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 على ضوء منعطف جديد

 "خطوط عريضة يف منهج الدعوة إىل اإلسالم"

 لــ اإلمام الشهيد البوطي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اهلل ونستعينه ونستهديه، ونستلهمه الصواب يف الفكر والقول. وبعد: حنمد

لعل سائر مظاهر التخلف اليت رانت على العامل اإلسالمي، خالل النصف األول من هذا القرن الذي 
 نشهد اليوم اختفاءه يف مغرب التاريخ، تتالقى حتت سلطان عاملني اثنني: 

شيت له أعني األمة اإلسالمية، من مظهر النهضة األوربية اليت حتققت يف أعقاب غأوهلما: االنبهار الذي 
أوروبا من سلطان الكنيسة، وانطالقها يف ميادين البحث والعلم، فقد أورث املسلمني هذا االنبهار شعوراً  حترر

 بالنقص، وريبة يف حقيقة الدين، ورغبة يف أن يعامل اإلسالم هنا كما عوملت النصرانية هناك. 

هو األمر الذي ني عموماً، و ثانيهما: بقايا الثورة اهلائجة، على قيود الكنيسة وآصارها، يف نفوس الغربي
جعلهم يتربمون حبقيقة الدين، ويلوذون منه بالنعيم احملسوس واحلياة املادية، جاحدين كل ما قد يلوح للذهن 

 أو اخليال وراءمها. 

ازدراء إىل اإلسالم  نظرةل املادة ونعيمها، و  وقد أورث الغربيني ذلك التربم جبوهر الدين، وهذا اإلقبال على غ  
، مث راحوا يقوِّمون سائر مبادئه وأحكامه من خالل هذه النظرة، فكم من مبادئ شوهوها، وكم من قيم وأهله

 وأحكام زيفوها، وكم من حقائق تارخيية نكسوها...

واًل مث القبول أهذه إىل اإلسالم، على نفوس املسلمني آنذاك، بالتأثر وكان طبيعيًا أن تنعكس نظرهتم 
اً، وغدرهم ذلك االنبهار الذي كانت تعانيه أبصارهم، ومشاعر النقص اليت كانت والرضا بتلك النظرة ثاني

 ه وبنيانه. إىل حركة إصالحية تسري إىل مجلة أسس هتيمن على نفوسهم، فازدادوا ريبة بالدين وأحكامه، وتطلعاً 

 واإلسالمي، العريبولقد كان من آثار هذا االنعكاس أن استشرى املد االستعماري يف أقطار كثرية من العامل 
وأخذ كثري من املسلمني يتململون من التبعية احلقيقية لإلسالم ونظامه، واختذ هذا التململ أشكااًل وتعابري 
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ول له لإلسالم مجلة وتفصياًل عند كثري من الناس، كما اختذ شكل القبخمتلفة، فاختذ شكل اجملاهبة الصرحية 
هتمام ين، أما عند فئة ثالثة فقد اختذ مظهر الرغبة يف إصالحه واالظاهراً واستبطان الكفر به حقيقة عند آخر 

 تأسياً مبا فعله الغرب بنصرانيته يف بالده. بتطويره 

ن إهذه الفئات الثالث من املسلمني ظلت تسري على خطوط مستقلة متوازية ردحاً من الزمن، ولكن ما 
ت لوائه، إال يروج ويتغلب، حىت انضوى اجلميع حت نتبني أن شعار الرغبة يف اإلصالح والتطوير هو الذي بدأ

أهنم مل يلتقوا حتت هذا الشعار، إال يف ظاهر األمر، فال جرم أن كاًل منهم أسرَّ من وراء ذلك الفكر الذي 
 يتبناه، واهلدف الذي يسعى إليه. 

وحتت هذا الشعار أصاب اإلسالم كثري من التشويه والتغيري، بدءاً من حقائقه االعتقادية، إىل الكثري من 
 أحكامه العملية، وآدابه السلوكية، إىل التشكيك بصالحيته للحكم، واتساعه ملقومات الدولة. 

ال عاملية، ال جموظروف تلك بارقة سريعة من صورة الواقع اإلسالمي الذي منا واشتد يف ظل أحداث 
 ولكن فما الذي طرأ على ذلك الواقع من بعد؟  للخوض يف تفاصيلها يف هذا املقام.

