداية للفرد ،والسكينة لأسرة ،والخير لإلنسانية.
 -2و ي معنا فقرة اإلسحالم واللحي يريحن إلحى حظيرتاحا كح يحوم عحداد فيحرة
تالد بعد

الل وتنضم إلى موكب اإلسالم.
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 -3و ي معنا شعوب اامة اإلسالمية اللي دا اإلسالم لحملاا وسداها و صحبح
يححمءا ال يلرححم مححن كياناححا العقلححي والنفسححي وااليلمححاعي ،فححال يمكناححا ي
تعيي وتحقس كاتاا إال باإلسالم.
 -4و ي معنا مصلحة اإلنسانية اللي شقيت بفلسفات الب ر وت حريعات اارض
فما عاد يسعدها إال هداية السماء ،وال تويد هذه الاداية نقية مصفاة إال فحي
رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم اللي حفظ هللا كلاباا.
 -5ومعنا – قب كلك كله وبعده – تأييد هللا تبارف وتعالى الذ وعد بنصر محن
ينصره ،وتكف بأي يظار دينه على الدين كله ولو كره الكحافروي ،و ي يحلم
نوره وإي كاد له الكا دوي».

***
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()5

ااسوة الحسنة

نسلأنو اليوم حديثا بد ناه في ااسبوا قبح الما حي محن الداعيحة اإلسحالمي
الكبير الدكلور يوسو القر او عميحد كليحة ال حريعة بققحر وصحاحب العديحد
من الدراسات واابحا؛ في مرال الفكر اإلسالمي.
يحدثنا اليحوم عحن سحباب اللقحرب لحدى بعح

ال حباب وكحاي قحد عحال هحذا

المو وا في كلابه «الصحوة اإلسالمية بين الرمود واللقرب» فيقول:
«إي ثمة سبابا كثيرة لاذا اللقحرب  ..مناحا محا هحو علمحي وفكحر ونفسحي،
ومناححا مححا هححو ايلمححاعي وسياسححي ،كححذلك فححإي للفححرال الححديني دوره فححي هححذا
المو وا بسبب عدم ويود كثيحرين محن الحدعاة الحذين يعلمحوي النحاك اإلسحالم
الصحيح».
ويرى الدكلور القر او  :ي اللقرب يحلاج إلى حكمحة فحي معالرلحه فحال
ينب ي ي نقو ممحن نعلبحرهم ملقحرفين موقحو ممثح االتاحام ،وإنمحا ينب حي ي
نقححو مححنام موقححو اابححوة ،ن ححعرهم بقححربام منححا وحرصححنا علححيام  ..ومححن هنححا
نسححلقين ي نححدق إلححى قلححوبام وعقححولام ونبححد فححي إقنححاعام باإلسححالم الصحححيح
ونعرض عليام الحر  ،وهي معنحا كثيحرة ،وهحي دا محا فحي يانحب االعلحدال ..
فلين في اإلسالم إفراط وال تفريم.
ويركم الداعية اإلسالمي الكبير علحى ي يقحوم باحذه المامحة علمحاء ال ف
شحباة
عليام؛ اي بع

من يقوموي باحا قحد يلامحوي عنحد بعح

ال حباب بحأنام دعحاة

للسححلقة و ناححم بححواق ل يححرهم ويعملححوي لحسححاب ا قححرين  ..ولاححذا مححن الماححم
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( )5ن ر في يريدة ااهرام – القاهرية – بلاريس  24كلوبر سنة .1986
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لكحححي نحححرد هحححلالء ال حححباب إلحححى صحححراط اللحححوا ي ونخحححريام محححن هحححذا ال لحححو
واللقرب ي نراعي هذا الرانب عند من يخاطبوي ال باب.
ثحم ينلقح بنحا الحححدي محن الحدكلور القر حاو إلححى مو حوا تقبيحس حكححام
ال ريعة اإلسالمية  ..ه يبد اللقبيس على الفحور – كمحا يحرى الحبع

– م ال

بد من اللاي ة؟
فيقول« :إنه وال يحب ي يلكد على ي اإلسحالم كمحا يفامحه هحو نظحام حيحاة
يصحب اإلنساي في رحلة حياته محن صحرقة الو حن إلحى ناحة النحما ،بح محن
قب ي يولد وبعد ي يموت  ..اي هناف تويياات و حكامحا تلعلحس بحالرنين فحي
بقن مه و حكاما قرى تلعلس باإلنسحاي بعحد موتحه كل سحيله وتكفينحه والصحالة
عليه ودفنه وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه وتو ين تركله.
اإلسححالم الححذ يفامححه مناححاج حيححاة كام ح  ،وال يرححب قصححره علححى الرانححب
القانوني وحده ،والعقوبات تدق في هذا الرانب  ..صحيح ي الححدود يحمء ال
يلرم من ال ريعة ولكناا ليست ك ال ريعة».
وعححن طريححس اللقبيححس يقححول« :ال بححد مححن تاي ححة ،وإي كانححت هنححاف شححياء ال
تحلاج إلى تاي ة ،ينب حي ي نبحد باحا علحى الفحور كلنقيحة المرلمحن محن المظحاهر
ير اإلسالمية  ..محا اامحور اللحي تحلحاج إلحى تاي حة فاحي تلعلحس محثال بالنظحام
االقلصاد ونظام اللعليم ،فاذا ال يلم بين يحوم وليلحة  ..ال بحد ي نكحوي واقعيحين
ونقول باللاي ة وال ،ب رط ال يلخذ هذا سبيال إلرياء اامر وتمويله.
يرب ي نعود إلى اإلسالم كله ،عقيدة وعبادة و قالقا وشريعة ،وينب حي ي
نضن ققة للحوي المرلمن إلى مرلمن إسالمي.
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في عصور االشلراكية كانوا يقولوي :نححن لحم نقبحس االشحلراكية ،بح نححن
في مرحلة اللحول االشلراكي.
نحن يضا نريد مرحلة اللحول اإلسالمي ،واللحول لين مررد كحالم يقحال،
ب ح يحلححاج إلححى ققححة وتحديححد مححنا وتحديححد وسححا  ،كمححا يحلححاج إلححى تحديححد
تسللم إلى ما بعدها حلى يلحقس اللقبيس الكام ».
مراح  ،ك مرحلة ج
ومححا ال الحححدي مسححلمرا مححن الداعيححة اإلسححالمي الكبيححر الححدكلور يوسححو
القر او .

***
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ه نعيد كلابة تاريخنا اإلسالمي

فضيلة الدكلور يوسحو القر حاو محن محن ينحاد بإعحادة النظحر فحي كلابحة
تاريخنا اإلسالمي تدفعه إلى كلك سباب مناا:
ي يفا كثيرا قد تعرض له تاريخنا اإلسالمي في فلحرات بعيناحا لعبحت فياحا
ااهواء دورها.
ومناححا :ي تاريخنححا اإلسححالمي قححد كلححب نقححال عححن روايححات شححفاية يححنق
كثرها السند واللوثيس.
لكنححه يضححن شححروطا يركححم علياححا ويحححددها تفصححيال مقالبححا بمراعاتاححا عنححد
إعادة كلابة تاريخنا اإلسحالمي وإال صحبح اامحر فو حى و صحبحنا فحي حايحة
إلى إعادة كلابله من يديدل
يقحول الحدكلور القر حاو « :إي اللحاريس كاكحرة اامحة ومحرآة ما حياا اللحي
تنقلس مناا إلى مسلقبلاا ،وال يرو لأمة ي تام تاريخاحا وتبحد محن الصحفر
إال إكا كانت مة فاقدة لحذاكرتاا فاحي محة مريضحة إكي ومبحلالة ،ولحو يحا هحذا
امححة مححن اامححم لمححا يححا املنححا اإلسححالمية اللححي صححنعت تاريخححا مححن عححرق
اللحححواريس وحضحححارة شحححامخة الحححذرى فاقحححت الحضحححارات ب حححمولاا وتوا ناحححا
وربانيلاا وإنسانيلاا و قالقيلاا ،فال رو ي يالم العلماء والمفكروي باللحاريس
وكلابة اللاريس.
ومححن هنححا اتفححس مححن مححن نححادوا بإعححادة النظححر فححي كلابححة تاريخنححا اإلسححالمي
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( )6ن ححر فححي يريححدة ااهححرام – القاهريححة – بلححاريس  7كلححوبر سححنة  1988يححرى الحححوار
ااسلاكاي سيد بو دومة وسامي دياب.
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ححوء مفححاهيم وا حححة ومححن منقلقححات

يلفححس علياححا وإال صححبح اامححر فو ححى ،و صححبحنا بعححد إعححادة كلابححة تاريخنححا
اإلسححالمي فححي حايححة إلححى ي نقالححب بإعححادة كلابلححه مححرة قححرى ،وهكححذا يححدور
اامر و يلسلس ل
تاُيخنا تعرض لكث ر م الزيف:
والححذ يرعلنححا نوافححس الححداعين إلححى إعححادة كلابلححه بمححنا يديححد ي تاريخنححا
تعححرض لححدقول كثيححر مححن الميححو إليححه وقاصححة فححي فلححرات معينححة لعبححت فياححا
ااهواء دورها ،ودقلت فياا عناصر مخربة ،واسل لت فياحا قحوى قفيحة الفحلن
اللي حدثت واللي كانت لاا هحي صحابن كات ثحر كبيحر فحي تحريكاحا وإشحعالاا
وإيصالاا إلى مد لم يكن يلوقعه حد».
ُوايات شفه و ينقِها السند والووث ق:
ويسححلقرد الححدكلور القر ححاو « :إي تاريخنححا اإلسححالمي قححد فكلححب نقححال عححن
روايات شفاية ينق

كثرها السند واللوثيس ،لاذا كاي هحم محا نحلحاج إليحه فحي

كلابححة تاريخنححا اإلسححالمي هححو توثيححس المصححادر ،وال عنححي بلوثيححس المصححادر
مرححرد ي يقححال :هححذه الواقعححة ككرهححا القبححر

و الححبالكر

و ابححن ااثيححر فححي

كلابه كذا الرحمء كحذا ،فاحذا لحين توثيقحا ،فحإي هحلالء المحلرقين قحد يمعحوا فحي
كلححبام الصحححيح والضححعيو والمو ححوا ،وكححاي كبححر هماححم ي ينقلححوا ك ح مححا
عملححوا مبضححن الرححرح واللعححدي فححي رواتاححا و
بل اححم مححن روايححات دوي ي يف ج
يلأملوا في ملوناا ومو وعاتاا كما فع علماء الحدي في نقد رواياته.
ومححن هححلالء المححلرقين نفسححام علمححاء كبححار فححي علححم الحححدي ومعرفححة
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ااصول الال مة لنقد الروايات والمعايير العلمية بلوثيقاا و تصحنيفاا ،ولكحنام
لم يسحلخدموا قبحرتام هحذه فحي نقحد الروايحات اللاريخيحة ،والقبحر مثحال بحار
لاذا النوا من العلماء ،فاو في كلبحه الحديثيحة والفقايحة ينقحد ااسحانيد ويمحح
الروايات ويقب مناا ويرد حسحب المقحايين العلميحة المعروفحة ،ولكنحه لحم يفعح
كلك في كلابه «تاريس الرس والملوف» المعروب بـ «تاريس القبر ».
وسبب كلك في يقيني مراي:
األو  :نححه يححرى ي الل ححدد فححي ااسححانيد والنقححد للروايححات إنمححا يرححب فيمححا
يلعلس بأمر الحالل والحرام والفرا

و يرها ،ما اللحاريس فاحو فحي نظحره ال

يسلحس هذه المعاناة ،وهذا ما ككره بصراحة في مقدمة تاريخحه فقحال« :إننحا لحم
نرد باذا الكلاب االحلراج و االسلدالل».
األمر الثاني :نه نق الروايات بأسانيدها ،وهم يقولحوي« :محن سحند لحك فقحد
ح املك»،

 :حملك مس ولية البح عن السند.

فلنعد نلى منهج الجرا والوعديل:
وهححذا كححاي سححاال فححي مححنام حي ح كححاي النححاك علححى صححلة بعلححم ااسححانيد
ومعرفة الريال ،إكا كفكر راو معحين عحرب النحاك قيمحة الروايحة اللحي يروياحا،
لكن الخقر يكبر حينمحا يفقحد النحاك هحذه الملكحة وهحذه المعرفحة ،فحإكا قحر ححدنا
كلابا مث تاريس القبر اسلوت عنده ك ااسماء اللي تقلري بالروايات.
ووايبنا ا ي ي نرين إلى منا المحدثين،

 :منا الررح واللعحدي فحي

نقد ااسانيد اللي تروى باا الوقا ن اللاريخية في ماات الكلب وفي يرها محن
الكلححب اللححي تفححروى بااسححانيد يضححا ولححو كانححت كلححب دب كاا ححاني و العقححد
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الفريد و نحو كلك.
أموُ ينبۡي أن تراعى:
ويركم الدكلور يوسو القر حاو علحى محور ينب حي ي تراعحى فحي ر يحه
عندما نعيد كلابة تاريخنا اإلسالمي:
عدوال في نظرنا إلحى هحذا اللحايس ،فحال يرحو ي نضحخم
 -1فيرب ي نكوي ف
ناحية من النواحي السلبية على حساب النواحي اإليرابية.
فإكا قذت كلابا كاا اني و ردت ي تأقذ منه صورة المرلمن فحي العصحر
العباسي فلقد ظلمت العصر العباسي  ..فكلاب اا اني يمث شريحة معينحة محن
المرلمن ليست هي المرلمن الحقيقي وال لبه.
كححذلك ينب ححي ي نكححوي عححدوال عنححد تقححويم ااشححخا

 ،فححإكا ردنححا ي نقححوم

شخصية ك خصية هاروي الرشيد فعلينا مراي:
األو  :ي نميححم بححين الصحححيح و يححر الصحححيح مححن الروايححات اللححي تلحححد؛
عححن الرشححيد ،ومححا كثححر اللمييححو فححي هححذه ااشححياء وقاصححة مححن الححذين ياححووي
المبال ات ويرعلوي من الحبة قبة.
ححوم ال حححخ
والثووواني :ي نقح ل ج

بمرمحححوا عمالحححه ومواقفحححه وآثحححاره ،فريححح

كالرشححيد كححاي ي ححمو عامححا ويح ح عامححا ،وكححاي يسلنصححح الوعححاظ ويبكححي عنححد
الموعظة ،ويقوم اللي ويكرم العلماء ،فمث هذا ال يلصور ي يكحوي بالصحورة
اللي يأقذها كثير من الناك من « لو ليلة وليلة» ويسموي كلك تاريخال
 -2ويرحب يضحا عنحد إعحادة كلابححة تاريخنحا اإلسحالمي ال نخضحعه لأهححواء
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والليححارات اايديولوييححة المخللفححة ،فححالليبرالي يريححد ي ينظححر إلححى تاريخنححا مححن
وياححة نظححر ليبراليححة و ر سححمالية ،واالشححلراكي و الماركسححي يريححد ي يكلححب
اللاريس اإلسالمي ويفسر في

وء اللفسير المحاد  ،ويريحد ي يقسحر ااححدا؛

قسححرا للم ححي فححي ركححاب نظريلححه حلححى إنححه يقسححم الصحححابة بححين يمححين ويسححار،
ويدير عرلة اللاريس على هذا ااساك.
كما ي الملقحرفين محن القحوميين يريحدوي ي يكلبحوا تاريخنحا اإلسحالمي محن
وياة قومية بحلة ،ينصروي فيه العروبة على اإلسالم ،ويقيمحوي بينامحا حربحا
ال مبرر لاا ،فاإلسالم هحو صحانن مرحاد العروبحة ومخلحد ككرهحا وباعح

ملاحا

وصاحب رسحاللاا ،والعروبحة هحي وعحاء اإلسحالم ول لاحا هحي لسحانه و ر حاا
هي حرمه ،ولكحن قومحا يريحدوي ي يححذفوا اإلسحالم ويبقحوا العروبحة وححدها ..
فاي حضارة عربية ال إسالمية وهي بقوالت عربية ال إسالمية ،حلى محن لحم
يكونوا عربا من ناحية العنصر يعلوهم عربا كعمحاد الحدين نكحي ونحور الحدين
عربام اإلسالم.
محمود وصالح الدين اايوبي ،وهلالء مسلموي ا
 -3ويرب ال ننسى إكا كلبنا عن الصحابة في تاريخنا اإلسحالمي ي هحلالء
الصححابة هحم الحذين آمنحوا برسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم ونصحروه واتبعححوا
النور الذ فنمل معه من الماايرين واانصحار ،و ي القحرآي الكحريم شحاد باحم
و ي الرسول صلى هللا عليه وسلم ككرهم بكح قيحر وححذر محن اإلسحاءة إلحيام،
فأ كلابحة عحنام ينب حي ي تضحن هحذه العناصحر الملفحس علياحا فحي اعلبارهحا ال
على معنى ي الصححابة معصحوموي و ناحم ال يقحن محنام ققحأ ،ولكحن علحى محا
قاله النبي صلى هللا عليه وسلم في شحأي واححد محن هح بحدر ققحأ ققحأ كبيحرا
عند تخقيقام لفلح مكة ،حلحى هح ام عمحر ي يضحرب عنقحه قحا ال إنحه قحد نحافس،

74

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

74

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم« :وما يودُيَ يوا عمور  ..لعول هللا االو علوى
أُل بدُ فقا  :اعملوا ما شئوم فإني ود غفرت لكم» ،فعلمه النبحي صحلى هللا
عليه وسلم ي الري الذ له تاريس ال يسحقم بموقحو واححد و ي سحوابقه ت حفن
لححه ،وهححذا هححو العححدل واإلنصححاب فححي النظححرة إلححى هححذه المرحلححة الخقيححرة مححن
مراح تاريخنا العظيم.
 -4وينب ي ي نراعي عند إعحادة كلابحة تاريخنحا اإلسحالمي ي اللحاريس لحين
هو اللاريس السياسحي فقحم ،عنحي ي اللحاريس لحين هحو تحاريس الملحوف والحكحام
وحدهم ،وإنما يرب ي يكوي تاريس ال عوب والمرلمعات يضا.
وكذلك فإي تضخيم الرانحب العسحكر فحي تاريخنحا اإلسحالمي – ابلحداء محن
السيرة النبوية وما بعدها – عقى انقباعا لحدى الناشح ة و يحرهم بحأي اإلسحالم
ديححن سححيو وحححرب ،و نححه معركححة مسححلعرة ااوار مسححلمرة اللايححب ،فالسححيرة
النبوية موات ،وعاحد بحي بكحر وعمحر فلحوح ،وعصحر عثمحاي وعلحي ححرب
هلية ،وعصحر اامحويين عصحبيات وححروب ،م فلحين يانحب الرسحالة ويانحب
الححدعوة ويانححب الحضححارة فححي هححذا اللححاريس ،وهححذا كلححه يرححب ي يصحححح و ي
ينظر إلى اللاريس نظرة شاملة ملكاملة.
 -5كحذلك يرححب ي ننبححه إلحى ي كثيححرا ممححن يكلبحوي فححي تاريخنححا اإلسححالمي
يقعحوي – محن حيح ي حعروي و ال ي ححعروي – سحرى لمححا كلبحه المسل ححرقوي
في هذا الرانب.
وال ننكر ي للمسل رقين ياودا في كلابة تاريخنا و يره من نحواحي تراثنحا
الرحب ،ومنام منصفوي إلى ححد كبيحر ،ولكحن قلامحا تخلحو كلابحاتام محن ث حرات
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وآفات بعضاا يرين إلى طبيعة تكوينام الفكحر والعقا حد فاحم ينظحروي إلحى
العالم كلحه وإلحى اللحاريس كلحه محن اويحة ال ربحي الحذ يحرى ي وروبحا هحي م
الدنيا و ي الحضارة من هناف بحد وإلياحا انلاحت ،كمحا ي نظحرتام إلحى اإلسحالم
عقححد موروثححة منححذ الحححروب الصححليبية  ..قححد تكمححن ولكناححا ال تححمول،
تحكماححا ف
وتخلفي ولكناا ال تموتل
وقد اعلرب كثير منام باذه العقدة إكا كلبوا عن اإلسالم والمسلمين.
ومححن هنححا ينب ححي ال تلقححذ النلححا اللححي وصححلوا إلياححا قضححايا مسححلامة ،وإنمححا
ينب ي ي تناقي في

وء منا النقد واللمحي

للروايات.

ويسححلنكر الححدكلور يوسححو القر ححاو وصححو الححبع
بأنه ظلمات بعضاا فوق بع

للاريخنححا اإلسححالمي

 ،وبأي ال البية العظمى من حكامنا المسحلمين –

بعد عصحر الراشحدين – كحانوا حكحام ظلحم فيقحول« :إي فحي كلحك ظلمحا
وتحامال

تحام على تاريخنا».

***

ظلحم،
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االيلااد واللرديد
()7

بين الضوابم ال رعية والحايات المعاصرة

المد ل:
 من مواليد يماورية مصر العربية عام .1926 حفظ القرآي الكريم وهو دوي العاشرة من عمره. حصح علحى العالميحة فحى صحول الحدين محن يامعحة اا هحر عححام ،1953وعلححى دبلححوم معاححد الدراسححات العربيححة فححى الل ححة واادب عححام  ،1958وعلححى
الكلوراة عحام  1973محن الكليحة نفسحاا وكانحت رسحالله عحن المكحاة و ثرهحا فحى
ح الم كالت االيلماعية.
 عميحححد كليحححة ال حححريعة والدراسحححات اإلسحححالمية برامعحححة ققحححر .والمحححديرالملسن لمركم بحو؛ السنة والسيرة النبوية برامعة ققر.
 عضححو الاي ححة العليححا للفلححوى والرقابححة ال ححرعية لالتحححاد الححدولي للبنححوفاإلسالمية.
 عضو مرلن مناء الدعوة اإلسالمية فى إفريقيا. قبير مرمن الفقه اإلسالمى اللابن لمنظمة الملتمراإلسالمي.ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )7حوار يرته مرلة «اامة» الققرية بإشراب مدير تحريرها ااسلاك عمحر عبيحد حسحنة
فححي رمضححاي سححنة  1408هححـ (إبري ح سححنة 1988م) .وصححدر فححي كلححاب «فقححه الححدعوة:
مالمح وآفاق» لأسلاك عمر عبيد حسنة.
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 عضو ملسن للاي ة الخيرية اإلسالمية العالمية. لو بضعة وثالثين كلابا في مخللو يوانحب الدراسحات اإلسحالمية تلقاهحاه العلم بالقبول والثناء ،ف
طبن كثرها عدة طبعات ،وتريم بعضحاا إلحى يملحة
من ل ات العالم.
م مؤلفاته:
 فقه المكاة ،وقد شاد لحه المخلصحوي بأنحه :لحم يللحو مثلحه فحي مو حوعه،وقححال عنححه ااسححلاك محمححد المبححارف رحمححه هللا :هححو عم ح تنححوء بمثلححه المرححامن
الفقاية ،ويعلبر حدثا هامحا فحي اللحأليو الفقاحي ،وقحال عنحه ااسحلاك بحو ااعلحى
المودود رحمه هللا :إنه كلاب هذا القري في الفقه اإلسالمي.
 الحالل والحرام ،طبن كثر من ثالثين محرة ،وهحو ملحريم إلحى العديحد محنالل ات.
 اإليماي والحياة – العبادة في اإلسالم – فلاوى معاصرة – يحر المسحلمينفححي المرلمححن اإلسححالمي – ثقافححة الداعيححة – درك النفكبححة الثانيححة – ييح النصححر
المن ود – نفححات ولفححات (ديحواي شحعر) – الصححوة اإلسحالمية بحين الرمحود
واللقرب (الكلاب الثاني في سلسلة كلاب اامة).
إلى يانحب الكثيحر محن المقحاالت والدراسحات والبححو؛ العلميحة ،والم حاركة
في العديد من الملتمرات والمللقيات اإلسالمية والندوات العلميحة .ولعح نظحرة
سححريعة علححى عنححاوين الكلححب اللححي قححدماا للمكلبححة اإلسححالمية تعقححي صححورة
وا حة عن شمولية اهلماماته .والقحدر الاحام الحذ سحاهم بحه فحي ت حكي العقح
اإلسححالمي المعاصححر ،ومححا منحححه مححن الفقححه الضححرور لللعام ح مححن الحيححاة،
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وتصويب المسحار للعمح اإلسحالمي وترشحيد الصححوة للللحمم المحنا الصححيح
وتأمن منملقات القريس.
يحححرى ي الحركحححة اإلسحححالمية تعنحححي مرمحححوا العمححح اإلسحححالمي الرمحححاعي
ال عبي المحلسب المنبثحس محن

حمير اامحة ،والمعبحر بصحدق عحن شخصحيلاا

وآالماا وآمالاا وعقيدتاا و فكارها وقيماا الثابلة وطموحاتاا الملرددة وسحعياا
إلى الوحدة.
كما يرى نه لين من العدل تحمي الحركة اإلسالمية مس ولية ك محا عليحه
مسححلمو اليححوم مححن

ححياا وتمححمق وتخلححو؛ ب ح إي كلححك هححو حصححيلة عصححور

الرمود وعاود االسلعمار ،وإي كاي علياا بال شك قحدر محن المسح ولية يحوا
ما لدياا من سباب وإمكانات مادية ومعنوية هيأها هللا لاا ،اسحلخدمت بعضحاا،
و هملت بعضا آقر ،و ساءت اسلعمال بع
ويرى

ثال .

رورة ي تقحو الحركحة اإلسحالمية محن نفسحاا لللقحويم والمرايعحة،

و ي ت رن بناءها على تقحديم النصحح وإي كحاي محرا ،والنقحد وإي كحاي مويعحا،
وال يرو الخلم بين الحركات اإلسالمية واإلسالم كاته ،فنقحد الحركحة ال يعنحي
نقد اإلسالم ،وإي كاي بع
نقححح

العلمحانيين ينقحدوي الحركحة اإلسحالمية لينفحذوا إلحى

اإلسحححالم و حكامحححه وشحححرا عه ،ولقحححد عصحححم هللا اامحححة ي ترلمحححن علحححى
ححاللة ،ولكنححه لححم يعصححم

يماعححة مناححا ي تخقححي و تضح قصوصححا فححي

القضايا االيلاادية اللي تلعدد فياا وياات النظر.
ويقححول« :إي بع ح

المخلصححين يخححافوي مححن فححلح بححاب النقححد ي يلرححه َمححن

يحسححنه و َمححن ال يحسحححنه ،وهححذا هححو العحححذر نفسححه الححذ يعححح بعحح

العلمحححاء
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يلواصححوي بسححد بححاب االيلاححاد ،والوايححب ي يفححلح البححاب اهلححه ،وال يبقححى فححي
النااية إال النافن وال يصح إال الصحيح».
وهو ال ينكر تعدد الرماعات العاملة لإلسالم ،وال يرى مانعا محن اللعحدد إكا
كححاي تعححدد تنححوا وتخص ح
وال رف ،و قحرى تخحل

 :فرماعححة تخححل

بلحريححر العقيححدة مححن الخرافححة

فحي تحريحر العبحادات وتقايرهحا محن البحدا ،وثالثحة

تفعنى بم كالت ااسرة ،ورابعة تعنى بالعم السياسحي ،وقامسحة تاحلم بالعمح
اللربو  ،ويمكن ي تعم بع

الرماعات من الرمحاهير وبعضحاا ا قحر محن

المثقفححين ،علححى شححرط ي يفحسححن الرميححن الظححن ببعضححام ،و ي يلسححامحوا فححي
مواطن الخالب ،و ي يقفوا صفا واحدا في القضايا الكبرى.
ويرى ي على الحركحة اإلسحالمية ي تنلقح محن مرحلحة الكحالم إلحى مرحلحة
العم على مسلوى اإلسالم ومسلوى العصر – وال يعفياحا محن سحلال اللحاريس
ي تقول إناا كانت

حية لمخققات دبرتاا قوى يانمية معادية لإلسالم محن

الخارج – و ي تعم في إطحار النخبحة والرمحاهير معحا .وسحوب تحنرح الحركحة
اإلسالمية عندما تصبح حركة ك المسلمين ال حركة ف ة من المسلمين.
ويأقذ على بع

العاملين لإلسالم حرماي نفسحام محن العمح لخيحر النحاك

و مسححاعدتام حلححى تقححوم الدولححة اإلسححالمية المريححوة ،فاححو يححرى ي كح مامححة
هلالء االنلظار؛ فام واقفوي في طابور االنلظار دوي عم يذكر حلحى يلحقحس
موعودهم.
ويححرى

ححرورة اللخقححيم القححا م علححى اإلحصححاء ودراسححة الواقححن ،و ي محن

آفات الحركة اإلسالمية المعاصرة لبحة الناحيحة العاطفيحة علحى االترحاه العقلحي
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والعلمححي ،كمححا ي االسححلعرال يع ح الحركححة اإلسححالمية تخححوض معححارف قب ح
واناا ،و كبر من طاقلاا.
ويأقذ علحى بعح

العحاملين لإلسحالم النفحور محن اافكحار الححرة والنمعحات

اللرديديحة اللححي تخححالو المححألوب والمسححلقر مححن اافكححار ،و ححيقام بححالمفكرين،
وربما صدروا ب أنام قرارات شبه بقرارات الحرماي.
ويقول« :إي اتباا هواء العامحة شحد ققحرا محن اتبحاا هحوى السحلقاي؛ اي
الذين يلبعوي هوى السلقاي يفك فوي ويفرفضوي».
ويححرى ي االسححلبداد السياسححي لححين مفسححدا للسياسححة فحسححب ب ح هححو مفسححد
لإلدارة واالقلصاد وااقالق والدين  ..فاو مفسد للحياة كلاا.
ويرى ي الصحوة اإلسالمية تمث فصحا وتيحارات ملعحددة كلاحا تلفحس فحي
حباا لإلسالم ،واعلما ها برسالله ،وإيماناحا بضحرورة الريعحة إليحه ،والحدعوة
إلى تحكيم شريعله ،وتحرير وطانه ،وتوحيد مله.
ويعلبححر هححم تيححارات الصحححوة و عظماححا هححو الليححار الححذ

سححماه« :تيححار

الوسححقية اإلسححالمية»؛ انححه الليححار الصحححيح القححادر علححى االسححلمرار ،كلححك ي
ال لو دا ما قصير العمر وفقا لسنة هللا.
ويرى ي من هم المحاور اللي يقوم علياا هذا الليار ،والمعالم اللي تميمه:
 الرمن بين السلفية واللرديد. الموا نة بين الثوابت والمل يرات. -اللحذير من اللرميد واللرم ة لإلسالم.
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 الفام ال مولي لإلسالم.وينصححح الحركححة اإلسححالمية ي تعم ح علححى ترشححيد الصحححوة ،وال تحححاول
احلواءها و السيقرة علياا ،فمحن الخيحر ي تبقحى الصححوة ححرة يحر منسحوبة
إلى يماعة و هي ة و حمب.
يرى نه لين من العدل وال من اامانحة ي نفح ج لمح ال حباب وححدهم مسح ولية
مححا تورطححوا فيححه ،و تححورط فيححه بعضححام مححن لححو فححي الفكححر و تقححرب فححي
السححلوف ،والعرححب ننححا ننكححر علححى ال ححباب اللقححرب وال ننكححر علححى نفسححنا
اللسيب ،ونقالحب ال حباب باالعلحدال والحكمحة وال نقالحب ال حيوخ والكبحار ي
يقاروا نفسام من النفاق.
ويرى ي ال باب

اق كرعحا بنفاقنحا وتناقضحنا فمضحى وححده فحي القريحس

إلى اإلسالم دوي عوي منا.
ويرى ي الملسسحات الدينيحة الرسحمية – علحى هميلاحا وعراقلاحا – لحم تعحد
قادرة على القيحام بمامحة ترشحيد الصححوة ال حبابية وعحالج ظحاهرة ال لحو محا لحم
ترفححن السححلقات السياسححية يححدياا عناححا ،و ي الححذ يعححيي مرححرد ملفححرج علححى
الصحححوة اإلسححالمية و مرححرد ناقححد لاححا وهححو بعيححد ال يسححلقين ي يقححوم بححدور
إيرححابي فححي تسححديدها وترشححيدها ،فححال بححد لمححن يلصححدى لنصححح ال ححباب مححن ي
يعاي ام ويلعرب على حقيقة حالام.
ويرى ي سباب الخالب قا مة في طبيعحة الب حر ،وطبيعحة الحيحاة ،وطبيعحة
الل ة ،وطبيعة اللكليو ،فمن راد ي يميح الخحالب بالكليحة فإنمحا يكلحو النحاك
والحيحاة والل حة وال حرا ن

حد طبا عاحا ،و ي الخحالب العلمحي ال ققحر فيححه إكا
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اقلري باللسامح وسعة اافس ،وتحرر من اللعصب و يس النظر.
ويححرى ي اامححة المسححلمة اليححوم ابلححدعت فححي ديححن هللا ،واالبلححداا فححي الححدين
اللة ،ويمدت في ش وي الدنيا والرمود في الحدنيا ياالحة ،وكحاي اايحدر باحا
ي تعكن الو ن فللبن في مر الدين وتبلدا في مر الدنيا.
ويرى ي من العلماء من قصر في وايب الحبالل المبحين ،ومحنام محن م حى
في ركاب السالطين ،ومنام من يع محن نفسحه ياحا ا للفريح الفلحاوى حسحب
القلب.
والحكام في ال الب شبه ب عوبام وهم إفرا مرلمعام.
وال شحححك ي ااخ الحححدكلور يوسحححو القر حححاو يعلبحححر محححن بحححر الفقاحححاء
المعاصرين الذين يلملعوي بقدرة ملميحمة علحى النظحر الحدقيس محن قحالل كسحبه
الملعمس للعلوم ال رعية ،وترربلحه الميدانيحة فحي مرحال العمح اإلسحالمي ،كمحا
يعلبر من المفكرين الذين يملا وي باالعلحدال ،ويرمعحوا بحين محكمحات ال حرا
ومقلضيات العصر ،ترمن مللفاته بين دقحة العحا جلم ،وإشحراقة ااديحب ،وححرارة
الداعية.

***
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المقدمة
فححي حححد مللقيححات الفكححر اإلسححالمي بححالرما ر اقلححرح حححد الم ححاركين ت ييححر
موعححد صححالة الرمعححة ليكححوي فححي يححوم العقلححة فححي الححبالد يححر اإلسححالمية (يححوم
ااحححد) وكححاي االقلححراح يححديرا بلفححت االنلبححاه إلححى قضححية االيلاححاد – اللححي كححاي
المللقى منعقدا ب أناا صال – فا يدق هذا االقلحراح فحي مرحال االيلاحاد؟ م
ي االيلاححاد بلعريفححه ال ححرعي ،وببدايلححه منححذ عصححر الرسححول صححلى هللا عليححه
وسححلم وعبححر مراحلحححه اللاريخيححة حلحححى عصححرنا الحا ححر ،لحححه طححر مححححددة،
ومراالت يفلاح للعلماء فياا ي يبحذلوا الراحد ويرلاحدوا ،و قحرى ال مرحال فياحا
لاليلااد؟ل
وقالل اللقور لحركحة الحيحاة ،ين حأ كثيحر محن الم حاك والقضحايا ،وتظاحر
نواا ملعددة من المعامالت ترع الحاية دا ما ماسة لويود المرلاحدين الحذين
تلححوافر فححيام شححروط االيلاححاد – سححواء كححاي االيلاححاد مقلقححا م فححي مسححا
يم ية .كما يقرح اامر في االيلااد قضحية اللرديحد؛ فلللرديحد يضحا مرحاالت
ومفححاهيم ،وه ح المرححدد فححرد و يماعححة؟ وفححيم يرححددوي؟ لقححد حححاول بعضححام
الدقول إلى الفكر اإلسالمي بمقاعن عديدة تحت شعار  :االيلااد واللرديد.

***
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المراح اللاريخية لاليلااد
* االيلاححاد مححن الححدين ،وهححو صح مححن صححوله اللححي تثبححت حيويححة اإلسححالم
وقدرتححه علححى إيرححاد الحلحححول المناسححبة لم ححكالت الحيحححاة الملرححددة ،فمححا هحححي
المراح اللاريخية لحركحة االيلاحاد؟ وهح

لحس بابحه – كمحا يقحول بعضحام –

في عصور معينة؟ و َمن يلحم مس ولية هذا اامر؟
** بد االيلااد ،منذ عاد النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم ،كمحا ظاحر كلحك فحي
قصة «صالة العصر في بني قريظة» ،وفي حدي معاك ر حي هللا عنحه ححين
رسله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن ،وسأله« :بمااا تقضي نن ُ
عرض
لَ وضاء » ،فقحال :بكلحاب هللا ،قحال« :فوإن لوم تجود » قحال :فبسحنة رسحول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،قال« :فإن لم تجد » ،قال :يلاحد بر يحي وال آلحو .فحأقره
يود إسحناده عحدد محن اا محة مثح ابحن تيميحة،
و ثنى عليه ،وهو حدي م اور ا
وابن القيم ،والحذهبي ،وابحن كثيحر و يحرهم .وقحد ايلاحد عحدد محن الصححابة فحي
عدد من القضايا في يبلام عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وبل ه كلحك ،فمحنام
من قره على ايلااده ،ومنام من صحح ققأه.
بعححد عاححد النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم ايلاححد الصحححابة ر ححي هللا عححنام،
وواياححوا م ححكالت الحيححاة الملرححددة فححي مرلمعححات الحضححارات العريقححة الل حي
ورثوهححا بحلححول إسححالمية اقلبسححوها مححن نصححو

اإلسححالم و مححن هديححه العححام،

وويدوا فيه لك عقدة حال ،ولك داء دواء.
وايلاححاد الصحححابة فححي وقححا ن الحيححاة ،وفقااححم لححدين هللا فححي عالياححا ،يمث ح
بحس الفقه ااصي لإلسالم الذ يلسم بالواقعيحة ،والليسحير ،ومراعحاة ال حريعة
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والنححاظر فححي فقححه الخلفححاء الراشححدين و فححي فقححه ابححن مسححعود وابححن عبححاك
وعا ة و يرهم – ر واي هللا عليام – يرد كلحك وا ححا للعيحاي ،ويحوقن ي
الصحابة هم فقه ااييال لروح اإلسالم.
ومن اامثلة على كلحك :موقحو عمحر ومحن معحه محن فقاحاء الصححابة ،مثح :
علي ومعحاك ،ححين بحى قسحمة رض العحراق علحى الفحاتحين؛ باعلبارهحا نيمحة
لام ربعة قماساا ،كما هو ظاهر قوله تعالى{ :و ۡ
ٱعل ُم ٓواق أنيموا غن ۡمووُم كمو ش ۡويء

فوووو ين يّلِل ُ ُمسووووهُ} [اانفححححال ،]41 :ور ى ي توقححححو اارض لمصححححلحة ااييححححال
اإلسححالمية ،وقححال لمححن عار ححه :تريححدوي ي يححأتي آقححر النححاك ولححين لاححم
شيء؟ل
وقال له علي ومعاك :انظر مرا يسن ول الناك وآقرهمل
وقرر بذلك ويحوب تكافح اامحة فحي يميحن ييالاحا ،إلحى يحوار تكافلاحا فحي
يمين ققارها.
ومث ح كلححك موقححو عثمححاي ر ححي هللا عنححه مححن

ححالة اإلب ح  ،فقححد يححاء فححي

الحدي اامر بلركاا ،وقال لمن سأله عناا« :ما لَ وموا لهوا معهوا حوِا ُا
وٗقا ُا ،ترد الماء ،وت كل الشجر حووى يو تي ُبهوا» .وهكحذا كانحت تلحرف
ححوال اإلب ح فححي عاححد بححي بكححر وعمححر مرسححلة تلنححات  ،ال يمسححاا حححد ،حلححى
يردها صاحباا ،فلما كاي عاد عثماي ،ويد الناك قد ت يحروا ،واملحدت اايحد
إلى

وال اإلب  ،فلم يعد بعضاا يص إلى صحاباا ،فحر ى المصحلحة تعينحت

في اللقاطاا ،فعين راعيا يرمعاا ويعرفاا ،فحإي لحم يرحد صحاحباا باعاحا وحفحظ
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الثمن له حلى يريء.
وفي عاد علي ر ي هللا عنه ر ى تضمين الصناا إكا

اا ما في يحديام

من ملاا الناك ،من ي يدهم في ااص يد مانحة ،ولكحن عليحا قحال« :ال يصحلح
الناك إلى كلك».
وهكححذا كححاي فقححه الصحححابة فححي سححعة فقححه ،وواقعيلححه ،وتيسححيره ،مححن اللمامححه
بااصول وال ريب.
كونحوا محدارك
وقد سار في هذا االتراه تالميذ الصحابة محن اللحابعين الحذين ا
فقاية في ك اامصار تعلم ،وتفلي فحي النحوا ل ،وتوايحه كح ححاد؛ بححدي ،
ومححن هححذه المححدارك و الرامعححات اللححي ن ححأت تحححت سححقوب الروامححن ،بححر
م حححاهير اا محححة صححححاب المحححذاهب الملبوعحححة مثححح  :الثحححور  ،وااو اعحححي،
والقبر  ،وداود الظاهر رحمام هللا.
وقد كاي المرلادوي في القروي ااولى كثر من ي يحصروا ،وقحد تنوعحت
م ححاربام ومححداركام فححي اسححلنباط ااحكححام ،ولكححنام اتفقححوا علححى ي المصححدر
ااساسي احكام ال ريعة هو الكلاب والسنة؛ فالكلاب هو ااص  ،والسحنة هحي
ال ححارحة والمبينححة ،ويححأتي بعححد كلححك اإليمححاا والقيححاك عنححد يماححور اا مححة،
وتأتي بعحد كلحك المصحادر اللبعيحة ااقحرى ،مثح  :االسلحسحاي ،واالسلصحالح،
وسححد الححذرا ن ،ورعايححة العححرب ،وشححرا مححن قبلنححا ،و يرهححا ممححا اقللححو فيححه
الفقااء ما بين مثبت وناب ،وموسن ومضيس.
الماحححم ي الفقحححه نمحححا واسحححلبحر ،وكثحححرت مسحححا له الواقعحححة ،والملوقعحححة و
المفلر حححة ،ودونحححت كلبحححه ،وق جعلحححدت قواعحححده ،و ف حححبقت طرا حححس اسحححلنباطه
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بواسقة علم ااصول الذ ابلكحره المسحلموي ،وال يويحد عنحد محة مثلحه ،ويفعحد
من مفاقر اللرا؛ اإلسالمي.
وقد ظ الفقه اإلسالمي ساك القضحاء والفلحوى فحي المرلمعحات اإلسحالمية
كلاحححا حلحححى دقححح االسحححلعمار بحححالد المسحححلمين ،وعحححمل ال حححريعة عحححن اللقنحححين
والقضاء إال في دا رة

يقة هي ما سموه« :ااحوال ال خصية».

ولين صحيحا ما يقال :إي اإلسالم قد عق بعحد عصحر الخلفحاء الراشحدين،
فإي الذ ال شك فيه ي المسلمين طحوال اثنحي ع حر قرنحا ،لحم يكحن لاحم دسحلور
وال قانوي يلحاكموي إليحه يحر ال حريعة اإلسحالمية ،بحر م محا ححد؛ محن سحوء
الفام و سوء اللقبيس احكاماا السمحة.
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إ الق باب االيلااد
ما عن إ الق باب االيلااد فنقول:
صحححبحت الدولحححة العثمانيحححة م حححربا يعلحححس عليحححه الكثيحححروي كححح ااققحححاء
والعثرات في شلى المرحاالت ،فحالواقن ي سحيقرة اللقاليحد واللعصحب المحذهبي
وكبول شررة االيلاحاد المقلحس محور سحبقت الدولحة العثمانيحة ،واسل حرت فحي
ققار العالم اإلسحالمي بنسحب ملفاوتحه ،وإي لحم يخح عصحر محن العصحور محن
مرلادين ومرددين ،حلى ويدنا اإلمام السيوطي (الملوفى  911هحـ) يعلحن نحه
بل مرتبة االيلااد المقلس ،ويريو لنفسحه ي يكحوي مرحدد الما حة اللاسحعة كمحا
هو الم اور في فام الحدي الوارد في اللرديد ،ويللو كلابه «الحرد علحى محن
قلد إلى اارض ،ويا ي االيلااد في ك عصر فرض».
وفححي القححري الثححاني ع ححر نرححد المرححدد الكبيححر حكححيم اإلسححالم حمححد بححن عبححد
الرحيم المعروب باسحم :شحاء ولحي هللا الحدهلو (الملحوفى  1176هحـ) صحاحب
«حرة هللا البال ة» و يره من الكلب ااصيلة ،وفي القري الثالح ع حر يظاحر
فحي الحيمن اإلمحام المرلاحد المقلحس محمحد بحن علحي ال حوكاني (الملححوفى 1255
هححـ) الححذ ترلححى ايلاححاده فححي الفححروا وااصححول فححي كلبححه «ني ح ااوطححار»
و«السي الررار» و«الحدرار المضحي ة» وشحرحه «الحدرر البايحة» و«إرشحاد
الفحول إلى تحقيس الحس من علم ااصول».
على نه من اإلنصاب للواقن ولللاريس ي نقول:
إي الدولححة العثمانيححة اهلمححت بالراححاد كثححر مححن اهلماماححا بااليلاححاد ،مححن ي
القيادة اإلسالمية تحلاج إلى كال اامرين :االيلااد لمعرفحة الاحدى وديحن الححس
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الذ بع هللا به رسوله صحلى هللا عليحه وسحلم ،والراحاد لحمايلحه والحذود عنحه؛
وقد قال شيس اإلسحالم ابحن تيميحة ر حي هللا عنحه« :ال بحد للحدين محن كلحاب هحاد
وحديد ناصر» م يرا إلى قوله تعالى{ :لق ۡد أ ُۡٗ ۡولنا ُُُٗولنا ب ۡٱلب ك ننو وأنز ۡلنوا معهُو ُم
اس ب ۡٱلق ۡس أط وأنز ۡلنا ۡٱلحديد ف ه ب ۡ س شوديد وم ننفو ُ للنيواس}
ۡٱلك نو و ۡٱلم زان ل قُوٍ ٱلني ُ

[الحديد.]25 :
وكاي اهلمام الدولة العثمانية بالحديد –

 :بالرانحب العسحكر – كثحر محن

الرانب الفكر  ،حلى كانت الصدمة المذهلة بمواياة ناضة ال رب الحديثة.

