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 املوقف الفقهي السياسي
 رمحه اهلل تعاىل حممد سعيد رمضان البوطي عند العالمة الشهيد الدكتور

 الشيخ مأمون حمي الدين القادري

آله وأصحابه , احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى الرمحن الرحيم بسم اهلل
 ومن تبعهم بإخالص إىل يوم الدين.

 رمضان البوطي...: نتكلم عن موقف العالمة الشهيد الدكتور حممد سعيد أما بعد
 القضايا الشائكة يف هذا العصر وكلنا يعلم أيها السادة أن الدكتور الشهيد كان متمسكا  بعض  يف

كام فيما يسمى بالسياسة من أح األمةعلى ما دونه علماء  معتمدا   ,سالمي األصيلبالفقه اإل
 .شرع يف بيان هذه النقاط والقضاياوسن ،الشرعية

يقول يف   :حزاب واملذاهب السياسية والحتجاجات السلبيةنشاء األإموقف الدكتور البوطي يف  :ل  أو 
 .64(( صوق املدنية والسياسية يف اإلسالماحلق (([من هنا وهناك مهوم من قضايا الساعة]كتابه 

 :سالمل للحقوق املدنية السياسية يف اإلو املوقف األ
لتعبري عن نتائج ما قد ميلكه النسان يف ظل اجملتمع السالمي من حرية ا منأن )ينبغي أن يعلم 

ن كل ما هو حق إذا إمذهب ما  أورية إنشاء اجلماعة اليت تنادي بفكرة ما ح ,الفكر والرأي واملعتقد
 .(ل وقع اخللف والتناقضإللجماعة و  للفرد لبد أن يكون حقا  

ن تكون أفراد على أنع من اجتماع عدة ميسالمي ما )وعليه فلن جند يف الشرع اإل :مث يستأنف قائال  
ة ننسى أن على رجال الدولل ن ألى سياسي ولكن ع أوفكري  منهجمجاعة ذات  أوزب ح

ي والفكر العلمي أ طريق الباطل من الر يف ان يقفو أعلماء الشريعة اإلسالمية وحراسها  أواإلسالمية 
و ما  على حن األشهاداحلق من الباطل على رؤوس  ومتيزانان ز اللتني تب  واحملاجةالسياسي باجملادلة  أو

ن الدكتور رمحه اهلل تعاىل قد عزز باجتهاده أ جندوعليه , همكان يفعل السلف الصاحل رضوان اهلل علي
سالمي من احرتام حرية التعبري ومشاركة أفراد اجملتمع يف رسم الطرق يف الفقه اإل متأصلوأحباثه ما هو 

 .الشريعة والفكر العلمي املوضوعي يتعارض مع السياسية للدولة وفق احلق الذي ل
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واحد ل جيوز تغيريه  بأسلوبل ينحصر  اإلسالميةن يكون يف ظل الدولة أن نظام احلكم بعد إو 
تمع ومواطي فراد اجملأاء واليت ل متانع تطلعات مع أحكام الشريعة الغر  املتوافقة منوط باملصلحة فاألمر
  البالد.

 مر على األمةتتآ خارجية خمططات لتنفيذ ة تطلعات الشعب والوطن أم لكن هل تنشأ األحزاب لتلبي
 ؟والوطن 

أخر عندما يتبني أن نشأة  ى  منحن هذه املسألة تأخذ أغري  :فيقولرمحه اهلل  فضيلة الشيخيتابع 
 .خطط أجنبية أوجي يتمثل يف أصابع اجلماعة موصول بعامل خار  أواحلزب 

لعدو وبأن منهم حلق ا اجلماعة بالتعبري عن الرأي أصبح مسلوبا   أوومراده من ذلك أن حق الفرد 
  ،تلك اجلماعات ومعلوم أن العدو ل ميلك هذا احلق أوهؤلء األفراد  خيدم

