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بسم هللا الرحمن الرحيم
من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
{ َو ۡلت َ ُكن ِّمن ُكمۡ أُمَّة يَ ۡدعُونَ إِّلَى ۡلل ََ ۡۡى ِّ َو َي ۡىُ ُم ُ ونَ بِّ ۡىلل ََ ۡۡ ُ ِّ
َىن ۡلل َُنكَى ِّ
وِ َويَ ۡن ََ ۡىونَ ع ِّ
َوأُوْ لََٰٓئِّكَ ُه ُم ۡلل َُ ۡف ِّلحُونَ َ 104و ََل ت َ ُكونُواْ كَللَّ ِّذينَ تَفَ َّقُواْ َو ۡ
لختَلَفُىواْ ِّم بىن بَ ۡۡى ِّد َمىا َءىا َٰٓ َُ ُه ُم
ۡللبَ ِّۡ َن ُت َوأُوْ َلَٰٓئِّكَ َلَُمۡ َعذَابٌ ع َِّظۡم}.
[آل عمران]105 ،104 :
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
اللهم ربنا لك الحمد ،حمددا كثيدرا طيبدا مباركدا فيد ،،مد ا السدمواو ،ءمد ا
األرض ،ءمد ا مددا شد

مددن شدديا ب،ددد ،ءوددالا ءسددالما علد ود و ك مددن

خلقك ،ءخا م أنبيائك ءرسلك ،سيدنا ءإمامنا محمد ،ءعلد آلد ،ءودحب ،،ءمدن
دعا بدعو  ،إل يوم الدين.
أما ب،د ...
فقد كان مدن دددر هللا ،دال ءف دل ،علدي ،أن ييدال لدي اإسدتمام إلد اإلمدام
الشهيد حسن البنا ،ءأنا طالد فدي السدنة األءلد مدن المرحلدة اإبتدائيدة بم،هدد
طنطا األزيري الديني ،ءذلك عام 1941م ،ءددد اداءزو الراب،دة عشدرا مدن
عمري.
كان حسدن البندا يتحددي فدي مناسدبة الهادرا النبويدة ،علد وداحبها أف د
الصالا ءالتسليم ،ءألءل مدرا فدي حيدا ي أسدم  -مند عقلد ءءعيد  -كالمدا
جديدددا عددن الهاددرا الشددري ة ءمددا يسددت ل

منهددا مددن درءب ءعبددر ،فطالمددا

سم ،في أءائ المحرم من ك سنة من الوعدا ءال طبداا فدي دريتندا ،دصدة
الهاددرا ءأحدددا ها ،خصووددا مددا يت،ل د بقصددة «الغددار» ،ءنسددا ال،نوبددوو،
ءبدديا الحمددام  ...إلددا .ءلوددن حسددن البنددا حدددي عددن الهاددرا باعتباريددا حدددا
فاوال بين عهدين :عهد ربية ال رد في موة ،ءعهدد إدامدة الدءلدة فدي المديندة،
ءخصائ

ك منهما ،ءكيف نست يد نحن في ي ه ال كرى ،لن،م عل

ودوين
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ال رد المسلم ،ءووإ إل بناا الماتم ءالدءلة.
رك كلماو حسدن البندا أ ريدا فدي عقلدي ءدلبدي ،ء للد أ ردد ءودول،
إل مدينة طنطا  -عاومة مديرية الغربية  -في المناسدباو الم تل دة ،أليدرءل
إليد ،،ءأسدتم إلد حديثد ،بشدغف ءله ددة ،ءإن كند لدم أدر ب،ددد مدا السدبي إلد
اإن راط في جماعت ،،ءاإن مام إل رك دعو ،؟
حت كن في السدنة الراب،دة اإبتدائيدة ،ءدعيد مدن دبد دسدم الطدال فدي
ش،بة اإلخوان بطنطدا للمشداركة فدي النشداط الثقدافي ب لقداا دصديدا شد،رية فدي
موضوم إسالمي أختاره.
ءاسدددتاب للددددعوا مستبشدددرا ،ءاعتليددد المنصدددة ألءل مدددرا فدددي مركددد
اإلخوان أللقي دصيدا أنشال ها به ه المناسبة ،لم أعد أذكر إإ مطل،ها:
قلبىىىىى يحىىىىىد ب َىىىىىة تتىىىىىد

وي ى ا الَك ىىك ولنىىا قىىد أ ىىدقوا

ءاعتبرو من ذلك اليوم ءاحدا مدن طدال اإلخدوان المسدلمين ،دم ب،دد ذلدك
أحد أع اا دسم نشر الدعوا ،ال ي يشرف عليد ،الداعيدة الوبيدر أسدتاذنا البهدي
ال ولي رحم ،هللا .
كان اإلمام حسن البنا في القايرا ،ءكن في طنطا حيث أدرب في م،هدديا
الددديني دريبددا مددن دريتددي  ...ءله د ا كان د فروددة لقددائي باإلمددام البنددا محدددءدا،
ءيددي مريونددة ب يار دد ،لطنطددا أء للمدددن القريبددة منهددا ،أء المر بطددة بهددا مثد :
المحلة ،أء ك ر ال ياو ،أء دسوق.
ءكددم كن د م،ل د القل د ب د لك اليددوم ال د ي أفددرا فيدد ،مددن دراسددتي الثانويددة
بطنطدددا ،ءألتحددد باام،دددة األزيدددر بالقدددايرا ،حيدددث تدددا لدددي فرودددة اللقددداا
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ءالمالزمدة ءالتتلمد المباشدر ل مددام البنددا ،ءلودن القدددر كددان ي بدي شددي ا ادخددره
للرج الوبير ،ءيو الشهادا في سبي هللا.
ءمددا كددان أفا،دد ،مددن نبددال ،ندد ل علينددا كوددد الصدداعقة ،حددين درأندداه فددي
الصددحف ،يددوم رحيلنددا مددن سددان دسددم أءل طنطددا إل د م،تق د «يايوسددت »،
ءمندد ،إلد م،تقد «الطددور» فددي 1949/2/13م نبددال ايتيددال الشدديا البنددا ،يديددة
للملك فارءق في يوم عيد ميالده!
ءيو ا ددرو شي ا ،ءددر هللا شي ا آخر ،ءحرم التتلمد المباشدر علد إمدام
الدعوا ،ءلم يب أمامي إإ التتلمد علد أفوداره المبثو دة فدي رسدائل ،ءمقاإ د،،
ءفددي الم دد ،ءأوددحاب ،الدد ين عايشدددوه ء لقددوا عندد ،ال،لددم ءال،مدد  ،ءال ودددر
ءالسلوك.
ءالح د أنددي لددم أعا د بش صددية حيددة لقيتهددا ء ددال رو بهددا ،كمددا أعاب د
بش صية الشهيد حسن البنا ،ال ي آ اه هللا من المواي ءالملواو مدا درق فدي
عدد من الش صياو ،فقد جم بين ال،لم ءالتربية ،ءم ج بين ال ودر ءالحركدة،
ءربط بين الدين ءالسياسة ،ءءو ما بين الرءحانية ءالاهداد ،ءكدان النمدوذج
الحدددي للرجددد القرآندددي ،ءالم،لدددم الربددداني ،ءالماايدددد اإلسدددالمي ،ءالداعيدددة
ال،صري ،ءالمنظم الحركي ،ءالمناض السياسي ،ءالمصلح اإجتماعي.
ءلم يون ي ا شالني ءحدي ،ف ن ك من عرف حسن البندا أعاد بد ،إعاابدا
كبيرا ،ءكلمدا زادو م،رفتد ،بد ،بداإختالط ءالم،اشدرا ازداد إعاابدا بد ،،ءحبدا
لد ،،كمدا لمسد ذلددك مدن كثيددرين مدن شدديوو الددعوا ءشددبابها :البهدي ال ددولي،
ءمحمد الغ الي ،ءسيد ساب  ،ءعبد ال ،ي كامد  ،ءفريدد عبدد ال دال  ،ءعمدر
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مشهور ،ءعباب السيسي  ...ءييريم.

ءمددن لددم ي،ددرف حسددن البنددا عددن طري د الم،ايشددة ءالم الطددة عرفدد ،عددن
طريد أ دره ال ودري ءالتربدوي ءالتنظيمدي ،ءيد ا مدا ج،د الشدهيد سديد دطد
يص د  ،ب د «عبقريددة البندداا» حددين شددايد ي د ه الماموعددة الهائلددة مددن التر يبدداو
ءاألبنيدددة ءالدددنظم التربويدددة ءالحركيدددة التدددي ابتوريدددا يددد ا الرجددد «الملهدددم
المويو » كما سماه المرشد الثالث األستاذ عمر التلمساني رحم ،هللا .
ءالد ي يهمنددا ينددا أندي ءعيد مددا كتبدد ،الشددهيد البنددا ،ءدددرأو قريبددا كد مددا
عثرو علي ،مدن را د ،،ءإن كدان ممدا يلسدف لد ،أن يد ا التدراي إلد اليدوم لدم
ينشر في وورا «ماموعة أعمال كاملة» كما حدي ذلدك ألمثدال جمدال الددين
األفغاني ،ءالشيا محمد عبده ،ءالشيا رفاعة الطهطاءي  ...ءييريم(.)1
ءكان ممدا شددني ءبهرندي مدن دراي اإلمدام البندا :رسدالت ،ال ريددا المركد ا
التددي أرسد بهددا دعددائم ال،مد الحركددي الامدداعي  ...ءيددي« :رسددالة الت،دداليم»
التدددي ءجههدددا إلددد «اإلخدددوان ال،ددداملين» مدددن اإلخدددوان المسدددلمين ،ءددددال فدددي
مقدمتها:
«أما ب،د  ...فه ه رسالتي إل اإلخدوان الماايددين مدن اإلخدوان المسدلمين،
ال ين آمنوا بسمو دعو هم ،ءددسية فور هم ،ءع موا واددين علد أن ي،يشدوا
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

( )1من نحو سب،ة عشدر عامدا لقيد األو األسدتاذ أحمدد سديف اإلسدالم حسدن البندا فدي لنددن،
ءحد ت ،عن ضدرءرا جمد دراي اإلمدام الشدهيد ،ءنشدره كلد :،رسدائ ءمقداإو ءبيانداو
ءأحاديث ال اا  ...إلا ،فبشرني بالن ،يوشك أن ي را من ي ا ءي،ده للنشدر ،ءممدا يلسدف
ل ،أن م ي ي ه المدا ،ءينق ي أكثدر مدن أرب،دين عامدا علد استشدهاد اإلمدام البندا ءلدم
يستط ءر ت ،ءإ جماعت ،أن ينه دوا بهد ا الواجد !! إن دراي البندا ملدك ألجيدال األمدة
جمي،ا ،فيا نشره ء ،ميم الن ب.،

6

شمول اإلسالم

بهددا ،أء يمو ددوا فددي سددبيلها ،إلدد يددلإا اإلخددوان فقددط أءجدد ،يدد ه الولمدداو
الموج ا ،ءيي ليس «درءسا ح ظ» لونها « ،ليماو ن ».
أمددا ييددر يددلإا ،فلهددم درءب ءمحاضددراو ،ءكت د ءمقدداإو ،ءمظدداير
ءإداريددداو ،ءلوددد ءجهدددة يدددو موليهدددا ،فاسدددتبقوا ال يدددراو ،ءكدددال ءعدددد هللا
الحسن ».
اشددتمل الرسددالة علد «أركددان عشددرا» لل،مد اإلسددالمي المنشددود ،أطلد
عليها عنوان «أركان البي،دة» ،ءذلدك ألن كد مدن يريدد أن ينتقد مدن «ع دو
مشترك» إل «ع و عام » أء «أو عام » إ بد ل ،أن يبداي دائدد الددعوا أء
مددن ينددو عندد ،عل د

حمد ب،دداو يد ه المرحلددة ءأعبائهددا ،ءمددا وجبدد ،عل د

واحبها مدن سدم ءطاعدة ءكتمدان ءجهداد ء

دحية ءعمد متواود ء بداو

إل النهاية.
ءدد ننادش م،ن يد ه البي،دة ءم دمونها فدي مقدام آخدر ،ءلودن الد ي ي،نيندا
اآلن من أركان البي،ة ال،شرا يو :الركن األءل «ال هم».
خالوة مرك ا لقراااو مطولة:
ءمن درأ ي ه األوول ء دبريا ح التدبر ،ءكدان لد ،اطدالم علد مصدادر
ال،لددم ءالم،رفددة اإلسددالمية أيقددن أنهددا مث د خالوددة مرك د ا لقددراااو طويلددة،
ءدراساو عميقة في علوم القرآن ءالسنة ،ءاألوولين :أوول ال قد ،،ءأودول
الدين ،ءال ق ،،ءالتصوف ،م عقليدة ياضدمة مسدتوعبة ،ددادرا علد التالودي
ءالترجيح.
ءإ يرء فقدد كدان التودوين ال،لمدي لحسدن البندا وويندا متيندا راسد ا ،ءكدان
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أءل رفقائد ،فدي مراحد دراسدت ،الم تل ددة ءفدي دار ال،لدوم ،ءكددان دارئدا ءاعيددا
للقددديم ءالاديددد ،عالمددا بم د اي ال،لمدداا السددابقين مددن السددلف ءال لددف ،خبيددرا
با اايدداو المحددد ين ءالم،اوددرين ،ءخصووددا «مدرسددة المنددار» التاديديددة،
ءكان البنا رحم ،هللا أدر إل فور السيد رشيد رضا ،في ان دباط ،مدن فودر
اإلمام محمد عبده في انطالد.،
ءمدن أراد أن ي،درف مقددار «األودالة ال،لميدة» لحسدن البندا فليقدرأ األعددداد
ال مسة التي أودريا من مالة «الشها » التي رأب حريريدا بن سد ،،ءالتدي
أراد بها أن يسد ما لمس ،من دصور ء قصير لددى أ باعد ،ءجندوده فدي المادال
ال،لمي ءال وري ،ءدد انشغ يو بتالليف الرجال عن الليف الوت .
كان حسن البنا يحرر جملدة مدن األبدوا بقلمد ،فدي المالدة ،فهدو يوتد فدي
«ال،قيددا» بددداا ب،قيدددا األلوييددة «هللا»  ...ءيوتد فددي «الت سددير» بددداا بسددورا
ال ا حة  ...ءيوت في «علوم الحدديث» بدداا بالرءايدة ءاإلسدناد  ...ءيوتد فدي
أوول اإلسالم كنظام اجتماعي ،ءدد بدأ بالوتابة عن «السالم في اإلسدالم» ...
ءيوت في «التاريا» ،ءيو في جمي،ها أوي ءمايد.
ءلهد ا عنددي ال،لمدداا ءالدددعاا مددن أبندداا الحركددة اإلسددالمية برسددالة الت،دداليم،
ءبركن ال هم ،أء األوول ال،شرين ،ماتهدين في شرحها ء سيريا.
ءأءل من حاءل ذلك يو ال،الم ال اض ءالواعظ المربي ،الشيا عبدد المدن،م
أحمد ،يل  ،ءدد شر الرسالة كلها شرحا موج ا سدري،ا ،ءددد ددام جددال فدي
ذلددك الود د «أءائ د ال مسدديناو» ب دين دطبددين مددن أدطددا الدددعوا حددول ي د ا
الشر  ،ءيما األسدتاذان :البهدي ال دولي ،ءعبدد ال ،يد كامد  ،فقدد كدان األءل
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يددرى أإ ي،طد الحد لود ءاحددد فددي شددر

ددراي البنددا ءالت،ليد عليدد ،،ءإنمددا

ينبغي أن يوون ذلك بتوليف من الاماعة ،ءإإ فسريا ك امرئ بمدا شداا ،مد
أن رسائ البنا مث المنهاج الرسمي ل خوان المسلمين ،فال ياوز أن يتهداءن
في أمريا داخ الاماعة ،ءكان رأي الثاني أن ي ه اإ ااه ي رض ديوتا وريدة
فوريددة عل د الاماعددة ءعلمائهددا ،ءيوب د حركددة ال وددر فيهددا ،ءي،طددي لددب،ا
أبنائها سلطة بابوية عل ب،ا.
ءالواد أن ي ا الادل دد ل

نظري إل ي ه الرسالة ،ءإل اإيتمام بدركن

«ال هددم» أء ب د «األوددول ال،شددرين» بصددورا خاوددة ،ء وون د عندددي ريبددة
للتصددي لشددر يد ه األوددول شددرحا علميدا مو قددا م صددال فدي ضددوا القواعددد
ءال،لوم اإلسالمية.
ءعندما كنا في السان الحربدي فدي أيامندا األخيدرا سدنة 1956م حدين فود
عنا ب،ا القيود ،ءأ يح لب ،نا أن يالس إل ب،ا ،بدأو الحديث م ب،دا
اإلخوان حول ي ه األوول ،ءحثني الوثيرءن أن أعمدد إلد شدرحها ،إذا يسدر
هللا لنا ال رءج من األسر ،ءييال األسبا للوتابة.
ء

ي ا التوج ،دائمدا فدي الدن س ،ءإ سديما ب،دد أن أعدرو إلد دطدر سدنة

1961م ،ءب،ددد أن ي س د مددن ال،ددودا القريبددة إل د مصددر من د محنددة 1965م،
ءب،د أن كت إلدي ب،دا اإلخدوا الد ين عرفدوا يد ا التوجد ،عنددي يسدتحثونني
علد الوتابددة فددي الموضددوم ،ءمددنهم األو الصدددي عبددد هللا ال،قيد مدددير إدارا
الش ون اإلسالمية بالووي عند ذاك.
ءفددي ودديف سددنة 1966م التقي د بماموعددة مددن اإلخددوا فددي األردن ،فددي
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وورا م يم بالمدرسة اإلسالمية بمدينة «اربد» في لقاا مطدول حدد

م،هدم

عددن «األوددول ال،شددرين» ءدإإ هددا النظريددة ءال،مليددة ،ءكددان ي د ا سددببا فددي
الم يد من التحريا لي عل الوفاا بما ءعدو ب ،من شر ي ه األوول.
ءبال ،د كتبد فصددوإ مت،ددددا فددي شددر ب،ددا األوددول ،ءلونهددا لددم وددن
مر بة ،ءعندما عادو مالة «الدعوا» القايريدة للظهدور مدرا أخدرى ب شدراف
األستاذ عمدر التلمسداني أءائد السدب،يناو ،شدرع أنشدر فيهدا ب،دا مدا كند
أعدد  ،من شر  ،مبتددئا باألود األءل الد ي يتحددي عدن «شدمول اإلسدالم»
بوو  ،نظاما كامال للحياا  ...ءب،د جملة أعداد ود

عن اإستمرار.

ءمن سنواو ألح علي ب،ا اإلخدوا أن أنظدم م،هدم جلسداو علميدة يادئدة،
أشر فيها ي ه األوول أوال أوال ،ءأ لقد األسد لة حولهدا ،علد أن يسدا
ي ا الشر في أشرطة كاسي  ،ءأن وزم في نطاق محدءد ،إل أن يوفد هللا
للشر الموتو ءالمنشود ،ء م ي ا الشدر مسداال فدي خمسدة عشدر شدريطا،
عني ب،ا اإلخوان بنشريا في شدت القداراو ،ءعلد نطداق أءسد ممدا كند
أ ددن ،ءن دد هللا بهددا كثيددرين فددي المشددرق ءالمغددر ( .)2ءطلدد إلددي ب،ددا
الناشرين أن ي ريويا ءينشرءيا عل ما يي علي ،،ءلوني رف

ذلك ،حتد

إ يثبطني ذلك عن إكمال الشر التحريري المطلو .
ءدددد هددرو فددي السددنواو األخيددرا عدددا شددرء له د ه األوددول ،أعتقددد أن
أيمهددا يددو شددر شددي نا الشدديا محمددد الغ الددي ،ال د ي سددماه «دسددتور الوحدددا
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

( )2رأي ب،ا اإلخوا ال ين شرحوا «األودول ال،شدرين» أخيدرا ،ددد اسدت ادءا مدن شدرحي
المسا ءادتبسوا من ،،في ال،ناءين ءالم امين ءاألمثلة ءاألدلة ،ءأشار إل ذلك ب ،هم
مشوورا في ب،ا المواض  ،ءلم يشر آخرءن  -سامحهم هللا.
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الثقافية بين المسلمين» ،ءيو ما ج،لني أ واس ب،ا الود عدن إ مدام كتدابي،
ددم شددر هللا ودددري إسددتومال مددا بدددأو ب د ،،إذ إ مددان مددن ،دددد الشددرء ،
ءلو شيا طريقت ،كما يقولون ،ءكدم رأيندا ل،لمائندا المتقددمين مدن شدرء عددا
لوتا ءاحد ،ءدد يوجد في الم

ول ما إ يوجد في ال اض .

ءشدددرحي يددد ا يهدددتم بالتالودددي ءالت صدددي ءالتددددلي  ،ءيركددد علددد شدددر
األفوار ،أكثر من التركي علد شدر األل دا  ،ءب اودة مدا كدان ماهدوإ ،أء
يام ا لدى ب،ا الناب ،أء ينازم في ،منازعون ،أء يشوك في ،مشدووون ،أء
ير دددا فيددد ،متدددرددءن ،ماتهددددا أن أرد األمدددور إلددد جددد ءريا مدددن علومندددا
اإلسالمية األويلة ،محتوما إل النصوص المحومة ،ءالقواعد ال دابطة لل هدم
ءاإسددتدإل ،ءإ سدديما مثدد علددم أوددول ال قدد ،،ءاوددول الت سددير ،ءأوددول
الحددديث ،ءمدددا دددرق مددن األحودددام ءالمبدددادئ الهاديددة فدددي م تلدددف الم،دددارف
ءال،لوم ،ءمستالنسا بالدوال مدن الراسد ين مدن ال،لمداا فدي شدت الت صصداو،
ءمن شت الم اي يير مت،ص لمدرسدة م،يندة ،ءإ لمد ي م،دين ،مسدتمدا
ال،ون ءالتوفي من هللا  -ج جالل - ،فقديما دال الشاعر:
إذا لىىم يكىىن عىىون مىىن

للفتىى

ىىىُوا مىىىا ي نىىى علۡىىىج اءتَىىىا

ي ا  ...ءمن المقترحاو التدي لقيد دبدوإ عنددي مدا عرضد ،ب،دا اإلخدوا
من نشر ما تم كتابت ،من شر ي ه األوول فدي ودورا رسدائ متتاب،دة ،كد
رسالة ت من أوال ءاحدا أء أولين ،م ر

ب،د ذلك في كتا من جد أين

أء عدا أج اا.
ءيددا أنددا أ وكد علد هللا عد ءجد  ،ءأودددر الرسددالة األءلد عددن األو د
األءل داعيدددا هللا ،دددال أن يسددددد خطاندددا ،ءيرزدندددا التوفيددد إلخدددراج سدددائر
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األوددول ،ءأن يغ دددر لندددا مدددا يددد ل بدد ،ال ودددر أء القلدددم ،ءأن يدددتم عليندددا الن،مدددة
بتحصي أجدري مدن اجتهدد فالودا  ،ءإ يحرمندا األجدر إن اجتهددنا فالخطالندا:
علَى
علَ ۡۡنَىا َٰٓ إِّ ۡ ى ا َك ََىا َ ََ ۡلتَى عجُ َ
َاخ ۡذنَا َٰٓ إِّن نَّسِّىۡنَا َٰٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ ََ ُۡنَىا َربَّنَىا َو ََل ت َ ۡح َِّ ۡىَ َ
{ َربَّنَا ََل تُؤ ِّ
عنَّىا َو ۡ
للَّ ِّذينَ ِّمن قَ ۡب ِّلنَا َربَّنَىا َو ََل ت ُ َح َِّ ۡلنَىا َمىا ََل َااقَىةَ لَنَىا ِّبى عِّٱج َو ۡ
لل ِّفى ۡ لَنَىا َو ۡلر َ َۡنَىا َٰٓ
لعىَُّ َ
أَنتَ َم ۡولَىنَا َلن ُ
ص ۡ نَا َعلَ ۡللقَ ۡو ِّم ۡلل َك ِّف ِّ ينَ } [البقرا.]286 :

الدءحة في ذي الق،دا 1411ي «مايو 1991م» ال قير إل ع و موإه
الدكتور يوسف القرضاءي

***
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األوول ال،شرءن
يقول اإلمام البنا:
أيها اإلخوان الصاددون.
أركان بي،تنا عشرا فاح ظويا:
«ال هددم ،ءاإلخددالص ،ءال،م د  ،ءالاهدداد ،ءالت ددحية ،ءالطاعددة ،ءالثبدداو،
ءالتارد ،ءاألخوا ،ءالثقة».
أيها األو الصادق:
إنمدددا أريدددد بدددال هم :أن دددودن بدددالن فور ندددا «إسدددالمية ودددميمة» ،ءأن هدددم
اإلسالم كما ن هم ،،في حدءد ي ه األوول ال،شرين الموج ا ك اإليااز:
 - 1اإلسددالم نظددام شددام يتندداءل مظدداير الحيدداا جمي،ددا ،فهددو دءلدة ءءطددن ،أء
حوومة ءأمة ،ءيو خلد ءددوا ،أء رحمدة ءعدالدة ،ءيدو قافدة ءددانون ،أء
علم ءد داا ،ءيدو مدادا ء درءا ،أء كسد ءيند  ،ءيدو جهداد ءدعدوا ،أء
جيش ءفورا ،كما يو عقيدا واددة ءعبادا وحيحة ،سواا بسواا.
 - 2ءالقددرآن الودددريم ءالسدددنة المطهددرا مرجددد كددد مسددلم فدددي ،دددرف أحودددام
اإلسددالم ،ءي هددم القددرآن طبقددا لقواعددد اللغددة ال،ربيددة مددن ييددر ولددف ءإ
،سف ،ءيرج في فهم السنة المطهرا إل رجال الحديث الثقاو.
 - 3ءل يمان الصدادق ءال،بدادا الصدحيحة ءالماايددا ندور ءحدالءا يقد فها هللا
في دل مدن يشداا مدن عبداده ،ءلودن اإللهدام ءال دواطر ءالوشدف ءالدر ى
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ليس د مددن أدلددة األحوددام الشددرعية ،ءإ ،تبددر إإ بشددرط عدددم اوددطدامها
بالحوام الدين ءنصوو.،
 - 4ءالتمائم ءالرد ءالودم ءالرم ءالم،رفة ءالوهانة ءادعاا م،رفة الغيد ،
ءك ما كان من ي ا البا منور ا محاربت« ،إإ مدا كدان آيدة مدن ددرآن
أء ردية مال ورا».
 - 5ءرأي اإلمددام ءنائبدد ،فيمددا إ ن د

فيدد ،،ءفيمددا يحتم د ءجويددا عدددا ،ءفددي

المصالح المرسدلة ،م،مدول بد ،مدا لدم يصدطدم بقاعددا شدرعية ،ءددد يتغيدر
بحس د الظددرءف ءال،ددرف ءال،دداداو ،ءاألو د فددي ال،بدداداو الت،بددد دءن
اإلت ددداو إلددد الم،ددداني ،ءفدددي ال،اديددداو اإلت ددداو إلددد األسدددرار ءالحودددم
ءالمقاود.
 - 6ءك أحد يلخ من كالم ،ءيترك إإ الم،صوم ول هللا علي ،ءسلم ،ءكد
مددا جدداا عددن السددلف  -رضددوان هللا علدديهم  -موافقددا للوتددا ءالسددنة دبلندداه،
ءإإ فوتا هللا ءسنة رسول ،أءل باإ بام ،ءلوندا إ ن،درض لخشد اص -
فيما اختلف في - ،بط،ن أء اريح ،ءنولهم إل نيا هم ،ءددد أف دوا إلد مدا
ددموا.
 - 7ءلو مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة األحوام ال رعية أن يتب إمامدا مدن
أئمة الددين ،ءيحسدن بد ،مد يد ا اإ بدام أن ياتهدد مدا اسدتطام فدي ،درف
أدلت ،،ءأن يتقب ك إرشاد مصحو بالددلي متد ودح عندده ودال مدن
أرشده ءك ايت ،،ءأن يستوم نقص ،ال،لمي إن كان من أي ال،لم حت يبلدغ
درجة النظر.
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 - 8ءال الف ال قهدي فدي ال درءم إ يودون سدببا للت درق فدي الددين ،ءإ يدلدي
إلدد خصددومة ءإ بغ دداا ،ءلودد ماتهددد أجددره ،ءإ مددان مددن التحقيدد
ال،لمي الن يد ،فدي مسدائ ال دالف فدي د الحد فدي هللا ،ءالت،داءن علد
الوودددول إلددد الحقيقدددة ،مدددن ييدددر أن يادددر ذلدددك إلددد المدددراا المددد موم
ءالت،ص .
 - 9ءكد مسدداللة إ ينبنددي عليهددا عمد  ،فدال وض فيهددا مددن التولددف الد ي نهينددا
عن ،شرعا ،ءمن ذلك :كثرا الت ري،او لخحوام التي لم ق  ،ءال وض فدي
م،اني اآلياو القرآنية الوريمدة التدي لدم يصد إليهدا ال،لدم ب،دد ،ءالودالم فدي
الم اضددلة بددين األوددحا  -رضددوان هللا علدديهم  -ءمددا شددار بيددنهم مددن
خالف ،ءلو منهم ف

وحبت ،ءج اا نيت ،،ءفي التالءل مندءحة.

 - 10م،رفة هللا ت ء وحيده ء ن يه ،أسم عقائدد اإلسدالم ،ءآيداو الصد او
ءأحاديثها الصحيحة ءما يلي ب لك من التشاب ،،ندلمن بهدا كمدا جدااو مدن
يير الءي ءإ ،طي  ،ءإ نت،رض لما جاا فيها من خدالف بدين ال،لمداا
سى َُونَ
ءيس،نا ما ءسد رسدول هللا ودل هللا عليد ،ءسدلم ءأودحابَ { :،ولل َّ ِّ
ِّ ۡلل ِّۡ ۡل ِّم يَقُولُونَ َُا َمنَّا ِّبِّٱج ُكَ ِّم ۡن ِّعن ِّد َر ِّبنَا} [آل عمران.]7 :

 - 11ءك بدعة في ديدن هللا إ أود لهدا  -استحسدنها النداب بداليوائهم ،سدواا
بال يددادا فيدد ،أء بددالنق
بالف

مندد - ،ضدداللة ادد محاربتهددا ءالق دداا عليهددا

الوسائ التي إ لدي إل ما يو شر منها.

 - 12ءالبدعة اإلضافية ءالتركية ءاإلت ام في ال،باداو المطلقة خالف فقهدي،
لو في ،رأي ،،ءإ بالب بتمحي

الحقيقة بالدلي ءالبريان.
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 - 13ءمحبة الصالحين ءاحترامهم ءالثناا عليهم بما عرف من طيد أعمدالهم
دربة إل هللا ت  ،ءاألءلياا يم الم كورءن في دول، ،ال { :للَّى ِّذينَ َُا َمنُىواْ

َو َكىىانُواْ يَتَّقُىىونَ } [يددونس ،]63 :ءالورامددة ابتددة لهددم بشددرائطها الشددرعية م د
اعتقاد أنهدم  -رضدوان هللا علديهم  -إ يملودون ألن سدهم ن ،دا ءإ ضدرا فدي
حيا هم أء ب،د مما هم ف ال عن أن يهبوا شي ا من ذلك لغيريم.
 - 14ءزيارا القبور أيا كان سنة مشرءعة بالوي ية المال ورا ،ءلون اإسدت،انة
بالمقبورين أيا كانوا ءنداايم ل لك ءطل د اا الحاجداو مدنهم عدن ددر
أء ب،د ءالن ر لهم ء شييد القبور ءستريا ءإضداا ها ءالتمسدح بهدا ءالحلدف
بغير هللا ءما يلح ب لك مدن المبتددعاو كبدائر اد محاربتهدا ،ءإ نتدالءل
له ه األعمال سدا لل ري،ة.
 - 15ءالدعاا إذا درن بالتوس إل هللا بالحد من خلق ،خالف فرعدي فدي كي يدة
الدعاا ءليس من مسائ ال،قيدا.
 - 16ءال،رف ال اطي إ يغير حقدائ األل دا الشدرعية ،بد ياد التالكدد مدن
حدددءد الم،دداني المقصددود بهددا ،ءالودددوف عنددديا ،كمددا ياد اإحتددراز مددن
ال ددددام الل ظدددي فدددي كددد ندددواحي الددددنيا ءالددددين ،فدددال،برا بالمسدددمياو إ
باألسماا.
 - 17ءال،قيدا أساب ال،م  ،ءعمد القلد أيدم مدن عمد الاارحدة ،ء حصدي
الومال في كليهما مطلو شرعا ،ءإن اختل

مر بتا الطل .

 - 18ءاإلسالم يحرر ال،ق  ،ءيحث عل النظدر فدي الودون ،ءيرفد دددر ال،لدم
ءال،لمددداا ،ءيرحددد بالصدددالح النددداف مدددن كددد شددديا ،ء«الحكَىىىة ةىىىالة
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الَؤمن ،أن وءدها َو أ

الناس بَا».

 - 19ءدد يتناءل ك من النظر الشرعي ءالنظر ال،قلدي مدا إ يددخ فدي دائدرا
اآلخر ،ءلونهما لن ي تل ا في القط،ي ،فلن صطدم حقيقدة علميدة ودحيحة
بقاعدددا شددرعية ابتددة ،ءيددلءل الظنددي منهمددا ليت د مد القط،ددي ،فد ن كانددا
نيين فالنظر الشرعي أءل باإ بام حت يثب ال،قلي أء ينهار.
 - 20إ نو ر مسلما أدر بالشهاد ين ءعم بمقت ايما ءأدى ال رائا  -بدرأي
أء م،صية  -إإ إن أدر بولمة الو ر ،أء أنور م،لوما من الدين بال درءرا،
أء كددد

ودددريح القدددرآن ،أء فسدددره علددد ءجددد ،إ حتملددد ،أسدددالي اللغدددة

ال،ربية بحال ،أء عم عمال إ يحتم الءيال يير الو ر.
ءإذا علددم األو المسددلم «ديندد »،فددي ي د ه اإوددول فقددد عددرف م،ن د يتافدد،
دائما« :القرآن دستورنا ،ءالرسول ددء نا» .اي .
حسن البنا

***
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لماذا ددم اإلمام البنا ركن «ال هم»؟
دب أن أبدأ فدي شدر األودول أجيد عدن ب،دا األسد لة التدي ددءر ب لدد
ب،ا الناب.
فقد ي،ن للقدارئ يندا سدلال ،ءيدو :لمداذا ج،د اإلمدام البندا ال هدم يدو الدركن
األءل ،ءددمدددد ،علدددد ييددددره مددددن األركددددان األخددددرى ،كدددداإلخالص ءال،مدددد
ءالت حية ءالاهاد ءالثباو؟
ءالواد أن البنا رضي هللا عن ،كان موفقدا كد التوفيد فدي يد ا التقدديم ،ءإ
يرء ،فقد كان الرج بصيرا ب «فق ،األءلوياو» ،ء قديم ما يستح التقديم.
فمددا إ ري د فيدد ،أن ال وددرا سددب الحركددة ،ءأن التصددور الصددحيح مقدمددة
ضدرءرية للتوجد ،الصدحيح ،ءال،مد المسدتقيم ،ءلهد ا كدان ال،لدم عنددنا  -نحددن
المسلمين  -يسب ال،م  ،ب ال،لم عندنا دلي اإليمان ،ءطري اإعتقاد السليم.
ءاإلمدددام الغ الدددي ءييدددره مدددن الصدددوفية الوبدددار يدددرءن أن مقامددداو الددددين
ءالت ل بالخالق النبيين ءالصديقين إ يتم إإ بم،اون مرك من ال ة أشدياا:
علم ءحال ءعم  ،فال،لم يوري الحال ،ءالحال يدف إل ال،م .
ءيو يشدب ،مدا يقولد ،علمداا الدن س عدن اإلدراك ءاإن ،دال ءالند ءم ،ءيدي
ال ددة ي

ددي ب ،ددها إلد ب،ددا ،بم،ن د أن اإلنسددان ي،ددرف ءيدددرك ،فيتددال ر

ءين  ،ريبا أء ريبا ،فين م ءيريد إياابا أء سلبا.
ءي ا التر ي ءاضح في القرآن الوريم.
رَّبىىكَ َۡ ُۡؤ ِّمنُىىواْ ِّب ى ِّجٱ
يقددول هللا ،ددال َ { :و ِّل ىَۡ ۡۡلَ َم للَّ ى ِّذينَ أُوتُىىواْ ۡلل ِّۡ ۡل ى َم أَنَّ ىجُ ۡلل َح ى ِّ ِّمىىن ِّ
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َت ُ َۡبِّتَ لَ عجُ قُلُوبَُُمۡ } [الحج.]54 :

ءال،طف بال اا ي يد التر ي ءالت،قيد  ،أي :أن ال،لدم يتر د عليد ،اإليمدان،
ءاإليمان يتر

علي ،اإلخباو ،فهم إذا علموا آمنوا ،ءإذا آمنوا أخبتوا.

ءيقول ،ال ۡ َ { :
لَّللُ َو ۡ
لعلَمۡ أَنَّ عجُ َ ََٰٓل ِّإلَجَ ِّإ ََّل َّ
ت}
لست َ ۡغ ِّف ۡ ِّلذَ بن ِّبكَ َو ِّل ۡل َُ ۡؤ ِّمنِّۡنَ َو ۡلل َُ ۡؤ ِّمنَى ِّ

[محمد.]19 :
فقدم األمر بال،لم { َ ۡ
لعلَمۡ } عل األمر بال،م ءيو اإستغ ار.

