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 باإلنسان يبدأ والبناء اإلصالح
  د. حممد توفيق رمضان البوطي

 اأَلْسَفلِ  الدَّْركِ  يف  اْلُمَناِفِقيَ  ِإنَّ  :اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي : فيا أيها املسلمون يقولأما بعد
 َمعَ  َفُأْولَِئكَ  لِّلهِ  ِدينَ ُهمْ  َوَأْخَلُصواْ  بِالّلهِ  َواْعَتَصُمواْ  َوَأْصَلُحواْ  تَابُواْ  الَِّذينَ  ِإلَّ   َنِصريًا ََلُمْ  َتَِدَ  َوَلن النَّارِ  ِمنَ 

 َوَأْصَلحَ  ظُْلِمهِ  بَ ْعدِ  ِمن تَابَ  َفَمن :ويقول جلَّ شأنه َعِظيًما َأْجرًا اْلُمْؤِمِنيَ  الّلهُ  يُ ْؤتِ  َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمِنيَ 
َا:ويقول سبحانه   رَِّحيم   َغُفور   الّلهَ  ِإنَّ  َعَلْيهِ  يَ ُتوبُ  الّلهَ  فَِإنَّ   َأَخَوْيُكمْ  بَ ْيَ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ

"اإلميان بضع فيما يرويه مسلم :  ، وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب تُ ْرََحُونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا
شعبة ، فأفضلها قول ل إله إل اهلل ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،  –أو يضع وستون  –وسبعون  

 واحلياء شعبة من اإلميان " 

فساد والفساد يف البُنا التحتية، يف العالقات الجتماعية، يف عانينا الكثري من اإل :أيها المسلمون
، آن األوان ألن يستيقظ اجلميع بسببها إىل حالة أشفق العامل علينا، فساد  أودى بنا التصورات واملفاهيم

: آن األوان إن قيل ، ونعيد األمر إىل نصابه الصحيح.إىل خطة رشد نصلح فيها ما أفسد أو ما فسد
العافية َلذه ، واملهم أن تعود قيل إعادة البناء فإعادة البناء ، وإنلنبدأ خطة اإلصالح فخطة اإلصالح

خبطة راشدة للغد الذي نرجو أن تكون  اليوم مة بكل فئاهتا أن تفكر، إن من واجب األاألمة وَلذه البالد
مالحمه إلعادة البناء أو لإلصالح، واإلصالح أساس يف اإلسالم؛ بل اإلصالح هو اإلسالم، بدت قد 

، ولذلك جند أن هو من مفرزات كفر العتقاد، : كفر النعمة؛ بل هو الكفرواإلفساد هو مظهر النفاق
، وتوعدهم بأن يكونوا يف الدرك األسفل من النار أتاح َلم خاطب املنافقيدما اهلل سبحانه وتعاىل عن

قاً من ، وعندما فتح باب التوبة مطلبالتوبة اإلصالحوقرن  تَابُواْ  الَِّذينَ  ِإلَّ :جمال املراجعة للذات فقال 
وحنن مكلفون بأن نصلح البناء  َوَأْصَلحَ  ظُْلِمهِ  بَ ْعدِ  ِمن تَابَ  َفَمن :الظلم أو من أي معصية قال

َا : يقوم عليه وينهض عليه بناء أمتنا، إذ قال ربنا تبارك وتعاىلالجتماعي الذي   ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ
  َأَخَوْيُكمْ  بَ ْيَ  َفَأْصِلُحوا
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إن من واجب األمة بكل فئاهتا أن تفكر اليوم خبطة راشدة للغد الذي نتفاءل به ، لكي نعيد البناء  
ولنصلح ما فسد ، وإعادة البناء واجب على اجلميع ، واملهم أن نعيد البناء على أسس صحيحة ملستقبل 

بأسوء النتائج ،  يصلح ول يفسد ، ويهدي ول يضل ؛ ألن اجلرح إذا ما رمم على فساد انتكس وجاء
، هذه الرؤية غري اعتاد على الرَتالألوانه ألنه  ؛سابقأنه واحلديث عن إعادة البناء قد يرى البعض 

، وألن التشاؤم هو الذي ننا ل نفكر إل بعد فوات األوان، وألعلى الرغم من أننا اعتدنا عليها صحيحة
 ن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةإ" :قال  النيبمع أن ، يف كثري من تصرفاتنا ويشل حركتنايقودنا 

إن ": قال –، ومع ذلك فإن منطق البناء واإلصالح مطلوب وانتهت احلياة يف الكون قامت الساعة –
 ،ألننا مكلفون بأن نبين "، فإن استطاع أن ل يقوم حىت يغرسها فليفعلقامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة

دقة على أن ؛ فلتكن منا العزمية الصاسليم الصحيح فإن مل نستطع أن نفعلبأن نعيد البناء البأن نصلح 
عادة البناء ، إن إتنا تتجه بعون اهلل إىل الحنسار، كيف وحنن نرى اليوم أن احملنة اليت ابتليت هبا أمنفعل