 لقد طرأ أمران رئيسيان أعقبتهما اجتاهات إجيابية جديدة مل تكن يف احلسبان. أما األمران الرئيسيان فهما: 

عادت  النهضة الغربية، فقد زوال االنبهار الذي كان قد غشى على أبصار األمة اإلسالمية يف أعقاب -1
ق جتلت فوارق ما بني احلمقاييس الضياء متسقة مع طاقة األبصار، وأخذ الشراب يتميز عن السراب، و 

 والباطل واألصيل والدخيل.
سكنت بقايا تلك الثورة املعتلجة يف صدور الغربيني على الكنيسة والدين، فتهيأت من ذلك الفرصة    -2

ة، عندما تكون إليها القيادة، وبيدها وحدها الزمام، وأمكن رصد احلناظل املشقية لفحص مثرات احلياة املادي
بل املميتة من بني تلك الثمار ... فقد عاد أكثر منجزات املدنية والعلوم، بسببها، إىل مصائب وأمراض 

عون هبا، أيام  تالروح اليت طاملا نسيها، بل أنكرها، املتمسم إىل طوايا النفس والروح ... جتاوزت هيكل اجل
 كانت سكرة النعيم هي السائدة، وسلطان املادة هو احلاكم الغالب. 

انية يف ة االنكليكتناقضني، وقفتها الكنيسإننا لنستطيع أن نتبني بعد ما بني الصورتني، من موقفني م.. 
 اإلسالم، خالل هذا القرن اهلجري الذي تصرم. 

مبا شئت من دالئل السخرية واالزدراء باإلسالم ونظمه، وكان عقب احلرب  يءأمام املوقف األول، فمل
م، فقد وجهت هذه الكنيسة ستة أسئلة 1918العاملية األوىل، وبعد أن استولت بريطانيا على استانبول عام 
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، يف ةإىل املشيخة اإلسالمية، تتضمن يف مجلتها إثارات ملشاعر املسلمني وانتقاصاً لإلسالم، وطلبت الكنيس
فعل اإلثارة فعلها تصلف وكربياء، أن يأتيها اجلواب فيما ال يزيد على ستمائة كلمة ... وقد كان طبيعياً أن 

املتوقع يف صدور أولئك الذي وجهت إليهم هذه األسئلة، فكان اجلواب عليها هو: )أن هذه األسئلة ال 
 . (ل ببصقة واحدة على أفواه السائلنيئة كلمة، وال بست كلمات، وال بكلمة واحدة، بجياب عنها بستما

أما املوقف الثاين، فيفيض مبا شئت من معاين التنويه بأمهية اإلسالم، وسعة سلطانه، فقد وقف املطران 
االنكليكاين يف العام املاضي يقول مشيداً باإلسالم، وما يلقى من قبول لدى األوروبيني عموماً، والربيطانيني 

 دين يعتنقه مليون شخص من مواطنينا الربيطانيني(.  خصوصاً: )اإلسالم اليوم
ة هامة جتاوزها مساحة اعتباري إن بعد ما بني هذين املوقفني، ناتج وال ريب من فرق بني الواقعني ... وهي

 العامل كله خالل قرن من الزمن. 
اً ز عزل، أي قفنفسياً أ على أن هذا التحول مل يكن حمصوراً يف نطاق العامل الغريب الذي آمن باملادة إمياناً 

من فوق قرارات العلم والعقل وأسوارمها. بل تعداه أيضًا إىل األقطار الشيوعية. حيث ال يزال يكره كل من 
العقل والعلم على جحود الدين ونكران اخلالق، وعلى اليقني بأن املادة هي حمور األشياء كلها، وحيث حيمل  

 طريق صياغة فلسفية وعلمية راسخة. كل منهما محالً على اإلقرار بذلك، عن 
فقد عادت هذه األقطار ذاهتا ختفى _مضطرة_ قدراً كبريًا من عدائها لألديان عامة. ولإلسالم خاصة، 
وتتخذ ملواجهتها سياسة جديدة، بعيدة عن أسلوب السحق واحملق الذي قامت الثورات االشرتاكية على 

 أساسه. 
رير اخلفية املختلفة، ومن أن اإلسالم مل يعد كما كان يظن: طاقة وإمنا سبب ذلك ما تالقت عليه التقا

بائدة، بل إنه اليوم عنفوان مقبل، وطاقة مستشرية، وظاهرة كهذه ال جدوى من مواجهتها بعنف، مهما كان 
 املوقف احلقيقي جتاهها، بل ال بد من مصانعتها وااللتفاف حوهلا. 