دال اإلمام الب اري في كتا ال،لم« :با ال،لدم دبد القدول ءال،مد » لقولد،
،ددال َ { :ى ۡ
ىلعلَمۡ أَنَّى عجُ َ ََٰٓل ِّإلَ ىجَ ِّإ ََّل َّ
لَّللُ  }...اآليددة ،فبدددأ بددال،لم ،دددال الشددرا  :أراد أن

ال،لم شرط في ودحة القدول ءال،مد  ،فدال ي،تبدران إإ بد ،،فهدو متقددم عليهمدا
ألن ،مصحح للنية المصححة لل،مد  ،فنبد ،المصدنف علد ذلدك ،حتد إ يسدب
إل ال ين من دولهم« :إن ال،لم إ ين إإ بال،م » هوين أمدر ال،لدم ءالتسداي
في طلب.)3(،
ءال طا في اآلية ءإن كان للنبي ول هللا عليد ،ءسدلم فهدو متنداءل ألمتد،
بال ن ام.
ءأخطددر مددا يصددي اإلنسددان أن لتددبس عليدد ،األمددور ،فيددرى الباط د حقددا،
ءالحد بداطال ،ءالم،ددرءف منوددرا ،ءالمنوددر م،رءفددا ،ءالسددنة بدعددة ،ءالبدعددة
سنة ،ءأن ي ين ل ،سدوا عملد ،فيدراه حسدنا ،ءددد ددال ،دال لرسدول{ :،قُ ۡىَ َه ۡىَ
سىبُونَ
س ۡىَُُۡۡمۡ ِّى ۡلل َحَۡىو ِّل للىدِّ ۡنَۡا َو ُهىمۡ يَ ۡح َ
س ِّ ينَ أ َ ۡع ََ اك  103للَّ ِّذينَ ةَى ََّ َ
نُنَبِّئ ُ ُكم بِّ ۡلۡل َ ۡخ َ
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

(« )3وحيح الب اري» م «فتح البداري» ط .دار ال ودر ،صدويرا عدن ط .السدل ية ب شدراف
الشيا عبد ال ،ي بن باز ،ء رديم محمد فلاد عبد البادي.
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ُۡنۡاا} [الوهف.]104 ،103 :

سىن عا َى َِّ َّن َّ
لَّللَ يُ ِّ ى َِّ َمىن
ءدال عد ءجد { :أ َ َ ََىن ُُ ِّيىنَ لَى عجُ س َُٰٓىو ُُ َ
ع ََ ِّلى ِّجٱ َى َ َُا ُ َ َ

شا َٰٓ ُُ [ }...فاطر.]8 :
َي َ
ءلهد ا كددان مددن األدعيددة المددال ورا« :اللهددم أرنددا الحد حقددا ءارزدنددا ا باعدد،،
ءأرنا الباط باطال ءارزدنا اجتناب.»،
ءجاا في ب،ا األحاديث التح ير مدن زمدن يصدبح فيد ،الم،درءف منودرا،
ءالمنور م،رءفا ،ءي ا كل ،من دلة ال،لم.
ءلهد ا لددم ي د كتددا مددن كتد الحددديث المصددن ة علد األبددوا مددن إفددراد
كتددا لل،لددم ،كمددا فددي الصددحيحين ءالسددنن ،ءييريددا «كالمسددتدرك ءمامدد
ال ءائد».
ءكان أءل كتا من كت «إحياا علوم الدين» األرب،ين يو كتا ال،لم.
ءأءل عقبة يا أن يقط،ها السالك في طريقد ،إلد هللا يدي «عقبدة ال،لدم»،
كما في كتا «منهاج ال،ابدين» للغ الي أي ا.
ءلقددد حد ر الربددانيون مددن أئمددة السددلف رضددي هللا عنهد مددن اإلدبددال علد
الت،بددد ،دب د الت د ءد مددن ال،لددم ،فق دال ال لي ددة الراشددد عمددر بددن عبددد ال ،ي د :
«ال،ام عل يير علم ي سد أكثر مما يصلح»(.)4
ءدال اإلمام الحسن البصدري« :ال،امد علد ييدر علدم كالسدائر علد ييدر
طري  ،ءال،ام عل يير علم ما ي سد أكثر مما يصلح ،فداطلبوا ال،لدم طلبدا إ
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

( )4ذكره ابن الاوزي في «سيرا عمر بن عبد ال ،ي ءمنادب( »،ص.)250
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ي ددر بال،بددادا ،ءاطلبددوا ال،بددادا طلبددا إ ي ددر بددال،لم ،فد ن دومددا طلبددوا ال،بددادا
ء ركوا ال،لم حت خرجوا بالسيافهم عل أمة محمد ول هللا عليد ،ءسدلم ،ءلدو
طلبوا ال،لم لم يدلهم عل ما ف،لوا»(.)5
ي،ني بهلإا :ال وارج ال ين استحلوا دماا األمدة ءأموالهدا ،ءك درءا النداب
بالاملدة ،بدريم أنهدم كدانوا ودواما دوامدا ددراا للقدرآن ،كمدا ءود هم الحددديث:
«يحق أ دكم

كتج إلى

ىكتَم ،و ىۡامج إلى

ىۡامَم ،وق اُتىج إلى

ق اُتَم» ،ءلودن آفدتهم أنهدم« :يقى وون القى ن َل ي ىاوُ نىاء هم» ،أي:
أنهم لم يت،مقوا في فهمد ،فدانته بهدم األمدر إلد أنهدم «يقتلىون أهىَ االسىكم،
ويدعون أهَ اۡلوثان »(.)6
ءمددن ينددا كددان إ بددد مددن ال،لددم دبد ال،مد  ،كمددا دددال م،دداذ رضددي هللا عندد:،
«ال،لم إمام ال،م  ،ءال،م اب.)7(»،،
ءل ا دال ول هللا علي ،ءسلم ءددد ذكدر لد ،رجدالن :أحدديما عابدد ،ءاآلخدر
عالم« :

َ الۡالم عل الۡابد كف ل عل أ ناكم»(.)8

إن ال،لددم الشددرعي فري ددة ءضددرءرا ل نسددان المسددلم ،حت د دددال ب،ددا
السلف :إن حاجة المرا إل ال،لم أشد من حاجتد ،إلد الط،دام ءالشدرا  ،ءيد ا
وحيح ألن ،إذا فقدد الط،دام ءالشدرا يلدك بدند ،،ءإذا فقدد ال،لدم يلدك رءحد،،
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

( )5ذكره ابن القيم في «م تا دار الس،ادا» (.)83/1
( )6انظر في ذلك حديث أبي س،يد ال دري المت علي« ،اللللدل ءالمرجدان» حدديث (،)639
ءما ب،ده.
( )7رءاه أبددو ن،دديم فددي «الحليددة» ،ءابددن عبددد البددر فددي «ال،لددم» ،ءييريمددا ،ءرف،دد ،ب ،ددهم،
ءالصوا ءد .،
( )8رءاه الترم ي عن أبي أمامة ،ءدال« :حسن وحيح يري » ( )2686ط .حم .
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ءأين من خسر الحياا ال انية ممن خسر الحياا األبدية البادية؟!
وة ورل االنسان الَسلم للۡلم تتَثَ َۡا يل :
 - 1فهددو الوسدديلة ال د ا لتميي د الح د مددن الباط د فددي ال،قائددد ،ءالصددوا مددن
ال طال في األفوار ،ءذلك بما ي  ،،من أوول ءضوابط ،إسدتقامة ال هدم،
ءوحة اإستدإل.
 - 2ءيو الوسيلة ال ا لتميي المشدرءم مدن ييدر المشدرءم فدي األعمدال ،أي:
ميي الحالل من الحرام في األشدياا ءالتصدرفاو ،ءالمسدنون مدن المبتددم
في القرباو ءال،بداداو ،ءالحسدن مدن القبديح فدي األخدالق ءالسدلوك ،ءيدو
ال ي ي

القواعد ءاألطر ال ابطة ل لك كل.،

 - 3ءيددددو الوسدددديلة ال دددد ا إلعطدددداا األعمددددال ءالتودددداليف مرا بهددددا الشددددرعية
الصحيحة ،ف ي المالموراو يقول :ي ا مستح  ،أء ءاج أء فدرض ،ءيدو
فرض عدين ،أء فدرض ك ايدة ،ءيدو فدرض عدادي أء فدرض ملكدد ،مثد :
أركددان اإلسددالم  ...ءفددي المنهيدداو يقددول :يددو موددرءه ،أء مشددتب ،فيدد ،،أء
حرام ،ءفي الحرام :يو وغيرا أء كبيرا ،أء من أكبر الوبائر.
 - 4ددم يددو الوسدديلة ال دد ا للحوددم ال،ددادل علدد األفددراد ءالاماعدداو ،ء قددويم
المواددددف ءاألحدددداي قويمدددا سدددليما ،ب،يددددا عدددن الشدددطط ءالهدددوى ،ءعدددن
اإلفراط ءالت ريط.
لماذا عبر األستاذ ب «ال هم» بدل «ال،لم»؟
ءإنمددا عبددر األسددتاذ البنددا عددن «ال،لددم» بد «ال هددم» ألندد ،المقصددود مددن ال،لددم،
فليس ال،لم بوثرا الرءاية بقدر ما يو عم الدراية ،ءلهد ا علد القدرآن ءالسدنة
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ال ير «بالت ق ،في الدين» إ بمارد « ،لم الدين».
ِّين َو ِّلُۡنىذ ُِّرواْ
يقول ،ال َ { :لَ ۡو ََل نَفَ َ ِّمن ُك َِّ ِّ ۡ قَة ِّم ۡنَُمۡ َاا َٰٓ ِّفَة ِّلَۡتَفَقََُّىواْ ِّى للىد ِّ
قَ ۡو َمَُمۡ ِّإذَا َر َءۡ َُٰٓواْ ِّإلَ ۡۡ َِّمۡ لَ َۡلََُّمۡ َي ۡحذَ ُرونَ } [التوبة.]122 :

ءيقول الرسول ودل هللا عليد ،ءسدلم« :مىن يى
الدين»( ،)9ءال ق ،أخ

بىج خۡى ا يفقَىج ى

من ال،لم ،فهو ي،ني ال هم ،ب ال هم الددي  ،الد ي ين د

إل اللبا  ،ءإ يوت ي بالقشور ،ءيو ال ي ينير ال،ق  ،ءيحيي القل (.)10
وحة ال هم من أعظم الن،م:
يقول ال،المة ابن القيم في شر ما جاا في كتا «عمر فدي الق داا» عندد
دول :،ال هم ال هم فيما أدلي إليك« :وحة ال هم ءحسن القصد من أعظدم ن،دم هللا
التي أن،م بها عل عبده ،ب ما أعطي عبد عطاا ب،د اإلسدالم أف د ءإ أجد
منهمدددا ،بددد يمدددا سدددادا اإلسدددالم ،ءديامددد ،عليهمدددا ،ءبهمدددا يدددالمن ال،بدددد طريددد
المغ و عليهم ال ين فسد دصديم ،ءطري ال دالين الد ين فسددو فهدومهم،
ءيصير من المن،م عليهم ال ين حسن أفهامهم ءدصوديم ،ءيدم أيد الصدراط
المستقيم ال ين أمرنا أن نسالل هللا أن يهددينا ودراطهم فدي كد ودالا ،ءودحة
ال هددم نددور يق فدد ،هللا فددي دل د ال،بددد ،يمي د بدد ،بددين الصددحيح ءال اسددد ،ءالح د
ءالباطد  ،ءالهدددى ءال ددالل ،ءالغددي ءالرشداد ،ءيمددده حسددن القصددد ،ء حددري
الح  ،ء قدوى الدر فدي السدر ءال،النيدة ،ءيقطد ماد د ،ا بدام الهدوى ،ءإيثدار
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

( )9مت علي ،من حديث م،اءية.
( )10بين اإلمام الغ الي في كتا «ال،لم» من «اإلحياا» أن كلمة «ال قد »،مدن الولمداو التدي
بدل م،انيها عما دل علي ،في القدرآن ءالسدنة ،ءعمدا كدان ي همد ،منهدا الصدحابة ءسدلف
األمة.
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الدنيا ،ءطل محمدا ال ل  ،ء رك التقوى»).(11
ءدد رءى اإلمام الب اري في «وحيح »،عدن علدي رضدي هللا عند ،ءكدرم
هللا ءجه ،أن ،س  :ي خصدوم رسدول هللا ودل هللا عليد ،ءسدلم بشديا؟ ددال:
إ ،إإ فهما يل اه عبد في كتا هللا ،ءما في ي ه الصحي ة  ...ءأخدرج ودحي ة
فيها ب،ا األحوام ...
فال هم عن هللا ءرسول ،من أعظم الن،م.
ءشر ما يصا ب ،إنسان عدم ال هم عن هللا ءرسول.،
ءشر مند ،أن ي هدم عدن هللا ءرسدول ،عودس مدا يريداند ،،فيحدرف الولدم عدن
مواض ،،،ءي ه أسوأ اآلفاو.
لماذا ن،ن بشر ي ه األوول؟
ءسلال آخر دد ي،رض لب،ا الناب ،ب دالوه.
دالوا :لم ك ي ه ال،ناية به ه األوول؟ ءي يي مدن كدالم هللا تد  ،أء مدن
كالم رسول ،ول هللا علي ،ءسلم ،حت

تناءلوه بالشرء ءالت سير ءالتحلي ؟

ءب،بارا أخرى :ي ،تبرءن إماموم من أي ال،صمة؟!
ي كان حسن البنا م،صوما؟
إ ءهللا ،لم يدم ذلك يوما ،ءلدم يدعد ،لد ،أحدد مدن أودحاب ،ء الميد ه ،بدريم
فرط حبهم ل ،،ءإعاابهم ب ،،ء نائهم علي.،
كيف ءيو ال ي ج ،أحد أوول ،ال،شرين :أن كد ءاحدد يلخد مدن كالمد،
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

(« )11إعالم المود،ين» إبن القيم (ج  1ص )87بتحقي محمد محيي الدين عبد الحميد.
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ءيترك إإ النبي ول هللا علي ،ءسلم «األو السادب»؟
فلماذا إذن ن،ني بوالم ،ءنشرح،؟ حت دال ب،ا النداب :يد يدو ددرآن أء
حديث حت

شرحوه؟!

ءدائ يد ا دليد الب داعة مدن ال،لدم بالددين ءالتدراي ءالحيداا ،فلديس القدرآن
ءحده يو ال ي ي سر ،ءإ الحديث ءحده يدو الد ي يشدر  ،فودم مدن كتد أل هدا
بشددددر ييددددر م،صددددومين ،كتبدددد عليهددددا الشددددرء الم تصددددرا ،ءالوسدددديطة،
ءالمطولة ،ءكتب عل الشرء حواش ،ءعل الحواشي قريراو ءإفاداو.
ءي ا في ك ال،لوم :الدينية ،ءيير الدينية ...
فددي علددم ال،قيدددا ناددد :شددر «ال قدد ،األكبددر» ل مددام أبددي حني ددة ،ءشددر
«ال،قيددددا الطحاءيدددة» ،ءشدددر «ال،قيددددا الواسدددطية» ،ءشدددر «السنوسدددية»،
ء«ال،قائد النس ية» ،ء«الاويرا» ،ءييريا ...
ءكنددا  -ءنحددن طلبددة فددي كليددة أوددول الدددين بدداألزير  -ندددرب «ال،قائددد
النسد ية» ،ءعليهددا شددر لل،المددة سدد،د الدددين الت تددازاني ،ءعلد الشددر

ددالي

حواش ،لو من :ال يالي ،ءال،صام اإس راييني ،ءعبد الحويم السيالوو ي.
ءفدددي ال قددد :،عرفددد المتدددون الشدددهيرا فدددي المددد اي  ،مثددد « :الوندددد »،
ء«الهدايدددة» عندددد الحن يدددة ،ء«الرسدددالة» ء«م تصدددر خليددد » عندددد المالويدددة،
ء«المنهدددداج» ء«أبددددي شدددداام» عنددددد الشدددداف،ية ،ء«اإلدنددددام» ء«المنتهدددد »
ء«ال د اد» عنددد الحنابلددة ،ءكلهددا حظي د بشددرء مت،ددددا ،م تصددرا ءمطولددة
ءمتوسطة.
ءفدي األودول :عرفد «ءردداو» إمدام الحدرمين ،ء«منهداج» البي داءي،
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ء«مسلم الثبوو» ،ء«م تصدر» ابدن الحاجد  ،ء« وضديح» وددر الشدري،ة،
ءييريا.
ءفي علوم الحديث :عرف «مقدمة» ابدن الصدال ءشدرءحها ،ء« قريد »
النواءي ،ء«ن بة» ابن حار  ...إلا.
ءفي التصوف :عرفد «حودم» ابدن عطداا ءشدرءحها ،بد ءضد ال،المدة
ال بيدي شرحا عل «إحياا علوم الدين» عل س،ت.،
ءفددي اللغددة ءعلومهددا مددن النحددو ءالصددرف ءالباليددة ناددد متونددا ءشددرءحا
ءحواشدددي م،رءفدددة للدارسدددين ،حتددد إن ال،المدددة المر
«القاموب» شرح ،ال

ددد ال بيددددي شدددر

م الم،رءف « اج ال،رءب».

فال يرابة  -إذن  -في شر ي ه األوول التي ءضد،ها حسدن البندا لتودون
أساسا لوحدا ال هم عند ال،املين ل سالم ،ءحدرص علد أن ودون مدوج ا كد
اإليادداز ،مرك د ا ك د التركي د  ،بحيددث يسدده ي ددمها ءح ظهددا ،فهددي أشددب،
ب «المتون» في علم ال قد ،ءييدره مدن ال،لدوم اإلسدالمية ،ءالمتدون دائمدا حتداج
إل شرء

وضدح مراميهدا ،ء ومد مدا سدوت عند ،،ء سدتدل لمدا ذكر د ،مدن

أحوام ءد ايا.
لمن كت حسن البنا ي ه األوول:
ءسددلال الددث دددد يسددالل ينددا ،ءيددو :لمددن كت د حسددن البنددا ي د ه األوددول
ال،شرين؟ ءمن يو الم،ني ب طاب ،ينا من أوناف الناب؟
ءمن الواضح أن ،خاط به ه األوول ون ين:
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األءل :اإلخوان ال،املين أء الماايددين مدن جماعدة «اإلخدوان المسدلمين»،
فمددن الم،لددوم أن «اإلخددوان» يي ددة عامددة ،دام د لتاديددد اإلسددالم فددي عقددول
المسلمين ءن وسهم ءحيا هم :اعتقادا ،ءفورا ،ءخلقدا ،ءسدلوكا .ءددد ضدم فدي
وددد وفها ألواندددا م تل دددة مدددن النددداب ،مدددنهم السدددل ي ،ءمدددنهم الصدددوفي ،مدددنهم
المتمسك بم يبد ،،ءمدنهم إ يدرى التمد ي  ،مدنهم المحدافظ الميدال إلد القدديم،
ءمددنهم المتحددرر الميددال إل د الاديددد ،مددنهم المثقددف بالثقافددة الشددرعية ،ءمددنهم
المثقف بالثقافة المدنية  ...إلا.
ءي د ه األم جددة ءاإ اايدداو الم تل ددة حتدداج إل د «دواسددم مشددتركة» فددي
ال وددر ،ام د بينهددا ،عل د اخددتالف ن عا هددا ،ء وحددد م اييمهددا األساسددية فددي
الق ددايا الوليددة ،ءالمسدددائ الدينيددة الوبددرى ،ءإن بقدددي ب،ددا اإخددتالف فدددي
ال رعياو ءالت صيالو التي يت ،ر أن يت

الناب عليها.

الصنف الثاني :يتمث فدي الاماعداو ءال داو الدينيدة الم تل دة ،التدي كاند
مها الساحة المصرية ،يوم كت اإلمام البنا ي ه األوول ،ءيي شدبيهة إلد
حددد كبيددر بمددا نحددن عليدد ،اليددوم ،ءدددديما دددال الشدداعر ال،ربددي :مددا أشددب ،الليلددة
بالبارحة! ءدال من دال من الغربيين :التاريا ي،يد ن س!،
ءمهما اختلف الناب في ودق ي ه المقولة ،ف ن مما إ ياحدد أن كثيدرا مدن
الموادف ءاألءضام دد تورر أء تشاب ،إل حد ب،يد.
أجد  ...كاند عددين حسددن البنددا رضددي هللا عندد ،ءيددو يوتد يد ه األوددول
ال،شرين  -مرك ا علد الاماعداو الدينيدة الم تلدف ب ،دها مد ب،دا ،التدي
تبادل التاريح ءاإ هام ،إل حد الت سي  ،ب التو ير.
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ءدد رأى ذلك ب،يني رأسد ،،ءلمدس آ داره براحتيد ،،فمند بد ا فادر دعو د،
بمدينددة اإلسددماعيلية حيددث الاماعدداو الدينيددة ذاو اإ ادداه السددل ي ،أء السددني،
مث ا اايا ،ءيدي فيمدا بينهدا تراشد الدتهم ،دم الاماعداو الصدوفية بطردهدا
ءمشدداي ها ءأ باعهددا ءشددارا ها ،مث د ا اايددا آخددر ،م،اديددا ءمناد ددا لال ادداه
األءل ،ءبينهما حر جدلية إ ي مد أءاريا.
ددم يندداك ال،لمدداا ءالوعددا ءال طبدداا ال د ين إ ينتمددون ألحددد الم،سددورين،
ءال ين إ ي،ابون أءل ك ءإ يلإا ،ءإ ي،ابهم أي ا أءل ك ءإ يلإا.
كان ي ا ما رآه ءلمس ،حسن البندا فدي اإلسدماعيلية ،دم مدا رآه ب،دد ذلدك فدي
القايرا  -بصورا أكبر  -بين اإ ااياو الدينية الم تل ة.
ءلما كان الرج مشدغول ال ودر ءالقلد بتوحيدد األمدة المسدلمة التدي فردتهدا
ال الفداو مددن كد جاند  ،حتد دا د ب ،دها ب ،ددا فددي أيدام الحددر ال،الميددة
األءلد  ،ءدددد سددقط آخددر رايددة كاند

امد أمددة اإلسددالم حد

د ال،قيدددا،

ءيي رايدة ال الفدة سدنة 1924م ،ءبدرزو الن عداو القوميدة ءالوطنيدة ،بدديال
للوحدا اإلسالمية ،ءالقومية اإلسالمية.
له ا كان من المهم  -ب من ال رءري  -وحيد الابهدة الداخليدة اإلسدالمية
بو ءسيلة ممونة :جبهة الداعين إل اإلسدالم ،ءالدراف،ين لشد،ارا  ،المتنوعدة،
ءال،مد علد

دديي دائددرا ال الفدداو الدينيددة ءال وريدة بيددنهم ،ءجم،هددم علد

«الحدددد األدنددد » مدددن األودددول ءالم ددداييم اإلسدددالمية التدددي وحدددد ءإ دددرق،
ء قر ءإ باعد.
ءحين أنشي ا حاد للاماعاو الدينيدة فدي مصدر ،أء حدين أريدد إنشدا ه قددم
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الشددهيد به د ه األوددول المرك د ا لتوددون محددورا لتقددي عليدد ،ي د ه الاماعدداو
الم تل ة.
من م ايا ي ه األوول:
ءمن ينا نالحظ في ي ه األوول عدا أمور:
أءإ :أنهددا تادد ،يالبددا إلد المسددائ التددي تلددف فيهددا ءجهدداو النظددر ،بددين
المدارب الدينية دديما ءحدديثا ،كدال الف بدين السدلف ءال لدف مدن المتولمدين،
ءال الف بين اإ ااه الصوفي ءاإ ااه السدل ي ،ءال دالف بدين أنصدار التقليدد
الم يبي ء«الالم يبيين» ...
انيا :أنها مصدوية بحومدة ءاعتددال ،بحيدث يمودن أن يلتقدي عليهدا ال،قدالا
مددن أ بددام ي د ه المدددارب ،إذا ددوافر القدددر ال ددرءري مددن ال هددم ءاإلخددالص
ءالتسامح.
الثا :أن ،دصد فيهدا إلد التركيد ءاإلياداز ،إ إلد الشدر ءالت صدي

ألن

التوس د ءالت صددي فددي ي د ه اأمددور يتدديح فروددة أكبددر لل ددالف ،ء ،دددد اآلراا
ء

اربها ءيو عوس المقصود.
راب،ا ،أنها لدم ،دن كثيدرا بالتوجد ،إلد ال،لمدانيين ،ءالمثق دين قافدة يربيدة،

ءلددو كددان ذلددك مددن دصددديا ءايتمامهددا ألضدداف إل د ي د ه األوددول أوددوإ
أخرى.
ءلهددد ا حدددين أردو أن أدددددم م،دددالم اإلسدددالم لهدددلإا فدددي كتدددابي «اإلسدددالم
ءال،لمانية ءجها لوجد »،ذكدرو مانيدة عشدر م،لمدا ،أء أودال ،ذاو م دمون
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آخر ،ءءجهة أخرى( ،)12ءأعتقد أن ،لو كان اإلمام الشهيد مواني ل ،د مثد مدا
ف،ل  ،ءلو مقام مقال.
ءأءد أن أدول كلمة ينا عن ا ااه التوحيد ءالتامي ءالتوفي بدين الم تل دين
ال ي مي و ب ،وياية اإلمام الشهيد له ه األوول.
ا ااه التامي ءالتوفي :
ءإ ري د أن اإ ادداه التوحيدددي ءالتددوفيقي فددي ي د ه األوددول ءاضددح ك د
الوضددو  ،ءحينمددا بدددأو أكتد فددي شددر يد ه األوددول ءعلد األوددح أنشددر
ب،ا ما كان عندي من شرحها ،عندما بدأو مالة «الدعوا» في الظهدور فدي
أءائد السددب،يناو ب شددراف المرشددد الثال دث األسددتاذ عمددر التلمسدداني رحمدد ،هللا
ج،ل لها عنوانا أساسيا ابتا ،يو« :نحو ءحدا فورية إسدالمية» ،ءمدن وفيد
هللا لنا أن شي نا الغ الي  -ظظ ءمد في عمره في خدمدة اإلسدالم  -لحدظ يد ا
الملحدظ ن سدد ،،فسددم كتابد ،الد ي شددر فيدد ،يد ه األوددول ال،شددرين «دسددتور
الوحدا الثقافية المسلمين».
ءدد كان التووين ال،قلي ءالن سي لحسن البنا يتا ،إل البنداا إ الهددم ،ءإلد
الام إ الت ري .
ءي د ا يددو السددر فددي أن اإلمددام حسددن البنددا لددم ي ص د فددي ب،ددا األمددور،
ء ركهددا لو د فري د يددرى فيهددا رأيدد ،،حسددبما يلددو لدد ،مددن األدلددة ،كمددا فددي
موضوم «التوس » بالنبي ول هللا علي ،ءسلم أء بالصالحين.
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

( )12انظدددر :كتابندددا «اإلسدددالم ءال،لمانيدددة ءجهدددا لوجددد( »،ص )47 - 36ط .دار الصدددحوا
بالقايرا.
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فب،د أن أكد ضرءرا أن يوون المددعو ءالمتوسد إليد ،يدو هللا تد ذكدر أن
د ية التوس «بااه النبي ءنحدوه» ددخ فدي مسدائ «ال درءم ال،مليدة» التدي
يبحددث فيهددا علددم «ال قدد ،»،ءليسد مددن «األوددول ال،قائديددة» التددي يبحددث فيهددا
علددم «التوحيددد» ألنهددا ت،ل د بددال الف فددي كي يددة الدددعاا ،فت ددرج ذلددك مددن
ال،قيدا إل ال،م .
ءب،ددا المتحمسددين لوجه دة م،ينددة ي،يبددون عل د الشدديا رحمدد ،هللا أندد ،لددم
يحسم في ي ا األمر برأي داط  ،ءذلك ألنهم ينظرءن من زاءية ييدر زاءيتد،،
ءيس،ون إل يدف يير يدف ،،ءيسلوون سبال يير سبيل.،
فالرج يريد أن يام األمة عل األيدداف الوبدرى ،ءأن يحشدد ود وفها -
عل اختالف ءجها ها  -في مقابلة القوى الم،ادية ل سالم جهدرا ،ءالمتربصدة
بدد ،سددرا ،ءيحددرص علد أن تناسد ال الفدداو الا ئيددة فيمددا بينهددا لتقددف أمددام
أعدائها و ا كالنهم بنيان مرووص.
ءليس م،ن ي ا أن يتنازل عن أساسياو اإلسدالم ،فهد ا ييدر ءارد فدي يد ا
المقام بحال من األحوال.
ءلهد ا أنوددر ادعدداا الوشددف ءاإللهددام ءالددر ى ،ءاعتباريددا مصدددرا لخحوددام
ءالسددلوك ،ءأنوددر ال رافدداو ءالشددركياو المت،لقددة بالتمددائم ءالرددد ءالوهانددة
ءزيارا القبور ءالغلو في األءلياا ءالوراماو ءنحويا.
كما أنور اإبتددام فدي الددين ،ءشدرم مدا لدم يدالذن بد ،هللا  ...إلدا ،ءدعدا إلد
التمسك بالوتا ءالسنة ،ءالرجوم إليهما في م،رفة أحوام اإلسالم.
فالتامي ءالتوفي ال ي حرص علي ،اإلمدام البندا إنمدا يدو فدي األمدور التدي

شمول اإلسالم

31

ت،دد فيها اإجتهاداو ء تلف فيها ءجهداو النظدر ،فدال بدالب مدن ركهدا دءن
حسم.
ءي ا يو شالن الراس ين من أي ال،لم ،ال ين كثيرا مدا يسداللون فيقولدون :إ
ندري ،أء ي كرءن أدوال أيد ال،لدم ددبلهم ءاخدتالفهم فيهدا ،ءإ يرجحدون ددوإ
عل دول.
ءددد رءى يد ا عدن اإلمدام الشداف،ي رضدي هللا عند ،فدي عددد مدن المسدائ ،
ءعق عل ذلك اإلمام الرازي في «المحصول» فقدال« :يد ا يددل علد كمدال
منصب ،في ال،لم ءالدين.
أمددا ال،لددم :فددخن ك د مددن كددان أيددوص نظددرا ،ءأدق فوددرا ،ءأكثددر إحاطددة
باألوددول ءال ددرءم ،ءأ ددم ءدوفددا علد شددرائط األدلددة ،كاند اإلشددواإو عنددده
أكثر.
أما المصر عل الوج ،الواحدد  -طدول عمدره  -فدي المباحدث الظنيدة بحيدث
إ يتدددردد فيددد ،،فددد لك إ يودددون إإ مدددن جمدددود الطبددد  ،ءدلدددة ال طندددة ،ءكدددالل
القريحة ،ءعدم الودوف عل شرائط األدلة ءاإعتراضاو.
ءأما الدين  -فمن ءجهين:
األءل :أن ،لما لم يظهر ل ،في ،ءج ،الرجحان :لم يستح مدن اإعتدراف ب،ددم
ال،لم ،ءلم يشتغ بالترءيج ءالمدايندة ،بد ودر ب،اد ه عمدا يدو عداج فيد،،
ءذلك إ يصدر إإ عن الدين المتين.
كيف ءدد نق عن عمدر رضدي هللا عند ،اعترافد ،ب،ددم ال،لدم ،فدي كثيدر مدن
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المسائ ( ،)13ءجميد المسدلمين عددءا ذلدك مدن منادبد ،ءف دائل ،،فويدف ج،لدوه
عيبا يهنا؟!
ءالثدداني :ءيددو أندد ،رضددي هللا عندد ،لددم يقدد ابتددداا« :إنددي إ أعددرف يدد ه
المسدداللة» ،ب د ءجددد المسدداللة ءاد،ددة بددين أوددلين ،ف د كر ءجدد ،ءدوعهددا بينهمددا،
ءكي يددة اشددتبايها بهمددا ،ددم لمددا لددم يظهددر لدد ،الرجحددان ركهددا علد

لددك الحالددة

ليوون ذلك ب،ثا ل ،عل ال ور ب،د ذلك ،ءحثا لغيدره مدن الماتهددين علد طلد
الترجيح.
ءيد ا يددو الالئد بالدددين المتددين ،ءال،قد الروددين ،ءال،لددم الوامد  ،بد مددن
أنصف ءاعترف بالح  :علم أن ذلك مما يددل علد رجحدان حالد ،،علد حدال
سائر الماتهدين :في ال،لم ءالدين»(.)14
ءمددا إحظدد ،اإلمددام البنددا مند نحددو نصددف دددرن  -مددن الحاجددة إلد التاميد
ءالتوفي  -إ زلنا نالحظ ،إل اليوم.
ف ي البالد التدي زر هدا داخد ال،دالم اإلسدالمي ،ءفدي الااليداو ءالتام،داو
اإلسالمية التي التقي بها خارج ال،دالم اإلسدالمي ،ءفدي المدل مراو ءالنددءاو
التي شارك فيها فدي أدطدار شدت فدي المشدرق ءالمغدر  -كدان ينداك سدلال
مشددترك يتوددرر ءيلددح ءي ددغط علينددا نحددن الددداعين ل سددالم ،ءالمنتمددين إل د
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

( )13نحو ي ا رءي عن سيدنا عمر رضي هللا عن ،في مواض كثيرا ،منها ما يت،ل بميراي
الاددد ءاإلخددوا ،ءميددراي الواللددة ،ءب،ددا أبددوا الربددا ،ءدددد أخددرج ذلددك عندد ،الب دداري
ءمسلم ءييريما .ءانظر« :سنن البيهقي» ( ،)245/6ء«فتح القري » (.)39/1
(« )14المحصددول فددي علددم أوددول ال قدد »،ل م دام ف ددر الدددين الددرازي .حقي د  .د .طدد ،جددابر
ال،لواني.)528 ،527/2/2( ،
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الاماعاو ءالحركاو اإلسالمية.
ي د ا السددلال يقددول :لمدداذا يظ د ال ددالف دائمددا بددين الاماعدداو اإلسددالمية؟
ءلمدداذا إ توحددد كلهددا فددي جماعددة أء حركددة إس دالمية عالميددة كبددرى بدددل ي د ه
الاماعدداو المت ردددة المتنددا را؟! إن اإ حدداد يقددوي القلددة ،ءاإخددتالف ي دد،ف
الوثرا ،ءلماذا اإختالف بينها؟ أليس كلها ،م لنصرا اإلسدالم ءإدامدة دءلدة
اإلسالم؟! أءليس اإلسالم يدف الامي  ،ءمنطلد الاميد ؟ فلمداذا يت رددون ءإ
ياتم،ون؟ ءلماذا ي تل ون ءإ يتوحدءن؟
ءكددم من د دعدداا م لصددون أن قددوم فددي عصددرنا حركددة إسددالمية عالميددة
ددم كدد الحركدداو ،ء سددتوع كدد الطاددداو ،فتوددون أددددر علددد

ءاحدددا،

التصددددي لتودددتالو القدددوى الم،اديدددة ،ءمدددلامراو الصدددهيونية ،ءالصدددليبية،
ءالشيوعية ،ءالو نية ،التي دد تلف فيما بينها ء ت
ءمما إ ي

علينا.

عل دارب أن يناك عقباو جمة قف في سدبي يد ه الوحددا

المريوبة ،فالوحدا قت ي اإ اق عل األيداف ،ءعل
م عل المنايج ءالوسائ التي ت

ر يبها.

لتحقي األيداف المنشودا.

ددم عل د القيددادا ءالثقددة ب خالوددها ،ءك ايتهددا ،ءددددر ها عل د اسددت دام لددك
الوسائ لتحقي

لك األيداف.

ءي ا ليس من اليسير أن يتوافر إإ داخ الاماعة الواحدا.
ءله د ا أرى أن الحلددم بالحركددة التددي سددتوع ك د الحركدداو ،أء الاماعددة
التي

م ك الاماعة  -حلم جمي  ،ءلون - ،بمنط الواد  -ب،يد التحقي .
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ءاعتقادي ال ي سالت ،في أكثر من كتا  :أند ،لديس مدن ال درءري وحيدد
الاماعاو اإلسالمية ،ءوبها في دال ءاحد ،ب يو دي التقريد بينهدا ،ءإزالدة
أسبا التنافر ءالتناكر بين ب ،ها ءب،دا ،ءال،مد علد أن يودون بينهدا دددر
من التنسي ءالت ايم ءالت،اءن ،بحيدث يومد ب ،دها ب ،دا ،ءبحيدث قدف فدي
الق ددايا الوبيددرا جبهددة ءاحدددا ،كالبنيددان المروددوص ،ءبه د ا يوددون اختالفهددا
اختالف نوم ء راا ،إ اختالف نادا ءورام.
ءممددا ي،ددين علد يد ا التقددار ءالت ددايم ءالت،دداءن مددا ذكرندداه مددن ضددرءرا
ددوفير «حددد أدندد » مددن «الم دداييم المشددتركة» التددي امدد بددين المت ددردين،
ء قددار بددين المتباعدددين ،ء و د الصددلة بددين المتقدداربين ،ءي د ا مددا يموددن أن
لدي ،ي ه األوول إل حد كبير.

***
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األو األءل :اإلسالم نظام حياا شام
ما أحوج الدعوا اإلسالمية في أيامنا إل

وضديح م اييمهدا األودلية للنداب

عامة ءألنصاريا خاودة ،حتد إ ي همهدا أحدد علد ييدر ءجههدا ،أء يحرفهدا
عن حقيقتها ،أء يحاسبها عل يير ما دعو إلي ،،أء ينحدرف عنهدا ألمدر ي،تقدد
نسبتها إلي ،ءيي من ،براا.
له د ا نحدداءل أن ن،ددرض بالشددر ءالتحلي د ل د «األوددول ال،شددرين» التددي
ج،لهدددا اإلمدددام الشدددهيد حسدددن البندددا أساسدددا لوحددددا ال هدددم عندددد جندددود الحركدددة
اإلسالمية ،ءالتي نهج فيها منهج الوسطية ءالتوازن ،ال ي إ يغلو م الغدالين،
ءإ يقصر م المقصدرين ،ءمدن يندا حداءل أن يصدوا يد ه األودول ودياية
تسددم بالحومددة ءاإعتدددال ،ءأراد بهددا أن وددون «محددورا» يلتقددي عليدد ،أبندداا
الاماعاو الدينية الم تل ة التي نتسد كلهدا إلد اإلسدالم ،ءلونهدا تلدف فيمدا
بينها علد فهدم ب،دا النقداط فدي األودول أء ال درءم ،اختالفدا ددد ياريدا إلد
ال صام ءالتناحر ءالتناب باأللقا .
ءربما كدان منشدال يد ا ال دالف فقدد «الميد ان» الد ي يحتومدون إليد ،،ءعددم
حديد المصدر ال ي يستمدءن من ،الم،رفة ءالحودم ،أء الغلدو فدي قددير ب،دا
األمدددور علددد حسدددا أمدددور أخدددرى ،أء اللددددد فدددي ال صدددومة ءسدددوا الظدددن
باآلخرين ،أء عدم ددة الت،بير في المسائ ذاو الوجهين أء الوجوه المت،ددا.
إ ن،ا د إذا رأينددا فددي مصددر مددثال :جماعدداو «أنصددار السددنة المحمديددة»
ء«الام،يددة الشددرعية» ء«شددبا سدديدنا محمددد» ء«جم،يددة الشددبان المسددلمين»
ءجماعدداو «الطددرق الصددوفية» ءييددر ذلددك ،ءلدديس بيددنهم جمي،ددا إإ التراش د
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بددالتهم ،ءادعدداا كد مددنهم أندد ،علد الحد ءحددده ،ءأن ييددره علد الباطد  ،بد
ربما امتد ي ا التراش إل حد و ير ب ،هم ب ،ا.
مودف التام،او الدينية في مصر عند هور دعوا البنا:
ءكان بين يد ه الاماعداو كلهدا عيد مشدترك ،يدو ايتمدام كد ءاحددا منهدا
بناحية م،ينة من رسالة اإلسالم ،ءالتركيد عليهدا ،ءإيمدال الندواحي األخدرى،
أء إسقاطها من الحسا  ،ءربما عابد الد ين يشدتغلون بهدا ءيوجهدون عندايتهم
إليها.
فاماعددة «أنصددار السددنة المحمديددة» ددتهم بددالمر «ال،قيدددا» ء ص د يتها مددن
شددددوائ الشددددرك األكبددددر ءاألوددددغر ،ءمحاربددددة المبتدعددددة الدددد ين يسددددمونهم
«القبوريين» ممن يقدسون «األءلياا» ءيطوفون بد «األضدرحة» ءشدن الغدارا
عل د ال د ين يلءلددون آيدداو الص د او ءأحاديددث الص د او ،كالام،يددة الشددرعية
ءييريدددا ،ءأكبدددر عددددء ألنصدددار السدددنة يدددو «المتصدددوفة» المحدددد ون مدددنهم
ءاألددمون ،الم،تدلون ءالمتطرفون ،النظريون ءال،مليون.
ء«الام،ية الشرعية» ،ن بال،بادا ءب اودة الصدالا علمدا ءعمدال ،ء هدتم
بالدائها عل مدا جدااو بد ،السدنة ،ء حدار اإبتددام فدي ذلدك ءسد،ها ،ء نشدي
مسددداجد خاودددة بهدددا ،ءلونهدددا تبنددد  -مثددد م،ظدددم علمددداا األزيدددر  -مددد ي
األشاعرا في الءي آياو الص او ءأحاديثهدا ،ءلهد ا شدب الحدر بينهدا ءبدين
أنصار السنة ،ءكان لها لهي ءاست،ار دام سنواو طواإ.
ء«جم،يددة الشددبان المسددلمين» م،نيددة بالاان د الثقددافي ،فه دي دددعو إللقدداا
المحاضراو ،ءعقدد النددءاو ،كمدا هدتم بالنشداط الرياضدي ،الد ي جد

إليهدا
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ب،ا الشبا .
ء«شددبا سدديدنا محمددد» عنددوا بموضددوم الس د ور ءاإخددتالط ،ءمددا يت،ل د
بددالمرأا المسددلمة ،ءج،لددوا ذلددك شددغلهم الشدداي  ،ءءد ددوا ضددد يدداراو التحل د
ءاإلباحية ،ء بنوا أكثر األددوال شدددا فدي كد مدا يت،لد بدالمرأا ءاألسدرا ،ءإ
سيما ما يت،ل بلقاا الرج بالمرأا ،ءموضدوم اللبداب ءال يندة ،ءأنودرءا علد
ك من دال ب باحة كشف الوج ،ءالو دين  ...ءكدان النشداط فدي يد ا الميددان يدو
أكبر يمهم ءياية س،يهم.
ءأما «الطرق الصوفية» فب،ا رجالها م لصون واددون ،ءب،دا مدنهم
مقلدددددءن جددددايلون ،ءآخددددرءن دجددددالون مر دددددون  ...ءحتدددد الم لصددددون
الصاددون منهم عاشوا في زاءيدة ضديقة مدن زءايدا الصدر اإلسدالمي الوبيدر
 ...ءكددد مدددا يهمهدددم يدددو الاانددد الرءحدددي الت،بددددي ال دددردي ،أء اإجتمددداعي
المحدءد بحدءد الطريقة ،ءإن لم ي

ذلك كل - ،عند كثير مدنهم  -مدن اإبتددام

في ال،باداو ،ءاإنحراف في ال،قيدا ،ءالسلبية في األخالق.
ي ا يو مودف الاماعاو الديينية ،ءي ا ما كدان يشدغلها مدن د دايا ج ئيدة،
عند هور دعوااألستاذ البنا.
أما أمر اإلسالم باعتباره شري،ة ءنظام حياا ءأمر المسلمين باعتبداريم أمدة
ءاحدا.
أما يلبة القدوانين الوضد،ية علد شدري،ة اإلسدالم ،ءيلبدة األفودار األجنبيدة
فدددي فودددرا اإلسدددالم ،ءيلبدددة اإلباحيدددة الغربيدددة علددد
اإست،مار الصليبي عل ديار اإلسالم ءأمة اإلسالم.