، إل أن الدوكل مرافق احلياة يف هذه الب خطة متكاملة تتناول اإلنسان واألرض والبيئة واملصاحل الصناعية
ب هذا اخللل إىل أداة ، فاخللل بدأ باإلنسان الذي حتول بسباإلصالح جيب أن تبدأ من اإلنسان خطة

وخطة راشدة حتوله إىل أداة إصالح، إىل ، واإلصالح يبدأ باإلنسان من خالل تربية وتوجيه هدم وإفساد
ميانية هي الرصيد الذي ميكن أن وحول الرتبية اإل ؛ بدًل من أن يكون أداة شر.، إىل أداة خريأداة بناء

 :عندما حتدث عن اإلميان قال ، أمل تروا كيف أن النيب ىل الصفة اليت نتحدث عنهاهذا اإلنسان إ
وجعل إماطة األذى عن  - شعبة أعالها قول ل إله إل اهلل  –أو بضع وستون  –اإلميان بضع وسبعون "

يف جمتمعه ويف الشارع ويف  فالذي جيد اخللل األذى عن الطريق"وأدناها إماطة   –الطريق من اإلميان 
، ومل يتحرك هذا اإلميان يف قلبه ليتحول إىل صالح هذا اخللل مل يكتمل إميانه، ومل ينهض إلالبيت
اجلانب  –، ل شك أن األهم ىل إجناز إىل عطاء إىل تصرف بناء، إعادة البناء خطة متكاملةإ ،سلوك

، فهي كلها متشي خبطة موحدة متكاملة تتناول مجيع كن أقول جوانب، ولل مراحلاألهم، أنا ل أقو 
نسان السوي بغرس العقيدة الصحيحة، بغرس ، اإلنسان بناء اإلب احلياة يف هذه البالد واجملتمعجوان

 يف نحصر التأثريي ، لكن اإلنسان لر مسؤولية األسرة بالدرجة األوىل، وهذا األمالقيم األخالقية الكرمية
،  عن سالمة وتكوين شخصية اإلنسانلة األوىلو ، وإن كانت األسرة هي املسؤ ألسرةتكوين شخصيته با

، ل عن رعيتهو مسؤ  ، والرجل راع يف أهل وا مسؤولية حسن تربية هذا اإلنسانفاألبوان قد أناط اهلل هبم



 د. حممد توفيق رمضان البوطي  اإلصالح والبناء يبدأ باإلنسان

 www.naseemalsham.com                                                                          :موقع نسيم الشام 3 

وأرانا كيف  َواحلَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها نَارًا َوأَْهِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا: ، واهلل تعاىل يقولهكذا قال النيب 
 بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّاَلةَ  أَِقمِ  بُ يَنَّ  يَا :عندما نقل لنا كالم سيدنا لقمان متارس هذه الرتبية بصورة عملية

ة هي املصنع األول لإلنسان األسر  اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ 
، إهنا تحمل مسؤولياهتا يف بناء اإلنسان، وجيب أن تكن هناك مؤثرات جيب أن ل ننساها؛ ولالسوي

خالق الكرمية، بالعقيدة املؤسسة التعليمية اليت ينبغي أن تنهض مبسؤولياهتا يف بناء اإلنسان السوي باأل
، ري ويكبح مجاح اإلنسان حنو الشر، الذي يدفع إىل اخلوالوازع اإلمياين لوازع األخالقي، باالصحيحة

؛ بل إنسان الغد إلنسان، إنسان الغد َلذه األمةاملؤسسة اإلعالمية جيب أن تتحمل مسؤولياهتا يف بناء ا
على  ، اإلنسان السيئ اإلنسان اجملرم خطرمي بالدرجة األوىل وللعامل كله. اإلنسان اَلدامللعامل اإلسال

فإن هذا اإلنسان  ، ومامل ننهض بتكوينه تكوينًا صاحلاً العامل كلهنفسه وعلى بيته وعلى وطنه وعلى 
، أجل املؤسسة اإلعالمية ل ينبغي أن يكون دورها وصف سرطانيًا يف جسم األمة والبشرية يغدوا وورماً 

، والفن يف هذا ليس صاحلاً  تكريس للواقع وواقعنا، وصف الواقع واقع، حنن يف غىن عن وصف واقعناال
، ة ملا ينبغي أن يكون عليه الواقع؛ بل ينبغي أن يكون صور م ل ينبغي أن يكون صورة للواقعاإلعال

، أين دور املؤسسة التعليمية ل تكريسًا ملا هو يف واقع األمر، ادًا ملا جيب أن يكون عليه األمرإرش
، من أودع اإلعالمية، ومسؤولون عن مؤسستنا الرتبويةن مسؤولون عن مؤسستنا وحن إلعالمية؟واملؤسسة ا

؛ لكن املؤسسة الرتبوية يف أمتنا ويف بالدنا ينبغي أن تتحمل ند مؤسسات تربوية أخرى فذاك شأنهابنه ع
مسؤولية اإلسهام بدورها الفعال يف تكوين اإلنسان السوي اإلنسان الذي ينهض مبسؤولياته لبناء هذه 