 اً وصيته األخرية كشف نيايت( الذي تويف يف أوائل الستينيات، ضم  ومعلوم أن الزعيم الشيوعي اإليطايل )تول
عن هذه احلقيقة، وحتذيراً لسائر الرفاق من االستمرار يف سياسة املواجهة والعنف، بل حىت من االستمرار يف 
السياسة السلبية جتاه األديان عامة، واإلسالم خاصة، وأهاب باستغالل الطاقات الدينية واإلسالمية، بدالً 

 من أن يعادوها، فيخسروها، فتتألب عليهم. 
 زعماء املادية املاركسية، سرعان ما تغلبت على تلكوصية أصداء إجيابية لدى سائر ولقد لقيت هذه ال
 املعارضات الضعيفة. 
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... ترى، هل هلذه التحوالت اليت تبدت واضحة خالل هذا القرن الذي نعيش اآلن أيام توديعه، من أثر 
تقيد به جيب أن تحيث ما قد  على تقومي حقيقة الدعوة اإلسالمية، سواء من حيث أمهيتها الذاتية، أو من

 من منهج وأسلوب؟ 
 وأقول يف اإلجابة عن ذلك: 

هنا قد تضاعفت، وأن واجب النهوض هبا يف أعناق أأمام األمهية الذاتية للدعوة اإلسالمية، فال ريب 
ألحقاب اأصبح أشد أمهية وأكثر اتساعاً. فلقد كان القيام هبذه املهمة من الفروض الكفائية يف أكثر  املسلمني

اليت خلت، أما اليوم فال نبعد عن احلق إن قلنا: إن القيام هبذا األمر غدا اليوم من الفرائض العينية اليت يتوجه 
 وملسليم،  والواجبات السلوكية لإلسالم، على حنواخلطاب التكليفي هبا إىل كل مسلم وعى احلقائق اإلميانية، 

 ك للسببني التاليني: يعد خاصاً بفئة أو مجاعة من املسلمني، وذل
السبب األول: أن واقع الصحوتني اللتني أدركتا العامل اإلسالمي وأمم الغرب والشرق معاً، مما سبق احلديث 
عنه، مل يبدل من حال األعداء التقليديني لإلسالم شيئاً )وإمنا نقصد بأعدائه التقليدين، أولئك الذين يتبوأون 

ع رب على اختالفها، وال يزالون حيلمون بآمال سيادة الرجل األبيض على بقا مراكز القيادة واحلكم يف ربوع الغ
 املعمورة، إن مل يكن بأساليب االستعمار القدمي فبوسائل جديدة أشد ذكاء، وأعىت خطورة، وأوغل خفاء(

ملرشدين االسبب الثاين: أن العهد الذي يقبل فيه الناس إىل اإلسالم، متسكًا به أو تفهمًا له، أحوج إىل 
والدعاة، من العهد الذي يدبر فيه معظم الناس عن اإلسالم، ذلك ألن أثر الدعوة إىل اإلسالم يف صفوف 

 بني عنه. ني عليه واحملجو املقبلني إليه، أسرع ظهوراً وأقرب جدوى وأهم فائدة منه يف صفوف املتأبِّ 
... إن أهم الدعائم الكلية اهلامة، لنجاح املسلمني يف القيام بأعباء الدعوة اإلسالمية، على ضوء الوقائع 

 والتطورات اليت أوضحنا حتليالً موجزاً هلا، يتمثل يف اتباع الشروط التالية: 
ن يصطبغ أالشرط األول: أن يكون الداعي على بينة، قبل كل شيء، من حقيقة اإلسالم الذي كلفه اهلل 