***
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االيلااد المعاصر
* يقححول بعضححام :إي حركححة االيلاححاد فححي العصححر الحححدي قححد بححد ها يمححال
الححدين ااف ححاني ،إال ي تالمذتححه مححن بعححده عححادوا تححدريريا إلححى االقلصححار علححى
الن

 ،فأصبحوا قرب إلى اللقليحد – قاصحة محمحد رشحيد ر حا – فاح يمكحن

و ن هذه الراود في إطارها المناسب من حركة االيلااد؟
** هذه المقولة تدل على ي قا لاا لم يحم علما بمدلول االيلاحاد ومراالتحه
وشححروطه ،ولححو حححاط بححذلك علمححا لعححرب ي المسححيرة كانححت تصححاعدية ،ولححم
تنلكن كما عموا ،ب بد بالعموميات والمرمالت ثم قحذت تلخصح

 ،وبحد

ريراية ثحم شحرعت تنضحبم ،فال حيس محمحد عبحده كحاي قحرب إلحى االنضحباط
بمحكمات ال را من شيخه ااف حاني بحكحم ثقافلحه اا هريحة الملعمقحة ،والسحيد
محمححد رشححيد ر ححا كححاي قححرب إلححى االنضححباط بمحكمححات ال ححرا مححن شححيخه
ااسححلاك اإلمححام ،بمححا لححه مححن سححعة اطححالا علححى كلححب السححنة وا ثححار ،وإنلححاج
المدرسة السلفية اللي يمثلاا اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابحن القحيم ،وهحو الحذ شحن
حمالتححه القويححة مححن مرللححه العليحححدة «المنححار» علححى الرمححود واللقليححد ،وكلحححب
المقاالت اإلصالحية ،والفلاوى العلمية اللرديدية قالل ثل قحري محن الممحاي،
وكاعحت ايلاححادات ال ححيس رشححيد ،وفلححاواه اللرديديححة فححي العححالم اإلسححالمي كلححه،
ولقيت من القبول كثر مما لقيله ايلاحادات شحيخه علحى قللاحا ،محا السحيد يمحال
الدين فال نكاد نعرب له ايلاحادا معينحا ،وقحد كانحت شخصحيله شخصحية الحمعيم
«الثحححا ر» المحححوقظ للعقحححول ،المححححرف للم حححاعر ،المثيحححر للامحححم والعحححما م ،ال
شخصية الفقيه المنضبم بأصول وقواعد ،وك ميسر لما فقلس له.
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آرا حه فحي تأويح القحرآي ،كقولحه فحي

قصححة آدم ،وكالمححه عححن القيححر اابابيحح  ،ونحححو كلححك ،وعححذره ي الحضححارة
ال ربيححة كانححت فححي وياححا ،وكححاي االنباححار باححا علححى شححده ،لححذا لبححت النمعححة
العقلية ومحاولة إقضاا الن

حلى يوافس المفاهيم الرديدة.

ومن اإلنصاب لمن يريد تقويم شخ

ما ،وتقدير فكره وعملحه ،ي يضحعه

فححي إطححاره اللححاريخي الخححا  ،ال يعححدو بححه مانححه ومكانححه إلححى ماننححا نحححن
ومكاننا ،فبع ما يبدو لنا اليوم وا حا مسلاما ،لم يكن كذلك في منه ،فحرحم
هللا امرءا نصو من نفسه ،و عقى ك عم ما يسلحقه ،و قام ال اادة هلل.

***
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االيلااد وآفاقه
* االيلااد ال رعي فرض كفاية حينا ،وفرض عين حينا آقر ،وله مدلولحه
ومرالححه وشححروطه ،ه ح يمكححن تحديححد هححذه القضححايا حلححى ال تخححللم اامححور،
ويدق باب االيلااد من لين هال له؟
** االيلاححاد هححو بححذل ايححة الراححد ،واسححلفرال ايححة الوسححن ف حي اسححلنباط
ااحكام ال رعية من دللاا؛ لقريس النظحر وإعمحال الفكحر ،وهحو فحرض كفايحة
على اامة في مرموعاحا ،تحأثم إكا لحم يلحوافر لاحا عحدد محن بنا احا يسحد حايلاحا
فيه ،وهو فرض عين على من نن في نفسحه الكفايحة لحه ،والقحدرة عليحه ،إكا لحم
يرد في المسلمين من يسد مسده.
وااليلااد يعم في منققلين:
فيه ،مما تركه ال ارا لنا قصدا منه ،رحمحة بنحا

نحداُما :منققة ما ال ن

يححر نسححياي؛ لححيمأ المرلاححدوي هححذا الفححرال بمححا يحقححس مقصححد ال ححارا ،وفححس
مسححححالك االيلاححححاد اللححححي يلبعوناححححا ،مححححن القيححححاك و المصححححلحة المرسححححلة و
االسلحسححاي و اسلصحححاب الحححال – و يححر كلححك – ومححن المالحححظ ي بع ح
المرححاالت كثححرت فيححه النصححو

إلححى حححد اللفصححي حيانححا ،مثحح  :العبححادات

وش وي ااسرة؛ اناا مما ال يكاد يل ير بل ير المماي والمكاي ،والحايحة ماسحة
إلححى نصححو

ححابقة لمنححن اللنححا ا مححا مكححن كلححك ،وإلححى يانححب كلححك تويححد

مراالت تق فياا النصو

إلى حد كبيحر ،و تحأتي عامحة مرملحة ،للحدا للنحاك

حريححة الحركححة فححي االيلاححاد انفسححام – فححي

ححوء ااصححول الكليححة – وفححس

مصالح مرلمعام ،وظروب عصرهم .دوي ي يردوا من النصحو

المفصحلة
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ما يقيدهم ،و يعوق مسيرتام ،كما في ش وي ال ورى ،ونظام الحكحم ،وقحوانين
اإليراءات والمرافعات و يرها.
وثان وهما :منققة النصو

الظنية ،سحواء كانحت ظنيحة الثبحوت – ومعظحم

ااحادي النبويحة كحذلك – و ظنيحة الداللحة – ومعظحم نصحو
فويود الن

القحرآي كحذلك،

ال يمنن االيلااد كما يلوهم واهم ،ب تسعة ع ار النصحو

و

كثر قابلة لاليلااد وتعدد وياات النظر ،حلى القرآي الكريم كاته يحلم تعحدد
اافاام في االسلنباط منه ،ولو قذت آيحة مثح آيحة القاحارة فحي سحورة الما حدة،
وقر ت ما نق من قوال في اسلنباط ااحكام مناحا ،لر يحت بو حوح صحدق محا
قول.
وبرانب هاتين المنققلين المفلحوحلين لاليلاحاد ،تويحد منققحة فحي ال حريعة
م لقحححة بإحكحححام ،ال يحححدقلاا االيلاحححاد ،وال يرحححد حايحححة لحححدقولاا؛ إناحححا منققحححة
الققعيححات فححي ال ححريعة ،مث ح ويححود الفححرا

ااصححيلة ،كالصححالة والمكححاة

والصيام ،وتحريم المحرمات اليقينية ،كالمنا ،وشرب الخمر ،والربا ،و ماحات
علياححا بصححريح القححرآي،

ااحكححام الققيعححة ،كأحاديحح المواريحح المنصححو
و حكام الحدود والقصا  ،وعدد المقلاقات والملوفى عنان واياحن ،ونححو
كلك مما ياءت به النصو

الققعية في ثبوتاا ،الققعية في دالالتاا.

هذا النوا من ااحكام – اللي ال يدقلاا االيلااد – هحو الحذ يرسحد الوححدة
الفكرية والسلوكية لأمة ،فال يرو ي تدق معلرف االيلااد ،ليبحح باحح ،
ه يرو السماح بحالخمر محن يح السحيااح؟ و نفعقح الصحيام محن يح

يحادة

اإلنلحححاج؟ و نر ج لمحححد الحححح تحححوفيرا للعملحححة الصحححعبة؟ و نعلحححس المكحححاة اكلفحححاء
بالضرا ب الو حعية؟ و نعقح الححدود والقصحا

إشحفاقا علحى المرحرمين –
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كأننا رحم من هللا بعباده – {وُ ۡل ءأنوُمۡ أ ۡعل ُم أٍ ي
ٱّلِلُ} [البقرة ،]140 :وهحذا هحو الحذ

يرب االحلراك منه:
ي نرلاد فيما ال يرو  ،فيه ،و ي يل باب االيلااد من لين هحال لحه ،وال
تلحقس فيه شروطه ،وهذا هو الذ دعا بع

العلمحاء قحديما ي ينحادوا بحإ الق

بحححاب االيلاحححاد ،ليسحححدوا القريحححس علحححى اادعيحححاء والملقفلحححين .علحححى ي بحححاب
االيلااد سيظ مفلوحا ،وال يملحك ححد إ القحه بعحد ي فلححه رسحول هللا صحلى
هللا عليححه وسححلم ،وال يسححن فححردا و مرموعححة مححن العلمححاء ي يقولححوا فححي واقعححة
تعرض علحيام ،لحين لنحا ححس االيلاحاد فياحا؛ اي ااقحدمين لحم يقولحوا شحي ا فحي
شأناا ،إك ال ريعة ال بد ي تحيم بك فعال المكلفين ،و ي يكحوي لاحم حكحم فحي
ك واقعة ،وهذا ما ال يخللو فيه اثناي.

***
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من هو المرلاد؟
* ال بد من توافر شروط محددة فيمن يلصدى لاليلاحاد ال حرعي :فمحا هحي
هذه ال روط؟ وه تنسحب على المرلادين عموما ،م ي هناف فرقحا بحين محن
يلصدى لاليلااد المقلس ،ومن يلصدى لاليلااد الرم ي؟
** لين في اإلسالم طبقة قاصة تحلكر االيلاحاد و تلوارثحه ،إك لحين فيحه
كانوت وال «إكليروك» ،ولكن هناف عالمحا ملخصصحا يملحك دوات االيلاحاد
وتلحقس فيه شروطه ،فاو الذ يرلاد فيمحا يعحرض عليحه محن وقحا ن ،ويصحدر
فياا ر يه بما انلاى إليه ايلااده ،صاب و ققأ.
وشححروط المرلاححد معروفححة ومفصححلة فححي كلححب صححول الفقححه ،مناححا :شححروط
علميحححة ثقافيحححة ،مثححح  :العلحححم بالل حححة العربيحححة ،والعلحححم بالكلحححاب والسحححنة ،والعلحححم
بموا ن اإليماا المليقن ،والعلحم بأصحول الفقحه وطرا حس القيحاك واالسحلنباط،
والعلحم بمقاصحد ال حريعة وقواعحدها الكليحة ،وهححذا ااقيحر هحو الحذ ر اكحم عليححه
اإلمام ال اطبي ،ويعله سبب االيلااد؛ وال بد من هذا كله ي يكحوي لديحه ملكحة
االسححلنباط ،وهححي تنمححو بممارسححة الفقححه ومعرفححة اقححلالب الفقاححاء ومدارسححام،
ولاذا قالواَ « :من لم يعرب اقلالب الفقااء لم ي م را حة الفقه».
وشححرط آقححر نباححه عليححه اإلمححام حمححد ،وككححره ابححن القححيم فححي كلابححه « عححالم
الموقعين» وهو :معرفة الناك ،وهذا محر ماحم؛ ال يعحيي المرلاحد الحذ يفلحي
الناك في برج عايي و صومعة منعملة ويصدر حكاما بعيدة عن الواقحن ،و
يقبس حكام عصحر انقضحى و نحاك مضحوا علحى عصحر آقحر و نحاك آقحرين،
م فحال هحذه القاعحدة العظيمححة :ي الفلحوى تل يحر بل يححر الممحاي والمكحاي والحححال
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والعرب ،كما ككر المحققوي.
ويسححللمم هححذا اطححالا المرلاححد علححى حححوال مرلمعححه ،وإلمامححه بااصححول
العامة لثقافة عصره بحي ال يعيي في واد والمرلمن من حولحه فحي واد آقحر،
فاو يسأل عن شياء قد ال يدر شي ا عحن قلفيلاحا وبواعثاحا و ساسحاا الفلسحفي
و النفسححي و االيلمححاعي فيلخححبم فححي تكييفاححا والحكححم علياححا؛ اي الحكححم علححى
ال يء فرا عن تصوره ،كما يقول علماء المنقس.
والمرلاد الحس هحو الحذ ينظحر إلحى النصحو

واادلحة بعحين ،وينظحر إلحى

الواقححن والعصححر بعححين قححرى حلححى يححوا م بححين الوايححب والواقححن ،ويعقححي لكح
واقعة حكماا المناسب لماكناا و ماناا وحالاا.
وهناف شرط آقر فحي المرلاحد ،وهحو شحرط دينحي قالقحي ،وهحو ي يكحوي
عدال مر ي السيرة ،يخ ى هللا فيما يصدر عنه ،ويعلم نه في فلحواه فحي مقحام
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فال يلبن هواه ،وال يبيحن دينحه بحدنياه ،فمحا بالحك
بدنيا يره؟ل
وإكا كححاي هللا تعححالى قححد اشححلرط العدالححة لقبححول ال ححاادة فححي معححامالت النححاك
فكيحو بمحن ي حاد فححي ديحن هللا ،ويلححد؛ عحن هللا تعححالى بأنحه حح كحذا ،وحححرم
كذا ،و ويب كذا ،ورق

كذا؟ل

وهحذه ال ححروط العلميححة اللححي ككرناهححا إنمحا يرححب توافرهححا فححي حححس المرلاححد
المقلس،

 :الذ يرلاد في يمين بواب الفقه ومسحا له ،محا المرلاحد الرم حي

فيكفيححه ي يحححيم مححن العلححم بمححا يلعلححس بمسححألله ،بعححد ي تكححوي عنححده المححلهالت
العلميحححة العامحححة ،بنحححاء علحححى ي االيلاحححاد يلرحححم  ،وهحححو القحححول الحححرايح عنحححد
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ااكثرين.
فيسلقين سلاك االقلصحاد ي يرلاحد فحي مسحألة محا فحي مرحال تخصصحه ،إكا
حاط بك محا ورد فياحا محن نصحو

 ،ومحا يلعلحس باحا محن ايلاحادات ،إكا كحاي

لديه المعرفة بأصول االسلدالل ،وقواعد اللعارض واللرييح ،و ير كلك.

***
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وابم االيلااد المعاصر
* ثارت مناق ات كثيحرة ححول قضحية االيلاحاد فحي السحنوات ااقيحرة ،ممحا
دى إلحى ظاححور بعح

االيلاحادات المنحرفححة فححي هحذا السححبي  ،ومححا دام اامححر

كحححذلك فحححال بحححد محححن و حححن

حححوابم ترحححب مراعاتاحححا فحححي االيلاحححاد ال حححرعي

المعاصر حلى يمكن للمسلمين اللعرب على هذه االتراهات ونبذها.
** الضححوابم اللححي ينب ححي مراعاتاححا فححي االيلاححاد المعاصححر سححلقين ي
يملاا في هذه النقاط:
 البعححد عححن منققححة «الققعيححات» فمرححال االيلاححاد مححا كححاي دليلححه ظنيححا مححنااحكححام ،وال يرححو لنححا ي ننسححاق وراء الملالعبححين الححذين يريححدوي ي يحولححوا
معحول نعلمحد عليحه،
الققعي إلى ظني ،والمحكم إلى مل ابه ،وبذلك ال يبقى لنحا ا
وال ص نحلكم إليه.
 وكمححا لححم نرححم تحوي ح الققعححي إلححى ظنححي ،يرححب ال نحححول الظنححي إلححىققعححي ،ونححمعم اإليمححاا فيمححا يثبححت فيححه الخححالب ،فححال يصححح ي ن ححار سححيو
اإليمححاا فححي ويححه ك ح مرلاححد ،كمححا فع ح معاصححرو ابححن تيميححة فححي اقلياراتححه
وايلااداته ،من ي اإلمام حمد قال« :من ادعى اإليماا فقد كحذب ،محا يدريحه؛
لع الناك اقللفوا وهو ال يدر ».
 ق ى ما ق اه هو الاميمحة النفسحية محام الحضحارة الوافحدة ،واالسلسحالمللواقححن القححا م فححي مرلمعاتنححا المعاصححرة ،وهححو واقححن لححم يصححنعه اإلسححالم ،ولححم
يصنعه المسلموي ،بح صحنعه لاحم االسحلعمار الملسحلم ،وفر حه علحيام بحالقوة
والمكر ،وقام هذا الباط الحدقي فحي فلحة محن هح الححس ااصحي الحذ لحدى
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المسلمين.
لاححذا يرححب رفححن كلححك النححوا مححن االيلاححاد – إي صححح ي يسححمى ايلاححادا –
وهححو ايلاححاد «اللبريححر للواقححن» قاصححة إكا كححاي فيححه إر ححاء للسححلقة الحاكمححة،
وايلاححاد «اللقليححد لآلقححرين» كايلاححاد الححذين يحححاولوي منححن القححالق ،وتعححدد
المويات ،ومحاربة الملكية الفردية ،وتسوي الفوا د الربوية ،و يرها.
 يرححب ي يلحححرر المرلاححد مححن الخححوب بك ح لوانححه ،الخححوب مححن سححلقايالملسحلقين مححن الحكححام ،الححذين يريححدوي فلحاوى يححاهمة دا مححا تبححرر تصححرفاتام،
وتضفي ال رعية على عمحالام ،والخحوب محن سحلقاي الرامحدين المقلحدين محن
العلماء ،الذين ي نوي ال ارة على ك ايلااد يديد ،وهم الذين وراء سحرن ابحن
تيمية ومحنه المللابعة ،فقد كانت محنله رحمه هللا منام ال محن السحالطين ،و ي
يلححححرر محححن الخحححوب محححن سحححلقاي الرمحححاهير والعحححوام الحححذين يسحححلقين هحححلالء
المقلدوي ي يثيروهم على ك ر

مخالو لما لفوه.

 يرب ي نفسح صدورنا لاليلااد وإي قالو ما ن أنا عليه محن آراء ،و ينلوقن الخقأ من المرلاد ،وال نضيس به كرعحا؛ انحه ب حر يحر معصحوم ،وقحد
وربا ر
يكوي ما حسحبناه ققحأ هحو الصحواب بعينحه ،ف

رفضحه يماحور النحاك

يوما ،ثم صحبح بعحد كلحك هحو الحر

المقبحول والمرتضحى ،ولحين فحي اإلسحالم

سححلقة «بابويححة» تقححول :هححذا الححر

صححواب؛ في ححدو صححوابا ،ويسححلحس البقححاء،

وكلك ققأ ،فيحذب من الويود ويحكم عليه باإلعدام.

***
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االيلااد اإلن ا ي وااليلااد االنلقا ي
* هنححاف قضححايا معاصححرة يحلححاج المسححلموي فياححا إلححى فقححه ملرححدد يحح لاححم
م ححكالتام ،مححا هححي هححم هححذه القضححايا؟ وكيححو تححرى ه حذه اامححور داق ح إطححار
العملية االيلاادية؟
** نظححرا لل يححر ش ح وي الحيححاة عمححا كانححت عليححه فححي ااعصححار الما ححية،
وتقححور مرلمعححات اليححوم تقححورا هححا ال فححي اافكححار والسححلوف والعالقححات ،فححإي
عصرنا الحا ر حوج ما يكوي إلى االيلاحاد ،وكلحك بعحد الثحورة اللكنولوييحة
يرا اا ي طرحت قضايا يديدة ك الرحدة مثح :
اللي ي ادها العالم ،وكاي من ا
طفححال اانابيححب ،وشححل الرنححين ،و را ااعضححاء ،ونق ح الححدم ،ومححا يححد فححي
العالقات الدولية واانظمة المالية واالقلصادية من شياء لحم يعرفاحا السحابقوي،
و عرفوا بعضاا في صورة مص رة يدا.
فاحححذه ومحححا شحححابااا تقلضحححي ايلاحححادا يديحححدا ،وهحححو محححا نسحححميه «االيلاحححاد
اإلن ا ي»

 :الذ يصدر فيه المرلادوي حكما يديدا ،وإي لحم يلقحدم محن قحال

به من فقاا نا السابقين ،ولحم يحن

عليحه ححد؛ مثح

كحاة العمحارات والمصحانن

وااسححام والسححندات والرواتححب ،واعلبححار الححذهب وحححده سححاك نصححاب النقححود،
وإيرححاب كححاة اارض المسححلأيرة علححى كح مححن المالححك والمسححلأير ،كح فياححا
وص ح إليححه إكا بل ح نصححابا ،فالمالححك يمكححي اايححرة بمقححدار كححاة الخححارج مححن
اارض ،والمسححلأير يمكححي الخححارج مححن را و ثمححر ،طارحححا منححه اايححرة؛
اناا دين عليه.
وهناف ايلااد آقر سميه «االيلااد االنلقا ي» وهو اقليحار ريحح ااقحوال
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من تراثنا الفقاي العظيم ،مما نراه قرب إلحى تحقيحس مقاصحد ال حرا ومصحالح
الخلس ،و ليس بظروب العصر؛ وقد يكوي االنلقاء داق المذاهب ااربعة مثح
تححرييح مححذهب بححي حنيفححة فححي إيرححاب المكححاة فححي ك ح مححا قريححت اارض،
وترييح مذهب ال افعي في إعقاء الفقير كفاية العمحر ،وتحرييح محذهب مالحك
في إبقاء سام المللفة قلوبام.
وقححد يكححوي االنلقححاء مححن قححارج المححذاهب اابعححة ،فاا مححة ااربعححة – علححى
يالللام وفضلام – ليسوا ك الفقااء ،فاناف من عاصرهم من نظرا ام ،ومحن
يمكححن ي يكححوي قححد تفححوق علححيام ،وهنححاف مححن سححبقام مححن شححيوقام مححن فقاححاء
الصحابة واللابعين لام بإحساي ،ممن هم فض منام بيقين.
فححال حححرج فححي ااقححذ بمححذهب حححدهم إكا تححريح لححدينا باعلبححارات شححرعية،
كااقذ بمذهب عمر ر ي هللا عنه في اللضييس في واج الكلابيات إكا قيحو
محححنام علحححى نسحححاء المسحححلمين و الذف ج لريحححة ،و قيحححو عحححدم اللحححدقيس فحححي شحححرط
اإلحصاي{ :و ۡٱل ُم ۡحِ نن ُ م ٱليِي أُوتُواق ۡٱلك نوو } [الما حدة]5 :

 :العفيفحات محنان،

و ااقذ بمذهب عقاء في إيراب الملعة لك مقلقحة ،و ااقحذ بمحذهب بعح
السلو فحي عحدم وقحوا القحالق فحي حالحة ال ضحب ال حديد ،وهحو محا فسحروا بحه
ححدي َ« :ل اووال فووي نغووال » ،و مححذهب بعضححام فححي إيقححاا طححالق الححثال؛
بلفظة واحدة و في مرلن واححد ،طلقحة واححدة ريعيحة فقحم ،وهحو محا فلحى بحه
ابن تيمية وابن القيم ،ومثله :عدم إيقاا القالق البحدعي،
الحي

 :القحالق فحي حالحة

 ،وكذلك القالق إكا ريد منه الحم علحى شحيء و المنحن منحه ،فيعامح

معاملة اليمين ،وفيه كفارة يمين.
ونحو كلك ااقحذ بمحذهب بعح

السحلو فحي ويحوب الوصحية لمحن ال يحر؛
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من ااقربين ،وعلى ساسه قام فحي مصحر و يرهحا قحانوي «الوصحية الوايبحة»
لأحفححاد إكا مححات آبححاؤهم و ما حاتام فححي حيححاة والححديام ،فلاححم نصححيب الوالححدين
ب رط ال يميد على الثل .
ومححن كلححك مححا ريحححه ال ححيس عبححد هللا بححن يححد آل محمححود ر ححين المحححاكم
ال رعية وال وي الدينية بدولة ققر من اإلفلحاء بمحذهب عقحاء وطحاووك محن
اللابعين في يوا رمي الرمرات قبح الحموال فحي الحح  ،تيسحيرا علحى النحاك،
ورفعححا للحححرج والم ححقات الاا لححة اللححي يلعححرض لاححا النححاك مححن المحححام حححول
المرمى ،إلى حد الاالف تحت ااقدام.
وااليلااد الذ نحلاج إليه في عصرنا هو «االيلااد الرماعي» الذ يقحوم
في صورة مرمن فقاي عالمي ،يضم الكفايات العلمية العالية ،ويصدر حكامحه
بعد دراسة وفح

 ،ب حراعة وحريحة ،بعيحدا عحن

ح م الحكومحات ،و ح م

العوام.
ومحن هحذا ؤكححد نحه ال نححى عحن االيلاحاد الفححرد الحذ ينيححر القريحس مححام
االيلااد الرماعي بما يقدم من دراسات ملأنية مخدومة.

***
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الدعاة واللرديد
* يفححلام بع ح
ومعاداة

الححدعاة إلححى اإلسححالم حيانححا بححأنام نصححار للرمححود والل ححديد،

ترديد ،فا يرتبم هذا بحقيقحة واقعحة ،م نحه يحرتبم بر بحة قحرى

قفية؟
وه لنا ي نلعرب على الموقو الصحيح من قضية اللرديد؟
** ينقسم الناك ب أي اللرديد إلى صناب ثالثة:
 -1عححداء اللرديححد الححذين يريححدوي ي يبقححي ك ح قححديم علححى قدمححه ،حكمححلام
المحأثورة :محا تحرف ااول لآلقحر شحي ا ،وشحعارهم المرفحوا :لحين فحي اإلمكححاي
بدا مما كاي.
وهم برمودهم يقفوي في ويه

ترديحد :فحي العلحم ،فحي الفكحر ،فحي اادب،

فحححي الحيحححاة ،فمحححا بالحححك بالحححدين؟ل إي مرحححرد كلمحححة «اللرديحححد» بالنسحححبة للحححدين
يعلبروناا هرطقة.
وفي مرال الدين ويدت ف لاي ينلاي موقفاما إلى «ترميحد اإلسحالم» وهمحا:
ف ة مقلحد المحذاهب ،الملعصحبين لاحا ،الحذين يرفضحوي

قحروج علياحا ،وال

يعلرفوي بحس االيلااد لفرد وال لرماعة في هذا العصر.
والف ة ااقرى هي اللحي سحميلاا «الظاهريحة الرحدد» و عنحي باحم الححرفيين
الحححذين يقفحححوي يامحححدين عنحححد ظحححواهر النصحححو
مقاصححدها ،وال يفامححوي الرم يححات فححي

 ،وال يمعنحححوي النظحححر إلحححى

ححوء الكليححات ،وال ححرو ي تححراهم

يقيموي معارف حامية من ي محور هام حية فحي الحدين ،وهحلالء و ول حك قحوم
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مخلصوي لإلسالم ،ولكحنام معحه كحاام اللحي تسحببت فحي محوت وليحدها ،بحبسحه
واإل الق عليه قوفا عليه من ال من والاواء.
 -2ويقابح هحلالء :ال ححالة فحي اللرديححد ،الحذين يريحدوي ي ينسححفوا كح قححديم،
وإي كاي هو ساك هوية المرلمن ،ومبرر ويوده ،وسر بقا حه ،كأنمحا يريحدوي
ي يحذفوا « من» من الل ة ،ويحذفوا «علم اللاريس» من علوم اإلنسايل
وترديد هلالء هو الل ريب بعينحه ،إي قحديم ال حرب حدا عنحدهم يديحدا ،فاحم
يدعوي إلى اقلباسه بخيره وشره وحلوه ومحره ،وهحلالء هحم الحذ يسحخر محنام
الرافعي رحمه هللا حين دق معركلحه معاحم «تححت رايحة القحرآي» وقحال :إناحم
يريدوي ي يرددوا الدين والل ة وال من والقمر.
ورد عليام شاعر اإلسالم محمد إقبحال بحأي «الكعبحة ال ترحدد برلحب حرحارة
لاا من وروبا» و شار إليام حمد شوقي – ميحر ال حعراء – فحي قصحيدته عحن
اا هر:
ولو اسلقاعوا في المرامن نكروا/من مات من آبا ام و ع لمرا
من ك ساا في القديم وهدمه/وإكا تقدم للبناية قصرا
وهذا الصنو والذ قبله هما اللذاي شكا مناما اامير شكيب رسحالي ححين
قال :إنما

اا الحدين بحين يامحد وياححد ،كلحك ينفحر النحاك منحه برمحوده ،وهحذا

يضلام عنه برحوده.
 -3وبحححين هحححذين الصحححنفين يبحححر صحححنو وسحححم ،يحححرف
ويحود ا قرين ،ويللمن الحكمة محن

يمحححود ااولحححين،

وعحاء قريحت ،ويقبح اللرديحد ،بح

يححدعو إليححه ،وينححاد بححه ،علححى ي يكححوي ترديححدا فححي ظ ح ااص حالة اإلسححالمية،
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يفرق بين ما يرو اقلباسه ،وما ال يرو  ،ويميم بين ما يال م وما ال يال م.
إنه يدعو إلى قذ العلم المحاد واللقنحي بكح محا يسحلقيعه ممحا تحلحاج اامحة
إليه ،ب رط ي ناضم اللكنولوييا ونن اا ال ي ن لرياا ونظ

رباء عناا.

وهذا هحو موقحو دعحاة اإلسحالم الحقيقيحين  ..إي شحعارهم :الرمحن بحين القحديم
النافن والرديد الصالح ،واالنفلحاح علحى العحالم دوي الحذوباي فيحه ،والثبحات علحى
ااهداب والمرونة في الوسا  ،والل ديد في ااصول والليسير في الفروا.
* بححين االيلا حاد واللرديححد – كمفاححوم معاصححر – صححلة ،فححإكا كححاي اإلسححالم
يعلبر االيلااد داة لفام حكحام القحرآي والسحنة ،فاح يقبح اإلسحالم اللرديحد كمحا
يقب االيلااد؟
م نه ينافي طبيعة الدين الذ يحاء ليضحبم الحيحاة بعقا حده وقيمحه ومفاهيمحه
و حكامه؟ م ي لك مناما مراله الذ يعم فيه؟
** ده ني إنكار عالم فا

نسبة اللرديد إلى الدين – في ححوار محن ححد

الصحفيين – باعلبار ي الحدين ثابحت ال يلرحدد وال يلقحور ،ودافعحه إلحى هحذا –
فيما علقد – ق يله ي يفام الناك من إطحالق كلمحة «ترديحد الحدين» إعمحال يحد
الل يير فيه بالحذب و الميادة ،فأراد ي يسد الباب كلية بإنكار مقلس اللرديد.
والحقيقة ي الحدي ال ريو قد فص في هذه القضية ،وكلك فيما رواه بحو
داود والححاكم والبياقحي و يحرهم ،بإسحناد صححيح« :نن هللا يبعو لهوِه األموو
على ُأس كل مائو ٗنو م يجدد لها أمور دينهوا» ،ولحين بعحد قحول رسحول
هللا قول ،وال بعد حكمه حكم.
وكثيححر مححن العلمححاء المخلصححين ينكححروي شححياء ثابلححة لسححوء اسححلخدام بعح
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الناك لاا ،وهم باذا يعالروي الخقأ بخقأ ،والمحنا السحليم هحو إثبحات الثابحت،
وإعقاؤه اللفسير الصحيح ،ورد ك فام و تفسير ققأ.
فلرديححد الححدين ثابححت بححالن

 ،ولكنححه لححين هححو االيلاححاد بعينححه ،وإي كححاي

االيلاححاد فرعححا منححه ،ولونححا مححن لوانححه ،فااليلاححاد ترديححد فححي الرانححب الفكححر
والعلمححي ،مححا اللرديححد في ححم الرانححب الفكححر  ،والرانححب الروحححي ،والرانححب
العملي ،وهي الروانب اللي ي ملاا اإلسالم ،وهي :العلم واإليماي والعم .
و ملنا حوج ما تكوي اليوم إلى محن يرحدد إيماناحا ،ويرحدد فضحا لاا ،ويرحدد
معالم شخصيلاا ،ويعم على إن اء يي مسلم يقوم فحي عحالم اليحوم بمحا قحام بحه
يي الصحابة من قب  ،وهو الذ سميناه «يي النصر المن ود» ،وقد بد هحذا
االيلااد ريال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ،فمنام من قضى نحبحه ،ومحنام محن
ينلظححر ،مححن مثححال :سححعيد النورسححي ،وحسححن البنححا ،و بححي ااعلححى المححودود
رحماححم هللا ،وعلححى مححن بعححدهم ي يكملححوا المسححيرة ويصححححوها حلححى يححلم هللا
نوره.

***
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المرددوي
* للحدي ال حريو« :نن هللا يبعو علوى ُأس كول مائوو ٗونو مو يجودد
لهِه األمو أمر دينها» همية في القضية ،فماكا تعني كلمة «م » كما وردت
فححي الحححدي ؟ وه ح تظ ح عمليححة ترقححب المسححلمين لفححرد مرححدد مال مححة للفكيححر
المسححلم فححي بدايححة و ناايححة ك ح قححري هرححر ؟ فححي ظ ح الفاححم اإلسححالمي لححدور
الرماعة في حياة الفرد يبدو مفاوم الححدي يح ج لمح المسحلم مامحات وتبعحات فحي
إطار ترديد مر الدين.
** هححذا الحححدي الححذ رواه بححو داود فححي سححننه ،والحححاكم فححي مسححلدركه،
والبياقي في معرفة السنن وا ثار ،و يرهم من اا مة ،يمد اامة ب عاا قحو
من اام  ،يقرد عناا ظالل اليأك ،ويبعح فياحا الحروح واامح فحي ي هللا ال
يدعاا طويال انياب الضعو حلى يفلرسحاا ،وال لحدقاي الامحود حلحى يخنقاحا،
وال لمخالب اللممق حلى تقللاا .ب يايي لاا بحين قحري وآقحر َمحن يرمعاحا محن
شلات ،ويحيياا من موات ،ويوقظاا محن سحبات ،وهحذا بعح

معحاني اللرديحد،

فاو يرددها بالدين ،ويردد باا الدين.
وقد فام شراح الحدي

ي المراد بـ «من» يردد الدين فيه :فرد واححد ،يابحه

هللا من الفضا العلمية والخلقية والعلمية ما يردد بحه شحباب الحدين ،ويعيحد إليحه
الحيوية والقوة عن طريس كلم نحافن ،و عمح صحالح ،و ياحاد كبيحر ،وهحذا محا
يعلام يحاولوي تحديد هذا المردد على ر ك ك قحري ،فحاتفقوا حينحا ،واقللفحوا
حينا آقر؛ فقد اتفقوا على ي مرحدد الما حة ااولحى :قحامن الراشحدين عمحر بحن
عبد العميم ،ومردد الما حة الثانيحة :اإلمحام محمحد بحن إدريحن ال حافعي ،ومرحدد
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الما ححة الخامسححة :بححو حامححد ال مالححي ،ومرححد الما ححة السادسححة :ابححن دقيححس العيححد،
واقللفوا فيما عدا كلك اقلالفا شاسعا.
و رى ي «من» في الحدي – وفي ل ة العحرب عامحة – تحدل علحى الرمحن،
كما تدل على المفرد ،وهي هنا تدل على الرمن كذلك ،فمن يردد الدين فحي كح
قري لين بالضرورة فردا معينا ،ب يماعة من الناك ،قد يكوي منام العلمحاء،
ومنام الوالة ،ومنام القواد ،ومحنام المربحوي ،وقحد يكونحوي فحي بلحد واححد ،وقحد
يكونوي في عدد من البالد .وقد يعم ك منام وحده في مراله ،وقحد يلعحاونوي
فيما بينام فيما ي به الرابقة و الرمعيحة ،وقحد يكحوي ترديحد بعضحام فحي مرحال
الدعوة والثقافة ،وآقر و آقرين فحي مرحال الفقحه ،ويماعحة فحي مرحال اللربيحة
واللكوين ،و يرهم في مرحال اإلصحالح االيلمحاعي ،وف حة قحرى فحي المرحال
االقلصاد  ،وسواها فحي المرحال السياسحي .وال محانن محن تعحدد هحذه المرحاالت
واقلالب لواي العم واللرديد ،علحى ي يكحوي اقحلالب تنحوا وتخصح
اقلالب تضحاد وتنحاق

 ،ال

 ،عنحي :ي يكحوي هنحاف تكامح وتناسحس وتعحاوي بحين

هحذه اانححواا المخللفححة مححن العمح  ،بحيح يكمح بعضححاا بعضححا ،وي ححد بعضححاا
ر بع
كلك إلى

 ،ال ي ينكر بعضاا علحى ا قحر ،و يعحوق بعضحاا بعضحا؛ فيحلد
عفاا يميعا وقوة عدا اا.

إي ربم اللرديد بفرد واححد فحذ ،يرعح النحاك يعي حوي علحى مح ظاحوره،
وك ما عليام انلظاره حلى تن س اارض عنه ليردد ما عرموا عنه.
والذ

راه ي يربم اللرديحد برماعحة و مدرسحة و حركحة ،يقحوم كح مسحلم

يور فياا بنصيبه فحي موكحب اللرديحد ،ويسحام علحى قحدر طاقلحه فحي مسحيرته،
وال يصححبح السححلال :ملححى يظاححر المرححدد للححدين؟ بح يكححوي :مححاكا عمح للرديححد
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بين اللرديد واللبديد
* فحححي عالمنحححا اإلسحححالمي ارتحححبم اللرديحححد والمرحححددوي باتراهحححات مخللفحححة،
ودعاوى باطلة من علمانية و إلحاد قفي ،للرريد المسحلمين محن حقيقحة ديحنام،
فا هذا هو اللرديد ،وهلالء هم المردلجدوي؟
** تسمية هلالء بـ «المرددين» تسمية ققأ ،هحلالء مبحددوي ال مرحددوي؛
انام ال يملوي إلى اللرديد الحقيقي بصحلة ،فلرديحد شحيء يعنحي العحودة بحه إلحى
ما كاي عليه عند بدايله وظاوره اول مرة ،وتحرميم محا صحابه محن قلح علحى
مر العصور ،من اإلبقحاء علحى طابعحه ااصحي  ،وقصا صحه المميحمة ،هحذا محا
نصححنعه فححي

قصححر و بنححاء ثححر عريححس نريححد ترديححده ،فححال نسححمح بل ييححر

طبيعله ،وتبدي يوهره ،و شكله ،و مالمحه ،ب نحر

كح الححر

علحى

الريححوا بححه إلححى عاححده ااول ،مححا إكا هححدمناه و قمنححا مكانححه بنححاء شححامخا علححى
القرا الحدي  ،فاذا لين من اللرديد في شيء.
والذين شرت إليام في سلالك هم من هذا النوا الحذ يريحد هحدم «الرحامن»
القديم ليقيم على نقا ه «كنيسة» حديثحة ،بكح مقوماتاحا وقصا صحاا ،إال نحه
فكلب علياا اسم «يامن».
والذ سمى هلالء «مرددين» إنمحا هحو االسحلعمار وتالميحذه وعمحالؤه محن
صححرين ،وتسححميلام الحقيقيححة «عبيححد الفكححر ال ربححي» فاححم ال
المسل ححرقين والمن ج ل
يرقححوي ليكونححوا تالميححذ الفكححر ال ربححي ،فححإي الللميححد ينححاقي سححلاكه ،وقححد يخالفححه
ويرد عليه ،ولكن موقو هلالء من الفكر ال ربحي هحو اللبعيحة والعبوديحة ،اللحي
ترى ي ك ما يلمن به ال رب هو الحس ،وك محا يقولحه فاحو صحدق ،وكح محا
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يفعله فاو يمي  ،ويسحلو فحي هحذا عبيحد اليمحين وعبيحد اليسحار ،فمنبحن الرميحن
واحد ،وكلام فرا من ال ررة الملعونة فحي القحرآي واللحوراة واإلنريح  :شحررة
المادية الخبيثة اللي تفرل اإلنساي من الحروح ،والحيحاة محن اإليمحاي ،والمرلمحن
من هداية هللا ،وقد ك حو يحو دعيحاء اللرديحد هحلالء سحلاكنا الحدكلور محمحد
الباي رحمه هللا في كلابه القحيم «الفكحر اإلسحالمي الححدي وصحلله باالسحلعمار
ال ربي».
المرححدد الحقيقححي هححو الححذ يرححدد الححدين بالححدين وللححدين ،مححا مححن يريححد ترديححد
الححدين مححن قاريححه،

 :بمفححاهيم مسححلوردة و فكححار دقيلححة ،ويرححدده لمصححلحة

ال رب و ال رق فاو بعد ما يكوي عن اللرديد الحس(.)8

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )8قححام حححد اإلقححوة فححي «مرلححة اامححة» بححإيراء هححذا الرححمء مححن الحححوار مححن الححدكلور
القر او في رمضاي  1404هـ  -حميراي (يونيو) 1984م.
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م كالت النظام ير اإلسالمي
* هناف مرموعة مور نرى ي لاا عالقة وثيقة بقضايا االيلااد.
يرى بع

الكلاات والمفكرين اإلسالميين ي اإلسالم كفي بح الم حكالت

الذاتية النايمة عن تقبيس نظامه بعد ي ترذرت سحباباا بسحبب إبعحاد ال حريعة
عن الساحة ،و ي سبب كثير من الم كالت اللي نراها هحو تقبيحس نظمحة يحر
إسالمية ،ولحو طبحس النظحام اإلسحالمي لمحا كحاي لاحا ويحود ،ولمحا احلايحت إلحى
ايلااد وحلول ،و ي االيلااد لمثح هحذه الم حكالت يمكحن ي يفصحنو فحي بحاب
إيراد المبررات و المسو ات لحركة المرلمعات ير اإلسالمية ،ويأتي علحى
حساب العم إلقامة المرلمن اإلسالمي ،وإي اإلسالم يأبى مثح هحذا اللرحم ء
واللبعححي

 ،ويرححب ي يلقححذ كك ح  ،حلححى شححاعت الكلمححة الم ححاورة« :قححذوا

اإلسالم يملة و دعوه».
وقد ال تكحوي الم حكلة – كمحا نلصحورها – باحذه السحاولة ،قاصحة و ي هحذه
المرلمعحححات هحححي مرلمعحححات مسحححلمين ،إي لحححم ن حححلرط فحححي تسحححمية المرلمحححن
اإلسالمي ،ي يكوي مللمما اإلسالم في نظامه.
والمسلموي يواياوي بم كالت كثيرة ال بد لام من اللعام معاا.
فمححا مححدى دقححة هححذا الححر ؟ وه ح نلححرف المسححلمين تححا اين ،م ال بححد لنححا مححن
االيلااد في بياي حكم ال را ،فيما يقن
** قد ناق تف هذا الر

من مقدورهم؟

حول «االيلااد المعاصر ومحدى يديلحه ويحدواه»

فححي الفص ح ااقيححر مححن كلححابي «االيلاححاد فححي ال ححريعة اإلسححالمية» ،مناق ححة
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تفصحححيلية ،وقالصحححة محححا قولحححه هنحححا ننحححي قحححدر وياحححة نظحححر هحححلالء الكلحححاب
والمفكححرين اإلسححالميين ،و قححدلر دوافعاححم اللححي دعححلام إلححى هححذا القححول ،وهححم
مأيوروي إي شاء هللا على ايلاادهم ،صابوا فيه م قق وا.
ولكني قالفام في هذا االتراه ،و رى ي من وايب الفقيه و المفكر المسحلم
ي يريححب النححاك المسححلمين مححن حولححه إكا سححألوه :مححاكا سيصححنعوي فححي شح ونام
ومعامالتام وعالقاتام القا مة بالفع ؟ وما الح لما يعانوي من م حكالت ،وإي
كاي سبباا البفعد عن اإلسالم؟
إنحححك ال تسحححلقين ي تليححح اإليابحححة حلحححى يقحححوم المرلمحححن المسحححلم الكامححح ،
وتسححلأنو الحيححاة اإلسححالمية الملكاملححة ،وال تسححلقين ي توقححو عرلححة الحيحححاة
االيلماعية ،فال تلحرف يَمنة وال يسرة ،حلى تعود حكام اإلسالم كلاا.
إي النحححاك وال بحححد سحححيظلوي يبيعحححوي وي حححلروي ،وينلرحححوي ويسحححلالكوي،
ويلبادلوي السلن والخدمات ،وين وي فيما بينام عالقات ملنوعة ،ملحأثرين فحي
هححذا كلححه بمححلثرات شححلى ،عقا ديححة وثقافيححة وايلماعيححة وسياسححية ،ومححن هححذه
ااشياء ما يوافس اإلسالم ك الموافقة ،ومناا ما يخالفه ك المخالفحة ،ومناحا محا
يوافس في بع

 ،ويخالو في بع

والمسححلم الحححري

.