قاليدددد اإلسدددالم ،ءيلبدددة

38

شمول اإلسالم

أمددا الشددري،ة التددي أيمل د  ،ءالحدددءد التددي عطل د  ،ءاألمددة التددي م د د ،
ءال الفة التي حطم  ...ءالدين ال ي ع ل عن وجيد ،الحيداا ءديدادا الماتمد
...
أما ي ا كل ،،فلم شغ ي ه الاماعاو أن سها ب - ،عل خطور د ،ءأيميتد- ،
إإ بصدددورا ضددد يلة ،ءفدددي أحيدددان ءمناسدددباو ندددادرا ،نتيادددة لوجدددود ب،دددا
األش اص األيقا الواعين ال ين لم ون لدو مدن عددد مدنهم جماعدة مدن يد ه
الاماعاو.
كان ج ي ه الاماعاو الدينية  -بريم نيا ها الطيبة ،ءجهوديدا المشدوورا
 م اإلسالم أشب ،بال،ميان ال ين وادفوا فديال ،فالمسدك كد ءاحدد مدنهم باد امن ،ن ،يو ال ي  ،فلما سد لوا عدن ءودف ال يد ددال أحدديم :إند ،عظدم مددب
أملس ألن ،لم يمسك إإ بناب ،،ءدال الثاني :ب يدو جسدم ضد م م درطح ألند،
دد أمسك ببطن ،،ءدال الث :ب يو عمود أسدطواني ددائم ألند ،كدان ددد أمسدك
برجلدد ،،ءدددال رابد دددوإ آخددر ألندد ،أمسددك ب يلدد ،،ءدددال خددامس ييددر مددا دالدد،
األرب،ة ألن ،أمسك ب رطوم ... ،ءك ءاحد من يلإا لدم يصدف ال يد  ،ءإن
دال حقا في ن س ،ألن ،ءوف ما عرف ،من ،فحس  ،ءلو عرف ال يد كلد ،كمدا
خلق ،هللا ءكما ي،رف ،أي البصر لغير رأي ،،ءعدل دول ،ءءو .،
ءك لك كان يلإا ن ب ،هم أن اإلسالم في ال،قيدا ءحدديا  ...ءآخدر فدي
ال،بادا أءإ  ...ء الث في الحشمة ءال ،اف دب ك شيا  ...ءرابد فدي هدارا
القل  ...ءك ءاحد من ي ه األمور وحيح ،ءلون ،ليس ك اإلسدالم ،إنمدا يدو
جان ءاحد من.،
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ءإ مددان شددرعا ءإ عقددال مددن أن هددتم جماعددة مددن الاماعدداو اإلسددالمية
بااند ءاحددد مددن اإلسددالم ،ت صد

فيدد ،،ء ركد عليدد ،نشدداطها ءجهوديددا،

ءيودون اإخدتالف بددين ب ،دها ءب،ددا اخدتالف نددوم إ اخدتالف

دداد(،)15

إنمددا الممنددوم أن نوددر النظددرا الشدداملة ل سددالم ،ءأن ،تقددد ء شددي أن الااند
الدد ي ،ندد بدد ،يددو اإلسددالم ءحددده ،ءأن نوددر علدد اآلخددرين جهددوديم فددي
الميادين األخرى ،ءأإ نت،اءن م،هم في الق ايا الوبرى.
مودف األح ا السياسية:
ءإل جوار ي ه الاماعاو ءال رق الدينيدة ،كاند ينداك جماعداو مدن ندوم
آخددر ،جماعدداو سياسددية يددي التددي سددم «األحد ا » ،كددان يغلد علد يد ه
األح ا  -بص ة عامة « -الوطنية ال،لمانيدة» ،فقدد سدبق «الوطنيدة» هدور
«القوميددة» ،ءخصووددا فددي مصددر ،ءإن لددم د ي د ه األح د ا مددن رجددال
متدددينين فددي خاوددة أن سددهم ءسددلوكهم الش صددي ،إذ لددم وددن ي د ه األح د ا
عقائديددة بددالم،ن ال د ي عددرف بدد ،ب،ددا األح د ا ب،ددد ذلددك فددي بددالد عربيددة
أخرى يير مصر.
ءكان م،ظم دادا األح ا من الرجال ال ين ثق وا قافة أجنبيدة عدن طريد
الب،ثاو إل أءرءبا ،أء عن طري المدارب األجنبية ءالتبشديرية فدي أءطدانهم
ن سددها ،أء عددن طري د المددنهج المسددموم ال د ي ءضدد« ،،دنلددو » ءأمثالدد ،مددن
المبشددرين ءأعددوان المسددت،مرين المسدديطرين عل د أزمددة الت،لدديم ءالتوجيدد... ،
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

( )15عرض لتوضيح فودرا «اخدتالف التندوم ءالت صد » بدين الاماعداو اإلسدالمية فدي
أكثددر مددن كتددا لددي ،ءخصووددا« :أيددن ال ل د ؟» ء«الصددحوا اإلسددالمية بددين اإخددتالف
المشرءم ءالت رق الم موم».
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ءكان د فوددرا يددلإا عددن اإلسددالم وددورا مطابقددة مددن فوددرا األءربيددين عددن
المسدديحية ،فهددو ماددرد عالدددة بددين المددرا ءربدد ،،أي :يددو ديددن «إيددو ي»
محا ،إ عالددة لد ،بنظدام الدءلدة ءإ بشد ون الحيداا ءالسياسدة ءالحودم ،فهد ه
لتطور ال من ،ء اار ال ور اإلنسداني ،الد ي ي ديف كد يدوم جديددا
إل

راي الح ارا ءحياا اإلنسان.
كما أن ال ورا السائدا لدى جمهور المثق ين بالثقافة الحديثة :أن الدين ءال،لدم

طريقددان متقددابالن إ يلتقيددان ،ءأن األمددة الناي ددة التددي ريددد التقدددم بحد يددي
التددي سددلك سددبي ال،لددم ،ء نشددي عليدد ،أبناايددا ،ء قدديم بناايددا ،ء دددم الدددين فددي
ركن دصي من حيا ها( ،)16إن كان إ بد من بقائ!،
مقاءمة التا ئة المصطن،ة لدعوا اإلسالم:
يد ا يددو اإلطددار الد ي ءضد فيدد ،اإلسددالم ،ءيد ا يددو ال هددم السددائد لدد ،حددين
هددور دعددوا اإلخددوان المسددلمين ،ءكددان عل د ملسددس الدددعوا رحمدد ،هللا أن
يواجدددد ،يدددد ا ال هددددم القاوددددر لرسددددالة اإلسددددالم ،ءأن يبددددرز الااندددد الثقددددافي
ءاإجتماعي ءالسياسي ءالاهادي من.،
ءأن يقاءم ي ه التا ئة المصطن،ة لدعو  ،الشاملة ،ي ه التا ئدة التدي ريدد
أن ا ،اإلسالم «نصرانية» أخرى ت

اسم اإلسالم ،ءيو منها براا.

لهد ا أكدد اإلمددام الشدهيد يد ا الم،ند ءكدرره فدي رسددائل ،ءمقاإ د ،ءأحاديثدد،
ءمحاضرا  :،م،ن «شدمول اإلسدالم» كمدا شدرع ،هللا ءرسدول ،،ء ميد بد لك
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

( )16رددندا علد يد ا ال هدم ال دداطي ردا علميددا م صدال فددي كتابنددا «بينداو الحد اإلسددالمي»
فص «الدين في عصر ال،لم» فليرجد إليد ،،نشدر « ،موتبدة ءيبدة» القدايرا ،ء«ملسسدة
الرسالة» بيرءو.
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عن سدائر الاماعداو األخدرى حتد سدمي ذلدك «إسدالم اإلخدوان المسدلمين»،
كما في رسالة «المل مر ال امس».
ءإ يددددرء أن كددددان األودددد األءل مددددن األوددددول ال،شددددرين فددددي رسددددالة
«الت،اليم»  -التي ءض،ها حسن البندا ليوضدح فيهدا أركدان الددعوا  -يقدرر ذلدك
باالا ءءضو فيقول« :اإلسدالم نظدام شدام  ،يتنداءل مظداير الحيداا جمي،دا،
فهو دءلة ءءطن ،أء حوومة ءأمدة ،ءيدو خلد ءددوا ،أء رحمدة ءعدالدة ،ءيدو
قافة ءدانون ،أء علم ءد اا ،ءيو مادا ء درءا ،أء كسد ءيند  ،ءيدو جهداد
ءدعددوا ،أء جدديش ءفودددرا ،كمددا يدددو عقيدددا ودداددة ءعبدددادا وددحيحة سدددواا
بسواا».
ايتمد دعددوا اإلخددوان المسددلمين بددالتركي عل د الاواند اإلسددالمية التددي
أي لدد عمدددا أء جهددال مددن رسددالة اإلسددالم ،مثدد  :الدءلددة ءاألمددة ءالاهدداد،
ءاإدتصاد ءالثقافة ءالقدانون  ...ءمدا إلد ذلدك ،ب،دد أن بد ل اإسدت،مار جهدوده
الابارا ءأن

ماليين طائلة ،ءرب

المي م لصين ألفوداره ،ي،ملدون بود مدا

أء وا لتاريد اإلسالم من م،ن «الحودم ءالدءلدة» كمدا ف،د علدي عبدد الدرازق
في كتاب« ،اإلسالم ءأوول الحودم» ،ءكمدا طبد ذلدك كمدا أ دا ورك فدي ركيدا
 ...ء اريده من م،ن «الاهاد ءالقوا» كما دعا إل ذلدك يدالم أحمدد القاديداني
في الهند ،ءمن ب ،،من ونائ اإلنالي  ،فقد كان ك يم «القادياني» أن يثبد
دعويين كبير ين:
إحدايما :طاعة ءلي األمر ،ءلو كان كافرا.
ءالثانية :إبطال الاهاد في سبي هللا.
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ءإ يسددت يد مددن يددا ين الدددعويين أحددد إإ اإسددت،مار المتسددلط علدد ديددار
المسلمين ،المتحوم في ردابهم ،ءالمستل ل يرا هم.
لماذا بن اإلمام البنا فورا الشمول؟
ءلم يون ل مام البندا ءجماعتد ،خيدار فدي بندي يد ا الشدمول لم،ند اإلسدالم
ألسبا

ال ة:

شَوا تۡالۡم االسكم:
األءل :أن اإلسالم ال ي شرع ،هللا لم يدم جانبدا مدن الحيداا دءن آخدر ،فهدو
بطبي،ت ،شام لو نواحي الحياا ،مادية ءرءحية ،فرديدة ءاجتماعيدة ،حتد إن
أطول آية في كتا هللا أن ل في شدالن مدن شد ون الددنيا يدو كتابدة «الدديون»:
ىلكتُبُو ُ َو ۡلَۡ ۡكتُىب ب َّۡۡىنَ ُكمۡ كَات ب
سىَ َ ۡ
ِّىبُ
{يَََُٰٓيِّ ََا للَّ ِّذينَ َُا َمنُ َٰٓواْ ِّإذَا تَدَايَنتُم ِّبد َۡي ٍن ِّإلَى َٰٓ أ َ َءىَ ِّم َ
ب َك ََا عَلَّ ََجُ َّ
لَّللُ َ ۡلَۡ ۡكت ُ ۡىب َو ۡلۡ َُۡ ِّلى َِّ للَّىذَِّ َعلَ ۡۡى ِّج ۡلل َحى ِّ }...
ب كَاتِّبٌ أَن يَ ۡكت ُ َ
بِّ ۡللَۡ ۡد ِّا َو ََل يَ ُۡ َ

[البقرا ]282 :اآلية.
ءالقرآن ال

للصىَۡا ُم [ }...البقدرا]183 :
ب َ
ي يقول{ :يَََُٰٓيِّ ََا للَّ ِّذينَ َُا َمنُواْ ُكتِّ َ
علَ ۡۡ ُك ُم ِّ

صىا ُ
ىب َ
علَ ۡىۡ ُك ُم ۡلل ِّق َ
يو ن س ،ال ي يقول في ن س السورا{ :يَََُٰٓيِّ ََا للَّ ِّذينَ َُا َمنُواْ ُكتِّ َ
علَى ۡىۡ ُكمۡ إِّذَا َ َى َ أ َ َ ىدَ ُك ُم
ىب َ
ِّى ۡللقَ ۡتلَى } [البقددرا ،]178 :ءيدو الد ي يقدول فيهدداُ { :كتِّ َ
ۡلل ََ ۡو ُ
وِ} [البقدرا ،]180 :ءيقدول
ت ِّإن ت َ َ كَ َخ ۡۡ ا ا ۡلل َو ِّ َّۡةُ ِّل ۡل َو ِّلد َۡي ِّن َو ۡلۡل َ ۡق َ ِّبۡنَ ِّب ۡلل ََ ۡۡ ُ ِّ
سى َٰٓ أَن ت َ ۡك َ ُهىواْ ش َۡىۡا َو ُه َىو
علَ ۡۡ ُك ُم ۡلل ِّقتَا ُا َو ُه َىو ُكى ۡ لَّ ُكىمۡع َو َ
ب َ
ع َ
في ذاو السوراُ { :كتِّ َ
َخ ۡۡ لَّ ُكمۡ } [البقرا ]216 :عبر القرآن عن فرضية ي ه األمور كلها ب،بدارا ءاحددا:

{ ُكتِّ َب َعلَ ۡۡ ُك ُم}.
فه ه األمور كلها ممدا كتبد ،هللا علد المدلمنين ،أي :فرضد ،علديهم :الصديام
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من األمدور الت،بديدة ،ءالقصداص فدي القدوانين الانائيدة ،ءالوودية فيمدا بسدم
«األحوال الش صية» ،ءالقتال في ال،الداو الدءلية.
ءكلها واليف شرعية يت،بد بتن ي يا الملمندون ،ءيتقربدون بهدا إلد هللا ،فدال
يتصدددور مدددن مسدددلم دبدددول فرضدددية الصددديام ،ءرفدددا فرضدددية القصددداص أء
الووية أء القتال.
إن الشري،ة اإلسالمية حاكمة عل جمي أف،ال المول ين ،فال ي لدو ف،د ءإ
ءاد،ة من الودائ إإ ءلهدا فيهدا حودم مدن األحودام الشدرعية ال مسدة ،كمدا ددرر
ذلك األووليون ءال قهاا من ك الطوائف ءالم اي المنتسبة إل الملة.
ءدددد دل عل د ي د ا الشددمول القددرآن ءالسددنة ،فقددد دددال ،ددال م اطددا رسددول،
ىىَ شَىى ۡ ُ َو ُهىىدا َو َر ۡ ََىىة
وددل هللا عليدد ،ءسددلمَ { :ونَ َّز ۡلنَىىا َ
علَ ۡۡىىكَ ۡلل ِّكت َ َ
ىىب تِّ ۡبَۡنىىا ِّل ُك ِّ
َوب ُۡش َ ا ِّل ۡل َُ ۡس ِّل َِّۡنَ } [النح .]89 :

ءدد ب أن رسول هللا ول هللا علي ،ءسلم ما رك أمدرا يقربندا مدن هللا إإ
ءأمرنددا بدد ،،ءإ ددرك أمددرا يب،دددنا عددن هللا إإ نهانددا عندد ،،حت د

ركنددا عل د

المحاة البي اا« :لۡلَا كنَارهاَ ،ل يزيغ عنَا إَل هالك»(.)17
فاإلسالم يو رسالة الحياا كلها ،ءرسالة اإلنسان كل ،،كمدا أند ،رسدالة ال،دالم
كل ،،ءرسالة ال من كل.)18(،
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

( )17مددن حددديث رءاه ابددن ماجدد ،)43( ،ءأحمددد فددي «مسددنده» ،ءالحدداكم مددن طريقدد ،عددن
ال،رباض بن سدارية «المسدتدرك» ( ،)97 ،96/1ءابدن أبدي عاودم فدي «السدنة» ب سدناد
حسن كما دال المن ري.
( )18انظر في ذلك :خصيصة «الشدمول» مدن كتابندا «ال صدائ ال،امدة ل سدالم» ،ءكد لك
اإلسدالمية
«ال هم الشمولي ل سدالم ءالتحد ير مدن ا ئدة اإلسدالم» مدن كتابندا «الصدحوا
=

44
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االسكم ي ض ت ز ة أ كامج وتۡالَۡج:
الثاني :أن اإلسالم ن س ،يرفا ا ئة أحوام ،ء ،اليم ،ءأخد ب ،دها دءن
ب،ا.
ءدد اشتد القرآن في إنوار يد ا المسدلك علد بندي إسدرائي  ،فقدال ،دال فدي
ب َوت َ ۡكفُ ُ ونَ بِّبَ ۡۡض َ ََا َء َزآَٰ ُُ َمن يَ ۡفَۡى َُ ذَ ِّلىكَ ِّمىن ُكمۡ
خطابهم{ :أ َ َت ُ ۡؤ ِّمنُونَ بِّبَ ۡۡ ِّ
ض ۡلل ِّكت َ ِّ
ب َو َمىا َّ
عََّىا
لَّللُ ِّبغَ ِّفى ٍَ َ
إِّ ََّل ِّخ ۡزَ ِّ ۡلل َحَۡو ِّل للدِّ ۡنَۡ عا َويَ ۡو َم ۡلل ِّقَۡ ََ ِّة يُى َ ِّونَ إِّلَى َٰٓ أَش َِّىد ۡللَۡىذَا م ِّ

ت َ ۡۡ ََلُونَ } [البقرا.]85 :
ءلما أح ب،ا اليهود أن يددخلوا فدي اإلسدالم بشدرط أن يحت ظدوا بدب،ا
الشددرائ اليهوديددة مث د  :حددريم يددوم السددب  ،أب د الرسددول علدديهم ذلددك ،إإ أن
يدخلوا في شرائ اإلسالم كافة.
ءفي ذلدك ند ل دولد، ،دال { :يَََُٰٓيِّ ََىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُىواْ ل ۡ ُخلُىواْ ِّى للس ِّۡىل ِّم َكا َٰٓ َّىة َو ََل
تَتَّبُِّۡواْ ُخ ُ
ت لل َّ
ش ۡۡ ََ ِّن إِّنَّ عجُ لَ ُكمۡ َعدُو ِّمبِّۡن} [البقرا.)19(]208 :
َ َو ِّ
ءخاطد هللا سدبحان ،رسدول ،ودل هللا عليدد ،ءسدلم فقدالَ { :وأ َ ِّن ل ۡ ُكىم بَ ۡۡىنََُم
ض َمىا َٰٓ أ َ َ
بِّ ََا َٰٓ أ َ َ
نىز َا َّ
نز َا َّ
لَّللُ إِّلَ ۡۡىكَ }
لَّللُ َو ََل تَتَّبِّ ۡع أ َ ۡه َوآَٰ َُ ُهمۡ َول ۡ ذَ ۡر ُهمۡ أَن يَ ۡفتِّنُوكَ ع بَىن بَ ۡۡى ِّ

[المائدا.]49 :
فهنددا يح د ر هللا رسددول ،مددن ييددر المددلمنين أن يصددرفوه عددن ب،ددا أحوددام
ـــ ـــ

= ءيموم الوطن ال،ربي ءاإلسالمي» (ص.)98 - 68
( )19يقول ابن كثير في سدير اآليدة« :يقدول هللا ،دال آمدرا عبداده المدلمنين بد ،،المصدددين
برسول :،أن يالخ ءا بامي عرى اإلسالم ءشرائ ،،،ءال،م بامي أءامدره ،ء درك جميد
زءاجددره ،مددا اسددتطاعوا مددن ذلددك» « سددير ابددن كثيددر» ( )247/1ط .دار إحيدداا التددراي
ال،ربي بيرءو.
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اإلسالم ،ءيو خطا لو من يقوم بالمر األمة من ب،ده.
ءالحقيقدددة أن ،ددداليم اإلسدددالم ءأحوامددد ،فدددي ال،قيددددا ءالشدددري،ة ءاألخدددالق
ءال،باداو ءالم،امالو إ ل ي أكلها إإ إذا أخد و متواملدة ،فد ن ب ،دها إزم
لدب،ا ،ءيددي أشددب« ،بوود ة طبيددة» كاملدة موونددة مددن يد اا متوامد  ،ءدءاا
متنوم ،ءحمية ءامتنام من ب،ا األشياا ،ءممارسة لب،ا التمرينداو ،فلودي
حق ي ه الوو ة يدفها إ بد من ن ي يا جمي،ا ،ف ن رك ج ا منها ددد يدل ر
في النتياة كلها.
الحۡال و دل َل تت زأ وَل تنقسم:
الثالث :أن الحياا ن سها ءحدا إ نقسم ،ءك إ يتا أ.
ءإ يمون أن صلح الحياا إذا ول اإلسالم جد اا منهدا كالمسداجد ءال ءايدا
يحومها ءيوجههدا ،ء ركد جواند الحيداا األخدرى لمد اي ءضد،ية ،ءأفودار
بشرية ،ءفلس او أرضية ،وجهها ء قوديا.
إ يموددن أن يوددون ل سددالم المسدداد ،ءيوددون لل،لمانيددة المدرسددة ءالاام،ددة
ءالمحومددددة ءاإلذاعددددة ءالتل دددداز ءالصددددحافة ءالمسددددر ءالسددددينما ،ءالسددددوق
ءالشارم ،ءب،بارا أخرى :الحياا كلها!
كمددا إ يموددن أن يصددلح اإلنسددان إذا كددان وجيدد ،الاان د الرءحددي لدد ،مددن
اختصدداص جهددة كالدددين ،ءالاان د المددادي ءال،قلددي لدد ،مددن اختصدداص جهددة
أخرى كالدءلة الالدينية.
فالواد أن إ مثنوية في اإلنسان ،ءإ في الحياا ،فلديس فيد ،ءإ فيهدا انقسدام
ءإ ان صال.
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إن ،يو اإلنسان برءح ،ءماد  ،،فدال فصد ءإ ريد  ،كمدا يليدد ذلدك ال،لدم
الحديث ن س ،،ءك لك الحياا.
إن اإلنسان إ ينقسم ،ءالحياا أي ا إ نقسم.
ءكددد ال لسددد او ءالمددد اي الثوريدددة أء «اإليدددديولوجياو» اإنقالبيدددة فدددي
التدداريا ءفددي عصددرنا ذاو طدداب كلددي شددمولي ،ءلهد ا ددرفا ا ئددة الحيدداا،
ء دددالب أن سددديطر علددد جددد ا منهدددا دءن جددد ا ،بددد إ بدددد أن قوديدددا كلهدددا،
ء وجهها جمي،دا ءفقدا ل لسد تها ،ءنظر هدا الوليدة للوجدود ءللم،رفدة ءللقديم ،ءهلل
ءاإلنسان ءالتاريا.
يقول أحد اإشدتراكيين ال،در الم،درءفين( )20فدي بريدر يد ا اإ اداه« :إن
فهم اإشتراكية عل أنها نظام ادتصادي فحسد يدو فهدم خداطي ،فاإشدتراكية
قدم حلوإ ادتصادية لمسائ كثيرا ،ءلون يد ه الحلدول جمي،دا ليسد إإ ناحيدة
ءاحددا مدن نددواحي اإشدتراكية ،ءفهمهدا علد أسداب يد ه الناحيددة الواحددا فهددم
خددداطي إ ين ددد إلددد األعمددداق ،ءإ يت،دددرف إلددد األسدددس التدددي قدددوم عليهدددا
اإشتراكية ،ءإ يتطل إل اآلمال الب،يدا التي ي إليها اإشتراكية».
«  ...فاإشددتراكية مدد ي للحيدداا ،إ مدد ي لالدتصدداد ،مدد ي يمتددد إلدد
اإدتصداد ءالسياسدة ءالتربيددة ءالت،لديم ءاإجتمددام ءالصدحة ءاألخددالق ءاألد
ءال،لم ءالتاريا ،ءإل ك أءج ،الحياا كبيريا ءوغيريا.
ءأن وون اشتراكيا ي،ني أن يوون لك فهم اشتراكي لو يد ا الد ي ذكدرو،

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

زمندا مدا أميندا عامدا لحد الب،دث اإشدتراكي
( )20يو الدكتور منيف الرزار  -ال ي انت
ال،ربي في كتا «دراساو فدي اإشدتراكية» الد ي وددر عدام 1960م ،ءيحمد مقداإو
ل،دد من دادا «الب،ث».
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ءأن يوون لك ك ا اشتراكي ي م ك ي ا ال ي ذكرو».
م يلكد الوا

أن يد ه النظدرا الشداملة ليسد مقصدورا علد اإشدتراكية،

ءإنما يي األساب في الم اي اإجتماعية األخرى.
ءلقد برر الوا

شمول الم اي اإجتماعيدة ،ءا سدام نطادهدا بحيدث تسد

إل د ك د المادداإو ،ءأن

د الحلددول لو د المشددوالو بددالن ... « :سددب ي د ه

النظددرا الشدداملة  -أن الحيدداا ن سددها شدديا ءاحددد  ...يددار ءاحددد ،إ ي،ددرف ي د ا
التقسديم الد ي ي ترعد ،عقلنددا ،لوددي يسده علد ن سدد ،إدراك حقدائ الحيدداا ،ددم
ينس أن ،يو ن س ،ال ي دام بهد ا التقسديم ،ءيظدن أن الحيداا كاند مقسدمة يود ا
من األزل.
فالحياا إ ،رف شي ا اسم ،اإدتصاد ،من صال عدن شديا اسدم ،اإجتمدام،
ءشيا آخر اسم ،السياسة.
الحياا شيا متوام متص  ،ءلودن عقلندا ال،داج المغدرم بالتحليد ءالددرب
لن يتمون من القيام به ا التحلي ءالدرب ،إذا ءاج ،الحياا كو دائم ب ا د ،،فهدو
م طر إل أن يقسم الحياا إل أءج ،،ءإل ألوان ،ءإل أندوام مدن ال،الدداو،
فيسددمي ب ،ددها ادتصددادا ،ءيسددمي ب ،ددها اآلخددر سياسددة ،ءب ،ددها اجتماعددا،
ءأخالدا ،ءدينا ،ء اري ا ،ءأدبدا ،ءعلمدا  ...إلد آخدر يد ه السلسدلة إن كدان لهدا
آخر ...
الحياا  ...كدالنهر ،شديا ءاحدد متصد مسدتمر  ...ءكد لك حيداا أي ماتمد ،
كبير أء وغير  -أمة أء أسرا ،حوومة أء ح

.

فمودددف أي ماتم د إزاا الحريدداو السياسددية يقددرر مود دد ،مددن اإدتصدداد،
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ءمود  ،من النظم اإدتصادية يقرر مود  ،مدن الحريداو السياسدية ،ءكد لك مدن
اإست،مار ءمن األخالق ،ءمن الت،ليم ،ءمن األد  ،ءمن التاريا  ...إلد آخدر
ي ه السلسلة التي إ نتهي».
ءي ل
به ا الم،ن

الوا

من ذلك إل

الكيد الص ة الشداملة لالشدتراكية فيقدول... « :

صبح كلمة اإشتراكية إذن كلمة إ قتصر عل الت،بير عن حالدة

ادتصددادية م،ينددة فحس د  ،ب د يددي ،بيددر عددن نددوم مددن الحيدداا بالكملهددا بامي د
ءجويها» .اي .
ي ه يي طبي،ة األيديولوجياو اإنقالبية كلها ،فلمداذا يدراد ل سدالم ءحدده -
ءيو بطبي،ت ،رسالة شاملة :عقيددا ،ءشدري،ة ،ءأخالددا ،ءح دارا  -أن يقصدر
رسالت ،عل المساجد ءالمحاكم الشرعية؟!
ءل،ل ،لو رضي ب لك ما ركوه يستق به ه المساجد يوجههدا كمدا يريدد ،ءإ
لك المحاكم يق ي فيها بما يشاا(.)21
إن المسيحية التي يقول إنايلها« :دم مدا لقيصدر لقيصدر ،ءمدا هلل هلل» حدين
ءجدددو ال روددة ءالقددوا لددم يسدد،ها أن دددم شددي ا لقيصددر ،ءلددم سددتط إإ أن
سددود ،ء وجدد ،الحيدداا كلهددا الوجهددة التددي ددلمن بهددا ،مث د ك د األيددديولوجياو
الدينية ءال،لمانية دديما ءحديثا.
ف ذا كان يد ا شدالن المسديحية ،فويدف باإلسدالم الد ي يدالب أن يقسدم اإلنسدان
بددين مددادا ءرء من صددلتين ،أء يقسددم الحيدداا بددين هللا ءديصددر ،ءإنمددا يا،دد

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

( )21فددي عدددد مددن بددالد المسددلمين اعتدددو الحوومدداو ال،لمانيددة عل د الا د ا البددادي لهددم مددن
التشري  ،ءيو المت،ل باألسرا أء ما سمي «األحوال الش صية» ،كما أن المساد لدم ي،دد
حرا في أن يقول كلمة اإلسالم كما يشاا ،ب كما شاا السلطة!!
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ديصر ءما لقيصر هلل الواحد األحد؟!
{أ َ َ َغ ۡۡ َ َّ
لَّللِّ أ َ ۡبت َ ِّغ

َِّ أ َ َ
نز َا ِّإلَ ۡۡ ُك ُم ۡلل ِّكت َ َب ُمفَصَّك} [األن،ام.]114 :
َ كََا َو ُه َو للَّذ َٰٓ

س ُن ِّمنَ َّ
لَّللِّ ُۡكَا ِّلقَ ۡوم يُوقِّنُونَ } [المائدا.]50 :
{أ َ َح ُۡك َم ۡلل َ َِّ ِّلَّۡ ِّة يَ ۡبغُونَ َو َم ۡن أ َ ۡ َ

جوان أساسية في اإلسالم الشام :
أشار اإلمام البنا في األو األءل مدن أودول ،ال،شدرين إلد عددا جواند ،
اعتبريا أساسية في اإلسالم الشام كما ي هم ،،ءكما يلمن ب.،
من هذ ال وانب:
 - 1الاان السياسي :ءيو ما عبر عن ،بقول« :،فهدو دءلدة ءءطدن ،أء حوومدة
ءأمة».
 - 2الاان األخالدي :ءيو مدا عبدر عند ،بقولد« :،ءيدو خلد ءددوا ،أء رحمدة
ءعدالة».
 - 3الاان الثقافي أء ال،لمي.
 - 4ءك لك القانوني أء الق ائي.
ءيما ما عبر عنهما بقول« :،ءيو قافة ءدانون ،أء علم ءد اا».
 - 5ءكدد لك اإدتصددادي أء المددادي :ءيددو مددا عبددر عندد ،بقولدد« :،ءيددو مددادا
ء رءا ،أء كس ءين ».
 - 6الاان الاهادي.
 - 7ءك لك الاان الدعوي.
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ءيما ما عبر عنهما بقول« :،يو جهاد ءدعوا ،أء جيش ءفورا».
 - 9 ،8ءي ا إل الاانبين األساسيين في ك دين ،ءيدو مدا عبدر عنهمدا بقولد:،
«كما يو عقيدا واددة ،ءعبادا وحيحة ،سواا بسواا».
ءي ه الاوان كلها ءاضحة مام الوضو في ذين األستاذ البنا ،ءيدي مدن
الثبوو لدي ،،ءالرسوو في عقل ،ءدلبد ،،بحيدث ،دد مدن اليقينيداو أء البدديهياو
الدينية ،ءاألدلة عليها من الوتا ءالسنة ءيدي السلف ءأدوال األئمة أكثدر مدن
أن حصر.
ءله ا

يلكديا ك التالكيد في ك مناسبة ،ليت،لم الاايد  ،ءيتنبد ،الغافد ،

ءيت كر الناسي ،ءيتثب المر او ،ءي داد ال ين آمنوا إيمانا.
أكديا في بيانا د ،ءمل مرا د ،ال،امدة ،ءفدي لقااا د ،ءجلسدا  ،ال اودة ،ءفدي
درءس ،ءمحاضرا  ،،ءفي رسائل ،ءمقاإ .،
ءما نشر من رسائ البنا أبين بريان عل ما نقول.
نقددرأ ذلددك فددي رسددالة المددل مر ال ددامس «ءدددد ان،قددد سددنة 1357ي د » ال د ي
حدي فيها عن «إسالم اإلخوان المسلمين» بشدمول ،ء واملد ،)22(،مبيندا شدمول
ال وددرا ،ءشددمول الحركددة أي ددا ،ء نددوم أنشددطتها التددي اسددتوعب كد جواند
الحياا قريبا.
ءفي مل مر طلبة اإلخوان المسلمين ال ي ان،قد فدي ن دس السدنة ءددد حددي
في ،عن اإلسالم الشام  ،ءعن الدين ءالسياسة ،داخلية أء خارجية ،ءعدن سد،ة
التشري اإلسالمي.
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

( )22انظر :ن

كالم اإلمام الشهيد في الملح آخر الوتا .
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ءفدي رسددالة «نحددو النددور» الد ي ب،ددث بهددا إلد الملدك فددارءق ءإلد رئدديس
حوومددة مصددر ،ءإل د عدددد مددن الملددوك ءالر سدداا ءالش صددياو البددارزا فددي
ال،الم اإلسالمي «ءذلك في سنة 1366ي » مبينا فيها :أن اإلسدالم ك يد ب مدداد
األمة الناي ة بو ما حتاج إلي.،
ءفددي رسددالة «مشددوال نا فددي ضددوا النظددام اإلسددالمي» ءيددي فددي األو د
مقددداإو كتبهدددا فدددي جريددددا «اإلخدددوان المسدددلمون» اليوميدددة ،موجهدددة إلددد
المس ولين ،ءرجال الهي او الرسمية ءالنيابية ءالش،بية ءاإجتماعية ءمدوجهي
الامايير.
ءلددن أ ،ددرض ينددا لشددر الاوان د التسدد،ة  -أء عل د األد د السددب،ة األءل
المقصودا بال كر  -في األو األءل ألن شرحها ي،ني شر اإلسالم كل.،
ءحسدبي ينددا أن أركد علد جددانبين علد يايددة مددن األيميددة ،ركد عليهمددا
الشهيد البنا لما رأى جه كثير من مسلمي عصره بهما ،ءي لتهم عنهما.
يددد ان الاانبدددان يمددددا :الدءلدددة ءالاهددداد ،أء الااندددد السياسدددي ءالااندددد
الاهادي ،ءموانهما من اإلسالم.
فلن

كال منهما بحديث ،عل ددر ما يتس المقام.

موانة الدءلة من اإلسالم:
«اإلسالم دءلة ءءطدن ،أء حوومدة ءأمدة» يد ا أءل مدا أكدده حسدن البندا فدي
بيان فورا الشمول.
إن إعالن ي ه الحقيقة ء الكيد يد ه الق دية« :أن اإلسدالم دءلدة ءءطدن ،كمدا
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يددو عقيدددا ءعبددادا» كددان إحدددى السددماو البددارزا التددي ميدد و بهددا الدددعوا
اإلسددالمية مندد

هوريددا ،أكددد الشددهيد البنددا يدد ا الم،ندد فددي جميدد رسددائل،،

ءكتابا  ،ءمحاضرا  ،،ءكان له ا التالكيد أسباب - ،كما ذكرنا من دب .
فقدد اسددتطام اإسدت،مار الصددليبي الد ي حودم بددالد المسدلمين أن يغددرب فددي
أفوار الوثيرين من أبناا المسلمين فورا يريبة خبيثدة ملدايدا :أن اإلسدالم ديدن
إ دءلة« :دين» بالم هوم الغربي لولمة «الدين» ،أما ش ون الدءلة فال ودلة لد،
بها ،ءإنما ينظمها ال،ق اإلنساني ءفقا لتاارب ،ء رءف ،المتطورا!
لقد أرادءا أن يطبقوا عل اإلسالم فدي الشدرق مدا طبد علد المسديحية فدي
الغر  ،فوما أن النه ة يناك لم تم إإ ب،د التحرر من سدلطان الددين ،فود لك
يا أن قوم النه ة في شردنا ال،ربي اإلسالمي عل أنقاض الدين!
م أن الددين ينداك م،نداه الونيسدة ءسدلطة البابدا ،ءاسدتبداد رجدال الوهندوو
بال مائر ءاألرءا  ،فالين ي ا مدن الددين يندا ،ءلديس فيد ،بابدا ءإ كهندوو ءإ
()23

استبداد بال مائر ءاألرءا ؟!