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هدم هذا املسجد أمسجد الضرار وكيف  بإنشاء لذلكمث يتمثل 
 أيب عامر الراهب املأمور بتوجيهاتباسم الدين وحتت غطاء الدين لتنفيذ خطط  أنشئالذي 

 .لقوقرارات هر 
م ن تقو أاإلسالمية فال تعارض بل جيب لقد كانت حرية التعبري والرأي مكفولة مصونة يف الدولة 

من أفرادها  أوواجلماعات لئال يعرتض بعض منها  الدولة حلماية هذا احلق مبراقبة أنشطة األحزاب
مم والضمائر يطر على دولنا عن طريق شرائها للذن تسألقوى العاملية الكبى اليت تريد لستغالل ا

 حتت مسميات شىت وطرق خمتلفة.
ىل باب إأّما موقفه من الحتجاجات السلبية فبعد حبثه ودراسته للمسألة رمحه اهلل أرجعها يف النهاية 

العمال اإلضراب عن العمل ألهنم يف احلقيقة يظهرون متردا   أوفال جيوز للموظفني  الفقه.يف ة ر اإلجا
ا تعاقدوا عليه مع املوظفني واملسؤولون عليهم الوفاء مب يضر باملصاحل العامة ل بأفراد املسؤولني.

ىل إظف أن يوقف عمله وأل يستمر فيه والعمال وأي إخالل هبذا العقد من طرف الدولة يبر للمو 
 رجوع الدولة لاللتزام بإعطائهم حقهم وأجرهتم. حني

صل لكل مسألة وفق أحكام الشريعة الغراء ل ينبهر ؤ رمحه اهلل ل يبح ي تهفنحن كما نرى أن فضيل
 احلضارةتتعارض مع ديننا احلنيف مهما ظهر عليها من معامل  حضارة مستوردة أوبفكر غريب 

 أورمحه اهلل أن مسألة اإلجارة هذه مما هو حمل اتفاق الفقهاء فال حيق لعامل واحد  ويؤكدوالتطور 
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ات العمالية وغدا واحدا  من أعرافها باقأخذت به الن وإن التفاقباحث منفرد أن خيرق هذا 
 وأحكامها.

 
 :ل "أو موقفه من قضة فلسطني "الوحدة  :نيا  ثا

))وبعد فإن الذين استلبوا : اهلل تعاىل بعد أن بني أسباب النكبة وكيف تعود فلسطنييقول رمحه 
وخلقنا اإلسالمي والذي ل ميلك حصنا  من  اإلسالميةفلسطني منا إمنا استلبوا قبل ذلك وحدتنا 

إمنا يصيح يف . لن يبقى على أرض ول وطن ومهما افتعل البحث والتنقيب فاحلقيقية الواقية الوحدة
 (واد وينفخ يف رماد(

  :اإلسالميةباسم القوى  موقفه يف إنشاء حزب سياسي ا :لثثا
ىل  إ))قيل يل ذات يوم أل ترى أن من اخلري إضافة كرسي آخر [: 46اجلهاد ص ]كتابه   جاء يف

 كراسي اجلبهة الوطنية التقدمية يف سوريا اليوم ؟((
ا  انعلى صف هذه اجلبهة يكون ذلك إيذ اإلسالمية: عندما يُنصب هذا الكرسي باسم القوى قلت

ومعىن ذلك أنه قد فاز من  ،بأن اإلسالم قد تقاسم مع أعضاء هذه اجلبهة النفوذ والسلطان يف القطر
وذلك إعالن ضمي بأن عالقة اإلسالم ببقية أعضاء اجلبهة قد  ،السدس أواخلمس  بنصيبذلك 

بالبقية وهذا يف احلقيقة تقليص  غدت عالقة تنافس سياسي متاما  كعالقة أي من األعضاء اآلخرين
م يف الواقع امللموس هو اإلسال إنّ  .لقضاء عليهعي لله بل س حتجيملسلطان اإلسالم وحكمه مث 