علححى دينححه ال بححد ي يسححأل :مححا مححوقفي مححن هححذا؟ كيححو

تعامححح محححن البنحححك ،ومحححن اللحححأمين ،ومحححن ااسحححام والسحححندات ،ومحححن شحححاادات
االسلثمار؟  ...إلس.
كمححا يسححأل آقححروي عححن هححذه الملسسححات القا مححة اللححي بححر ت فححي يبححة
ال ححريعة اإلسححالمية ،والحيححاة اإلسححالمية ،واللححي ال ينكححر ي بعضححاا كححاي مححن
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را االسلعمار إبااي سقوته ونفوكه؛ ه هحذه الملسسحات مرفو حة محن لفاحا
إلى يا اا؟ م مناا ما يفقب  ،ومناا محا يفحرف

؟ وإكا كانحت مرفو حة فمحا البحدي

اإلسالمي لاا؟ م ال يويد بدي لاا في الح اإلسالمي؟
إننا نعلم ي هللا تعالى ال يحرم على الناك شي ا إال وفي الحالل ما يعو حام
عنححه ،وال يمكححن ي يسححد ال ححارا علححى النححاك بابححا إال ويفححلح لاححم بابححا – وربمححا
بوابا – قيرا منه.
وهححذا كلححه يويححب علينححا ي نرلاححد فححي

ححوء نصححو

ال ححرا وقواعححده

للبح عن حلول إسالمية للم كالت اللي يعانياا النحاك ،ويريحدوي ي يعرفحوا
حكم ال را فياا ،وكيو يلعاملوي معاا.
و ي نرلاد كذلك إليراد البدا النظرية اإلسحالمية للمعحامالت والملسسحات
ير اإلسالمية ،حلى يايي هللا من يحول البدا النظرية إلى واقن عملحي ،كمحا
حد؛ بالنسبة لفكرة البنوف اإلسالمية.
ك ح مححا ؤكححده هنححا شححد اللأكيححد هححو تحححذير المرلاححد و المفكححر المسححلم مححن
الخضحححوا لضححح م الواقحححن القحححا م ،ومحاولحححة تبريحححره واالعلسحححاب فحححي تفسحححير
ي عناقاا ،إل فاء ال رعية عليه؛ من ي هذا الواقحن لحم يصحنعه
النصو  ،ول ُّ
صنن لاحم ،وفحرض علحيام ،و ورثحوه بعحد
اإلسالم وال المسلموي مخلارين ،ب
ف
كلك فاسلسلم لحه محن اسلسحلم ،محن بحاب الر حا بحاامر الواقحن ،كمحا يرحب علحى
المرلاححد المسححلم ال ينسححى بححححال ي اإلسححالم نسححي وححححده ،و نلححا لسححنا عبيحححدا
للحضارة ال ربية ،و ي لنا ديننا ،ولل رب دينحه ،ولنحا تراثنحا ،ولحه تراثحه ،فحنحن
نأقححذ منححه ونححدا وفقحا لمواريثنححا وقيمنححا الدينيححة والحضححارية ،وال نقبح ي نلبححن
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سننه شبرا ب بر ،وكراعا بذراا.
ف
على ي كثيرا من المراالت اللحي تحلحاج إلحى ايلاحاد يديحد لحين ناشح ا عحن
تقبيس نظمة ير إسحالمية ،بح هحي محن ثمحار تقحور الحيحاة والمرلمعحات فحي
العصححور الحديثححة ،وقصوصححا بعححد ثححورة اللكنولوييححا ،وقفححمات البيولوييححا،
ووثبحححات علحححم القحححب والرراححححة ،وثحححورة االتصحححاالت والمعلومحححات ،و حححمو
الفضاء ،وصنن «الكومبيوتر»  ...إلس ،ممحا ثحار م حكالت ال تعحد ،تحلحاج إلحى
حلول ،و س لة ال تحصى ،تحلاج إلى إيابات.
فا يسعنا ي نصمت ون لس فواهنا ،حلحى يحكحم اإلسحالم ما حة فحي الما حة،
م نرلاد لبياي موقو ال را من هذه المسلردات ،و يرنا على هللا؟
علقد ي وايبا علينا ي نرلاد في هذه المراالت وتلحك ،مححاولين ي نرلحي
موقححو اإلسححالم فححي يححر لححو وال تفححريم ،وال حححرج علينححا إي ققأنححا فححي
محاوالتنححا ،فسححيويد مححن ياديححه هللا للصححواب ،ولححن ترلمححن هححذه اامححة علححى
الضاللة ،وااليلااد من هله – ولو ققأ – قير من الرمود وإبقحاء كح شحيء
على ما هو عليحه ،فحالرمود محوت وااليلاحد حيحاة ،والمرلاحد محأيور ،والرامحد
ير معذور.
ما عبارة «قذوا اإلسالم يملة و دعحوه» فاحي صححيحة إكا فرفعحت شحعارا
في ويحه محن يقحول :نأقحذ بعح

اإلسحالم ونحرف

بعضحه ا قحر ،مثح  :نأقحذ

بالصالة ،وال نأقذ بالمكاة ،نأقذ بلحريم الميلة والدم ،وال نأقحذ بلححريم الخمحر
والميسر ،نأقذ حكحام ااسحرة ،وال نأقحذ حكحام الححدود  ...هكحذا ،فمثح هحلالء
نقول لاحم محا قالحه هللا تعحالى لبنحي إسحرا ي { :أفو ُ ۡؤمنُوون بوب ۡع

ۡٱلك نوو وت ۡكفُ ُورون
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بب ۡع } [البقرة.]85 :
بيححد ننححا ننبححه علححى ي االيلاححاد فححي عصححرنا لححه ممالححس كثيححرة ،انملححس إلياححا
كثيححروي ،ولححم يححن مناححا إال الراسححخوي فححي العلححم ،الححذين يرمعححوي بححين الثقححة
والورا واالعلدال.
كمححا ي االيلاححاد الصحححيح المن ححود لححه معححالم و ححوابم يرححب ي يحححر
علياا من و عله ااقدار في مو ن من يرلاد و يفكر للمسلمين.
وقد تحدثت عن هذه الضوابم ،وتلحك الممالحس ،باللفصحي الحال م ،فحي مقحام
آقر(.)9
مححا إكا ويحححد إنسححاي مسحححلم ريححس فحححي المحرمححات ،ويريحححد ي يلححوب محححن
بعضاا ،وإي بقحي مصحرا علحى بعضحاا ،ا قحر ،فلوبلحه مقبولحة كمحا قحرر كلحك
مححة اإلسححالم ،مث ح ال مالححي وابححن القححيم و يرهمححا ،وال يف ححلرط فححي اللوبححة ي
تكوي من يمين الذنوب ،وإال لحررنا ما وسن هللا تعالى.
ومثحح هححذا يقححال فححي المرلمححن المسححلم ،الححذ يريححد ي يلقاححر مححن بعحح
الموبقحات اللحي ورثاحا محن عاحود سحابقة ،ويريحد ي يلقحدم ققحوة نححو اللقبيحس
الكام لإلسالم ،فنحن نرحب باذه الخقوة ،ونقالب بالمميد.
ومث ح كلححك لححو حححد؛ عححدواي علححى البقيححة الباقيححة مححن ت ححرين اإلسححالم فححي
مرلمعنا مث قوانين ااسرة والميرا؛ والوصية والوقحو و يرهحا ،فحإكا ححاول
الحكام تقليصاا و االعلداء على شيء مناا ،فال يمكن ي نقابح كلحك بالصحمت
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9انظححر :فص ح (معححالم و ححوابم اليلاححاد معاصححر وقححويم) مححن كلححابي «االيلاححاد فححي
ال ريعة اإلسالمية».
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واالسلسححالم ،مبححررين كلححك باححذه الححدعوى ال ربيححة :إمححا اإلسححالم كلححه ،وإمححا ال
شيءل
وال نسى ي قرر هنا ي االتراه إلى رف

االيلاحاد فحي قضحايا المرلمحن،

واتاام الذين يفلوي الناك في هحذه اامحور بالاميمحة النفسحية إنمحا هحو فحرا عحن
ص كبير ،هو القول براهلية المرلمن الحالي ،فلين هحو بحالمرلمن اإلسحالمي
الذ نبح له عحن حلحول لم حكالته ،بح يرحب ي ينصحب بحثنحا وعملنحا علحى
دعوتححه إلححى عقيححدة اإلسححالم قب ح ك ح شححيء ،حلححى يفاححم معنححى «ال إلححه إال هللا»
ويصح إسالمه.
ومن ي هذا نكر هذا االتراه الدعوة إلى محاسن النظام اإلسالمي ،وبيحاي
ممايححاه وفضححا له فححي مقابلححة اانظمححة المسححلوردة مححن ال ححرق و ال ححرب؛ إك ال
معنى لبياي النظام والعقيدة مفقودة.
* ويمكححن ي يلفححرا عححن القضححية السححابقة قضححية قححرى هححي :ي بعحح
المسلمين اليوم يرى

رورة إرياء االيلااد في الفرعيات ،والم حكالت اللحي

تعلححرض المسححلمين حلححى تقححوم الدولححة اإلسححالمية اللححي تللححمم اإلسححالم عقيححدة
وشريعة في ش وناا كلاا ،إلى درية يخ حى معاحا اللنحا ل عحن بعح
ال رعية الواقعة

ااحكحام

من تكليو اافراد.

** طالما سمعت مث هذه اافكحار ،وعربحت مناحال فالفقيحه المسحلم ال يسحعه
ي يسأل عن شيء يقن لمسلم – وعنده علم يسلقين ي يريب بحه – ثحم يصحمت
ويدعه في حيرته ،ويكلم عنه علمه ،والحدي يلوعحد محن فعح كلحك بعحذاب هللا
ٗووئل ع و علووم فكومووه ،أُلجووم يوووٍ الق امووو بلجوواٍ م و نوواُ»،
تعححالى« :م و ُ
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قضحية ،سحواء ويحدت دولحة اإلسحالم الكاملحة

م لم تويد ،فال بد لاحا محن حكحم علحى

فعح لكح مكلحو ،فحي

ححال كحاي،

وال يخلو عم لمسلم مكلو من حكم شرعي من ااحكام الخمسة.
ولو ي مسلما يعيي في ير دار اإلسالم ،فإي حكحام ال حريعة ال تدعحه ،ال
بد ي تبين لحه الححالل والححرام والوايحب والمسحلحب والمكحروه محن تصحرفاته
حي كاي.
وال يمكن ي نمنن الفلك من الحدوراي حلحى تقحوم الدولحة اإلسحالمية ،وال ي
نسقم عحن النحاك فحرا

اإلسحالم ووايباتحه حلحى تقحوم تلحك الدولحة ،بح علحى

المسلم ي يلد مناا ك ما قدر عليه في نفسه و سرته ومحن حولحه {فوٱتيقُواق ي
ٱّلِل
ما ۡ
ٱٗول ۡعوُمۡ } [الل حابن ]16 :فاو يقحيم الصحالة ،ويحلتي المكحاة ،ويصحوم رمضحاي،

ويح البيت ،ويدعو إلى الخير ،ويأمر بالمعروب ويناى عحن المنكحر ،ويحدافن
عن حرمات اإلسالم ،ويقاوم المبقلين  ...وكلاا يحلاج إلى يااد وايلااد.
و علقححد ي الدولححة اإلسحححالمية لححن تقحححوم إكا ظحح كحح همنحححا هححو انلظارهحححا،
وإرياء ك ايلااد و يااد حلى تقوم ،فاحي «ماحديُّنا» ال ا حب المنلظحر ،الحذ
ال حيلة لنا في ظاوره.
إي الوايب في ر يي هحو العمح المسحلمر ،وااليلاحاد ،واإلعحداد حلحى تقحوم
الحيححاة اإلسححالمية الملكاملححة المن ححودة ،ولححو ايلاححدنا و ققأنححا فححال
فلك مرلاد نصيب.

***

ححير علينححا؛
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ققاب اللكليو ونصيب الفرد
* ال شك ي الكثير من ااحكام ال رعية منحوط بويحود السحلقة اإلسحالمية،
كقضايا الحرب والسلم ،وإيقحاا العقوبحات محن ححدود وتعميحرات ومحا إلحى كلحك
مما ال يخفى.
والسلال المقروح هنا :ه يرو لأفراد – حال ياب السحلقة اإلسحالمية
– ممارسة كلك بأنفسام ،من َي ْلد وريم وققن؟
وما مدى ما يمكن ي يلرتب على كلك من مفاسد؟
وإكا كاي كلحك ممحا ال يرحو  ،فمحا نصحيب الفحرد محن ققحاب اللكليحو ،محثال
ٱلزان ووُ
قوله تعالى{ :وٱلسياُ ُ وٱلسياُووُ ف ۡٱولع ُٓواق أ ۡيوديهُما} [الما حدة ،]38 :وقولحه { :ي
ٱَلوودُواق ُكوو يل نوحوود كم ۡنهُمووا} [النححور{ ،]2 :ننيمووا َ ن ٓ
و ي
ٱلزانووي ف ۡ
ووز ُ اق ٱليووِي يُحوواُبُون ي
ٱّلِل

وُُٗولهُ وي ۡسع ۡون في ۡٱأل ُۡض فساداا أن يُقويلُ ٓواق} [الما دة ... ]33 :ا يات.
ه يمكن ي نقول بأي نصيب الفرد هو العم على إقامة السحلقة اللحي تنفحذ
ااحكام ،ولين تنفيذ ااحكام؟
** لححين لأفححراد ي يقومححوا بأنفسححام بإيقححاا العقوبححات ال ححرعية علححى مححن
اقلححرب الرححرا م المويبححة لاححا ،فلححين لاححم ي يققعححوا يححد السححارق ،و يرلححدوا
الماني و يررموه ،و يرلدوا شارب الخمر ،ويقلصوا من القات  ،و ير كلك.
فقد يع ال را هذه ااشياء لأ مة،

اولي اامر ،و للدولحة ،ولحو تفحرف

كلك لأفراد اصبح اامر فو ى ،وسحاد اال حقراب ،ونصحب بعح
من نفسه شرطيا وقا يا ومنفذا.

النحاك
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صحيح ي المسلمين يميعا مس ولوي مس ولية تضامنية عن تنفيذ حكحام هللا
تعالى بمقلضى ققاب اللكليو العام لام يميعا في مث قولحه تعحالى{ :ف ۡ
وٱولع ُٓواق
ٱَلدُواق ُك يل نوحد كم ۡنهُما ماقئوو َ ۡلودة} [النحور{ ،]2 :ف ۡ
أ ۡيديهُما} [الما دة{ ،]38 :ف ۡ
ٱَلودُو ُُمۡ

ث نمنو َ ۡلوود َة} [النححور ... ]4 :إلححس ،فاححذه ااوامححر اإللايححة ليسححت للحكححام والمنفححذين
وحدهم ،ب لأمة كلاا.
فححإكا قصححر ولححو اامححر فححي تنفيححذ ااحكححام ال ححرعية ،و قححانوا اامانححة اللححي
ا لمنوا علياا .فعلحى اامحة ي تنصحح لاحم ،وتحأمرهم بحالمعروب ،وتناحاهم عحن
المنكر ،لعلام يسلريبوي ،وإال لمم سلوف ك طريس م حروعة حلحى يقحوم محر
هللا ،وتعلححو كلملححه ،علححى ال ننسححى هنححا القاعححدة اللححي تقححول :ال يرححو ي يححمال
المنكححر إكا قيححو منكححر كبححر منححه ،والوايححب هنححا :ارتكححاب قححو الضححررين،
و هوي ال رين.
ولاذا كاي صحيحا ما قي  :إي نصحيب الفحرد فحي هحذه الحالحة هحو العمح محن
العاملين الصادقين إلقامة السلقة اللي تنفذ ااحكام ،ولين هو تنفيذ ااحكام.

***
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تقنين الفقه
* من المفحروض ي هنحاف فرقحا بحين الفقحه كأحكحام ايلااديحة ملفرقحة ،وبحين
اللقنين والقانوي كضوابم ومقايين تم لكحن القا حي محن العدالحة كثحر ،وتضحبم
ااقضححية ،وتحقححس االنسححرام ،قاصححة إكا كححاي القا ححي بعيححدا عححن القححدرة علححى
االيلاحححاد ومعرفحححة المصحححادر والمرايحححن كلاحححا ،و يحححر قحححادر علحححى اإلحاطحححة
با راء الفقاية ،وال يمللحك القحدرة علحى اللحرييح واالنلقحاء بمحا يناسحب الواقحن،
فا تروي

رورة تقنين الفقه لضبم القضاء؟

وما موقن كلك من االيلااد؟
** عر ححت لاححذا المو ححوا فححي بحثححي «الفقححه اإلسححالمي بححين ااصححالة
واللرديححد» وبيانححت هميححة اللقنححين لعالمنححا اليححوم ،و شححرت إلححى مخححاوب بع ح
العلمحححاء محححن اللقنحححين ،وكيحححو يمكحححن ي نلفاداهحححا ،إكا حسحححناا و حححن ااسحححن
والضوابم اللي يقوم علياا اللقنين المعاصر.
ولكن قر ت في هذه القضية من قريب كلمات مضحي ة لعحالم كبيحر ،ومححدلج؛
يلي  ،هو العالمة ال يس حمد محمد شاكر رحمه هللا في محا رة لحه بعنحواي:
«الكلحاب والسححنة يرححب ي يكونحا مصححدر القححوانين فححي مصحر» لقاهححا منححذ نحححو
نصو قري من المماي.
ويسححرني ي سححر هنححا مححا كفكححر فححي هححذا الصححدد لقححوة حرلححه ،وفصححاحة
عبارته ،قال رحمه هللا في بياي الخقة العملية القلباك القوانين من ال ريعة:
«ال تظنوا ني حين دعوكم إلى الل حرين اإلسحالمي دعحوكم إلحى اللقيحد بمحا
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عليه ابن عابدين و ابن نفريم مثال ،وال إلى تقليد الفقااء في فروعام اللحي

اسلنبقوها ير منصوصحة فحي الكلحاب والسحنة ،وكثيحر مناحا فيحه ححرج شحديد.
كح احال؛ فأنححا رف ح

اللقليححد كلححه وال دعححو إليححه ،سححواء كححاي تقليححدا للملقححدمين م

للملأقرين ،ثم االيلااد الفرد

ير منحل فحي و حن القحوانين ،بح يكحاد يكحوي

مححححاال ي يقحححوم بحححه فحححرد و فحححراد ،والعمححح الصححححيح المنحححل هحححو االيلاحححاد
االيلماعي ،فحإكا تفبفودلحت اافكحار ،وتحداولت ا راء ،ظاحر ويحه الصحواب ،إي
شاء هللا.
فالخقة العملية ،فيما رى :ي ت فخلار لرنة قوية من سحاطين ريحال القحانوي
وعلمححاء ال ححريعة ،للضححن قواعححد الل ححرين الرديححد ،يححر مقيححدة بححر  ،و مقلححدة
لمذهب ،إال نصو الكلحاب والسحنة ،و ما َماحا قحوال اا محة وقواعحد ااصحول
وآراء الفقاححاء ،وتححححت نظارهحححا آراء ريحححال القححانوي كلاحححم ،ثحححم تسحححلنبم محححن
الفروا ما تراه صوابا ،مناسبا لحال الناك وظروفام ،ممحا يحدق تححت قواعحد
الكلحححاب والسحححنة ،وال يصحححادم نصحححا ،وال يخحححالو شحححي ا معلومحححا محححن الحححدين
بالضرورة.
فاححذه اللرنححة يرححب ي تكححوي موفححورة العححدد ،يكححوي مناححا لرنححة عليححا ،تضححن
ااسن وترسم المنحاه  ،وتقسحم العمح بحين لرحاي فرعيحة ،ثحم تعيحد النظحر فيمحا
صنعوا وو عوا ،للنسيقه وتاذيبحه ،ثحم صحو ه فحي الصحي ة القانونيحة الدقيقحة،
فيفعرض كامال على اامحة ،ليكحوي مو حن البحح والنقحد العلمحي ،حلحى إكا محا
اسححلقر الححر

عححرض علححى السححلقات الل ححريعية ،إلقححراره واسلصححدار
عليححه ،ف

القانوي للعم به.
و ول مححا يرححب علححى اللرنححة العليححا عمل حه ،ي تححدرك – بنفسححاا و باللرححاي
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الفرعية – مسا علحم صحول الفقحه ،ومسحا علحم صحول الححدي «مصحقلح
الحدي » للحقيس ك مسألة مناا ،وتوحيحد محنا االسحلنباط محن اادلحة ،فلحقحس
المسا اللي يرين فياا لداللة االفاظ على المعاني فحي ل حة العحرب ،محن نححو
الحقيقة والمرا  ،والعحام والخحا

 ،والصحريح والمحلول ،والمفسحر والمرمح ،

وسا ر قواعد ااصول ،كأبواب القياك واالسلحساي والمصالح المرسحلة ،ومحا
إلى كلك.
وتحقححس القواعححد فححي نقححد روايححة الحححدي ورواتححه ،مححن ناحيححة المححلن وناحيححة
اإلسناد ،وما يكوي به الحدي صحيحا يصلح لالحلراج ويرب ااقذ بحه ،ومحا
يكوي به

عيفا ال يصلح لالحلراج.

وتحقس القاعدة الرليلة الدقيقة ،اللي لم يحققاحا ححد محن العلمحاء الملقحدمين –
فيمحححا نعلحححم – إال ي القرافحححي شحححار إلياحححا إشحححارة محححويمة فحححي الفحححرق السحححادك
والثالثححين مححن كلححاب «الفححروق» ( -يححـ – 1

 252 – 249طبعححة تححونن)

وهححي الفححرق بححين تصححرب رسححول هللا صححلى هللا عليححه وسححلم بححالفلوى واللبليح ،
وبححين تصححرفه باإلمامححة ،وبححين تصححرفه بالقضححاء ،وهححو بح ح

ساسححي لححدرك

ااحاديح واالسححلدالل باححا درسححا صحححيحا ،فيفححرق بححه بححين ااحاديح اللححي لاححا
صفة العموم والل رين ،وبين ااحادي اللحي يحاءت عحن رسحول هللا صحلى هللا
عليححه وسححلم تصححرفا منححه باإلمامححة ،فليسححت لاححا صححفة العمححوم والل ححرين ،ب ح
المرين في مثالاا إلى ما يأمر به اإلمام من المصحالح العامحة ،وبحين ااحاديح
في قضية يم ية ،تصرفا منه صلى هللا عليحه وسحلم بالقضحاء ،فيكحوي الححدي
عن قضية بعيناا ،يفسلنبم منه ما يفسمى في عصرنا «المبد القضا ي».
وقححد حققححت مثححاال مححن فمث فح هححذه القاعححدة العظيمححة فححي شححرحي علححى كلححاب
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و ي عم و عظمه ثرا ي تحقس اللرنة بحاب «تعحارض اادلحة واللحرييح
بيناا» فذلك هو علم ااصول علحى الحقيقحة ،وكلحك هحو ميحداي االيلاحاد ،وكلحك
هو ساك الفقه واالسلنباط.
وويدت القاعدة اللحي يفبنحى علياحا االسحلدالل واالسحلنباط ،نفظحر
فإكا تم هذا ،ف
في القواعد العامة اللي يرين إلياا الفقاحاء فحي فقااحم ،علحى اقحلالب محذاهبام،
وطبقححت علياححا قواعححد ااصححول اللححي قرتاححا اللرنححة العليححا و اللرنححة العامححة،
« صول الفقه و صول الحدي » ثم فو نحت بميحماي الكلحاب والسحنة الصححيحة،
و فقذ مناا ما قام الدلي على صحله وموافقله للل رين الصحيح.
ثم تدرك اللرنحة القواعحد العامحة للقحوانين الو حعية ،علحى اقحلالب مباد احا
و نواعاا ،وتمناا بميماي القواعد الل ريعية اإلسالمية ،فلخلار مناا ما تقضحى
المصلحة العامة باقلياره ،مما ال يعارض نصا محن نصحو
وال يفناق

الكلحاب والسحنة،

شحي ا معلومحا محن الحدين بالضحرورة ،وال قاعحدة ساسحية محن قواعحد

الل رين اإلسالمي.
وبعدَ هذا كله ،بعحدَ ي تسحلقر القواعحد اللحي تسحلنبم الفحروا والمسحا علحى
ساسحححاا ،وتو ححححن المححححوا ين الصحححححيحة الب جيلنحححة ،حلححححى ال تل ححححعب القححححرق
بالمرلاححد ،تفقسححم بححواب الفقحححه بححين اللرححاي الفرعيحححة ،للقبححس فححروا المسحححا
ويم ياتاححا علححى القواعححد اللححي فقححرت ،وتضححن لاححا ااحكححام الصحححيحة اللححي
تقلضياا اادلة الصحيحة نصا و اسلنباطا.
وهذا عم كبير

حخم ،ال يضحقلن بحه إال العلمحاء اافحذاك المخلصحوي ،محن
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علمححاء ال ححرا وعلمححاء القححانوي ،فيرححب ي يسححمو اقليححارهم علححى الر بححات
ال خصية وااهواء الحمبية ،وما إلى كلك مما قد يففسد االقليار و يضعفه.
وسيدعوهم هذا العم إلى ي يفر وا له وحده ،فحال يرحو ي يفعاحد إلحى
واحد منام بعم

يره ،حلحى يكحوي وقحلام كلحه وقفحا عليحه ،ليسحير علحى وتيحرة

واحححدة ،سححيرا حثيثححا موصححال إلححى ال ححرض المقصححود منححه فححي قححرب وقححت
و ويححمه .وسححيدعو إلححى اقليححار ع ححرات كثيححرة مححن ااعضححاء والمسححاعدين،
ولعله من ك هذا ال يلم في ق من ع رين سنة» .اهـ.
وقد قامت ياود ملعددة في كثر من بلد إسالمي وعربحي القلبحاك القحوانين
من ال ريعة ،وو عت بع

حكام الفقه في صورة مواد قانونية.

ولكححن ه ح روعححي فياححا مححا ككححره ال ححيس مححن عمححال تلعلححس بأصححول الفقححه
و صول الحدي  ،وتحقيس رواية الحدي  ،وبياي الل ريعي العام من السحنة محن
يره ،وتمحي

قواعد اللعارض واللرييح ،إلى آقر ما ككره ال حيس الرليح ،

مما قدر له ع رين سنة و تميد؟
علقد ي قليال ممن يعملوي في ميداي اللقنين هم الذين يللفلوي إلى مث هحذه
اامحححور ،ولعححح المرحححامن الفقايحححة المعاصحححرة ترمحححن مرهحححا علحححى القيحححام باحححذا
الوايب ،الذ ال يحلم اللأقير.

***
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قيادة حركة ال باب
* محححن االيلاحححادات الضحححرورية والمقلوبحححة اليحححوم ،إيرحححاد وعيحححة شحححرعية
لحركة ال باب المسلم  ..فا تروي ي الذين يقودوي هذا ال باب ال بد لاحم محن
اللحقس بالقدرة على االيلااد واللرييح ،بمعنى نه ال بحد لاحم محن ملهح فقاحي
إلى يانب الملهالت القيادية ااقرى؟
** هذا هحو ااصح فحي كح قيحادة إسحالمية؛ ي يكحوي لحدياا قحدر كحاب محن
الفقه في الدين ،والعلم بال ريعة ،تعرب به ما يصح وما ال يصح محن اافكحار،
وما يرحو ومحا ال يرحو محن اافعحال .وبحدوي هحذا يمكحن ي يقحن هحلالء القحادة
سححارى لمفححاهيم دقيلححة علححى اإلسححالم ،ملسححللة مححن ال ححرب و ال ححرق ،وهححم ال
ي ححعروي ،ويمكححن ي يورطححوا شححبابام فححي عمححال يظنوناححا يححا مة – وربمححا
وايبةل – وهي مرفو ة بالمعيار ال رعي.
وقححد ر ينححا بعحح

القيححادات لححبع

اللرمعححات اإلسححالمية تقححدم تصححورات

و نظمة باسم اإلسحالم ،فحي مرحاالت السياسحة واالقلصحاد والحكحم ،تحمح روح
اللممت والحرفية والرمود على ما قالحه بعح

الملحأقرين محن فقاحاء المحذاهب

ممححا يال ححم مححنام وبي ححلام وحححالام ،ولكنححه ال يال منححا بحححال ،ونسححي هححلالء ي
الفلوى تل ير بل ير المماي والمكاي والعفرب والحال.
وكححذلك ر ينححا مححن هححلالء َمححن ينقصححه «فقححه مراتححب ااعمححال» وو ححن ك ح
عم في مرتبله ال رعية ،بحي ال ا
ياحوي العظحا م ،وال يقحدام
يعظم الاحين ،وال ل ج
ما حقحه اللحأقير ،و يحلقر محا حقحه اللقحديم ،وال يقحدم الفحرا علحى ااصح  ،وال
النافلة على الفريضة ،وال المخللو فيه على الملفس عليه.
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تعدي شرا م االيلااد
* فحححي عصحححر تقحححدمت فيحححه القباعحححة ،و فل يحححت فيحححه المسحححافات ،وشحححاعت
المعرفححة ،وظاححرت الموسححوعات فححي شححلى العلححوم العامححة – إلححى يانححب العلححوم
ال رعية ااصولية والل وية – وتوفرت هذه اامور يميعاا.
ه تروي شي ا من اللعدي ب را م المرلاد بعد هذه اإل افات اللي لم تكحن
مويححودة سححابقا واللححي صححبحت تقححوم فححي كثيححر مححن ااحيححاي مقححام الححذاكرة فححي
الحفظ؟
وه ح بإمكاننححا القححول بأنححه يكفححي تحقححس الملكححة والقححدرة علححى النظححر ،حي ح
تكفلت المكلبة اليوم باامور ااقرى اللي كاي ال بد من حفظاا ومعرفلاا؟
** ااصححوليوي نفسححام الححذين ككححروا ال ححروط اللححي يرححب توافرهححا فححي
المرلاد ،ككروا لاا يضا «مخففحات» ترعح تحصحيلاا يحر عسحير ،حلحى فحي
الممن الما ي.
فاإلمام ال مالي في كلابه ال اير «المسلصفى» بعد ي ككحر شحرط المعرفحة
بكلاب هللا ،بيلن ي فيه تخفيفين:
أحدُما :نه ال ي لرط معرفة يمين الكلاب ،ب ما يلعلس بااحكام منه.
والثووواني :نحححه ال ي حححلرط حفظاحححا عحححن ظاحححر قلحححب ،بححح ي يكحححوي عالمحححا
بموا عاا ،بحي يقلب فياا ا ية المحلاج إلياا في وقت الحاية.
وكححذلك فححي شححرط معرفححة السححنة – ااص ح الثححاني لأحكححام – قححال :وفياححا
اللخفيفححاي المححذكوراي؛ إك ال يلححمم معرفححة مححا يلعلححس مححن ااحادي ح بححالمواعظ
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و حوال ا قرة ونحوها.
والثاني :ال يلمم حفظاا عن ظار قلحب ،ويكفيحه ي يعحرب مواقحن كح بحاب
فيرايعححه وقححت الحايححة إلححى الفلححوى ،وإي كححاي يقححدر علححى حفظححه فاححو حسححن
و كم .
هذا ما قاله ال مالي منحذ تسحعة قحروي و تميحد ،وال شحك ي عصحرنا يمنحنحا
قدرات كبر ،وباذا تكوي لدينا تخفيفات كثر.
المام هو اللكوين العلمي ااصي  ،الذ يفم ج لكن صاحبه من القحدرة علحى فاحم
الكلححاب والسححنة ،وكلححك باضححم المعححارب الل ويححة وااصححولية الال مححة لحسححن
الفام ،واإلحاطة بمقاصد ال ريعة وكلياتاا ،وويود الملكة ااصيلة اللي يقلحدر
باا على اسلنباط الحكحم المناسحب للواقعحة ،وهحذه الملكحة ال تولحد محن فحرال ،بح
مححن قفححدرة فقريححة موهوبححة ،تمححدها معححارب مكلسححبة ،ومعاي ححة طويلححة وعميقححة
للنصو

الرم ية والمقاصد الكلية معا.

هذا إلى يوار معرفة مسلنيرة للعصر والبي ة والحياة ،وسحنن هللا فياحا ،ومحا
يمححور فححي باطناححا مححن فكححار وتيححارات ،ومححا يحححد؛ علححى ظاهرهححا مححن عمححال
وتصرفات.
فالفقيحححه الحححذ يعحححيي بحححين الكلحححب وححححدها ،ملرهبحححا فحححي صحححومعة القحححراءة
والمقالعة ،بعيدا عن دنيا الواقن ،وم كالت الناك ،يخ ى ال يقن ايلاحاده فحي
موقعه الصحيح.

***
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رورة

* علقد ي االيلاحاد فحي مرحال العبحادات قحد بلح محداه و كثحر ،ولحم تبحس فيحه
اسلمادة لمسلميد ،و ي المقلحوب اليحوم االيلاحاد فحي مرحال المعحامالت قاصحة
المعامالت المسلحدَثة.
يضححاب إلححى كلححك

ححرورة االنلفححاا مححن اإلنرححا ات العصححرية فححي مرححال

اإلدارة نظام المالية والحكم واللقدم في ملسسات تحقيس ال ورى.
من دا رة االيلااد المقلوب اليوم وااكثر

فا يقن هذا

رورة؟

** مححن المسححلام بححه ي مرححال العبححادات ال يحلححاج إلححى كثيححر مححن االيلاححاد،
ولكن ال نسلم ناا ليست في حاية قم إلى االيلااد.
وقححد قسححمتف االيلاححاد المقلححوب لعصحححرنا إلححى نححوعين :إبححداعي إن حححا ي،
وترييحي انلقا ي.
فاألو  :مقلحوب لبيحاي الحر

فحي المسحا الرديحدة اللحي لحم يعرفاحا فقااؤنحا

السابقوي.
والثاني :مقلوب القليار ريح ا راء من تراثنا الفقاي العحري

 ،و ليقاحا

بلحقيس مقاصد ال را ومصالح الخلس.
وال ينكر

عا جلم له بع

اإللمام بالفقه ي االيلااد بالمعنى الثحاني محلحاج

إليه في ك مرال – حلى مرال العبادات نفساا – لكثرة االقلالب بحين الفقاحاء
والمذاهب فياا.
ومححا حححوج المثقححو العصححر إلححى شححيء يححريح

ححميره مححن الخححالب الححذ
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لين هال اي يفصح فيحه ،بح يحلحاج إلحى َمحن يحذكر لحه القحول المخلحار بدليلحه،
ليقم ن قلبه ،ويعم به.
علححى ي هنححاف شححياء فححي مرححال العبححادات تحلححاج إلححى نححوا مححن االيلاححاد
اإلن ا ي يضا ،مث تحديد وقت صحالة الع حاء وصحالة الفرحر فحي بحالد معينحة
يقول فياا الناار يدا ويقصر الليح يحدا ،وقحد يححد؛ العكحن ،وكحذلك الصحوم
في رمضاي.
ومث اسلخدام الحساب الفلكي في إثبحات وا ح ال حاور العربيحة ،وبخاصحة
رمضاي وشوال وكو الحرة ،بناء على ي اامة لم تعد « ميحة» كمحا كانحت محن
قب  ،فقد صبحت تكلب وتحسب  ...إلس ،ومث اإلحرام لركحاب القحا رات بعحد
النمول إلى يدة  ...إلس.
فححإكا ي نححا إلححى المكححاة – وهححي معلبححرة فححي عححداد العبححادات ،ب ح هححي شححقيقة
الصالة – ويدنا ناا في حاية إلى االيلااد اإلن ا ي واالنلقا ي معا ،وهحو محا
حاولناه في كلابنا «فقه المكاة».
وال يمال كثير محن مو حوعاتاا يفعحرض علحى المرحامن الفقايحة ،وقحد فلفحت
في الكويت ال قيقة هي ة شرعية عالمية لقضايا المكاة المعاصحرة ،شحرفلني ي
كوي نا با لر يساا.
ومححن هححذا يبقححى المرححال ااكبححر وااوسححن لاليلاححاد هححو مرححال المعححامالت
وش وي الحياة الملقورة :اقلصادية وسياسحية وإداريحة ،وال محانن محن االسحلفادة
ممححا عنححد يرنححا ممححا يلفححس مححن قيمنححا وعقيححدتنا وشححريعلنا وتقاليححدنا المحمححودة،
فالحكمة

الة الملمن ناى ويحدها فاحو ححس باحا  ..الماحم ال نفقحد هويلنحا ،وال
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من اال دوايية

* يلحظ اإلنساي لونحا محن اال دواييحة – دوي اللعحرض اسحباباا الكثيحرة –
اللي قد يكوي في مقدملاا :نظام اللعليم.
فنرى ي هناف علماء ملخصصحين فحي المصحارب والماليحة واإلدارة محثال،
يفلقححدوي الرؤيححة اإلسححالمية ال ححمولية ،ونححرى بع ح

الم ححل لين بقضححايا الفقححه

وال ريعة ال يمللكوي القدر الكافي من العلوم ااقرى ،الذ يمكنام محن الحكحم
علححى ااشححياء؛ ب ح قححد يلرححاو اامححر كلححك ،فيفلححي فححي الححدين َمححن ال علححم لححه
بال ريعة ،ويقول فحي العلحوم َمحن ال اقلصحا

لحه ،كحالكالم فحي علحوم ااحيحاء

وااينة ،والفلك وما يلفرا عن كلك.
كيحو يمكحن ي ننظحر إلحى هحذه اامححور؟ ومحا هحو السحبي للحلخل

محن هححذه

اال دوايية اللي نلمحاا اليوم في كثر من مرال؟
** سيظ الناك مخللفين باقلالب تخصصاتام واهلمامحاتام ،وقصوصحا
عرب بأنه عصر اللخص
في عصرنا الذ ف
وال ريحححب ي االنحصحححار فحححي اللخصححح

الدقيس يدا.
كثيحححرا محححا يحححلد إلحححى اللقوقحححن،

وإ ححالق اابححواب علححى الححنفن ،وياح مححا عنححد ا قححرين ياححال كليححا ،وهححذا مححا
تحححاول بع ح

الرامعححات الحديثححة تفاديححه؛ بقححرح بع ح

المقححررات الم ححلركة

لرمين طالباا محن كح اللخصصحات نظريحة وعمليحة ،حلحى تويحد بيحنام قاسحما
م لركا من الثقافة والنظرة الموحدة للقضايا الكبرى.
والخقر على ك حال لين فحي اللخصح

 ،إنمحا فحي اال دواج الحذ يفحر
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ناسا ال يعرفوي من الدين شي ا ،وآقرين ال يعرفوي عن ثقافة العصر شي ا.
و علقد ي هذا اللوي من اال دواج الصارخ قد بد يخلفي إلى حد كبير.
والذ يامنا تأكيده هنا هو وقحوب كح فحرد و فريحس عنحد ححدود علمحه ،وال
يخوض فيما ال يحسنه ،ويرين في ك علم إلى هله وقبرا ه ،كما قحال تعحالى:
{وَل يُنبكئَُ م ۡث ُل ب ر} [فاطر{ ،]14 :ف ۡس ۡل بهۦ ب َرا} [الفرقاي.]59 :
كما يرب ي يلعاوي هح العلحم – علحى اقحلالب تخصصحاتام – فيمحا يخحدم
دينام ،ويصلح دنياهم.
وقد شحاركت فحي ترربحة را حدة نافعحة تقحوم باحا المنظمحة اإلسحالمية العالميحة
للعلحححوم القبيحححة فحححي الكويحححت بر اسحححة ااخ الفا ححح الحححدكلور عبحححد الحححرحمن
العو ححي ،وهححي ترمححن عححددا مححن الفقاححاء المعلبححرين ،مححن عححدد مححن ااطبححاء
المرمحححوقين ،للبحححح فحححي بعححح

القضحححايا المامحححة ،مثححح اإلياحححاض ،وبنحححوف

الحليححححب ،وبدايححححة الحيححححاة وناايلاححححا  ...إلححححس .ويلححححولى ااطبححححاء شححححرح هححححذه
المو وعات بك ما يحيم باا من ظروب ،ويبد الفقااء فحي محاولحة اسحلنباط
الحكم بعد المناق ة المسلفيضة اللي تنلاحي بقحرار مرمحن عليحه و مخللحو فيحه،
و يلي البت إلى دورة قرى.
وقريب من هذا ما يحد؛ في المصارب اإلسالمية ،فنحن فحي هي حة الرقابحة
ال رعية ،ال نفلي في المعامالت اللحي تعحرض علينحا؛ إال بعحد شحرح وتو حيح
وتفصححي مححن إدارة المصححرب والمس ح ولين فيححه ،وبعححد قححذ ورد ،وبح ح قححد
يقول ،ننلاي إلى الر

الذ نراه ريح و قرب إلى الصواب.

***
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منرمات اامم ااقرى
* نلكلم كثيرا عحن

حرورة االنلفحاا بمنرحمات اامحم ااقحرى – شحرط ي

يخضحن كلحك لمقيححاك سحليم فحي ااقححذ والحرد – وكيحو ي سححلفنا اسحلقاعوا فححي
عصر تألقام من االنلفاا بعقاء اامم ااقرى.
ه تعلقدوي ي اامم المخللفة قادرة على اسحلخدام هحذا المقيحاك؛ الحذ هحو
في الحقيقة ،ثمرة للقدم علمي وحضار  ،هذا إلى يانب نه لحو كنحا نمللحك هحذا
المقياك لما كنا فيما نحن فيه من السقوط الحضار ؟
كيو تروي ح هذه القضية؟
** لقد اسلفادت مم دوننا في الحضارة بمنرحمات اامحم ااقحرى ،كمحا فحي
بححالد ال ححرق ااقصححى ،ولححم تفقححد قصا صححاا الذاتيححة ،وحسححبنا «كوريححا» اللححي
بد ت ناضلاا بعد الحرب العالمية الثانيحة ،وهحي اليحوم ت حمو بمنلراتاحا سحواق
العالم ،وتراها الياباي اليوم ققر منافن لاا.
إننا لسحنا دوي هحلالء ،وعنحدنا محن رصحيدنا الثقحافي والحضحار محا يرعلنحا
هال اي ننلفن بما عند ا قرين دوي ي نذوب فيام.
ال يء المام هنحا ي نصح إلحى دريحة كافيحة محن و حوح الرؤيحة لمحا نأقحذ
وما ندا ،ومن صدق العمم على ت يير الواقن.
وال يعين على كلك إال إيمحاي صحادق يححرف كحوامن اامحة ،ويفرحر طاقاتاحا
المذقورة ،ويدفعاا إلى اامام بقدرات لم يحسب لاا حد حسابا.
و

تراه لاذا اإليماي المسلكن في

مير اامة ،و إهدار لحه ،و افل حات

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

137

عليححه ،إنمححا هححو قيانححة لاححذه اامححة ،وتضححلي لاححا عححن هححدافاا ،وسححير باححا فححي
ملاهات ال تنلاي باا إلى مسلقر ،وال تالد معاا إلى طريس.
إي اامححة فححي حايححة إلححى قيححادة مبصححرة ،تححدرف ي قضححايا اللقححدم واللنميححة
والعلم واللكنولوييا ،ال تنفص عن قضايا اإليماي وااقحالق ،وإي اامحة اللحي
ال رسالة لاا ،ال تسحلقين ي تنحافن اامحم ااقحرى ،اللحي ت حعر ي لاحا رسحالة
حضارية ،وقصوصا ،إكا كانت ملفوقة علياا.
إي المفلاح في يدينا ،ولكناا ال نسلعمله ،عني مفلاح اإليماي ،إيماي اإلسحالم
الحس ،الذ ال تل ير اامحة ب يحره ،فاحو وححده الحذ ي يرهحا محن داقلاحا ،ومحن
عماقاا.

***
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العين السحرية
* يححرى بعضححام ي الفقاححاء والمرلاححدين فححي الححدين يرححب ي يكونححوا شححبه
بحالعين السححرية اللححي تراقحب عمليححة اإلنلحاج ،وتحكحم علححى يودتحه و رداءتححه،
ولححين بإمكححانام اإلنلححاج نفسححه لعححدم تخصصححام فححي العلححوم ااقححرى ،والعصححر
اليوم عصر تخص

 ،فما ر يكم باذا اامر؟

** هححذا قالححه المفكححر الرما ححر المرحححوم مالححك بححن نبححي فيمححا ككححر ،وهححو
المقامححات اللححي يحلححاج فياححا الفقيححه إلححى قبححرة الملخص ح

صحححيح فححي بع ح

ا قحححر ،كمحححا ككحححرت فحححي مرحححال المسحححلردات فحححي القحححب والمسحححلردات فحححي
االقلصاد.
المقامححات قححد يحححد؛ العكححن ،ونرححد الفقيححه البصححير يقلححرح

ولكحن فححي بعح

علححى ا قححرين مححا قححد يح ح بع ح

الم ححكالت ،و يقححب لححبع

اادواء مححن

صيدلية ال ريعة.
و ككححر ي الفقاححاء هححم الححذين اقلرحححوا علححى االقلصححاديين والمححاليين البححدا
ال حححرعية للمعحححامالت الربويحححة المحرمحححة ،محححن مثححح المضحححاربة والم حححاركة
والمرابحة و يرها.
كما ي بعضاا كاي من مقلرحات اإلداريين والماليين.
و يححا كححاي المبححادرة مححن الفححريقين ،فالححذ يحلححاج إليححه الرميححن هححو اللفححاهم
واللعاوي بالر

والراد ،على ما فيه قير اإلسالم والمسلمين.

***
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فقه المعركة  ..وفقه ااوارق
* طرح بع

الكلاب والعاملين في إطار الحركحة اإلسحالمية ،قضحية هامحة

– فححي نظرنححا علححى ااق ح – وهححي ي هنححاف فقاححا يسححمى فقححه المعركححة ،و فقححه
الحركححة ،ويفقصححد بححه الفقححه الميححداني الححذ تكسححبه اللرححارب والمعانححاة ،مسححلاديا
بقوله تعحالى{ :فل ۡووَل نفور مو ُكو كل ف ۡرووو كم ۡونهُمۡ اآئفوو لك وفقيهُوواق فوي ٱلودكي ول ُنوِ ُُواق

و ۡومهُمۡ } [اللوبة.]122 :
و ي هنححاف فقاححا نظريححا بعيححدا عححن المعانححاة ،ال يخححرج عححن كونححه تصححورات
مرردة ال قيمحة علميحة لاحا ،سحماه :فقحه ااوراق ،محا ر يكحم باحذه القضحية؟ ومحا
الحدود الفاصلة بين فقه المعركة وفقه ااوراق؟ وه هذه اللفرقة دقيقة؟
** «فقه ااوراق» هذا – إي صحت اللسحمية – لحين فقاحا ،ولحين ايلاحادا
حقيقيححا ،الفقححه الحححس ،وااليلاححاد الحححس هححو الححذ ينقلححس مححن معاي ححة النححاك،
ومعرفة ما هم فيه ،والفقيه الحس هو الذ «يماوج بحين الوايحب والواقحن» كمحا
يقول اإلمام ابن القيم ،فال يعيي في دا حرة محا ينب حي ي يكحوي ،حافال عمحا هحو
كححا ن وواقححن بالفعح  ،إي «فقححه الححدين» ال يمكححن ي ينفصح عححن «فقححه الحيححاة»،
وهذا هو «الفقه القرآني».
فالفقه في نظر القرآي ي م الفقه في مر هللا وشرعه ،كمحا ي حم الفقحه فحي
سححننه فححي قلقححه ،ولاححذا وصححو القححرآي الم ححركين والمنححافقين بححأنام{ :وو ۡووٍ يَل
ي ۡفقهُون} [اللوبة.]127 :

وقال بعد ي ككر بع
[اانعام.]98 :

آيات هللا في الكوي{ :و ۡد فِ ۡيلنا ۡٱألٓ ني لق ۡووٍ ي ۡفقهُوون}
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فالفقه هنحا عمحس و وسحن محن مرحرد معرفحة ااحكحام ال حرعية الرم يحة محن
دللاححا اللفصححيلية؛ إنمححا هححو إدراف بصححير يححربم حكححام هللا فححي شححرعه بعضححاا
ببع

 ،ويربم قوانين هللا فحي ر حه بعضحاا بحبع

 ،وال يكلفحي بحالنظر إلحى

السقوح دوي ااعماق.
ويححمداد هححذا اإلدراف عمقححا بححالخوض فححي معلححرف الحيححاة ،والصححراا مححن
الفراعنححة والق ححاة ،والححدقول فححي تححوي االبححلالء والمحححن ،الححذ ينفححي الخب ح ،
ويصق المعادي ،ويميم الخبي من القيب.
لقد مر شيس اإلسالم ابن تيمية من بع

صحابه على قوم من ينحود الللحار

ي ربوي الخمر ويلاوي بأقداحاا سحكارى مخمحورين ،فحأنكر علحيام بعح

َمحن

معه ،فقال له ال يس :دعام في سكرهم ،فإنما ححرم هللا الخمحر؛ اناحا تصحد عحن
ككححر هللا وعححن الصححالة ،وهححلالء تصححدهم الخمححر عححن قلحح اانفححن ،وناححب
ااموالل
وهذا هو الفحرق بحين «الفقيحه الحرفحي» و محا سحميله «فقيحه ااوراق» وبحين
فقيه الحياة و فقيه الميداي والمعركة ،ااول نكر المنكر الحذ رآه دوي اعلبحار
للمقصد والواقن ،والثاني نظر إلى الواقن في

وء المقاصد ،فقال ما قال.