 ف الناس به، ويدعوهم إليه. به، وأن يعر  
ترى أهو مذهب فكري أو سلوكي يقارع غريه من املذاهب املماثلة؟ أم هو نظام ينافس األنظمة األخرى؟ 
أم هو مجلة تشريعات وقوانني تنسخ هبا بقية التشريعات، أم هو ميني يف مواجهة يسار، أم هو يسار يف مواجهة 

 ميني؟ 
داعي أن يكون على بينة تامة، قبل كل شيء، بأن اإلسالم ليس شيئاً من هذا وال ذاك، ولكنه  إن على ال

كما يدل عليه امسه: استسالم مطلق أللوهية اهلل وحده مث انصياع ألمره وهنيه وقضائه، وال يرتكز هذا 
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ألغيار، وتزكيته لوه من اسالم إال على يقني كامل يف القلب، وال يعمر اإلميان احلقيقي القلب إال بعد خاالست
 عن األوضار، وانقطاعه عن عالئق احملرمات من الشهوات واألهواء ... 

لى النهج قام أمرهم عتالشرط الثاين: أن تشيع الدعوة أواًل يف صفوف املسلمني أنفسهم، حىت إذا اس
ني يدعو األمم مبالسليم، وجتسدت يف حياهتم حقائق اإلسالم وفطرته وأخالقه، انبثق هلم من ذلك لسان 

اع دين اهلل عز وجل، وجتلى من سلوكهم أمام تلك األمم خط مضيء يشق سبيله وسط أمواج باألخرى إىل ات
الظالم، وعكر املذاهب واألفكار املنحرفة، فكان من ذلك أهم عامل حيمل تلك األمم على مزيد من االهتمام 

 نياً. بفهم اإلسالم أواًل، مث االعتناق له واالنصباغ به ثا
 من الغربيني يف غمرة فرحهم بإقبال كثري –وإن من أكرب األخطاء اليت يقع فيها بعض املسلمني، انصرافهم 

عن النظر يف إصالح أنفسهم ومن حوهلم من عامة املسلمني، مستعيضني عن ذلك  -إىل دراسة اإلسالم
  م إىل اإلسالم والتمسك به ...باالجتاه إىل األمم األخرى، يدعوهنم فيما يزعمون إىل اهلل، ويرشدوهن

الشرط الثالث: أن تتالقى متناسقة على طريق الدعوة اإلسالمية جهود األفراد والشعوب مع الطاقات 
 ة واحلكام. دالتنفيذية اليت ميلكها القا

اكمة قيمة ملا قد تنفرد به فئات أو أفراد من املسلمني، يف نطاق العمل اإلسالمي، إذا مل يكن للدولة احل فال
يف ذلك دور أساسي فعال، ولئن ظهر بعض الفوائد واآلثار، فهي ال تعدو أن تكون آثاراً جزئية، ويغلب أن 

 تكون مع ذلك سطحية وموقوتة. 
ويتجلى دور الدولة احلاكمة على صعيد العمل اإلسالمي، يف النهوض جبانبني اثنني، إن هي هتاونت فيها، 

 هبا أحد. مل يصلح أن ينوب عنها يف النهوض 
أحدمها جانب داخلي يتعلق حبال املسلمني أنفسهم، ثانيهما جانب خارجي يتناول عالقة املسلمني مع 

 غريهم ... 
وبعد، فتلك خطوط عريضة ثالثة يف طريق الدعوة إىل اهلل عز وجل، بسطت احلديث عنها بالقدر املمكن، 

نا سالمة لو ضمرر يف طي احلديث عنها، وحتت كل واحد من هذه اخلطوط مالحظة وآداب تفصيلية. ال ض
 العمل خبطوطها الرئيسية العريضة. 

فإذا تذكرنا أن واجبنا الذي شرفنا اهلل تعاىل به، قادة وشعوباً، إمنا هو إقامة دينه وتنفيذ شرعه، وارتداء 
 جلباب العبودية له، وأن له املرجع واملآب، علمنا مدى ضرورة النهوض هبذا الذي ذكرناه.

 واهلل املستعان يف اهلداية والتوفيق. 
 1980لفكر اإلسالمي اجلزائر لامللتقى الرابع عشر 