تماء نالبعن قناعة دينية ف القدر املشرتك الذي جيب أن جيمع بني أعضاء هذه اجلبهة إن مل يكن
 .التارخيي واحلضاري والقومي

ل هذا الذي حذر منه فضيلة الدكتور رمحه اهلل حتجيم إهل وجدنا من اإلسالميني  ،السادة األفاضل
لدور اإلسالم يف احلياة العامة ليصبح ندا  لالجتاهات الفكرية اليت عليها بقية األحزاب ومن مث 

ألغى احلوار  ا  تعصب األفراد للجماعات تعصب أو بعضا  لبعضها  اإلسالميةتعصب من القوى احلركية 
 .والدعوة ومصداقيتها

 اإلسالميةا ينافس ملغنم مستغال  الشعارات منعقول الناس أن الذي ينافس على احلكم إرسخ يف 
  أنغاب عنا حنن, يوم  لتحقيق مآربه ومل يكن هذا الرسوخ من فراغ بل من واقع ملموس مشاهد.

. ومتر األيام لنراه حنن واقعا  مشاهدا  بالبصر والبصائر عندما يف بصرية الشهيد رمحه اهلل ثال  كان ما
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حكم اإلخوان مصر لسنة كاملة انتهت مبا أشار اليه رمحه اهلل يف عدة مناسبات وكلمات بأن من 
يف قلبه وعقله وقيمه مبادئ اإلسالم سيؤول  سخرت ت تصدى للحكم باسم اإلسالم يف جمتمع مل

 إسالمي بعد ذلك. من أي حكم ربل للنفو  لإلخفاق
ومن هنا كانت كلمته دائما  ))السياسة خلدمة الدين ل الدين خلدمة السياسة(( كلمة موجهة لكل 

 .اإلسالميةالقوى واألحزاب السياسية يف البالد العربية و 
الضرر  فإمامهم موازنة املصاحل واملفاسد ودرء املفاسد واحتمال ,حصل حبث ونقاش حول اخلروج ذاإو 

 .األدىن لدفع الضرر األعلى
يسعون كاألحزاب  يف أن القائمني على إدارة احلزب, أي حزب إسالمي ,حيث يتلخص اجلواب

يد, يف , نظرا  إىل أن ذلك هو السبيل الوح سدة احلكم بالطرق املمكنة كلهااألخرى للوصول إىل
نظام احلكم و  اإلسالميةرض الشريعة دفة احلكم وفرض القانون املطلوب, ومن مث لف , إلدارةقناعتهم

, فإن الذي حيصل دائماُ عدم صحتها أوعن صحة هذه الرؤية  وبقطع الظر .اإلسالمي على اجملتمع
, أن القائمني على احلزب ل يألون جهدا  ة, غاية الوصول إىل احلكميمن جراء السعي  إىل هذه الغا

, ويكون معتمدهم يف ذلك دائما  أن ذه الغايةة على اختالفها لبلوغ هيف استنفاد السبل السياسي
 .ر هذه الوسيلة اليت ل بديل عنهاالغاية القدسية تب 

عي , وتستدان جماملة اآلخرين من ذوي النفوذغري أن هذه الوسيلة تقتضي يف كثري من األحي
, سياسة العامليةيف اخلفاء بدفة ال, وكثريا  ما يكونون قوى أجنبية تتحكم مسايرهتم يف حتقيق ما يطلبون

, ينفذون خططهم من املسلمني املرموقني عمالء هلمومن عادة هؤلء أهنم يصطفون ألنفسهم 
 .[161راجع اإلسالم والغرب ص ] .ويسريون على النهج الذي يرسم هلم

كغريها, يف فلك السياسة, خاضعة جلاذبيتها, حمكومة  داخلة, اإلسالميةونظرُا إىل أن األحزاب 
ة التقليديني يف , فال مناص لقادهتا من مد جسور السياسة ما بينهم وبني كثري من الساستيارهاداخل 

ضاء عندهم كلما تطلب األمر , واختاذ أياد بيكثري من القوى اخلارجية يف الغرب, و العامل اإلسالمي
مبنية على  مه, وأن أحكاإرهاب( فيهسالم ل )أن اإل إن مما هو مطلوب منهم أن يبهنوا على ذلك.