لقحححد ر ينحححا فقاحححاء ااوراق ،يقحححاتلوي علحححى شحححياء يمكحححن اللسحححامح فياحححا ،و
االقلالب علياا ،و تأييلاا إلى حين ،وي فلوي قضايا حيوية مصحيرية ،تلعلحس
بالويود اإلسالمي كله ،وهلالء قوم قد ال ينقصحام اإلقحال

 ،ولكحن ينقصحام

الفقححه ،ول ح ن يححا تسححميلام «علمححاء» فححال يرححو تسححميلام «فقاححاء» لححو كححانوا
يعلموي.
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الل ك من الداق
()10

كبر ققر يادد الصحوة

فححي مسححيرة اامححة «ريححال صححدقوا مححا عاهححدوا هللا عليححه» فقححدموا لنححا الفع ح
المنححل الححذ

سححام فححي صححنن تاريخاححا واللححأثير فححي حا ححرها وتحديححد مالمححح

مسلقبلاا وظلت بصماتام وا حة علحى هويلاحا وكينونلاحا محن تعاقحب ااييحال
والسنين.
هححلالء الريححال كححانوا فرسححانا فححي ميححادينام وم ححاع نححور إ ححاءة القريححس
للقححادمين بعححدهم ليسححيروا علححى درباححم وينارححوا ناراححم ويكملححوا المسححيرة مححن
بعدهم.
وفححي هححذا الممححاي المححلالطم اامححواج العظححيم اللحححديات نرححد ننححا دومححا فححي
حايححة إلححى هححلالء الريححال القححدوة نسححللام قححيمام ونقلفححي آثححارهم ونبح ح عححن
المخرج من مأ ق اامة وسم وراقام.
وفححي محاولححة لللالقححي مححن فكححر وعقححاء هححلالء  ..قامححت «عكححاظ» بححإيراء
اسلبياي القليار هم ثالثين شخصية قحدمت اإلسحالم قحالل القحري الما حي ..
وقحد شحارف فحي هحذا االسحلبياي ثالثححة وقمسحوي عالمحا ومفكحرا محن كافحة نحححاء
العالم اإلسالمي حي قام ك واححد محنام بلرشحيح هحم ال خصحيات محن وياحة
نظره  ..وقد تمخ

االسلبياي عن اقليار هلالء:

الححدكلور يوسححو القر ححاو العححالم والفقيححه والمفكححر والداعيححة اإلسححالمي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )10ن ر فحي يريحدة «عكحاظ» بلحاريس الرمعحة  13رمضحاي سحنة  1411هحـ ( 29محارك
سنة 1991م) .يرى الحوار ااخ صالح عبد الفلاح.
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المعححروب  ..حححد الريححال الححذين ينححدوا حيححاتام فححي سححبي هللا عححاملين لن ححر
اإلسالم داعين إلى اإليماي واللمسك بحب هللا.
فاو فقيه معلم  ..فقه الناك في محور ديحنام وصححح مفحاهيم م لوطحة كثيحرة
علقت بعقيدتام وكادت ي تفسد عليام دينام.
وهو ققيب لاب العواطو و نار العقحول و حرك فحي نفحوك ااييحال قحيم
اإلسالم وتعاليمه.
وهو قدوة في فكره ومناره ،تلمث فيه االسلقاللية فحي الفاحم ،وعحدم اللبعيحة
وبححذل الراححد الخححارق لمواياححة الليححارات الادامححة ،ودفححن العمح اإلسححالمي إلححى
اامام انقالقا من كلاب هللا العظيم وسنة رسوله ال ريفة.
وهححو مرلاححد  ..نححاقي برححر ة حكامححا ومواقححو وسححيرا قصححد مححن ورا اححا
تصحيح المفاهيم السا دة ،والحرد علحى الم لحوط فياحا ،للقحديم اإلسحالم فحي كمح
ويححه ،وإيضححاح ويححه الخل ح واللأكيححد علححى ي المواقححو وظححروب الواقححن قححد
تويحب حكامحا تخللحو فحي ظحروب ومواقحو قحرى  ..فحال عصحمة إال لمحمححد
صلى هللا عليه وسلم.
وهكذا انقلس الدكلور القر او في سن مبكرة داعيا إلى اإلسحالم ،وباحثحا
ملعمقا ،ودارسا واعيا ،ليقدم اانموكج للداعية الملميم.
وفي هذا الححوار يحكحي الحدكلور القر حاو رحللحه محن الحدعوة اإلسحالمية
وهموماا وواقعاا في العصر ،ويقحرح فكحاره قحابال ورافضحا ،وملفقحا ومنلقحدا
 ..ناهال في ك كلك من معين اإلسالم الذ ال ينضب.
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مكرم
يليم ا
* للسححمح لنححا يححا شححيس فححي البدايححة ي نلقححي نظححرة مححن القححرب علححى حياتححك
ون أتكل
** نححا مححن مواليححد قريححة «صححفم تححراب» اللابعححة لمركححم المحلححة الكبححرى
بمحافظة ال ربية في يماوريحة مصحر العربيحة  ..ولحدت عحام  1926فحي سحرة
ملدينة رقيقحة الححال حيح يعمح هلحي بالمراعحة  ..وقحد تحوفي والحد و نحا فحي
الثانية من عمر  ،ورباني عمحي الحذ

ححاطني بالرعايحة ال حديدة هحو و بنحاؤه

الذين ويدت فيام العوض الكبير ،فلم تعلر ني يحة م حاك فحي طفحوللي ،بح
ويدت عناية ورعاية وحنانا وحبا ومودة من قاربي عامة.
وعنححدما بل ححت الخامسححة مححن عمححر اللحقححت ب فكلاححاب القريححة احفححظ القححرآي
الكححريم ،وفححي السححابعة دقلححت المدرسحححة اإللماميححة اللابعححة لححو ارة المعحححارب
ودرست فياا الحساب واللقويم واللاريس والصحة و يرها.
مرحودا ،وبعحدها كحاي
و تممت حفحظ القحرآي فحي العاشحرة محن عمحر حفظحا
لج
النححاك يقححدمونني اؤماححم فححي الصححالة ف فحرمححت مححن وقححت مبكححر مححن اللعححب،
وفر

المرح اللي قد يسلملن باا الص ار.

وعندما نايت دراسلي بالمدرسة اإللمامية كنت تقلن إلى كلحك اليحوم الحذ
صبح فيحه عالمحا ،ولكحن عمحي تحردد فحي البدايحة ،معلقحدا ي طريحس العلحم شحاق
وطوي  ،ونصحني ي تعلم حرفة توفر لي سحباب العحيي محن قصحر طريحس،
لكنني صررت على مواصلة مسيرة العلم واللحقت بمعاد طنقا الحديني حيح
بقيت فيه ربن سنوات ،ثحم انلقلحت للمعاحد الثحانو الحذ اسحلمرت فيحه الدراسحة
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قمن سنوات  ..ورحلت بعدها للقحاهرة حيح درسحت فحي كليحة صحول الحدين،
وحصحححلت علحححى ال حححاادة العالميحححة عحححام  1953وكنحححت ااول علحححى دفعلحححي،
واللحقت بلخص

اللحدرين فحي كليحة الل حة العربيحة ،وحصحلت علحى العالميحة

مححن إيححا ة اللححدرين ،وحححمت المرتبححة ااولححى مححن بححين قمسححما ة طالححب مححن
كليات اا هر الثال؛ ،ثم اللحقحت فحي عحام  1957بمعاحد البححو؛ والدراسحات
العربية العالية اللابن لرامعة الدول العربية وحصلت منحه علحى دبلحوم عحال فحي
شعبة الل ة واادب كما حصلت بعد كلك على (الدكلوراة) بمرتبحة ال حرب محن
كلية صول الدين.

***
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القراءة واالحلكاف بالعلماء
* ااسلاك الدكلور يوسو القر او  ..ه تعلقد ي اللعلحيم الرسحمي مثلمحا
ككرت مسيرتك معه كاب للأهي الداعية؟
** ال  ..لين وحده ،ب إي َمن ينصب نفسه و يعدها امانة العلحم والحدعوة
عليه ي يسلكم تكوين شخصحيله  ..ولحذلك لحم قلصحر علحى الدراسحة الرسحمية
فححي اا هححر وطفقححت قححر كلمححا اسححلقعت ي قححر  ..شححلر الكلححاب و حيانححا
سلعيره و كهب إلى دار الكلب منذ ي كنحت فحي المرحلحة االبلدا يحة واتراحت
في قراءاتي ااولحى لحأدب وال حعر  ..وشح لت بال حعر وشح فت بحه فلحرة يحر
قليلححة ،وقححر ت فححي اإلسححالميات واللفسححير والحححدي والفقححه والكححالم والفلسححفة
واللصوب واللربية والعلوم واللاريس والعلوم اإلنسانية.
وممححا سححاعدني فححي هححذه الناحيححة اتصححالي المبكححر بححدعوة اإلقححواي المسححلمين
واللعرب على ملسساا ااول ال يس حسن البنا ،واالسلماا إليحه منحذ السحنوات
ااولى في الدراسة في معاد طنقا ،وهذا فلح لحي بابحا واسحعا يحر بحاب الللقحي
الرسمي من الم ايس.
فقححد تعرفححت علححى اإلسححالم ال ححام  ،و اد اهلمححامي بقضححايا اامححة ،وهمححوم
الحححدعوة ،وم حححاك المرلمحححن  ..و تحححاح لحححي كلحححك ققحححاب مرموعحححات ملنوعحححة
وملباينححة مححن النححاك يححر تلححك المرموعححات اللححي كنححت قاطباححا فححي القريححة ..
و مدني كلك بماد كبير من الخبرة واللرربة في ميداي الدعوة ومرال اللربية.

***
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بين ال مالي وابن تيمية
* الححبع

تعلححريام اللحححوالت فححي حيححاتام  ..فاح هنححاف تحححوالت فححي حيححاة

الدكلور القر او

م ي درب الحياة كاي يسير في اتراه واحد منذ البداية؟

ي بحأي ربحم هحذا الخحم
** ققي ااساسي لم يل ير كثيرا؛ اي هللا نعم عل ا
باإلسالم ،معرفة به وحبا له و يرة عليه ،وياحادا فحي سحبيله وسحعيا فحي قدمحة
قضاياه.
ولكن بحكم اللوسن في المعرفحة واللعحرب علحى المحدارك الفكريحة المخللفحة
يمكنني ي قول إنحه قحد اعلرانحي بعح

اللححول  ..فقحد كنحت فحي مقلحن شحبابي

شحححديد اإلعرحححاب باإلمحححام بحححي حامحححد ال مالحححي ،وكانحححت كلبحححه ول محححا قحححر ت،
قصوصا «إحياء علوم الدين» و«منااج العابدين».
وبعد ي تيح لي االطالا على مدرسة شيس اإلسالم ابحن تيميحة وتلميحذه ابحن
القيم و يره ،ويدت فياا لوانا من اللرديد لحم تكحن فحي مدرسحة اإلمحام ال مالحي
واعلبحححرت ي هحححذه المدرسحححة تكمححح السحححابقة  ..وبينامحححا تكامححح ال تضحححارب،
وتناسححس ال تنححافر  ..وهححذا لعلححه ناح لححي فححي مسححار الفكححر  ،فأنححا ال تعصححب
لمدرسة بعيناا ،وال ل يس بعينه ،ب نظر إلى الرميحن نظحرة َمحن يأقحذ محن كح
واحد قير ما عنده ،على نا ما قال بع

السلو الصالح« :قذ ما صحفا ودا

ما كدر».

***
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البنا سلاك ومعلمي
* هناف عدد محن ال خصحيات تحلثر فحي حيحاة اإلنسحاي  ..ف َمحن هحلالء الحذين
تركوا بصماتام على فكر الدكلور القر او ؟
** عظححم ال خصححيات اللححي ثححرت فححي فكححر وم ححاعر وسححلوكي هححي
شخصية اإلمام حسن البنحا ،فقحد اسحلمعت إليحه مبكحرا فحي حيحاتي ،و عربحت بحه
ور يت فيه ااسلاك والمعلم والمربي والداعية والمفكر ،ولاذا تلقفحت تقريبحا كح
ما كلبه من رسا ومقاالت وبيانات ونالت مناا ،وويدت فياا ادا ونبراسا.
وهنححاف شخصححيات قححرى تححأثرت باححا مث ح ال ححيس الباححي الخححولي صححاحب
كلحححاب «تحححذكرة الحححدعاة» ،وكحححذلك ال حححيس محمحححد ال مالحححي محححد هللا فحححي عمحححره،
والححدكلور محمححد عبححد هللا درا  ،وال ححيس محمححود شححللوت رحمامححا هللا  ..ولكححن
هللا كرمني ،فلم حاول ي كوي نسخة من واحد من هلالء اافذاك.

***
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لماكا نحن الضحية دوما؟
* لننقلحححس قلحححيال إلحححى العموميحححات ونلسحححاءل :هنحححاف العديحححد محححن المعوقحححات
واللحديات اللي توايه العم اإلسالمي  ..فكيو يرى فضحيللكم هحذه المعوقحات
و ثرها السلبي؟
** هناف معوقات كثيرة مام العم اإلسالمي  ..بعضحاا معوقحات قارييحة
وااقرى داقلية  ..ولقد اهلممت باذا اامحر محدة طويلحة ورصحدت بعح

هحذه

المعوقححات فححي كلححابي «الح ح اإلسححالمي فريضححة و ححرورة» ،وركححمت علححى
العوا س الداقليحة؛ اننحي ويحدت ننحا تححدثنا طحويال عحن المعوقحات الخارييحة،
ومخقم الصايونية العالمية ،والصليبية ال ربية ،وال يوعية الدولية ،وويحدت
ننا نلقى دا ما اللبجعة علحى هحذه المخققحات ،لكحن هحذا ال يمثح عحذرا لنحا؛ انحه
يثير تساؤال مفاده :لماكا نظ دا ما

حية تخقيم يرنا ،وال نخقحم انفسحنا؟

لمححاكا نظح دا مححا الفريسححة وهححم الصححيادوي؟ ينب ححي ي نبحح فححي نفسححنا وعححن
الخل فينا ..
والقححرآي الكححريم ي ححير إلححى هححذا فححي تعقيبححه علححى ححموة حححد إك يقححول هللا
سبحانه وتعالى{ :أول يما ٓ أ ن
صب ۡو ُكم مَِ بو و ۡد أص ۡبوُم كم ۡثل ۡ ها وُ ۡلوُمۡ أنيو نى نُوِ أا وُ ۡول ُُوو مو ۡ

عند أنفُس ُكمۡ } [آل عمراي.]165 :
ال بد ي يبح اإلنساي في داق نفسه عن السبب الذ يعلحه ال يصح إلحى
مححا يحقححس النصححر الححذ يبل يححه ،وال عيححب فححي هححذا ،فاإلنسححاي معححرض للنرححاح
والف ححح  ،والنصحححر والاميمحححة  ..لكحححن الماحححم ي يلحححدارف ققحححاءه و ققايحححاه،
ويحاول ي يرع يومه قيرا من مسه.
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قل في فقه ااولويات
وبعد توقو يعود فضيلله مرة قرى إلى الحدي عن المعوقحات الداقليحة ..
ويقول:
ينب ي ي نركم على العوا س الداقلية؛ فانحاف قلح فحي فقحه ااولويحات ،فقحد
نفقدم النافلة على الفريضة ،وقد نفقدم فرض الكفاية على فرض العين ،وقحد نفقحدم
فرض العين الذ يلعلس بالفرد على فرض العين الذ يلعلس بالرماعة.
وكذلك فقه السنن اللي قام هللا علياا هذا الكوي.
وقحححد ككحححرت فحححي كلحححابي «الصححححوة اإلسحححالمية بحححين االقحححلالب الم حححروا
واللفرق المذموم» ي هناف قواعد في الفقه يرب ي نالم باا مث فقحه المقاصحد
العامححة لل ححريعة ،وفقححه السححنن الكونيححة وااليلماعيححة ،وفقححه الموا نححات ،وفقححه
ااولويححات.

نميححم بححين مححا يأقححذ رقححم  1ومححا يأقححذ رقححم  10فححي مححور الححدين

والحيححاة ،وككححرت ي اإلسححالم بضححن وسححبعوي شححعبة عالهححا :ال إلححه إال هللا،
و دناها :إماطة ااكى عن القريس ،فال ينب ي ي نرعح ااعلحى دنحى واادنحى
على.

***
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الصحوة تل ك من الداق
وال ال الحدي للدكلور القر او الذ يضيو قا ال:
«كذلك فقه االقلالب وكيو تخللو آراؤنا وال تخللو قلوبنا ،وكيحو يمكحن
ي يكوي لك منا ر يه وايلااده ،دوي ي يلد كلك إلحى عحداوة وال ب ضحاء ..
كيو نسحلقين تقبيحس هحذه القاعحدة الذهبيحة اللحي نحادى باحا العحالم الرليح ال حيس
محمد رشيد ر ا« :نلعاوي فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضحا فيمحا اقللفنحا
فيه».
هححذه شححياء مامححة يرححب ي نلخقاهححا سححواء مححن حي ح ال ححك و الخل ح فححي
اللرتيب و في اللكحوين و محن حيح اسحلعرال الثمحرة قبح واناحا ،ومحن حيح
الل لت الحذ يعانيحه العحاملوي فحي حقح الحدعوة ،فقحد صحبحوا محدارك ملفرقحة
وليلام مدارك فحي الحر
ويرافي بعضاا البع

والفكحر ،ولكحنام يماعحات ينفحر بعضحاا محن بعح
 ،ب يعاد بعضاا البع

،

 ..وهذا يرحب ي يحمال محن

واقححن اامححة ،وينب ححي ي نللفححت إلححى هححذه ا فححات؛ اناححا هححي اللححي تعححين القححوى
المعاديححة لإلسححالم علححى

ححرب الصحححوة اإلسححالمية مححن داقلاححا ،وبححذلك تل كح

الصحوة من الداق قب ي تفضرب من الخارج».

***
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ثمار طيبة للصحوة
* بصحححفلكم ححححد المعاصحححرين للعمححح اإلسحححالمي ،فكيحححو تحححروي ققحححوات
اللحححرف نحححو تحقيححس ال ايححة الكبححرى مححن تمكححين اإلسححالم فححي نفححوك المسححلمين
والعم به؟
** العم اإلسالمي نل  ..ومن الظلم ي نقول إنه لم يحقس شحي ا؛ اي هحذا
يصححيبنا باإلحبححاط ،وال يقححدم إيابححة صحححيحة للواقححن؛ اننححا ن ححاد ا ي داقحح
وقارج العالم اإلسالمي صحوة إسالمية نلمن آثارها وثمارهحا ،وهحي صححوة
العقححول اللححي تحححاول ي تفاححم اإلسححالم ،وصحححوة القلححوب والم ححاعر الملدفقححة
بالحب لإلسالم وال يرة على قضاياه ،وهي صحوة االللمام والعم  ،يلمثح فحي
هححذه المسححايد العححامرة وفححي الحححر

علححى داء الحح والعمححرة ،وفححي االللححمام

بالحراب اإلسالمي بعد ي كاي شي ا نادرا ب وشاكا فحي الحيحاة اإلسحالمية قبح
عقود قليلة.
فححال شححك ننححا نلمححن آثححار الصحححوة اإلسححالمية اللححي ترسححدت فححي الراححاد
ااف اني وصموده محام كبحر قحوة إلحاديحة فحي اللحاريس  ..وكحذلك ثحر الصححوة
داقح االتحححاد السححوفييلي ،واالنلفا ححة الفلسححقينية اللححي سححميت فححي ول ااول
«ثححورة المسححايد» وحملححت المصححاحو ويعلححت شححعارها «ال إلححه إال هللا وهللا
كبر» ويعلت ن ودتاا« :قيبر قيبر يا ياود  ..ييي محمد سيعود».
هذه االنلفا ة ال شك ناا من ثمار الصحوة ،وال يسحلقين ححد ي ينكحر ي
الحركة اإلسالمية قحد آتحت كلاحا ،واسحلقاعت إلحى ححد كبيحر ي تصحنن إنرحا ا
عظيمحا يلمثح فحي هحذا اللويحه اإلسححالمي الحذ ي لحب علحى

تويحه آقحر فححي
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بلداي كثيرة.
فانححاف آثححار ينب ححي ال ناححوي مناححا ،ب ح إناححا رد عملححي علححى تلححك المكايححد
الضخمة والخفيحة اللحي يحدبرها عحداء اإلسحالم الحذين يملكحوي الخبحرة والريحال
واادوات والمال والعلاد  ..ومن ك هذا اسلقاا اإلسالم ي ينل شي ا.

***
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هذا ما نخاب منه
ويسلدرف الدكلور القر او قا ال:
«لكحن كح محا نخافحه علحى الصححوة اإلسحالمية هحو محا سحميناه ( الل كح مححن
الححداق ) واالن ح ال بالقضححايا الرم يححة عححن القضححايا الكليححة ،واالسححل راق فححي
المخللو فيه وترف الملفس عليه».

***
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عين لإلسالم وعين للعصر
* ال يخفى عليكم ي الدعوة اإلسالمية هحي وايحب اإلنسحاي المسحلم فحي كح
ماي وعصحر  ..فكيحو تحروي مالمحح الحدعوة فحي هحذا العصحر الحذ تقحدم فيحه
اإلنساي وققا ققوات واسعة على اارض؟
** يرحححب ي ننظحححر إلحححى اإلسحححالم بعحححين ،وإلحححى العصحححر وم حححكالته بعحححين
قرى ،فال ن ف صول اإلسالم وال نلراه م كالت وقضايا العصر ،ولحين
معنى ننا ننظر إلى قضايا العصر ي نقوا اإلسالم للعصر ،ولكحن ي نقحوا
العصر لإلسالم.
وقد س لت لماكا ال يلقور اإلسالم؟ فقلحت :ولمحاكا ال يسحلم اللقحور؟  ..وهحذا
يعنححي ي ينقححاد العصححر لإلسححالم  ..ولكححن

اإلسححالم هححو؟ إنححه اإلسححالم مححن

مصحححادره ااصحححلية ومنابعحححه الصحححافية  ..اإلسحححالم كمحححا كحححاي يفامحححه الصححححابة
ر واي هللا عليام واتبعله بإحساي المدارك اإلسحالمية ااولحى ،لحين اإلسحالم
الملسيب ،ولين اإلسالم المل ن المل دد؛ اي بع

المسلمين صحبحوا ثقحاال

علححى النححاك فححي حححين ي النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم يححاء لرفححن ااثقححال عححن
الناك{ ،ويض ُ ع ۡنهُمۡ ن ۡ
صر ُُمۡ و ۡٱأل ۡغ نلل ٱليوي كان ۡ عل ۡ همۡ } [ااعراب.]157 :

اإلسالم الذ نلقلن إليه هو اإلسالم الحذ يرمحن اامحرين :الحدين والعصحر،
وهذا ال يعني ننا نريد ي نمين اإلسالم ونرعلحه عرينحة للل حكي لكح محن هحب
ودب ،ولك ح مححن يححدعي االيلاححاد وهححو لححم يحححم بححالقرآي والسححنة ولححم يححدرك
صول الفقه ولم يلذوق الل ة وليست عنده الملكة اللي ترع منه الفقيه المرلاحد
 ..اي مثال هلالء ليسوا مرددين وإنما مبددوي.
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نحن نريد الفاحم الصححيح لإلسحالم و ي يلححول هحذا الفاحم إلحى طاقحة إيمانيحة
لإلسالم ،فنحن لسنا مسل حرقين نحدرك اإلسحالم فقحم ،لكحن اإلسحالم عقح ككحي
وقلب نفي.
نححححن نريحححد العقححح الملوقحححد ،والعاطفحححة الدافقحححة ،واإلرادة الدافعحححة ،والعمححح
المللمم والخلس القو  ،فاذه هي ال خصية اللي نريحدها ،وإكا فعلنحا كلحك نكحوي
قد سرنا على القريس الصحيح.

***
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هلالء قدموا اإلسالم
* سلال قير  ..ما هي هم ااعمال اللحي قحدمت اإلسحالم فحي هحذا العصحر
من وياة نظركم؟
** ال يمكححن ي نقححول إي هنححاف عمححال فكريححا و دعويححا واحححدا؛ فانححاف عححدد
كبير من العلماء والمفكرين عقوا لإلسالم  ..ومن هحلالء اإلمحام محمحد رشحيد
ر ححا صححاحب مرلححة المنححار وتفسححير المنححار الححذ يمححن بححين السححلفية واللرديححد
وااصالة والمعاصرة ودعا إلى االيلاحاد الصححيح وححارب العصحبية واللقليحد
 ..والعالمححة محححب الححدين الخقيححب صححاحب الفححلح والمهححراء  ..وهنححاف علمححاء
يالء آقروي مثح ال حيح محمحد بحو هحرة ،وال حيس بحي ااعلحى المحودود ،
وال يح حسن البنا ،وال يس مصقفى السحباعي ،وال حايدين عبحد القحادر عحودة،
وسححيد ققححب ،وال ححيوخ محمححد ال مالححي ،وسححيد سححابس ،و بححي الحسححن النححدو ،
ومصححقفى المرقححا ،ومحمححد المبححارف ،ومحمححد ققححب ،وآقححروي فححي الم ححرب
العربحي مثح  :ابححن بحادين ،والب ححير اإلبراهيمححي  ..فكح هححلالء قححدموا لإلسححالم
وقدموه ،وكلاباتام في حاية إلحى القحراءة الفاحصحة البينحة للسحلفيد مناحا ييحال
ال باب ولل ن آفاقاا نحو مميد من الفام الواسن لاذا الدين العظيم.

***
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()11

اإلسالم والعقالنية

من القضايا اللي كثر الرحدل حولاحا« :عالقحة اإلسحالم بالعقح »  ..فقحد ظاحر
تيار فكر يحم لواء العقالنية ،ويدافن عناا  ..ويرعح محن العقح حاكمحا  ..ال
يرد حكمه  ..وانقسم حملة هذا اللواء فريقين في ظاهر اامحر محام الحدين عامحة
 ..و مام اإلسالم على ويه الخصو
الفريووق األو  :رفحح

:

الححدين رفضححا تامححا ،واتاححم الفكححر الححديني بأنححه فكححر

ديمايويي ،معق للعق قا م على الخرافة.
الفريق الثاني :تعام من الدين ولكن مقررا ي العق هو الحكم الفصح فحي
قضايا الدين  ..و نه إكا تعارض الن
ماما كاي الن

من العق ويحب إقضحاا الحن

للعقح ،

ققعي الداللة والثبوت.

وكاي علينحا ونححن نسحلفلح هحذا الملححس الحديني ااسحبوعي  ..ي نضحن هحذه
القضية في مقدمة القضايا الفكرية اإلسالمية اللي سنلناولاا بإكي هللا تعالى.
وكانت لنا تساؤالت حول العقالنية  ..طرحناها على

يوفنا.

سألناهم عن عالقة اإلسالم بالعق والعقالنية ..؟
وبماكا نبرر موقو دعاة العقالنية من الدين ..؟
وعن المناطس اللي يرب على العق ال يرتادها بمفرده حلى ال يالك؟
وكيو نوا م بين ينوح العق وحكمة ال را ..؟
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )11ن رت برريحدة «الققريحة» بلحاريس 5يونيحه سحنة 1989م .دار هحذا الححوار الصححفي
ااديب ال اعر د .رشد إبراهيم.
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وقد طرحنا القضية علحى فضحيلة الحدكلور يوسحو القر حاو الحذ تفضح
ببياي بعادها وإبرا ك يوانباا  ..فقال:
«ال ينب ي ي تلرف هذه االفاظ هالمية ما عة ريراية يحر مححددة الداللحة
يسحلخدماا كح فريحس فيمحا يليحد مذهبححه وويالحه وفلسحفله فحي الحيحاة فينب ححي ي
يحدد المراد ..
فالعق وما ي لس منه كلمة محببة لإلنساي ،لكن قحد يفسحرها بعضحام تفسحيرا
ير مقبول ..
وما المراد بالعقالنية ..؟
العقالنية مصدر صناعي مويود في الل ة العربية يدت فيه االو والنحوي
كالعلمانية  ..وهي م لقة من مادة العق  ،ونححن المسحلمين ولحى النحاك بلمريحد
العق ح ومححا يلفححرا منححه ومححا يصححدره هححذا العق ح إكا اسححلخدم العق ح فححي مرالححه
وبحدوده و وابقه.
عظم قضيلين:
ب علماؤنا المحققوي يقولوي إي العق عندنا سحاك النقح ؛ ومعنحى هحذا ننحا
نقيم النق على ساك العق ؛ اي العق هحو الحذ يثبحت لنحا عظحم قضحيلين محن
قضايا الدين ..
القض و األولى:
قضية ويود هللا سبحانه وتعالى ،فاذه ال يمكن الدلي علياا محن الحوحي وال
من النق  ..إكا يادلني ماد

و شيوعي ملححد عحن ويحود هللا ال قحول لحه :قحال

هللا تعححالى ،وقححال الرسححول؛ انححه ال يححلمن بححاهلل وال بالرسححول  ..كيححو قاطبححه
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بقول الرسول وهو ال يلمن بالمرس نفسه  ..ال بحد ي بحح معحه القضحية محن
يذورها بحثا عقليا فأقيم له الدلي على ويود هللا بالعق  ،وهذا ما يليحده القحرآي
نفسه؛ اي القرآي ككر دلحة عقليحة صحرفة علحى ويحود هللا سحبحانه وتعحالى فحي
مناق له للم ركين والراحدين من مث قوله تعالى{ :أٍۡ ُ لقُواق مو ۡ غ ۡ ور ش ۡويء أٍۡ
ُُ ُم ۡٱل نخلقُون  35أٍۡ لقُواق ٱلس نيم نوت و ۡٱأل ُۡ َۚ
ض بل يَل يُوونُون} [القور.»]36 ،35 :

ومضى فضيلة الدكلور القر او يقول:
«فقضية إثبحات الويحود اإللاحي قضحية عقليحة  ..صححيح هحي قضحية فقريحة
يضا ،هحي ريحمة فقريحة و حرورة عقليحة ،ال نسحلقين ي نفسحر الكحوي ومحا
فيه من حياة وما فيه من إبداا ومحا فيحه محن تنظحيم إي لحم نقح بويحود إلحه قحالس
ومححنظم ومبححدا وراء هححذه المخلوقححات ،قححانوي ال جع جلليححة و السححببية قححانوي فقححر
يرعلنحححا نقحححول ال بحححد ي وراء الصحححنعة صحححانعا ووراء اللنظحححيم منظمحححا ووراء
الحركححة محركححا وهححو مححا عبححر عنححه ااعرابححي حينمححا قححال« :البعححرة تححدل علححى
البعيححر و ثححر السححير يححدل علححى المسححير ،فكيححو بسححماء كات بححراج و رض كات
فراج ،وبحار كات مواج؟ل فال يدل كلك على العلي القدير».
من ي هذا نقول إي ويود هللا سبحانه وتعالى دليله العق ».
القض و الثان و ،نثبات النبوة:
و

اب فضيلله« :ثم هناف قضية بعد كلك بعد ي نثبت ي هناف إلاا وربحا

له صفات الكمال ،هحذا الحرب العظحيم ااعلحى محن حكملحه ورحملحه نحه لحم يحدا
قلقه همال ولم يلركام سدى ولم يخلقاحم عبثحا ،بح رسح إلحيام رسحله مب حرين
ومنححذرين ل ح ال يكححوي للنححاك علححى هللا حرححة بعححد الرس ح  ..كيححو يثبححت إمكححاي
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الوحي ووقوا الحوحي بالفعح وويحود الرسح و ي فالنحا هحذا رسحول مليحد محن
عند هللا  ..هذه قضية عقلية ،فحال تسحلقين ي تثبحت الحوحي بنفسحه اي هحذا دور
 ..وهذا باط .
إكي ال بحححد ي تقحححيم الحححدلي علحححى ثبحححوت الحححوحي بالعقححح  ..فثبحححوت النبحححوة،
والرسالة لرسول معحين ،كيحو نثبلاحا؟ كيحو نثبحت نبحوة محمحد صحلى هللا عليحه
وسلم؟ نثبلاا بالعق .
فاهلل ظار علحى يديحه محن ا يحات والبينحات محا يققحن بأنحه ال يحلكلم محن عنحد
نفسه ،وال يمث إرادته ب يمث اإلرادة اإللاية ،وتلك هي المعرمة.
ولذا قال علماؤنا :داللة المعرمة على صدق الرسحول داللحة عقليحة ،فحالقرآي
داللله على صدق محمد صلى هللا عليه وسلم داللة عقلية.
فححإكي القض حيلاي الكبيرتححاي :قضححية ويححود هللا وقضححية إثبححات النبححوة ،هاتححاي
قضيلاي عقليلاي ومن هنا قال علماؤنا :العق ساك النق ».
القرآن يمجد العقل:
واسلقرد فضيلة الدكلور القر او قا ال« :نحن إكي – نححن المسحلمين –
ال نخاب من العق  ،بالعكن نحن نرحب بالعق وال يويد في الدنيا كلاب شحاد
ونوه به مث القرآي الكريم.
بالعق
ا
ال يويد كلاب ديني فيه تمريد اولي االباب  ..سحت ع حرة آيحة فحي القحرآي
الكريم تلكلم عن ولي االباب  ..وهناف حاديح عحن ولحي النفاحى وك حرحر،
ومادة« :عق  ..يعق  ..يعقلوي» مويودة في القحرآي بكثحرة  ..ثحم الححدي عحن
الكلحاب الححذ يقححول للنححاك{ :وُو ۡول ُوواتُواق بُو ۡور نُن ُكمۡ نن ُكنووُمۡ ن
صوودو } [البقححرة.. ]111 :

164

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

{وُ ۡل ُاتُواق ب ُۡر نُن ُكمۡ }

ي

164

قضية ال تقب ب ير برهاي.

ولححذلك نرححد القححرآي ين ححي العقليححة العلميححة ،ويحححارب العقليححة الخرافيححة اللححي
تصدق

دعوى تقال لاا ،العقليحة العلميحة اللحي تحرف

الرمحود علحى محا كحاي

وى ء ناثوورُم
وى أ ُ يمووو وننيووا علو ن ٓ
عليححه ا بححاء ،العقليححة المقلححدة{ :ننيووا وَو ۡودنا ٓ ءابآءنووا علو ن ٓ
م َۡقو ودُون} [المقححرب ]23 :هححذا يرفضححه القححرآي سححواء كححاي تقليححد ا بححاء و تقليححد

السادة والكبراء {ننيوا ٓ أا ۡعنوا ٗوادتنا و ُكبرآءنوا ف ضولَونا ٱلسيوب اال} [ااححماب .]67 :و
تقليد العوام من الناكَ« :ل يك أحدكم نمعو يقو أنا مو النواس نن أحسونوا
أحسن  ،ونن أٗاءوا أٗو ت» ،إنمحا يريحد محن اإلنسحاي ي يفكحر و ي يسحلخدم
عقله ال عق

يره ،يفكر من صديس له ،و يفكر من نفسحه ،يخلحو بنفسحه ويفكحر

بعيدا عما يسمونه :تأثير العق الرمعي ،وهذا ما شحار إليحه القحرآي حينمحا قحال:
َۚ
{وُ ۡل ننيما ٓ أع ُ
ظ ُكوم ب نوحود أة أن تقُو ُموواق يّلِل م ۡثن نوى وفُ نورد نم ثُو يم توف يك ُورواق موا بِواحب ُكم كمو

َنيوووو} [سحححبأ ،]46 :قصحححلة واححححدة :ي تقومحححوا هلل –

مخلصحححين  -فحححي طلحححب

الحقيقة مثنى من واحد ،و فرادى من نفسحك ،ثحم تلفكحروا فحي محر نبحوة محمحد،
مححا بصححاحبكم مححن ينححة ،ال يمكححن ي يكححوي مث ح هححذا اإلنسححاي صححاحب ال فخلححس
العظيم مرنونا ،فكحروا فاإلسحالم يحدعو إلحى اللفكحر ويعلبحر اللفكحر عبحادة ،وفحي
القرآي{ :أفال توف يك ُرون} [اانعام ،]50 :و{لق ۡوٍ يوف يك ُرون} [يونن ... ]24 :إلس.
فالدعوى إلى اللفكر  ..إلى النظر في ملكوت السحموات واارض ومحا قلحس
هللا مححن شححيء{ :أولوومۡ ي ُ
سو نوم نوت و ۡٱأل ُۡض ومووا لووق ي
نظو ُورواق فووي مل ُكوووت ٱل ي
ٱّلِلُ م و
شو ۡويء} [ااعححراب{ ،]185 :وُوول ُ
ٱنظو ُورواق مووااا فووي ٱل ي
سو نوم نوت و ۡٱأل ُۡض} [يححونن،]101 :

عمليححة النظححر واللفكححر  ..دعححوة إلححى النظححر والفكححر  ..الحملححة علححى اللقليححد بك ح
نواعححه ،علححى الرمححود بكحح صححوره ،الححدعوة إلححى إقامححة البرهححاي  ..القضححايا
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الحسية يسلخدم فياا الحن{ :أشوهدُواق ۡلقهُومۡ } [المقحرب .. ]19 :ال حيء الحذ لحم
ت اده ال تحكم به ،القضايا العقلية ال بد فياا من برهاي عقلي  ..القضحايا النقليحة
واللاريخية ال بد فياا من برهحاي نقلحي{ :ٱ ۡئوُووني بك نوو كمو و ۡبول نُوِآ أ ۡو أ نثورة كمو ۡ
ع ۡلووم نن ُكن ووُمۡ ن
صوودو } [ااحقححاب .. ]4 :هححذه هححي العقليححة العلميححة  ..العقليححة اللححي

ترف

الظنوي في مقام اليقين».

ال ق

َل الظ :

ويمضي فضيلة الدكلور القر او في حديثه قا ال:
«في مرال تأسين العقا د والحقحا س ال بحد محن يقحين ال يقبح الظحن  ..ولحذلك
نرد القرآي حم على الم ركين  ..يقول{ :وموا يويبو ُ أ ۡكثو ُر ُُمۡ ن يَل ظنًّ َۚوا ن ين ي
ٱلظو ي َل
ي ُۡۡنووي م و ۡٱلح و كق ش و ۡ ا} [يححونن ،]36 :حم ح علححى النصححارى فححي اعلقححادهم حححول
المسيح وصلبه قال{ :ما لهُم بهۦ م ۡ ع ۡلم ن يَل ٱت كباع ي
ٱلظو ك } [النسحاء .. ]157 :الظحن ال

ي ني من الححس شحي ا  ..رفح

اتبحاا الظنحوي فحي مقحام اليقحين  ..اتبحاا ااهحواء

والعواطو { ..نن يويبعُون ن يَل ي
وس} [الحنرم{ ،]23 :ومو ۡ أضو َل
ٱلظ ي وموا ت ۡهووم ۡٱألنفُ ُ
م يم ٱتيب ُو نىهُ بۡ ۡ ر ُُ َدم كم ٱ ي
ّلِل} [القص

.]50 :

هذه هي العقلية العلميحة ،فحإكا كانحت العقالنيحة باحذا المعنحى  ..هحذا المعنحى ال
نقول يقبله اإلسالم ب يرحب به ،بح يحدعو إليحه بح يعلبحره فريضحة ،يريحد محن
اإلنسححاي المسححلم ي يكححوي كا عقليححة علميححة عقليححة تححرف
ااباطي وترف

الخرافححات وتححرف

ااشياء ب ير برهاي من هللا سبحانه وتعالى ،فال بحد محن هحذه

العقلية ولذلك نحن لين عندنا ما عند صحاب اادياي ااقرى من مث قحولام:
«اعلقححد و نححت عمححى» ،و « م ح

عينيححك ثححم اتبعنححي» ،و «إي الراالححة م
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اللقوى».
لحين عنحدنا شحيء مححن هحذا ،بح ال بحد ي يكححوي اإليمحاي عحن بينحة ،والححدعوة
ع ٓوواق
على بصيرة { ..أفم كان عل نى ب كنو كم ُي بكهۦ} [هود{ ،]17 :وُ ۡول نُوِۦه ٗوب ل ٓي أ ۡد ُ
ٱّلِل عل نى بِ رة} [يوسو{ ،]108 :أفم شرا ي
نلى ي َۚ
ٱّلِلُ ص ۡدُهُ ل ۡۡل ۡٗ نلم فهُو عل نوى نُووُ

كم ُي بكهۦ} [الممر .. ]22 :نريد المسلم الذ يحيا علحى نحور ،ال يعحيي فحي ظلمحات
اللقليد دوي ي يدر شي ا من حوله ،يلقان شياء وال يعرب صلاا من فصحلاا،
ال لين هذا هو اإلسالم».
وفي ااسبوا القادم نسلكم – بم ي ة هللا – حدي فضيلة الحدكلور يوسحو
القر او .

***
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اإلسالم والعقالنية
()12

نحن دعاة العقالنية  ..ولكنل

فححي ااسححبوا الما ححي  ..وفححي حوارنححا حححول قضححية «اإلسححالم والعقالنيححة»
تفض ااسلاك الدكلور يوسو القر او ببياي ي عظحم قضحيلين عقحديلين –
وهمححا ويححود هللا وإرسححال الرسح – ال بححد مححن إثباتامححا بالعقح  ..فالعقح سححاك
النق كما يقول علماؤنا  ..و كد ي المسلمين ولى بلمريد العق إكا اسحلخدم فحي
مراله.
واليحححوم نلححححابن محححن فضححححيلة الداعيحححة اإلسححححالمي الكبيحححر الححححدكلور يوسححححو
القر او الحدي حي يقول فضيلله:
«نحححن دعححاة العقالنيححة  ..نحححن المسححلمين دعححاة العقالنيححة  ..نحححن نححرف
الخرافححات وااباطيحح  ،ومححن قححالل هحححذه العقليححة وفححي ظلاححا قامححت حضحححارة
إسالمية شامخة يمعت بين العلم واإليماي  ..بين العق والنق ».
* بمناسبة العق والنق  ..هح يقحن تعحارض بينامحا ،وكيحو يمكحن درء هحذا
اللعارض؟
تعححارض و تنححاق

بححين صحححيح المنقححول

** لححم يححر علماؤنححا إطالقححا
وصريح المعقول ،وقحد لاحو فحي كلحك شحيس اإلسحالم ابحن تيميحة كلابحا ظاحر فحي
ع ححرة يححماء اسححمه «درء تعححارض العق ح والنق ح » ،فححال يمكححن ي يلعححارض
عق صريح من نق صحيح ،وإكا ر يت تعار ا فال بد ي ما ظننله نقحال لحين
صحيحا ،و ما ظننله عقال لين صريحا.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )12نف ر في يريدة بالدوحة بلاريس  12يونيه سنة 1989م.
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ويسلقرد فضحيلة الحدكلور قحا ال« :ال يمكحن اي العقح ثحر محن آثحار رحمحة
هللا باإلنساي وفضله عليه ،والنق هو وحي هللا لإلنساي ،فكيحو تلعحارض آثحار
هللا بعضاا من بع

 ،ال يمكحن ي يححد؛ اللعحارض إال محن الناحيحة الظاهريحة

ال ححكلية ،لكححن عنححد اللأمح ال يمكححن ي يويححد تعححارض ،وال بححد ي يكححوي هنححاف
توفيس بين ما يفظن من اللعارض و ي حدهما لين صحيحا.
فلذلك لين عندنا م كلة الدين والعلم ،ما يسمونه باللعارض بين الدين
والعلم ،و بين العق والنق  ..ال يويد عندنا هذا إطالقا  ..الدين عندنا علم
والعلم عندنا دين  ..الدين عندنا يقوم على ساك من العلم ،و ول آية نملت في
ٱٗم ُبكَ ٱليِا لق  1لق ۡٱإل ن
كلابناۡ { :ٱور ۡأ ب ۡ
نس م ۡ علق ۡ 2ٱور ۡأ وُبََ ۡٱأل ۡكر ٍُ 3
ٱليِا عليم بٱ ۡلقلم  4عليم ۡٱإل ن
نس ما لمۡ ي ۡعلمۡ [ }5العلس .]5 - 1 :ول ما نمل على قلب

محمد صلى هللا عليه وسلم ،مادة القراءة والعلم واللعلم والقلم ،فالدين عندنا
علم ،والعلم عندنا دين ،وطلب العلم فريضة ،سواء كاي علم دين م علم دنيا،
حلى علوم الدنيا ،اإلسالم اعلبر تعلماا فريضة كفا ية إكا كاي يحلاج إلياا
المسلموي».
موى يعز العقل نفسه
ويضححيو فضححيلة الححدكلور القر ححاو « :نحححن المسححلمين ال نعححاني م ححكلة
عانلاححا النصححرانية فححي المرلمححن ال ربححي ،مسححألة اللعححارض بححين العلححم والححدين،
وقامت من ي كلحك مححاكم اللفلحيي وححرق العلمحاء ،وححد؛ محا ححد؛ ،لحين
عندنا شيء من هذا.
فحإكا كانححت العقالنيححة هحي هححذه فححنحن كمحا قلنححا :دعححاة عقالنيحة ،مححا إكا كانححت
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وحي هللا عم وي  ،و ن جللب باسلمرار العقح علحى الحن

ققعي الثبوت ققعي الداللة ،فاذا لين من العقالنية في شحيء؛

انححه كمححا يقححول اإلم حام ال مالححي :إنححه إكا ثبححت ويححود هللا بالعق ح و ثبلنححا النبححوة
بالعق  ،و ثبلنا نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم و نه ال ينقحس عحن الاحوى ،و ي
القرآي كلاب من عند هللا ،إكا ثبت كلحك كلحه بالعقح – يقحول اإلمحام ال مالحي فحي
هذا الوقت :عند كلك يعمل العق نفسه ويللقى من الوحي.
العق هحو الحذ

ثبحت صحدق الرسحالة وصحدق الحوحي وصحدق القحرآي ،إكي

على هذا العق ي يعمل نفسه ويللقى ،فما ثبحت نحه محن الحوحي علحى العقح ي
يقول :سمعنا و طعنا ،وإال حد؛ تناق

بين العق ونفسه.