عل ك حال ،لقد ناح اإسدت،مار فدي خلد ف داو دلمن أن الددين إ مودان
ل ،في وجي ،الدءلة ء نظيمها ،ءأن الدين شيا ءالسياسة شديا آخدر ،ءأن يد ا
ياري عل اإلسالم ،كما جرى عل المسيحية ،ءكان مدن الشد،اراو الم دللة
التي شاع أن «الدين هلل ءالوطن للامي » ،ءيدي كلمدة حد يدراد بهدا باطد ،
ءيمون أن قل عل ك الوجوه ،فنستطي أن نقدول :إن الددين هلل ءالدوطن هلل،
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

( )23انظر :فصد «ديدن إ دءلدة» مدن كتدا «ال ودر اإلسدالمي الحدديث ءودلت ،باإسدت،مار
الغربي» للدكتور محمد البهي .ءانظدر :فصد «دءلدة إسدالمية إ دءلدة دينيدة» مدن كتابندا
«بيناو الح اإلسالمي ءشبهاو ال،لمانيين ءالمتغربين».
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أء :الدين للامي ءالوطن للامي  ،أء :الدين للامي ءالوطن هلل!
ءإنما مراديم بولمة «الدين هلل» أن الدين مارد عالدة بدين ضدمير اإلنسدان
ءرب ،،ءإ موان ل ،في نظام الحياا ءالماتم .
ءكددان أبددرز مث د عملددي ل د لك يددو «الدءلددة ال،لمانيددة» التددي أدامهددا كمددال
أ ددا ورك فددي ركيددا ،ءفرضددها بالحديددد ءالنددار ءالدددم علدد مامددوم الشدد،
التركي المسلم ،ب،د حطيم ال الفة ال،ثمانية آخر حصدن سياسدي بقدي ل سدالم
ب،د ورام القرءن ،م الصليبية ءاليهودية ال،المية.
ءدد أخ و الحووماو في البالد اإلسالمية األخرى قلد ركيدا الاديددا علد
درجدداو مت اء ددة ،فالدصددي اإلسددالم عددن الحوددم ءالتشددري فددي األمددور الانائيددة
ءالمدنيددة ءنحويددا ،ءبقددي محصددورا فيمددا سددمي «األحددوال الش صددية» كمددا
أدصي عن التوجي ،ءالتال ير في الحيداا الثقافيدة ءالتربويدة ءاإجتماعيدة ،إإ فدي
حدددءد ض د يلة ،ءفسددح الماددال ك د الماددال للتوجيدد ،الغربددي ءالثقافددة الغربيددة
ءالتقاليد الغربية.
ءلم ي ف ب،ا ال عماا السياسيين ال،ر إعاابهم با اداه أ دا ورك ،حتد
إن زعددديم حددد

مصدددري كبيدددر م،دددرءف ءرئددديس ءزراا حينددد اك ددددال فدددي

صريح ل :،إنني م،ا بال ح ظ بومال أ ا ورك ءفهم ،لم،ن الدءلة الحديثدة
 ...ءرد عليدد ،المرشددد الشددهيد فددي خطددا م،ددرءف ،نشددر  ،جريدددا «اإلخددوان
المسلمون» اليومية فيما ب،د.
ءكان من أبرز المظاير لناا الغ ء الثقافي الغربدي أن «ال ودر ال،لمداني»
الدخي ال ي ينادي ب صد الددين عدن الدءلدة لدم يقدف عندد الرجدال «المددنيين»
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ءحديم ،بد ،ددايم إلد ب،دا الد ين درسدوا دراسدة دينيدة فدي م،هدد إسدالمي
عري كاألزير ،كما ال ذلك فدي كتدا الشديا علدي عبدد الدرازق «اإلسدالم
ءأوول الحوم».
ءمددن اإلنصدداف أن نقددول :إن يدد ا الوتددا دددد أحدددي ضدداة يائلددة حددين
ودءره في الماتم عامة ،ءفي األزير خاوة ،ءددد شدول يي دة مدن علمداا
األزيدر لمحاكمددة ملل دد ،،فق د بتاريددده مدن شددهادا ال،الميددة ،ءإخراجدد ،مددن
زمددرا ال،لمدداا ،كمددا رد عليدد ،كثيددر مددن ال،لمدداا ءالم وددرين أزيددريين ءييددر
أزيريين(.)24
كددان إ بددد إذن مددن الكيددد الودددوف فددي ءجدد ،ال،لمانيددة ءدعا هددا ءمبرريهددا،
بتالكيد شمول اإلسالم ،ءإبراز ي ا الااند الحدي مدن أحوامد ،ء ،اليمد :،جاند
الدءلة ،ء نظيمها ،ء وجيهها بالحوامد ،ءآدابد ،،ءإعدالن أن ذلدك جد ا إ يتاد أ
من نظام اإلسالم.
الدلي من نصوص اإلسالم:
ءلم يون ي ا ابتوارا من الحركدة اإلسدالمية ءملسسدها ءدعا هدا ،بد يدو مدا
نطد بد ،نصدوص اإلسدالم القاط،دة ،ءءددائ اري د ،الثابتدة ،ءطبي،دة دعو د،
الشاملة.
أما نصوص اإلسالم فحسبنا منهدا آيتدان مدن سدورا النسدااِّ { :إ َّن َّ
لَّللَ َي ۡىُ ُم ُ ُكمۡ
ىاس أَن ت َ ۡح ُك َُىواْ بِّ ۡللَۡ ۡىد ِّا إِّ َّن َّ
لَّللَ نِّ ََِّّۡىا
أَن ت ُ َؤ ِّواْ ۡلۡل َ َمنَ ِّ
ت إِّلَ َٰٓ أ َ ۡه ِّل ََىا َوإِّذَا َ ك ََۡىتُم بَ ۡىۡنَ للنَّ ِّ
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

( )24ممن ردءا علي ،ال،المة الماايد محمد ال
سماه «نقا كتا اإلسالم ءأوول الحوم».

ر حسين ،شديا األزيدر األسدب فدي كتدا
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يَ ِّۡ ُ
لَّللَ َوأ َ ِّاُۡۡىىواْ
سى ِّىَۡ بَۡا بَ ِّصىىۡ ا  58يَََُٰٓيِّ ََىىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُى َٰٓىواْ أ َ ِّاُۡۡىىواْ َّ
ظ ُكىىم بِّى م ِّ َٰٓٱج إِّ َّن َّ
لَّللَ َكىىانَ َ

سىىو ِّا}
ش ى ۡ ُ َ ى ُ ِّو ُ إِّلَ ى ل ََّّللِّ َولل َّ ُ
سىىو َا َوأُوْ ِّل ى ۡلۡل َ ۡم ى ِّ ِّمىىن ُكمۡع َ ى َِّن تَنَ ى َز ۡعتُمۡ ِّ ى َ
لل َّ ُ
[النساا.]59 ،58 :
فال طددا فددي اآليددة األءلد للددوإا ءالحوددام ،أن يرعددوا األماندداو ءيحومددوا
بال،ددل ،فد ن إضدداعة األمانددة ءال،دددل ند ير بهددالك األمددة ءخددرا الددديار ،ف ددي
الصحيح« :إذا ةىۡۡت اۡلمانىة ىانتظ وا السىاعة» ،ديد  :ءكيدف إضداعتها؟
دال« :إذا وسد اۡلم إل لۡ أهلج انتظ الساعة»(.)25
ءال طددا فددي اآليددة الثانيددة للرعيددة المددلمنين :أن يطي،ددوا «أءلددي األمددر»
بشرط أن يوونوا «منهم» ،ءج ،ي ه الطاعة ب،د طاعة هللا ءطاعدة الرسدول،
ءأمددر عنددد التنددازم بددرد ال ددالف إل د هللا ءرسددول ،،أي :إل د الوتددا ءالسددنة،
ءيد ا ي تددرض أن يوددون للمسددلمين دءلددة هدديمن ء طددام ،ءإإ لوددان يد ا األمددر
عبثا.
ءفي ضوا اآليتين الم كور ين ألف شيا اإلسالم ابن يمية كتاب ،الم،درءف
«السياسة الشدرعية فدي إودال الراعدي ءالرعيدة» ،ءالوتدا كلد ،مبندي علد
اآليتين الوريمتين.
ءإذا ذيبنا إل السنة ،رأينا الرسول ول هللا علي ،ءسلم يقدول« :مىن مىات
ولۡد

عنقج بۡۡة مات مۡتة ءاهلۡة»( ،)26ءإ ري أن من المحرم علد

المسددلم أن يبدداي أي حدداكم إ يلتد م باإلسددالم ،فالبي،ددة التددي نايدد ،مددن اإل ددم أن
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

( )25رءاه الب اري في كتا «ال،لم» حديث ( )59ال تح ( )141/1عن أبدي يريدرا ،ءكدرره
في كتا «الرداق».
( )26رءاه مسلم عن ابن عمر في كتا «اإلمارا» حديث ردم (.)1851
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يبدداي مددن يحوددم بمددا أن د ل هللا  ...ف د ذا لددم يوجددد ذلددك فالمسددلمون آ مددون حت د
يتحق الحوم اإلسالمي ،ء تحق ب ،البي،ة المطلوبة ،ءإ يناي المسلم مدن يد ا
اإل م إإ أمران :اإلنوار  -ءلدو بالقلد  -علد يد ا الوضد المنحدرف الم دالف
لشري،ة اإلسالم ...
ءالسدد،ي الدددائ إسددت ناف حيدداا إسددالمية دويمددة ،يوجههددا حوددم إسددالمي
وحيح.
ءجددااو عشددراو األحاديددث الصددحيحة عددن ال الفددة ءاإلمددارا ءالق دداا
ءاألئمة ءو ا هم ءحقودهم مدن المدواإا ءالم،اءندة علد البدر ،ءالنصديحة لهدم
ءطدداعتهم فددي المنشددط ءالموددره ،ءالصددبر علدديهم ،ءحدددءد ي د ه الطادددة ءي د ا
الصبر ء حديد ءاجبا هم من إدامة حددءد هللا ءرعايدة حقدوق النداب ،ءمشداءرا
أي الرأي ،ء ولية األدوياا األمناا ،ءا اذ البطاندة الصدالحة ،ءإدامدة الصدالا
ءإيتدداا ال كدداا ،ءاألمددر بددالم،رءف ءالنهددي عددن المنوددر  ...إلد ييددر ذلددك مددن
أمور الدءلة ءش ون الحوم ءاإلدارا ءالسياسة.
ءله ا رأينا ش ون اإلمامة ءال الفدة د كر فدي كتد ال،قائدد ءأودول الددين،
كمدددا رأينايدددا ددد كر فدددي كتددد ال قددد ،،كمدددا رأيندددا كتبدددا خاودددة بشددد ون الدءلدددة
الدستورية ءاإلدارية ءالماليدة ءالسياسدية ،كد «األحودام السدلطانية» للمداءردي،
ءمثلدد ،ألبددي ي،لد  ،ء«الغيددا ي» إلمددام الحددرمين ،ء«السياسددة الشددرعية» إبددن
يميددة ،ء« حريددر األحوددام» إبددن جماعددة ،ء«ال ددراج» ألبددي يوسددف ،ءمثلدد،
ليحي بن آدم ،ء«األموال» ألبي عبيد ،ءمثل ،إبن زناوي ... ،ءيير ذلدك ممدا
ألددف ليوددون مرج ،دا للق دداا ءالحوددام ك د «الطددرق الحوميددة» ،ء«التبصددرا»،
ء«م،ين الحوام» ،ءما شابهها.
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الدلي من اريا اإلسالم:
أما اريا اإلسالم  ...فينب نا أن رسدول هللا ودل هللا عليد ،ءسدلم سد ،بود
مدا اسددتطام مدن دددوا ءفودر  -مليدددا بهدايدة الددوحي  -إلد إدامددة دءلدة ل سددالم،
ءءطددن لدعو دد ،،خددال

أليلدد ،،لدديس ألحددد علدديهم فيدد ،سددلطان ،إإ سددلطان

الشدري،ة ،ءلهد ا كدان ي،درض ن سد ،علد القبائد ليلمندوا بد ،ءيمن،دوه ءيحمددوا
دعو  ،،حت ءف هللا «األنصار» من األءب ءال رج إل اإليمدان برسدالت،،
فلما انتشر فيهم اإلسالم جداا ءفدد مدنهم إلد موسدم الحدج مودون مدن  73رجدال
ءامرأ ين ،فبداي،وه ودل هللا عليد ،ءسدلم علد أن يمن،دوه ممدا يمن،دون أن سدهم
ءأزءاجهم ءأبناايم ،ءعلد السدم ءالطاعدة ،ءاألمدر بدالم،رءف ءالنهدي عدن
المنودر  ...إلددا  ...فبداي،وه علد ذلدك  ...ءكاند الهادرا إلد المديندة ليسد إإ
س،يا إلدامة الماتم المسلم المتمي  ،شرف علي ،دءلة مسلمة متمي ا.
كان «المدينة» يي «دار اإلسالم» ءداعدا الدءلة اإلسالمية الاديددا ،التدي
يرأسها رسول هللا ول هللا عليد ،ءسدلم فهدو دائدد المسدلمين ءإمدامهم ،كمدا أند،
نبيهم ءرسول هللا إليهم.
ءكددان اإن ددمام إلد يد ه الدءلددة لشددد أزريددا ءال،دديش فددي اللهددا ءالاهدداد
ح لوائها فري ة عل ك داخد فدي ديدن اإلسدالم حيند اك ،فدال يدتم إيماند،
إإ بددالهارا إلدد دار اإلسددالم ،ءال ددرءج مددن دار الو ددر ءال،ددداءا ل سددالم،
ءاإنتظددام فددي سددلك الاماعددة الملمنددة الماايدددا التددي رمايددا ال،ددالم عددن دددوب
ىاء ُ واْ َمىىا لَ ُكىىم ِّمىىن َولََۡىتِّ َِّم ِّمىىن
ءاحدددا ،يقددول هللا ،ددال َ { :وللَّى ِّذينَ َُا َمنُىىواْ َولَىىمۡ يُ ََى ِّ
ىاء ُ واْ} [األن ددال ،]72 :ءيقددول فددي شددالن دددومَ { :ى َىك تَت َّ َِّىىذُواْ ِّمى ۡىنَُمۡ
َ
ش ى ۡ ٍُ َ ت َّى يُ ََى ِّ
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سبِّۡ َِّ َّ
لَّللِّ}([ )27النساا.]89 :
اء ُ واْ ِّ َ
أ َ ۡو ِّلَۡا َٰٓ َُ َ ت َّ يُ ََ ِّ

كما ن ل القرآن الوريم يندد أبلدغ نديدد بالءل دك الد ين ي،يشدون م تدارين فدي
دار الو ددددر ءالحددددر  ،دءن أن يتمونددددوا مددددن إدامددددة ديددددنهم ءأداا ءاجبددددا هم
َٰٓ
سى ِّىَمۡ قَىىالُواْ ِّىىۡ َم ُكن ىتُمۡع قَىىالُواْ ُكنَّىىا
ءشدد،ائريم{ :إِّ َّن للَّى ِّذينَ تَى َىو َّى َُ ُم ۡلل ََلَئِّ َكىىةُ َاىىا ِّل َِّ َٰٓ أَنفُ ِّ
ق قَىىالُ َٰٓواْ أَلَىىمۡ ت َ ُكى ۡىن أ َ ۡرقُ َّ
ىاء ُ واْ ِّۡ ََىىا َُُوْ َلَٰٓئِّىىكَ
لَّللِّ َو ِّ
ُم ۡست َ ۡ ىَۡ ِّفۡنَ ِّ ى ۡلۡل َ ۡر ِّ
س ىَۡة َت ُ ََى ِّ
سىا َٰٓ ُِّ َو ۡلل ِّو ۡلىدَ ِّن
سا َٰٓ َُ ۡت َم ِّصىۡ ا ا ِّ 97إ ََّل ۡلل َُ ۡست َ ۡ ىَۡ ِّفۡنَ ِّمىنَ لل ِّ َءىا ِّا َوللنِّ َ
َم ُۡ َوىَُمۡ َء ََنَّ ع ُم َو َ
َٰٓ
سى َّ
لَّللُ أَن يَ ۡۡفُ َىو ع َۡىنَُمۡ َوكَىانَ
سىبِّۡك َُُ 98وْ لَ ِّئىكَ َ
ع َ
ََل يَ ۡست َ َُِّۡۡونَ ِّ ۡلَة َو ََل يَ َۡتَدُونَ َ

َّ
لَّللُ َعفُوًّ ا َلفُورا} [النساا.]99 - 97 :

ءعند ءفاا النبي ول هللا علي ،ءسلم كان أءل ما شدغ أودحاب ،رضدي هللا
عنهد أن ي تددارءا «إمامددا» لهددم ،حتد إنهددم ددددموا ذلددك عل د دفندد ،وددل هللا
علي ،ءسلم ،فبادرءا إل بي،ة أبدي بودر ،ء سدليم النظدر إليد ،فدي أمدوريم ،ءكد ا
فددي ك د عصددر مددن ب،ددد ذلددك ،ءبهد ا اإلجمددام التدداري ي ابتددداا مددن الصددحابة
ءالتاب،ين  -م ما ذكرنا مدن النصدوص  -اسدتدل علمداا اإلسدالم علد ءجدو
نص اإلمام ال ي يو رم الدءلة اإلسالمية ءعنوانها.
ءلم ي،رف المسلمون في اري هم ان صاإ بين الدين ءالدءلة إإ عندما نادم
ددرن ال،لمانيددة فددي يد ا ال،صددر ،ءيددو مدا حد ر الرسددول وددل هللا عليدد ،ءسددلم
مندد ،،ءأمددر بمقاءمتدد ،كمددا فددي حددديث م،دداذ« :أَل إن ر ى االسىىكم ا ى ل،
دوروا مىع االسىكم ۡىا ار ،أَل إن القى ن والسىلَان سىۡفت قان  -أَ:
الدين والدولة  -ك تفارقوا الكتاب ،أَل إنج سىۡكون علىۡكم أمى اُ يق ىون
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( )27إن الهارا إل الدءلدة المسدلمة يدو اإلن دمام إلد الاماعدة المسدلمة التدي ،مد إلدامدة
دءلة اإلسالم فهو فري ة عل ك مسلم بحس ءس – ،،ءاآلية من سورا النساا. 89:
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ۡلنفسىىَم مىىا َل يق ىىون لكىىم ،ىىَن عصىىۡتَوهم قتلىىوكم ،وإن أاۡتَىىوهم
أةلوكم» .دالوا :ءماذا نصن يا رسول هللا؟ دال« :كَا

نع أ حاب عۡس

ابن م يم ،نش وا بالَناشىۡ  ،و َلىوا على الَشىب ،مىوت ى ااعىة
خۡ من ۡال

مۡصۡة

»(.)28

الدلي من طبي،ة اإلسالم:
أما طبي،ة اإلسالم ءرسالت ،،ف لك أند ،ديدن عدام ،ءشدري،ة شداملة ،ءشدري،ة
يد ه طبي،تهددا إ بددد أن تغلغ د فددي كافددة نددواحي الحيدداا ،ءإ يتصددور أن هم د
شالن الدءلة ،ء دعها للمتحللين ءالملحدين ،أء ال سقة ،يديرءنها ب،ا للهوى.
كما إن ي ا الدين يدعو إل التنظديم ء حديدد المسد ولية ،ءيودره اإضدطرا
ءال وض في ك شيا ،حت رأيندا الرسدول ودل هللا عليد ،ءسدلم يالمرندا فدي
الصددالا أن نسددوي الص د وف ءأن يلمنددا أعلمنددا ،ءفددي الس د ر يقددول« :أم ى وا
أ دكم».
يقول اإلمام ابن يمية في «السياسة الشرعية»« :ياد أن ي،درف أن ءإيدة
أمر الناب مدن أعظدم ءاجبداو الددين ،بد إ ديدام لددين ءإ للددنيا إإ بهدان فد ن
بني آدم إ تم مصلحتهم إإ باإجتمام ،لحاجة ب ،هم إل ب،ا ،ءإ بدد عندد
اإجتمام مدن رأب ،حتد ددال النبدي ودل هللا عليد ،ءسدلم« :إذا خى

ثكثىة

ىى سىىف لۡىىؤم وا أ ىىدهم» .رءاه أبددو داءد مددن حددديث أبددي سدد،يد ءأبددي
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( )28رءاه إسحاق بن رايوي ،في «مسنده» عن سويد بن عبد ال ،يد  ،ءيدو ضد،يف ،ءأحمدد
بن منيد ءرءا د ،قداو كمدا ددال البووديري فدي «اإل حداف» .انظدر« :المطالد ال،اليدة»
إبن حار ،بتحقي  :الشيا حبي الرحمن األعظمي  -نشدر أءدداف الوويد (،)4408/4
ءرءاه الطبراني ،ءفي ،ي يد بن مر د لم يسم من م،داذ ،ء قد ،ابدن حبدان ءييدره ءضد، ،
جماعة ،ءبقية رءا  ،قاو .انظر« :مام ال ءائد» للهيثمي (.)238/5
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يريرا( .)29ءرءى اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عمرء أن النبي ودل هللا عليد،
ءسددلم دددالَ« :ل يحىىَ لثكثىىة أن يكونىىوا بفىىكل مىىن اۡلرق إَل أمى وا علىىَۡم
أ ىىدهم» ،فالءج د وددل هللا عليدد ،ءسددلم ددالمير الواحددد فددي اإجتمددام القلي د
ال،ارض في الس ر ،نبيها ب لك عل سائر أنوام اإجتمام.
ءألن هللا ،ال أءج األمدر بدالم،رءف ءالنهدي عدن المنودر ،ءإ يدتم ذلدك
إإ بقددوا ءإمددارا ،ءك د لك سددائر مددا أءجبدد ،مددن الاهدداد ءال،دددل ،ءإدامددة الحددج
ءالام ءاألعياد ،ءنصرا المظلوم ،ءإدامة الحدءد ،إ تم إإ بدالقوا ءاإلمدارا،
ءله ا رءي« :إن السلَان اَ

اۡلرق» ،ءله ا كان السلف كال

دي

بن عياض ءأحمد بن حنب ءييريما يقولون :لو كان لنا دعوا ماابدة لددعونا
بها للسلطان»( .)30ءذلك ألن هللا يصلح بصالح ،خلقا كثيرا.
دم إن طبي،ددة اإلسدالم باعتبدداره منهادا يريددد أن يسدود ءيقددود ءيوجد ،الحيدداا
ءيحوددم الماتم د ءي ددبط سددير البشددر ءف د أءامددر هللا ،إ يظددن بدد ،أن يوت ددي
بال طابة ءالت كير ءالموعظة الحسنة ،ءإ أن يدم أحوام ،ءءوداياه ء ،ليما د،
في شت المااإو إلد ضدمائر األفدراد ءحدديا ،فد ذا سدقم يد ه ال دمائر أء
ما د  ،سددقم م،هددا ءما د

لددك األحوددام ءالت،دداليم ،ءدددد دددال ال لي دة الثالددث

رضي هللا عن« :،إن هللا لي م بالسلطان ما إ ي م بالقرآن».
فمددن الندداب مددن يهديدد ،الوتددا ءالمي د ان ،ءمددنهم مددن إ يردعدد ،إإ الحديددد
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( )29ءرءاه الطبرانددي عددن عبددد هللا ،ءرجالدد ،رجددال الصددحيح كمددا فددي «مامدد ال ءائددد»
(.)249/5
(« )30السياسددة الشددرعية» ضددمن «مامددوم فتدداءى شدديا اإلسددالم ابددن يميددة» (،390/28
.)391

شمول اإلسالم

61

ت َوأ َ َ
ىىب
س ۡىىلنَا ُرسُىىلَنَا بِّ ۡللبَِّۡنَىى ِّ
ءالسددنان ،ءلدد ا دددال ،ددال { :لَقَ ۡىىد أ َ ۡر َ
نز ۡلنَىىا َمََُۡىى ُم ۡلل ِّكت َ َ
ىو َوأ َ َ
ىاس}
نز ۡلنَىىا ۡلل َحدِّي ىدَ ِّۡ ى ِّج بَى ۡىُس َ
ىاس بِّ ۡلل ِّق ۡسى عِّ
َو ۡلل َِّۡىىزَانَ ِّلَۡقُىىو َم للنَّى ُ
ش ىدِّيد َو َمنَ ِّف ى ُع ِّللنَّى ِّ

[الحديد.]25 :
دال ابن يمية« :فمن عدل عن الوتا عدل بالحديدد ،ءلهد ا كدان ددوام الددين
بالمصحف ءالسيف»(.)31
ءدددال اإلمددام الغ الددي« :الدددنيا م رعددة اآلخددرا ،ءإ يددتم الدددين إإ بالدددنيا،
ءالملددك ءالدددين وأمددان ،فالدددين أو د  ،ءالسددلطان حددارب ،ءمددا إ أو د لدد،
فمهدءم ،ءما إ حارب ل ،ف ائ  ،ءإ يتم الملك ءال بط إإ بالسلطان»(.)32
إن نصوص اإلسالم لو لم اي وريحة بوجو إدامدة دءلدة ل سدالم ،ءلدم
ياددي دداريا الرسددول ءأوددحاب ،طبيقددا عمليددا لمددا دعد إليدد ،يد ه النصددوص،
لوان د طبي،ددة الرسددالة اإلسددالمية ن سددها حددتم أن قددوم ل سددالم دءلددة أء دار،
يتميد فيهددا ب،قائددده ءشدد،ائره ء ،اليمدد ،ءم اييمدد ،،ءأخالددد ،ءف ددائل ،،ء قاليددده
ء شري،ا .،
فال ين ل سالم عن ي ه الدءلة المسد ولة فدي أي عصدر ،ءلوند ،أحدوج مدا
يوددون إليهددا فددي ي د ا ال،صددر خاوددة ،ي د ا ال،صددر ال د ي بددرزو فيدد« ،الدءلددة
األيديولوجية» ،ءيي الدءلة التي تبند فودرا ،يقدوم بنا يدا كلد ،علد أساسدها،
من ،ليم ء قافة ء شري ءد اا ءادتصاد ،إل يير ذلدك مدن الشد ون الداخليدة
ءالسياسية ال ارجية ،كما نرى ذلك ءاضحا في الدءلة الشيوعية ءاإشدتراكية،
ءأودددبح ال،لدددم الحدددديث بمدددا ءفدددره مدددن قددددم ونولدددوجي فدددي خدمدددة الدءلدددة،
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(« )31ماموم ال تاءى» (.)264/28
(« )32إحياا علوم الدين» ( )71/1كتا «ال،لم».
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ءأوبح الدءلة ب لك دادرا عل التال ير في عقائد الماتم ءأفوداره ءعواط د،
ءأذءاد ،ءسلوك ،بصورا ف،الة ،لم ي،رف لها مثي من دب  ،ب سدتطي الدءلدة
بالجه هددا الحديثددة الموجهددة أن غيددر ددديم الماتم د ءمثلدد ،ءأخالددد ،رأسددا عل د
عق  ،إذا لم قم في سبيلها مقاءمة أشد.
إن دءلددة اإلسددالم «دءلددة فوريددة» ،دءلددة قددوم عل د عقيدددا ءمددنهج ،فليس د
مارد «جهاز أمن» يح ظ األمة من اإعتداا الداخلي أء الغد ء ال دارجي ،بد
إن ء ي تها ألعم من ذلك ءأكبر ،ء ي تهدا ،لديم األمدة ء ربيتهدا علد

،داليم

ءمبادئ اإلسالم ،ء هي ة الاو اإلياابي ءالمناو المالئم لتحدول عقائدد اإلسدالم
ءأفواره ء ،اليم ،إل ءاد عملي ملموب ،يوون ددءا لود مدن يلدتمس الهددى،
ءحاة عل ك سالك سبي الردى.
ءله ا ي،رف ابن خلدءن «ال الفة» بالنها :حم الوافة علد مقت د النظدر
الشددرعي فددي مصددالحهم األخرءيددة ءالدنيويددة الراج،ددة إليهددا ،إذ أحددوال الدددنيا
رج كلها عند الشارم إل اعتباريا بمصالح اآلخرا ،فهي في الحقيقدة خالفدة
عن واح الشرم في حراسة الدين ءسياسة الدنيا ب.)33(،
ءله ا ءوف هللا الملمنين حدين يمودن لهدم فدي األرض ءبت،بيدر آخدر حدين
ق أَقَىا ُمواْ للصَّىلَولَ َو َُاتَىوُ اْ َّ
للزكَىولَ
قوم لهم دءلة ،فقال{ :للَّ ِّذينَ إِّن َّم َّكنََُّمۡ ِّ ۡلۡل َ ۡر ِّ
وِ َونَ ََ ۡواْ ع َِّن ۡلل َُن َك ِّ } [الحج.]41 :
َوأ َ َم ُ واْ ِّب ۡلل ََ ۡۡ ُ ِّ

إن ش،ار دءلة اإلسالم ما دال ،رب،ي بن عدامر لرسدتم دائدد ال درب« :إن هللا
ب،ثنا لن رج الناب من عبادا ال،باد إل عبادا هللا ءحده ،ءمن ضدي الددنيا إلد
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(« )33مقدمة ابن خلدءن» ( )518/2طب،ة لانة البيان ال،ربدي بتحقيد  :د .علدي عبدد الواحدد
ءافي.
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س،تها ،ءمن جور األديان إل عدل اإلسالم».
م إن ي ه الدءلة ال ورية ليس ذاو و ة محليدة ،ءلونهدا دءلدة ذاو رسدالة
عالمية ألن هللا حم أمة اإلسالم دعوا البشرية إل ما لدديها مدن يددى ءندور،
ءكل هددا الشددهادا علد الندداب ،ءاألسددتاذية لخمددم ،فهددي أمددة لددم نشددال بن سددها ءإ
لن سها فحس  ،ب أخرج للناب ،أخرجها هللا ال ي ج،لها خير امدة ءخاطبهدا
سىَا ِّلت َ ُكونُىواْ ُ
ىاس} [البقدرا:
شى ََدَآَٰ َُ َ
بقول ،سبحانَ { :،وكَىذَ ِّلكَ َءَۡ ۡلىنَ ُكمۡ أُمَّىة َو َ
علَى للنَّ ِّ

.]143
ءمن يندا ءجددنا النبدي ودل هللا عليد ،ءسدلم حدين أ يحد لد ،أءل فرودة -
ب،د ولح الحديبية  -كت إل ملوك ال،الم ءأمراا األدطار فدي أركدان األرض
يدددعويم إل د هللا ،ءاإن ددواا ح د رايددة التوحيددد ،ءحملهددم إ ددم أن سددهم ءإ ددم
رعيتهم إذا

ل وا عدن ركد اإليمدان ،ءكدان ي دتم رسدائل ،بهد ه اآليدة{ :يََُٰٓ َ ۡهى ََ

ب تََۡىىالَ ۡواْ ِّإلَى
ۡلل ِّكت َى ِّ
يَت َّ َِّذَ َب ۡۡ ُ نَا بَ ۡۡ

سى َىوآَٰ ب ُِّ بَ ۡۡنَنَىىا َوبَ ۡۡى َن ُكمۡ أ َ ََّل نَ ۡۡبُىدَ ِّإ ََّل َّ
شى ۡىۡا َو ََل
لَّللَ َو ََل نُ ۡشى ِّ كَ ِّبى ِّٱج َ
َك ِّل ََىىة َ
لَّللِّ َ َِّن ت َ َولَّ ۡواْ َقُولُواْ ۡ
لش ََدُواْ بَُِّنَّىا ُم ۡ
ا ا أ َ ۡربَابا ِّمن ُو ِّن َّ
سى ِّل َُونَ } [آل

عمران.]64 :
حاجتنا إل دءلة حت ن اإلسالم:
إن أءل مددا حتدداج إليدد ،الدددعوا اإلسددالمية فددي ي د ا ال،صددر أن قددوم «دار
اإلسددالم» أء «دءلددة اإلسددالم» تبندد رسددالة اإلسددالم عقيدددا ءنظامددا ،ءحيدداا
ءح دارا ،ء قدديم حيا هددا كلهدا :الماديددة ءاألدبيددة علد أسداب مددن يد ه الرسددالة
الشاملة ،ء تح بابها لو ملمن يريد الهارا من ديار الو ر ءالظلم ءاإبتدام.
ي ه الدءلة المنشودا ضرءرا إسالمية ،ءيي أي ا ضدرءرا إنسدانية ألنهدا
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سددتقدم للبشددرية المثد الحددي إجتمددام الدددين ءالدددنيا ،ءامتد اج المددادا بددالرء ،
ءالتوفي بين الرددي الح داري ءالسدمو األخالددي ،ء ودون يدي اللبندة األءلد
لقيام دءلة اإلسالم الوبرى ،التي وحد األمة المسدلمة حد رايدة القدرآن ،ءفدي
خالفة اإلسالم ،ءلون القوى الم،ادية ل سالم ب ل جهدودا جبدارا مسدتميتة
دءن ديددام يد ه الدءلددة فددي أي رد،ددة مددن األرض ،ءإن وددغرو مسدداحتها ءدد
سوانها.
دد يسمح الغربيون بدءلة ماركسية ،ءددد يسدمح الشديوعيون بدءلدة ليبراليدة،
ءلون إ يلإا ءإ أءل ك يسمحون بدءلة إسالمية وحيحة اإلسالم.
ءحين قوم حركة إسالمية ناجحة ي ش أن تحدول إلد دءلدة ،سدرعان مدا
وج ،إليها دوى الو ر  -ال،المية ءالمحلية  -ضدربا ها المحمومدة ،ءمدن شدريد
ء اوي د ء  ،د ي ء قتي د  ،ء شددوي ،ء مويدد ،،ءإ ودداد ي د مددن ضددربة حت د
يبايتويددا بددالخرى ،لتظ د دائمددا فددي شددغ بلإمهددا عددن آمالهددا ،ءبمتاعبهددا عددن
مطالبها ،ءبارءحها عن طموحها.
لو كان لنا حوومة:
يقول األستاذ البنا« :لو كان لنا حوومة إسالمية وحيحة اإلسدالم ،وداددة
اإليمان ،مستقلة الت وير ءالتن ي ، ،لم ح ال،لدم عظمدة الوند الد ي بدين يدديها،
ءجدالل النظدام اإلسدالمي الد ي ءر تد ،،ء دلمن بدالن فيدد ،شد اا شد،بها ،ءيدايددة
الندداب جمي،ددا  ...لوددان لنددا أن نطل د إليهددا أن دددعم الدددنيا باسددم اإلسددالم ،ءأن
طال ييريا من الدءل بالبحث ءالنظر في ،،ءأن سودها سودا إليد ،بالددعواو
المتوررا ءاإلدنام ءالددلي ءالب،ثداو المتتاليدة ،ءبغيدر ذلدك مدن ءسدائ الددعوا
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ءاإلبدددالا ،ءإكتسدددب مركددد ا رءحيدددا ءسياسددديا ءعمليدددا بدددين ييريدددا مدددن
الحوومددداو ،ءإسدددتطاع أن اددددد حيويدددة الشددد ، ،ء ددددف بددد ،نحدددو المادددد
ءالنور ،ء ثير في ن س ،الحماسة ءالاد ءال،م .
عاي أن اد الشيوعية دءلة هتف بهدا ،ء ددعو إليهدا ،ء ن د فدي سدبيلها،
ء حمد الندداب عليهددا ،أن اددد ال اشسددتية ءالنازيددة أممددا قدسددها ،ء اايددد لهددا،
ء ،تدد با باعهددا ،ء

دد كدد الددنظم الحيويددة لت،اليمهددا ،ءأن اددد المدد اي

اإجتماعية ءالسياسية الم تل ة أنصارا أدوياا ،يق ون عليها أرءاحهم ءعقدولهم
ءأفواريم ءأدالمهم ءأموالهم ءوح هم ءجهوديم ،ءيحيون ءيمو ون لها.
ءإ ناددد حوومددة إسددالمية قددوم بواج د الدددعوا إل د اإلسددالم ،ال د ي جم د
محاسن ي ه النظم جمي،ا ءطر مساءئها ،ء قدم ،لغيريا مدن الشد،و كنظدام
عددالمي فيدد ،الح د الصددحيح الواض دح المددريح لو د مشددوالو البشددرية ،م د أن
اإلسدددالم ج،ددد الددددعوا فري دددة إزمدددة ،ءأءجبهدددا علددد المسدددلمين شددد،وبا
ءجماعدداو دب د أن ل د ي د ه الددنظم ،ءدب د أن ي،ددرف فيهددا نظددام الدددعاياو:
وِ َويَ ۡن ََى ۡىونَ َ
{ َو ۡل ىت َ ُكن ِّمىىن ُكمۡ أ ُ َّمىىة يَى ۡىدعُونَ إِّلَ ى ۡلل ََ ۡۡ ى ِّ َويَى ۡىُ ُم ُ ونَ بِّى ۡىلل ََ ۡۡ ُ ِّ
ىن ۡلل َُن َك ى ِّ
عى ِّ
َوأُوْ لََٰٓئِّكَ ُه ُم ۡلل َُ ۡف ِّلحُونَ } [آل عمران.]104 :

ءلون أن لحوامنا ي ا ،ءيم جمي،ا ددد ربدوا فدي أح دان األجاند  ،ءداندوا
ب وددر هم علد آ دداريم يهرعددون ،ءفددي مرضددا هم يتنافسددون؟! ءل،لنددا إ نوددون
مبالغين إذا دلنا إن ال ورا اإستقاللية في صريف الش ون ءاألعمدال لدم طدر
ببالهم ،ف ال عن أن وون منهاج عملهم.
لقد قدمنا به ه األمنية إل كثير مدن الحداكمين فدي مصدر ،ءكدان طبي،يدا أإ
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يوددون له د ه األمنيددة أ ددر عملددي ،ف د ن دومددا فقدددءا اإلسددالم فددي أن سددهم ءبيددو هم
ءش د ونهم ال اوددة ءال،امددة ألعا د مددن أن ي ي ددوه عل د ييددريم ،ءيتقدددموا
بدعوا سوايم إلي ،،ءفادد الشيا إ ي،طي.،
ليس ي ه مهمتهم أيها اإلخوان ،فقد أ بتد التادار عاد يم المطلد عدن
أدائها ،ءلونها مهمة يد ا الدنشا الاديدد ،فالحسدنوا دعو د ،،ءجددءا فدي وويند،،
ءعلمددوه اسددتقالل الددن س ءالقل د  ،ءاسددتقالل ال وددر ءال،ق د  ،ءاسددتقالل الاهدداد
ءال،م  ،ءامخءا رءح ،الو ابة باالل اإلسالم ءرءعدة القدرآن ،ءجنددءه حد
لواا محمد ءرايت ،،ءسترءن من ،في القري الحداكم المسدلم الد ي ياايدد ن سد،
ءيس،د ييره(.)34
اإلسالم ءالسياسة:
جايدددد األسدددتاذ حسدددن البندددا جهدددادا كبيدددرا لدددي،لم المسدددلمين فودددرا «شدددمول
اإلسالم» ،ءب،بارا أخرى :لي،يد إليهم ما كان مقدررا ء ابتدا طدوال ال دة عشدر
درنددا ،أي :دبدد دخددول اإسددت،مار ،ءالغدد ء ال وددري إلدد ديدداريم ،ءيددو :أن
اإلسالم يشدم الحيداا كلهدا بتشدري ،،ء وجيهد :،رأسديا مند يولدد اإلنسدان حتد
يتوفدداه هللا ،بد مددن دبد أن يولددد ،ءب،ددد أن يمددوو ،حيددث يندداك أحوددام شددرعية
ت،ل بالانين ،ءأحوام ت،ل باإلنسان ب،د مو .،
ءأفقيددددا :حيددددث يوجدددد ،اإلسددددالم المسددددم فددددي حيا دددد ،ال رديددددة ءاألسددددرية
ءاإجتماعية ءالسياسية من أد اإسدتنااا إلد إمامدة الحودم ،ءعالدداو السدلم
ءالحر .
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

(( )34ص )197 ،196من «ماموم رسائ اإلمام الشهيد».
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ءكاند نتياددة يد ا الاهدداد ءاضددحة ،يددي ءجددود داعدددا ضد مة ددلمن بهد ا
الشمول ء نادي باإلسالم عقيدا ءشري،ة ،ءدينا ءدءلة ،في ك أدطار اإلسدالم،
ء راج د كثيددرين مددن ضددحايا الغ د ء ال وددري عمددا آمنددوا بدد ،فددي د ءطددالا
اإست،مار الثقافي ،ءبرءز الصحوا اإلسالمية عل الساحة ال وريدة ءالسياسدية
بصورا دلب موازين القوى ،مما ج ،الاهاو األجنبية الراوددا مدن الغدر
ءالشرق ،قد الوثير من الحلقاو ءالندءاو ءالمدل مراو لدراسدة يد ه الظدايرا
اإلسددالمية ال طيددرا ء ن د فددي ذلددك األمددوال ءالاهددود ،حت د بلددغ عدددد ي د ه
المنتدياو  -فيما ذكر األستاذ فهمي يويدي  -م ة ءعشرين.
ءي ا ما ج ،عمالا الغر ءعبيد أفوداره يحداءلون إيقداف ال ادر أن يطلد
أء الشدددمس أن بددد ا ،ءأن ي،يددددءا عالدددة التددداريا إلددد الدددوراا ،إلددد عهدددد
اإست،مار ليتصايحوا من جديد :إ سياسة في الدين ،ءإ دين في السياسة!
يريدءن أن ي،يدءيا ج عة ،ءددد فريندا منهدا مند نصدف ددرن ،حتد سدم
ب،ا يلإا ال،بيد المساكين اإلسدالم الد ي لدم ي،درف المسدلمون ييدره طدوال
عصددوره  -دبد عصددر اإسددت،مار  -اإلسددالم كمددا عرفدد ،ال قهدداا ءاألوددوليون
ءالم سرءن ءالمحد ون ءالمتولمون من ك الم اي  ،ءال ي شدرحوه ءفصدلوه
من كتا الطهارا إل كتا الاهاد  ...إسالم ال،قيددا ءالشدري،ة ،إسدالم القدرآن
ءالسنة ،سماه «اإلسالم السياسي»( !!)35يريد أن يودره النداب فدي يد ا اإلسدالم
به ا ال،نوان ،نظرا لورايية الناب للسياسة في أءطاننا ،ءمدا جدرو علديهم مدن
كواري ،ءما ذادوا عل يديها من ءيالو!
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