 .خاضعة ملقتضيات التحديث والتطوير, وأهنا املساحمة واملسايرة
الستجابة , هو ار هذه السياسة ودخل يف جاذبيتهالم لتيسواملصري الذي لبديل عنه لكل من است

.. ومن لوغ احلكم, ولتعبيد السبيل إليهم الذي لبديل عنه لب, إذ هو السلّ هلذه املطالب وأمثاهلا
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سلسلة , قادرون على تبير الدخول يف كر اإلسالمي من أصحاب هذا التوجهأن ذوي الفاملعلوم 
, نها لتعبيد الطريق إىل سدة احلكم, حبجة أهنا الوسيلة اليت لبديل عهذه املسايرات والستجابات

 إلسالمي وشريعة اهلل علىونظرُا إىل أن الوصول إىل هذه الغاية هو السبيل الوحيد لبسط النظام ا
وإهنا ملبرات  .[161اإلسالم والغرب ص ] يتم الواجب إل به فهو واجب!. , إذن فما لاجملتمع

عن هذه املسألة  . غري أن املوقف ل يتسع لفتح ملف احلديثذات مقدمات فاسدة, ونتائج باطلة
 ا التجارب املتكررة., واليت لفظتهاليت قتلت حبثا  

 , ما تدعواإلسالمية, مجاعات األحزاب اجلماعات األخرى فانطالقا  من هذه املبرات, حتوك هذه
ذه يتم تصنيع ه وكثريا  ما، صطنع أحكاما  شرعية ل وجود هلا, وتى الباطلةو اإليه احلاجة من الفت

اليت تقوم عادة بينها وبني السلطات احلاكمة  اإلسالمية, حيث األقليات ى يف اجملتمعات الغربيةو االفت
 .[161اإلسالم والغرب ص ] . اإلسالميةمشكالت التناقض بني أنظمة احلكم والتزاماهتم 

فلكي يتبني لتلك السلطات احلاكمة أن اإلسالم سهل لني كاخليزران, يتلوى حسب املطلوب 
, ولكي يولوا أصحاب األنشطة ظام القائمالن يف جع البيئة اليت هو فيها أيا  كانت, ويندموينسجم م

يف دوهلم  أوالعون ويساندوهم يف جهودهم السياسية إن يف تلك اجملتمعات الغربية  اإلسالميةاحلزبية 
, بلون اإلسالميةنشطة يف تلوين النظام اإلسالمي واألحكام , ميضي أصحاب هذه األاإلسالمية

 .التبعية الدائمة
. ريب للفتوى والبحوثو ه اجمللس األيف تلك اجملتمعات الغربية ما مسو  اأو أنشة وإبرازا  منهم هلذه الظاهر 

رفة هلم بالفقه ول عالقة هلم به. وإمنا تعود إدارته وأنشطته ومما يلفت النظر أن كثريا  من أعضائه ل مع
اليت  هذه السياسةى اجمللس وأحكامه ملا تقتضيه و اجتهادية إىل قيادته احلزبية اليت تسخر فتال

 نظام . واهلدف املرحلي القريب هو إبراز اإلسالم على أنه الدين الذي تندمج أقليته يفأحدثكم عنها
أما اهلدف البعيد فهو أن ينال  لى أي خمالفة هلا أو عزلة عنها., ول يوافق عاألكثرية املخالفة دائما  
فيمكنوا هلم سبيل بلوغ احلكم يف , نفوذ الغربينيالسياسية ثقة ذوي ال اإلسالميةأصحاب هذه النظرة 