، كل هذه املؤسسات ينبغي أن متارس دوراً ؤسسة القضائية واملؤسسة األمنية، املوطنوهذا ال ولبناء األمة
متكاماًل يف تكوين إنسان ينهض مبسؤولياته يف بناء وطن وأمة سليمي على النحو الذي أمر اهلل عزَّ 

األول يف ملؤثر ، اإلنسان هو ايكونوا أداة إصالح ل أداة إفساد، أداة بناء ل أداة هدموجل به، وأن 
 .إلنسان هو أداة اإلصالح إذا صلحت، وهو أداة اإلفساد إذا فسدتوا سالمة هذه األمة،

، هناك قيم ل خيتلف وجيب أن تتحمل مسؤولياهتا يف هذا، ن دور املؤسسة الرتبوية دور عظيمإ
وبر  واألمانة والصدق، واإلخالص من حسن اجلواراألخالق القومية ك –عليها اثنان سويان طبعًا 

فإذا كان له  ،مشرتكة من أنكرها أنكر اخلري كله، هذه أمور الطهارة ، دوافع اخلريو ، وصلة الرحم الوالدين
فاهلل تعاىل خاطب أهل ، رتكة، فليوظف عقيدته يف ذلك لتصب يف النتيجة املشعقيدة خمالفة لعقيدتنا
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نَ َنا َسَواء َكَلَمة   ِإىَل  تَ َعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  يَا ُقلْ  : الً ئقا الكتاب َنُكمْ  بَ ي ْ وحنن نقول لكل طيف من  ، َوبَ ي ْ
كريس القيم الصاحلة يف ت ..يف اخلري ..يف اإلصالحو يف البناء  :من خالل ما تعتقد مْ أطياف جمتمعنا أسهِ 

، ويف القيم اء احلقيقة الثابتة يف معتقداتنا، ويف شريعتنا؛ ولكن ليس على حساب إلغَلذا اجملتمع
، والدافع الديين هو من كة، فلنرسخها ولنكرس َلاهي قيم مشرت  ة الراشدة اليت دعا إليها ديننا.األخالقي

ة تدعو إىل ، لئال يقول قائل إن الرتبية الدينيصحيحاً أقوى الدوافع لإلصالح إذا ما وظف توظيفًا 
دين احلق هو ما أمر به ال ىل التعصب أو التطرف باسم الدين.، خسئ من دعا إالتعصب أو إىل التطرف

إليه فئات هدمت بدل من أن تبين، وخربت  ، ول ما تدعوو إليه املضللوناهلل عزَّ وجل ل ما يدع
، أما ما ، الدين احلق هو الذي أنزله اهلل عزَّ وجل وأمر به رسول اهلل وأفسدت بدًل من أن تصلح

دين، ومصدر ، وهو أول حمارب َلذا السم الدين فهو أول عدو َلذا الدينَتده من تطرف يتقنع با
، قب سيدنا أويس القرين الذي يف األمس من انتهاك  حلرمة قبين، أمل تروا ما فعلوا حماربته للدين واضحة
سالم انتهكوا حرمة صحايب ، وباسم اإلوقب عمار بن ياسر رضي اهلل عنه ، أثىن عليه رسول اهلل

دوائر األجنبية  عالقة له بالدين ، هذا تصرف أوحت به ال؟ هذا تصرف لوتابعي، أهذا هو اإلصالح
، عندما يصور الدين على ساءة َلذا الدين وقيم هذا الدينخملبًا قذراً لإل هم، واستعملتلتشويه هذا الدين

وطن بكل مقوماته؛ هذا ليس ديناً، والدين بريء أنه قتل وذبح وتدمري وإفساد وهتدمي أو ممارسة لتهدمي ال
، هذه خيانة للدين وهذه حماربة للدين ونأسف أن يرتضي بعض رموز ًا يأمر بذلكا رأينا دينوم منه،

 .إىل بالدنا وليعيثوا فيها فساداً الدين أن يكونوا قناعاً أو غطاء َلؤلء أو وسيلة وصوَلم 

كوين ينتهي باإلنسان وكل اجلوانب األخرى إَّنا هي نتيجة لتاإلصالح والبناء يبدأ باإلنسان و  أقول
ا الزراع فالزراعة وإن قلن، صلح البيئة وهو من يتأثر بالبيئةاإلنسان السوي إن قلنا البيئة فاإلنسان هو من ي

ان ، فهو الذي يزرع وهو الذي وحصد، وإن قلنا الصناعة فإن الصناعة هي صنع اإلنستبدأ باإلنسان
، وهو اء، وهو األداة األوىل لإلصالح، فاإلنسان هو األداة األوىل للبنوالذي يستفيد منها هو اإلنسان

 الذي ينبغي أن تركز الهتمامات كلها يف سبيل بنائه بناًء سوياً .
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