( )35انظددر :الددرد عل د ي د ا الددتهام فددي الا د ا الثدداني مددن كتددابي «فتدداءى م،اوددرا» ح د
عنوان «اإلسالم السياسي».
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ءلون ما حيلتنا إذا كان اإلسدالم  -كمدا شدرع ،هللا  -إ بدد أن يودون سياسديا؟
ما حيلتنا إذا كان اإلسالم ال ي جاا بد ،محمدد ودل هللا عليد ،ءسدلم إ يقبد أن
قسم الحياا ءاإلنسان بين هللا ،دال ءديصدر؟ بد يصدر علد أن يودون ديصدر
ءكسرى ءفرعون ءك ملوك األرض عبادا هلل ءحده!
يريدددنا الوا د المسددوين أن نت ل د عددن كتددا ربنددا ،ءسددنة نبينددا ،ءإجمددام
أمتنا ،ءيدى را نا ،لنتبن إسالما حديثا ،يرضي عنا السادا الوبار ،فيمدا ءراا
البحار!
إند ،يريددد «اإلسددالم الرءحدي» أء «اإلسددالم الوهنددو ي» الد ي يوت ددي بددتالءا
القددرآن عل د األمددواو ،إ عل د األحيدداا ،ءيتبددرك بت د يين الادددران بليا دد ،،أء
افتتا الح الو بقرااا ما يسر من ،،م يدم ديصر يحودم بمدا يشداا ،ءي ،د مدا
يريد!
إن اإلسالم ال ي جاا ب ،القرآن ءالسنة ءعرفت ،األمة سل ا ءخل دا يدو إسدالم
متوام  ،إ يقب التا ئة.
إندد ،اإلسددالم الرءحددي ،ءاإلسددالم األخالدددي ،ءاإلسددالم ال وددري ،ءاإلسددالم
التربددوي ،ءاإلسددالم الاهددادي ،ءاإلس دالم اإجتمدداعي ،ءاإلسددالم اإدتصددادي،
ءاإلسالم السياسي.
إن ،ذلك كل ،،ألن ل ،في ك ي ه الماداإو أيددافا ءيايداو ،كمدا أن لد ،فيهدا
كلها أحواما ء وجيهاو ...
يقول اإلمام البنا في عالدة الدين بالسياسة :دلما اد إنسانا يتحدي إليك عدن
السياسددة ءاإلسددالم إإ ءجد دد ،ي صدد بينهمددا فصددال ،ءي دد كدد ءاحددد مددن
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الم،نيين في جان  ،فهما عند الناب إ يلتقيدان ءإ ياتم،دان ،ءمدن يندا سدمي
ي ه جمي،ة إسالمية إ سياسية ،ءذلك اجتمام ديني إ سياسدة فيد ،،ءرأيد فدي
ودددر دددوانين الام،يدداو اإلسددالمية ءمناياهددا «إ ت،ددرض الامي،ددة للش د ون
السياسية».
ءدب أن أعدرض إلد يد ه النظدرا بت كيدة أء ط دة أحد أن أل د النظدر
إل أمرين مهمين:
أءلهما :أن ال ارق ب،يد بين الح بية ءالسياسة ،ءددد ياتم،دان ءددد ي ترددان،
فقد يوون الرج سياسيا بود مدا فدي الولمدة مدن م،دان ،ءيدو إ يتصد بحد
ءإ يم إلي ،،ءدد يودون ح بيدا ءإ يددري مدن أمدر السياسدة شدي ا ،ءددد يامد
بينهما ،فيوون سياسيا ح بيا أء ح بيا سياسيا ،عل حد سواا ،ءأندا حدين أ ولدم
عن السياسة في ي ه الولمة ف نما أريد السياسة المطلقة ،ءيي النظدر فدي شد ون
األمة الداخلية ءال ارجية يير مقيدا بالح بية بحال  ...ي ا أمر.
ءالثاني :أن يير المسلمين حينما جهلوا ي ا اإلسالم ،أء حينما أعيدايم أمدره
ء با  ،في ن وب أ باع ،،ءرسوخ ،في دلو الملمنين بد ،،ءاسدت،داد كد مسدلم
لت ديتدد ،بددالن س ءالمددال ،لددم يحدداءلوا أن يارحددوا فددي ن ددوب المسددلمين اسدددم
اإلسالم ،ءإ مظايره ءشوليا  ،،ءلودنهم حداءلوا أن يحصدرءا م،نداه فدي دائدرا
ضيقة ي بو ما في ،من نوا دويدة عمليدة ،ءإن ركد للمسدلمين ب،دد ذلدك
دشددور مددن األلقددا ءاألشددوال ءالمظهريدداو إ سددمن ءإ غنددي مددن جددوم ...
فالفهموا المسلمين أن اإلسالم شيا ءاإجتمدام شديا آخدر ،ءأن اإلسدالم شديا
ءالقانون شيا ييره ،ءأن اإلسالم شيا ءمسدائ اإدتصداد إ تصد بد ،،ءأن
اإلسالم شديا ءالثقافدة ال،امدة سدواه ،ءأن اإلسدالم شديا ياد ان يودون ب،يددا
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عن السياسة.
فحددد وني بددربوم أيهددا اإلخددوان إذا كددان اإلسددالم شددي ا ييددر السياسددة ءييددر
اإجتمددام ءييددر اإدتصدداد ءييددر الثقافددة فمددا يددو إذن؟  ...أيددو ي د ه الرك،دداو
ال الية من القل الحاضر ،أم ي ه األل ا التدي يدي كمدا قدول راب،دة ال،دءيدة:
«استغ ار يحتاج إل اسدتغ ار» ،ألهد ا أيهدا اإلخدوان ند ل القدرآن نظامدا كدامال
ش ۡ ُ َو ُهدا َو َر ۡ ََة َوب ُۡش َ ا ِّل ۡل َُ ۡس ِّل َِّۡنَ }
محوما م صال{ :تِّ ۡبَۡنا ِّل ُك َِّ َ

[النح

.]89 :

يد ا الم،ند المت ددائ ل ودرا اإلسددالم ءيد ه الحدددءد ال ديقة التددي حدددد بهددا
م،ن اإلسالم ،يي التدي حداءل خصدوم اإلسدالم أن يحصدرءا فيهدا المسدلمين،
ءأن ي حووا عليهم بالن يقولوا لهم :لقدد ركندا لودم حريدة الددين ،ءأن الدسدتور
ين

عل أن دين الدءلة الرسمي يو اإلسالم.
أنا أعلن أيها اإلخوان من فوق ي ا المنبر بو وراحة ءءضدو ءددوا :أن

اإلسددالم شدديا ييددر يد ا الم،ند الد ي أراد خصددوم ،ءاألعددداا مددن أبنائدد ،،أن
يحصدددرءه فيددد ،ءيقيددددءه بددد ،،ءأن اإلسدددالم عقيددددا ءعبدددادا ،ءءطدددن ءجنسدددية،
ءسماحة ءدوا ،ءخل ءمادا ،ء قافة ءدانون ،ءأن المسلم مطال بحوم إسدالم،
أن ي،ني بو ش ون أمت ،،ءمن لم يهتم بالمر المسلمين فليس منهم.
ءأعتقد أن أسالفنا  -رضوان هللا عليهم  -ما فهموا ل سالم م،ن يير يد ا،
فب ،كانوا يحومون ،ءل ،كانوا ياايددءن ،ءعلد دواعدده كدانوا يت،داملون ،ءفدي
حدءه كانوا يسديرءن فدي كد شدالن مدن شد ون الحيداا الددنيا ال،مليدة دبد شد ون
اآلخرا الرءحية ،ءرحم هللا ال لي ة األءل إذ يقول« :لو ضام مندي عقدال ب،يدر
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لوجد  ،في كتا هللا» .اي (.)36
ءيقددول ال،ددالم المددلرو الروددين الدددكتور ضددياا الدددين الددريس فددي كتابدد،
«النظرياو السياسية اإلسالمية»(« :)37لدم ي،دد ينداك شدك فدي أن النظدام الد ي
أدام ،رسول هللا ول هللا علي ،ءسدلم ءالملمندون م،د ،بالمديندة  -إذا نظدر إليد،
من ءجهة مظهره ال،ملي ءديس بمقاييس السياسة في ال،صدر الحدديث  -يمودن
أن يووف بالن« ،سياسي» ،بو ما لدي ،يا  ،الولمة من م،ن  ،ءيد ا إ يمند
أن ،يووف في ن س الود بالن« ،ديني» إذا كاند ءجهدة اإعتبدار يدي النظدر
إل أيداف ،ءدءاف ،،،ءاألساب الم،نوي ال ي ير و علي.،
فالنظام يمون أن يووف إذن في ءدد ءاحدد بالوود ين ءذلدك ألن حقيقدة
اإلسالم شاملة :ام بين شد ون النداحيتين الماديدة ءالرءحيدة ،ء تنداءل أعمدال
اإلنسدددان فدددي حيا يددد ،الدنيويدددة ءاألخرءيدددة ،بددد إن فلسددد ت ،عامدددة مددد ج بدددين
األمرين ،ءإ ،ترف بالتميي بينهما إإ مدن حيدث اخدتالف ءجهدة النظدر ،أمدا
في ذا يتيهما فيلل ان كال أء ءحدا منسقة ،ءيما متالزمان إ يمودن أن يتصدور
ان صال أحديما عن اآلخر ،ءي ه الحقيقة عن طبي،ة اإلسدالم ددد أودبح مدن
الوضددو بحيددث إ حتدداج إل د كبيددر عندداا إلدامددة البريددان ،ءيددي مليدددا مددن
حقددائ التدداريا ،ءكان د عقيدددا المسددلمين فددي ك د ال،صددور السددال ة ،ءدددد بدددأ
يدركها جمهور مدن المستشدردين مد عددم ددربهم مدن بي دة اإلسدالم ،ءمد ذلدك
فهناك ن ر من أبناا اإلسالم ممن ين،تدون أن سدهم بدالنهم «مادددءن» يادايرءن
ب نوددداريم لهددد ه الحقيقدددة! ءيدددم يددددعون أن اإلسدددالم لددديس إإ مادددرد «دعدددوا
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

( )36من رسالة مل مر طلبة اإلخوان المسلمين.
(( )37ص.)29 - 27
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دينية»( ،)38يريدءن ب لك أن ،ليس إإ مارد اعتقاد أء ودلة رءحيدة بدين ال درد
ءرب ،،فال ،لد لد ،إذن بهد ه الشد ون التدي نصد ها بالنهدا ماديدة فدي يد ه الحيداا
الدددنيا ،ءمددن بددين ي د ه الش د ون :مسددائ الحددر ءالمددال ،ءفددي طلي،تهددا أمددور
السياسة ،ءمن أدوالهم« :إن الدين شيا ءالسياسة شيا آخر».
ءليس من الماددي مدن أجد الدرد علد يدلإا أن ندرءي لهدم أددوال علمداا
اإلسالم ،فقد إ يستش،رءن أنهم مقتن،ون بما يقولون ،ءإ أن نبددأ بد كر حقدائ
التاريا ،فقدد ي،مددءن إلد المودابرا فيهدا ،ءلودن يو دي أن نثبد جملدة ممدا ددال
علمدداا اإستشددراق فددي يد ا الصدددد ،ءدددد بينددوا آراايددم فددي عبدداراو وددريحة
داط،ة ،ألن يلإا الماددين إ يسدتطي،ون أن ي عمدوا أنهدم أء د مدنهم ودلة
بال،صددر الحاضددر ،ءإ أكثددر ددددرا علدد اسددت،مال أسددالي البحددث الحديثددة،
ءاست دام الطرق ال،لمية ،فه ه إذن طائ ة من أدوالهم:
 - 1يقددول الدددكتور «فت جرالددد» «« :)39(»DR.V.FITZGERALDلدديس
اإلسددالم «دينددا» فحس د « ،»A POLITICAL SYSTEMءلوندد،
«نظددام سياسددي أي ددا» ،ءعلد الددريم مددن أندد ،دددد هددر فددي ال،هددد األخيددر
ب،ددا أفددراد مددن المسددلمين ،ممددن يصدد ون أن سددهم بددالنهم «عصددريون»
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

( )38في مقدمة الماايرين به ه اآلراا ءالمداف،ين عنها األسدتاذ علدي عبدد الدرازق ،القاضدي
الشددرعي السدداب بالمنصددورا ،ددم ءزيددر األءددداف فيمددا ب،ددد  -فددي كتابدد ،الد ي نشددره عددام
1925م ب،نوان« :اإلسالم ءأوول الحوم» ،ءفوق ي ه الردءد التي ن،رضها اآلن سن،ود
إل منادشة آرائ ،ءالرد عليها بالت صي  ،في خالل ال صول القادمة .انظدر بصد ة خاودة
ال ص الراب من كتابنا ي ا ح عندوان« :الدرد علد دعداءى ب،دا الم،اودرين» مدن
،لي  :د .الريس.
(MUHAMMEDAN LAW - CH, I., P.1 )39
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يحاءلون أن ي صلوا بين الناحيتين  -فد ن ودر الت ويدر اإلسدالمي كلد ،ددد
بنددي علد أسدداب أن الاددانبين متالزمددان ،إ يموددن أن ي صد أحددديما عددن
اآلخر» .اي .
 - 2ءيقول األستاذ «نلليندو» «« :)40(»C. A. NALLINOلقدد أسدس محمدد
فددي ءد د ءاحددد :دينددا « »A RELIGIONءدءلددة «،»A STATE
ءكان حدءديما متطابقة طوال حيا .»،
 - 3ءيقددددول الدددددكتور «شدددداخ » «« :)41(»DR. SCHACHTعلدددد أن
اإلسدالم ي،ند أكثدر مددن ديددن :إند ،يمثد أي ددا نظريداو دانونيددة ءسياسددية،
ءجملة القول إن ،نظام كام من الثقافة يشم الدين ءالدءلة م،ا».
 - 4ءيقدددددول األسدددددتاذ «سدددددترء مان» «STROTHMANN

:)42(»R.

«اإلسددالم ددايرا دينيددة ،سياسددية ،إذ أن ملسسدد ،كددان نبيددا ،ءكددان سياسدديا
حويما ،أء رج دءلة».
 - 5ءيقول األستاذ «ماكدءنالدد» «« :)43(»D. B. MACDONALDيندا -
أي فددي المديندددة  -ووندد الدءلدددة اإلسدددالمية األءلدد  ،ءءضددد ،المبدددادئ
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

(CITED BY SIR T. ARNOLD IN HIS BOOK: THE )40
CALIBHATE. P. 198.
(ENCYCLOPAEDIA OF SOCIAL SCIENCES. VOL. VIII P. )41
333.
(THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM. IV. P. 350. )42
(TION - DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY. )43
JURISPRUDENCE. AND CANSTITU AL THEORY. «NEW
YORK 1903» p. 67.
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األساسية للقانون اإلسالمي».
 - 6ءيقدول السدير « ومداب أرنولدد» «« :)44(»SIR. T. ARNOLDكددان
النبي في ن س الود رئيسا للدين ءرئيسا للدءلة».
 - 7ءيقددول األسددتاذ «ج د »(« :)45عندئ د وددار ءاضددحا أن اإلسددالم لددم يوددن
مارد عقائد دينية فردية ،ءإنما اسدتوج إدامدة ماتمد مسدتق  ،لد ،أسدلوب،
الم،ين في الحوم ،ءل ،دوانين ،ءأنظمت ،ال اوة ب .»،اي .
فمن لم يون يقن ،،إإ أدوال الغربيين فها يي رب ك موابر.
الوطن ءالوطنية:
ءيناك ج ا آخر من الااند السياسدي أشدار إليد ،األسدتاذ البندا فدي األود
األءل ،ءفصل ،في رسائل ،األخرى ،ءيو ما يت،ل بالوطن ءالوطنية ،فقد ذكدر
الوطن باان الدءلة ،حين دال« :اإلسالم دءلة ءءطن».
ءالواد د أندد ،إ دءلددة بددال ءطددن ،فمددن مقومدداو الدءلددة أن يوددون لهددا أرض
مستقلة محددا األب،اد سود فيها ء حوم ،ءي ه يي الوطن.
ءب،دددا دعددداا الوطنيدددة ا هدددم دعددداا اإلسدددالم بدددالنهم إ يتحمسدددون للدددوطن
ءالوطنية :ءي ا ليس بصحيح ،فد ن أءطدانهم جد ا مدن أرض اإلسدالم ،أء دار
اإلسالم ،التي يداف،ون عنها باألن س ءاألموال ،ءي دءنها بالمهج ءاألرءا .
إنما ال ي ينورءن ،يو «ال،صبية اإلدليمية» ال يقة ،ءالمبالغدة فدي الوطنيدة
بحيث صبح بديال عن الدين ،ءيغدء الوطن ء نا ي،بدد مد هللا أء مدن دءن هللا،
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

(The caliphate. Oxford 1924, p.30. )44
(Muhammedanism. 1949, p.3. )45
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ء مسددي ال،اط ددة الوطنيددة بددديال عددن ال،اط ددة الدينيددة ،ءب،بددارا أدق :ال،اط ددة
اإلسددالمية ،ءيصددبح الددوإا للددوطن إ هلل ،ءاإلدسددام بددالوطن إ بدداهلل ،ءالبدايددة
باسم الوطن إ باسم هللا ،ءال،م لوج ،الوطن إ لوج ،هللا.
ي د ا يددو ال د ي ينوددر مددن الوطنيددة ءلدديس ح د الددوطن ءإ ال د ءد عندد ،،ءإ
ال،م عل

حريره ء قدم ،ءازدياره ،ءفي يد ا يقدول األسدتاذ البندا فدي رسدالة

«إل د الشددبا »« :ي طددي مددن يظددن أن اإلخددوان المسددلمين يتبرمددون بددالوطن
ءالوطنيددة ،فالمس دلمون أشددد الندداب إخالوددا ألءطددانهم ء انيددا فددي خدمددة ي د ه
األءطددان ،ءاحترامددا لو د مددن ي،م د لهددا م لصددا ،ءيددا دددد علم د إل د أي حددد
ي يبون في ءطنيتهم ءإل أي ع ا يبغون بالمتهم ،ءلودن ال دارق بدين المسدلمين
ءبددين ييددريم مددن دعدداا الوطنيددة الماددردا أن أسدداب ءطنيددة المسددلمين ال،قيدددا
اإلسالمية ،فهم ي،ملون لوطن مث مصر ءياايدءن في سبيل ،ءي نون فدي يد ا
الاهداد ألن مصدر فدي أرض اإلسدالم ءزعيمددة أممد ،،كمدا أنهدم إ يق دون بهد ا
الش،ور عندد حددءديا ،بد يشدركون م،هدا فيد ،كد أرض إسدالمية ءكد ءطدن
إسالمي ،عل حين يقف ك ءطني مارد عند حدءد أمت ،،ءإ يش،ر ب ري دة
ال،م للدوطن إإ عدن طريد التقليدد أء الظهدور أء المبايداا أء المنداف  ،إ عدن
طري د ال ري ددة المن لددة مددن هللا عل د عبدداده ،ءحسددبك مددن ءطنيددة اإلخددوان
المسددلمين أنهددم ي،تقدددءن عقيدددا جازمددة إزمددة أن الت ددريط فددي أي شددبر أرض
يقطن ،مسلم جريمة إ غت ر ،حت ي،يدءه أء يهلووا دءن إعاد  ،،ءإ ناداا لهدم
من هللا إإ به ا» .اي (.)46
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

( )46من رسالة «إل الشبا » (ص )105 ،104من مامدوم رسدائ اإلمدام الشدهيد .ط .دار
الدعوا باإلسوندرية.
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ءفدددي رسدددالة أخدددرى  -دعو ندددا  -ي صددد اإلمدددام البندددا القدددول فدددي الوطنيدددة
صيال ،فقد كان الرج حريصدا علد
إخددتالف األفهددام ،ءعل د

حديدد الم داييم الغام دة ،أء المحتملدة

صددي الم،دداني ءالمصددطلحاو الماملددة ،ءضددبط

الولماو الهالمية التي ي سريا ك فري بما يمليد ،عليد ،يدواه ،أء ب،يتد ،ل ودرا
م،ينة.
بددين فددي يد ه الرسددالة المودددف مددن الدددعواو الم تل ددة التددي طغد فددي يد ا
ال،صر ف رد القلو ءبلبل األفوار .ءمنها :الوطنية.
دال رحم ،هللا « :افتتن الناب بددعوا الوطنيدة دارا ،ءالقوميدة دارا أخدرى،
ءب اوة في الشرق ،حيث ش،ر الش،و الشردية ب سااا الغر إليها ،إسدااا
نال من ع هدا ءكرامتهدا ءاسدتقاللها ،ءأخد و مدن مالهدا ءمدن دمهدا ،ءحيدث
تاللم ي ه الش،و من ي ا النير الغربي ال ي فرض عليها فرضا ،فهدي حداءل
ال الص من ،بو ما في ءس،ها من دوا ءمن،ة ءجهداد ءجدالد ،فانطلقد ألسدن
ال عماا ،ءسال أنهار الصدحف ،ءكتد الودا بون ،ءخطد ال طبداا ،ءيتدف
الها ون باسم الوطنية ءجالل القومية.
حسن ذلك ءجمي  ،ءلون يير الحسن ءيير الامي أنك حدين حداءل إفهدام
الش،و الشردية  -ءيي مسلمة  -أن ذلدك فدي اإلسدالم بدالءف ءأزكد ءأسدم
ءأنب مما يو في أفواه الغربيين ،ءكتاباو األءرءبيين ،أبوا ذلك عليدك ،ءلادوا
في قليديم ي،مهون ،ءزعموا لك أن اإلسالم في ناحية ،ءي ه ال ورا فدي ناحيدة
أخددرى ،ء دددن ب ،ددهم أن ذلدددك ممدددا ي ددرق ءحددددا األمددة ،ءي ددد،ف رابطدددة
الشبا .
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ي ا الدويم ال داطي كدان خطدرا علد الشد،و الشدردية مدن كد الوجهداو،
ءبه ا الدويم أحببد أن أعدرض يندا إلد موددف اإلخدوان المسدلمين ءدعدو هم
مددن فوددرا الوطنيددة ،ذلددك المودددف الدد ي ار

ددوه ألن سددهم ،ءالدد ي يريدددءن

ءيحاءلون أن يرضاه الناب م،هم.
إن كان دعاا الوطنية يريددءن بهدا حد يد ه األرض ءأل تهدا ءالحندين إليهدا
ءاإن،طاف نحويا ،ف لك أمر مركوز في طر الن وب من جهة ،مالمور بد ،فدي
اإلسالم من جهة أخرى ،ءإن بدالإ الد ي ضدح بود شديا فدي سدبي عقيد د،
ءدين ،،يو بالل ال ي كان يهتف في دار الهادرا بدالحنين إلد مودة ،فدي أبيداو
سي ردة ء قطر حالءا(:)47
أَل لۡىىت شىىىۡ َ هىىَ أبۡىىىتن لۡلىىىة بىىىىوا و ىىىىول إذخىىىى وءلۡىىىىَ
وهىىىىىَ أر ن يومىىىىىا مۡىىىىىا م نىىىىىة وهىىَ يبىىدون ل ى شىىامة وافۡىىَ

ءلقددد سددم رسددول هللا وددل هللا عليدد ،ءسددلم ءوددف موددة مددن «أوددي »
فارى دم ،،حنينا إليها ءدال« :يا أ َۡ ،ع القلوب تق ».
ءإن كددانوا يريدددءن أن مددن الواجد ال،م د بو د جهددد فددي حريددر البلددد مددن
الغاوبين ء وفير استقالل ل ،،ءيرب مبادئ ال ،ا ءالحرية في ن دوب أبنائد،،
فنحن م،هم في ذلك أي ا ،ءدد شددد اإلسدالم فدي ذلدك أبلدغ التشدديد فقدال تد :
{ َو ِّ ََّّللِّ ۡلل ِّۡى َّ
سىىىو ِّل ِّٱج َو ِّل ۡل َُى ۡىىؤ ِّمنِّۡنَ َولَ ِّكى َّ
ىىن ۡلل َُنَ ِّف ِّقىىىۡنَ ََل يَ ۡۡلَ َُىىىونَ } [المندددافقون،]8 :
ىىزلُ َو ِّل َ ُ
سبِّ ا
ءيقولَ { :ولَن يَ ۡ َۡ ََ َّ
ۡك} [النساا.]141 :
لَّللُ ِّل ۡل َك ِّف ِّ ينَ َ
علَ ۡلل َُ ۡؤ ِّمنِّۡنَ َ

ءإن كدددانوا يريددددءن بالوطنيدددة قويدددة الرابطدددة بدددين أفدددراد القطدددر الواحدددد
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

( )47الحديث رءاه الب اري ءمسلم عن عائشة ،ءالش،ر عند الب اري فقط.
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ءإرشاديم إلد طريد اسدت دام يد ه التقويدة فدي مصدالحهم ،فد لك ندوافقهم فيد،
أي دددا ،ءيدددراه اإلسدددالم فري دددة إزمدددة فيقدددول نبيددد ،ودددل هللا عليددد ،ءسدددلم:
إخوانا»( ،)48ءيقول القرآن الودريم{ :يَََُٰٓيِّ ََىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُىواْ ََل
«وكونوا عبا
ت ۡللبَ ۡغ َ ىا َٰٓ ُُ ِّمى ۡىن
تَت َّ َِّىىذُواْ ِّب ََانَىىة ِّمىىن ُونِّ ُكىىمۡ ََل يَى ۡىُلُونَ ُكمۡ َخبَىىاَل َو ِّواْ َمىىا َ
عنِّ ىتِّمۡ قَى ۡىد بَ ىدَ ِّ
ت إِّن ُكنىتُمۡ ت َ ۡۡ ِّقلُىونَ } [آل عمدران:
أ َ ۡ َو ِّه َِّمۡ َو َما ت ُ َۡ ِّف
ور ُهمۡ أ َ ۡكبَى ُ قَ ۡىد بََّۡنَّىا لَ ُكى ُم ۡلۡلَٰٓيَى ع ِّ
ُ دُ ُ

.]118
ءإن كدانوا يريددءن بالوطنيدة فدتح الددبالد ،ءسديادا األرض ،فقدد فدرض ذلددك
اإلسدالم ءءجدد ،ال ددا حين إلد اف د اسدت،مار ءأبددرك فددتح ،فد لك دولدد، ،ددال :
{ َوقَتِّلُو ُهمۡ َ ت َّ ََل ت َ ُكونَ ِّ ۡتنَة َويَ ُكونَ للد ُ
ِّين ِّ ََّّللِّ} [البقرا.]193 :

ءإن ك دانوا يريدددءن بالوطنيددة قسدديم األمددة إل د طوائددف تندداحر ء ت دداين
ء تراش د بالسددبا ء ترام د بددالتهم ءيويددد ب ،ددها لددب،ا ،ء تشددي لمنددايج
ءض،ية أملتها األيواا ،ءشدولتها الغايداو ءاأليدراض ،ءفسدر ها األفهدام ءفد
المصالح الش صية ،ءال،دء يستغ كد ذلدك لمصدلحت ،ءي يدد ءددود يد ه الندار
اشت،اإ ي ردهم في الح ءيام،هم فدي الباطد  ،ءيحدرم علديهم ا صدال ب ،دهم
بب،ا ء ،اءن ب ،هم م ب،ا ،ءيح لهم ي ه الصدلة بد ،ءاإلت داف حولد،،
فال يقصدءن إإ داره ءإ ياتم،ون إإ زءاره ،فتلك ءطنية زائ دة إ خيدر فيهدا
لدعا ها ءإ للناب ،فها أن ذا دد رأي أننا مد دعداا الوطنيدة ،بد مد يال هدم
في ك م،انيها الصالحة التي ،ود بال ير علد الدبالد ءال،بداد ،ءددد رأيد مد
ي ا ان لك الددعوى الوطنيدة الطويلدة ال،ري دة لدم درج عدن أنهدا جد ا مدن
،اليم اإلسالم».
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

( )48رءاه أحمد ءمسلم عن أبي يريرا ،كما في «وحيح الاام الصغير».
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حدءد ءطنيتنا:
«أما ءج ،ال الف بيننا ءبينهم فهو أننا ن،تبدر حددءد الوطنيدة بال،قيددا ،ءيدم
ي،تبرءنها بالت وم األرضية ءالحدءد الاغرافية ،فو بق،ة فيهدا مسدلم يقدول :إ
إلدددد ،إإ هللا محمددددد رسددددول هللا ،ءطددددن عندددددنا لدددد ،حرمتدددد ،ءدداسددددت ،،ءحبدددد،
ءاإلخددالص لدد ،،ءالاهدداد فددي سددبي خيددره ،ءك د المسددلمين فددي ي د ه األدطددار
الاغرافيددة أيلنددا ءإخواننددا ،نهددتم لهددم ءنشدد،ر بشدد،وريم ءنحددس ب حساسددهم،
ءدعدداا الوطنيددة فقددط ليسددوا ك د لك ،فددال ي،ندديهم إإ أمددر لددك البق،ددة المحدددءدا
ال يقة من رد،ة األرض ،ءيظهر ذلك ال ارق ال،ملي فيمدا إذا أرادو أمدة مدن
األمم أن قوي ن سها عل حسا ييريدا ،فدنحن إ نرضد ذلدك علد حسدا
أي دطددر إسددالمي ،إنمددا نطل د القددوا لنددا جمي،ددا ،ءدعدداا الوطنيددة الماددردا إ
يرءن في ذلك بالسا ،ءمن ينا ت وك الرءابط ء

د،ف القدوى ءي در ال،ددء

ب ،هم بب،ا».
ياية ءطنيتنا:
«ي ه يي ءاحدا ،ءالثانية :أن الوطنيين فقط ج ما يقصدءن إليد :،لدي
بالديددم ،ف د ذا مددا عملددوا لتقويتهددا ب،ددد ذلددك ايتمددوا بددالنواحي الماديددة كمددا  ،د
أءرءبددا اآلن ،أمددا نحددن فن،تقددد أن المسددلم فددي عنقدد ،أمانددة عليدد ،أن يب د ل ن سدد،
ءدم ،ءمال ،في سبي أدائها لدك يدي يدايدة البشدر بندور اإلسدالم ،ءرفد علمد،
خ ادا عل ك ربدوم األرض ،إ يبغدي بد لك مداإ ءإ جايدا ءإ سدلطانا علد
أحددد ءإ اسددت،بادا لشدد ، ،ءإنمددا يبغددي ءجدد ،هللا ءحددده ،ءإسدد،اد ال،ددالم بديندد،
ءإعددالا كلمتدد ،،ءذلددك مددا حدددا بالسددلف الصددالحين  -رضددوان هللا علدديهم  -إلد
ي ه ال تو القدسية التي أديش الدنيا ،ءأرب عل ك مدا عدرف التداريا مدن
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سرعة ءعدل ءنب ءف

.

الوحدا ءاختالف الدين:
ءأح أن أنبهدك إلد سدقوط ذلدك الد عم القائد أن الادري علد يد ا المبددأ
يم ق ءحدا األمة التي تاللف من عناور دينية م تل ة ،ف ن اإلسالم ءيو ديدن
الوحدا ءالمساءاا ك ي ه الرءابط بين الامي ما داموا مت،اءنين علد ال يدر:
{ ََّل يَ ۡن ََى ُك ُم َّ
ِّين َولَمۡ ي َُۡ ِّ ءُو ُكم ِّمن ِّ يَى ِّ ُكمۡ أَن ت َبَى ِّو ُهمۡ
لَّللُ ع َِّن للَّ ِّذينَ لَمۡ يُقَتِّلُو ُكمۡ ِّ للد ِّ
َوت ُ ۡقس ُ
َِّ َٰٓواْ ِّإلَ ۡۡ َِّمۡ ِّإ َّن َّ
لَّللَ ي ُِّحبِّ ۡلل َُ ۡقس َِِّّۡنَ } [الممتحنة.]8 :

فمن أين يال ي الت ري إذن()49؟
أفرأي ب،د ي ا كيف أننا مت قون م أشد الناب يلدوا فدي الوطنيدة فدي حد
ال ير للبالد ،ءالاهاد في سبي

ليصها ءخيريا ءار قائها ،ءن،م ءنليدد كد

مدن يسد ،فدي ذلدك بد خالص ،بد أحد ان ندت،لم أن مهمدتهم إن كاند

نتهددي

بتحريددر الددوطن ءاسددترداد ماددده ،فدد ن ذلددك عنددد اإلخددوان المسددلمين ب،ددا
الطري د فقددط ،أء مرحلددة مندد ،ءاحدددا ،ءيبق د ب،ددد ذلددك أن ي،ملددوا لترف د رايددة
الوطن اإلسالمي علد كد بقدام األرض ،ءي د لدواا «المصدحف» فدي كد
موان»(.)50
الوطنية المصرية عند اإلمام:
ءي،ددود األسددتاذ إلد فوددرا «الوطنيددة» أء «المصددرية» بم،ند اإنتمدداا إلد
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

( )49انظددر :كتابنددا «ييددر المسدددلمين فددي الماتمدد اإلسدددالمي» ،ءفصدد «الحدد اإلسدددالمي
ءاألدلياو الدينية» من كتابنا «بيناو الح اإلسالمي ءشبهاو ال،لمانيين ءالمتغربين».
( )50مددددن رسددددالة «دعو نددددا» (ص )27 - 24مددددن مامددددوم الرسددددائ  ،ط .دار الدددددعوا -
اإلسوندرية.
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حريريدا ءالنهدوض بهدا ،فيقدول« :فالمصدرية أء

القومية( )51لها في دعو نا موانها ءمن لتها ءحقها في الو ا ءالن ال.
إننا مصريون به ه البق،ة الوريمة من األرض التي نبتنا فيها ءنشالنا عليهدا،
ءمصر بلد ملمن لق اإلسدالم لقيدا كريمدا ،ءذاد عند ،،ءرد عند ،ال،ددءان فدي
كثير مدن أدءار التداريا ءأخلد

فدي اعتنادد ،،ءطدوى عليد ،أعطدف المشداعر

ءأنب د ال،واطددف ،ءيددو إ يصددلح إإ باإلسددالم ،ءإ يددداءى إإ ب،قدداديره ،ءإ
يط لد ،إإ ب،الجد ،،ءددد انتهد إليد ،بحودم الظدرءف الوثيدرا ح دانة ال ودرا
اإلسالمية .ءالقيام عليها ،فويف إ ن،م لمصر ءل يدر مصدر؟ ءكيدف إ نددف
عن مصر بو ما نستطي ؟ ءكيف يقال :إن اإليمان بالمصدرية إ يت د مد مدا
ياد أن يدددعو إليدد ،رجد ينددادي باإلسددالم ءيهتددف باإلسددالم؟! إننددا ن،تد بالننددا
م لصددون لهدد ا الددوطن الحبيدد  ،عدداملون لدد ،،ماايدددءن فددي سددبي خيددره،
ءسنظ ك لك ما حيينا م،تقدين أن ي ه يدي الحلقدة األءلد فدي سلسدلة النه دة
المنشودا ،ءأنها ج ا من الوطن ال،ربي ال،ام ،ءأنندا حدين ن،مد لمصدر ن،مد
لل،رءبة ءالشرق ءاإلسالم.
ءليس ي يرنا فدي يد ا كلد ،أن ن،ند بتداريا مصدر القدديم ،ءبمدا سدب إليد،
ددماا المصدريين النداب مدن الم،دارف ءال،لدوم ،فدنحن نرحد بمصدر القديمدة
كتاريا في ،ماد ءفي ،علم ءم،رفة ،ءنحدار يد ه النظريدة بود دواندا كمنهداج
علمي ،يراد وبغ مصر بد ،ءدعو هدا إليد ،،ب،دد أن يددايا هللا بت،داليم اإلسدالم،
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

( )51يالحظ أن األستاذ ج ،المصرية مرادفة للقومية ،فلدم ودن يد ه األل دا ددد حددد م،نداه
ء ماي يا مامدا ،ءإن كدان فدي رسدالة «دعو ندا» ددد فدرق بينهمدا بوضدو  .ءسدن كر ذلدك
ب،د.
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ءشر ل ،ودريا ،ءأنار ب ،بصير ها ،ءزاديا بد ،شدرفا ءماددا فدوق مادديا،
ءخلصددها بد لك ممددا إحد يد ا التدداريا مددن أءضددار الو نيددة ،ءأدران الشددرك،
ءعاداو الاايلية»(.)52
المل مراو الوطنية ال،امة:
ءلم يوتف حسن البنا بما ذكره في رسائل ،عن الدوطن ءالوطنيدة ،فوثيدرا مدا
شر ذلك في لقااا  ،ال اوة ،ءمل مرا  ،ال،امة.
ءأشهد لقد ح رو أحد المل مراو ال،امة التي كان ي،قديا اإلخوان لشدر
المطال الوطنية فدي عواودم األدداليم المصدرية ،ءيتحددي فيهدا اإلمدام الشدهيد
ءوحب ،،ءذلك ب،دد انتهداا الحدر ال،الميدة الثانيدة فدي سدنة 1945م ،ءيبدو
الش،و للمطالبة بحريتها ءاستقاللها.
كان ذلك المل مر في مدينة طنطا التي أدرب فيها ،ءدد حددي األسدتاذ عدن
الوطن ،فقسم ،إل

ال ة أدسام ،أء إل

الي مرا :

الوطن الصغير ،ءالوطن الوبير ،ءالوطن األكبر.
فالمددا الددوطن الصددغير :فهددو «ءادي النيد » شددمال ،ءجنوبدد ،،شددمال :،مصددر،
ءجنوب :،السدودان ،ءكدان األسدتاذ البندا يقدول« :مصدر يدي السدودان الشدمالي،
ءالسودان يو مصر الانوبية ،نحن من السودان ،ءالسودان منا» ،ءدد حدددو
المطال ينا في أمرين :جالا اإلنالي  ،ءءحدا الوادي.
ءأما الوطن الوبير :فهدو «الدوطن ال،ربدي» ،ءألءل مدرا أسدم حديدده مدن
الشدديا رحمدد ،هللا  :مددن المحدديط األطلسددي إلدد ال لدديج «ال ارسددي»  -ا باعددا
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

( )52من رسالة «إل الشبا » (ص )129من ماموم الرسائ .
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للمصطلح السائد في ذلك الود  -ءلم ون شاع كلمة «ال لديج ال،ربدي» يدو
فارسددي مددن جهددة ،ءعربددي مددن جهددة أخددرى ،ءله د ا ادتددر ب ،ددهم سددميت،
«ال ليج اإلسالمي».
ءينا حدي عن د ية فلسدطين ،ءأطمدام الصدهيونية فيهدا ،ءل د األنظدار
إل خطور ها ،ءكان دائم التنبي ،عل أيميدة يد ه الق دية ءمدا حملد ،اليهوديدة
من خطر عل ال،ر ءالمسلمين في الحاضر ءالمستقب .
ءأما الوطن األكبر :فهو «الوطن اإلسالمي» من المحيط إلد المحديط ،أي:
من المحيط األطلسي إل المحيط الهادي ،من الدار البي اا إل جاكر ا.
ب كان البنا رضي هللا عن ،ي،تبر «األندلس» ج اا من الدوطن اإلسدالمي،
ايتص من ،،ب،د مانية درءن من الح ارا.
ءمما إ أنساه في ي ا المل مر :أن أحد إخواننا األدباط ولم في ي ا المدل مر
عددن د ددية «دندداا السددويس» ءحدد مصددر فيهددا ،ءكددان مت صصددا فددي يدد ا
الماال ،ءكان اإلمام يصطحب ،م ،،لشهود ي ه المدل مراو فدي األدداليم ،رمد ا
للوحدا الوطنية ،ءدليال عل التسامح اإلسالمي.
ءممددا أذكددره عددن يدد ا المددل مر مددا دالدد ،األسددتاذ عددن الددوطن ال دداص أء
الصددغير «ءادي الني د » ،ءعددن «اإحددتالل اإلنالي د ي» ءكيددف نقاءمدد،؟ ءمددا
ءسيلتنا في ذلك؟
وذك هنا عدل وسا َ:
 - 1الم اءضة :دءن أي ريط في أي ح من حقوق الوطن شمال ،ءجنوب.،
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 - 2المقاط،ددة :إذا لددم اددد الم اءضددة لمددا يددو م،ددرءف مددن ،ندد اإلناليدد
ءول هم.
ءينا ءضح األستاذ أننا نحن أبناا مصر ءالسودان ددادرءن علد أن ن،ديش
عل الو داف ،ءنسدتغني عدن ب دائ اإلناليد  ،ءذكدر يندا المثد ال،دامي الد ي
يقول« :اللي عنده ال،يش ءيبل ،عنده ال ر كل ،»،ءددال« :سدن رج فتداءى ابدن
ح م من أن بدن ال،دء الوافر ءعرد ،ءل،اب ،ناس  ...إلا».
 - 3الاهاد :دال« :ف ن لم ادد المقاط،دة فلديس أمامندا إإ الاهداد ،ءسديقوم يد ا
الشددد ،عدددن بودددرا أبيددد ،للددددفام عدددن حريتددد ،ءكرامتددد ،،منتظدددرا إحددددى
الحسنيين :النصر أء الانة».
ءينا دال« :ف ن من األدعية التي ح ظتها فدي الصدغر ءكند أردديدا :اللهدم
ارزدني الحياا الحسنة ،ءالمو ة الحسنة ،ءما م،ن المو ة الحسنة؟ ي يدي أن
يموو اإلنسان عل فراش ،كما يمدوو ال،يدر()53؟ إندي إ أجدد لهدا م،ند إإ أن
ي ص ي ا عن ي ا في سبي هللا!» ءأشار إلد رأسد ،ءجسدده رضدي هللا عند،،
ءينا ضج المل مر كل ،بالتهلي ءالتوبير.
ي ا التوج ،ءي ه التربية دد آ

أكلها في عقدول اإلخدوان ءن وسدهم ،فودانوا

يم السبادين إل الدفام عن الوطن ،م،تبرين ذلك جد اا مدن اإلسدالم ،ء ،بيدرا
عن اإليمان ،يستوي في ذلك الوطن الصغير ءالوطن الوبير.
ف ددي فلسددطين كاند لهددم مددواد هم ءبطددوإ هم ءشددهدا يم الد ين رءءا ددرى
األرض المقدسدددة بددددمائهم ،ءسدددا ب،دددا ذلدددك األو ال اضددد األسدددتاذ كامددد
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

( )53ال،ير :أي :الحمار.
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الشريف في كتاب« ،اإلخدوان المسدلمون فدي حدر فلسدطين» ،ءكدان جد ا يم
عن ذلك «ح الاماعة» في  8ديسمبر سنة 1948م.
ب إن ما أوا اإلخوان من محن داسية ءضرباو ءحشية متتاب،ة كان لد،
ار باط بق ية فلسطين ،ح اإلخوان سنة 1948م كان بناا عل طلد سد راا
أمريوددا ءبريطانيددا ءفرنسددا ،ب،ددد اجتمدداعهم فددي م،سددور «فايددد» ،ءاسددتاابة
النقراشي ءحوومت ،لهم ،كما أ بت ذلك الو ائ الملكدا.
ءمحنة 1965م كان مهيدا لنوبة 1967م.
ءمودددف اإلخددوان فددي م،ددارك دندداا السددويس ءالتدد الوبيددر مشددهور ييددر
منوددور ،ءشددهدا يم  -ءخصووددا مددن طددال الاام،ددة  -م،رءفددون «عمددر
شايين ،ءالمنيسي ،ءيانم».
ءدد شاركنا نحن أبنداا األزيدر فدي يد ه المسديرا ،ءأدمندا م،سدورنا باام،دة
األزيددر بالدراسددة ،ءسددافرو كتبيتنددا إلدد «الشددردية» ءءدعنايددا فددي احت ددال
مهي بقاعة اإلمام محمد عبده.
ءدد سا ب،ا ذلك اإستاذ كام الشريف أي ا في كتابد ،عدن «المقاءمدة
السرية في دناا السويس» ،ءاألستاذ حسدن دء فدي كتابد ،عدن «ك دا الشدبا
الاام،ي في دناا السويس».
أما ما أداه اإلخوان من خدماو لوطنهم في الماداإو األخدرى فشديا ياد
عن الحصر ،ءك مديندة أء دريدة فدي مصدر شدهد بل داريم التربويدة ءالثقافيدة
ءاإجتماعية ،ءمن الوت المو قة في الاان اإجتمداعي كتدا األسدتاذ محمدد
شودي زكي «اإلخوان ءالماتم المصري».
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ءي ا الد ي حددي فدي مصدر حددي مثلد ،أء مدا يقاربد ،فدي األدطدار ال،ربيدة
األخرى التي انتشرو فيها دعوا اإلخوان المسلمين.
ءبه د ا ب د بددالقول ءال،م د ءبددالنظر ءالتطبي د  :أن اإلخددوان المسددلمين يددم
أودق الناب في ح أءطانهم ،ءاإستما ة فدي خددمتها ،ءالد ءد عدن حياضدها
بالمهج ءاألرءا

ألنهم ي ،لون ذلك بداف اإليمان ،ءموج حوم اإلسالم.