, وفرصة قيادة احلكم فيها حسب ما يقتضيه هذا اإلسالم املساير املسامل اإلسالميةجمتمعاهتم ودوهلم 
 .[162اإلسالم والغرب ص ] , على اختالفها.ستسلم لتيارات احلداثة والتجديدامل

, يعلم القائمون عليه وى شرعيةاا, سلسلة أحكام وفتوسريا  على هذا املنهج أصدر جملس الفتوى هذ
القروض الربوية للحاجات  , كإفتائه جبواز استحصالوى باطلة اقتضتها السياسةاهنا فتواملديرون له أ
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, وجواز بقاء املرأة املسلمة يف عصمة زوجها الكافر, ز الندماج يف املعامالت الربوية, وجواالطارئة
, وجواز استجابة املرأة املسلمة مل باخلمور واألطعمة احملرمةتتعاوجواز العمل يف احملال التجارية اليت 

 م القاضي مبنع احلجاب ..... إخل.للنظا
وى اام وأمثاهلا, يبرون تصديهم للفتهلذه األحك ريبو األ والغريب أن الذين يسخرون جملس الفتوى

ى باطلة و ااتبعوا فت , فإذاضوابط الفتوى وشروطها , حبجة أهنم علماء جمتهدون توافرت لديهمالشرعية
 , بلادية اليت تأىب التقليد والتباع, وعادوا تابعنيتناسوا رتبهم الجته أواستنكرها مجهور األئمة نسوا 

واعد العلم وضوابط الكتاب والسنة, فأفتوا بتلك , وشذوا عن قمقلدين ألناس شذوا عن صراط اهلل
اإلسالم ]راجع  .ز بقاء املسلمة عند الكتايبومثال على ذلك فتواهم جبوا ،باطلةحكام الشاذة الاأل

 .[163والغرب ص 
 منهجه يف التعامل مع احلكام واملسؤولني: :رابعا  

لقد متيز فضيلته يف هذا الزمان بأسلوب فريد عجيب حل عقدة كانت مستعصية دائما  على الدعاة 
بالدعاة والعلماء استطاع من خالل هذا األسلوب واملنهج أن يكسب ثقة املسؤولني و واحلكام 

ويل األمر يف املخلصني ويف الوقت ذاته تعلم منه الناس وطالبه على اخلصوص السمع والطاعة أل
بني طالب و  ,ام متبادل بني القادة وبني الشعبمنهج احرت  هأنشأ من خالل، و طاعة اهلل عز وجل

هذا ما ]: يف كتابه التاليةوقد ذكر منهجه بالكلمات   عن أمن البالد واستقرارها.العلم واملسؤولني
 [:11,12قلته أمام بعض الرؤساء وامللوك ص

ن دعاين إ ,عامة أوي مصلحة دنيوية خاصة أأو حبثا عن مغنم ي أفأطرق أبواهبم ابتغاء  أل أبد
ل ذلك ولكي إ اإلسالميةذ ل يسعي يف حكم الشريعة إأو مهمة استجبت رئيس الدولة إليه ملشورة 

ل أدخر و  ،هضها عليأو أعر ( أي حاجة شخصية أرجوها منه لتلك املناسبة انتهازا  صطحب معي )ل أ
احملبب البعيد عن  باألسلوب األمةباهلل وبعظم املسؤولية اليت حيملها هلذه يف نصحه وتذكريه  وسعا  

يف   أوالتصنع واملغموس مبشاعر الغرية واحلب كلما سنحت الفرصة لذلك إن يف لقاء شخصي مغلق 
الناس  ح وخري سواء عرفأثىن عليه بكل ما عرفته فيه من صال ،كلمة ألقيتها على رؤوس األشهاد

ىل النقيض وإحقاقا للحق ل إله من التحول  له على املزيد وحتذيرا   محال  ا معي ذلك منه أم مل يعرفو 
مهما كان شأنه ي من عباد اهلل أيف حق حاكم ول يف حق ىل على اهلل حبكم غييب أقطع به لأأت
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مر الذي حيملي ق نفسي ويف حق سائر عباده وهو األىل حسن الظن باهلل يف حإ دائما   حولكي أجن
 .على الرتفع عن اخلوض يف حقهم وحيفزين على حسن الظن هبم