قد يأتي الدين ب يء فوق مسلوى العق  ،ولكنه ال يأتي بما يحيله العق  ،فحال
يأتي الدين بما يسلحي عقال وإنما بمحا بسحلحي عحادة ،واالسحلحالة العاديحة محر
يل يحر ،كحم مححن شحياء كانححت مسحلحيلة فحي عححادات النحاك ،ت يححرت  ..لحو ككرنححا
ايدادنا منحذ ع حرات السحنين محا يححد؛ ا ي لقحالوا :هحذا ينحوي ،شحياء كانحت
مسلحيلة عادة صبحت عادة نعاي اا يوميا».
أيها العقل  ..وف ُنا:
* فضيلة الدكلور  ..علحى

حوء هحذا هح هنحاف منحاطس ال يرحو للعقح ي

يرلا ها ،بمعنى ي عليه ي يقو مناا موقو المللقي؟
** قد قررنا ي الدين قد يأتي بما يسلبعده العق  ،ولكنحه ال يحأتي بمحا يحيلحه،
فما يأتي به الحدين محن يبيحات تلعلحس بالعحالم يحر المنظحور ،بالمال كحة والرحن
وال ياطين ،بالعرش ،بالكرسي ،باللوح ،بحالقلم ،محا يحأتي بحه محن ححوال الحيحاة
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البر قية :القبر وما فيه من نعيم وعذاب ،و حوال ا قرة وما فياحا محن بعح
وح ر وحساب وسلال وميماي وصححو وصحراط وينحة ونحار ،هحذه ااشحياء
على العق ي يسلم باا ما دام الوحي قد ياء باا.
فالعق هنا عليه ي يسلم باذه ااشياء إكا كاي يحلرم نفسحه ،وإال كحذب نفسحه
في تصديقه للوحي وال ،ثم هناف شياء ينب ي للعق ي يسلم باا وهحي محا كحاي
مققوعا به من ناحية الثبوت ومن ناحية الداللة.
ما كاي ققعي الثبوت والداللة فعلى العق ي يسلم له ،ال يقحول العقح  :لمحاكا
نصلي في اليوم قمن مرات؟ ولماكا لم تكن ثالثا و ربعا؟ ولماكا كحاي بعح
الصححلوات ركعلححين وبعضححاا ثالثححا وبعضححاا ربعححا؟ ولمححاكا كححاي الركححوا مححرة
واحححدة والسححرود مححرتين؟ هححذه ااشححياء ال يسححلقين العقح ي يفصح فياححا ،وقححد
شححبااا اإلمححام ال مالححي باادويححة اللححي يصححفاا القبيححب للمححري
المري

 ،ال يسححلقين

ي يفام لماكا يرع القبيحب هحذا الحدواء قبح ااكح وهحذا بعحد ااكح ،

وهذا حبة واحدة وهذا حبلين ،شرح هذا لك محري

فحوق مسحلواه ،والعبحادات

شبه بأدويه روحيحة لإلنسحاي ،فعلحى اإلنسحاي إكا سحلم بمعرفحة القبيحب وقبرتحه
ي يقول :إي هذا ال يخلو عن حكمة ،قد يعرب بعضاا ،وقحد ي يحب عنحه بعح
آقر.
فانححاف شححياء ينب ححي ي نسححلم باححا كمرححال ال يبيححات ومرححال العبححادات ،حلححى
ااحكححام ال ححرعية ،هنححاف حكححام ققيعححة هححذه ال ينب ححي للنححاك ي يعمل حوا فياححا
عقولام بمعم نام درى بمصالحام  ..ال ،إنام درى بمصالحام ولكنام ليسحوا
علم من رب العباد بالعباد{ :وُ ۡل ءأنوُمۡ أ ۡعل ُم أٍ ي
ٱّلِلُ} [البقرة.»]140 :
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ويضيو فضيلة الدكلور القر او قا ال:
«كثيرا ما سقم العق اإلنساني في ورطات عديحدة ،بعح

النحاك فحي وقحت

مححن ااوقححات بعقححولام قححالوا :لمححاكا ال نبححيح الب ححاء ،بححدال مححن ي نلححرف النححاك
يمنححوي بعيححدا عححن إشححراب الدولححة ،لنححنظم المنححا ،ولححيكن تحححت إشححراب الدولححة،
و نحاك إلحى ا ي يريححدوي إباححة الخمححور ،وحلحى محن اكل ححاب العقح اإلنسححاني
لمضحححرة الخمحححر بحححالفرد وبااسحححرة والمرلمحححن واالقلصحححاد ومضحححرتاا بالعقححح
وبااقالق من هذا يسلسلم العق مام الاوى.
العقل في حاَو لمع :
لعقح اإلنسحاي هحلالء مخق حوي وال

فالذين يريدوي ي يفخضعوا النصحو

يمكن ي يلحرف العقح وححده ،العقح فحي حايحة إلحى معحين كمحا بحين كلحك اإلمحام
محمد عبده في «رسالة اللوحيد» حي

شار في هذه الرسالة إلى ي العقح فحي

حاية إلى معين يعينه؛ انه حيانا تكلنفه شياء تل جبلن عليه اامور».
ويسلقرد فضيلله قا ال:
«وبقححي فححي القضححية مسححألة مامححة وهححي :إكا قلنححا العقحح فعقحح َمححن؟ عقحح
الخو
حد اللناق

م عق العحوام  ..لقحد ر ينحا الفالسحفة يخللفحوي بعضحام محن بعح

إلحى

 ،هذا يثبت وهذا ينفي ،هذا يبني وهذا يادم ،فمن معحه الححس محنام:

الفالسحححفة المثحححاليوي م الواقعيحححوي؟ المحححاديوي م اإللايحححوي؟

الفالسحححفة؟ هحححذا

ر يناه ،فالعقول تخللو ،ر ينا العرب قب اإلسالم عقولام يا ت لاحم ي ي حدوا
البنات ،اإلنساي ي د ابنله،

عق هذا؟ل

لذا نقول :إي العق اإلنساني وحده ال يلمن ي يلرف وحده ،وإنمحا ينب حي ي
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يليححد و ي يصححاي بححوحي هللا تبححارف وتعححالى ليسححدد ققححاه ويعصححمه مححن المل ح
حلى يسلمر في القريس المسلقيم ،فالعق بدوي وحي معحرض للخقحأ والخقح
والخقر كما ر ينا الذين م وا وراء عقولام وحدها بعيدا عحن هحدى هللا تعحالى،
هذا ما ينب حي ي يففاحم فحي هحذه القضحية الكبيحرة :قضحية «العقالنيحة» بعيحدا عحن
اإلفراط واللفريم».

***
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عمة اإلسالم بيد علما ه وشبابه
()13

فا يفعلوي؟

ثناء يارته ااقيرة لدولة اإلمارات ،مدعوا إللقحاء عحدد محن المحا حرات
العامة واللخصصية ،كحاي لقحاء «اإلصحالح» محن ااسحلاك يوسحو القر حاو ،
عميد كلية ال ريعة بققر.
وحينما يرلمحن فاحم الفقيحه وبيحاي ااديحب وححرارة الداعيحة فحي شحخ

مثح

الدكلور القر او  ،فذلك يعني ي اللقاء معحه كمالقحاة البححر الماقحر بالحدرر،
إكا حددت منا لرني ل ه،

اا منك الممن ،وفاتك من الآللي الكثير.

فإي للممن عند الدكلور القر او حسابا آقر ،فخحالل الثمحاني وااربعحين
ساعة اللي قصصحاا لميحارة اإلمحارات ،كانحت عقحارب السحاعة عحدوه ااوححد
في تحركاتحه ولقاءاتحه و حاديثحه ،فدقحة الفقيحه علملحه ي الوقحت ثمحين يحدا ،لكحن
حرارة الداعية قنعله ي الدعوة بكلمة طيبة ياوي ماماا ك ثمين.
لحححذلك وافحححس الحححدكلور يوسحححو القر حححاو علحححى اقلقحححاا يحححمء محححن وقلحححه
الملسارا ليخ

«اإلصالح» باذا الحدي القيم.

* المالحححظ ي الحححدي عححن الصحححوة اإلسححالمية بححات يلصححدر الكثيححر مححن
الكلححب والدراسححات والمقححاالت اللححي يقرحاححا ال فكلاححاب والمفكححروي اإلسححالميوي
اليححوم ،فمححا هححي حححدود هححذه الصحححوة ،ومححا هححي اإليرابيححات والسححلبيات اللححي
تميمها؟
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )13ن ر في مرلة «اإلصالح» في دبي (شوال سنة  1404هـ  -يوليو سنة 1984م).

174

لقاءات ومحاورات حول قضايا اإلسالم والعصر

174

** يححراد بالصحححوة اإلسححالمية حركححة البعحح اإلسححالمي المملححد فححي آفححاق
عالمنحححا اإلسحححالمي ،شحححرقه و ربحححه ،عربحححه وعرمحححه ،بححح المملحححد قحححارج هحححذه
الحدود ،إلى مريكا و وروبا وال رق ااقصحى ،حيح نرحد آثحار هحذه الصححوة
في الرمعيات القالبية واللرمعات ال بابية اإلسالمية اللي ثرت فحي كثيحر محن
شبابنا المااير للدارسة و للعم  ..فاي مويودة في كح مكحاي ،ولعح هحذا محا
حفححم القححوى المعاديححة لإلسححالم و يامتاححا الراصححدة ي تخقححم لضححرب هححذه
الصحوة ،وتللب القحوى الخا فحة والحاقحدة داقح العحالم اإلسحالمي للوقحوب فحي
ويااا.
ولاذه الصحوة مظاهر عديدة ،تلرلى في الحركحة اإلسحالمية القالبيحة وفحي
الحركة الفكريحة والثقافيحة ،وعلحى الصحعيد العملحي نرحد صححوة إسحالمية يضحا
فحححي حركحححة البنحححوف اإلسحححالمية ،فحححي المحححدارك اإلسحححالمية ،فحححي الحركحححات
والرماعححات اإلسححالمية المخللفححة ،الرمعيححات اإلسححالمية ،المرححالت والصحححافة
اإلسالمية ،هذه كلاا تعلبر مظحاهر إيرابيحة لاحذه الصححوة ،ولكحن هنحاف بعح
السلبيات ،مث  :المبال ة في بع

الفروا اللي ليسحت محن صحول اإلسحالم وال

من صلبه وال من فرا ضه ،وإقامة معارف يدلية محن يلاحا ،ومقاتلحة ا قحرين
علياحا ،واالن ح ال بالرم يححات عححن الكليحات ،وبالقضححايا الرانبيححة عححن المعححارف
المصيرية والكبحرى ،وسحوء الظحن بحا قرين سحوءا يحلد فحي بعح

ااحيحاي

إلى تفسحيقام و تبحديعام و تكفيحرهم ،محن عحدم رعايحة الويحه ا قحر محن الفكحر
والر  ،ك هحذا يسحبب بعح
وهذه قد ي ذياا بع

السحلبيات اللحي نراهحا فحي الصححوة اإلسحالمية،

المعادين لإلسالم للظ الحركحة اإلسحالمية م ح ولة باحذه

الفححروا الرانبيححة عححن القضححايا الكبيححرة ،وللظحح الرماعححات العاملححة م حح ولة
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رباا من الخارج.
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اسلقامة القريقة ومعرفة المماي
* إكي ،ه تعلقحد ي هحذه الصححوة باحذه السحلبيات واإليرابيحات تواكحب فحي
مسيرتاا الممن مقاب مسيرة الراهلية وقوى ال ر والكفر ااقرى؟
** ال شك ي قوى ال حر والكفحر ااقحرى تملحك محن القحدرات واإلمكانيحات
ما ال تملكه الصحوة اإلسالمية ،وعند هذه القوى من القاقات الماديحة محا يفحوق
إمكانياتنا ،لقد صبحوا يسحلخدموي العلحم فحي كح شحيء ،ودقح الكمبيحوتر إلحى
صححفام فححي الصححراا ،بينمححا نحححن مححن ااسححو ال نملححك لححآلي مركححم معلومححات
« رشيو» كامال للعاملين لإلسالم وال المعادين له ،وهذا يدل على محدى عرحم
العاملين لإلسالم إلحى ا ي ،إناحم يحلحايوي إلحى تخقحيم وتنظحيم علحى مسحلوى
العصحر ،نعححم  ..نححن نملححك مقابح هححذه طاقحات قححرى معنويحة؛ اننححا صحححاب
العقيدة الصحيحة والرسالة الخاتمة ،ونملك عظحم رسحالة فحي الويحود ،وعنحدنا
تحححرا؛ عظحححيم ال تملكحححه محححة محححن اامحححم ،وعنحححدنا رصحححيد الفقحححرة فحححي قلحححوب
الملمنين ،وعندنا وعد هللا تعالى بالنصر لمن آمن بحه وعمح لدينحه ،عنحدنا هحذا
كلححه ،ولكححن ينب ححي ي يكححوي عنححدنا يضححا اللخقححيم واللنظححيم علححى مسححلوى
عصرنا ،ورحم هللا امرءا عرب مانه واسلقامت طريقله ،ال بد من اامحرين:
اسلقامة القريقة ومعرفة المماي والعصحر وملقلباتحه ،و علقحد ي الحوعي باحذا
صبح قا ما ،وال عور بالنق

هو بداية طريس الكمال كما يقولوي.

***
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يرب ي نلحم المس ولية
* هح تعلقحد ي هحذا الحنق

واللخلحو المحاد يعحود سحببه إلينحا نححن م إلحى

القوى الخاريية؟
** نحن نعلقد ي للقوى الخارييحة دورا ،ولكنحي ال قحر نحوا اللفكيحر الحذ
يريححد ي يريححن كح شححيء إلححى القححوى الخارييححة المعاديححة لإلسححالم ،وإكا كانححت
هناف قوى قرى تخقم لنا فلماكا نظ كحذلك وال نخقحم انفسحنا؟ نححن يضحا
مس ولوي.

***
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نلعاوي فيما اتفقنا عليه
* عند الحدي عن الصحوة اإلسالمية تبر ب ك الفت للنظر قضية تعحدد
الرماعححات اإلسححالمية العاملححة فححي سححاحة الححدعوة ،دوي ي يخلفححي االقححلالب
وربما اللنافر الذ يفص بعضحاا عحن بعح

فحي حيحاي كثيحرة ،هح تعلقحد ي

ظاهرة اللعددية ظاهرة صحية ،وما هو المفاوم الصحيح الذ يرحب ي يسحود
بححين هححذه الرماعححات للوظيححو طاقاتاححا مرلمعححة فححي قدمححة مصححلحة المسححلمين
كافة؟
** اللعددية ظحاهرة مفرو حة فر حاا يحاب فريضحة كبحرى محن فحرا
اإلسححالم ،فححإكا عححدنا إلححى الصححدر ااول – عاححد النبححوة المقاححرة وعاححد الخالفححة
الراشدة اللي يمحن علياحا المسحلموي – فحال نرحد إال يماعحة واححدة تححت قيحادة
واحد هي يماعة المسلمين تحت إمامة واحدة لرسول هللا صلى هللا عليه وسحلم
ثم تحت إمامة الخليفة الراشد من بعده ،وظ العم لإلسالم على هحد يماعحة
واحححد تحححت إمامححة راشححدة واحححدة حلححى اقللفححت الخالفححة الراشححدة المبايعححة بيعححة
شحححرعية محححن مسحححلمي اارض ،فقحححام عحححالم الحححدعاة المصحححلحوي المخلصحححوي
بالدعوة إلى العم من ي اإلسالم ومن ثَم ن أت الرماعات وتعددت.
نه ال تعدد فحي الرماعحات اإلسحالمية إكا كحاي المسحلموي يعي حوي تححت
سلقاي قالفة راشدة انعقدت ببيعة شرعية ،محا اليحوم وقحد ابحت الخالفحة عحن
حيححاة المسححلمين فعلححى الرماعححات اإلسححالمية ي ينسححس بعضححاا مححن بعح

،وي

يكوي هناف قدر من اللفاهم واللعاوي بيناا ،و ي يعحي الرميحن ققحورة الموقحو
الححذ نحححن فيححه ،وققححورة القححوى اللححي تعححاد اإلسححالم وتعم ح علححى تححدمير
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المسلمين ،يرب ي نلفس علياا.
ونحن نعرب القاعدة الم اورة – قاعدة المنار الذهبيحة اللحي و حعاا السحيد
رشححيد ر ححا رحمححه هللا ،وتبناهححا اإلمححام ال ححايد حسححن البنححا – وهححي قاعححدة:
«نلعححاوي فيمححا اتفقنححا عليححه ويعححذر بعضححنا بعضححا فيمححا اقللفنححا فيححه» ،وإكا كححاي
المححرء مرلاححدا فأصححاب فلححه يححراي ،وإي ققححأ فلححه يححر ،وينب ححي ي يكححوي
شحححعارنا« :إي ر يحححي صحححواب يحلمححح الخقحححأ ،ور

يحححر ققحححأ يحلمححح

الصواب» ،والصواب والخقحأ كالهمحا يحلير اإلنسحاي فيحه ،فحالمخقي معحذور
ب مأيور يرا واحدا ،هذه هي العالقة اللي ينب ي ي تكوي بحين العحاملين فحي
الرماعحححات اإلسحححالمية المخللفحححة إكا صححححت النيحححات ،إنمحححا إكا ويحححد الاحححوى،
وويدت حقاد شخصية ،فاحذا هحو الخقحر ،وهحذه هحي الث حرة اللحي يحدق مناحا
قصححوم اإلسححالم ،ومححن ااسححو يمكححن ي تسححل

يماعححة مححن بعحح

لضرب يماعة قرى ثم يضرب الرمين في النااية.

***

القححوى
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بين ال باب والعلماء
* فححي كلابححك ااقيححر «الصحححوة اإلسححالمية» تحححدثت عححن ظححاهرة إعححراض
ال ححباب عححن العلمححاء ،وككححرت باللفصححي سححباب كلححك ،ونححود ي تحححدثنا عححن
عححالج هححذه المعضححلة ،والححدور الموكححول إلححى العلمححاء فححي تححذويب هححذا الحححايم
بينام وبين ال باب وال ،ومن ثَم الناوض بام إلى المسحلويين العلمحي والنفسحي
المقلوبين.
** عححالج كلححك كو ش حقين ،شححس يلص ح بالعلمححاء ،وشححس يلص ح بال ححباب،
فالعلمححاء علححيام ي يصححححوا مححوقفام يضححا ،فلقححد عححرض ال ححباب عححن كثيححر
منام لمحا ر ى فحيام عحدم االهلمحام باإلسحالم ،ور ى فحيام اللقحرب محن سحالطين
الرححور ،والوقححوب مححن السححلقة فححي الحححس والباطح  ،ورآهححم سححراعا إلححى موا ححد
الظلمححة ،رآهححم يعر ححوي عححن ال ححباب وال يقولححوي كلمححة حححس ،ر ى هححلالء
ان لوا عحن الحدين بالحدنيا ،بح عحن العلحم نفسحه ،حلحى إي كثيحرا محنام لحم يكحوي
نفسه اللكوين العلمي الصحيح بحي يسحلقين ي يفاحم الحدين والحيحاة ،ويعحرب
قضايا العصر وما تسلحقه ،فعلى هحلالء ي يصحححوا محوقفام ،وعلحى العلمحاء
الذين ر قام هللا الفقه واإلقال

ي يقلربوا من ال باب و ال يبلعدوا بأنفسحام،

فاناف الكثيحر محن العلمحاء القيبحين ،ولكحنام يحلثروي الاحرب محن المرلمحن ومحا
فيححه ،ويححروي العملححة سححلم طريححس  ..فححي البعححد عححن الحكححام والبعححد عححن ال ححعب
نفسه ،لكن الح لين في الفرار ،وإنما ي يبح

ول ك عن ال باب لأقحذ بيحده

وتسديد طريقه.
وعلى ال باب وايحب آقحر ،علحيام ي يلوا حعوا ويحلرمحوا االقلصحا

،
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ويعلموا نه سنة هللا في الكوي إك يع لك علم هله كما قال سبحانه{ :ف ۡسو ۡل بوهۦ

ب و َورا} [الفرقححاي ،]59 :فححال بححد ي يريححن ال ححباب إلححى ه ح االقلصححا
ااسو – ونحن في عصر اللخص

– نعلرب باللخص

في الناحية ال رعية واإلسالمية ،والدين وحده هو الذ

 ،ومححن

في ك ناحيحة إال

صبح كأ مباححا يفلحي

فيه من شاءل
وبع

ال باب يأقذهم ال رور ،فمرحرد ي قحر بعح

الكلحب الدينيحة يظحن

نه قد صبح مفليا وقادرا على ي يخقي كبار اا مة وكبار الصححابة نفسحام،
ويقول :نححن ريحال وهحم ريحالل وهحذه م حكلة السحقحية ،فنصحو العلحم يففسحد
كثححر مححن الرا ح  ،وكمححا قححالوا :فححإي ققححر النححاك علححى الحيححاة نصححو ملفقححه
ونصو ملقبب ونصو نحو ونصو محلكلم ،فنصحو الملفقحه يفسحد البلحداي،
ونصو الملقبب يفسد اابداي ،ونصو النحو يفسد اللساي ،ونصحو المحلكلم
يفسد اادياي.
* ال ترى – سلاكنا الفا

– ي اإلعراض يكحوي فحي كثيحر محن ااحيحاي

إعرا ا من ال باب عن سلوف العا جلم ولين عن علمه؟
** هنححاف بعحح

ال ححباب ي ححالوي فححي هححذه الناحيححة ،فقححد يكونححوي محقححين

بالنسبة لسلوف بع

الذين يبيعحوي ديحنام بحدنياهم و بحدنيا يحرهم ،لكحن هنحاف

بعح

العلمححاء الححذين يكححوي لاححم ترقصححات فححي بعح

ااحيححاي بنححاء علححى فقححه

عندهم ،ويرب معرفة هذا يضا ،والمسا الخالفية ال ينب ي ي تكوي مو حن
إنكححار ،وعلماؤنححا قححالوا :ال إنكححار فححي المسححا االيلااديححة ،إنمححا العححالم الححذ
يرتكب محرما صراحة و يلرف وايبحا ال شحك فيحه ،فاحذا يفحرف
هذا قد يسلفاد منه وكما قي :

تمامحا ،ومحن
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بين العلمانية والعقالنية
* تثار في هذه الفلرة قضية العلمانيحة فحي مقابح اإلسحالم ،ويححاول الحبع
اإليحاء بأي العلمانية هي العقالنية ،ه من صحة لاذا الربم ،ومن ثم هح محن
حدود بين الفكر العقالني والفكر الديني في اإلسالم؟
** من المام في مث هذه اامور تحديحد المفحاهيم ،وتبيحاي محا هحي العلمانيحة
فعال ،فالحكم على ال يء فرا عن تصوره .هناف بعح

النحاك يخلقحوي عحن

سححوء فاححم و سححوء قصححد بححين العلمانيححة والعلميححة ،لكححن المعححروب ي العلمانيححة
صبحت مصقلحا معينا ومحددا ،يعني فص الدين عحن الدولحة ،وعحمل الحدين
عن الحياة ،والقرآي عن السلقاي.
وهذا مر مرفوض؛ اي الدولة اللحي ال إسحالم لاحا ال يقبلاحا المسحلم ،والحدين
الذ ال دولة لحه ال يعرفحه اإلسحالم ،فاحو يحلحاج إلحى حكحم يقبحس تعاليمحه ويقحيم
حححدوده ،وإكا يححا الفص ح بينامححا فححي النصححرانية لححم يرححم بححدا فححي اإلسححالم،
فعندهم :دَ ْ
ا ما لقيصر لقيصر ،وما هلل هلل .ما نحن فال نقبح هحذه القسحمة ،لحين
اإلنسححاي عنححدنا م ححقور شححقرين ،شححقر لقيصححر وشححقر هلل ،وليسححت الحيححاة
عنححدنا مقسححومة قسححمين؛ قسححم للححدين وقسححم لدولححة ،والقسححماي ب ح الحيححاة كلاححا
واإلنساي كله هلل ،وقيصر وما لقيصر هلل الواحد ااحد.
ما العلمية والعقالنية فأمر يرحب به اإلسالم ويقوم عليه ،وعلى هحذا قامحت
الحضارة اإلسالمية اللي يمعت بحين العلحم واإليمحاي ،دوي ي تعحرب صحراعا
بيناما كما عرفله المرلمعات ااقرى ،حلى قال علماؤنا :إي العقح سحاك فحي
معرفة النق  ،فالوحي يعرب بالعق  ،والمعرمات وا يات المثبلة للنبحوة واللحي
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تدل علحى ي هحذا رسحول هللا حقحا تعحرب بالعقح  ،فحأعظم قضحيلين فحي الويحود
يفعرفاي عن طريس العق  :االوهية والنبوة(.)14

***
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( )14راين الحوار حول (اإلسالم والعقالنية)

 ،119وما بعدها.
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في السياسة ال رعية
* يسححاهم اإلسححالميوي بححين حححين وآقححر ،وفححي بع ح
السياسححي العححام

البلححداي ،فححي العم ح

ححمن مواصححفات وشححروط ااو ححاا الراهنححة اللححي ال تححدين

بححالوالء اللححام لإلسححالم  ..ه ح تححرى فححي مث ح هححذه المسححاهمة إيرابيححة ومكسححبا
للحركة اإلسالمية ،م ي لك ر يا آقر؟
** هححذه اامححور تححدق فححي بححاب مححا يسححمى السياسححة ال ححرعية ،وهححي بححاب
واسن ي م ك ما فيه مصلحة لأمة اإلسالمية وللرماعة اإلسالمية والحركحة
اإلسالمية  ..وهي تقوم على ساك الموا نة بين المنافن والمضار ،والمكاسحب
والخسا ر ،فال ينب ي ي نقو من هذه اامور موقو المل ن الذ يرف
شححيء ،وال موقححو مححن يقب ح

شححيء يضححا ،فححإكا كححاي فححي قبححول بع ح

كح
هححذه

ااو اا مصلحة للحركحة اإلسحالمية والعمح اإلسحالمي يحا كلحك ،واإلسحالم
واسححن اافححس فححي هححذه الناحيححة ،وقححد ر ينححا النبححي عليححه الصححالة والسححالم يحححالو
قماعححة فححي صححلح الحديبيححة ،واسححلعاي عليححه الصححالة والسححالم بالم ححركين فححي
بعح

ااحيححاي كمححا فححي ححموة حنححين ،فانححاف إكي َمححن يقفححوي معححك وقححد يكححوي

مححنقلقام لححين منقلقححك ،وهححدفام يححر هححدفك ،لكححنام يلفقححوي معححك فححي هححدب
مرحلي ،و نت تلفس معام في حدود هذا الادب.
واإلنسححاي النا ح هححو الححذ يسححل

اللناقضححات بححين عدا ححه ،ويسححلقين ي

يأقححذ قححرب المخححالفين إليححه ،ولاححذا يرححب علححى المسححلم ي يصححنو قصححومه
ومخالفيحه ،و ي يسححلفيد مححن هححذا لمصحلحة العمح اإلسححالمي ،علححى ي ال نححذوب
في حد وال نميحن فيحه ،وال نفحرط فحي عقا حدنا و صحولنا ،فكمحا نحه ال ينب حي ي
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نقو ملحررين مام محا وسحن هللا ،ال يصحح ي نفحلح اابحواب علحى مصحاريعاا
لنفقد شخصيلنا ونل ي ويودنا ونصبح كنابا ل يرنا.

***
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ش لنا العلم عن ال عرل
* الكثيححر مححن قححراء ااسححلاك يوسححو القر ححاو ال يعرفححوي عنححه مسححاهمله
الثرة والمضي ة في حق اادب اإلسالمي وال عر باللحديد ،ولقد ت نى ال حباب
ا
المسححلم ورددوا كثيححرا النونيححة ال ححايرة اللححي نظمححت فححي الخمسححينيات دوي ي
يعلموا يميعا من قا هذه الملحمة البديعة.
ين ااسلاك يوسحو ا ي محن ال حعر واادب؟ وهح اسحلمر العقحاء فحي هحذا
االتراه

من مسيرة الحياة العلمية ومس ولياتاا الرسيمة؟

** مححا اادب فححال علقححد نححي انفصححلت عنححه ،ولكححن اادب دبححاي :هنححاف
اادب الملخص

كالمقاالت اادبية ،والنقد اادبي ،وهناف اادب الذ يحدق

في ميداي العلم فيصال العلم به ،وهحذا محا يسحمونه بااسحلوب العلمحي الملحأدب؛
نححا علقححد نححي سححلخدم اادب فححي كلابححاتي ودراسححاتي ومللفححاتي ،و حححاول ي
كلب العلم بل ة دبية ،سالة ب جيلنة مقروءة ،وبدوي تكلو ،فأحاول ي يمحن بحين
دقة الفقيه وو وح ااديب وحرارة الداعية قدر ما سلقين.
ما ال حعر فيبحدو ننحا تركنحاه محن محدة ،كانحت المححن عحادة مثيحرات لل حعر،
كلما هررناه تأتي محنة فيايي هللا فرال الوقت والذهن لعم بعضحه ،كالملحمحة
النونية اللي ككرتاا ،وقد ن ت في السرن الحربي سحنة  ،1955لحم يكحن معنحا
وقلاححا ورق وال قلححم ،فكنححت رو

بياتاححا لإلقححواي و ن ححدها لاححم ،فيلناقلوناححا

بالرواية ال فاية على طريقة ااقحدمين ويحفظوناحا ،ظلحت هكحذا حلحى إنحي لمحا
ردت ي ن رها بعد كلك حاولحت ي يمعاحا محن صحدور الحرواة ،هنحا وهنحاف
وقحححد تفرقحححوا ،ولحححذلك

حححاعت مناحححا بيحححات وويحححدت روايحححات مخللفحححة حيانحححا
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ححاا فححي تححوي

المحن ،و نا منذ مدة لم ن د شحعرا ،وا ي لحم يعحد هنحاف فحرال لاحذا ،فقحد شح لنا
العلم عن ال عر ،وصعب على اإلنسحاي ي ي حل

بحالعلم ويفحرل فيحه ياحده ثحم

يرد وقلا لل عر ،فاو يحلاج إلى صفاء معين وفرال(.)15
* ماكا تذكر ا ي من القصا د اللي نظملاا وما لت تلأثر باا؟
** هناف مما ككره نونيحة محن النونيحات ،وكثيحر محن شحعر البحاقي نحوني،
لقيت سنة  1949بمناسبة ليلة القدر كاي مقلعاا:
ع قلاا فاسلرقت قلبي العاني/فقمتف عمب فياا عذب لحاني
س اموه شعرا ،وإني ال راه سوى/آهات قلبي وإحساسات ويداني
ومناا:
يا ليلة اناا ربي وشرفاا/تنميله في دياها نور قرآي
دسلور حس وت رين وتربية/يبقى وإي ال هذا العالم الفاني
رباى رياال م اوير اهلدوا و موا/إي الريولة من نور ونيراي
مسى بالل به من كلة ملكا/وصار سلماي شي ا ير سلماي
هلل فلياي حس لو ر يت فلى/منام ترى ملَكا في

إنساي
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( )15يدت ظروب بعد كلك ثارت شاعرية ال اعر ،وهحي ابحلالؤه بحاالنمالق ال ضحروفي
سنة  1985م ،وقعوده في البيت عدة شار ،وسفره إلى لمانيا للعالج ،وقحد ثمحرت هحذه
الفلرة مرموعة من القصا د ن ر بعضحاا فحي ديوانحه «نفححات ولفححات» وبقيحت قصحا د
قححرى قديمحححة ويديحححدة لحححم تن حححر ،يريححى ي تضحححماا مرموعحححة قحححرى تححححت عنحححواي
«المسلموي قادموي» إي شاء هللا.
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فمن يداني با بكر وصاحبه/ومن يرار عليا وابن عفاي
هذا الكلاب دا في ال رق وا سفاه/شمسا تضيء ولكن بين عمياي
يحاط بالقف حر ا من كى وردى/وفياا حر الورى من ك قسراي
يفللى على ميت في يوب مقبرة/ولين بحكم في حي بديواي
فكيو ترقى ومعراج الرقى لنا /مسى يف َرر عليه كي نسياي؟
* ن كر لفضيللكم هذا الحدي المملن ،ونفعكحم هللا باإلسحالم ،ونفحن اإلسحالم
والمسلمين بكم.

***
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س لة مامة
()16

حول الدعوة واللربية والمر ة والحضارة

اإلعداد العقلي والنفسي لإلنساي المسلم
* تلعحرض اامححة اإلسححالمية للعديحد مححن هرمححات عحدا اا منححذ القححديم وحلححى
وقلنححا هححذا والححذ اتخححذ فيححه الارححوم شححكاال مخللفححة مناححا المباشححرة ومناححا يححر
كلك ،والسلال هنا :ه عد اإلسالم بناءه لمواياة مث هذا اامر؟
وما مدى اللمام هلالء اابناء بلعاليم هذا الدين؟
** يحح عححد اإلسححالم بنححاءه عقليححا ونفسححيا لاححذا اامححر ،حححين علماححم ي
عداءهم لن ي فلوا عنام ،ولن ي مدوا يوما سلحلام اللي شحاروها محن قبح فحي
ويوهام.
وحسححب المسححلمين ي يقححرءوا قححول هللا تعححالى{ :وَل يزالُووون ي نُقولُووون ُكمۡ حويو نوى
ي ُردَو ُكمۡ ع دين ُكمۡ نن ۡ
ٱٗو نلعُواق} [البقرة ،]217 :قد ي يحروي سحلحة القلحال وال حمو،

ولكن المعركة باقية ما بقي في الدنيا حس وباط .
كما علمنا هللا تعالى في كلابه نام – وإي اقللفوا فيما بينام – ملفقحوي علينحا
ووالؤهححم لححن يكححوي لنححا ،ولاححذا كححاي علينححا ي نلرمححن علححى حقنححا فححي مواياححة
ترمعام على باطلام وإال كانت الفلنحة والفسحاد الكبيحر ،وفحي هحذا يقحول القحرآي:
{وٱليِي كف ُرواق ب ۡع ُ
ضهُمۡ أ ۡول ا ٓ ُء ب ۡع َۚ ن يَل ت ۡفعلُوهُ ت ُك ف ۡونوو فوي ۡٱأل ُۡض وفسواد كب ور}

[اانفال.]73 :
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( )16ع حدات ااس ح لة ااقححت فو يححة صححعب وبعثححت باححا إلححى .د .القر ححاو  ،فححرد علياححا
كلابة ،ون رتاا يريدة «اليوم» بالمملكة العربية السعودية في عدة حلقات.
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ول محححا يرحححب علحححى المسحححلمين إ اء هحححذا اللكلححح ال حححا
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ي ينسحححوا كححح

قالفاتام ،ويقفوا صفا واحدا في معركة ويودهم وبقا ام ،كما قحال تعحالى{ :ن ين
ي
ٱّلِل يُح َ ٱليِي ي نُقولُون في ٗب لهۦ ص َفكا ك نيهُم ب ُۡن ن م ۡيرصُوص} [الصو.]4 :

ومما يلسو له ي المسلمين لم يعوا هذا اللوييحه اإللاحي ،ف فلحوا و عحداؤهم
مسححليقظوي ،وتفرقححوا و عححداؤهم مرلمعححوي ،وقعححدوا و يححرهم يقححاتلوي ،ومححا
ناضوا به من عم لم يكونوا فيه على مسحلوى ديحنام ،وال مسحلوى عصحرهم،
وال مسلوى تخقحيم عحدا ام ،صحبحنا نسحمن :هحذا محن تخقحيم الصحايونية و
الصليبية و ال يوعية ،كأي هذا عذر لنا ،فلماكا ال نخقم انفسنا ،بحدل ي ننفحذ
بأيدينا مخقم عدا نا؟ل
لقد وصو هللا

صحاب نبيه بأنام{ :أشديآ ُء على ۡٱل ُكفيواُ ُُحموا ٓ ُء ب ۡ ونهُمۡ } [الفحلح:

 ،]29ونحن شداء على نفسنا ،رحماء ب يرنال شد الحروب
تقححن بححين بعضححا وبعح

راوة هحي اللحي

ٗوهُم ب ۡ وونهُمۡ
 ،كححذلك وصححو هللا الياحود قححديما بقولححه{ :ب ۡ ُ

شوود َۚ
يد ت ۡحس وبُهُمۡ َم عَ ووا ووُلُوووبُهُمۡ ش وو ي نى} [الح

ححر ،]14 :ولأسححو هححذا هححو و ححعنا

اليومل
وإي كاي هناف م فاو في ي تسد الصحوة اإلسحالمية المعاصحرة الحنق

،

وتلالفى القصور واللقصير إكا قفحدر لمسحيرتاا ي تسحلمر وتسحلك سحبي القصحد
والرشاد ،ومراعاة سنن هللا في اانفن وا فاق.

***
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مة مسلمين ولين مة إسالم
* يقححال إننححا نعححيي فححي عصححر مححة مسححلمين ولححين مححة إسححالم ،مححا مححدى
صحة هذا القول؟
** هذا صحيح فاإلسالم نفسه محفحوظ فحي كلحاب هللا ،وسحنة رسحوله صحلى
هللا عليه وسلم ،وهللا تعالى قد تكف بحفظ كلابه بنفسه{ :ننيا ن ۡح ُ ن يز ۡلنا ٱلوِك ۡكر وننيوا

لووهُ ل نحف ُظووون} [الحرححر ،]9 :وهححذا يلضححمن حفححظ السححنة يضححا كمححا قححال اإلمححام
ال اطبي اناا المبينة له وحفظ المبين ي م في

منه حفظ المب جيلن.

ولكححن الماححم هنححا المسححلموي الححذين يححرى النححاك فححيام اإلسححالم عقيححدة وعبححادة
و فقلقا وسلوكا ،كأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الذين كاي ك محنام
قرآنا يسعى على قدمين ،فا نرد هلالء اليوم؟
صحححيح ي المسححلمين يبل ححوي اليححوم – مححن حي ح الكححم والعححدد – نحححو لححو
مليوي من الب ر ،ولكنام – إال َمن رحم ربك – كما ورد في ححدي

بحي داود:

«كثوورة كۡثوواء السوو ل» ،وإنمححا شححباوا بال ثححاء؛ انححه كححم كبيححر يلسححم بالخفححة
والسقحية ،وعدم اللرانن وفقداي الادبل على قالب ماء الناحر الحذ يلحدفس
في مررى معلوم ،ومسار مرسوم.
وهناف فرق بين المسلم الذ يحمله اإلسالم ،والمسلم الحذ يحمح اإلسحالم،
مسححلمو اليححوم يحملاححم اإلسححالم عب حا علححى ظاححره ،والمسححلم المن ححود هححو الححذ
يحم ح اإلسححالم فكححرة وا حححة فححي ر سححه ،وعقيححدة راسححخة فححي قلبححه ،وعبححادة
قالصة لربه ،و قالقا ملكاملة في حياته.
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يي النصر المن ود
* ه صحيح ي اسلرداد بيت المقدك لن يكوي إال بإعداد «ييح النصحر»
كما سميلموه في بعح

مقحاالتكم؟ وكيحو يمكحن إعحداد هحذا الريح ؟ وعلحى َمحن

يقن العبء ااكبر في إعداده؟
** كلبححتف فححي مرلححة «اامححة» الققريححة فححي عححددين مللححاليين عححن «ييحح
النصححر المن ححود» الححذ يفريححى ي تلحححس علححى يديححه ا مححال وتسحححي الاححما م
والنكسححات إلححى انلصححارات ،والححذ تلرسححد فيححه الصحححوة اإلسححالمية الرش حيدة،
وهححو يي ح ال يلكححوي فححي يححوم وليلححة ،ب ح يحلححاج إلححى حضححانة طويلححة المححدى،
وتربيحة عميقححة الرححذور ،حلحى يسحلقين ي ي لححب اليحأك باامح  ،ويمححأ الفححرال
بالعم  ،وينلقح محن االنفعحال إلحى الفعح  ،ومحن االرترحال إلحى اللخقحيم ،ومحن
ال و ا يحححة إلحححى العلميحححة ،ومحححن الل حححاحن إلحححى اللعحححاوي ،ومحححن االسحححليراد إلحححى
ااصالة.
وقد بينت ما ينب ي ي يكوي عليه هذا الري المرتقب من سحمات و وصحاب
و قالق ،ترعله هال للمامة المن ودة منه ،وقلت في قلام مقالي الثاني:
«هذا هو الري الذ نن ده ،وتن ده معنا اامة كلاحا محن ياكرتحا إلحى ربحاط
الفلح ،وهو الذ نسعى ياهدين للكوينه ،ونذيب حبات قلوبنا من يله.
وهو الذ تعمح القحوى العالميحة والمحليحة المعاديحة لإلسحالم علحى إياا حه
قب ي يفولد و و ده بعد ي يويد ،فإي عياها هذا و كاف ،فلحاول تضليله عحن
الادب الحقيقي بأهداب موهومة ،وش له عن معركله الكبحرى بمعحارف يانبيحة
تافاة ،وتعويقه عن السير بصدامات تفلعلاا على القريس ،وإلاا ه عن

حرب
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 ،وإ راقه فحي دوامحة محن الرحدل ال يخحرج مناحا،

إلى ير كلك من سباب الفلنة و ساليب الكيد.
هحححذا الريححح وتكوينحححه يرحححب ي يكحححوي ال ححح

ااول للحركحححات اإلسحححالمية

المعاصححرة كمححا يرححب علححى الححدعاة والمفكححرين والفقاححاء والمححربين ي يلعححاونوا
على حسن إعداده وتربيله تربية ملكاملحة :روحيحا ،ويسحميا،وعقليا ،و قالقيحا،
وايلماعيا ،وسياسحيا ،ويعملحوا علحى حمايلحه محن نفسحه وال حلحى ال يل كح محن
الداق  ،ثم حمايله من كيد ااعداء ،وياح ااصحدقاء ،إنحه الريح الحذ ادقحره
هللا ليحمحح روح بححي بكححر فححي مقاومححة الححردة وحححرب المرتححدين ووصححفه هللا
بقوله { :نيٓ يَها ٱليِي ءامنُواق م ي ۡرتدي مون ُكمۡ عو دينوهۦ فس ۡووف يو ۡ تي ي
ٱّلِلُ بق ۡووٍ يُحوبَهُمۡ
ويُحبَونوو ٓهُ أاليووو علووى ۡٱل ُم ۡووؤمن أع ي
ووزة علووى ۡٱل نكفووري ي نُجهوودُون فووي ٗووب ل ي
ٱّلِل وَل
يخافُون ل ۡومو َٓلئ َۚم نالَ ف ۡ
ض ُل ٱ يّلِل ي ُۡؤت ه م يشا ٓ َۚ ُء و ي
ٱّلِلُ نوٗ ٌ عل ٌم} [الما دة.]54 :

حححرر علححى يديححه
إي هححذا الريحح المن ححود هححو ييحح النصححر ،وهححو الححذ ت ف ا
فلسححححقين و ف انسححححلاي و ريلريححححا ،وبخححححارى وسححححمرقند ،وكحححح رض دناسححححاا
القوا يت والفرار.
هو الري الذ ترتفن به راية هللا في رض هللا ،ويسود به دين الخحالس دنيحا
الخلس ،وت رق به نوار السماء على ظلمحات اارض ،هحذا الريح هحو الرحدير
بأي يلنمل عليه نصر هللا ،و ي تسير في ركبحه المال كحة ،و ي يكحوي كح شحيء
في الويود مسخرا لنصرته ،حلى يقول الحرر وال رر :يا عبحد هللا ،يحا مسحلم،
هذا عدوف قلفي فلعالى فاقلله».

***
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اإلسالم والسياحة
* السياحة واالصقياب بالنسبة للعربي المسلم في الحدول المعاديحة لإلسحالم
ومححا يلبعاححا مححن تبححذير مححوال المسححلمين هنححاف حي ح

ثبلححت اإلحصححا يات عححن

السحححياحة فحححي بريقانيحححا ي مرمحححوا سحححياح إححححدى الحححدول الخليريحححة فحححي العحححام
الما حححي ( )1983بلححح  53660سحححا حا نفقحححوا ححححوالي  62.6مليحححوي ينيحححة
فضحيللكم

إسلرليني قالل فلرة لم تلعحد فحي المعحدل  17يومحا للواححد  ..محا ر

في بعاد هذا العم الذ يمث ققورة كبيرة على اامة اإلسحالمية فحي الحداق
والخارج؟
يحرم اإلسحالم علحى المسحلم السحياحة ،والضحرب فحي اارض ،بح ال
** ال ج ل
عنجححي بححذلك مث ح اإلسححالم الححذ شححرا السححفر لقلححب العلححم ،والسححفر
يويححد ديححن َ
لقلب الر ق ،والسحفر للعبحادة كحالح والعمحرة ،والسحفر للراحاد ،والسحفر ل يحر
كلححك مححن اا ححراض الم ححروعة ،ومناححا :اللححرويح عححن الححنفن واللعححرب علححى
العالم وما فيه من عرا ب ومفارقات حلى قي  :السفر نصو العلحم ،وال عرحب
ي شحححرا اإلسحححالم محححن يححح كلحححك يملحححة محححن ااحكحححام والحححرق

 ،وا داب،

وااككححار اللححي تلعلححس بسححفر المسححلم ،كمححا يع ح فححي مصححارب المكححاة ملسححعا
لمعونة من ينققن في سفره ،وإي كاي ممن له مال فحي بلحده ،حلحى ال يالحك فحي
القريس باالف الراحلة و انققاا الماد ،وما كثحر محا تححد؛ الحكمحاء ،وت نحي
ال عراء بالسفر وفوا ده ،ومما حفظناه في صبانا ما نفسب إلى اإلمام ال افعي:
ما في المقام لذ عق وك

دب/من راحة ،فدا ااوطاي وا لرب

إني ر يت وقوب الماء يفسده/إي سال طاب وإي لم يرر لم يقب
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إلى آقر اابيات المعروفة.
وما نسب إلى اإلمام علي كرم هللا وياه:
ت ارب عن ااوطاي في طلب العفال/وسافر ففي ااسفار قمن فوا د
تفرج هم واكلساب معي ة /وعلم و داب وصحبة مايد
ولكن الذ نالحظه ي سفر العرب – وبخاصة ه الخلي – فحي السحنوات
ااقيرة إلى البلداي ااوروبية ،صبح ظاهرة تلفت النظر ،وتسحلويب اللوقحو
للحليلاا ومرايعحة محا يلرتحب علياحا محن آثحار بال حة الخقحورة ،وكلحك محن عحدة
ويه:
ا
أوَل :إي هححذه الححبالد ااوروبيححة مخالفححة لنححا فححي قيماححا ومفاهيماححا وتقاليححدها
االيلماعيححة ،ويخ ححى بححدوام االتصححال باححا والمعاي ححة لاححم ي يححلثروا علينححا
وقصوصا علحى شحبابنا وشحاباتنا ،فلالحم فحي نفسحام قيمنحا الراسحخة ،وتقاليحدنا
المبنية على عقا د ديننا و حكحام شحريعلنا ،وهحذا محا ححد؛ ويححد؛ بالفعح  ،وال
سيما ي وروبحا بعحد الححرب العالميحة الثانيحة قحد صحاباا محن اللحلح واالنايحار
ال فخلقي مايع مفكرياا ومصلحياا ي كوي فمر ال حكوى منحه ،وينحذروي بسحوء
العاقبة من اسلمراره.
وقد حكحى لحي ححد ااقحوة ممحن ار لنحدي فحي هحذا الصحيو المنصحرم :نحه
شاهد في حديقة «الاايد بارف» بعح

المنحاظر ال حاكة المك حوفة ،فسحألله ابنلحه

الص يرة :ماكا يفع هلالء؟ فقال لاا :هلالء حيواناتل
فقالت له :وماكا تفع الحيوانات؟ ولحم يسحلقن ااب ي يريحب  ..فانلقح إلحى
مكاي آقر فر ى منظرا سو من سابقهل فلم يرد حيلة إال الريوا إلى المنمل.
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ثان اا :إي هذه البالد صبحت حافلة بسماسرة الفساد واإلفسحاد الحذين يللقفحوي
شبابنا منذ نمولام من القحا رة ،إل حراقام فحي ال حاوات المحرمحة ،اللحي تفناحك
صحححلام ،وتففسححد قالقاححم ،وتفبححدد مححوالام وتعححودهم علححى شححياء مركولححة حلححى
يعودوا إلى وطانام ،وقد مسخت شخصياتام ،وت يرت فكارهم وقحيمام ،وهحم
يحححاولوي ي ين ححروا مححا تعححودوا عليححه داق ح وطححانام نفسححاا فينل ححر الفسححاد
بالعدوى كما يعحد اايحرب السحليم ،وقحد ححدثني بعح

ال حباب الصحالح ناحم

كاي لام صدقاء مسلقيموي حلى سافروا فوقعحوا فحي ال ََحرف ،ولحم يعحودوا إلحى
ما كانوا عليه من طاارة االسلقامة.
ثالثاا :إي السياحة ا ي صبحت موردا من الموارد الاامحة لكثيحر محن الحدول
المعاصرة ،وقد صبحنا نحن العرب من

خم المحوارد لعحدد مناحا ،والعريحب

ناا تأقذ موالنا وال تلحد؛ عنا إال بسوء.
وكاي الوايب علينحا ي نضحن باحذه اامحوال عحن تلحك الحبالد اللحي تقحو محن
قضححايانا موقفححا شحححا نا ،و ي نرلاححد فحححي يعحح السححياحة داقححح بالدنححا العربيحححة
اإلسالمية.
ولو نفقنا محا يصحرب علحى االصحقياب فحي وروبحا و يرهحا علحى تحسحين
المواطن السياحية في بالدنا ،الرتقينا باا ارتقاء كبيرا ،وفي بلد مثح السحعودية
نرد في القا و و ْب َاحا و يرهحا محا يف نحي عحن وروبحا لحو و ايانحا عنايلنحا إلياحا،
وفي مصر وشمال إفريقيا مناطس سياحية في اية الروعة والرمال.