األمة في اإلسالم:
ءيبقددد فدددي الاانددد السياسدددي جددد ا الدددث أشدددار إليددد ،وددداح األودددول
ال،شددرين  -بااندد الدءلددة ءالددوطن  -يددو مددا يت،لدد باألمددة ،فاإلسددالم دءلددة
ءءطن ،أء حوومة ءأمة.
فوما ي،ن اإلسالم بالسلطة الحاكمة ي،ن ك لك  -ب دب ذلك  -باألمة التدي
تار السلطة ،ء نبث عنها الدءلة.
ءلددد اإلسددالم فددي ج يددرا ال،ددر  ،ءيددي دائمددة علد القبليددة ءال،صددبية لهددا،
فالقبيلة يي أساب الوإا ،ءمصدر اإعت از ءاإنتماا ،فدال مودان إبدن القبيلدة
إإ بها ،ب إ ءجدود لد ،إإ بهدا ،فهدي النسد ءالحسد  ،ءيدي السدلطة ءالقدوا،
ءيددي اإدتصدداد ءالسياسددة ،يرضد برضددايا ،ءيغ د بغ ددبها ،أء بغ د
شددي ها ،ءيت،ص د إبددن القبيلددة محقددا كددان أء مددبطال ،شدد،ار ك د ءاحددد فيهددا:
«انصدددر أخددداك  -أي :ابدددن القبيلدددة  -المدددا أء مظلومدددا» ،بدددالم،ن الظدددايري
لل،بددارا ،ءك د دبيلددة حدداءل ان سددت،لي عل د القبيلددة األخددرى ،ء ددنق
أطرافها ،ءله ا كثرو الغاراو من ب ،هم عل ب،ا ،حت دال دائلهم:
وأ ۡانىىىىىىىا علىىىىىىى بكىىىىىىى أخۡنىىىىىىىا إذا مىىىىىىىا لىىىىىىىم ن ىىىىىىىد إَل أخانىىىىىىىا

مددن
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فلما جاا اإلسدالم نقلهدم نقلدة كبيدرا فدي عدالم ال ودر ،ءعدالم الشد،ور ،ءعدالم
الوادد  ،نقلهددم مددن سددان القبليددة ال دديقة إلد باحددة األمددة الواسدد،ة ،ءحد ر أشددد
التح ير من الدعوا إل ال،صبية بو ألوانها ،ءخصووا ال،صبية للقبيلة.
ءفي الحديث« :لۡد منا من عا إل عصبۡة ،أو قاتَ عل عصىبۡة ،أو
مات عل عصبۡة»(.)54
«من قاتىَ تحىت رايىة عَۡىة يغ ىب لۡصىبة ،او يىدعو إلى عصىبة ،أو
ينص عصبة ،قتَ قتلة ءاهلۡة»(.)55
ءسد وددل هللا عليدد ،ءسددلم عددن ال،صددبية ،فقددال« :أن تۡىىۡن قومىىك على
الظلم»( ،)56ف سريا بال ريدا فدي ءادد الماتمد القبلدي ،فصداح ال،صدبية مد
جماعددة ءإن جددارءا ء لمددوا ،ءضددد خصددومهم ءإن بددرءا ءأدسددطوا ،أء أءذءا
علَى َٰٓ أَنفُسِّى ُكمۡ
ء لموا ،عل خالف ما جاا ب ،اإلسالم مدن القيدام بالقسدطَ { :ولَ ۡىو َ
أ َ ِّو ۡلل َو ِّلد َۡي ِّن َو ۡلۡل َ ۡقى َ بِّۡنَ } [النسدااَ { ،]135 :و ََل يَ ۡ ى ِّ َمنَّ ُكمۡ شَىنَ ُ
ان قَ ۡىو ٍم َعلَى َٰٓ أ َ ََّل ت َ ۡۡى ِّدلُواْ}

[المائدا.]8 :
ءفي لحظة من لحظاو ال ،ف البشدري أطلد الن عدة القبليدة عندد ب،دا
الصحابة ،فتنادءا بالسماا دبائلهم :يا بني فدالن ،ءيدا بندي عدالن ،فغ د النبدي
وددل هللا عليدد ،ءسددلم أشددد الغ دد  ،ءدددال« :أبىىدعوا ال اهلۡىىة وأن بىىۡن
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

( )54رءاه أبو داءد في «األد » ( )1521عن جبير بدن مط،دم ،ءالحدديث فيد ،ضد،ف ءلودن
يشهد ل ،حديث مسلم اآل ي ب،ده.
( )55رءاه مسلم في «اإلمارا» عن أبي يريرا ( ،)1848ءعمية :األمر إ يستبين ءجه.،
( )56رءاه أبددو داءد فددي «األد » ( )5119عددن ءا لددة بددن األسددق  ،ءابددن ماجدد ،فددي «ال ددتن»
(.)3949
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أاَ ى كم »( ،)57ءدددال عددن دعددوا ال،صددبية كلمت د ،الم،بددرا « :عوهىىا َنَىىا
منتنة»(.)58
لقد أراد اإلسالم أن يبني أمدة علد أسداب ال،قيددا ءال ودرا ،ءلديس علد أي
أساب مادي أء أرضي مما يبني علي ،البشر أممهم ،من عنصر أء لون أء لغدة
أء أرض ،مما ليس ل نسدان فيد ،إرادا ءاختيدار ،بد يدو دددر م درءض عليد،،
فلم ي تر اإلنسان جنس ،ءإ لون ،ءإ لغت ،ءإ أرض ،التي ءلد فيهدا ،إنمدا ءري
ي ا كل ،دءن أن يوون ل ،رأي في.،
أما ال،قيدا :فاألود فيهدا أنهدا مدن اختيدار اإلنسدان ،ءإيمدان المقلدد مشدووك
في دبول ،،ب مرفوض عند المحققين من علماا المسلمين.
أراد اإلسددالم للمسددلمين أن يوونددوا أمددة نتسدد إلدد الحدد إ إلدد زيددد أء
عمرء من البشدر ،فهدي إ قدوم علد رابطدة عرديدة ءإ لونيدة ءإ إدليميدة ءإ
طبقية ،ب يي أمة عقيدا ءرسالة دب ك شيا.
سى ََّى ُك ُم ۡلل َُ ۡسى ِّل َِّۡنَ
يي أمة اإلسدالم ،أء أمدة المسدلمين كمدا ددال ،دال ُ { :ه َىو َ
علَى ۡىۡ ُكمۡ َوت َ ُكونُىىواْ ُ
ىاس}
ش ى ََدَآَٰ َُ َ
شى ِّىَۡداا َ
سىىو ُا َ
ِّمىىن قَ ۡب ى َُ َو ِّ ى َه ىذَا ِّلَۡ ُكىىونَ لل َّ ُ
علَ ى للنَّى ِّ
[الحج ،]78 :ءيي أمة اإليمان أء أمة الملمنين ،ءله ا نادي دائما ب {يَََُٰٓيِّ ََا للَّى ِّذينَ

َُا َمنُواْ}.
أءواف األمة األساسية في القرآن:
أبددرز مددا يمي د ي د ه األمددة عددن ييريددا مددن األمددم أءودداف أرب،ددة ذكريددا
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

( )57ذكره ابن كثير في « سيره» عن ابن إسحاق (.)389/1
( )58رءاه الب اري.
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القرآن:
ال بانۡة:
األءل :الربانية  -ربانية المصدر ،ءربانية الوجهدة ،فهدي أمدة أنشداليا ءحدي
هللا ،ال  ،ء ،هد ها ،اليم ،ءأحوام ،حت اكتم لها دينها ،ء م بد ،ن،مدة هللا
علَ ۡۡ ُكمۡ نِّ ۡۡ ََتِّ َو َر ِّة ُ
ت لَ ُكمۡ ِّينَ ُكمۡ َوأ َ ۡت ََ َۡ ُ
عليها كما دال ،ال ۡ { :للَۡ ۡو َم أ َ ۡك ََ ۡل ُ
ىۡت لَ ُكى ُم
ت َ
لال ۡسلَ َم ِّينا} [المائدا.]3 :
ۡ ِّ
فاهلل ،ال يو ودان يد ه األمدة ،ءلهد ا نادد القدرآن الودريم يقدولَ { :وكَىذَ ِّلكَ
سَا} [البقرا ،]143 :فه ا الت،بيدر { َءَۡ ۡلىنَ ُكمۡ } ي يدد أن هللا يدو جاعد
َءَۡ ۡلنَ ُكمۡ أُمَّة َو َ

ي ه األمة ءمت يا ءوان،ها.
ىاس} [آل عمددران،]110 :
ءمثد ذلددك دولدد، ،ددال ُ { :كنىتُمۡ َخ ۡۡى َ أ ُ َّمى ٍة أ ُ ۡخ ِّ َءى ۡىت ِّللنَّى ِّ
فت،بير {أ ُ ۡخ ِّ َء ۡت} يدل عل أن يناك م رجا أخرج ي ه األمدة ،فهدي لدم ظهدر
اعتباطا ،ءلم ون نبا دا بريدا ينبد ءحدده دءن أن ي رعد ،زارم ،بد يدو نبداو
مقصددود مت،هددد بال،نايددة ءالرعايددة ،ءالد ي أخددرج يد ه األمددة ءزرعهددا ءيياليددا
لرسالتها يو هللا  -ج شالن.،
فهي أمة مصدريا رباني ،ءءجهتها ربانية كد لك ،ألنهدا ،ديش هلل ،ءل،بدادا
هللا ،ءلتحقيدد مددنهج هللا فددي أرض هللا ،فهددي مددن هللا ءإلدد هللا( ،)59كمددا دددال
ب ۡلل َۡ َل َِّىۡنَ ََ 162ل
،ال لرسول{ :،قُ َۡ ِّإ َّن َ َكتِّ َونُ ُ
ىاَ َو َم ََىا ِّت ِّ ََّّللِّ َر ِّ
س ِّك َو َم ۡحَۡ َ

ش ِّ يكَ لَجُ} [األن،ام.]163 ،162 :
َ
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

( )59انظر :خصيصة «الربانية» في كتابنا «ال صائ
ءملسسة الرسالة.
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الوسَۡة:
ءالثدداني :الوسددطية التددي لي د األمددة للشددهادا عل د الندداب ،ء بوئهددا موددان
سىىَا
األسددتاذية للبشددرية ،ءفيهددا جددااو اآليددة الوريمددةَ { :و َك ىذَ ِّلكَ َءَۡ ۡل ىنَ ُكمۡ أ ُ َّمىىة َو َ
ِّلت َ ُكونُواْ ُ
اس َويَ ُكونَ لل َّ سُو ُا َعلَ ۡۡ ُكمۡ ش ََِّۡدا} [البقرا.]143 :
ش ََدَآَٰ َُ َ
علَ للنَّ ِّ

ءيي ءسطية شاملة جام،ة :ءسدطية فدي اإعتقداد ءالتصدور ،ءءسدطية فدي
الشددد،ائر ءالت،بدددد ،ءءسدددطية فدددي األخدددالق ءالسدددلوك ،ءءسدددطية فدددي الدددنظم
ءالتشري  ،ءءسطية في األفوار ءالمشاعر.
ءسدددطية بدددين الرءحيدددة ءالماديدددة ،بدددين المثالثدددة ءالواد،يدددة ،بدددين ال رديدددة
ءالاماعية(.)60
إنها األمة التي مث «الصراط المسدتقيم» بدين السدب المت،رجدة ءالملتويدة،
وراط هللا ال ي ل ،مدا فدي السدمواو ءمدا فدي األرض ،ودراط الد ين أن،دم هللا
علدديهم مددن النبيددين ءالصددديقين ءالشددهداا ءالصددالحين ،إ وددراط المغ ددو
عليهم ءإ ال الين.
الدعول:
ءالووف الثالث :الدعوا ،فهي أمة دعوا ءرسالة ،ليسد أمدة منو دة علد
ن سها ،حتور الح ءال ير ءالهداية ل ا ها ،ءإ ،م عل نشريا في الناب.
بدد الدددعوا فري ددة عليهددا ،ءاألمددر بددالم،رءف ءالنهددي عددن المنوددر مدد
ديلها علد كد األمدم ،كمدا ددال ،دال ُ { :كنىتُمۡ َخ ۡۡى َ أُمَّى ٍة
اإليمان باهلل أسداب
وِ َوت َ ۡن ََ ۡونَ ع َِّن ۡلل َُن َك ِّ َوت ُ ۡؤ ِّمنُونَ ِّب َّ
لَّللِّ} [آل عمدران:
اس ت َ ُۡ ُم ُ ونَ ِّب ۡلل ََ ۡۡ ُ ِّ
أ ُ ۡخ ِّ َء ۡت ِّللنَّ ِّ
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

( )60انظر :خصيصة «الوسطية» من كتابنا الم كور.
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.]110
فهي لم رجح سدائر األمدم فدي ميد ان هللا لسدب مدادي أء عنصدري ،كيدف
ءيددي توددون مددن عناوددر شددت  ،مددن ك د مددن يدددخ فددي ديددن هللا مددن أجندداب
البشر عربا أء عاما؟
إنمددا رجح د فددي ميد ان الح د ألنهددا ددالمر بددالم،رءف ء نه د عددن المنوددر
ء لمن باهلل.
ءدب ذلك بلياو دال هللا ،ال َ { :و ۡلت َ ُكن ِّمن ُكمۡ أُمَّة يَ ۡدعُونَ إِّلَ ۡلل ََ ۡۡى ِّ َو َي ۡىُ ُم ُ ونَ
وِ َويَ ۡن ََ ۡونَ ع َِّن ۡلل َُن َك ِّ َوأُوْ لََٰٓئِّكَ ُه ُم ۡلل َُ ۡف ِّلحُونَ } [آل عمران.]104 :
بِّ ۡلل ََ ۡۡ ُ ِّ

ءم،نايددا علدد أحددد الت سدديرين :اج،لددوا مددن أن سددوم أمددة الدددعوا ءاألمددر
ءالنهدددي ،فبهددد ا سدددتحقون أن يقصدددر ال دددال علددديوم ،ءمدددن يندددا اريديدددة إ
ب،ي ية.
ءعلدد الت سددير اآلخددر :يي ددوا مددنوم طائ ددة متماسددوة دددادرا علدد الدددعوا
ءاألمر ءالنهي ،ءلتسقط فرض الو اية عنوم ،ء وونوا أنتم عونا لها.
إن رسددالة اإلسددالم رسددالة عالميددة ،رسددالة لو د األجندداب ،ءلو د األلددوان،
ءلو األداليم ،ءلو الش،و  ،ءلود اللغداو ،ءلود الطبقداو ،كمدا ددال ،دال :
س ۡلنَكَ ِّإ ََّل َر ۡ ََة ِّل ۡل َۡلَ َِّۡنَ } [األنبياا.]107 :
{ َو َما َٰٓ أ َ ۡر َ
{تَبَ َاركَ للَّذَِّ نَ َّز َا ۡللفُ ۡ قَانَ َعلَ ع َۡب ِّدِّٱ ِّلَۡ ُكونَ ِّل ۡلَۡلَ َِّۡنَ نَذِّي ا ا} [ال ردان.]1 :
اس إِّنِّ َرسُو ُا َّ
لَّللِّ إِّلَ ۡۡ ُكمۡ َء َِّۡۡاا} [األعراف.]158 :
{قُ َۡ يَََُٰٓيِّ ََا للنَّ ُ

ءعل األمة المسلمة أن دعو الناب جمي،ا إل اإلسالم باللسنتهم حتد نبدين
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لهددم ،ءنقدديم الحاددة علدديهم ،ءأن ددالمر بددالم،رءف ء نهد عددن المنوددر ،حتد إ
ل،ن كما ل،ن ال ين من دبلها حين فرطوا فدي يد ا الواجد { :لُ ِّۡىنَ للَّى ِّذينَ َكفَى ُ واْ
صواْ وَّ كَانُواْ يَ ۡۡتَىدُونَ
س ۡلب ِّن َم ۡ يَ َم ذَ ِّلكَ ِّب ََا َ
ِّم بن بَنِّ َٰٓ إِّ ۡس ََٰٓ ُِّي ََ َ
ع َ
ان َاوُع َ َو ِّعۡ َ
علَ ِّل َ
س ِّ

د َما كَانُواْ يَ ۡف َۡلُونَ } [المائدا.]79 ،78 :
 78كَانُواْ ََل يَتَنَا َه ۡونَ عَن مِّن َك َ َۡلُو ُ لَ ِّب ۡئ َ
الو دل:
ءالووددف الراب د  :الوحدددا ،فاألمددة التددي يريددديا اإلسددالم أمددة ءاحدددا ،ءإن
وون من عرءق ءألدوان ءطبقداو ،فقدد ودهريا اإلسدالم جمي،دا فدي بو قتد،،
ءأذا ال وارق بينها ،ءربطها بال،رءا الو ق إ ان صام لها.
يقول ،ال ِّ { :إ َّن َه ِّذ َِّٰٓٱ أ ُ َّمت ُ ُكمۡ أُمَّة َو ِّ دَل َوأَنَ ۠ا َربِّ ُكمۡ َ ۡ
ون} [األنبياا.]92 :
لعبُدُ ِّ

ون} [الملمنون.]52 :
ءيقول سبحانَ { :،وإِّ َّن َه ِّذ َِّٰٓٱ أ ُ َّمت ُ ُكمۡ أُمَّة َو ِّ دَل َوأَنَ ۠ا َربِّ ُكمۡ َلتَّقُ ِّ
ءكيددف إ وددون ي د ه األمددة ءاحدددا ءدددد ءحددد هللا عقيددد ها ءشددري،تها ،ءحددد
يايتها ،ءءحد منهاجها ،كما دال ،ال َ { :وأ َ َّن َهذَا ِّ ى َ ِّا ُم ۡسىت َ ِّقَۡا َىلت َّ ِّبُۡو ع ُ َو ََل
تَت َّ ِّبُۡواْ لل ِّ
س ِّبۡ ِّلِّٱج} [األن،ام.]153 :
سبُ ََ َتَفَ َّقَ ِّب ُكمۡ عَن َ

أمددة ربهددا ءاحددد يددو هللا ،ءنبيهددا ءاحددد يددو محمددد وددل هللا عليدد ،ءسددلم،
ءكتابها ءاحد يو القرآن ،ءدبلتهدا ءاحددا يدي الو،بدة البيد الحدرام ،ءشدري،تها
ءاحدا يي شري،ة اإلسالم ،ءءطنهدا ءاحدد يدو «دار اإلسدالم» علد ا سداعها،
ءدياد هددا ءاحدددا تمث د فددي «خلي ددة المسددلمين» ءأمي در المددلمنين ،ال د ي ياسددم
الوحدا السياسية لخمة.
ءله ا رفا اإلسدالم أن يودون للمسدلمين خلي تدان فدي ءدد ءاحدد ،حرودا
عل ءحدا األمة ،ءمن،ا لت رق كلمتها ،ءشتاو أمريا.
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ءله ا إ ياوز أن نقول في ،بيرنا :األمم اإلسدالمية ،بد األمدة اإلسدالمية،
فهي أمة ءاحدا كما أمر هللا ،ءليس أمما مت ردة ،كما أراد اإست،مار.
يقول هللا ،ال َ { :و ۡ
لعت َ ِّص َُواْ ِّب َح ۡب َِّ َّ
لَّللِّ َء َِّۡۡا َو ََل تَفَ َّقُواْ} [آل عمران.]103 :
ءيقولَ { :و ََل ت َ ُكونُواْ كَللَّ ِّذينَ تَفَ َّقُواْ َو ۡ
لختَلَفُواْ ِّم بن بَ ۡۡ ِّد َما َءىا َٰٓ َُ ُه ُم ۡللبَ ِّۡنَ ُ
ىت َوأُوْ لََٰٓئِّىكَ

لََُمۡ َعذَابٌ ع َِّظۡم} [آل عمران.]105 :
ءلقددد نبدد ،القددرآن عل د دسددائس ب،ددا أي د الوتددا ال د ين يسدد،ون جهددديم
لتم ي شم المسدلمين ،ءإ دارا الن،دراو ال،صدبية بيدنهم ،فقدال ،دال محد را:
ىب يَى ُ ِّو ُكم بَ ۡۡىدَ إِّي ََىنِّ ُكمۡ
{يَََُٰٓيِّ ََا للَّى ِّذينَ َُا َمنُ َٰٓىواْ إِّن ت ُ َُِّۡۡىواْ َ ِّ يقىا ِّمىنَ للَّى ِّذينَ أُوتُىواْ ۡلل ِّكت َ َ

َك ِّف ِّ ينَ } [آل عمران.]100 :
ءسب ن ءل اآلية الوريمة ءما ب،ديا يددل علد أن المقصدود :يدردءكم ب،دد
ءحد وم مت ردين ،ءب،د أخو وم مت،ادين.
إن ءحددددا األمدددة وجددد عليهدددا أن ا،ددد أخو هدددا اإلسدددالمية فدددوق كددد
ال،صدددبياو ،فقدددد ج،لهدددا هللا ،دددال م،بدددرا عدددن اإليمدددان ءماسددددا لددد{ :،إِّنَّ ََىىىا
ۡلل َُ ۡؤ ِّمنُونَ ِّإ ۡخ َول} [الحاراو.]10 :

ءدددال رسددول ،الوددريم وددل هللا عليدد ،ءسددلم« :الَسىىلم أخىىو الَسىىلمَ ،ل
يظلَج ،وَل يسلَج»( ،)61أي :إ ي ل ،عندد الشددا أء عندد اإعتدداا عليد ،،بد
ينصددره ءيسددانده ،ءيد ا يددو مقت د األخددوا ،ءيددو مددا يلكددده الحددديث اآلخددر:
«الَسلَون تتكا ُ ماوهم ،يسۡ بذمتَم أ ناهم ،وي ۡ علَۡم أقصىاهم،
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

( )61مت

علي ،عن ابن عمر ،كما في «وحيح الاام الصغير».
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وهم يد عل من سواهم»(.)62
ءيح د ر اإلسددالم أبلددغ التح د ير مددن ،ددادي أبندداا األمددة الواحدددا إل د حددد أن
يحار ب ،ها ب ،ا ،كمدا كاند
كفارا ،ي
ءسلمَ« :ل ت ءۡوا بۡدَ
ا

،د دبائد الاايليدة ،يقدول ودل هللا عليد،
ب بۡ كم رقاب بۡىض»(« .)63سىباب

الَسلم سوق ،وقتالج كف »(.)64
اإليمان باألمة إ ين ي خصووياو األدوام:
ءمن الم يد ينا أن ننب ،عل د ية ذاو شالن ،ءيي :أن اإليمدان بد «األمدة»
الملسسة عل عقيدا اإلسالم ءأخدوا اإليمدان ءالتدي

دم جميد المسدلمين فدي

رحابها حيث كانوا  -إ ينبغي أن يناك خصووياو م،ينة لود ددوم ،ي،تد ءن
بها ،ءيحافظون عليها ،ءإ ي رطون فيها ،ءإ مان من ذلدك إذا لدم تحدول إلد
عصبية عردية قاءم أخوا اإلسدالم ،أء إلد ن عدة أنانيدة ان صدالية هددد ءحددا
دءلة اإلسالم.
ءلقد رك الرسدول ودل هللا عليد ،ءسدلم ءأودحاب ،مدن ب،دده القبائد قا د
ح د رايا هددا ،ح د القيددادا اإلسددالمية ال،امددة ليوددون ذلددك مصدددرا إضددافيا
لحماسهم ءإددامهم ،حت إ يالبوا ال،ار عل أدوامهم ءعشائريم.
إن ح الرج لقوم ،ءعشدير  ،ءريبتد ،فدي جلد ال يدر لهدم ،ءدفد الشدر
عددنهم ،ن عددة فطريددة إ يبددار عليهددا ،ءإ خطددر فيهددا ،كمددا إ خطددر فددي حبدد،
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

( )62رءاه أبو داءد في «الاهاد» ( ،)2751ءابن ماج )2852( ،عن عبد هللا بن عمرء.
( )63مت علي ،عن جرير بدن عبدد هللا كمدا فدي «اللللدل ءالمرجدان» ( ،)44ءعدن ابدن عمدر
(.)45
( )64مت علي ،عن ابن مس،ود كما في «اللللل ءالمرجان» (.)43
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ألسر  ،،ءايتمام ،بها ،ءإ يدرء أن أمدر الرسدول بدت،لم األنسدا لمدا ءراايدا
من واو في األرحام ءإن باعددو« :تۡلَىوا مىن أنسىابكم مىا تصىلون بىج
أر امكم»(.)65
ءفي الحديث« :خۡ كم الَدا ع عن عشۡ تج ما لم يُثم»(.)66
إن ال طر إنما يتمث فيما إذا ءدف دوم ،مود دا م،اديدا ل سدالم ،ءحدادءا هللا
ءرسول ،،ينا حرم الموادا ءالمواإا ،ءلو كان ألدر النداب ل نسدان ،كالمد،
ءأبي ،ءزءج ،ءأخي.،
ىلَّللِّ َو ۡللَۡى ۡىو ِّم ۡلۡلَٰٓ ِّخى ِّ يُى َىوآَٰ ِّونَ َمى ۡىن َ ىا َٰٓ َّ َّ
يقددول ،ددال ََّ { :ل ت َ ِّ ىدُ قَ ۡومىىا ي ُۡؤ ِّمنُىىونَ بِّى َّ
لَّللَ
َو َرسُولَ عجُ َولَ ۡو َكانُ َٰٓواْ َُابَا َٰٓ َُ ُهمۡ أ َ ۡو أ َ ۡبنَا َٰٓ َُ ُهمۡ أ َ ۡو إِّ ۡخ َونََُمۡ أ َ ۡو َعشِّۡ َ تََُمۡ } [الماادلة.]22 :
لسىت َ َحبِّواْ
ءيقدول{ :يَََُٰٓيِّ ََىىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُىىواْ ََل تَت َّ َِّىىذُ َٰٓواْ َُابَىا َٰٓ َُ ُكمۡ َوإِّ ۡخى َىونَ ُكمۡ أ َ ۡو ِّلَۡىا َٰٓ َُ إِّ ِّن ۡ
لالي ََ ِّن َو َمن يَت َ َىولََُّم ِّمىن ُكمۡ َُُوْ َلَٰٓئِّىكَ ُهى ُم َّ
للظ ِّل َُىونَ  23قُ ۡىَ إِّن كَىانَ َُابَىا َٰٓ ُو ُكمۡ
ۡلل ُك ۡف َ َ
علَ ۡ ِّ
شى ۡىىونَ
ىىونُ ُكمۡ َوأ َ ُۡ َو ُء ُكىىىمۡ َو َ
ىىو ٌا ۡلقت َ َ ۡ ت ُ َُو َهىىىا َوتِّ َ ىىى َ ل ت َ َۡ َ
ع ِّ
شىىىۡ َ ت ُ ُكمۡ َوأ َ ۡمى َ
َوأ َ ۡبنَىىىا َٰٓ ُو ُكمۡ َو ِّإ ۡخى َ
سىبِّۡ ِّل ِّجٱ َت َ َ بَّصُىواْ
س ِّك ُن ت َ ۡ ة َۡونَ ََا َٰٓ أ َ َبَّ إِّلَ ۡۡ ُكم ِّمنَ َّ
لَّللِّ َو َرسُو ِّل ِّٱج َو ِّء ََا ِّى َ
سا َ َها َو َم َ
َك َ
َ ت َّ يَ ُۡتِّ َ ل ََّّللُ بُِّ َ ۡم ِّ مِّٱ َو َّ
لَّللُ ََل يَ َۡدَِّ ۡللقَ ۡو َم ۡللفَ ِّس ِّقۡنَ } [التوبة.]24 ،23 :

إ بالب أن يح الرج أسر  ،،ءيح دوم ،ءعشدير  ،،ءلودن إذا ،دارض
ذلك م ح هللا ءرسول ،ف ن ح هللا ءرسول ،أيل من ك شيا ،يندا يتغند
المسلم بقول القائ :
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

( )65رءاه الترم د ي فددي «البددر ءالصددلة» عددن أبددي يريددرا ،ءدددال :يري د مددن ي د ا الوجدد،
( ،)1980ءأحمد ( ،)374/2ءالحاكم ءوحح ،،ءءافق ،ال يبي (.)161/4
( )66رءاه أبو داءد من حديث سرادة بن مالك في «األد » ( ،)5120ءفي ،أيدو بدن سدويد،
ض،يف.
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أبىىىى االسىىىىكم َل أب لىىىى سىىىىوا

إذا ا تَىىىىىى وا بقىىىىىىۡد أو تَىىىىىىۡم

ينا يقول المسدلم مدا دالد ،سدلمان رضدي هللا عند ،حدين سد  :ابدن مدن أند ؟
فقال :أنا ابن اإلسالم!
القومية عند حسن البنا:
ءلقد كان ي ا الم،ن ءاضحا عند اإلمام البندا ،فلدم يدرفا فودرا «القوميدة»
رف ا كليا ،ءلم يقبلها دبوإ مطلقا ،بد فصد فيهدا كمدا فصد فدي «الوطنيدة»،
دال رضي هللا عن:،
«إن كان ال ين ي،ت ءن بمبدأ «القومية» يقصدءن ب ،أن األخدالف ياد أن
ينهاوا نهج األسالف في مرادي الماد ءال،ظمة ءمددارك النبدوا ءالهمدة ،ءأن
وون لهم بهم في ذلك ددءا حسنة ،ءأن عظمدة األ ممدا ي،تد بد ،اإبدن ءيادد
لها الحماب ءاألريحية بداف الصلة ءالورا ة ،فهو مقصد حسدن جميد نشدا،،
ءنالخدد بدد ،،ءيدد عددد نا فددي إيقددا يمددة الحاضددرين إإ أن نحدددءيم بالمادداد
الماضين؟
ءل ،اإلشارا إل ي ا فدي ددول رسدول هللا ودل هللا عليد ،ءسدلم« :النىاس
مۡا  ،خۡارهم

ال اهلۡة خۡارهم

االسكم إذا قَوا»( ،)67فهدا أند ذا

رى أن اإلسالم إ يمن من القومية به ا الم،ن ال اض النبي .
ءإذا دصدددد بالقوميدددة أن عشددديرا الرجددد ءأمتددد ،أءلددد النددداب ب يدددره ءبدددره
ءأحقهددم ب حسددان ،ءجهدداده فهددو حد كد لك ،ءمددن ذا الد ي إ يددرى أءلد الندداب
باهوده دوم ،ال ين نشال فيهم ءنما بينهم؟
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

( )67مت

علي ،عن أبي يريرا كما في «وحيح الاام الصغير».
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لَۡ ى َ ل ى هو الَ ى ُ خۡ ى بقۡىىة علۡىىىج وإن عىىىالوا بىىىج كىىىَ م كىىىب

ءإذا دصد بالقومية أننا جمي،دا مبتلدون مطدالبون بال،مد ءالاهداد ،ف،لد كد
جماعددة أن حق د الغايددة مددن جهتهددا ،حت د

لتقددي  -إن شدداا هللا  -فددي سدداحة

النصدر ،فدن،م التقسدديم يد ا ،ءمددن لندا بمددن يحددء األمددم الشدردية كتائد كد فددي
ميدانها حت نلتقي جمي،ا في بحبوحة الحرية ءال الص؟
كد يد ا ءأشددباي ،فددي م،ند القوميددة جميد م،اد إ يالبدداه اإلسددالم ،ءيددو
مقياسنا ،ب ين سح ودرنا ل ،ءنحا علي.،
أمدا أن يددراد بالقوميدة إحيدداا عداداو جايليددة درسد  ،ءإدامددة ذكريداو بائدددا
خل د ء  ،يددة ح ددارا ناف،ددة اسددتقرو ،ءالتحل د مددن عقدددا اإلسددالم ،ءرباطدد،
بدددعوى القوميددة ءاإعت د از بددالانس ،كمددا ف،ل د ب،ددا الدددءل فددي المغدداإو
بتحطدديم مظدداير اإلسددالم ءال،رءبددة ،حت د األسددماا ءحددرءف الوتابددة ءأل ددا
اللغددة ،ءإحيدداا مددا اندددرب مددن عدداداو جايليددة ،ف د لك فددي القوميددة م،ند ذمدديم
ءخيم ال،ادبة سيا المغبة ،يلدي بالشرق إل خسارا فادحة ي ي م،هدا را د،
ء ددنحط بهددا من لتدد ،،ءي قددد أخ د

ممي ا دد ،ءأددددب مظدداير شددرف ،ءنبلدد ،،ءإ

ي ر ذلك دين هللا شي اَ { :وإِّن تَت َ َولَّ ۡواْ يَ ۡسىت َ ۡبد ِّۡا قَ ۡو امىا َل ۡۡى َ ُكمۡ ثُى َّم ََل يَ ُكونُ َٰٓىواْ أ َ ۡمىث َلَ ُكم}
[محمد.]38 :
ءأمددا أن يددراد بالقوميددة اإعت د از بددالانس إل د درجددة ددلدي إل د انتقدداص
األجناب األخرى ءال،دءان عليها ءالت دحية بهدا فدي سدبي عد ا أمدة ءبقائهدا،
كما نادي ب لك ألمانيا ءإيطاليا مثال ،بد كمدا ددعي كد أمدة ندادي بالنهدا فدوق
الامي  ،فه ا م،ن ذميم ك لك ليس من اإلنسانية فدي شديا ،ءم،نداه أن يتنداحر
الانس البشري في سبي ءيم من األءيام ،إ حقيقة ل ،،ءإ خير في.،
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اإلخددوان المسددلمون إ يلمنددون بالقوميددة به د ه الم،دداني ،ءإ بالشددبايها ،ءإ
يقولدددون فرعونيدددة ءعربيدددة ءفينيقيدددة ءسدددورية ،ءإ شدددي ا مدددن يددد ه األلقدددا
ءاألسماا التي يتناب بها الناب ،ءلونهم يلمندون بمدا ددال رسدول هللا ودل هللا
عليدد ،ءسددلم اإلنسددان الوام د ب د أكم د م،لددم علددم اإلنسددان ال يددر« :إن

قىىد

أذهب عنكم نَول ال اهلۡة وتۡظََا باآلباُ ،النىاس آل م و م مىن تى اب،
َ لۡ ب عل أع َ إَل بالتقوا»(.)68

َل

مددا أرءم ي د ا ءأجملدد ،ءأعدلدد ،،الندداب آلدم فهددم فددي ذلددك أك دداا ،ءالندداب
يت اضلون باألعمال ،فدواجبهم التندافس فدي ال يدر ،دعامتدان دويمتدان لدو بنيد
عليهما اإلنسانية إر  ،بالبشر إل علياا السدمواو ،النداب آلدم فهدم إخدوان
ف،لدديهم أن يت،دداءنوا ءأن يسددالم ب ،ددهم ب ،ددا ،ءيددرحم ب ،ددهم ب ،ددا ،ءيدددل
ب ،هم ب ،دا علد ال يدر ،ءالت اضد باألعمدال ،ف،لديهم أن ياتهددءا كد مدن
ناحيت ،حت
أء ربية أف
خوا

رد اإلنسانية ،فه رأي سموا باإلنسدانية أعلد مدن يد ا السدمو
من ي ه التربية؟

الۡ وبة:

«ءلسنا م ي ا ننور خدواص األمدم ءممي ا هدا ال لقيدة ،فدنحن ن،لدم أن لود
ش ،ممي ا  ،ءدسط ،من ال

يلة ءال ل  ،ءن،لم أن الش،و في ي ا ت داءو

ء ت اضد  ،ءن،تقددد أن ال،رءبددة لهددا مددن ذلددك النصددي األءفد ءاألءفددر ،ءلوددن
ليس م،ن ي ا أن ت