ل عند هؤلء احلركيني الذين إومل تكن على العكس من ذلك  ،السياسة جزء من الشريعة وأحكامها 
وهذا ما جعلهم  السياسية وأطماعهم السلطوية. ملآرهبملتسخري الشريعة  برات منهجا  فقه امل اجعلو 

موع وكلماته الصادقة النابعة عن بصوته املسالشهيد رمحه اهلل العداء ألنه كان  العالمة  يناصبون
 .هلملعيبهم واستغالأعن  الغيور على دينه ومناهجهم ويبعد الشباب منة حيطم طموحاهتز متوا صوليةأ

 .[78,96وهذه مشكالتنا ص ]يف كتابه   احلكام واإلسالميون:
يهم بقصد يني وهتيجيف استثارة اإلسالم ام دورا  لكثري من احلك أن أنا ل أنكر :مث قال العالمة الشهيد

كثري منهم   أورمبا كان بعضهم  بل ,التصرفات اليت يقومون هبا اليوم ىل كثري منإبدون قصد  أو
 .قد عهد به إليهم وطلب منهم دورا  دون يف ذلك يؤ 

 ,وأحكامه ,لنضباط باملنهج اإلسالمي وقيودهلتحرير هؤلء الشباب عن ا ا  أفيكون ذلك عذر  ,ولكن
 ؟ك وسط تيارات ردود الفعل اجلارفةعن ذل ولالرمتاء بدل  

ميارسوا إىل  إن مل يشأ احلكام أن ,ولكن العذر !.... عطوهنم هذايُ املفكرين  أوبعض األخوة الدعاة 
 من مهمة وواجب اإلسالميني وحدهم, ىل ذلك يصبحإفان السبيل  ,ين جادو اذلك أي دور تع

فإن شأن اجملاهد الصابر واملصابر يف  ,فس البشرية تتأىب ذلك وتثور عليهومهما كانت حظوظ الن
اإلسالمي مما قد ية املد يف سبيل محا ,هر أهوائها ولواعجهاسبيل اهلل هو الرتفع فوق حظوظ النفس وق

 ولكن فما البديل من جماهبة :ن سأل منهم سائلإيف سبيل بلوغ رضا اهلل عز وجل ف ومن مث ,يراد به
 ؟احلكام إلزاحتهم واختاذ أماكنهم

لتعودوا إىل  م عن مهمتكم فعال  اخلاطئة اليت أقصتك ةدعوا هذه اجملاهب :اإلخوة ولكن نقول هلؤلء
دعوا استثارة احلكام اليت طاملا شغلتكم عن شرف  .البعد عنهابعد أن طال  ,شرف النهوض هبا

عائدين  وانعطفوا سراعا   ,قلوب عباد اهلل ىلإسالم دخال حب اإلإو  ,دعوة إىل اهلل وتبليغ أحكام اهللال
من  صادرا   وليكن شعار هذه العودة نداء   ,ل أجل ول أرضى منها هلل عز وجلىل هذه احملاريب اليت إ

 .(وعجلت إليك رب لرتضىالقلب )
 وقد وضح العالمة الشهيد أحكام اإلمامة الكبى فقال:

 يشرتط ملن يتبوأ منصب اإلمامة الكبى أن تتوفر فيه الصفات التالية: :ثانيا  
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 َعَلى لِل َكاِفرِينَ  اللَّهُ  جَي َعلَ  َوَلن  } لقول اهلل عز وجل: فال تصح إمامة غري مسلم, اإلسالم,-1
وألهنا من األحكام الشرعية املتعلقة بتنظيم شؤون املسلمني, فال  .[161: النساء{ ]َسِبيال   ال ُمؤ ِمِننيَ 