***
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اإلسالم ومناه اللربية الحديثة
* يقول علماء اللربية :إي مناه اللربية الحديثة قحد تقحورت وعحدت را حدة
في وسا لاا وتنوا ساليباا ،ما ر

فضيللكم في هذه اللربية؟ وه اسحلقاعت

ي تصلح شي ا من فساد المرلمن؟ وما هو البدي من وياة نظركم؟
** ال ننكر وال ينكحر ححد درك شحي ا عحن اللربيحة الحديثحة ،محا انلاحت إليحه
مناهراا من تقور ،ومحا حفلحت بحه محن ققحوات سحباقة فحي وسحا لاا و سحاليباا
نظرا اهميلاا فحي تكحوين ااييحال ،وصحناعة إنسحاي ال حد ،وقحد تحوفرت علياحا
عقحححول كبيحححرة محححن ريحححال الفلسحححفة و علحححم الحححنفن ،و الم حححل لين فحححي الحقححح
اللربو  ،وال بد لنا ي نسلفيد من هذه الوسا وااساليب للقوير الحلعلم عنحدنا
وتحسينه فالحكمة

الة الملمن ناى ويدها فاو حس باا.

ولكن ينب ي لنا ي ننبه هنا على بع

النقاط:

ا
أوَل :ي ااهم من وسحا اللربيحة و سحاليباا هحو هحدافاا ،عنحي :محاكا نريحد
باللربية؟

 :نوا من النحاك نريحد ي نربيحه؟ فحال ريحب ي هحدفنا ااسحمى محن

اللربيحة لحين نفحن هحدب ال حربيين الليبححراليين ،و هحدافنا العليحا محن الحيحاة يححر
هدافام ،ونظرتنا إلى الويود واللاريس ير نظرتام ،وفلسفلنا فحي اللعامح محن
الفرد والمرلمن ير فلسفلام.
نحن نريد اإلنساي الملمن المنل  ،الصالح في نفسه ،المصلح ل يره ،الذ
يعيي في الحياة لادب ورسالة ،ال نريد ترابا يأك من اللراب ،ويم ي على
اللراب وينلاي إلى اللرابل نريد إنساي «سورة العصر» الذ لخ

القرآي

ِر  1ن ين ۡٱإل ن
وصافه وسماته باذه الكلمات المعدودة{ :و ۡٱلع ۡ
نس لفي ُ ۡسر  2ن يَل
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ٱليِي ءامنُواق وعملُواق ٱل ن ي
ِل نح وتواص ۡواق ب ۡٱلح كق وتواص ۡواق بٱلِ ۡيبر} [العصر].

نريد اإلنساي المنل المعقاء الذ يعقي الحياة كما يأقذ مناا ،وال يلخلى
عن العم والعقاء حلى تلفظ الحياة آقر نفاساا ،حلى لو قامت الساعة ،وفي
يده فسيلة يريد ي ي رساا ،فال يقوم حلى ي رساا ،كما علمه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،ويلد الوايب قب ي يقلب الحس ،ويحب اقيه المسلم ما
يحب لنفسه ،ويعيي امله المسلمة قب ي يعيي لذاته  ...إلس.
هذه ااهداب المن ودة في تربية المسلم والمسلمة.
وال يخفى ي ثمت ارتباطا وثيقا بين الوسا

وااهداب ،ولو نظرنا إلى

اللربية في عالم الحيواي ،لويدنا ي البقرة اللي ت فربَى للحم ،ير اللي تفربَى
لدر اللبن ،ير ااقرى اللي تفر َبى للعم في الحق والسقي والحر؛ ،فلك
نوا وسا و ساليب في تربيله يخللو عن ا قر.
ولاذا يرب ي نحدد هدفنا من اللربية ما هو؟ ه هو مررد اإلنساي
النايح في حياته الدنيا؟ كما تدعو إليه المدرسة «البرايماتية» مدرسة
المنفعة؟ ه هو اإلنساي المحايد بالنسبة هلل والنبوة وا قرة واادياي كما هي
اللربية العلمانية؟ و هو إنساي آقر له إيمانه وقيمه و وابقه السلوكية
الملميمة اللي سماها القرآي{ :ٱل ك
ِ نرا ۡٱل ُم ۡسوق م} [الفاتحة.]6 :

وباذا يرب ي تكوي المناه والوسا

كلاا في قدمة «الادب المقصود

والرسالة المن ودة».
ثان اا :إي اللربية في مفاوم اإلسالم هي اللربية الملكاملة ،وليست اللربية
الدينية وحدها كما يلوهم كثيروي.
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فاللربية «الدينية» نوا واحد من نواا اللربية «اإلسالمية» اللي يحر
علياا اإلسالم ويدعو إلياا.
و سلقين ي ككر هنا بضعة ع ر لونا من اللربية تدق في إطار اللربية
اإلسالمية مث :
اللربية العقلية ،واللربية البدنية ،واللربية الصحية ،واللربية ال فخلقية،
واللربية العلمية ،واللربية المانية ،واللربية اادبية ،واللربية الفنية
«الرمالية» ،واللربية الرنسية ،واللربية االيلماعية ،واللربية العسكرية،
واللربية االقلصادية ،واللربية السياسية ،واللربية اإلنسانية  ..باإل افة إلى
اللربية الدينية و الروحية كما قد تسمى ،وكلاا ينب ي ي تلكام وتسير ينبا
إلى ينب حلى تلكوي في إطارها ال خصية المسلمة اللي ت فناط باا ا مال.
ثالثاا :إي المنا وااسلوب والكلاب كلاا مور مامة في اللربية ،ولكن هم
مناا :المربي ،المعلم ،العنصر الفعال في اللربية ،والذ قد يسلقين بإقالصه
وقدرته ي يلدارف قصور المنا والكلاب ،ويمكنه بعكن كلك ي يففسد
المنا الصالح ،ويفميت الكلاب الحي ،ويفحي يذوة القالب الملقدم إلى رمادل
ُابعاا :ال يرو

ي تكوي المدرسة وحدها مس ولة عن اللربية ،فااسرة

يضا مس ولة ،اابواي مس والي  ..وتعاوي البيت والمدرسة مر وايب،
وليست مامة ا باء وااماات ي ينربوا اابناء و البنات ،ثم يدعوهم في
ميداي الحياة وحدهم ،ك ما عليام ي يوفروا لام القعام وال راب والكساء،
ووسا

الراحة واللرفيه ،وال يدروي ما يحد؛ بعد كلك ،وهللا تعالى يقول:

{ نيٓ يَها ٱليِي ءامنُواق وُ ٓواق أنفُس ُكمۡ وأ ُۡل ُكمۡ ن َاُا} [اللحريم ،]6 :والرسول صلى هللا
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عليه وسلم يقول« :كلكم ُاع ،وكلكم مسئو ع ُع وه».
ثم إي اايامة والملسسات اللويياية المخللفة علياا مس ولية مماثلة عن
اللربية ،سواء كانت رسمية م شعبية :الصحافة ،واإلكاعة والللفا  ،وال عر
واادب ،و يرها ،كلاا مس ولة ،وبخاصة يامة اإلعالم ،اللي كثيرا ما تادم
ما تبنيه الملسسات اللربوية ،وقد عقد مكلب اللربية العربي لدول الخلي ندوة
مامة تحت عنواي «ماكا يريد اللربويوي من اإلعالميين»؟ صدرت بحاثاا
ومناق اتاا في مرلد ،لع إقواننا من ريال اإلعالم يفيدوي مناا.
لقد طلت في اإليابة عن هذا السلال لما له من همية قاصة وال مسلقب
املنا إال بلربية إسالمية تسلمد روحاا و صولاا من اإلسالم وتسلفيد من ك
مسلحدثات العصر ،دوي ان الق على القديم ،وال افللاي بالرديد.

***
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مناه اللربية اإلسالمية
وتكوين يي النصر المن ود
* وبمناسبة الحدي عن اللربية و هميلاحا ،هح تحرى منحاه اللربيحة الدينيحة
«اإلسالمية» ومقرراتاا في محدارك الحبالد اإلسحالمية كافيحة فحي تكحوين الريح
المسلم المن ود؟
** مما ال قالب عليه ي البالد تلفاوت تفاوتا كبيحرا فيمحا بيناحا فيمحا يلعلحس
باللربيححة الدينيححة «اإلسححالمية» فانححاف بححالد ترعحح اللربيححة الدينيححة شححي ا علححى
الاامي ،و مادة اقليارية لين فياا نراح ورسوب.
وهنححاف مححن يرع ح اللربيححة الدينيححة تابعححة لل ححة العربيححة ،لححين لاححا مدرسححاا
الخحححا

 ،وال تفلي حححاا الخحححا

 ،وكثيحححرا ،تبللحححن حصصحححاا فحححي يحححوب الل حححة

العربية ،وهناف من يضن تحت عنواي اللربية الدينية ،مفاهيم معينة يحراد قسحر
الححدين علياححا قسححرا ،ومححن يضححخم شححياء معينححة مححن الححدين علححى حسححاب شححياء
قرى ،وهناف من يعقي لللربية الدينية – و محا يسحمى فحي بعح

الحبالد مثح

ققر :العلوم ال رعية – من العناية الكمية والكيفية شي ا كثيرا.
ولكن ود ي ؤكحد هنحا يملحة حقحا س مامحة كنحت كلبلاحا لحبع

الملسسحات

اللربوية العربية ب أي اللربية الدينية «اإلسالمية»:
 -1ليست اللربية اإلسالمية مررد معلومات دينية و حقحا س إسحالمية تفلقحى
في الحدرك المخصح

للحدين،

حمن الخقحة الدراسحية ،إي اللربيحة اإلسحالمية

ليست مقصورة علحى شححن الحذاكرة بالمعلومحات وإي كانحت صححيحة ونافعحة،
إناا عملية عمس و كبر ،لاذا يرب ي تخاطب العقح والقلحب معحا ،و ي تاحدب
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إلححى تكححوين العقليححة اإلسححالمية والنفسححية اإلسححالمية ومححن ورا اححا ال خصحححية
اإلسالمية المن ودة.
 -2إي حصححة الححدين و العلححوم ال ححرعية الرسححمية ال ينب ححي ي تكححوي هححي
وحدها مرال اللربية اإلسالمية فك المواد العلمية واادبيحة يرحب ي تفسحام فحي
اللربيحححة اإلسحححالمية ،ودرك محححن دروك الفيميحححاء و الكيميحححاء و ااحيحححاء و
الر رافيا ،إكا عر ه معلحم محلمن محن اويحة إسحالمية ،ومحن منقلحس إيمحاني،
يكوي شد تأثيرا في نفن الناش ة و رك معاني اإليماي فياحا محن درك الحدين
الرسحححمي ،ورب مو حححوا محححن مو حححوعات القحححراءة و نححح

محححن نصحححو

اادب ،و فص ح مححن فصححول اللححاريس ،و قححانوي مححن قححوانين العلححم  ..إكا فكلححب
عححرض فححي
و ف

ححوء حقححا س اإليمححاي واإلسححالم ،يححلتي ثمححرة لللربيححة اإلسححالمية

المن ودة ،فوق ما تلديه كلباا المقررة.
إي اللوييححه يححر المباشححر نفححن دا مححا مححن اللوييححه المباشححر ،واللوييححه مححن
يححر المحلححرب قححوى تححأثيرا مححن توييححه المحلححرب ،واللوييححه الحذ ال يفقلححب
لالملحاي شد لصوقا بالنفن مما يدرك اي االملحاي.
 -3إي اللربيحححة اإلسحححالمية ليسحححت مقصحححورة علحححى الحححدرك فحححي الفصححح و
الصححو فقححم ،إي المدرسححة كلاححا يرححب ي تكححوي ميححدانا لللربيححة اإلسححالمية ،إي
الن ححاط المدرسححي يرححب ي يلرححه لخدمححة اللربيححة اإلسححالمية ،كلمححات الصححباح،
اإلكاعححححة المدرسححححية ،مرححححالت الحححححا م ،الملصححححقات ،اللوحححححات ،النححححدوات،
المحا رات ،ن اط ااسر ،ن حاط الرماعحات المخللفحة ،وعلحى ر سحاا يماعحة
اللربية اإلسالمية.
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 -4إي الرانب العملي في اللربية له المقام ااول في اللأثير ،ولاحذا يرحب ي
ينال العناية الال قة به ،حلى يو ن ال جعلم النظر مو ن الممارسة واللقبيحس،
و بر مث على كلك هو العناية بالمسرد ،وإقامحة الصحالة يماعحة فحي ميقاتاحا،
بعد إعالي ااكاي من إكاعة المدرسة ،و ي يارا الرمين إلى الصحالة :القحالب
والمعلموي ،واإلدارة ،وفي مقدمة الرمين مدير المدرسة.
 -5إي اللربية اإلسالمية ليسحت محصحورة فحي داقح المدرسحة فحسحب إنمحا
ينب ي ي تملد إلى ما وراء المدرسة من ن حاطات ملنوعحة تقحوم تححت إشحراب
المدرسة نفسحاا ،محن رححالت ك حفية و علميحة و ايلماعيحة ،ومحن معسحكرات
ومخيمات ،ومن ندية مسا ية و ندية صيفية  ...إلس.
كمححا ينب ححي ي تسححلعين المدرسححة بمرححالن ا بححاء وااماححات لللعححاوي علححى
حسن توييه اابناء والبنات ،اللوييه اإلسالمي المقلوب.
وهححذا كلحححه ال يفقلححح مححن هميحححة محححنا اللربيححة اإلسحححالمية ،وكلحححاب اللربيحححة
اإلسححالمية ،ودرك اللربيححة اإلسححالمية ،ومعلححم اللربيححة اإلسححالمية ،فاححذه – وال
شك – ساك البناء  ..وإي كانت وحدها ال تكفي  ..ولللفصي مرال آقر.

***
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ترربة المصارب اإلسالمية
* ما مدى نراح ترربة المصارب اإلسالمية وه تلوقعحوي لاحذه اللرحارب
الثبات واالسلمرار؟
** ترربة المصارب اإلسحالمية ترربحة تسحلحس اللنويحه والل حرين واللأييحد
وال شك ،فقحد نقللنحا محن الميحداي النظحر إلحى الميحداي اللقبيقحي ،وبعحد ي كحاي
يفقال :إنه يسلحي ي يفقام اقلصاد إسحالمي بحال بنحوف ،ويسحلحي ي تقحوم بنحوف
بحححال فوا حححد (والفوا حححد هحححي الربحححا) صحححبح النحححاك ي حححادوي بحححأعينام قيحححام هحححذه
الملسسات المالية والمصرفية على ير الربا ،لقد مضى وقت علحى المسحلمين
في هحذا العصحر ،ححاول بعضحام – تححت تحأثير الاميمحة النفسحية محام حضحارة
ال رب و نظمله – ي يلو

عنحاق النصحو

اإلسحالمية ليبحيح الربحا ،ويبحرره

بأسححانيد شححرعية مفلعلححة  ..ثححم يححاء عصححر انلصححر االترححاه ااصححي القا ح بححأي
الربا حرام حرام حرام ،وال بد من إيراد بدي للملسسات الربوية.
ثم ياء عصحر إيرحاد البحدا علحى الحورق ،ثحم انلقلحت محن الحورق إلحى حيحم
الواقححن وقححام ول بنححك إسححالمي فححي «دبححي» منححذ نحححو تسححن سححنوات ،تللححه بنححوف
قرى في عدد من البلداي اإلسالمية.
وقححد اسححلقاعت هححذه المصححارب اإلسححالمية ي تعيححد للمسححلمين ثقححلام بيححنام
وبححين نفسححام ،و ي تفححلح لاححم بوابححا لالسححلثمار كانححت ماملححة مث ح الم ححاركة
والمضحححاربة والمرابححححة ،وهيحححأت للكثيحححرين محححن فحححراد المسحححلمين ي يودعحححوا
مححوالام للسححلثمر فححي الحححالل ،وهيححأت للكثيححر مححن صحححاب الم ححروعات ي
يردوا اللموي الال م لم روعاتام بقريقة بعيدة عما حرم هللا.
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وال ندعي – كما ال تدعي المصارب اإلسحالمية نفسحاا – ناحا وصحلت إلحى
درية الكمال فاي ال تمال في ول القريحس ،وهحي ال تملحك إال مسحاحة

ح يلة

يدا مما تملكه البنوف الربوية وهحي دا محة العمح علحى تقحوير نفسحاا وتحسحين
دا اا من عدة ويه:
 -1من ناحية إعداد العناصر الب رية اللي ترمن بين االللمام اإلسالمي فحي
ال فخلححس والسححلوف والفاححم احكححام ال ححريعة ،وبححين الخب حرة الماليححة والمصححرفية
واإلدارية وهذا مر في ايحة ااهميحة ،وينب حي ي يلعحاوي عليحه كح محن يامحه
مر اإلسالم عامة ،واالقلصاد اإلسالمي وملسساته قاصة.
 -2محححن ناحيحححة الخحححروج محححن بعححح

ااطحححر اللحححي بحححد ت باحححا المصحححارب

اإلسالمية العلبارات معروفة مث «توفير الربح للمودعين» ،واحللت مسحاحة
كبيرة من ن اطاا ،مث «بيحن المرابححة» الحذ ال شحك فحي يحوا ه ،وقحد لفحت
في كلك كلابا قاصا ،ولكن يحسن بالمصارب اإلسالمية ي تخرج إلى ميحادين
اللنمية المخللفة في المرلمعحات اإلسحالمية واالترحاه إلحى الم حروعات القويلحة
ااي  ،اللي قد ال تعقي مردودا للمساهمين فياا إال بعد مدة.
 -3من ناحية اللعاوي فيما بين المصارب اإلسالمية على محا فيحه مصحلحلاا
يميعا ،والوقوب في ويه المكايد اللحي قحد تحدبار لاحا ،وهحذا محا يلمثح اليحوم فحي
مرلححن اتحححاد المصححارب اإلسححالمية ،الححذ بححد يفكححر فححي م ححروعات يماعيححة
كبيرة مث «المصرب اإلسالمي العالمي» الذ يفريى ي يلسحن بحر ك محال
قححدره ( 500مليححوي دوالر) للقيححام بالم ححروعات القويلححة المححدى ،ويلبححن هححذا
المرلن هي ة عليحا للفلحوى والرقابحة ال حرعية ،محن مرموعحة محن علمحاء العحالم
اإلسالمي.
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وباحححذا قحححول :إي اللرربحححة – والحمحححد هلل – راسحححخة القحححدم ،مصحححممة علحححى
االسححلمرار فححي المسححيرة ،ما ححية فححي درب اللقححوير واللحسححين بعححمم صححادق
وإرادة ال تلحححين ،ومحححن سحححار علحححى الحححدرب وصححح  ،وإكا صحححدق العحححمم و حححح
السبي .

***
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مواياة المنظمات اللب يرية
* المنظمححات اللب ححيرية فححي العححالم ال ربححي تقححوم بححدور فعححال فححي العححالم
اإلسالمي ،لحين محن المفحروض ي تكحوي هنحاف منظمحات إسحالمية تقحاوم هحذا
ال مو وتدعو إلى اإلسالم؟
** هححذا هححو المفححروض الححذ يويبححه علينححا الححدين ،ويفر ححه علينححا الواقححن،
حمايححة لويودنححا اإلسححالمي مححن الارمححات ال رسححة ،اللححي تريححد ي ترلثنححا مححن
يححذورنا ،وهححذا مححا يعلنححي دعححو منحححذ حححوالي سححنلين إلححى ويححوب الوقحححوب
الرمححاعي فححي ويححه هححذا ال ححمو المسححلح الخقيححر ،وقصوصححا بعححد ي قر نححا مححا
ن ححر – مليححدا بالوثححا س – عححن المححلتمر اللنصححير الححذ ايلمححن فححي واليححة
«كلورادو» بالواليات الملحدة اامريكيحة سحنة  1978ل ايحة مححددة هحي العمح
علححى تنصححير المسححلمين فححي العححالم ،ورصححدوا لححذلك مبل ححا مححن المححال هححو لححو
مليوي دوالر ،و ن وا معادا لاذا ال رض سحمي «معاحد ويمحر» إحيحاء لحذكر
هذا المب ر المعروب في ال رق ااوسم في وا ح هحذا القحري ،وقحد بحد القحوم
ن ححاطام بالفع ح فححي شححلى نحححاء الححبالد اإلسححالمية وبححين ااقليححات والراليححات
واللرمعححات اإلسححالمية قححارج العححالم اإلسححالمي ،وهححم يسححل لوي

حححايا الفقححر

والل ححرد والمححرض والرا ح وااميححة فححي آسححيا وإفريقيححا ،ويلسححللوي مححن كلححك
لفلنلام عن دينام ،ونحن ال نلوم القوم إكا بحذلوا ون حقوا لن حر ديحنام إنمحا نلحوم
نفسححنا إكا تقاعسححنا عححن الححدفاا عححن كاتنححا ،ولححم نبححذل مث ح مححا بححذلوا ،ونحححن ال
ينقصنا المال ،ففي المسلمين محن يملكحوي الماليحين وع حرات الماليحين وم حات
الماليين ،ب إي المسلمين – الذ يبل عددهم اليوم مليارا من الب ر – لحو دفحن
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ك ح واحححد مححنام دوالرا واحححدا ،لرمعنححا االححو مليححوي ،وإكا كححاي الياححود فححي
ااربعينححات فححي الواليححات الملحححدة ،و يرهححا ،قححد رفعححوا شححعار« :ادفححن دوالر
تقل عربيا» فنحن نرفن شعار« :ادفن دوالر تنقذ مسلما».
نحن ال نريد ي نقل حدا وال ي نعلد علحى ححد وإنمحا نريحد اإلبقحاء علحى
كياننا وويودنا وال نقب من حد ي يسلخنا عحن كاتيلنحا ،وإنحي احمحد هللا حمحدا
كثيرا طيبا مباركا فيه ي كلا ياود بالنرحاح ،وقامحت لاحذا ال حرض ملسسحة
كبحححرى باسحححم «الاي حححة الخيريحححة اإلسحححالمية العالميحححة» ومقرهحححا دولحححة الكويحححت
ال قيقة ،ولكناحا للمسحلمين فحي كح مكحاي وقحد ايلمعحت يمعيلاحا اللأسيسحية فحي
 17و 18من شار رمضاي الما ي ،من  160شخصحية إسحالمية تمثح اامحة
المسححلمة فححي ال ححرق وال ححرب ،و قححرت النظححام ااساسححي واقلححارت مرلحححن
اإلدارة وبد ت العم وينلظر من ورا اا قير كثير.
وهذه الاي ة ال تعم في المرال السياسي وال العسكر إنمحا مرالاحا الن حاط
الخيححر وااليلمححاعي واللنمححو  ،كمححا حححدد كلححك نظاماححا ااساسححي ،وماملاححا
ااولى ي توفر القعام للرا ن ،والكساء للعريحاي ،والحدواء للمحري

 ،واإليحواء

للم حححرد ،والرعايحححة لليلحححيم ،واللعلحححيم للراهححح  ،والل ححح ي للعاطححح  ،واللحححدريب
للعامحح  ،واالرتفححاا بمسححلوى المسححلمين حيثمححا كححانوا ،والححدعوة إلححى اإلسححالم
بالحكمة والموعظة الحسنة ،والحرد العلمحي المو حوعي علحى شحباات قصحوم
اإلسححالم و بححاطيلام ،وبيححاي حقححا س الححدين ،ون ححر الل ححة العربيححة وتعلححيم القححرآي
بأساليب العصر.
وعلححى يميححن المسححلمين ي ي ححدوا ر هححذه الاي ححة ،ويقفححوا برانباححا ،فاححي
ليسححت ملححك فححرد وال مرموعححة وال دولححة ،ولكناححا ملححك اامححة اإلسححالمية كلاححا
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وملك ااييال القادمة يضا.
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212

البالد اإلسالمية

* تقبيس ال ريعة اإلسالمية في السوداي والباكسلاي – محا محدى نرحاح هحذه
اللرربة؟ وما هو الدور الذ يمكن ي تفسام به الدول اإلسحالمية وقاصحة الحدل
الخليرية في مساندة هذه اللرربة المباركة؟
** في الملتمر اإلسالمي العالمي ااول الذ انعقد فحي الخرطحوم بمناسحبة
مححرور سححنة علححى البححدء بلقبيححس حكححام ال ححريعة اعلححرض بعح

ااقححوة علححى

اسححلخدام كلمححة «ترربححة» ب ححأي تقبيححس ال ححريعة اإلسححالمية فححي السححوداي و
يره ،وحرلام ي اللرربة ما يحلم الصواب والخقأ ،كما يمكحن اللفكيحر فحي
العححدول ،وهححذا ال ينقبححس علححى ال ححريعة اإلسححالمية ،وال ريححب ي االعلححراض
مقبول ،وقد يفقب من بحاب اللسحامح و الم حاكلة ،كمحا يقحول علمحاء البال حة فحي
قولححه تعححالى{ :ومكو ُورواق ومكوور ي
ٱّلِلُ} [آل عمححراي{ ،]54 :وَو ن ٓوز ُ اق ٗو كئو ٗ و كئو كم ۡثلُهووا}
[ال

ورى ... ]40 :إلس.
وااولحححى اسحححلعمال كلمحححة «ممارسحححة و مسحححيرة و نمحححوكج» و نححححو كلحححك

ومعلوم ي الملفس عليه قير من المخللو فيه.
ولنرين إلى المو وا كاته ،وهنا قول:
إكا كاي تقبيس ال ريعة فر ا دينيا ال ما علينحا بحكحم عقحد اإليمحاي ومعنحى
اإلسالم فال يرو ي نفكر في مدى نرحاح اللقبيحس و عدمحه فحإكا نرحح تمسحكنا
به ،وإكا قفحس ريعنحا عنحهل إك ال قيحار لنحا فحي كلحك إال إكا قنحا مننحا وتححدينا
ٗووولُ ٓهُ
إيماننححا ،وهللا تعححالى يق حول{ :ومووا كووان ل ُمو ۡوؤم وَل ُم ۡؤمنووو ناا وضووى ي
ٱّلِلُ وُ ُ
أ ۡم ارا أن ي ُكون ل ُه ُم ۡٱلخ رةُ م ۡ أ ۡمرُمۡ } [ااحماب.]36 :
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وي
ويقول{ :فال وُبكَ َل يُ ۡؤمنُون حو ي نى يُح كك ُموك ف موا شوجر ب ۡ ونهُمۡ ثُو يم َل يجودُواق ف ٓ
أنفُسهمۡ حر ََا كمميا وض ۡ ويُسلك ُمواق ت ۡسل مَ ا} [النساء.]65 :
ٱّلِلُ وَل تويبو ۡ أ ُۡووآء ُُمۡ و ۡ
ويقول{ :وأن ۡ
ٱح ُكم ب ۡ نهُم بما ٓ أنز ي
ٱحوِ ُۡ ُُمۡ أن ي ۡفونُووك
ع ۢ ب ۡع

ما ٓ أنز ي
ٱّلِلُ نل ۡ َ} [الما دة.]49 :

كح مححا يرححو قولححه هنححا ننححا نلحابن اللقبيححس بيقظححة وبصححيرة وايلاححاد ملفححلح
علححى العصححر ومرتكححم علححى اإلسححالم فححي ينابيعححه الصححافية ،و ي نحححذر مححن
االنحراب ،وسوء اللقبيس حلحى ال يحسحب هحذا علحى اإلسحالم كاتحه ،ولقحد قلحت
إلقواننا في السحوداي :إننحي باسحمي واسحم إقحواني العلمحاء نضحن نفسحنا ينحودا
تحت تصرفكم للرشيد المسيرة وتوييااا إلى الخم اإلسالمي السليم.
ومما نبات و نبه عليه دا محا :ي تقبيحس ال حريعة لحين معنحاه إقامحة الححدود
فقم ،وال مررد ت يير القوانين الو عية بقوانين إسحالمية ،فحالقوانين وححدها ال
تصححنن المرلمعححات ،نحححن نريححد للمرلمححن ي يحيححا باإلسححالم ،ويحيححا لإلسححالم،
ونصححب حياتححه كلاححا بصححب ة اإلسححالم ،وهححذا يحلححاج إلححى عمح تربححو  ،وعمح
إعالمحي ،وعمح فكحر  ،وعمح ايلمحاعي ،وعلحى كح المسحلويات ،وال بححد ي
تلعححاوي الملسسححات وااياححمة كلاححا علححى صححناعة المرلمححن المن ححود ،وهححو ال
يصنن بين ع ية و حاها ،كمحا نباحت و نبحه دا محا :ي اإلسحالم كح ال يلرحم :
{ ۡٱد ُ لُووواق فووي ٱل ك
سو ۡولم كآفيو َوو} [البقححرة ،]208 :وال يرححو ي نكححوي مثح بنححي إسححرا ي
الذين قرعام هللا بقوله{ :أفو ُ ۡؤمنُون بب ۡع

ۡٱلك نو وت ۡكفُ ُرون بب ۡع } [البقرة]85 :؟ل

وقححد قححال هللا لرسححوله{ :و ۡ
ٱحووِ ُۡ ُُمۡ أن ي ۡفونُ ووك ع و ۢ ب ۡع و

م وا ٓ أنووز ي
ٱّلِلُ نل ۡ ووَ}

[الما دة ]49 :فاإلسالم «وصحفة» ملكاملحة ،يحرتبم بعضحاا بحبع

 ،ولحين معنحى
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ما يقبس من اإلسالم حلى يقبس كله ما ة فحي الما حة ،بح الماحم

ي تكوي النية قا مة على قذ اإلسالم كلحه ،و ي تكحوي ققحة مرسحومة لللححول
الكام إلى اإلسالم الكام .
وقححد عربنححي تسححمية ااقححوة فححي السححوداي لاححذه المرحلححة «اللحححول نحححو
اإلسالم» فام ال يمعموي نام طبقوا ك شيء ،ولكنام في القريس سا روي.
و مححر آقححر فححي ايححة ااهميححة ،وهححو العنصححر الب ححر الححذ يعححيي فححي
اإلسححالم ،ويعححيي فيححه اإلسححالم إيمانححا وفكححرا وسححلوكا ،هححذا العنصححر يرححب ي
تكوي له ااولوية في سد الث رات ومح ء المواقحن ،وتوييحه محة اامحور ،فحإي
من ققحر ااشحياء ي يوكح محر تقبيحس اإلسحالم إلحى محن ال يحلمن باإلسحالم،
وهححذا هححو بححاب الاححالف ،كمححا فححي الحححدي « :ناا وُ ٗوود األموور نلووى غ وور أُلووه
فانوظر الساعو» ،رواه البخار .

***
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اللر يب واللرهيب في الدعوة اإلسالمية
* يبححر بعح

الححدعاة مسححألة العقوبححات ،والعقححاب بالنححار ،وسححخم هللا علححى

العصححاة كأسححاك هححام لححردا النححاك عححن المعاصححي ،فأيامححا فضح اللر يححب م
اللرهيب ،والبدء بالرنة م النار؟
** الموقو السليم هنا ما ككره اإلمام علحي ر حي هللا عنحه ححين قحال « :ال
قبركم بالعالم ك العالم؟ َمن لم يو ن عباد هللا محن روح هللا ،ولحم يحل ج لمنام محن
مكححره» .ومعنححى هححذا ي يعم ح العححالم و الداعيححة علححى الموا نححة بححين الريححاء
والخحححوب ،والر حححب والرهحححب فحححي نفحححن اإلنسحححاي ،فحححال يبحححال فحححي اللخويحححو
س مو ۡ
ُيوا ي
ٱّلِل
واللرهيب بحي يبل به درية اليأك محن روح هللا{ :ننيوهُ َل يوا ق ۡي ُ
ن يَل ۡٱلق ۡو ٍُ ۡٱل نكف ُرون} [يوسو ،]87 :وال يبال فحي اللرييحة واللر يحب بحيح ينلاحي
إلحى دريحة اامحن محن مكحر هللا تعححالى{ :فوال يو ۡ م ُ م ۡكور ي
ٱّلِل ن يَل ۡٱلق ۡوو ٍُ ۡٱل نخسو ُورون}

[ااعراب.]99 :
ومححن يقححر الق حرآي يرححده يححوا ي بححين اامححرين ،فاححو حححين ككححر صححفات هللا
تعحححالى يحححذكر صحححفات الرحمحححة وصحححفات القحححوة ،و صحححفات الرمحححال وصحححفات
الرالل ،كما في قوله تعالى{ :غافر ٱلِي ۢن ووابل ٱلو ي ۡوب شوديد ۡٱلعقواب اا ي
ٱلل ۡوو }
[ افر{ ،]3 :ن ين ُبيَ لسري ُ ۡٱلعقاب وننيهُ لۡفُوُ ُيحو م} [ااعحراب{ ،]167 :ون ين ُبيوَ

لُِو م ۡۡفرة لكلنياس عل نى ُظ ۡلمهمۡأ ون ين ُبيَ لشديدُ ۡٱلعقاب} [الرعد.]6 :
وحححين يححذكر ا قححرة يححذكر الثححواب والعقححاب ،والرحمححة والعححذاب ،والرنححة
ٱّلِل وُ ۡ
والنار{ :وفي ۡٱألٓ رة عِاب شديد وم ۡۡفرة كم ي
ض نون} [الحديد.]20 :
وحين يوصحو المحلمنين يرعلاحم بحين الريحاء والخحوب{ :وي ۡرَُوون ُ ۡحمووهُ
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ويخوافُون عِابو ٓهُ} [اإلسححراء{ ،]57 :ي ۡحووِ ُُ ۡٱألٓ ورة وي ۡر َُووواق ُ ۡحمووو ُبكووهۦ} [الممححر،]9 :
{وي ۡد ُعوننا ُغبَ ا وُُبَا} [اانبياء.]90 :
ومما يروى عن مير الملمنين عمحر قولحه :لحو نحادى منحاد يحوم القيامحة :كح
الناك في الرنحة إال واححدا ،لخفحت ي كحوي كلحك الواححد ،ولحو نحادى منحاد :كح
الناك في النار إال واحدا لريوت ي كوي كلك الواحد.
وقد ر يت باللرربة فحي ميحداي الحدعوة واإلرشحاد :ي ت ليحب يانحب الرحمحة
والرياء يلثر في كثير من الناك ،ويفحلح لاحم بحاب اللوبحة ،ويبقحيام علحى قحيم
موصول بالدين ،ماما يكوي واهيا.
ما ت ليحب يانحب اللخويحو والل لحيظ دا محا ،فقحد يحلثر فحي عحدد محن النحاك،
ولكنه كثيرا ما يلد إلى نلا عكسية ،فبع

الناك إكا عرب نه ريحس فحي

المعصية ،و ي ياحنم لحه بالمرصحاد ،يعلقحد نحه هالحك هالحك ال محالحة ،فيلمحادى
فححي الخقايححا ،ويسححلمر فححي الححذنوب وييححأك مححن الم فححرة ،وقححد يدفعححه هححذا إلححى
ارتكاب عظم الموبقات ،كما ي المبال ة في اللخويو قد تور؛ عقحدا َم َر حية
تضحر كثححر ممحا تنفححن ،فلنلبحن طريقححة القحرآي فحي المحمج بححين الريحاء والخححوب
وى
بلححوا ي واعلححدال ،ولنححذكر مححر هللا لرسححوله{ :وُو ۡول نيعبووادا ٱليووِي أ ۡٗوورفُواق علو ن ٓ
أنفُسهمۡ َل ت ۡقن ُ
لواق م ۡ
ٱّلِل ن ين ي
ُيحمو ي َۚ
وُ ٱلوري ح ُم}
ٱّلِل ي ۡۡف ُر ٱلَِنُوب َم ع َۚاا ننيهُ ُُو ۡٱلۡفُ ُ

[الممر.]53 :

***
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العلمي الدقيس في علوم ال ريعة

* نالحححظ ي قسححام اللعلححيم الرححامعي تقححوم علححى اللخص ح

ثححم اللخص ح

الدقيس بعد كلك  ..ه يصلح هذا النا بالنسبة لعلماء ال ريعة؟ ولماكا لم يللحمم
العلماء ااوا باذا النا ؟
** سنة هللا ي اإلنسحاي ال يسحلقين ي يحسحن كح شحيء ،فحال بحد ي ينققحن
ل يء يحسنه ويلفوق فيه ،وهحذا معنحى اللخصح

 ،وهحو محا شحار إليحه القحرآي

َۚ
ححين قححال{ :ومووا كووان ۡٱل ُم ۡؤمنُوون ل نفو ُورواق( )17كآفيو َوو فلو ۡووَل نفور مو ُكو كل ف ۡروووو كمو ۡونهُمۡ

اآئفو لك وفقيهُواق في ٱلدكي ول ُنِ ُُواق و ۡومهُمۡ ناا َُع ُٓواق نل ۡ همۡ لعليهُومۡ ي ۡحوِ ُُون} [اللوبحة:

.]122
ولاححذا ر ينححا فححي الصحححابة ر ححي هللا عححنام القفحح اواد والعلمححاء ،ور ينححا فححي
العلمححاء مححنام مححن اشححلار بالروايححة كححأبي هريححرة،ومن اشححلار بالدرايححة كححابن
عبححاك ،وبعححد الصحححابة ر ينححا اللححابعين المح حدلج؛ والمفسحر والفقيححه ،كمححا ويححدنا
فيام من يرمن كلك كله.
وهكذا بعد عصر اللابعين نرد فيام من ي لب عليه نوا محن اللخصح

فحي

ناحية من نواحي الثقافة اإلسالمية ،ومن نرد ثقافله ثقافة موسوعية كما يلضحح
كلك في مث بي يعفر ابن يرير القبر  ،فاو شيس المفسرين ،وتفسحيره يحدل
على علو كعبه في معرفة الل ة والقراءات وك ما يلعلس بعلحوم القحرآي  ..وهحو
إمححام فححي اللححاريس ،وكلابححه فيححه معححروب ،وهححو كححذلك فححي الحححدي وااثححر ،ولححه
كلاب «تاذيب ا ثار» الذ لم يكن له نظير فحي بابحه ،وهحو فحي الفقحه إمحام ،لحه
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

()17

للرااد.
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مذهب مسلق كاي له تباا يسموي بـ «القبرية» انقر وا ،ونرد مث هحذا فحي
ري كابن الرو

 ،وابن كثير ،وال مالي ،وابن تيمية ،وابن القيم و يرهم.

ب نرد مث ابن رشد الحفيد يبل القمة في الفلسفة حلى إي شحرحه ارسحقو
كاي مريعحا للعحالم كلحه لعحدة قحروي ،وفحي القحب فحي كلابحه ال حاير «الكليحات»
وفي الفقه في كلابه الفريد «بداية المرلاد ونااية المقلصد».
يحححر ي عصحححرنا اليحححوم لحححم يعحححد يسحححمح بظاحححور هحححذا النحححوا محححن الريحححال
الموسوعيين الذين كاي حدهم يعلبر دا رة معارب لعصره.
كلححك ي اتسحاا المعرفححة ونموهححا المقححرد – الححذ يعبححروي عنححه بححـ «انفرححار
المعرفححة» يعح مححن الملعححذر – بح مححن المسححلحي – علححى شححخ

مامححا يكححن

نبو ححه اإلحاطححة بكح هححذه المعححارب ،بح صححبح العلححم الواحححد ينقسححم إلححى عححدة
فروا ،والفرا إلى تخصصات ،فالقب قسام ،وك قسم منه يلفرا إلى ف
شحعب
كثيرة ،وكذلك الفيمياء والكيمياء ،والاندسة و يرها.
ومث هذا يقال في العلوم اإلسالمية ،فقد يلعذر و يلعسحر ظاحور محن يرمحن
هذه العلوم كلاا ،لاذا كاي ال بد من اللخصح

فحي بعضحاا ،مثح علحوم القحرآي

والسححنة ،علححوم الفقححه وااصححول ،علححوم العقيححدة والمعقححوالت ،وقححد تلفححرا هححذه
نفساا ،فيويد من يلخصح

فحي اللفسحير وعلحوم القحرآي ،ومحن يلخصح

الحدي وعلومه ورياله ،ومن يلخصح

فحي

فحي الفقحه وححده ،وفحي صحول الفقحه

وحده  ...وهكذا.
ب ح هنححاف مححن يلخص ح
الحدي  ،ومن يلخص

فححي ملححوي الحححدي  ،ومححن يلخص ح
في فقه مذهب بعينه  ...إلس.

فححي ريححال
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وعلى هذا ااساك فويدت في الرامعات اإلسالمية كليحات بعضحاا اصحول
الححدين (  :العقا ححد ومححا يلحححس باححا) وبعضححاا لل ححريعة (

للفقححه و صححوله)

وبعضاا للدعوة ،وبعضاا للقرآي الكحريم ،وبعضحاا للححدي ال حريو ،وهنحاف
يامعات لم تن ي لاذه اللخصصات كليات مسلقلة ،وإنمحا اكلفحت بإن حاء قسحام
لاا داق كلياتاا.
وهذا ال بأك به ما دام القصد منه اللعمس واللبحر في فرا معين محن فحروا
الثقافة اإلسالمية ،ولكني شلرط لاا ي يدرك في هحذه اللخصصحات كلاحا قحدر
م حلرف ال بححد منححه فححي صححول الثقافححة اإلسححالمية فححي العقيححدة والفقححه و صححوله
واللفسححير وعلححوم القححرآي ،والحححدي وعلومححه ،والسححيرة واللححاريس اإلسححالمي،
بحي ح يسححلوعب الحححد اادنححى الححذ ال يسححن العححالم المسححلم يالححه بححدعوى نححه
ملخص

في يره ،ثم يأتي اللخص

بعد كلك.

***
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الموقو السليم من قضية تحديد النس
* إي قضحححية تحديحححد النسححح قضحححية هامحححة شححح لت كهحححاي الكثيحححر محححن بنحححاء
المسلمين ،ولقد اقللفت فياا ااقوال وتضاربت ا راء بين محلح ومححرم ،فمحا
ر

فضيللكم في تحديد النس ؟
** النسح مححن المقاصححد ااساسححية للححمواج فححي نظححر اإلسححالم ،حلححى يلحقححس

بقاء النوا اإلنساني ويقوم بدوره في عمارة اارض إلى ما شاء هللا ،وإلى هحذا
ي ير القرآي بقوله{ :و ي
ٱّلِلُ َعل ل ُكم كم ۡ أنفُس ُكمۡ أ ۡم نو ََا وَعل ل ُكم كم ۡ أ ۡم نوَ ُكم بنو
وحفد َة} [النح

 .. ]72 :وفي الحدي « :تناكحوا تناٗلوا».