الش،و ي ه الم ايا ذري،ة إل ال،ددءان ،بد عليهدا أن

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

( )68رءاه أبدددو داءد فدددي «األد » ( ،)5116ءالترمددد ي فدددي «المنادددد » ءحسدددن،)3950( ،
ءأحمددد ءالبيهقددي عددن أبددي يريددرا ،انظددر :كتابنددا «المنتقد مددن الترييد ءالترييد » ط.
حديث (.)1792
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حقيد المهمددة السددابقة التددي كل هددا كد شدد ، ،لددك يددي

النهوض باإلنسانية ،ءل،لك لس ءاجدا في التداريا مدن أدرك يد ا الم،ند مدن
ش،و األرض كما أدركت ،لك الوتيبة ال،ربيدة مدن ودحابة رسدول هللا ودل
هللا علي ،ءسلم» .اي .
ءبهدد ا لددم يددر اإلمددام البنددا أن يقدديم ،ارضددا إ ضددرءرا لدد ،بددين ال،رءبددة
ءاإلسالم.
موانة الاهاد في دعوا اإلمام البنا:
دلنا :إن من المبادئ التي حرص اإلمدام الشدهيد رحمد ،هللا علد

وضديحها

ءإ با هددا مبدددآن أساسدديان ،يمددا :الدءلددة ءالاهدداد ،فقددد حرود القددوى الم،اديددة
علد ح د فهما مددن اإلسددالم ،ءذلددك لددتحوم األمددة بمددا ريددد ،ءكمددا ريددد ،مددا دام
اإلسددالم ماددرد ديددن إ دءلددة لدد ،،ءلتحومهددا كد لك بددال مقاءمددة ،مددا دام اإلسددالم
مستالنسا بال جهاد.
ءددد حددد نا عددن فودرا «الدءلددة» ءموانتهددا فدي اإلسددالم ،ءاآلن نتحدددي عددن
«الاهددداد» الددد ي دامددد دعدددواو مشدددبوية بددد موشدددوفة القندددام «كالقاديانيدددة»
ءييريا نادي ب لغائ ،،ءأن عصره دد انته  ،ب،د زمن الصدحابة ،ءلهد ا رأيندا
حسن البنا يرك عل ي ا المبدأ في اإو األءل مدن أودول ،ال،شدرين ءي،لدم
جندددود حركتددد ،فدددي كلمددداو مركددد ا أن اإلسدددالم «جهددداد ءدعدددوا» أء «جددديش
ءفورا» كما يو «عقيدا سليمة ،ءعبادا وحيحة سواا بسواا».
ءفي الواد أن دعوا اإلخدوان المسدلمين التدي أسسدها حسدن البندا دامد مدن
أءل يددوم با ،د «الاهدداد» شدد،ارا لهددا ،ءطريقددا لتحقي د أيدددافها ،ءلددم قتصددر
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جهوديا عل التربية الرءحيدة ءال لقيدة فحسد  ،كمدا ي ،د رجدال التصدوف -
أعني الم لصين المتب،ين منهم  -ءإن عني ب لك ك ال،ناية ،ءلم وتدف أي دا
بنشر ال،لم ءالوعي ،كما ف ،ب،ا المصلحين اإلسالميين ،ءإن ايتمد بد لك
أبلغ اإيتمام.
فددال عاد أن كدان شدد،ار الاماعددة ءيتافهددا« :الاهدداد سددبيلنا ،ءالمددوو فددي
سبي هللا أسم أمانينا».
كما أن البنا رحم ،هللا دال في م كرا د ،مند عهدد مبودر« :إند ،اراد بدعو د،
أن وون دعوا عامة دوامهدا ال،لدم ءالتربيدة ءالاهداد ،ءكاند التربيدة الاهاديدة
إحدى ش ،التربية اإلخوانية األساسية»(.)69
ءكان من األءوداف البدارزا لرجدال الددعوا أنهدم «ريبدان الليد  ،ءفرسدان
النهار».
ءكان شارا اإلخوان عبارا عن «مصحف يحيط ب ،سي ان» ،ء حتد ،كلمدة
«ءأعدددءا» إشددارا إلدد اآليددة الوريمددة مددن سددورا األن ددالَ { :وأ َ ِّعىىدِّواْ لََُىىم مَّىىا
ۡ
لست َ ََ ۡۡتُم ِّمن قُوَّ ل [ }...األن دال ،]60 :ءإيمداا إلد أن الحد إ ي،ديش مدا لدم سدنده

القوا.
ءمن الولماو التي يح ظها اإلخوان« :اإلسالم دين ءدءلدة ،ءعبدادا ءديدادا،
والا ءجهاد ،مصحف ءسيف».
ءمن أناشيديم:
هىىىىىىىو الحىىىىىىى يحشىىىىىىىد أءنىىىىىىىا

ويۡتىىىىىىىىىد للَوقىىىىىىىىىَّ الفا ىىىىىىىىىَ

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

( )69انظر :كتابنا «التربية اإلسالمية ءمدرسة حسن البنا».
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و كىىىىىىىوا بىىىىىىىج ولىىىىىىىة البااىىىىىىىَ

ءيصف ي ا النشيد رجال الدعوا بقول:،
رقىىىىىىاق إذا مىىىىىىا الىىىىىىدء ُارنىىىىىىا لَ نىىىىىىىىا محاريبنىىىىىىىىا بىىىىىىىىالحزن
وءنىىىىىىىىىىىد شىىىىىىىىىىىدا إذا رامنىىىىىىىىىىىا لبىىىىىىىىىُس رأا أسىىىىىىىىىدا َل تَىىىىىىىىىن
أخىىىىا الكفىىىى إمىىىىا تبۡىىىىت الَىىىىدا

ُ ىىىىىىبحت ۡنىىىىىىا اۡل الَفتىىىىىىدا

وإمىىىىىا اعتىىىىىديت ىىىىىنحن الكَىىىىىال نقاةىىىى إلىىىى الىىىى وع مىىىىن هىىىىد ا
إذن ۡلذقنىىىىىىىاك ةىىىىىىىَّۡ الحۡىىىىىىىال وةىىىىىَّۡ الََىىىىىات ولىىىىىن تن ىىىىىدا
َنىىىىىىىا نصىىىىىىىوا بىىىىىىى و االلىىىىىىىج ونقفىىىىىىو ركىىىىىىاب نبىىىىىى الَىىىىىىدا

نوه اإلمام الشهيد بالاهاد في ك المناسباو ،ءكت في ذلك رسالة نق فيهدا
أدوال ال،لماا من جمي الم اي عل ءجو الاهاد ،ءبين مند ،مدا يدو فدرض
ك اية ،ءما يو فرض عين ،م دال:
«فها أن ذا درى مدن ذلدك كلد ،كيدف أجمد أيد ال،لدم ماتهددين ءمقلددين،
سددل يين ءخل يددين ،علد أن الاهدداد فددرض ك ايددة علد األمددة اإلسددالمية ،لنشددر
الدددعوا ،ءفددرض عددين لدددف ياددوم الو ددار عليهددا ،ءالمسددلمون اآلن كمددا ،لددم
مسدت لون لغيدريم محوومدون بالو دار ،ددد ديسد أرضدهم ءانتهود حرمدا هم،
ء حوم في ش ونهم خصومهم ،ء ،طل شد،ائر ديدنهم فدي ديداريم ،ف دال عدن
عا يم عن نشر دعدو هم ،فوجد ءجوبدا عينيدا إ منداص مند ،أن يتاهد كد
مسددلم ءأن ينطددوي عل د نيددة الاهدداد ءإعددداد ال،دددا لدد ،،حت د

حددين ال روددة

ءيق ي هللا أمرا كان م ،وإ.
ءل ،د مددن مددام ي د ا البحددث أن أذكددر لددك أن المسددلمين فددي أي عصددر مددن

102

شمول اإلسالم

عصوريم ،دب ي ا ال،صر المظلم ال ي ما

في ،ن و هم ،لدم يتركدوا الاهداد،

ءلم ي رطوا في ،حت علما يم ءالمتصوفة منهم ءالمحترفدون ءييدريم ،فودانوا
جمي،ا عل أيبة اإست،داد ،كان عبد هللا بن المبارك ال قي ،ال ايد متطوعدا فدي
أكثر أءدا  ،بالاهاد ،ءكان عبدد الواحدد بدن زيدد الصدوفي ال ايدد كد لك ،ءكدان
شقي البل ي شيا الصوفية في ءدت ،يحم ن س ،ء الم  ،عل الاهاد.
ءكان البدر ال،يني شار الب اري ال قي ،المحدي يغد ء سدنة ءيددرب ال،لدم
سنة ،ءيحج سنة ،ءكان القاضي أسد بن ال راو المالوي أميرا للبحر فدي ءدتد،،
ءكان اإلمام الشاف،ي يرمي عشرا ءإ ي طي.
ك لك كان السلف  -رضوان هللا عليهم  -فالين نحن من ي ا التداريا؟!»(.)70
اي .
موانة الاهاد في اإلسالم:
لم يوتف اإلسالم من المسلم أن ي،بد هللا في ن س ،بالصالا ءالصيام ءالددعاا
ءالتسبيح بال،شي ءاإلبوار.
ءلدم يو دد ،مندد ،أن ي،بددده ،ددال ببد ل جد ا مددن مالدد ،زكدداا ءطهددرا ءمواسدداا
لل  ،اا.
أج  ،لم يو  ،ذلدك مدن المسدلم ،مدا دام فدي الددنيا باطد ينداءئ الحد  ،ءشدر
يغال ال ير ،ءفساد يقف أيل ،في ءج ،اإلوال ءالمصلحين.
لم يرض من المسلم أن يل م بيتد ،،ءيغلد عليد ،بابد ،،ءيتدرك أبالسدة الشدر،
ءطواييددد الباطددد  ،ي،يثدددون فدددي األرض فسدددادا ،ءي ،لدددون بالحقدددائ ءالقددديم
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

( )70من رسالة «الاهاد» ل مام البنا.
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الرفي،ة مدا ،د الندار بالهشديم ،ءيوت دي يدو بالحودلدة ءاإسدترجام ،ءالتسدبيح
ءالتهلي !
ءلون ،فرض عل المسلم عبادا يسهم بها في مقاءمة الشر ،كما أسهم ب،بدادا
ال كاا في ف ،ال ير.
لك يي عبادا «الاهاد في سبي هللا».
أمددر المسددلم بهدد ه ال ري ددة كمددا أمددر بالصددالا ءالصدديام ءال كدداا ،سددواا
بسددواا{ :يَََُٰٓيِّ ََىىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُىىواْ لتَّقُىىواْ َّ
سىبِّۡ ِّل ِّجٱ
لَّللَ َو ۡلبتَغُى َٰٓىواْ إِّلَ ۡۡى ِّج ۡلل َو ِّ
سىىۡلَةَ َو َء َِّىدُواْ ِّى َ
لسى ُ دُواْ َو ۡ
لََۡلَّ ُكمۡ ت ُ ۡف ِّلحُونَ } [المائدا{ ،]35 :يَََُٰٓيِّ ََا للَّ ِّذينَ َُا َمنُىواْ ۡلر َكُۡىواْ َو ۡ
لعبُىدُواْ َربَّ ُكىمۡ
لَّللِّ َ َّ ِّء ََا ِّ ِّٱ ُه َو ۡ
َول ۡ َۡلُواْ ۡلل ََ ۡۡ َ لََۡلَّ ُكمۡ ت ُ ۡف ِّلحُونَ ۩ َ 77و َء َِّدُواْ ِّ َّ
لءتَىبَى ُكمۡ } [الحدج:

.]78 ،77
ءج ،د ي د ا الاهدداد مددن دإئ د اإليمددان بددالح  ،ءأنوددر عل د دددوم زعمددوا
ت ۡلۡل َ ۡعى َ ابُ َُا َمنَّى عا قُىَ لَّىمۡ ت ُ ۡؤ ِّمنُىىواْ
اإليمدان مدن ييدر اسدت،داد للبد ل ءالاهدداد{ :قَالَى ِّ
لالي ََ ُ
ىن ِّى قُلُىوبِّ ُكمۡ } [الحادراو ،]14 :دم بدين ،دال
َولَ ِّكن قُولُ َٰٓواْ أ َ ۡسلَ َۡنَا َولَََّا يَ ۡد ُخ َِّ ۡ ِّ
من يم الملمنون حقدا فقدال{ :إِّنَّ ََىا ۡلل َُ ۡؤ ِّمنُىونَ للَّى ِّذينَ َُا َمنُىواْ بِّ َّ
ىلَّللِّ َو َرسُىو ِّل ِّٱج ثُى َّم لَىمۡ
سى ِّبۡ َِّ َّ
لَّللِّ أُوْ َلَٰٓئِّىكَ ُهى ُم لل َّ
صىدِّقُونَ } [الحادراو:
ِّىَمۡ ِّى َ
يَ ۡ تَابُواْ َو َء ََدُواْ ِّبُ َ ۡم َو ِّل َِّمۡ َوأَنفُس ِّ

.]15
ءفي ك ماتم يوجد أفراد ين عون إل ال يد فدي الددنيا ،ءال يدد فدي لقداا
الناب ،ءالريبة في اإنقطام إل ال،بادا.
ءلون نبدي اإلسدالم يوجد ،الطادداو الرءحيدة عندد يدلإا إلد سداحة الاهداد
الرحبة ،بدل الصوم،ة ال يقة.
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ءمددا أعظددم ال ددرق بددين ودداح الصددوم،ة ءودداح الاهدداد! ذاك ي ددر مددن
الشر خائ ا ،ءي ا يهاجم ،ءا قا ،ذاك ي،يش في حدءد ن س ،،ءي ا ي،ديش ألبنداا
جنس.،
ءله ا اءو الرسول ول هللا علي ،ءسلم ب،ا أودحاب ،فقدال« :وعلۡىك
بال َا َ ،نج رهبانۡة االسكم»(.)71
ءدال أبو يريرا« :مر رج من أوحا النبدي ودل هللا عليد ،ءسدلم علد
شدد - ،ءيددو المن ددرج بددين جبلددين  -فيدد ،عيينددة  -أي عددين وددغيرا  -مددن مدداا
ع بة ،فالعابت ،لطيبها ،فقال :لو اعت لد النداب فالدمد فدي يد ا الشد ، ،ءلدن
أف ،د حت د أسددتالذن رسددول هللا وددل هللا علي د ،ءسددلم ،ف د كر ذلددك لرسددول هللا
ول هللا علي ،ءسلم فقالَ« :ل تفۡىَ ،ىَن مقىام أ ىدكم ى سىبَۡ
من

ىكتج ى بۡتىج سىبۡۡن عامىا أَل تحبىون أن يغفى

ال نة الزوا

سبَۡ

 ،من قاتَ

سىبَۡ

أ

ىَ

لكىم ويىدخلكم

ىواق ناقىة وءبىت لىج

ال نىىىة»( ،)72ءفدددواق الناددددة مدددا بدددين رفددد اليدددد عدددن ضدددرعها ءدددد الحلددد
ءءض،ها ،ءدي  :ما بين الحلبتين.
سر فرضية الاهاد في اإلسالم:
إن المسدددلم وددداح رسدددالة عالميدددة شددداملة إ يصدددلح لحملهدددا السدددلبيون
ءاإن ،اليون ،ءإنما يحملها اإلياابيون الماايدءن.
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

( )71رءاه أحمد عن أبي س،يد ال دري ،ءرءا  ،قداو كمدا فدي «التيسدير» للمنداءي ،ءحسدن،
في «وحيح الاام الصغير».
( )72رءاه الترم د ي ءحسددن ،)1650( ،ءالحدداكم ءوددحح ،عل د شددرط مسددلم ءءافقدد ،ال د يبي
( ،)68/2ءفي« :،ستۡن عاما» إ «سبۡۡن» ،ءك ا رءاه أحمد عن أبي أمامة بالطول من.،
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رسالة يايتها أن يسود الح ءال،دل ،ء ،لو كلمة هللا في أرض.،
رسالة جااو لتقاءم ال ،ف في الن وب ،ءال يدغ فدي ال،قدول ،ءاإنحدراف
في السدلوك ،ءالبغدي فدي الاماعداو ،ءالطغيدان فدي الحوومداو ،ءالتظدالم بدين
األمم ءالش،و .
رسالة جااو لتحطم الوساطة المصطن،ة بين هللا ءعباده ،ء حطدم ال دوارق
الم ت،لة بين الناب ب ،هم ءب،ا.
رسدددالة قدددول لل ددد ،اا :شددددءا سدددواعدكم ،ء صددديح فدددي األذإا :ارف،دددوا
ر ءسدددوم ،ء صدددرو فدددي الندددائمين :يبدددوا مدددن سدددبا وم ،ء ندددادي المسدددت،بدين:
حطموا ديودكم ،ء دعو المستوبرين :أن ان لوا من عرءش كبريائوم.
قول لخينياا :أن قوا من مال هللا إ من أموالوم.
ء قددول للحوددام{ :إِّ َّن َّ
ت إِّلَى َٰٓ أ َ ۡه ِّل ََىىا َو ِّإذَا َ ك ََۡىتُم بَى ۡىۡنَ
لَّللَ يَى ۡىُ ُم ُ ُكمۡ أَن ت ُى َؤ ِّواْ ۡلۡل َ َمنَى ِّ
اس أَن ت َ ۡح ُك َُواْ بِّ ۡللَۡ ۡد ِّا} [النساا.]58 :
للنَّ ِّ

ء قول للمت اخرين باألنسا  :من بطال ب ،عمل ،لم يسرم ب ،نسب.،
سى َوآَٰ ب ُِّ
ء قول للمتسلطين عل ال مائر مدن أيد الوتدا { :ت َ َۡىالَ ۡواْ ِّإ َلى َك ِّل ََىة َ
بَ ۡۡنَنَا َوبَ ۡۡنَ ُكمۡ أ َ ََّل نَ ۡۡبُدَ إِّ ََّل َّ
لَّللَ َو ََل نُ ۡش ِّ كَ بِّ ِّٱج ش َۡۡا َو ََل يَت َّ َِّذَ بَ ۡۡ ُ نَا بَ ۡۡ ا ا أ َ ۡربَابا ِّمىن ُو ِّن
َّ
لَّللِّ} [آل عمران.]64 :
ء قول للناب جمي،ا{ :إِّ َّن أ َ ۡك َ َم ُكمۡ ِّعندَ َّ
لَّللِّ أ َ ۡتقَى ُكمۡ } [الحاراو.]13 :

ءمثد يد ه الرسددالة الشدداملة إ بددد أن يوددون لهددا خصددوم م،اندددءن ،ءأعددداا
موددابرءن ،يددداف،ون عددن مصددالحهم ،ءينددافحون عددن ن ددوذيم ءءجددوديم ،فددال
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يرابددة أن يددردءا حقهددا بددالقوا ،ءيصددادرءا دعو هددا بالسدديف ،ءيصدددءا دعا هددا
بالابرءو ءال،سف.
ءإ يمون لمثد يد ه الرسدالة ال،امدة ال الددا أن غمدا ال،دين علد القد ى،
ء سددح الد ي علد األذى ،ء رضد مددن الغنيمددة باإليددا  ،ء دددم مددا لقيصددر
لقيصر ءما هلل هلل!! بل ،أن دم ديصر يغتص ح هللا.
لقددد آن األءان أن ي،لددم الندداب أن ديصددر ءمددا لقيصددر هلل الواحددد القهددار ،إن
حوم هللا إ ي

لقيصر ،ءلون ديصر يو ال ي ي

لحوم هللا.

ءإذن فال بد له ه الرسدالة ءدعا هدا مدن وددام مد الطغداا ءالمتابدرين ،مد
القياورا ءأشياا القياورا ،م أدعياا األلويية بالقول أء بال . ،
ف،لدد المسدددلم أن ي،ددد ال،ددددا ،ءيالخدد األيبدددة ،ءيشددهر سددديف الحدد ليقددداءم
الباطددد  ،ءيحمددد م،دددول التطهيدددر ليهددددم ودددرء التاللددد ،فدددي األرض ،ءيثددد
عرءش الطغيان ءاإستوبار ءيرسي دعائم الحرية لل،قائد كلها َ { :ت َّ ََل ت َ ُكىونَ
ِّ ۡتنَة َو َي ُكونَ للد ُ
ِّين ُكلِّ عجُ ِّ ََّّللِّ} [األن ال.]39 :

فمن فهم طبي،ة الرسالة اإلسالمية لدم يصد ،عليد ،صدور الاهداد فري دة
من فرائ ها ،ءعبادا من عبادا ها.
ءلقددد كددان هللا ،ددال ينددتقم لرسددل ،ءالمددلمنين  -دب د اإلسددالم  -مددن الطغدداا
المو بين بنقم سماءية ،ءخوارق كونية ،ين لها بالعدائ ،فتددمر علديهم ،ء ا،لهدم
حصيدا خامدين ،كما ف ،بقوم نو ءعاد ء مود ءددوم لدوط ءفرعدون ءيامدان
علَ ۡۡى ِّج َ ا ِّ ىبا
س ۡىلنَا َ
ءدارءن ءييريم ،دال ،ال ُ َ { :ك ًّك أ َ َخ ۡذنَا ِّبذَ بن ِّبى عِّٱج َ َِّ ۡىنَُم م َّۡىن أ َ ۡر َ
ق َو ِّم ۡنَُم م َّۡن أ َ ۡل َ ۡقنَا َو َما كَىانَ
س ۡفنَا ِّب ِّج ۡلۡل َ ۡر َ
َو ِّم ۡنَُم م َّۡن أ َ َخذَ ۡتجُ للص َّۡۡ َحةُ َو ِّم ۡنَُم م َّۡن َخ َ
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َّ
سَُمۡ يَ ۡظ ِّل َُونَ } [ال،نوبوو.]40 :
لَّللُ ِّلَۡ ۡظ ِّل َََُمۡ َولَ ِّكن كَانُ َٰٓواْ أَنفُ َ

ءلودن هللا ف د يد ه األمدة ال ا مدة فلدم يا،د ال دوارق الوونيدة أساسدا فدي
بددوو رسددالتها ،ءإ فددي نصددرا دعو هددا( ،)73ءلددو شدداا هللا ل سددف بالعدددائها
األرض ،أء أسقط عليهم كس ا من السماا ،ءأرا رسول ،ءالمدلمنين مدن عنداا
الاهاد.
بيد أن هللا ،دال كدرم يد ه األمدة ،ءأسدبغ عليهدا ف دل ،،ءأ دم عليهدا ن،متد،،
فول ها ع ا الاهاد باألموال ءاألن س في سبي هللا ،ءمداف،ة الباطد بمدا م،هدا
مددن حد  ،م،دددا ألعدددائها مددا اسددتطاع مددن دددوا ،ءم،تمدددا ب،ددد ذلددك عل د هللا
ت د  ،ءله د ا أنوددر القددرآن عل د فري د مددن الصددحابة  -رضددوان هللا علدديهم -
كددراييتهم للقدداا المشددركين فددي بدددر ،فقددال ،ددال َ { :ك ََىا َٰٓ أ َ ۡخ َ َءىكَ َربِّىىكَ ِّمى بىن بَ ۡۡتِّىىكَ
ِّب ۡلل َح ِّ َوإِّ َّن َ ِّ يقا ِّمنَ ۡلل َُى ۡؤ ِّمنِّۡنَ لَ َك ِّ ُهىونَ  5يُ َ ى ِّدلُونَكَ ِّى ۡلل َحى ِّ بَ ۡۡىدَ َمىا تَبَىَّۡنَ َكَُنَّ ََىا
لَّللُ ِّإ ۡ ىىدَا َّ
ت َو ُهىىمۡ يَ ُ
نظىى ُ ونَ َ 6و ِّإ ۡذ يَ ِّۡىىدُ ُك ُم َّ
للَىىا َٰٓ ِّ َفت َ ۡۡ ِّن أَنَّ ََىىا َل ُكىىمۡ
سىىاقُونَ ِّإلَىى ۡلل ََ ۡىىو ِّ
يُ َ
َوت َ َو ِّونَ أ َ َّن َ
ش ۡىو َك ِّة ت َ ُك ُ
ت لل َّ
ىون لَ ُكىمۡ َويُ ِّ يىدُ َّ
لَّللُ أَن ي ُِّحى َّ ۡلل َحى َّ بِّ َك ِّل ََتِّى ِّٱج َويَ ۡق ََى َع
ل ۡۡ َ ذَا ِّ
َابِّ َ ۡلل َك ِّف ِّ ينَ ِّ 7لۡ ُِّح َّ ۡلل َح َّ َوي ُۡب َِّ ََ ۡللبَ َِّ ََ َولَ ۡو َك ِّ َ ۡلل َُ ۡ ِّ ُمونَ } [األن ال.]8 - 5 :
سىنَ ِّمىن نِّ َۡفَى ٍة أ َ ۡمشَىا
لالن َ
م إن حياا اإلنسان دائمة عل اإبتالا{ :إِّنَّىا َخلَ ۡقنَىا ۡ ِّ
سىىنَ ِّ ى َكبَ ى ٍد} [البلددد ،]4 :ءابددتالا اإلنسددان
لالن َ
نَّ ۡبت َ ِّلۡ ى ِّج} [اإلنسددان{ ،]2 :لَقَى ۡىد َخلَ ۡقنَىىا ۡ ِّ
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

( )73دل  :لم يا،لها أساسا ،بم،ن أنها ليس يي األو ءال،مدا في ذلك ،ءي ا إ ين دي أن
وون يناك خوارق كثيرا لتالييد نبوا رسول هللا ول هللا علي ،ءسلم ب،د م،ا  ،الوبرى
ءآيت ،ال،ظم  ،ءيي القرآن ،ب ي ا ما ب بال  ،بو ا مست ي ا داط،ا ،كما إ ين ي أن
يق كثير من ال وارق نصرا للملمنين ،من عهد النبي ول هللا علي ،ءسلم ،مثد  :ند ءل
المالئودددددددددة فدددددددددي بددددددددددر ءال نددددددددددق ءحندددددددددين ،ءييدددددددددر ذلدددددددددك ،ممدددددددددا حدددددددددف
ل ب ،الوت ءالمصادر المو قة.
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الملمن أشد من ييدره ،ألند ،وداح دعدوا ،ءحامد رسدالة ،ءكد لك الاماعدة
الملمنددة المب دتالا بالاماعدداو الوددافراَ { :ولَى ۡىو ََل َ ۡ ى ُع َّ
ىاس َب ۡۡ َ ىَُم بِّ ىبَ ۡۡض
لَّللِّ للنَّى َ
ت ۡلۡل َ ۡرقُ َولَ ِّك َّن ل ََّّللَ ذُو َ ۡ ٍَ َعلَ ۡللَۡلَ َِّۡنَ } [البقرا.]251 :
سدَ ِّ
لَّفَ َ

ءمما إ ري في ،أن التوليف الد ي ميد هللا بد ،يد ا الندوم مدن الم لودداو -
آدم ءذريتدد - ،دددائم علد اإبددتالا ،ءعلد أساسدد ،دددام الثددوا ءال،قددا  ،ءدامد
سوق الانة ءالنار.
فقد شاا هللا أن قوم ي ه الحيداا ءيد ا الودون علد اإزدءاج :ال يدر مشدو
بالشر ،ءالل ا مم ءجة باأللم ،ءالنهار ي،قب ،لي  ،ءيو ا في الوون المدادي ندور
ء ددالم ،ءفددي ال،ددوالم الغيبيددة مالئوددة ءشددياطين ،ءفددي بنددي اإلنسددان أخيددار
ءأشددرار ،ءفددي الددن س اإلنسددانية خددواطر يلهمهددا ملددك ،ءن يدداو يوسددوب بهددا
شيطان.
ءدد ابتل هللا الملمنين بالوافرين ،كمدا ابتلد الودافرين بدالملمنين ،ءأعطد
كال منهم عدده ءأسلحت ،ءأعوان ،،ءج،د ب ،دهم لدب،ا فتندة ليبلدو أخبداريم،
ءيمتحن من يتوإه ءيتول رسل ،ممن يتول الشيطان ءح ب ،،ءفي ذلدك يقدول
سبحانَ { :،و َءَۡ ۡلنَا َب ۡۡ َ ُكمۡ ِّلبَ ۡۡض ِّ ۡتنَةا أَت َ ۡ
صبِّ ُ و منَ َوكَانَ َربِّكَ بَ ِّصىۡ ا} [ال رددان،]20 :
{ذَ ِّلى ع
شىىىا َٰٓ ُُ َّ
ىىواْ َب ۡۡ َ ىىى ُكم بِّىىىبَ ۡۡض} [محمدددد،]4 :
ىىكَ َولَى ۡىىو يَ َ
لَّللُ َنت َ َ
صىىى َ ِّمى ۡىىنَُمۡ َولَ ِّكىىىن ِّلَۡ ۡبلُى َ
{ َولَنَ ۡبلُى َىونَّ ُكمۡ َ ت َّى نَ ۡۡلَ ى َم ۡلل َُ َ َِّى ِّدينَ ِّمىىن ُكمۡ َولل َّ
ىار ُكمۡ } [محمددد،]31 :
صى ِّب ِّ ينَ َونَ ۡبلُى َىواْ أ َ ۡخبَى َ
ءيددو ،ددال علدديم ب د او الصدددءر ،ءإ د عليدد ،خافيددة فددي األرض أء فددي

السددماا ،ءلوندد ،ي،امد عبدداده م،املددة الم تبددر ،لياد يهم بمددا عملددوا إ بمددا علددم
أنهددم سددي،ملون ،،ءيقدديم علدديهم الحاددة ،ءيبط د األع د ار ءالددت،لالو{ :قُى ۡىَ َ ِّللَّ ى ِّج
ۡلل ُح َّةُ ۡللبَ ِّلغَةُ} [األن،ام.]149 :
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شبهة مردءدا:
ءلقد زعدم ب،دا المتحداملين علد اإلسدالم أن اإلسدالم شدهر السديف ليودره
الناب عل الدخول في ،،ءنسي يلإا أن طبي،ة اإلسالم رفا اإليمدان إذا لدم
يددالو عددن طري د اإدتنددام ءاإختيددار الحددر ،ءدددد دددال هللا ،ددال لرسددول ،فددي
ىاس َ ت َّى يَ ُكونُىىواْ ُمى ۡىؤ ِّمنِّۡنَ } [يددونس ،]99 :ءدددال
القددرآن الموددي{ :أ َ ََُنىىتَ ت ُ ۡك ى ِّ ُ للنَّى َ
،ال

ِّين قَىد تَّبَىَّۡنَ لل ۡ
ِّشىدُ ِّمىنَ ۡللغَى ِّ} [البقدرا:
في القرآن المددنيََٰٓ َ { :ل ِّإ ۡكى َ ا َ ِّى للىد ع ِّ

.]256
ءما كان الاهاد في اإلسالم إإ لرد ال،دءان ءإزاحدة ددوى الطغيدان ،لي تدار
اإلنسان لن س ،،ءيقرر مصيره ب راد  ،دءن فتنة ءإ اضطهاد.
لقددد ب،ددث رسددول هللا وددل هللا عليدد ،ءسددلم بالرسددالة ال ا مددة ،ءدددام يدددعو
الناب إل التحرر من ال،بودية لغير هللا ،من ال،بوديدة لخء دان ،ءمدن ال،بوديدة
للطبي،ة ،ءمن ال،بودية لو األشياا ،في األرض أء في السماا ،ءمدن ال،بوديدة
لخش اص أيا كانوا :مرئيين من اإلنس ،أء مستورين مدن الادن ،أء المالئودة،
ءمن ال،بودية لخءيام ءاأليواا أيا كان نوعها.
دعا إل ذلك المشركين الد ين ا د ءا مد هللا آلهدة أخدرى ممدا يدرى ءمدا إ
يددرى ،حتد عبدددءا األحاددار ،ءا د ءا أربددا مددن ال،اددوا إذا جدداعوا أكلويددا:
{ َوإِّن يَ ۡسلُ ۡب َُ ُم للذِّبَابُ ش َۡۡا ََّل يَ ۡستَن ِّقذُو ُ ِّم ۡنجُ} [الحج.]73 :
ءدعددا إل د ذلددك أي د الوتددا ال د ين حرفددوا كتددبهم ،ءبدددلوا ديددنهم ،ءا د ءا
أحباريم ءريبانهم أربا من دءن هللا.
ءله ا كان  -علي ،الصالا ءالسدالم  -ي دتم دعو د ،إلد ر سدائهم بهد ه اآليدة
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سى َىوآَٰ ب ُِّ بَ ۡۡنَنَىىا َوبَ ۡۡ ىنَ ُكمۡ أ َ ََّل نَ ۡۡبُ ىدَ إِّ ََّل َّ
لَّللَ َو ََل
ب تََۡىىالَ ۡواْ ِّإلَ ى َك ِّل ََىىة َ
الوريمددة{ :يََُٰٓ َ ۡه ى ََ ۡلل ِّكت َ ى ِّ
نُ ۡش ِّ كَ بِّ ِّٱج ش َۡۡا َو ََل يَت َّ َِّذَ بَ ۡۡ ُ نَا بَ ۡۡ ا ا أ َ ۡربَابا ِّمن ُو ِّن َّ
لَّللِّ} [آل عمران.]64 :

ءلوددن المشددركين ءأيدد الوتددا ءد ددوا فددي ءجدد ،يدد ه الدددعوا التحريريددة
الم لصدة ،ريددم أن ودداحبها لددم يددعهم إليهددا إإ بالحومددة ءالموعظددة الحسددنة،
ءلم ياادلهم إإ بالتي يي أحسن،

ِّيىن} [الودافرءن:
اليا علديهم{ :لَ ُكىمۡ ِّيىنُ ُكمۡ َو ِّلى َ ِّ

ِّ { ،]6ل ى َع ََ ِّل ى َولَ ُكىىمۡ َع ََلُ ُكىىمۡع أَن ىتُم بَ ِّ َٰٓي ونَ ِّم ََّ ىا َٰٓ أ َ ۡع ََ ى َُ َوأَنَى ۠ىا بَ ى ِّ ََُٰٓ ِّم ََّىىا ت َ ۡۡ ََلُىىونَ }
[يونس.]41 :
ءلون القوم أبوا أن ي،املوه بالمث  ،ب كدان مدنطقهم يقدول :لندا دينندا ،ءلديس
لك دينك ،ءلنا عملندا ،ءلديس لدك عملدك ،مدن حد الحادر أن ي،بدد ،ءلديس مدن
ح هللا أن يوحد ،أليد األء دان أن ودون لهدم السدلطة ءالسديادا ،ءلديس أليد
التوحيد إإ المطاردا أء اإلبادا.
ءمددن ينددا كددان اإلي د اا ءالت ،د ي  ،ءكان د المقاط،ددة ءالتاوي د  ،ددم كان د
الهارا ءاإل×خدراج مدن الدديار ،ءإ جريمدة لصداح الددعوا ءالمدلمنين م،د،
إإ اإليمان باهلل ءالدعوا إل

وحيده.

فال عا أن أذن هللا للرسول ءالمدلمنين أن يدداف،وا عدن أن سدهم ،ءيد ءدءا
عن دعو هم ءحريا هم ،ب حرية أي األديان جمي،ا{ :أ ُ ِّذنَ ِّللَّى ِّذينَ يُقَتَلُىونَ ِّبىَُنََُّمۡ
ُ
علَ نَ ۡ
ص ِّ ِّهمۡ لَقَىدِّي ٌ  39للَّى ِّذينَ أ ُ ۡخ ِّ ءُىواْ ِّمىن ِّ يَى ِّ ِّهم بِّغَ ۡۡى ِّ َ ى ٍ إِّ َّ ََٰٓل أَن
ا ِّل َُواْ َوإِّ َّن ل ََّّللَ َ
يَقُولُواْ َربِّنَا َّ م
لَّللُ َولَ ۡو ََل َ ۡ ُع َّ
اس بَ ۡۡ َ َُم بِّبَ ۡۡض لََّ ُِّد َم ۡت َ َو ِّم ُع َوبَِّۡىع َو َ ىلَ َوت
لَّللِّ للنَّ َ
َ ع َِّز ٌ
س ِّ دُ ي ُۡذ َك ُ ِّۡ ََا ۡ
لسى ُم ل ََّّللِّ َكثِّۡى ما َولََۡنصُى َ َّن ل ََّّللُ َمىن يَنصُى ُ َُٰٓع إِّ َّن َّ
يىز}
َو َم َ
لَّللَ لَقَى ِّو ع

[الحدج ،]40 ،39 :ء تال أءامر القرآن ،د األمة للاهاد ءدتدال ددوى الشدرك كمدا
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يي اإلسالمَ { :وقَتِّلُواْ ۡلل َُ ۡش ِّ ِّكۡنَ َكا َٰٓ َّة َك ََا يُقَتِّلُونَ ُكمۡ َكا َٰٓ َّة َو ۡ
لعلَ َُ َٰٓىواْ أ َ َّن ل ََّّللَ َمى َع

قا

ۡلل َُت َّ ِّقۡنَ } [التوبة.]36 :
كما أن الاهاد في اإلسدالم لديس لتحقيد يددف اسدت،ماري أء مغدنم دنيدوي،
ءلو شاب ،شيا من ذلك لم ي،دد جهدادا فدي سدبي هللا ،ءبطد أجدر وداحب ،،بد
كان من أءل من س،ر بهم النار.
فقد س رسول هللا ول هللا علي ،ءسلم عن الرجد يقا د للمغدنم ،أء حميدة
 أي :عصبية لقوم - ،أء ليرى موان ،،فوان جواب ،القاط « :مىن قاتىَ لتكىونكلَة

ه الۡلۡا َو

سبَۡ

»(.)74

إن الاهدداد يددو ذرءا سددنام اإلسددالم ،ءيددو جهدداد فددي سددبي هللا إ فددي سددبي
الطددايوو ،ءيددو جهدداد لمقاءمددة طغيددان الباطد إ إلكددراه الندداب علد الح د ،
ءيدو شدد،بة مددن رسددالة المسددلم فددي الحيداا ،إلد جددوار ال،بددادا هلل ،ءف،د ال يددر
لسى ُ دُواْ َو ۡ
للناب{ :يَََُٰٓيِّ ََا للَّ ِّذينَ َُا َمنُىواْ ۡلر َكُۡىواْ َو ۡ
لعبُىدُواْ َربَّ ُكىمۡ َول ۡ َۡلُىواْ ۡلل ََ ۡۡى َ لََۡلَّ ُكىمۡ
ت ُ ۡف ِّلحُونَ ۩ َ 77و َء َِّدُواْ ِّ َّ
لَّللِّ َ َّ ِّء ََا ِِّّٱ ُه َو ۡلءتَبَى ُكمۡ [ }...الحج.]78 ،77 :

فدال عاد أن ج،لد ،األسدتاذ البندا جد اا أساسديا مدن أجد اا اإلسدالم« :فهدو
جهاد ءدعوا ،ءجيش ءفورا» ،كما أن ،عقيدا ءعبادا سواا بسواا.

***

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

( )74مت

علي ،عن أبي موس .
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مالحظتان حول فورا الشمول اإلسالمي
ءأءد ينا أن أبرز مالحظتين يامتين:
الشمول ءالا ئياو:
األءلدد  :أن الشددمول اإلسددالمي الدد ي ي ددم ال،قيدددا ءالشددري،ة ءاألخددالق
ءاآلدا  ،ءالتشدددري ءالم،دددامالو ،ءالدددنظم ءالح دددارا  ...إلدددا  -إ ي،ندددي أن
اإلسالم جاا بت صيالو كاملة لا ئيا ها ،ءفص ك شيا فيها صيال.
فه ا يير وحيح ،ءيو ليس من الدين ءإ الواد في شيا.
إن عنايدددة اإلسدددالم إنمدددا يدددي بالوليددداو ءالمقاودددد ،ءالقواعدددد األساسدددية،
ءاألحوددام ال ددابطة لخمددور التددي مددن شددالنها الثبدداو ،ءلددو اختل دد األزمددان
ءالبي او ءاألحوال.
ءفيما عدا ذلك يت

اإلسالم أحد طريقين:

 - 1إما أن يتدرك األمدر للنداب ،ءيسدو عدن الحودم فيد ،رحمدة بهدم ،ء وسدي،ا
علدديهم ،مددن ييددر نسدديان ءإ إيمددال ،ءيدد ه يددي المنطقددة التددي سددمينايا
«منطقة ال ،و» أخ ا من الحديث النبوي الد ي رءاه أبدو الددرداا عدن النبدي
ول هللا علي ،ءسلم« :ما أ َ

كتابج َىو ىكا ،ومىا ى م َىو

ام ،وما سىكت عنىج َىو عفىو ،ىاقبلوا مىن

عا ۡتىج ،ىَن

لىم

يكن لۡنس شۡئا» ،م الَ { :و َما كَانَ َربِّكَ نَسِّۡا} [مريم.)75(]64 :
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

( )75ءالحددديث رءاه الب د ار ،ءرجالدد ،قدداو كمددا دددال الهيثمددي ( ،)55/7ءالحدداكم ءوددحح،
( )375/2ءءافق ،ال يبي.
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ءينددا تلددف اجتهدداداو ال قهدداا لم د ا ي د ه المنطقددة بمددا لددديهم مددن أدءاو
اإجتهاد ،إما عن طري القياب علد المنصدوص عليد ،بشدرءط ،،أء بطريد
اإستصال  ،أء اإستحسان ،أء اإستصحا  ،أء يير ذلك من األدلدة التب،يدة،
التي أخ بها من أخ  ،ءرف ها من رفا ،ء وس فيها دوم ،ءضي آخرءن.
 - 2ءإما أن ين

عليهدا نصدا إجماليدا ،علد م،ند أند ،إ يت،درض للا ئيداو

ءالت صددديالو الوثيدددرا المتنوعدددة ،ءالم تل دددة بددداختالف ال مدددان ءالمودددان
ءال،رف ءالحال ،ءله ا عرف باستقراا أحودام الشدري،ة ءنصوودها :أنهدا
ص فيما شالن ،الثباو ء ام فيما شالن ،التغير.
ءله د ا ناددد موضددوعا مث د ش د ون األسددرا مددن زءاج ءطددالق ءمواريددث،
ءنحويددا ،فيدد ،كثيددر مددن الت صددي فددي أحوامدد ،فددي القددرآن ءالسددنة ،ألن شددالن
األسرا يو الثباو ،ءعدم ال

وم للتقلباو ءالتغيراو.

علد حددين ناددد موضددوعا مثد نظددام الحوددم ،ءمددا يت،لد بتوددوين الحوومددة
ءشولها ،ءكي ية الشورى  ...إلا  ...جاا في اإلسالم مامدال ييدر م صد  ،ألن
مث د ي د ا الموضددوم داب د للتطددور ءالتغيددر بتغيددر ال مددان ءالموددان ،ءأحددوال
اإلنسان ،فاإلل ام بصور أء أحوام م صلة في ،ي،وق انطدالق الماتمد  ،ءيامدد
حركت ،،ءيقيد حريت.،

***
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الشمول إ ي،ني إيمال مرا

األعمال

ءالمالحظة الثانية :أن شمول اإلسالم لل،قائد ءال،بداداو ءاألخدالق ءاآلدا
ءالم،ددامالو ءالددنظم اإجتماعيددة الم تل ددة إ ي،نددي أن ي د ه األمددور كلهددا فددي
مر بة ءاحدا ،ب يي مت اء ة بيقدين فدي من لتهدا مدن الددين ،كمدا أن فدي داخد
ك منها ما ي،د من األوول ،ءما ي،دد مدن ال درءم ،مدا يدو مدن األركدان ،ءمدا
يو من المومالو ،ما يو من ال رائا ءما يو من النواف  ،ما يدو دط،دي ءمدا
يددو نددي ،ءمددا يددو مت دد عليدد ،ءمددا يددو م تلددف فيدد ،،مددا يددو فددي مر بددة
ال رءرياو ،ءما يدو فدي مر بدة الحاجيداو ،ءمدا يدو فدي مر بدة التحسديناو،
عل حد قسيم األووليين.
ءي ا أمر جد مهم ،حت يالخ كد عمد مر بتد ،،ء الخد كد مر بدة حومهدا،
ءإ ن د ي ال واو د بددين األعمددال ب ،ددها ءب،ددا ،كمددا ي  ،د ب،ددا الندداب،
الدددد ين ي،دددداملون ال ددددرءم م،املددددة األوددددول ،ءالسددددنن م،املددددة ال ددددرائا،
ءالمورءيدداو كالمحرمدداو ،ءاألمددور الم تلددف فيهددا كدداألمور المت د عليهددا،
ءالظنيددداو كالقط،يددداو ،ءلهددد ا

دددطر أحودددامهم ،ءي دددتلط علددديهم األمدددر

ءيب،دءن عن سواا السبي .
ءي د ا أمددر نبه د عل د ضددرءرا اإلت دداو إليدد ،فددي أكثددر مددن كتددا لددي،
ءخصووددا فددي كتددابي «الصددحوا اإلسددالمية بددين الاحددود ءالتطددرف» ،ءدددد
سددميت ،فيدد« ،فقدد ،مرا د األعمددال» ،الد ي فددرط فيدد ،المسددلمون فددي األعصددار
األخيرا ،ءأي لوا في ،ح ظ «النس الشرعية» بين األعمال ب ،ها ءب،ا.
كمدددا أكددددو ذلدددك فدددي كتدددابي «أءلويددداو الحركدددة اإلسدددالمية فدددي المرحلدددة
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القادمة» ،ءأدخل ذلدك فيمدا سدميت« ،فقد ،األءلويداو» ،ءيدو يومد فقهدا آخدر،
يو« :فق ،الموازناو» ،ءالحركة اإلسدالمية الم،اودرا أحدوج مدا ودون إليهمدا
جمي،ا.
دلد فددي ذلددك الوتددا « :مددن فقدد ،األءلويدداو :مراعدداا النسد بددين األعمددال
ءالتواليف الشرعية.
إن اإلخالل بالنس التي ءض،ها اإلسالم للتواليف الشدرعية يحددي ضدررا
بليغا بالدين ءالحياا.
إن ال،قيدددا فددي اإلسددالم مقدمددة علد ال،مد

ألنهددا األسدداب ،ءاألعمددال يددي

البناا ،ءإ بناا بغير أساب.
ءب،د ال،قيدا ال ي األعمال ،ءيي مت اء ة اء ا ب،يدا ،ءدد جاا فدي الحدديث
الصحيح« :االيَان ب ع وسبۡون شىۡبة ،أعكهىاَ :ل إلىج إَل

 ،وأ ناهىا:

إمااة اۡلذا عن الَ ي »(.)76
ءالقرآن يبدين لندا أن األعمدال ت اضد عندد هللا ،ءليسد فدي درجدة ءاحددا،
ىارلَ ۡلل ََ ۡس ى ِّ ِّد ۡلل َح ى َ ِّام َك ََى ۡىن َُا َمىىنَ ِّبى َّ
يقددول ،ددال { :أ َ َء َۡ ۡل ىتُمۡ ِّ
ىلَّللِّ
س ىقَايَةَ ۡلل َح ىا َٰٓ ِّ َو ِّع ََى َ
لَّللُ ََل يَ َۡىدَِّ ۡللقَ ۡىو َم َّ
لَّللِّ َو َّ
لَّللِّ ََل يَ ۡسىتَوُعنَ ِّعنىدَ َّ م
سىبِّۡ َِّ َّ
للظ ِّل َِّىۡنَ
َو ۡللَۡ ۡو ِّم ۡلۡلَٰٓ ِّخ ِّ َو َء ََدَ ِّ َ
لَّللِّ بِّىُ َ ۡم َو ِّلَمۡ َوأَنفُسِّىَمۡ أ َ ۡع َظى ُم ََر َءىةا
سىبِّۡ َِّ َّ
 19للَّ ِّذينَ َُا َمنُواْ َو َها َء ُ واْ َو َء ََىدُواْ ِّى َ
ِّ
ِّ
ِّعندَ َّ
لَّللِّ َوأُوْ َلَٰٓئِّكَ ُه ُم ۡلل َفا َٰٓ ِّ ُزونَ } [التوبة.]20 ،19 :

ءله ا ذكر شيا اإلسالم ابن يمية أن جنس أعمال الاهاد أف د مدن جدنس
أعمال الحج.
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

( )76رءاه مسلم ءأوحا السنن عن أبي يريرا كما في «الاام الصغير».
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ب ذكر فقهاا الحنابلة ءييريم أن الاهداد أف د مدا يتطدوم بد ،مدن أعمدال
البدن.
ءفدي ف د الاهدداد جددااو أحاديددث كثيدرا منهددا مددا رءاه أبددو ذر رضددي هللا
عنددد ،ددددال :دلددد  :يدددا رسدددول هللا ،أي األعمدددال أف ددد ؟ ددددال« :االيَىىىان بىىىا
سبَۡ

وال َا

»(.)77

ءدال ول هللا علي ،ءسلم لمن أراد اإعت ال لل،باداَ« :ل تفَۡ ،ىَن مقىام
أ دكم

سبَۡ

ءفي ف

تۡال أ

َ من

كتج

بۡتج سبۡۡن عاما»(.)78

الرباط جاا حديث سلمان مرفوعا« :رباا يوم ولۡلىة خۡى مىن

ىىۡام شىىَ وقۡامىىج ،وإن مىىات ۡىىج ء ى ا علۡىىج عَلىىج الىىذَ كىىان يَۡىىَ،
وأء َ علۡج رُقج ،وأمن من الفتان» .رءاه مسلم.
ءي ا ما ج ،إماما مث  :عبد هللا بن المبارك ءيدو فدي أرض الربداط يوتد
إل وديق ،ال

دي بدن عيداض ال ايدد ال،ابدد ،ءيدو ينتقد بدين الحدرمين مودة

ءالمدينة مت،بدا:
يىىىا عابىىىد الحىىى مۡن لىىىو أبصىىى تنا لۡلَىىىىىت أنىىىىىك بالۡبىىىىىا ل تلۡىىىىىب
مىىىن كىىىان يَ ىىىب خىىىد بدموعىىىج

نحورنىىىىىىىا بىىىىىىىدما نا تتَ ىىىىىىىب

 ...إل آخر األبياو(.)79
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

( )77مت علي ،عن أبي ذر.
( )78رءاه الترم د ين ءدددال :حددديث حسددن ،ءالحدداكم ،ءدددال :وددحيح عل د شددرط مسددلم ،ءدددد
بتمام( ،ص.)100 ،99
م
( )79ذكر القصة الحافظ ابن كثير في سير آخر آية من سورا آل عمران ،كما ذكريا ييدره
من الملرخين.
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ءمن المقدرر فقهدا :أن النافلدة إ يادوز قدديمها علد ال ري دة ،ءأن فدرض
ال،ين مقم عل فرض الو اية ،ءأن فرض الو اية  -ال ي لم يقم بد ،أحدد أء عددد
يو ددي  -مقدددم عل د فددرض الو ايددة ال د ي دددام بدد ،مددن يو ددي ءيسددد الثغددرا ،ءأن
فرض ال،ين المت،ل بالاماعة ءاألمة مقدم عل فرض ال،دين المت،لد بحقدوق
األفراد ،ءأن الواج المحدد الود ءال ي جاا ءدت ،بال  ،مقدم علد الواجد
الموس في ءدت.،
ءمدددن المقدددرر كددد لك أن المصدددالح المقدددررا شدددرعا مت اء دددة فيمدددا بينهدددا،
فالمصددالح ال ددرءرية مقدمددة عل د الحاجيددة ءالتحسددينية ،ءالمصددالح الحاجيددة
مقدمددة عل د التحسددينية ،ءالمصددالح المت،لقددة بمصددالح األمددة ءحاجا ه دا أءل د
بالرعايدددة مدددن المصدددالح المت،لقدددة بددداألفراد عندددد الت،دددارض ،ءيندددا نادددد فقددد،
الموازناو يلت فق ،األءلوياو.
إن آفة كثير من فصائ الصحوا اإلسالمية يي ييا فق ،األءلوياو عنهدا،
فوثيرا من هتم بال رءم دبد األودول ،ءبالا ئيداو دبد الوليداو ،ءبدالم تلف
فيدد ،دبد المت د عليدد ،،ء سددالل عددن دم الب،ددوض ،ءدم الحسددين مهددراق ،ءنثيددر
م،ركة من أج نافلة ،ءدد ضي النداب ال درائا ،أء مدن أجد شدو أء يي دة،
دءن اعتبار للم مون.
ءي ا يو الحال عندد عمدوم المسدلمين ،أرى الماليدين ي،تمدرءن طوعدا كد
عددام فددي رم ددان ءييددره ،ءمددنهم مددن يحددج للمددرا ال،اشددرا أء ال،شددرين ،ءلددو
جم ما ين ق ،يلإا في ي ه النواف لبلغ آإف الماليين ،ءنحدن نلهدث مدن عددا
سنواو لتامي ألف مليون دءإر للهي ة ال يريدة اإلسدالمية ،فلدم نحصد علد
عشدددر المبلدددغ ،ءإ نصدددف عشدددره ،ءإ لثددد !،ءلدددو دلددد لهدددلإا المتطدددوعين
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بال،مرا أء الحج :ادف،وا ما ن قون ،في رحلدتوم التطوعيدة لمقاءمدة التنصدير أء
الشيوعية في آسيا ءإفريقيا ،أء المااعاو ينا ءينداك ،مدا اسدتاابوا لدك ،ءيد ه
آفة دديمة شوا منها أطباا القلو (.)80
ءإن من فق ،األءلوياو :أن ن،درف أي الق دايا أءلد باإيتمدام فت،طد مدن
الاهد ءالود أكثر مما ي،ط ييريا.
ءدد أنور اإلمام الغ الي في «اإلحياا» عل ب،ا فدرق ال،بداد ءالمتصدوفة
يددرءريم بددب،ا أنددوام ال،بددادا ،دءن مراعدداا لمرا د األعمددال ءالطاعدداو،
ءمن لددة ب ،ددها مددن ب،ددا ،مددن حيددث إن فيهددا النافلددة ءال ري ددة ،ءفددرض
الو اية ءفرض ال،ين ،ءال رض المحدد ءدت ،،ءال رض الموس في ،،ءال درض
المت،ل بال رد ،ءال رض المت،ل باألمة.
ءمددن الولمدداو الم،بددرا ينددا للغ الددي رضددي هللا عندد « :،ددرك التر ي د بددين
ال يراو من جملة الشرءر»(.)81
إن شدددمول اإلسدددالم لوددد جوانددد الحيددداا إ ي،ندددي

ددديي النسددد بينهدددا،

ءاإلخالل بمرا بها الشرعية ،كما جاا بها اإلسالم ،ءي ا يو ال قد ،حقدا« :ءمدن
يرد هللا ب ،خيرا ي قه ،في الدين».

***
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

( )80انظر :دصة بشر الحافي م أحديم في «اإلحياا» (.)409/3
( )81انظددر« :إحيدداا علددوم الدددين» ( ،)1/3ءكتابنددا« :اإلمددام الغ الددي بددين مادحيدد ،ءنادديدد»،
(ص )90 - 87ط .دار الوفاا  -المنصورا  -مصر.
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ملح  :إسالم اإلخوان المسلمين
يقول اإلمام الشهيد حسن البنا في «رسالة المل مر ال امس»:
«اسددمحوا لددي أيهددا السددادا أن أسددت دم يدد ا الت،بيددر ،ءلسدد أعنددي بدد ،أن
ل خوان المسلمين إسالما جديدا يير اإلسالم ال ي جاا بد ،سديدنا محمدد ودل
هللا عليدد ،ءسددلم عددن ربدد ،،ءإنمددا أعنددي أن كثيددرا مددن المسددلمين فددي كثيددر مددن
ال،صددور خل،ددوا علدد اإلسددالم ن،و ددا ءأءوددافا ءحدددءدا ءرسددوما مددن عنددد
أن سددهم ،ءاسددت دموا مرءنتدد ،ءسدد،ت ،اسددت داما ضددارا  -م د أنهددا لددم وددن إإ
للحومدددة السدددامية  -فددداختل وا فدددي م،نددد اإلسدددالم اختالفدددا عظيمدددا ،ءانطب،ددد
ل سددالم فددي ن ددوب أبنائدد ،وددور عدددا قددر أء ب،ددد أء نطبد علد اإلسددالم
األءل ال ي مثل ،رسول هللا ول هللا علي ،ءسلم ءأوحاب ،خير مثي .
فمن الناب من إ يرى اإلسالم شي ا يير حدءد ال،بدادا الظدايرا ،فد ن أدايدا
أء رأى مددن يلديهددا اطمددالن إل د ذلددك ءرضددي بدد ،ءحسددب ،دددد ءو د إل د ل د
اإلسالم ،ءذلك يو الم،ن الشائ عند عامة المسلمين.
ءمددن الندداب مددن إ يددرى اإلسددالم إإ ال لد ال اضد ءالرءحانيددة ال ياضددة،
ءالغ اا ال لس ي الشهي لل،ق ءالرء  ،ءالب،دد بهمدا عدن أدران المدادا الطاييدة
الظالمة.
ءمنهم من يقف إسالم ،عند حد اإلعاا به ه الم،اني الحيويدة ال،مليدة فدي
اإلسالم ،فال يتطل النظر إل ييريا ءإ ي،اب ،الت وير في سوايا.
ءمنهم من يرى اإلسالم نوعا من ال،قائد المورء دة ءاألعمدال التقليديدة التدي
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إ يندداا فيهددا ءإ قدددم م،هددا ،فهددو متبددرم باإلسددالم ءبود مددا يتصد باإلسددالم،
ء اد ي ا الم،ن ءاضحا في ن وب كثير من ال ين ق وا قافة أجنبية ،ءلدم دتح
لهددم فددرص حسددن اإ صددال بالحقددائ اإلسددالمية ،فهددم لددم ي،رفددوا عددن اإلسددالم
شددي ا أوددال ،أء عرفددوه وددورا مشددوية بم الطددة مددن لددم يحسددنوا مثيلدد ،مددن
المسلمين.
ء ح ي ه األدسام جمي،دا نددرج أدسدام أخدرى ي تلدف نظدر كد منهدا إلد
اإلسالم عن نظر اآلخر دليال أء كثيرا ،ءدلي من الناب أدرك اإلسدالم ودورا
كاملة ءاضحة نتظم ي ه الم،اني جمي،ا.
ي د ه الصددور المت،ددددا ل سددالم الواحددد فددي ن ددوب الندداب ج،لددتهم ي تل ددون
اختالفا بينا في فهم اإلخوان المسلمين ء صور فور هم.
فمددن الندداب مددن يتصددور اإلخددوان المسددلمين جماعددة ءعظيددة إرشددادية ك د
يمها أن قدم للناب ال،ظاو ،فت يديم في الدنيا ء كريم اآلخرا.
ءمدنهم مدن يتصددور اإلخدوان المسددلمين طريقدة ودوفية ،ند بت،لديم الندداب
ضرء ال كر ءفنون ال،بادا ءما يتب ذلك من ارد ءزيادا.
ءمنهم مدن يظدنهم جماعدة نظريدة فقهيدة كد يمهدا أن قدف عندد طائ دة مدن
األحوام ادادل فيهدا ء ناضد عنهدا ،ء حمد النداب عليهدا ،ء اودم أء سدالم
من لم يسلم بها م،ها.
ءدلي من الناب خالطوا اإلخدوان المسدلمين ءامت جدوا بهدم ،ءلدم يق دوا عندد
حدددءد السددمام ،ءلددم ي ل،ددوا علد اإلخددوان المسددلمين إسددالما يتصددورءن ،يددم،
ف،رفوا حقيقتهم ءأدركوا ك شيا عن دعو هم علما ءعمال.
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ءله ا أحبب أن أ حدي لح را وم في إيااز عن م،ن اإلسدالم ءودور ،
الما لددة فددي ن ددوب اإلخددوان المسددلمين ،حت د يوددون األسدداب ال د ي ندددعو إليدد،
ءن،ت باإنتسا ل ،ءاإستمداد من ،ءاضحا جليا:
 - 1نحن ن،تقد أن أحوام اإلسالم ء ،اليم ،شاملة نتظم شد ون النداب فدي الددنيا
ءفي اآلخرا ،ءأن ال ين يظنون أن ي ه الت،اليم إنما تنداءل الناحيدة ال،باديدة
أء الرءحيددة دءن ييريددا مددن النددواحي م ط ددون فددي يد ا الظددن ،فاإلسددالم
عقيدددددا ءعبددددادا ،ءءطددددن ءجنسددددية ،ءديددددن ءدءلددددة ،ءرءحانيددددة ءعمدددد ،
ءمصحف ءسيف ،ءالقرآن الوريم ينط ذلك كل ،ءي،تبره من لد اإلسدالم
ءمددن وددميم ،،ءيووددي باإلحسددان فيدد ،جمي،دد ،،ءإلدد يدد ا شددير اآليددة
ع
ىىغ ِّۡ ََىىا َٰٓ َُاتَىىىكَ َّ
ىىند نَ ِّصىىۡبَكَ ِّمىىنَ للىىدِّ ۡنَۡ عا
لَّللُ للىىدَّ َ
ار ۡلۡلَٰٓ ِّخىى َ لَ َو ََل ت َ َ
الوددريمَ { :و ۡلبت َ ِّ
سنَ َّ
لَّللُ إِّلَ ۡۡكَ } [القص .]77 :
َوأ َ ۡ سِّن َك ََا َٰٓ أ َ ۡ َ

ءإنددك قددرأ فددي القددرآن ءفددي الصددالا إن شدد

دددول هللا تدد فددي ال،قيدددا

صىلَولَ
ءال،بداداَ { :و َمىا َٰٓ أ ُ ِّمى ُ َٰٓواْ إِّ ََّل ِّلَۡ ۡۡبُىدُواْ َّ
للىدينَ ُ نَفَىا َٰٓ َُ َويُ ِّقۡ َُىواْ لل َّ
لَّللَ ُم َۡ ِّل ِّصىىۡنَ لَىجُ ِّ
َوي ُۡؤتُواْ َّ
للزكَولَ َوذَ ِّلكَ ُ
ِّين ۡللقَِّۡ ََ ِّة} [البينة.]5 :
ء قرأ دول، ،ال في الحوم ءالق اا ءالسياسةَ َ { :ىك َو َر ِّبىكَ ََل يُ ۡؤ ِّمنُىونَ َ تَّى
سى ِّىل َُواْ
يُ َح ِّك َُىوكَ ِّۡ ََىىا َ
ش ى َ َ بَ ۡۡىنََُمۡ ث ُى َّم ََل يَ ِّ ىدُواْ ِّى َٰٓ أَنفُ ِّ
سى ِّىَمۡ َ َ ءىا ِّم ََّىىا قَ َ ى ۡىۡتَ َويُ َ

ت َ ۡس ِّلَۡا} [النساا.]65 :
ء قددرأ دولدد، ،ددال فددي الدددين ءفددي التاددارا{ :يَََُٰٓيِّ ََىىا للَّى ِّذينَ َُا َمنُى َٰٓىواْ إِّذَا ت َىدَايَنتُم
ىلكتُبُو ُ َو ۡلَۡ ۡكتُىب ب َّۡۡىنَ ُكمۡ كَات ب
سىَ َ ۡ
ىب
ِّبد َۡي ٍن إِّلَ َٰٓ أ َ َءَ ِّم َ
ب كَاتِّىبٌ أَن يَ ۡكت ُ َ
ِّىبُ ِّب ۡللَۡ ۡىد ِّا َو ََل يَ ۡىُ َ
لَّللَ َربَّى عجُ َو ََل يَ ۡىب ََ ۡ
ع َل ۡۡ ِّج ۡلل َح ِّ َو ۡلَۡتَّى ِّ َّ
َك ََا عَلَّ ََجُ َّ
د ِّم ۡنىجُ ش َۡىۡا
لَّللُ َ ۡلَۡ ۡكت ُ ۡب َو ۡلۡ َُۡ ِّل َِّ للَّذَِّ َ
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س ِّفَۡاا أ َ ۡو ةَى ِّۡۡفاا أ َ ۡو ََل يَ ۡسىت َ َِّۡ ُع أَن ي َُِّى ََّ ُه َىو َ ۡلۡ َُۡ ِّل ۡىَ َو ِّلِّۡى عجُ
َ َِّن كَانَ للَّذَِّ َ
علَ ۡۡ ِّج ۡلل َح ِّ َ
بِّ ۡللَۡ ۡد ِّا َو ۡ
ان ِّمََّىن
لست َ ۡش َِّدُواْ ش ََِّۡد َۡي ِّن ِّمن ِّر َءا ِّل ُكمۡع َ َِّن لَّمۡ يَ ُكونَا َر ُءلَ ۡۡ ِّن َ َ ءُىَ َو ۡلم َ أَتَى ِّ
ب لل ِّ
ت َ ۡ ة َۡونَ ِّمنَ لل ِّ
شى ََدَآَٰ ُُ
ش ََدَآَٰ ُِّ أَن ت َ ِّ ََّ إِّ ۡ ىدَى َُ ََا َتُىذَ ِّك َ إِّ ۡ ىدَى َُ ََا ۡلۡل ُ ۡخى َ ا َو ََل يَ ۡىُ َ
سى ُ
ِّإذَا َمىا ُ ُ
ىو ِّعنىدَ َّ
عىىواْ َو ََل ت َ ۡسى َُ َٰٓواْ أَن ت َ ۡكتُبُىىو ُ َ ى ِّغۡ ا ا أ َ ۡو َك ِّبۡى ا ا ِّإلَى َٰٓ أ َ َء ِّلى ِّٱج ذَ ِّل ُكىمۡ أ َ ۡق َ
لَّللِّ
َوأ َ ۡق َو ُم ِّلل َّ
د
ش ََدَ ِّل َوأ َ ۡ نَ َٰٓ أ َ ََّل ت َ ۡ تَاب َُٰٓواْ إِّ َّ ََٰٓل أَن ت َ ُكىونَ تِّ َ ى َ لا َ ِّ
اةى َ ل تُىدِّي ُ ونَ ََا بَ ۡۡىنَ ُكمۡ َلَ ۡىۡ َ
ىَۡد} [البقددرا:
َ
علَى ۡىۡ ُكمۡ ُءنَىىا ٌ أ َ ََّل ت َ ۡكتُبُو َهى مىا َوأ َ ۡشى ِّىَدُ َٰٓواْ إِّذَا تَبَىىايَ ۡۡتُمۡ َو ََل يُ َ ىآَٰرَّ كَاتِّىىب َو ََل َ
شى ِّ

.]282
ىَۡمۡ ََُقَ َۡىتَ لََُى ُم
ء قرأ دولد، ،دال فدي الاهداد ءالقتدال ءالغد ءَ { :وإِّذَا ُكنىتَ ِّ ِّ
لل َّ
س َ دُواْ َ ۡلَۡ ُكونُواْ ِّمن َو َرآَٰ ِّ ُكىمۡ
صلَولَ َ ۡلتَقُمۡ َاا َٰٓ ِّفَة ِّم ۡنَُم َّمَۡكَ َو ۡلَۡ ُۡ ُخذُ َٰٓواْ أ َ ۡس ِّل َحتََُمۡع َ َِّذَا َ
صلِّواْ َم َۡكَ َو ۡلَۡ ُۡ ُخىذُواْ ِّ ۡىذ َر ُهمۡ َوأ َ ۡسى ِّل َحتََُمۡم َو َّ للَّى ِّذينَ
َو ۡلت َ ُۡ ِّ
صلِّواْ َ ۡلُۡ َ
ت َاا َٰٓ ِّفَةٌ أ ُ ۡخ َ ا لَمۡ يُ َ
عى ۡىن أ َ ۡس ى ِّل َحتِّ ُكمۡ َوأ َ ۡمتَِّۡ ىتِّ ُكمۡ ََۡ َِّۡلُىىونَ َ
َكفَ ى ُ واْ لَى ۡىو ت َ ۡغفُلُىىونَ َ
علَى ۡىۡ ُكم م َّۡۡلَىىة َو ِّ ىدَل َو ََل ُءنَىىا َ
علَ ۡىىۡ ُكمۡ إِّن كَىىانَ بِّ ُكىىمۡ أَذا ِّمىىن َّم ََىى ٍ أ َ ۡو ُكنىىتُم َّم ۡ ةَىى َٰٓ أَن ت َ َىىۡ َُٰٓواْ أ َ ۡسىى ِّل َحت َ ُكمۡع َو ُخىىذُواْ
َ

ِّ ى ۡىذ َر ُكمۡ } [النسدداا ... ]102 :إل د ييددر ذلددك مددن اآليدداو الوثيددرا البارعددة فددي ي د ه
األيراض ن سها ،ءفي ييريا من اآلدا ال،امة ءش ون اإجتمام.
ءيو ا ا ص اإلخوان بوتا هللا ءاستلهموه ءاسترشددءا فداليقنوا أن اإلسدالم
يو ي ا الم،ن الولي الشام  ،ءأن ،يا أن يهيمن عل ك ش ون الحيداا ،ءأن
صطبغ جمي،ها ب ،ءأن ن ل عل حوم ،ءأن ساير دواعدده ء ،اليمد ،ء سدتمد
منها ما دام األمة ريد أن وون مسلمة إسدالما ودحيحا ،أمدا إذا أسدلم فدي
عباد هددا ءدلدددو ييددر المسددلمين فددي بقيددة ش د ونها ،فهددي أمددة نادصددة اإلسددالم
ب َوت َ ۡكفُ ُ ونَ ِّببَ ۡۡض َ ََىا
ايي ال ين دال هللا ،ال فيهم{ :أ َ َت ُ ۡؤ ِّمنُونَ ِّببَ ۡۡ ِّ
ض ۡلل ِّكت َ ِّ
َء َزآَٰ ُُ َمن يَ ۡفَۡ َُ ذَ ِّلكَ ِّمن ُكمۡ إِّ ََّل ِّخ ۡزَ ِّى ۡلل َحَۡىو ِّل للىدِّ ۡنَۡ عا َويَ ۡىو َم ۡلل ِّقَۡ ََى ِّة يُى َ ِّونَ إِّلَى َٰٓ أَش َِّىد
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ب َو َما َّ
لَّللُ بِّغَ ِّف ٍَ َعََّا ت َ ۡۡ ََلُونَ } [البقرا.]85 :
ۡللَۡذَا م ِّ

 - 2إلد جاند يد ا ي،تقددد اإلخددوان أن أسدداب الت،دداليم اإلسددالمية ءم،ينهددا يددو
كتا هللا ت ءسنة رسول ،ول هللا عليد ،ءسدلم ،اللد ان إن مسدو بهمدا
األمة فلن

أبدا ،ءأن كثيرا مدن اآلراا ءال،لدوم التدي ا صدل باإلسدالم

ء لون بلون ،حم لون ال،صور التي أءجد  ،ءالش،و التي عاودر ها،
ءلهد ا ياد أن سددتقي الددنظم اإلسددالمية التددي حمد عليهددا األمددة مددن يد ا
الم،ين الصافي ،م،ين السهولة األءل  ،ءأن ن هدم اإلسدالم كمدا كدان ي همد،
الصحابة ءالتداب،ون مدن السدلف الصدالح  -رضدوان هللا علديهم  -ءأن نقدف
عند ي ه الحدءد الربانية النبوية حتد إ نقيدد أن سدنا بغيدر مدا يقيددنا هللا بد،،
ءإ نل م عصرنا لون عصر إ يت

م ،،،ءاإلسالم دين البشرية جمي،ا.

 - 3ءإل د جان د ي د ا أي ددا ي،تقددد اإلخددوان المسددلمون أن اإلسددالم كدددين عددام
انتظم ك ش ون الحياا في كد الشد،و ءاألمدم لود األعصدار ءاألزمدان،
جدداا أكم د ءأسددم مددن أن ي،ددرض لا ئيدداو ي د ه الحيدداا ءخصووددا فددي
األمور الدنيوية البحتة ،فهو إنما ي

القواعد الولية في كد شدالن مدن يد ه

الش د ون ،ءيرشددد الندداب إل د الطري د ال،مليددة للتطبي د عليهددا ءالسددير فددي
حدءديا.
ءل ددمان الحد ءالصددوا فددي يد ا التطبيد أء حريهمددا علد األدد عنددي
اإلسالم عناية امة ب،الج الن س اإلنسدانية ،ءيدي مصددر الدنظم ءمدادا الت ويدر
ءالتصوير ،ءالتشو  ،فووف لها من األدءية الناج،دة مدا يطهريدا مدن الهدوى
ءيغسلها من أدران الغرض ءالغاية ءيهدديها إلد الومدال ءال

ديلة ،ءي جريدا

عن الاور ءالقصور ءال،ددءان ،ءإذا اسدتقام الدن س ءود

فقدد أودبح كد
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ما يصدر عنها والحا جميال ،يقولون إن ال،ددل لديس فدي ند

القدانون ءلوند،

في ن دس القاضدي ،ءددد دال ي بالقدانون الوامد ال،دادل إلد القاضدي ذي الهدوى
ءالغاية فيطبق ،طبيقا جائرا إ عدل م ،،،ءددد دال ي بالقدانون النداد

ءالادائر

إل القاضي ال اض ال،ادل الب،يد عن األيواا ءالغاياو فيطبقد ،طبيقدا فاضدال
عددادإ فيدد ،كدد ال يددر ءالبددر ءالرحمددة ءاإلنصدداف ،ءمددن ينددا كاندد الددن س
اإلنسانية مح عناية كبرى في كتا هللا ،ءكان الن وب األءل التدي ودايها
ي د ا اإلسددالم مثددال الومددال اإلنسدداني ،ءله د ا كلدد ،كان د طبي،ددة اإلسددالم سدداير
ال،صور ءاألمم ،ء تس لو األيراض ءالمطالد  ،ءلهد ا أي دا كدان اإلسدالم
إ يددالب أبدددا اإسددت ادا مددن ك د نظددام وددالح إ يت،ددارض م د دواعددده الوليددة
ءأوول ،ال،امة.
إ أح أيها السادا أن أسترسد فدي يد ا البيدان ،فد لك بدا ءاسد  ،ءحسدبنا
ي ه اإللمامة الموج ا لقي ضواا عل ي ا الم،ن ال،دام لل ودرا اإلسدالمية فدي
ن وب اإلخون المسلمين.

***
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فورا اإلخوان المسلمين
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م ك الم،اني اإلوالحية

كان من نتيادة يد ا ال هدم ال،دام الشدام ل سدالم عندد اإلخدوان المسدلمين أن
شددمل فوددر هم ك د نددواحي اإلوددال فددي األمددة ،ء مثل د فيهددا ك د عناوددر
ييريددا مددن ال وددر اإلوددالحية ،ءأوددبح كد مصددلح م ل د

ييددور ياددد فيهددا

أمنيت ،،ءالتق عنديا آمدال محبدي اإلودال الد ين عرفويدا ءفهمدوا مراميهدا،
ء ستطي أن قول ءإ حرج عليك :إن اإلخوان المسلمين:
 - 1دعددوا سددل ية :ألنهددم يدددعون إلد ال،ددودا باإلسددالم إلد م،يندد ،الصددافي مددن
كتا هللا ءسنة رسول.،
 - 2ءطريقة سنية :ألنهم يحملون أن سهم علد ال،مد بالسدنة المطهدرا فدي كد
شيا ،ءب اوة في ال،قائد ءال،باداو ما ءجدءا إل ذلك سبيال.
 - 3ءحقيقددة وددوفية :ألنهددم ي،لمددون أن أسدداب ال يددر طهددارا الددن س ،ءنقدداا
القلد  ،ءالموا بددة علد ال،مد  ،ءاإلعدراض عددن ال لد  ،ءالحد فددي هللا،
ءاإر باط عل ال ير.
 - 4ءيي ة سياسية :ألنهدم يطدالبون ب ودال الحودم فدي الدداخ ء ،ددي النظدر
في ودلة األمدة اإلسدالمية بغيريدا مدن األمدم فدي ال دارج ،ء ربيدة الشد،
عل ال ،ا ءالورامة ءالحرص عل دوميت ،إل أب،د حد.
 - 5ءجماعددة رياضددية :ألنهددم ي،نددون باسددومهم ،ءي،لمددون أن المددلمن القددوي
خيددر مددن المددلمن ال دد،يف ،ءأن النبددي وددل هللا عليدد ،ءسددلم يقددول« :إن
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لبدنك علۡك قا»( ،)82ءأن واليف اإلسالم كلها إ يمودن أن دلدى كاملدة
وحيحة إإ بالاسم القوي ،فالصالا ءالصوم ءالحج ءال كاا إ بدد لهدا مدن
جسم يحتم أعباا الوس ءال،م ءالو دا فدي طلد الدرزق ،ءألنهدم ب،دا
ل لك ي،نون بتشويال هم ءفردهم الرياضدية عنايدة

دارم  -ءربمدا فادد -

كثيرا من األندية المت صصة بالرياضة البدنية ءحديا.
 - 6ءرابطددة علميددة قافيددة :ألن اإلسددالم يا ،د طل د ال،لددم فري ددة عل د ك د
مسلم ءمسلمة ،ءألن أندية اإلخوان يي في الواد مدارب للت،ليم ءالتثقيدف
ءم،ايد لتربية الاسم ءال،ق ءالرء .
 - 7ءشركة ادتصادية :ألن اإلسالم ي،ن بتدبير المال ءكسب ،من ءجهد ،،ءيدو
الددد ي يقدددول نبيددد ،ودددل هللا عليددد ،ءسدددلم« :نۡىىىم الَىىىاا الصىىىال لل ءىىىَ
الصىىال »( ،)83ءيقددول« :مىىن أمسى كىىاَل مىىن عَىىَ يىىد أمسى مغفىىورا
لج»(« ،)84إن

يحب الَؤمن الَحت ِ»(.)85

 - 8ءفوددرا اجتماعيددة :ألنهددم ي،نددون بددالدءاا الماتمدد اإلسددالمي ،ءيحدداءلون
الووول إل طرق عالجها ،ءش اا األمة منها.
ءيو ا نرى أن شمول م،ن اإلسدالم ددد أكسد فور ندا شدموإ لود منداحي
اإلوال  ،ءءج ،نشاط اإلخدون إلد كد يد ه الندواحي ،ءيدم فدي الودد الد ي
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

( )82مت علي ،عن عبد هللا بن عمرء.
( )83رءاه أحمد ءالحاكم ءوحح ،عن عمرء بن ال،اص.
( )84رءاه الطبراندي فدي «األءسدط» عددن ابدن عبداب ،ءإسدناده ضدد،يف ،كمدا فدي «التيسددير»
للمناءي.
( )85رءاه الحويم الترم ي ءالطبراني ءالبيهقي في «الشد » ،عدن ابدن عمدر ،ءيدو ضد،يف
كما في «التيسير».
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يتا ،في ،ييريم إل ناحية ءاحدا دءن ييريا ،يتاهون إليها جمي،دا ،ءي،لمدون
أن اإلسالم يطالبهم بها جمي،ا.
ءمن ينا كان كثيدر مدن مظداير أعمدال اإلخدوان يبددء أمدام النداب متناد دا
ءما يو بمتنادا.
فقد يرى الناب األو المسلم في المحرا خاش،ا متبتال يبودي ءيتد ل  ،ءب،دد
دلي يوون يو ب،يند ،ءاعظدا مدرسدا يقدرم اآلذان ب ءاجدر الدوعظ ،ءب،دد دليد
راه ن س ،رياضيا أنيقا يرمي بالورا أء يدر عل ال،دء أء يمدارب السدباحة،
ءب،د فترا يوون يو ب،ين ،في متاره أء م،مل ،يد اءل ودناعت ،فدي أماندة ءفدي
إخددالص ،يد ه مظدداير دددد يرايددا الندداب متنددافرا إ يلتد م ب ،ددها بددب،ا ،ءلددو
علموا أنها جمي،ا يام،هدا اإلسدالم ءيدالمر بهدا اإلسدالم ءيحدا عليهدا اإلسدالم
لتحققوا فيها مظداير اإلت دام ءم،داني اإنسداام ،ءمد يد ا الشدمول فقدد اجتند
اإلخوان ك ما يلخ عل ي ه النواحي من الملخ ءمواطن النقد ءالتقصير.
كما اجتنبوا الت،ص لخلقدا إذ جم،هدم اإلسدالم الادام حدول لقد ءاحدد،
يددو« :اإلخددوان المسددلمون» .انته د مددن رسددالة «المددل مر ال ددامس» ل مددام
حسن البنا.

***