وال ريححب ي القححوة العدديححة مححن الحنجعم اللححي يمححن هللا باححا علححى النححاك ،وممححا
يفخر باا المفاقروي ،ويخوب باا الملربصوي.
وور ٓواق ن ۡا ُكنووووُمۡ ولووو َال فكثيووور ُكمۡ }
والقحححرآي يقحححول فحححي معحححرض االملنحححاي{ :و ۡٱا ُكو ُ

[ااعراب.]86 :
وال اعر العربي يقول:
مأنا البَر حلى

اق عنا/وماء البحر نملله سفينا

وا قر يعلذر عن قلة العدد بقوله:
تع جيلرنا ناا قلي عديدنا/فقلت لاا :إي الكرام قلي
ولكن مما ال ينا ا فيه ي اإلسالم ال يريد كثرة ك ثاء السي  ،بح يريحد الكحم
والكيو معا ،فإكا تعار ا فالكيو مقدم على الكم.
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ومن ثَم ال يد مانعا من ال را يحول بين ااسحرة وبحين «تنظحيم نسحلاا» ال
«تحديده» على معنى ي ترع بين ك طف وآقر مدة محن الحممن يحلمكن فياحا
القف من اسليفاء حقه في الر اا والرعاية ،والر حاا ححوالي كحامالي لمحن
راد ي يلم الر اعة{ :وف ن
ِلُهُ في عام ۡ } [لقماي.]14 :

وكذلك إكا كانت صحة اام ،و مقدرتاا على حسن الرعاية واللربيحة ،بحدنيا
ونفسيا وايلماعيا ،ال تمكناا من توالي الحم والوالدة واإلر اا  ..إلس.
فال تكلو نفن إال وسعاا ،وال تفضار والدة بولدها ،وهللا يريحد بعبحاده اليفسحر
وال يريد بام العسر ،والمام هنا مصلحة اام ومصلحة القفح  ،وال

حرر وال

رار.
وقحد كحاي الصححابة إكا رادوا ال تحمح المحر ة عملحوا عناحا ،ولحم يححناام هللا
وال رسوله عن كلك ،و حب ي نبه هنا إلى عدة نقاط:
 -1ال يرو ي يكوي محن المسحو ات لمثح هحذا اامحر قحوب الحر ق ،فحإي
هللا قد تكف بر ق ك

حي{ :وما م دآبيو فوي ۡٱأل ُۡض ن يَل علوى ٱ ي
ّلِل ُ ۡموُهوا} [هحود:

 ،]6وهللا قب ي يخلس الناك بارف في اارض وقدر فياا قواتاا.
ولكن إكا قحاب ي يرحره كثحرة ااوالد إلحى اللحورط فحي الححرام ،مثح قبحول
الرشوة ،و الدقول فحي المكاسحب المحظحورة ،و نححو كلحك فاحذا اعلبحار دينحي
يحسب حسابه.
 -2يرب ي يبقى تنظيم النس مسحألة تخضحن لظحروب ااسحرة يلفحس علياحا
الموياي فيما بيناما ،دوي ي يحريا نفساما في دين و دنيا.
وال ينب ححي ي يكححوي كلححك فلسححفة عامححة للححدول تحم ح علياححا النححاك يميعححا،
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و ولى من تركيم الراد على تحديد النس ي تفبذل ياحود علميحة منظمحة لنحلعلم
مناا االسلخدام اامث للقاقات الب رية المعقلة عندنا ،اللي تسلالك وال تنحل ،
وتسلورد وال تن ي ،وتأقذ وال تعقيل
 -3إي بع

اامم بل تعحداد سحكاناا لحو مليحوي نسحمة و كثحر ولحم تضحس

باححم ويعلححت كلححك مصححدر قححوة لاححا ،واسححل للاا إلححى قصححى حححد ممكححن ،ونحححن
عنححدنا مححن مصححادر الثححروة مححا يسححن

ححعاب عححدادنا لححو ننححا – نحححن العححرب

والمسلمين – حققنحا اللعحاوي واللكامح فيمحا بيننحا ،و كمح كح منحا نقح

قيحه،

و حسنا اسل الل ما وهبنا هللا من نعم وقيرات.
كنححت فححي السححوداي قريبححا بمناسححبة مححرور سححنة علححى بححدء تقبيححس ال ححريعة،
ور ينححا هنححاف حايححة السححوداي إلححى اسححل الل المسححاحات ال اسححعة مححن ر ححه
الصالحة للمراعة اللي تبل نحو محا لي مليحوي فحداي مناحا ححوالي ( 80مليونحا)
قابلححة للمراعححة بححأدنى النفقححات ،فلمححاكا ال يسححاهم الخلححي بححبع

ماليينححه – و

باليينححه – اللححي تعم ح فححي وروبححا و مريكححا؟ ولمححاكا ال تسححاهم مصححر بخبراتاححا
الفنية و يدياا العاملة؟ ولماكا ؟ ولماكا؟ل

***
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دور المر ة في الصحوة اإلسالمية
* فكر المر ة المسلمة في وقت الصحوة إلى ين يلره وكيحو تعامح المحر ة
المللممة قواتاا المسلمات البعيدات عن الدين؟
** ينب ي ي يلره فكحر المحر ة المسحلمة فحي عاحد الصححوة ،إلحى الم حاركة
اإليرابيححة فححي توييححه المرلمححن إلححى اإلسححالم الصحححيح وفححي إ الححة العوا ححس مححن
طريس المر ة المسلمة وتحريرها من آثار االسلعمار بك نواعه و لوانه.
إلى يانب تحريرها من رواسب اافكار القديمة اللي ليست من اإلسالم فحي
شحححيء ،ونصحححيحلي لكححح مسحححلمة مللممحححة ممحححن هحححداها هللا وشحححرح صحححدرها
لالسلقامة على طريحس النحور ،ي تعامح قواتاحا البعيحدات عحن الحدين بحالرفس،
وتدعوهن بالحكمة وتسلعين بالصبر.
فقد عم ال مو الثقافي وااليلماعي عمله في عق المر ة المسلمة وسحلوكاا
واسححلقاا فححي وقححت قصححير ي يفخححرج المححر ة المسححلمة مححن دباححا اإلسححالمي
وتفكيرهحا اإلسحالمي مقلحدة المحر ة ال ربيحة تقليحدا عمحى ،وتسحير وراءهحا شحبرا
ب بر ،وكراعا بذراا ،فك «مودة» تخرج من هناف مقبولحة ،وإي تكحن سحخيفة
ومركولة ،حلى لو دقلت «يحر

ب» لدقلت قلفاحا ،كمحا بحين كلحك الححدي

النبو ال ريو ،وهو يصور فقحداي ال خصحية واللبعيحة المقلقحة ،وهحذا يرعح
محححن الوايحححب علحححى هححح الحححدعوة محححن المسحححلمين والمسحححلمات اللرفحححس باحححلالء
ااقوات والبنات ،من سيرات هذا ال مو ال ربي المركم ،وعمال حه و يامتحه
داق وطننا العربي واإلسالمي.
ومن هحذا اللرفحس ي نقبح محنان اللحدرج ،فمحن دت محنان الصحالة و قحرت
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الحراب شكرنا لاا صالتاا ودعوناها إلى الخقوة ااقرى.
ومن قبلت ت قية الر ك ولم ت م الرقبة مثال ثنينحا علحى هحذه الخقحوة مناحا
وقلنا لاا :ال لنا ننلظر منك الكثير ،ومن المام هنا ي نلخحذ «الليسحير» منارحا
لنا ،وال يحسن بنا ي نلبنى شد ا راء تمملا ثم ن حكو محن عحدم االسحلرابة لنحا،
وقد بعثنحا ميسحرين ولحم نبعح معسحرين ،و َمحن لحم تسحلرب لنحا محن ول محرة لحم
نذماا ولم نيأك مناا ،ب نصبر علياا ونكرر الدعوة مرة ومرة حلحى يفحلح هللا
قلباا للاداية.
وقححد تبححين لححي مححن ترربلححي فححي الححدعوة واإلفلححاء واللححدرين الرححامعي ومححن
سح لة ااقححوات اللحريريححة والم ححافاة والااتفيححة :ي المححر ة رق قلبححا ،و قححرب
إلى اللدين والخ ية من الري .
وال بد للداعية والموياة من اسلخدام قصحى الحكمحة فحي مخاطبحة المسحلمة
المعاصرة ،ومعرفة اامور اللي يحسن اللركيم علياا ،وال حباات اللحي ينب حي
دفعاححا ،والمفلريححات اللححي يرححب ردهححا ،وااحكححام المراولححة اللححي يلححمم بياناححا،
حلى ال يظلم اإلسالم كاته حين يفنسب إليه ما كاي عليحه المسحلموي بحاامن فحي
عصور اللخلو ،و ما هم عليه اليوم في عصر اللبعية الثقافية محن يحور علحى
المر ة ،وإهمال لحقوقاا المقررة في شريعة هللا سبحانه.

***
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بين المر ة المسلمة والمر ة ال ربية
* و ن المر ة ال ربية في عصرنا هذا  ..ه يمكن اتخاكه مثاال يحلحذى بحه
للمر ة المسلمة  ..ولماكا؟
** ال تصححلح المححر ة ال ربيححة مثححاال تحلذيححه المححر ة المسححلمة اناححا مخالفححة
للمسلمة في عقيدتاا و فمثفلاا و هدافاا وآداباا وتقاليدها.
المر ة ال ربية ال تحرى فحي العالقحات الرنسحية محا تحراه المحر ة المسحلمة اللحي
تقيدها فكرة «الحالل والححرام» فحي كح محا تأقحذ وتحدا ،وليسحت طليقحة العنحاي
تفعححح محححا يحلحححو لاحححا كحححالمر ة ال ربيحححة اللحححي لحححم تعحححد تبحححالي بمظحححاهر اإلباحيحححة
واالنقالق ال ريم المرنوي فحي الححدا س والقرقحات واامحاكن العامحة ،علحى
ي المححر ة ال ربيححة اليححوم لححم تعححد را ححية عححن نفسححاا ،وعمححا انلاححى إليححه حالاححا،
صحيح إناا احمحت الريحال بالمناكحب فحي موا حن العلحم والعمح وااسحواق،
ولكناححا فححي الناايححة فقححدت قصححا

نوثلاححا ،و صححبحوا يقلقححوي علححى المححر ة

العاملة هناف «الرنن الثال »،

الرحنن اللقيحو

الذ لحم يعحد لحه قصحا

من رقة ونعومة وعاطفة ولم يكسحب قصحا

الرحنن الخ حن بمماحملحه فحي

موا ن عمله ،ب هو ينن بين بين كال راب الحذ ححاول ي يقلحد النسحر ،فحال
صار نسرا وال بقي رابا.

***
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موقو المر ة المسلمة
من ااحدا؛ اإلسالمية المعاصرة
* ااحدا؛ اللي ترابااا مة اإلسالم  ..ما موقن المر ة المسحلمة مناحا ومحاكا
علياا عمله؟
** إكا ريعنحححا إلحححى عصحححر اإلسحححالم ومحححا بعحححده محححن عصحححور اال دهحححار
اإلسالمي نرد ي المحر ة كحاي لاحا دورهحا فحي مسحيرة الحدعوة منحذ يوماحا ااول
وفي العاد المكي والعاد المدني.
وال ينسححى حححد دور ماححات المححلمنين ،ونسححاء الصحححابة ر ححي هللا عححنان.
فقد شاركن في العبحادة والعمح والراحاد ،وويحدنا البخحار يحذكر فحي صححيحه
«باب مو النساء وقلالان».
وويدنا في كلب اللرايم والقبقات علحى اقحلالب نواعاحا عحددا يحر قليح
من النساء الملفوقات في شلى المراالت.
واليوم بعد ي ف ا اللعلحيم بحين نسحاء المسحلمين ال بحد ي يعحود للمحر ة مكاناحا
القبيعحححي ،للسحححام فحححي مسحححيرة الصححححوة اإلسحححالمية ،وبنحححاء الحيحححاة اإلسحححالمية
المريوة ومناصرة القضايا اإلسالمية ينما كانت.
فالعم لإلسالم وقضاياه المصيرية لين وقفا على الريال ،فالمر ة مسح ولة
كالري ومكلفة مثله وقد قال تعالى{ :أنكي َٓل أُضو ُ عمول نعمول كمون ُكم كمو اكور أ ۡو
أُنثو نأوى ب ۡع ُ
ضو ُكم كمو ۢ ب ۡعو } [آل عمححراي ،]195 :وقححال صححلى هللا عليححه وسححلم« :ننمووا

النساء شقائق الرَوا » ،وممحا يححلم علحى المحر ة ي تعمح لحديناا ،ي المحر ة
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الياوديححة والنصححرانية وال ححيوعية ونحوهححا تعم ح لعقيححدتاا وتبححذل مححن ياححدها
ووقلاا ومالاا ما تراه وايبا علياا ،ب ر ينحا محنان محن ترحوب الفيحافي وتعحيي
في ااد ال لن ر عقيدتاا ،ومن ال تبالي بدقول السرن من ي فكرتاا.
فكيو تر ى المسلمة ي تظ هي حبيسة في قفصاا الذهبي ال ياماحا محر
ديناا وال تلرقاا مصا ب ملاا وال تقاوم باط ااقريات بحقاا؟ل
إي المححر ة المسححلمة اليححوم – وبخاصححة المثقفححة – تسححلقين ي تخححدم ديناححا،
وتعم لنصرة قضاياه ،في عدة مراالت:
ا
أوَل :فححي العمحح مححن بنححات ينسححاا للححوعيلان وترنيححدهن لنصححرة ديححنان،
واإلسححاام فححي العم ح اإلسححالمي ،وهححذا لححين بالمرححال الضححيس فححالمر ة نصححو
المرلمحححن وال سحححيما الملفوقحححات بالحضحححارة الوافحححدة ،والمسحححرونات فحححي سحححرن
اللخلحو ال بححد مححن دعححوتان والمثححابرة معاححن ،والمعاي ححة لاححن بحسححن الصحححبة
وإعقححاء ااسححوة الحسححنة حلححى تل يححر فكححارهن وم ححاعرهن وتقححوى إرادتاححن
على االسلرابة لنداء هللا ،والسير في قافلة العم باإلسالم ،ثم العم لإلسالم.
وكثيححر مححن الملححدينات – مث ح كثيححر مححن الملححدينين – يحسححبن ناححن بمرححرد
الصالة والصيام دين كح وايبحاتان حافالت عحن وايبحات الحدعوة والنصحيحة
(اللححي هححي الححدين) واامححر بححالمعروب والناححي عححن المنكححر واللواصححي بححالحس
واللواصي بالصبر ،وكلاا فروض عامة يلحمم كح مسحلم ومسحلمة ي يقحوم بمحا
يسلقيعه مناا و ي يلعاوي من

يره فياا{ :وتعاونُواق على ۡٱلبرك وٱلو ي ۡقوو نم} [الما حدة:

.]2
ثان اووا :هنححاف مرححال آقححر ماححم لعم ح المسححلمة المللممححة وهححو عملاححا داق ح
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سرتاا ،من وياا إي كانت وية ومن بنا اا إي كانت ما ،فحإي كحاي هحلالء
من ه الدعوة والعاملين لإلسالم كانحت لاحم قيحر معحواي علحى رسحاللام ،كمحا
كانت ويات السلو الصالح و مااتام يحر نام على الراحاد ،وعلحى الثبحات
ورب كلمة ت رين و تثبيحت محن
على الحس والصبر على ااكى في سبي هللا ،ف
وج صالحة و م ملمنة كاي لاا كبر ااثر فحي موقحو وياحا و ابناحا ،كمحا
لمسححنا كلححك فححي وصححية الخنسححاء ابنا اححا ااربعححة فححي معركححة القادسححية ،وفححي
وصية سماء كات النقاقين البناحا وهحو محاصحر مققحوا :عبحد هللا بحن المبيحر
ر ي هللا عنام يميعا.
وإكا كاي الموج و اابناء من كو اللدين االنسححابي المنحمو عحن قضحايا
المسلمين ،فعلياا ي ترلاد في دعوتام بالحكمة إلى ي يدلوا بدلوهم فحي العمح
لإلسالم ،حلى تحكم شريعله وتلحرر ر ه وتلحد مله على كلمة هللا ويناحمم
الباط في رءوك المسلمين وفحي حيحاتام محام الححس الحذ بعح هللا بحه محمحدا
صلى هللا عليه وسلم.
وإكا كحححاي الحححموج و الولحححد بعيحححدين عحححن الحححدين ،فالوايحححب هنحححا مضحححاعو،
والمعركة طويلحة ،وسحالحاا الحكمحة والصحبر ،وعلينحا ي نبحذر الححب ونريحو
الثمار من الرب وال يضين هللا ير المحسنين.
ثالثاا :في مرال العمح اإلسحالمي العحام ،الحذ ي حلرف فيحه الريحال والنسحاء
ويخاطححب فيححه الرنسححاي يضححا ،فححالمر ة المسححلمة المللممححة إكا كانححت داعيححة و
مربية و ديبحة و صححفية ،و كات موهبحة و قحدرة قاصحة يمكناحا ي ت حارف
براححدها ومواهباححا فححي ت ذيححة العم ح اإلسححالمي والفكححر اإلسححالمي وتحريكامححا
وإمححدادهما بححالوقود الححال م والمسححلمر والححذ يلقلححب مححن ك ح قححادر وقححادرة ال
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يضن عليه بما يدفعه ققوة إلى اامام و على ااق يميم ااكى عن طريقه.

***
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اقليار الموج والموية
* محا ر يكحم فححي واج المللحمم بفلححاة مسحلالرة يحر مللممححة بحرحة ي الفلححاة
الصالحة هي فلاة قد صلح إيماناا و ي ااقرى في حاية لمن يصلحاا؟
وكذلك واج الفلاة المللممة بفلى مسلالر للحر السابقة؟
مححا تعليححس فضححيللكم علححى هححذا؟ وه ح لاححذا العم ح مححن آثححار تمححن المرلمححن
المسلم؟
** اإلسححححالم يو ج ليححححه ال ححححاب المسححححلم إكا راد الححححمواج إلححححى اقليححححار الفلححححاة
الصالحة ،اللي تكوي عونا له على مر دينه ،تسره إكا نظحر ،وتقيعحه إكا محر،
وتنصححح لححه إكا حضححر ،وتحفظححه إكا ححاب فححي نفسححاا ومالححه كمححا قححال تعححالى:
ِل نح ُ نون نو ٌ نحف نظ لك ۡلۡ ۡ بما حفظ ي
{فٱل ن ي
ٱّلِلُ} [النساء.]34 :

وهحححذا محححا ينب حححي ي يللفحححت إليحححه المسحححلم ويححححر

عليحححه وال يكحححوي همحححه

محصورا في مررد الرمال و النسب و المحال بح الصحالح كمحا قحال الرسحول
الكريم« :الدن ا مواع ،و ر مواعهوا المورأة الِوالحو» ،وقحال« :مو ُمووه
هللا امووورأة صوووالحو فقووود أعانوووه علوووى شووولر دينوووه ،فل ووووق هللا فوووي الشووولر
الباوي»« ،ما اٗوفاد المؤم م بعد تقوم هللا

ارا م امرأة صالحو».

وصالح المر ة إنما يلرلى فحي اللماماحا الحديني ،بحيح تفكيحو سحلوكاا وفقحا
امر هللا ونايه ،وحالله وحرامه ،فمن ويد هحذه المحر ة فقحد ويحد كنحما عظيمحا
ال يرو اللفريم فيه بحر واهية ،وحسحبنا وصحية رسحول هللا صحلى هللا عليحه
وسلم الوا حة لقالب المواج ،واللي و عت مامحه المعيحار الحذ ال يخقحي:
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«فاظفر بِات الدي ترب يداك».
فإكا كاي هذا هو اللوييه النبو فكيو يلرف المسحلم المللحمم ليلحموج بحامر ة
مسححلالرة تححن

عليححه عي ححه ،وت ححدو حرححر عثححرة فححي طريقححه ،بحدل ي تكححوي

عونا له؟ من ي القبيعي ي ينرذب إلى َمحن تكحوي علحى شحاكلله ف حبيه ال حيء
ينرذب إليه ،والقيور على شكالاا تقن.
ومثححح هحححذا يقحححال للفلحححاة المسحححلمة واهلاحححا عنحححدما يلعحححرض لاحححا الخقحححاب،
فالوايب تخير صاحب الدين الذ يرعى حقاا ،ويلقي هللا فياحا ،ويعيناحا علحى
اللماماححا ،ويضححن يححده فححي يححدها للعمح معححا فححي قدمححة اإلسححالم ،وفححي هححذا يححاء
الحدي ال ريو« :ناا أتواكم مو ترضوون دينوه و لقوه فزوَووه ،نَل تفعووا
تك فونو في األُض وفساد كب ر».
ما المواج من مسلالر بحدعوى ي تعمح علحى صحالحه وهدايلحه ،فاحي نيحة
طيبة ولكناا مخاطرة كبيرة ،ال تل َمن نلا راا ،والمعاود ي يححاول هحو اللحأثير
علياححا ،فححإي لححم يسححلقن نكححد علياححا و عراححا برححوه ال ريححب عناححا ،و صححدقا ه
البعيدين عن اإلسالم ،وهذا ما ححذر منحه السحلو ححين قحالوا :محن وج كريملحه
من فاسس فقد ققن رحماال
وقالوا :إكا ويت ابنلك فموياا كا دين ،إي حباحا كرماحا وإي ب ضحاا لحم
يظلماا.
ومن هنا ؤكحد ي المحنا المقبحول والميسحور هنحا ي يبحح المسحلم المللحمم
وتبححح المسححلمة المللممححة عمححن ي ححاباه ويللقححي معححه فححي اللمامححه وتفكيححره
وسلوكه ،ب يحسن ي يكوي كالهما ملقاربين فحي نمحم اللفكيحر واالترحاه حلحى
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ال يعي ا حياتاما في يدل دا م ،قد يلد في النااية بحياتاما الم لركة.
ٱلل ك نبو ُ ل ي
هذا هو منقس الفقرة ،ومنقس الواقحن ،ومنقحس القحرآي{ :و ي
لل كبو
ٱلل كبُون ل ي
و ي
لل ك نب } [النور.]26 :

***
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تموي ااب ابنله ب ير ر اها
* يقال بأي ال افعية يبيحوي لأب تموي ابنله البكر البال ة بحدوي ر حاها،
إكا كاي هذا صحيحا فا يلفس من المحنا اإلسحالمي العحام فحي اشحلراط موافقحة
الفلاة المسبقة؟ وه ي لرط الولي دا ما في عقد المواج؟
** من الوايب إ اء هذا السلال المام ي نقرر عدة حقا س:
ا
أوَل :هنحا قاعححدة ساسححية ال يخللحو فياححا اثنححاي وهحي ي كح مرلاححد يصححيب
ويخقي ،و ي ك واحد يلقذ من كالمحه ويلحرف إال المعصحوم صحلى هللا عليحه
وسححلم ،واإلمححام ال ححافعي إمححام عظححيم مححن مححة المسححلمين ،ولكنححه ب ححر يححر
معصوم ،وقد قال هو عحن نفسحه« :ر يحي صحواب يحلمح الخقحأ ور

يحر

ققأ يحلم الصواب» ،كما روى عنه قوله« :إكا صح الحدي فاو محذهبي»،
وفي رواية« :فا ربوا بقولي الحا م».
ثان اا :من اإلنصاب للمرلادين ي نضن آراءهم في إطارها اللاريخي ،فحإي
المرلاد ابن بي له و منه ،وال يمكن إ فال العنصر الذاتي للمرلاحد ،وقحد عحاش
اإلمام ال افعي في عصر قلما كانت تعرب الفلاة عمحن يلقحدم لخقبلاحا شحي ا إال
مححا يعرفححه هلاححا عنححه ،لاححذا عقححى والححدها قاصححة حححس تمويراححا ولححو ب يححر
اسححل ذاناا ،لكمححال شححفقله علياححا وافلححراض نضححره وحسححن ر يححه فححي اقليححاره
الكوء المناسب لاا ،وانلفاء اللامة في حقه بالنسبة لاا.
ومححن يححدر لعح ال ححافعي ر ححي هللا عنححه لححو عححاش إلححى ماننححا ور ى مححا
وصححلت إليححه الفلححاة مححن ثقافححة وعلححم ،و ناححا صححبحت قححادرة علححى اللمييححم بححين
الريال الذين يلقدموي إلياا ،و ناحا إكا ويحت ب يحر ر حاها سلسحلحي حياتاحا
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الموييححة إلححى يحححيم علياححا وعلححى وياححا ،لعلححه لححو ر ى كلححك ل يححر ر يححه كمححا
يره في مور كثيرة ،فمن المعلوم نحه كحاي لحه محذهباي :ححدهما :قحديم قبح ي
يرح إلى مصر ،والثحاني :يديحد بعحد ي انلقح إلحى مصحر واسحلقر فياحا ور ى
فياا ما لم يكن قد ر ى ،وسمن فياا ما لم يكن قحد سحمن ،و صحبح محن المعحروب
في كلب ال افعية :قال ال افعي في القديم ،وقال ال افعي في الرديد.
ثالثاووا :ي ال ححافعية شححرطوا للححموي ااب ابنلححه البكححر ب يححر إكناححا شححروطا
مناا:
 -1ال يكوي بينه وبيناا عداوة ظاهرة ،كقالق ماا ،و نحو كلك.
 -2ي يموياا من كوء.
 -3ي يموياا بمار مثلاا.
 -4ال يكوي الموج معسرا بالمار.
 -5ال يموياا بمن تلضرر بمعاشرته كأعمى وشيس هرم  ...إلس.
وفي هذه ال روط تخفيو لبع

آثار اإليبار ،ولكناا ال تحح الم حكلة محن

يذورها.
بعد هذا نقول :قد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم يملة حاديح تويحب
اسل مار الفلاة و اسل ذاناا عند واياا فال تموج ب ير ر اها ،ولو كاي الحذ
يموياا باهحا ،مناحا محا فحي الصححيحَ« :ل تُونك البكور حووى تُسوو ان» قحالوا:
كيحححو إكناحححا؟ قحححال« :أن تسوووك »« ،البكووور تُسوووو ان فوووي نفسوووها ،ونانهوووا
صموها»« ،الث

أحق بنفسها ،والبكر يسو انها أبوُا».
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وفي السنن في حدي ابن عباك :ي يارية بكرا تت النبي صحلى هللا عليحه
وسححلم فححذكرت ي باهححا وياححا وهححي كارهححة ،فخيرهححا النبححي صححلى هللا عليححه
وسلم.
وعن عا حة :ي فلحاة دقلحت علياحا ،فقالحت :إي بحي وينحي محن ابحن قيحه
ليرفن بي قسيسله ،و نا كارهة ،قلت :ايلسي حلحى يحأتي رسحول هللا صحلى هللا
عليه وسحلم ،فأقبرتحه ،فأرسح إلحى بياحا فحدعاه ،فرعح اامحر إلياحا ،فقالحت :يحا
رسول هللا ،قد يمت ما صنن بي ،ولكن ردت ي يعلم النحاك ي لحين لآلبحاء
من اامر شيء.
والظاهر من حالة هذه المر ة ناحا بكحر ،كمحا قحال صحاحب «سحب السحالم»،
ولعلاا البكر اللي في حدي ابن عباك ،وقد وياحا بوهحا كف حا – ابحن قيحه –
وإي كانت ثيبا ،فقد صحرحت ي لحين مرادهحا إال إعحالم النسحاء ي لحين لآلبحاء
من اامر شيءل ولفظ «النساء» عام للبكر والثيب ،وقد قالحت هحذا عنحده صحلى
هللا عليه وسلم فأقرها عليه.
وكأي هذه الفلاة الراشحدة البصحيرة رادت ي تحوعي بنحات ينسحاا بمحا يعح
لان ال ارا من الحس في نفسان ،حلى ال يلسحلم علحيان بعح

ا بحاء و َمحن

دونام من ااولياء ،فيمويوهن ب ير ر اهن لمن يكرهنه ويسخقنه.
وقححال اإلمححام ال ححوكاني فححي «ني ح ااوطححار» ،ظححاهر ااحادي ح

ي البكححر

البال ة إكا تمويت ب ير إكناا لم يصح العقحد ،وإليحه كهحب ااو اعحي والثحور
والعلرة والحنفية ،وحكاه اللرمذ عن كثر ه العلم.
وقب ال وكاني قحال شحيس اإلسحالم ابحن تيميحة فحي فلاويحه :إي اسحل ذاي البكحر
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البال وايب على ااب و يره وإنه ال يرو إيبارها على النكاح وإي هذا هحو
الصحواب ،وهححو روايححة عححن حمححد واقليحار بعح

صحححابه ،وهححو مححذهب بححي

حنيفحححة و يحححره  ...وقحححال :إي يعححح البكحححارة مويبحححة للحرحححر مخحححالو اصحححول
اإلسالم ،وتعلي الحرر بذلك تعلي بوصو ال تأثير له في ال را.
وقال اإلمام ابن القيم في « اد المعاد» بعد ككر ما حكم بحه النبحي صحلى هللا
عليححه وسححلم مححن ويححوب اسححل ذاي البكححر :ومويححب هححذا الحكححم :ال تفربححر البكححر
البال على النكاح ،وال تموج إال بر اها ،وهذا قحول يماحور السحلو ومحذهب
بي حنيفة و حمد في إحدى الروايحات عنحه ،وهحو القحول الحذ نحدين هلل بحه ،وال
نعلقد سواه ،وهو الموافس لحكم رسول هللا صلى هللا عليحه وسحلم و محره ونايحه،
وقواعد شريعله ومصالح مله  ..و فاض في بياي كلك ر ي هللا عنه.
وهذا يضا ما دين هلل به ،وال علقد سواه ،وإي قال َمن قال بخالب كلك.
و مححا تححموي المححر ة نفسححاا ب يححر إكي ولياححا ،فاححو يححا م عنححد بححي حنيفححة
و صحابه إكا تمويت كف ا ،حي لحم يصحح عنحدهم ححدي فحي اشحلراط الحولي،
وهذا يضا عند الظاهرية فحي شحأي الثيحب ،عمحال بقولحه صحلى هللا عليحه وسحلم:
«والث
ور

أحق بنفسها م ول ها».
الرماحححور ي الحححولي شحححرط للححححمواج قحححذا بححححدي َ« :ل نكوووواا نَل

بووولي» ،و يححره مححن ااحادي ح  ،والحكمححة فححي هححذا ي يححلم الححمواج بلرا ححي
ااطححراب المعنيححة كلاححا ،وحلححى ال تكححوي المححر ة إكا تمويححت ب يححر إكي هلاححا
تحت رحمة الموج وتسلقه حي لم يكن اهلاا ر

في واياا.

وعلى ك حال إكا قضى قاض بصحة هذا الحمواج فاحو صححيح ،وال يملحك
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اإلسالم وعم المر ة
* عم المر ة إلى

مدى ينب ي ي يكوي ،وهح محن الضحرور حصحره

في مراالت معينة؟
** عم المحر ة ااول وااعظحم الحذ ال ينا عاحا فيحه منحا ا ،وال ينافسحاا
فيححه منححافن ،هححو تربيححة اايي حال ،الححذ هيأهححا هللا لححه بححدنيا ونفسححيا ،ويرححب ال
ي لاا عن هذه الرسالة الرليلحة شحا

محاد

و دبحي مامحا كحاي ،فحإي ححدا ال

يسلقين ي يقوم مقام المر ة في هحذا العمح الكبيحر ،الحذ عليحه يلوقحو مسحلقب
اامة ،وبه تلكوي عظم ثرواتاا وهي الثروة الب حرية ،ورححم هللا شحاعر النيح
حافظ إبراهيم حين قال:
اام مدرسة إكا عددتاا /عددت شعبا طيب ااعراق
وهححذا ال يعنححي ي عم ح المححر ة قححارج بيلاححا محح احرم شححرعا ،فلححين احححد ي
يحرم ب ير ن

شرعي صحيح الثبوت ،صريح الداللة ،وااص فحي ااشحياء

واللصرفات العادية اإلباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا ااساك نقول :إي عم المر ة في كاته يا م ،وقحد يكحوي مقلوبحا
إكا احلايت هي إليه ،كأي تكوي رملة و مقلقة وال مورد لاا وال عا ح وهحي
قادرة على نوا من الكسب يكفياا كل السلال و المنة.
وقد تكوي ااسرة هي اللي تحلاج إلى عملاا كحأي تعحاوي وياحا ،و تفربحي
والدهححا ،و إقوتا حا الص ح ار ،و تسححاعد باهححا فححي شححيخوقله ،كمححا فححي قصححة
ابنلححي ال ححيس الكبيححر اللححي ككرهححا القححرآي الكححريم فححي سححورة القص ح

وكانلححا
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تقوماي على نم بياما{ :والووا َل ن ۡسوقي حو ي نوى ي ۡ
ُِودُ ٱلرك عوا ٓ أ ُء وأبُونوا شو ۡ كب ور}
[القص

.]23 :

وقد يكوي المرلمن نفسه في حاية إلى عمح المحر ة كمحا فحي تقبيحب النسحاء
وتمريضان وتعليم البنات ،ونحو كلك من كح محا يخحل

بحالمر ة ،فحااولى ي

تلعام المر ة من امر ة مثلاا ،ال من ري  ،وقبحول الريح فحي بعح

ااححوال

يكوي من باب الضرورة اللي ينب ي ي تقدار بقحدرها ،وال تصحبح قاعحدة ثابلحة،
وإكا يمنا عم المر ة فالوايب ي يكوي مقيدا بعدة شروط:
 -1ي يكححوي العم ح فححي كاتححه م ححروعا ،ال ت ححوبه شححا بة إثححم ،فححال يرححو
لمسححلمة ي تعم ح فححي ملاححى و مححرق

و سححكرتيرة قاصححة لري ح يقلضححي

عملاا معه الخلوة باا ملى شاء.
 -2ي تلححمم دب المححر ة المسححلمة إكا قريححت مححن بيلاححا :فححي الححم والم حي
والكالم والحركة{ :وَل ي ُۡبدي مينو ُه ي ن يَل ما ظهر م ۡنها} [النور{ ،]31 :وَل ي ۡ
ضور ۡب
ب َُُۡله ي لو ُۡعلم موا ي ُۡخفو مو مينووه ي } [النحور{ ،]31 :فوال ت ۡخض ۡوع ب ۡوٱلق ۡو ف ۡلمو
ٱليِا في و ۡلبهۦ مرض ووُ ۡل و ۡو ََل م ۡيع ُر َ
وفا} [ااحماب.]32 :

 -3ال يكححوي عملاححا علححى حسححاب وايبححات قححرى ال يرححو لاححا إهمالاححا،
كوايباا نحو وياا و والدها وهو وايباا ااول وعملاا ااساسي.

***
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اللضامن اإلسالمي
* الدعوة إلى اللضامن اإلسالمي ه هي دعوة حديثة م هي دعحوة عريقحة
قديمة؟ وما وايب المسلمين للحقيس اللضامن اإلسالمي؟
** الحدعوة إلحى اللضحامن اإلسحالمي دعحوة حديثحة ،فقحد كحاي المسحلموي فحي
نى عناا يوم كاي لام دولة واحدة ،ترمحن شحلاتام ،وتوححد صحفام تححت رايحة
الخالفححة ،فلمححا نرحححت المححلامرات الياوديححة والصححليبية فححي هححدم قلعححة الخالفححة
العثمانيححة اللححي كانححت تمثحح آقححر ترمححن لأمححة اإلسححالمية تحححت علححم العقيححدة
حعو ،وبعحد وال الخالفحة،

اإلسالمية ،على محا كحاي باحا محن عيحوب ونقحاط

وظاححور الححدول القوميححة ،وبححرو النمعححات العنصححرية واإلقليميححة حححد؛ فححرال
كبير ،في العالقات بين المسلمين بعضام وبع

.

وشححعر المخلصححوي ي العححالم اإلسححالمي فححي حاي حة إلححى صححي ة تقححرب بححين
بنا ه ،وترمعام صفا في مواياة ال دا د والنكبحات اللحي تنحمل باحم باعلبحارهم
مسلمين لام عقيدة واحدة ،وقجبْلة واحدة ،وماحددوي بأققحار واححدة ،ولاحم آمحال
ومصالح م لركة.
فاححذا اللضححامن هححو الصححي ة البديلححة للوحححدة اإلسححالمية ،وهححو بححدي دنححى
و

عو بال شك ،ولكن فض من ال شيء.
وإي كاي يلقذ عليه نه لحم يسحلقن ي يثبحت ويحوده حلحى ا ي فحي القضحايا

الكبرى مث قضية المحو ال يوعي ااحمحر علحى ف انسحلاي ،و الححرب بحين
العحححراق وإيحححراي ،و مسحححاندة ااقليحححات اإلسحححالمية المضحححقادة فحححي كثيحححر محححن
البلداي ،إلى ير كلك من القضايا اإلسالمية ،وإكا كاي تضحامن العحرب – وهحم
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الدا رة اا يس – فيما بينام قد صيب في السنوات ااقيرة بما صيب به إلحى
حد الرفاء واللعاد  ،وربما االقللالل فال رو ي يكوي اللضامن اإلسحالمي –
وهو وسن دا رة – على هذا الحال الذ نراه.
ولكنحححا ال نيحححأك ي يقحححوى هحححذا اللضحححامن محححن اايحححام ،كلمحححا قحححو الحححوعي
اإلسالمي ونما شعور ااقوة اإلسالمية ،وط ى كلك علحى العصحبيات القوميحة
والوطنيححة الضححيقة ،وانك ححو يححو المححذاهب والحلححول المسححلوردة اللححي فرقححت
اامة بين يمين ويسار ،وبين شرق و رب ،وتحرر إلى كينونحة اامحة الكبحرى
اللي تسلقين بإمكاناتاا المادية والب رية والروحية ي تكوي القوة الثالثحة ،اللحي
تحفححظ اللححوا ي فححي العححالم وتقححدم إليححه قححارورة الححدواء وسححفينة اإلنقححاك ،بعقيححدتاا
ونظاماححا الربححاني واإلنسححاني العححالمي الملححوا ي ،الححذ يصح اارض بالسححماء
ويربم الدنيا بحا قرة ،ويمحمج بحين المحادة والحروح ،ويحوا ي بحين حريحة الفحرد
ومصلحة المرموا.

***
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نظرة اإلسالم إلى الرنن
* يالحظ في المرلمعات الملحضرة والملخلفة اللاافت على قضحايا الرحنن
وما يلبعاا من مفاسد وركا  ..فما هو العالج الحاسم لاذا الفساد الرنسي؟
** بع

اادياي ينظر إلى الرنن على نه نرن و قذر ،ينب حي ي يلنحمه

والصدلجقوي ،و ي الحياة المثالية للملدين هي حياة الرهبانية.
عنه الصالحوي
ج
وفححي مقابحح هححلالء نرححد الحضححارة ال ربيححة الحديثححة اللححي طلقححت العنححاي
لل را م الرنسية ،حلى دا الناك في ظلاا يكادوي يلسافدوي في القرقات.
وقد كانوا يمعموي في ول اامر ناحم إكا طلقحوا الحريحة الرنسحية ،يحلحوي
عقححد الكبححت والحرمححاي ،ويعي ححوي حيححاة االسححلملاا بححال قححوب وال قرحح ..
ولكنام من ك ما صنعوا لم تنله م كالتام ب

ادت تعقيحدا ،ولحم يححد؛ الحر

الملوقن ،ب ا داد العقي واللكالب ،و دت الفلاة الرميلة مرحاال للصحراا إلحى
حححد االقللححال علياححا ،والمحروم حة مححن الرمححال تضححقر لللقححي بنفسححاا فححي قححذر
المواقحححن ،وانل حححرت اامحححراض الرنسحححية اللحححي تاحححدد بحححأوقم العواقحححب مثححح
«اإليد » الذ يفقد الرسم المناعة ويعر ه اققر اادواء.
وال ححرو ي قححال حححد الكلححاب اامححريكيين« :إي ققححر القاقححة الرنسححية قححد
يكوي في نااية اامر كبر من ققر القاقة الذرية».
وينبه الملرخ ال اير رنولد توينبي إلى ي شيوا الرنن وسيقرة ال را حم
الرنسية يمكن ي يلد إلى تدهور الحضارات.
وهحححذا محححا ححححذر منحححه اإلسحححالم شحححد اللححححذير ،وقصوصحححا محححن االقحححلالل
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االقلصاد  ،واالنحالل الرنسحي كمحا فحي ححدي « :موا ظهور الزنوا والربوا فوي
وريو نَل حل بها عِاب هللا».
وحدي « :ما ظهرت الفاحشو فوي وووٍ حووى يُعمول بهوا فو هم عالن وو نَل
ٗلط هللا عل هم اللاعون واألوَاع الوي لم تك في أٗالفهم».
وموقحو اإلسحالم محن الرحنن فحي ايحة الحكمحة واالعلحدال ،فاحو ال يححرف
الرنن وال يسلقذره ،ولكن يوياه الوياة النافعحة للفحرد والمرلمحن ،وكلحك عحن
طريس المواج الم روا الذ يربم بين ري وامر ة برباط مقدك ،بحه تلكحوي
ااسححرة الصححالحة اللححي هححي نححواة المرلمححن الصححالح ،وفححي هححذه الحالححة مححن حححس
الححمويين ي يسححلملن كالهمحححا بححا قر ،حلححى إي اإلسحححالم ليعلبححر كلححك عبحححادة
وصحححدقةُُ { :ووو ي لبووواس لي ُكووومۡ وأنووووُمۡ لبووواس لي ُهووو ي } [البقحححرة .. ]187 :وفحححي الححححدي
الصحححيح« :وفووي بُض و أحوودكم صوودوو» ،قححالوا :يححا رسححول هللا ،يححأتي حححدنا
شاوته ويكوي له فياا يحر؟ل قحال« :ألو س ناا وضوعها فوي حوراٍ كوان عل وه
ومُ » قحححالوا :بلحححى ،قحححال« :كوووِلَ ناا وضوووعها فوووي حوووال كوووان لوووه أَووور.
أتحوسووبون الشوور وَل تحوسووبون الخ وور » .واإلسححالم ييسححر الححمواج ويعححين
عليححه ،ويمي ح العوا ححس مححن طريقححه ،وير ححب فححي يسححر الماححر ،وتسححاي ك ح
صعب.
كما يرلاد في سد طريحس الححرام ،عحن طريحس تقايحر المرلمحن محن سحباب
الفسحححاد واإل حححراء ،مثحححح اللبحححرج واالقحححلالط الملحلحححح  ،والصحححور المثيححححرة،
والقص

الخليعة ،واا اني المانعة ،و ير كلحك .كمحا يفعاقحب كح محن يرحاهر

بلعد حدود هللا ،ويرتكب الفاح ة عالنية ،و يروج لاا بصورة من الصور.
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وقب كلك يفربَى المسلم والمسلمة على القاارة والعفة واإلحصحاي ،وق حية
هللا تعححالى ومراقبلححه ،اللححي ترعلححه يححرف

الحححرام وإي ففححلح لححه إليححه لححو بححاب

وباب ،قا ال :إني قاب هللا رب العالمين ،حلى يكوي من السحبعة الحذين يظلاحم
هللا في ظله يوم ال ظ إله ظله.

***
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الدين والدولة
* نالحظ ي بع

علمحاء المسحلمين قحديما وححديثا يبلعحدوي عحن الم حاركة

في عمال الدولة  ..على ماكا يدل كلك؟
** اإلسححالم ال يفص ح بححين الححدين والسياسححة ،كمححا تفع ح ديححاي قححرى ،وال
يححرى ي شححقر الحيححاة لقيصححر ،وال ححقر ا قححر هلل ،ب ح يححرى ي قيصححر ومححا
لقيصر هلل الواحد ااحد  ..ولذا ال يقب قسمة الحياة كما ال يقب قسحمة اإلنسحاي،
ولححين مححن مفححاهيم اإلسححالم وال حكامححه ي تكححوي هنححاف سححلقلاي مسححلقللاي،
إحححداهما :روحيححة تخححل

ب حح وي الححدين ،وااقححرى :منيححة تخححل

بححأمور

السياسة  ..وإنما سلقة واححدة وكيلحة عحن اامحة ومنفحذة ل حرا هللا الحذ ي حم
الدين والدنيا معا.
وال يقب اإلسالم ي يكوي دينا ال سياسة فيه ،كما ال ير حى سياسحة ال ديحن
لاححا .وال يرححو فححي نظححر اإلسححالم ي يكححوي ه ح السياسححة يححاهلين بالححدين و
منحححرفين عنححه ،كمححا ال يرححو اه ح الححدين ي يكونححوا يححاهلين بسياسححة مححلام
وقضايا وطانام ،و َمن لم يالم امر المسحلمين فلحين محنام ،ووايحب النصحيحة
ا مححة المسححلمين وعححاملام اللححي هححي الححدين كلححه كمححا فححي الحححدي الصحححيح.
ووايب اللواصي النراة من قسراي الدنيا وا قرة ووايحب اامحر بحالمعروب
والناي عن المنكر ،الذ هو سحاك قيريحة هحذه اامحة  ..كح هحذا يقلضحي محن
المسلم ال يعيي في صومعة منعحمال عحن آالم ملحه ومعاناتاحا ،مللحذكا بعباداتحه
و قراءاتححه دوي م ححاركة فيمححا يويبححه انلمححاؤه إلياححا ،ووالؤه لاححا{ :و ۡٱل ُم ۡؤمنُووون
و ۡٱل ُم ۡؤم نن ُ ب ۡع ُ
ضهُمۡ أ ۡول ا ٓ ُء ب ۡع } [اللوبة.]71 :
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ومححن هححذا ال يححمال هنححاف مسححلموي ملححدينوي يححروي ي حسححبام مححن الححدين ي
يقيمححوا شححعا ر العبححادات ال خصححية ،وال ياماححم تحححررت رض اإلسححالم و لححم
تحرر ،حكمت شريعة اإلسحالم م لحم تحكحم ،عحم المسحلموي م كلحوا ،اتححدوا م
تممقوا ،قامت قالفة اإلسالم م هدمت  ..وال ريب ي هذا كلحه محن سحوء الفاحم
لرسالة اإلسالم ،وشمولاا لك يوانب الحياة ،وهو فام ملأثر بمعنحى الحدين فحي
النصرانية و يرها.
كمحححا ي هنحححاف سحححبابا قحححرى يعلحححت بعححح

المسحححلمين الفحححاهمين ل حححمول

اإلسالم ،والذين عملوا لقضاياه العامة يعمفحوي فحي بعح

ااحيحاي عحن العمح

السياسحححي ،محححن كلحححك :ي السياسحححة تقحححوم فحححي ال الحححب علحححى المنحححاورة واللحححو
والدوراي ،وطبيعة اللدين تأبى إال الصراحة والصدق والخحم المسحلقيم ،ولاحذا
يرححد الملححدين نفسححه ريبححا فححي دنيححا السياسححة وتياراتاححا و العيباححا ،وال يححلقن ي
يحاربام بمث ما يحاربونه به فيلوك بالفرار ناييا بنفسه.
وناحيححة قححرى :إي معظححم الححبالد اإلسححالمية ي يححب فياححا معنححى ال ححورى و
الديمقراطية ،وتفحكم ال عوب فياا ب ير إرادتاا ،وال يلتى العم السياسي فياحا
ثمرتححه لعوام ح داقليححة وقارييححة ،ولاححذا تفرا ح

ك ح المحححاوالت اللححي تعم ح

لل يير ااو اا العوج ،إلى و اا إسالمية مسلقيمة.
وطالمحححا ر ى النحححاك حركحححات إسحححالمية كبحححرى عملحححت وياهحححدت وقحححدمت
تضحححيات يمححة ،ولححم تصح فححي الناايححة إلححى مححا تريححد مححن اإلصححالح والل ييححر،
بر م ما دفعت من ثمن باهظ ،ولعح هحذا محا يعح المصحلحين اإلسحالميين فحي
قاتمة مقافام يعودوي إلى حق اللربيحة واللثقيحو واللوييحه ،والبدايحة محن ول
السلم من إصالح الفرد ،الذ هو ساك إصالح المرلمحن ،وتحرف السياسحة بمحا
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فياا من ماحا ل ومح ك تفضححك وتفبكحي ،ولعح هحذا سحر محا رو عحن ااسحلاك
اإلمححام محمححد عبححده مححن قولححه :عححوك بححاهلل مححن السياسححة ،ومححن سححاك ويسححوك،
وسا ن ومسوكل
ور يححي ي الوايححب علححى ه ح الححدين ال يححدعوا مححور السياسححة للعلمححانيين
والماركسحححيين و يحححرهم ،ممحححن يكرهحححوي اإلسحححالم ،و يرالونحححه ،و ال ياماحححم
مره ،والحس ي مر السياسحة محن الخقحورة بحيح ال ينب حي ي يفلحرف لاحلالء
وحدهم وهم الذ بيدهم توييه مة اللعليم واإلعالم والثقافة والل رين وسحا ر
نححواحي الحيححاة اللححي تضححن للنححاك مفححاهيمام وم ححاعرهم وتقاليححدهم و نظمححلام
يميعا.
ولن ترقى شعوبنا إلى مصحاب اامحم الملحضحرة إال إكا شحاركت يماهيرنحا
في سياسة وطاناا ولم تدا مورها لحفنة من الناك – عسحكريين و محدنيين –
يلعبوي بمصايرها كما ي اءوي وهي بمعمل عما يرر  ،كما قال ال اعر عحن
«تيلم»:
ويفقضى اامر حين ت يب تيلم/وال يفسلأكنوي وهم شاودل

***
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الديال والحضارة الحديثة
* هناف من يقحول إي الحضحارة الصحناعية الفنيحة الحديثحة هحي الحديال الحذ
ورد ككره في حادي الرسحول الكحريم مححذرا ملحه منحه  ..محا تعليحس فضحيللكم
على هذا القول؟
** الحضححارة الصححناعية ال ربيححة الحديثححة لاححا ممايححا كثيححرة ال ينكرهححا إال
فمكححابر ،فقححد قامححت علححى مرموعححة مححن القححيم االيلماعيححة المامححة مث ح  :إتقححاي
العم  ،والنظام واللعاوي ،وحسن اإلدارة واحلحرام ال جعلحم القحا م علحى المالحظحة
واللرربححة ،وقححد سححالت لإلنسححاي االسححلفادة مححن العلححم عححن طريححس اللكنولوييححا
الاا لححة اللححي شححادها عصححرنا ،وبححذلك اقلصححرت الححممن ،وطححوت المسححافات،
وقربت بين طراب العالم ،حلى صبح العالم الكبير كأنه قرية واحدة.
واسححلقاعت هححذه الحضححارة ي تححوفر المراححود البححدني لإلنسححاي عححن طريححس
ا لة ،ثم في رحللاا الثانية اسلقاعت ي توفر مراوده الذهني عن طريحس هحذا
الراا العريب «الكومبيوتر».
ولكن هذه الحضارة ينقصاا يانب مام ،لم تللفت كثيحرا إليحه ،وهحو الرانحب
الرباني و الروححي فحي حيحاة اإلنسحاي ،إناحا عنيحت بالرانحب المحاد  ،و فلحت
يانححب الححروح ،وباححذا عمححرت اارض ،وقربححت اإلنسححاي ،هيححأت لححه وسححا
الرفاهية والملعة ولم تايي له سباب السكينة والقمأنينحة؛ اي مصحدر هحذه هحو
اإليمحححاي .وهحححذا ال يعنياحححا اي كبحححر هماحححا محصحححور فحححي تحسحححين الوسحححا
واادوات ،ولين في تحقيس المقاصد وال ايحاتل ولاحذا كانحت حضحارة مبلحورة
ناقصححة بحكححم ن ححأتاا وظروفاححا اللاريخيححة ،حيح كانححت الكنيسححة ال ربيححة اللححي
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تمث الدين هناف قد وقفت عا قا في سبي اللقدم واللحرر واإلبداا.
د العلم ،ومن الرمحود

وقفت من الرا
اللحححرر ،ومححن الملححوف

حد اللقحور ،ومحن العبوديحة

حد

ححد ال حعوب  ..فثححارت علياححا الرمححاهير قا لححة :اشححنقوا

آقر ملك بأمعاء آقر قسينل
ومححن هنححا كانححت هححذه الحضححارة يححديرة ي توصححو بأناححا ليسححت حضححارة
المسححيح ابححن مححريم ،وإنمححا هححي حضححارة المسححيح الححديال ،فاححو عححور ،وهححي
حضارة عوراء.
على معنى ناا تنظر إلى الحياة واإلنساي والكحوي محن ناحيحة واححدة ،وهحي
الناحية المادية ،وتنسحى ي للكحوي إلاحا ،و ي لإلنسحاي روححا ،و ي للحيحاة ايحة
هي اإلعداد لحياة قرى هي قير و بقى ،ولين معنى مثح هحذا الكحالم ي هحذا
هححو اللفسححير المححراد مححن «المسححيح الححديال» الححذ ورد فححي ااحادي ح النبوي حة
الصحيحة وحذر منه النبي صحلى هللا عليحه وسحلم ،وإنمحا هحو محن بحاب اللفسحير
«اإلشار » والحذ يحذكره بعح
المب جيلن للمراد بالن

علمحاء اللفسحير ،وهحو يحر اللفسحير الحقيقحي

.

فمن المعلوم الذ ال يخفى علحى دارك للححدي
به النصو

إنما هو شحخ

ي «الحديال» الحذ وردت

محن الب حر ،يخحرج علحى النحاك محدعيا االوهيحة

ويملححك مححن سححاليب اللححأثير مححا يمكنححه مححن إ ححالل بعح

النححاك ،وفلنححلام عححن

دينام ولكن الملمنين قد عرفوه قب ي يويد ،فال تميدهم قوارقه و العيبحه إال
إيمانا من إيمانام ،ويقينا بحقام ،ولو نالوا في سبي كلك ال اادة.
ولححين مححن المنقححس العلمححي فححي ش حيء ي نححرد ااحادي ح اللححي اسلفا ححت
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وثبلت صحلاا وتلقلاا اامة في سا ر عصورها بحالقبول ،كمحا ال يرحو لنحا ي
نل ل جولاا تأويال يبق معناها ويخرياا عن ظاهرها الملبادر للفام بال حرة .كمحا
َ
هححو شححأي الباطنيححة الححذين هححدروا رسححالة الل ححة حححين فسححروا لفاظاححا بحسححب
هوا ام ومعلقداتام الخاصحة ال بحسحب دالللاحا الو حعية ،فأفسحدوا بحذلك الل حة
والدين يميعا.
وآقر دعوانا ي الحمد هلل رب العالمين.

***
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()18

حدي عن الدعوة والدعاة

* سألت ال يس يوسو القر او ونحن بصدد هذا الحوار :من ين نبد ؟
** قال :نبد من القرية ،فأنا ابن الريو وابن اا هر وابن القحرآي ،نحا ابحن
تلك ااسحرة القرويحة البسحيقة اللحي تصححو علحى ااكاي وتنحام علحى كلمحات هللا
وال يعرب بناؤها طريقا إلى اللعليم في ير اا هر ال ريو.
وما عذب كلمات ال يس بعد كلك وهو يلحد؛ عن رحللحه وتعليمحه ومسحيرة
يامه من كلاب هللا ،ولكنه وهحو يبحد فحي الححدي عحن نققحة اللححول فحي حياتحه
حين قدلجر له ي يللقحي بحدعوة ال حيس حسحن البنحا فيلححول باحا ومعاحا محن اللحدين
الفرد إلى الدعوة العامحة ،يخحلل صحوته وتحرب الكلمحات علحى شحفليه وكأناحا
تخرج من قلبحه ويسلرسح فحي ححدي عحذب فيحه محن الصحدق بقحدر محا فيحه محن
العمس واإللاام.
وهنا – حين بد ال يس يلحد؛ عن الدعوة والدعاة – كاي ال بحد ي يبحد هحذا
الحوار.
ولكن ال يس يوسو القر او تحرج كثيحرا وهحو يلححد؛ عحن ياحوده فحي
ميداي الدعوة ،وقال :إي الحدي عن النفن شيء ثقي  ،فاهلل تعحالى يقحول{ :فوال

تُز َك ٓواق أنفُس ُكمۡأ ُُو أ ۡعلو ُم بمو ٱتيق ن ٓوى} [الحنرم .]32 :وظنحي ي عظمنحا ياحدا لحم يقحدم
لدينه شي ا يذكر قياسا إلى ما قدمه وقام به ملنا وعلماؤنا السابقوي ،لقحد شحرفنا
هللا باإلسالم ،وحقيس بنا ي نكوي على مسلوى هذا ال رب الرفيحن ،فاح قحدمنا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )18حوار يراه ااسلاك قلو السليماي فحي البححرين ،ون حر فحي مرلحة «المسحلموي» فحي
 6من شار ريب سنة  1412هـ ( 10من شار يناير سنة  1992م).
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نحن لإلسالم ما ينب ي ي نقدمه؟ ه فعلنحا محن يح ديننحا هحذا محا فعلحه ويفعلحه
ا قروي اديانام؟
* قلت :نت تنكر نفسك يا شيس ،فأنت تعيي في ساحة الدعوة منحذ قمسحين
سنة ،وقد ثريت المكلبة العربية ب يء ير قلي من الكلب ااماات.
** قال :ب هذا ياد المق  ،فبر م ك ما قدملحه محن كلحب إال ي لحد مناحا
عححددا لححم يكلمح  ،وبعضححاا بححد ت الكلابححة فيححه قبح ع ححرين سححنة ولححم كملححه إلححى
ا ي ،ولحححد م حححروعات ملعحححددة اكثحححر محححن كلحححاب ولكحححن وقلحححي وطحححاقلي ال
يسعفاني إلنرا ها.
* قلت :إي كلبك المويودة تلقى روايا كبيحرا وتسحد يانبحا هامحا فحي المكلبحة
اإلسالمية فكيو تراها؟
** قال :هحذا محن فضح هللا تعحالى وتوفيقحه فلحه وححده ال حكر  ..محا الفضح
ااكبر ففي انل حار هحذه الكلحب وإعحادة طبعاحا محرات ملعحددة إلحى ححد ي كلابحا
مث «الحالل والحرام» طبن كثحر محن ربعحين محرة ،وقحال الحبع

عحن كلحاب

«فقه المكاة» إنه كلاب القري في الفقه اإلسالمي.
* قلت :لقد تنوعت هذه الكلب ما بين اللفسير والحدي إلى الفقه وااصحول
والححدعوة والفكححر اإلسححالمي ،ولكنححي قححد ككححر هنححا كلححاب «ثقافححة الداعيححة» اننححا
حوج ما نكوي إلى هذه الكلب الملمنة اللي تلحد؛ عحن الحدعوة والحدعاة فكيحو
ترى بعاد هذه القضية من قالل واقن الصحوة اإلسالمية اليوم؟
** قححال :يحلححاج الداعيححة إلححى عححدد مححن الصححفات حلححى يسححلقين ي يقححوم
بالدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى بقريقة تلد إلى بلول الادب ،ولكحن ،محا هحو
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الادب من الدعوة؟
الادب هحو هدايحة الب حر إلحى اإلسحالم وإقحرايام محن الظلمحات إلحى النحور،
وااقححذ بأيححد النححاك إلححى هللا سححبحانه وتعححالى لح ححدهم فححي سححاحة اإلسححالم
الصحيح حلحى يرتبقحوا باحذا الحدين الححس علمحا وعمحال و فقلفقحا وفكحرا وسحلوكا،
كلك ما نريده على مسلوى الفرد وااسرة والمرلمحن واامحة كلاحا ،وتلحك مامحة
يليلة ال بد ي يسل عر الداعية ققورتاحا و هميلاحا معحا ،ممحا يسحلويب اللايحل
لاا بك ااسلحة ال رعية والفكرية والخلقية يميعا.
* قلت :تلك مواصفات صعبة؟
** قال :نعم ،إناحا فحي صحعوبة المامحة الكبحرى نفسحاا ،إك ي الداعيحة ال بحد
ي يلملححن بميححرا؛ النبححوة و ب ححيء منححه ابلححداء مححن الرحمححة بالصح ير واللقححدير
للكبير وانلااء باالسلعداد لإليابة عن ك سلال من الناك{ :لق ۡود َوآء ُكمۡ ُُٗوو
يز عل ۡ وه موا عنووَمۡ حوريٌٌ علو ۡ ُكم ب ۡ
كم ۡ أنفُس ُكمۡ عز ٌ
وٱل ُم ۡؤمن ُءُوف ُيحو م} [اللوبحة:

.]128

***
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شباب الدعوة
* قلت :ه يلملن شباب الدعوة و شباب الصحوة باذا الميرا؛ العظيم؟
** قححال :علححى شححباب الححدعوة مرايعححة نفسحام وعلححيام ي يلوا ححعوا قلححيال
و ي يسلفيدوا ممن قحبلام محن الصححابة والعلمحاء ،علحيام ال يسحلعلوا علحى ححد
و ال يمكححوا نفسححام ،وبحسححب اإلنسححاي مححن ال ححر ي يحقححر قححاه المسححلم و ي
يسيء الظن بحا قرين .إي االيلاحادات تخللحو ،والسحاحة تلسحن للرميحن ،ومحن
ايلاد في مر وبذل وسعه فيه فاو دا ر بين ااير واايرين.
* قلت :ولكن شباب الصححوة و شحباب الحدعوة هحلالء يواياحوي بمعوقحات
كثيرة؟
** قححال :نعححم إي المعوقححات كثححر مححن ي تحصححى ،وهححي معوقححات قارييححة
وداقلية يضا.
* قلت :ما هي المعقوات الخاريية كما تراها؟
** قحححال :هنحححاف مخققحححات تلححح مر علحححى اإلسحححالم ومحححن هماحححا و ظارهحححا
المخققات الياودية والصليبية وال حيوعية واإللحاديحة والماسحونية والعلمانيحة.
وقد سفرت هذه المخققات كلاا عن نفساا ب حك فا حح محن بحرو الصححوة
اإلسحححالمية فحححي السحححنوات الع حححرين ااقيحححرة ،وهحححدفاا وا حححح بحححالقبن وهحححو
إيااض هذه الصحوة وتعويس مسيرتاا وتخويو ولي اامر مناا.
* قلت :وكيو يمكن مواياة هذه الملامرة الخاريية ال املة؟
** قال :باللصحد لاحا ،ولكحن محن قحالل عمليحة عقالنيحة شحاملة حلحى يفاحم
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الرمين حقيقة هذه الصحوة .وفي هحذا اإلطحار فأنحا دعحو دا محا إلحى الححوار محن
ير المسلمين على مسلويات ملعددة:
ا
أوَل :علححى المسححلوى الححديني مححن ريححال ااديححاي ا قححرين لنب ح جيلن لاححم حقيقححة
اإلسالم ،و ي بيننا وبينام مراال م لركا يمكن ي نعمح فيحه معحا،

حد اإللححاد

واالنحالل.
ثان اووا :علححى المسححلوى الفكححر مححن المسل ححرقين والمفكححرين اايانححب اناححم
قدر على الحوار العقلي.
وثالثاا :على المسلوى السياسي من َمن يصنعوي القرار في ال رب.
والاححدب مححن هححذا الحححور الملص ح مححن هححذه الحلقححات الححثال؛ هححو ي نبححين
لخصححوم اإلسحححالم حقيقحححة هحححذا الحححدين القححيم ،و ي نحححرد علحححى باطيححح المبقلحححين
و كاكيححب المفلححرين؛ اي كثيححرا ممححا يفنسححب إلححى اإلسححالم لححين مححن اإلسححالم فححي
شيء ،فام يريدوي ي يأقذوا من حوال المسلمين – الحذ يرالحوي اإلسحالم –
حرححة علححى اإلسححالم نفسححه ،وهنححا ينب ححي ي نقححول :إي المسححلم لححين حرححة علححى
اإلسالم ولكن اإلسالم حرة على المسلمين.

***
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المعوقات الداقلية
* قلت :هذا عن معوقات الدعوة من الخارج ،فماكا عن معوقاتاا الداقلية؟
** قحححال :إي هحححذه المعوقحححات الداقليحححة ليسحححت قححح ققحححرا محححن المعوقحححات
الخاريية ،وإي كاي بعضاا ثحرا محن آثارهحا ،ومحن هحم هحذه المعوقحات عقحوق
بع

الحكام وعملام

د الدعوة اإلسالمية .فمن هلالء الحكحام َمحن لحم يلحرب

علححى اإلسححالم ،ومححنام مححن ن ححأ فححي حضححاي ال ححيوعية والصححليبية ،وهححلالء
يكرهححوي اإلسححالم و يعادونححه؛ اناححم ال يعرفححوي عنححه شححي ا ،ومححن يا ح شححي ا
عاداه .ومحن الحكحام محن ال يكرهحوي اإلسحالم ولكحنام يخافونحه ،وبعحد هحذا – و
قبله – فإي علينا ي ننظر في نفسحنا ،ونقحوم بمحا يسحمى بالنقحد الحذاتي؛ اي فينحا
ققاء ،ونحن لسنا مال كة مقاحرين وال نبيحاء معصحومين ،نححن ب حر نرلاحد
نقوم نفسنا من داقلنا.
في قدمة اإلسالم ولكننا قد نخقي ،وال بد من ي ل ج
* قلححت :قححد تكححوي الم ححكلة بحححس هححي هححلالء الحكححام الححذين لححم يلربححوا علححى
اإلسالم ،مما يويد بينام وبين العلماء صراعا على نححو محا ،فكيحو تحرى هحذه
العالقة بين العلماء والحكام؟
** قححال :الصححراا بححين العلمححاء والحكححام فححي بع ح

البلححداي لححين صححراعا

مفححلعال ،ولكنححه حقيقححة واقعححة ،قصوصححا مححن هححلالء الحكححام الححذين يضححمروي
العححداء ال للعلمححاء فقححم ،بح لإلسححالم نفسححه ،ومثح هححلالء الحكححام الالدينيححين قححد
يسححمحوي لل ححيوعيين والكفححرة بكح شححيء وال يسححمحوي للمسححلمين بححأ شححيء،
فكيو يمكن ي تكوي العالقة من هلالء.
ولكححن هنححاف نوعححا آقححر مححن الحكححام الححذين يعرفححوي حححس هللا فححي شححعوبام،
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وهححلالء ال بححد ي تقححوم بيححنام وبححين العلمححاء يسححور مححن الححود واللفححاهم والثقححة،
بحي ي عر الحاكم نه في حاية إلحى نفصحح العحالم ،وي حعر العحالم بحأي اقلرابحه
من الحاكم فيه منفعة لحدين هللا ،ال بحد للعالقحة محن شحك يحفحظ للعلمحاء كحراملام
بحيحح ال يفنظحححر إلححيام علحححى ناحححم مححن الملاحححافلين علححى بحححواب السحححالطين و
المنافقين لام ،وقديما قالوا« :قير اامراء َمن يمور العلماء ،وشر العلمحاء محن
يمور اامراء».
* قلت :ولكن ما ندر هلالء الحكام الذين يعرفوي للعلماء قدارهم؟
** قال :المفلرض ي تكحوي هنحاف عالقحة طيبحة بحين العلمحاء ووالة اامحر،
ومصدر هذا اللقدير يأتي محن ي ااصح فحي اإلسحالم ي يكحوي الححاكم عالمحا،
فقد كانوا ي لرطوي قديما في اإلمام والخليفة والقا ي ي يكوي مرلادا ولحين
مررد عالم فقم.
وهكذا كاي الخلفاء الراشدوي كلام من اا مة المرلادين ،وفي مرحلحة تاليحة
قي  :إنه يرو ال يكوي ولي اامر مرلادا ،ب ممن يسلعين بالمرلادين.
والمعنححى هححو نححه يرححب علححى الحححاكم ي يلححودد اه ح العلححم ويقححربام إليححه
ويمورهم في بيوتام ويقلب منام النصحح ويسحمن لمحواعظام ويسل حيرهم فحي
محوره ،وهححذا كلححه مححن دال ح قححوة الحححاكم وصححالحه واسححلقامله وفضححله ،ولكححن
الحححذ يححححد؛ ا ي – اسحححباب لحححين ا ي مرحححال الخحححوض فياحححا – ي العلمحححاء
صححبحوا فححي يانححب ،والحكححام فححي يانححب آقححر ،ولححين ثمححة وسححيلة لللواص ح
بيناما ،اامر الذ يفضي إلى كثير من اللناق

وسوء الفام.

ومن هنا فال بد من ي تكوي هناف وسيلة للحوار ،ويلحقس هحذا بمبحادرة محن
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الحكحححام نفسحححام؛ اي العحححالم ال ينب حححي لحححه ي يسحححعى إلحححى الححححاكم إال ناصححححا،
والمناصحة هنا لين معناها الل اير والمداهنة ،ب إبحالل كلمحة الححس بالحكمحة
ال بالضححعو ،وبالقريقححة اللححي تححلثر فححي الححنفن بلح اللححأثير ،يقححول رسححول هللا
صلى هللا عليه وسلم« :الدي النِ حو» ،ويقحول« :نن هللا يرضوى لكوم ثالثاوا
–وم ُِه الثالث :أن تناصحوا م وَله هللا أموُكم».
* قلت :هذا حدي طوي عن هموم الدعوة والدعاة فإلى ين ينلاي؟
** قال :لعله ينلاي إلى الخير إي شاء هللا بإعالء كلمله في اارض.

***
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()19

الرما ر واقليار اإلسالم

* بعد فو يباة اإلنقحاك اإلسحالمية فحي الرما حر بأ لبيحة سحاحقة فحي الرولحة
ااولى لالنلخابات البرلمانية في الرما ر ،كثرت اللكانحات وتعالحت ااصحوات
وعم الل م في ااوساط اإلعالمية والسياسية والدوا ر المالمة ،فحي شحبه حملحة
مسعورة على اإلسحالم والمسحلمين فحي الرما حر ،قحد يكحوي لاحا محا يبررهحا عنحد
الصحححليبيين والياحححود والم حححركين ومحححن واالهحححم ،فاحححلالء عحححداء لكححح محححا هحححو
إسالمي ،ولكن لين من مبرر لاا عند العحرب والمسحلمين الحذين صحوروا فحو
اإلسححالميين وكأنحححه ظحححالم يحححأتي محححن الم ححرب العربحححي ،و قحححذوا فحححي عحححرض
تفاصي الصورة الظلماء بين ت دد وريعية ودكلاتورية و ير كلك ممحا ينب حي
ال يفنسححب لإلسححالم و هلححه ،ب ح الوايححب ي يفنسححب لك ح مححن يلححرب

باإلسححالم

والمسلمين الدوا ر.
واي هذه االتاامات وال كوف ال مح لاا محن اإلسحالم و هلحه العحاملين لحه،
واي فو اإلسالميين في الرما ر نققة تسر لإلسحالم الحذ

حين بنحاؤه كح

النقاط ،فقد عر نا اامحر برملحه علحى فضحيلة الداعيحة الكبيحر الحدكلور يوسحو
القر ححاو  ،الححذ انقلححس مححن «صححفم تححراب» القريححة اللححي

ححم ثراهححا رفححات

آقر صححابي محات فحي مصحروهو الصححابي الرليح عبحد هللا بحن الححار؛ بحن
يمء المبيد ر ي هللا عنه ،ليروب بقاا الدنيا حامال رسحالة الحدعوة إلحى هللا
علما من عالماا ورمما من رمو ها في قرننحا الححالي،
عم وي حلى صبح َ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )19يرى هذا اللقاء ااسحلاك محمحود عحوض المححرر برريحدة «العحرب» الققريحة فحي 9
يناير سنة  1991قب اسلقالة الحر ين ال حاكلي بحن يديحد ،ون حر فحي «العحرب» فحي 14
يناير.
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ليرلححي مححا عححم علححى اافاححام مححن الوقححا ن ،وليبححين بححوافر قبرتححه وقححرب عاححده
بال عب الرما ر ما دق من العبر وااحدا؛.
** قال فضيلله :بسحم هللا الحرحمن الحرحيم ،والصحالة والسحالم علحى رسحول
هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد ..
فححإي المححرء ليعرححب مححن هححذه الحملححة المسححعورة

ححد الرما ححر وشححعباا بعححد

ظاور نلا االنلخابات في الرولة ااولى فحي الرما حر ال حقيقة واللحي سحفرت
عن نراح الرباة اإلسالمية لإلنقحاك نراححا سحاحقا ،وبفحارق شاسحن ويحد شاسحن
بيناا وبين القوى ااقرى حلى يباة اللحرير اللي هي الحمب الححاكم ،واللحي
يرت االنلخابات عن طريس حكوملاا ،فالحكومة الرما رية اللحي تمثح يباحة
اللحريحححر هحححي اللحححي يحححرت االنلخابحححات ،وال يسحححعنا هنحححا إال ي ن حححيد باحححذه
االنلخابات الحرة ،ونححن فحي بالدنحا العربيحة ن حكو إلحى هللا تعحالى ون حكو إلحى
الضمير العالمي من تموير االنلخابات ،س منا اللسحعات ااربحن ( )99.99وإكا
توا ن حدهم يعلاا( )99.98فاذا دل على نماهة كبيرةل
ولذلك حينما تقوم انلخابات باذه الصحورة اللحي يفلحرف لل حعب فياحا ي يفعبحر
عححن نفسححه بحريححة وبححال

ح م وال إكححراه وال محححاوالت لللمييححو ،فححال يسححن

اإلنساي إال ي يفكبر هذا ويكبحر الريح الحذ ققحا هحذه الخقحوة ب حراعة وهحو
الححر ين ال ححاكلي بححن يديححد ،وهححذا واقححن يرححب ي نعلححرب بححه ،ومححن ال ي ححكر
الناك ال ي كر هللا.
حقيقة كهبنا إليه من فضيلة ال يس ال مالحي بعحد سحماحه باللعحدد فحي الرما حر
وبعد احلكار للحكم دام مدة طويلة ،احلكرتحه االشحلراكية الثوريحة الماركسحية ..
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شكرناه على هذا الموقو بالسحماح بقيحام ححمب إسحالمي علنحي حيح لحم يفسحمح
بححذلك فححي الححبالد اإلسححالمية العربيححة بالححذات ااقححرى لأسححو ال ححديد ،مححا هححذه
النليرة فال ينب ي ي يكوي فياا اسل راب.
نححن نقحول فحي العلحم اإلسحالمي حسححب محا قحرره علماؤنحا :إي محا يحاء علححى
ااص ال يفسأل عنه ،إنما يفسأل عن علة ما ياء قالب ااص  ..فاح ريحوا
النحححاك إلحححى اإلسحححالم شحححيء يفسحححل رب؟ وقصوصحححا بعحححد عصحححر الصححححوة
اإلسححالمية؟  ..لححين هححذا ب ريححب  ..إنمححا يكححوي ريبححا لححو تححم هححذا فححي عصححر
الل ريححب والفرنسححة حيحح عاشححت الرما ححر  130سححنة تحححت وطححأة اسححلعمار
اسحححليقاني ال يكلفحححي بمرحححرد الحكحححم وال يكلفحححي بحححاحلالل اارض وال يكلفحححي
بانلااب الخيحرات ،ولكنحه يريحد ي يل حي هويحة ال حعب ،ولاحذا ححارب اإلسحالم
والعربية معا حلى ال يبقى ديحن وال تبقحى ل حة  ..الحدين الحذ هحو صح ال حعب
و سححاك انلما ححه والل ححة هححي وعححاء اإلسححالم ولسححانه  ..وعححاء حضححارته ولسححاي
ثقافلححه ،ولكححن كهححب هححذا كلححه هبححاء ويفححاء وبقححي مححا ينفححن النححاك ،بقححي اإلسححالم
بفض هللا تعالى ثم بفض ول ك العلماء المرددين المراهدين المرابقين الحذين
صروا ي يعيحدوا ال حعب إلحى صحالله بواسحقة المحدارك اإلسحالمية المخللفحة
اللي لقنوا فياا ال عب ما عبر عنه ن يد ال يس عبد الحميد بن بادين:
شعب الرما ر مسلم
من قال :حاد عن صله

وإلى العروبة ينلسب
و قال :مات ،فقد كذب

وبد اإلسحالم يرحر فحي عحروق النحاك بقحوة ،وبحد ت العربيحة تفحل َعلم ،وكحاي
هذا نواة الرااد ونحواة اللحريحر فيمحا بعحد ،صححيح ي اإلسحالم را والعلمانيحة
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حصححدت ،وهححذا مححر يربنححاه كثيححرا فححي بححالد شححلى ،فاإلسححالم هححو الححذ يفحححرف
وهو الذ يدفن ال عوب للبذل من دماا ،وتضن ر ساا على كفاا وتعقحي فحي
سححبي هللا حلححى تلحححرر ،فححإكا تحححررت كححاي هنححاف اللصححو

المححدربوي علححى

سرقة ثمار الثحورات والحركحات اللحرريحة ليققفحوا هحم الثمحرة يانعحة لحم يلعبحوا
فياححا ولححم يكححد لاححم فياححا يمححين ،ولححم يعححرق لاححم فياححا يبححين ،ولكححن مححا ي تيحححت
الفرصة لل عب الرما ر ليعبر عن نفسحه وليلحنفن الصحعداء بعحد وال حكحم
بومدين ،حلى بد ت هحذه الصححوة اإلسحالمية فحي البحرو والظاحور واالنل حار
حلحححى امحححلأت باحححا المسحححايد والرامعحححات والمعاهحححد والمحححدارك ،وامحححلأ باحححذا
ال باب الملمن المسلقيم على محنا هللا عحم ويح  ،ال يحور علحى ديحن هللا ،هحذا
ال باب الذ

ريحد لحه ي يففَ ْحرنَن يومحا محا ،عحاد إلحى اإلسحالم بقحوة ،كأنمحا يثحأر

لنفسححه مححن هححذا الححممن الححذ مضححى و فيح ج لحرد فيححه مححن دينححه وثقافلححه وحضححارته،
و ريد له ي ينسلس من كاتيله وشخصيله اللاريخية ،كأنما يريد ي يثأر من هحذا
الما ي ،عاد ال باب بقوة وعادت الفليات بقوة إلحى اإلسحالم ،وظاحر الحرحاب
فححي ال ححوارا والقرقححات والمححدارك والكليححات ،وهححذه حركححة نسححا ية طوعيححة
اقليارية لم يفكره فياا ب ابنله على هحذا االللحمام وال وج ويلحه ،وإنمحا هحي
حاية من بنحات اإلسحالم للعحودة إلحى اإلسحالم ،وحينمحا كهحب بعح

العلمانيحات

والمحححلحلالت محححن النسحححاء يقحححالبن بإل حححاء ال حححريعة اإلسحححالمية محححن ااححححوال
ال خصية ،هذه الم ات كحاي يقابلاحا مسحيرة مليونيحة ،ححوالي مليحوي محن النسحاء
المسلمات والفليات المسلمات يقالبن بلحكيم ال ريعة اإلسالمية ،كحاي هحذا كلحه
دليال على تحول حقيقي وت ير يذر في ال عب الرما حر  ..ت يحرت عقليلحه
وت يرت نفسيله وهذا الل يحر كحاي ت يحر عحودة إلحى ااصح  ،عحاد إلحى الرحذور،
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فححال عرححب ي يظاححر ثححر هححذا الل يححر وتظاححر آثححار هححذه الصحححوة اللححي ر يححت
بع

ثمارهحا فحي المحا حرات اللحي كحاي يحضحرها ع حرات ا الب و حيانحا

تبلححح الم حححات ،كنحححت كهحححب إلحححى بعححح

المسحححايد فأيحححد الميحححادين والقرقحححات

الموصلة إلحى المسحرد قحد امحلأت ،وعقلحت المواصحالت  ..فاحذا فحي ححد كاتحه
اسلفلاء ،ولين االنلخاب وحده هو المعَ جبلر عحن ر

ال حعب  ..المسحيرات اللحي

سارت لالحلراج علحى محور معينحة منحذ ظاحرت الحريحة ونمحت هحذه الصححوة
ودلت على اتراه ال عب ،ماكا يريد؟
فلما كانت انلخابات البلدية قب كلك ظار فو الليحار اإلسحالمي الملمثح فحي
يباة اإلنقاك في كلك الوقحت ،وهحو الحذ لفحت اانظحار إلحى قحوة هحذا الليحار فحي
ال عب الرما ر  ،ثم لما ياءت هذه االنلخابات ظار كلحك بو حوح وبحدا محاكا
يريد ال عب الرما ر .
نا قول :إي ال عب الرما ر لم ينلخب يباة اإلنقحاك لحذاتاا وال اشحخا
القا مين علياا ،فالحقيقحة هحذا اقليحار لإلسحالم ولمحنا اإلسحالم ،ويباحة اإلنقحاك
ك ما فعلله ناا ويدت فرا ا فمأته ،كاي هناف فرال ال بحد ي يمحأ ،لقحد سح م
الناك هذه الحلحول المسحلوردة اللحي ينحت علحى اامحة محا ينحت ،هحذه المحذاهب
واانظمة القادمة من ال رب ومن ال رق ،س م هحذه اانظمحة اللحي يحرت عليحه
الخحراب والبقالحة واالنحححالل واللبعيحة والم ححكالت اللحي تلفحاقم يومححا بعحد يححوم،
ومضى الممن ال يعالراا ب يعقدها ،ال حعب يريحد ي يلححرر محن هحذا ،ويريحد
ي يلخل

من الحكم القديم ومخلفاته كلاا ،فلم يقعم على يديه محن يحوا ،ولحم

يحأمن مححن قححوب ،ولحم يسححعد مححن شحقاء ،ولححم يقححو محن

ححعو  ..فكححاي ال بححد ي

يل ير هذا كله  ..يريحد اللححرر محن هحذا الما حي الحذ يحاء بعحد اللحريحر ،ولحم
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يححربح شححي ا مححن ورا ححه ال لدينححه وال لححدنياه ،ويريححد ي يكححوي هححذا الل ييححر علححى
ساك من اإلسالم الذ رين إليه ،فرباة اإلنقاك مأت هذا الفرال.
كاي الناك يريحدوي ي يلخلصحوا محن هحذا ال حيء الظحالم المظلحم ،ويريحدوي
المخلل هو اإلسالم ،و ي تكوي الريعحة إلحى
ي يلخلصوا باإلسالم ،ي يكوي
ج
اإلسالم ،فمأت هحذا الفحرال ،فالنحاك حينمحا اقلحاروا يباحة اإلنقحاك لحم يخلحاروا
عباك محدني وال علحى بلححاج وال عبحد القحادر ح حاني لحذواتام ،وإنمحا اقلحاروا
اإلسالم ،الحمب الذ يمث اإلسحالم فحي نظحرهم ،فاحذا اقليحار الترحاه ،اقليحار
لمنا يديد ،ولاذا يرب ي تفحلرم إرادة ال عب الرما ر  ،فال حعب راد هحذا
بأ لبيله الساحقة ،فلماكا يريحد بعح

النحاك ي يلحدقلوا فحي إرادة هحذا ال حعب،

و ي يربححروه علححى يححر مححا يريححد ،والعرححب كحح العرححب ي يححأتي هححذا ممححن
يمعموي نام يلكلموي باسم الديمقراطية ،سواء في العالم ال ربحي م فحي العحالم
العربي.
الححذين يححدعوي إلححى الديمقراطيححة ويل نححوي باححا هححم نفسححام الححذين يريححدوي ي
يل وا ثمرة انلخابات ياءت في ظ الديمقراطية.
إكا يححححاءت الديمقراطيححححة – حلححححى ولححححو كانححححت مميافححححة – بالعلمححححانيين و
بال حححيوعيين و بأهححح اليسحححار و بأهححح اليمحححين كانحححت مقبولحححة؟ وإكا يحححاءت
باإلسالميين صحبحت مرفو حة؟

منقحس هحذا؟ل هح هحذا منقحس؟ل يريحدوي

ي تكوي الديمقراطية لصالحام فإكا ياءت في ير صحالحام فرفضحت ،ور ينحا
هححذه االسححلعداءات مححن هنححا وهنححاف ،اللححي تفحح ج لحرض الرححيي الرما ححر علححى ي
يلدق بالقوة المسلحة وبالعنو الدمو  ،إلل اء ما ياء عن طريس انلخاب ححر
قامت بحه الحكومحة نفسحاا اللحي يمثلاحا هحذا الرحيي نفسحه ،معنحى هحذا ي هحلالء
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 ،يريحدوي لاحذا ال حعب ي

تصححقدم فيححه القححوات المسححلحة بقححوة ال ححعب ،ولححو حححد؛ هححذا فلححن يقبح ال ححعب
الرما ر هذه النليرة ،وقد حد؛ من قب ي قرج ال حعب إلحى ال حوارا سحنة
 1988واصقدم بالقوات المسلحة ويحرت الحدماء ناحارا ،وهحذا قبح ي تظاحر
النليرة الرسحمية فحي ظح الديمقراطيحة النلخابحات ححرة ديمقراطيحة  ..ال يلوقحن
فححي مث ح هححذه الحالححة إال ي ي لححي البلححد ليانححا و ي ينفرححر ،فححإي الض ح م يولححد
االنفرححار ،ومث ح هححذا االنفرححار ال يعلححم عواقبححه إال هللا ،فالححذين يريححدوي هححذا ال
يرعححوي مصححالح ال ححعب الرما ححر وال يريححدوي بححه قيححرا ،يريححدوي ي تقححوم
حرب هلية بين الناك بعضام وبع

 ،وبين الرحيي الحذ محن المفلحرض فيحه

ي يكوي حاميا لل عب ،يصبح هو مقاتح ال حعب وهحو الحذ يفقلحس النحار علحى
ال عب ،على هله وعلى إقوانه ،وعلى بناته و بنا ه.
ولاذا فأنا ظن ي الريي الرما ر – بما نعرفحه عحن بنا حه الحذين ياهحدوا
وقحححاتلوا وبحححذلوا و ححح ُّحوا – ال يقبححح هحححذا ،ولحححن يسحححلمن إلحححى اإل حححراءات وال
اللحريضات اللي تأتي محن كح مكحاي لاحم ي يوقفحوا المححو اإلسحالمي والمحد
اإلسالمي ،ولو تدق الريي فلن تكوي إال كارثة.
قد يقب الناك و يسلكينوا مدة من الممن ،ولكن هذا ال يسلمر وال يمكحن ي
يسلمر ،ولاذا ننصح القوات المسلحة في الرما حر ي يكونحوا عنحد فحسحن الظحن
باحححم و ال يكونحححوا عحححداء ل حححعوبام ،وامحححلام ولحححوطنام ،وال يسحححلريبوا لاحححذه
الوساوك ال يقانية اللي تأتيام من هنا وهناف ،و ي يكونوا كثر عقال وحكمحة
وشراعة من االسلرابة لاذه المكايد اللي ال يراد من ورا اا إال ال ر كح ال حر
لل عب الرما ر  ،ونعرب حقيقة اناك في بحالد العحرب يكيلحوي الحلام لرباحة
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اإلنقححاك فححي حححين يرحبححوي برباححة القححوى االشححلراكية اللححي ير سححاا حسححين آيححت
حمححد ،ويلحححدثوي عححن المسححيرة اللححي س حيارها ومعححه دعححاة العنصححرية للمقالبححة
بمنن اإلسالم ي يكحوي لحه ر

وتوييحه وحكحم لسياسحة البلحد ،هحذه يباحة تعمح

لحساب ال رب ،ولحسحاب الثقافحة الفرنسحية والحضحارة ال ربيحة ،وا ي سحيارت
مظحاهرة

ححد اإلسححالم ،والعحام الما ححي سححيرت مظحاهرة

ححد اللعريححب،

ححد

الل ححة العربيحححة ،تريحححد ال تكحححوي العربيحححة هححي الل حححة السحححا دة ،و نحححا عحححرب ي
الكثيرين من البربر في الحقيقة هم مسلموي صادقوي يعلبحروي اإلسحالم سحاك
هويلام و ي العربية ل ة ديحنام وثقحافلام وكثيحر محنام يلكلمحوي العربيحة كأحسحن
ما يلكلم باا العحرب الخلاح  ،ومحنام الخقبحاء واادبحاء وال حعراء ،ويرفضحوي
هذا االتراه.
فنعرب للذين يدعوي العروبة ويليدوي هلالء الحذين يحدعوي إلحى عنصحرية
تعاد العرب وتعاد اإلسالم وتوالي فرنسا وتوالي ال رب وحده.
* تكثر هذه اايام االتاامات بالل دد والريعية والعودة إلى الوراء و يرهحا
مما يريد مرويوها وصم اإلسالم ويباة اإلنقاك اإلسالمية باا؟
** هحححذه االتاامحححات سحححمعناها محححن قبححح  ،والواقحححن ي يباحححة اإلنقحححاك يباحححة
عريضححة ليسححت حمبححا معينححا و يماعححة تقححوم علححى تربيححة اافححراد علححى مححنا
معين ،هي قاعدة يماهيريحة عريضحة
ير منلسحبين إلحى

حمت يماعحات مخللفحة و حمت ناسحا

يماعحة و ححمب ،ففياحا المل حدد وفياحا الملسحاه وفياحا

الملوسم وهذا شيء طبيعي ،ولكن نا علقد نه بعد ي دقلت الرباة المعلحرف
السياسححي وقالقححت ا قححرين وحححاورتام صححبح لححدياا كثيححر مححن المرونححة فححي
معالرة ااشياء ،لاذا بع

اللصريحات اللي كانت تفسحمن محن بعح

فحرادهم
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قحححديما بحححدءوا يلراو وناحححا وينحححأوي عناحححا وبحححدءوا يراعحححوي الو حححن اإلقليمحححي
والو ن العام لبلدهم و صبحوا يقولوي :نعلرب بالديمقراطية.
البع

يقولوي :إنام حينمحا يصحلوي إلحى الحكحم لحن يسحمحوا بالديمقراطيحة،

َقحول
سيل وي اللعدد وسحيكلموي اانفحاك ،سحيحرروي علحى الحريحات  ..وهحذا ت ُّ
عليام دوي ويه ححس ،والعقحالء محن قحادة الرباحة – ومحنام ح حاني الحذ يحلكلم
باسحم الرباححة حاليححا – ينكححر هححذا ويقحول :سححنحلرم الديمقراطيححة وسححيظ الخيححار
الديمقراطي ساريا  ..وهذا ما نأمله منام.
وآم من اإلقوة في يباة اإلنقاك ي يبادروا ويعلنوا للنحاك ي الديمقراطيحة
اللي وصلوا باا إلى هذا الو ن يحلرموناا وال يحيدوي عناا ،و ي يعلنحوا كح
ما يقم ن الناك على حقوقام وحرياتام و نام لن يكونحوا

حد القحوى ااقحرى

اللي لم تعقام صواتاا  ..حلى دعاة العنصرية هلالء.
ومما يسرني في هذا ي بع

القادة الفرنسيين قالوا :يمكننحا ي نلعامح محن

يباة اإلنقاك اإلسالمية كما نلعام من يرها.
ريد ي

يو إلى مناشحدتي للرحيي :مناشحدتي للحر ين ال حاكلي بحن يديحد

الذ سمح باللعددية والذ يفعلبر صمام ماي في هذه الفلرة بحكمله ونفحوكه ي
يمنحن ن ححوب حححرب هليححة تأكح ااقضحر واليححابن وال يخسححر فياححا إال ال ححعب
الرما ر  ،نحن نأم إي شاء هللا ي يكوي يحوم الرما حر قيحرا محن مسحه ،و ي
يكوي دها قيرا من يوماا ،ونسأل هللا ي يفعينام إي شاء هللا على د فض .
* بماكا تنصحوي اإلقوة في يباة اإلنقاك اإلسالمية بالرما ر؟
** نصيحلي لإلقوة في يباة اإلنقاك تللخ

في هذه الوصايا الع ر:
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268
القضحايا

واللفصيالت ،ولحيكن شحعارهم :نلعحاوي فيمحا اتفقنحا عليحه ونلسحامح فيمحا اقللفنحا
فيه.
 -2ي يسلمعوا لك نفصح يويه إليام ،وال يضيقوا كرعا ،فلحين هنحاف ححد
كبر من ي يفنصح (بضحم اليحاء) وال ححد صح ر محن ي يَنصحح (بفحلح اليحاء)،
وقد كاي عمر يقول« :رحم هللا امرءا هدى إلي عيوب نفسي».
 -3ي يسلعينوا بك الخبحرات والكفحاءات العربيحة واإلسحالمية فحي مرحاالت
الفكر واللربية والسياسة واالقلصاد و يرها ،فالمرء قلي بنفسه كثير بإقوانه.
 -4ي يفلحوا باب الحوار من ااطراب المخللفة – وإي لحم تكحن إسحالمية –
اتباعا ادب القرآي في يدال المخالفين باللي هي حسن.
س حناة اللححدرج ،فححإي هللا قلححس الححدنيا فححي سححلة يححام ،وفححرض
 -5ي يراعححوا ف
فعللمحوا ا قحرين ي محا
الفرا  ،وحرم المحرمحات علحى مراحح  ،ليعلمحوا و ي ج
فهدم في قري وثل ال يفبنى في سنة و سنلينل
 -6ي يلححححححذكروا ي للضححححححرورات حكاماححححححا ،و ي الضححححححرورات تبححححححيح
المحظححورات،و ي هنححاف عححذارا وظروفححا مخففححة لأفححراد والرماعححات{ ،فم و
ۡ
ٱض ُلري غ ۡ ر باغ وَل عاد ف ٓال ن ۡثم عل ۡ ه} [البقرة.]173 :

 -7ي يو ج لياححوا كبححر هماححم إلححى إيرححاد حلححول لم ححاك النححاك ،حلححى ي ححل
العاط  ،ويقعم الرا ن ،ويأمن الخا و ،وتمدهر الحياة ،وتعمر اارض.
 -8ي يالموا باللربية واللوييحه ،وبنحاء العقحول والضحما ر وااقحالق ،قبح
االهلمام بإصدار القوانين والقحرارات والرحماءات ،فحالقوانين وححدها ال تصحنن
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المرلمعات.
 -9ي يربُّوا ال عب – عن طريس اإلعالم والحدعوة واللعلحيم – علحى العمح
ال الردل ،وعلى البناء ال الادم ،وعلى تقحديم الرحوهر علحى ال حك  ،وااصحول
على الفروا ،والفرا

على النواف  ،و ير كلك مما يقلضيه فقحه ااولويحات،

وال يدعوا صوت ال و اء يعلو على صوت الحكماء.
 -10ي يف جللبوا الليسير على اللعسير ،واللب حير علحى اللنفيحر ،والرفحس علحى
العنو ،و ي يقودوا الناك إلى هللا بممام الححب ،وال يسحوقوهم بسحياط الخحوب،
و ي يظاححروا اإلسححالم فححي صححورة كريمححة سححمحة ،للموافححس والمخححالو ،ليكححوي
كما راده هللا« :رحمة للعالمين».

***