 ميكن أن تستند إىل من ل يؤمن هبذه األحكام.
))لن يفلح قوم  لصريح قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: فال تصح إمامة األنثى بالتفاق, الذكورة,-2

ألن اإلمامة الكبى من شأهنا أن تستوعب حل املشكالت املختلفة اليت يتعرض ولوا أمرهم امرأة(( و 
 ول شك أن فيها ما ل تقوى املرأة على جماهبته وحله. هلا املسلمون,

 مبعناه الكامل. فال تصح إمامة الصيب والسفيه ومن يف حكمها وإن توفر مستشارون هلم. شد,االر -3
 .)نعوذ باهلل من إمارة الصبيان( اهلل عليه وسلم إنه قال: وقد روى اإلمام أمحد عن النيب صلى

أن يكون لديه من العلم بأحكام الدين وأدلتها ما جيعله ذا بصرية نافذة متكنه من الجتهاد فيها -6
إذ إن يف الشريعة اإلسالمية مسائل كثرية, ل جيوز أن يبت يف أحكامها بعد  عندما تدعو احلاجة.
  .وقد فوضت الشريعة اإلسالمية إليه أمر الجتهاد عليه وسلم إل إمام املسلمني,رسول اهلل صلى اهلل 

إلدارة احلكم وحراسة البالد من أي شر قد  أن يتوافر لديه من النباهة والوعي العام ما جيعله كفؤا  -6
وإمنا يدرك هذه النباهة ويتحلى هبا, أصحاب النظر وأهل الشورى ومن كان هلم سبق  يتهددها.

 عاناة هلذه األمور.م
هذا باإلضافة إىل ضرورة سالمة جسمه من العاهات واآلفات اليت تعوقه بشكل أو بآخر عن القيام 

 مبهام منصبه .
 طرق انعقاد اإلمامة الكبى: :ثالثا  

 بأحد الطرق التالية: تنعقد اإلمامة ملن توافرت فيه هذه الشروط,
على أن ينهض األول  م بني اخلليفة وعامة الناس,وهي عهد شرعي يقو  البيعة: :الطريقة األوىل

وعلى أن يعطي الطرف  بإدارة شؤون األمة ورعاية اجملتمع اإلسالمي وإقامة شرع اهلل عز وجل,
وقد كان الناس على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم, إذا  الثاين له يد الولء والسمع والطاعة.

صلى اهلل عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة دخل أحدهم يف اإلسالم مد يده إىل النيب 
فلما تويف النيب  يقضي فيهم حبكم اهلل وشرعه. إىل الناس, وبوصفه حاكما   مرسال   بوصفه نبيا  

كان ل بد للناس أن يبايعوا من ينوب منابه يف إدارة أمور املسلمني ورعاية  صلى اهلل عليه وسلم,
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ك عن استمرار املبايعة للنيب صلى اهلل عليه وسلم, واستمرار بذل تعبريا   شؤون الدولة اإلسالمية.
 طاعتهم له بطاعة خلفائه من بعده.

اختيار إنسان معني لعمل  ،والعهد يف اصطالح علماء السياسة الشرعية :العهد الطريقة الثانية:
راد به هنا إل أن امل وينتهي يف أدىن درجة من درجاهتا. معني من أعمال الدولة, يبدأ من رئاستها,

يتوىل اخلالفة  فهو يعي أن يقرتح اخلليفة شخصا  ، على وفاة املعاهد أو املستخلف ما يكون معلقا  
 .أو تأبيا   من بعده, فيقبل املستخلف, ول تبدي األمة أو أهل احلل والعقد منها استنكارا  

ولياهتا. وإن كانت فهذه طريقة من طرق انعقاد اإلمامة الكبى, وارتباط الناس بتبعاهتا ومسؤ 
 تقف دون الطريقة األوىل يف املشروعية.

 وإمنا تنعقد اإلمامة هبذه الطريقة, إذا توافر شرطان اثنان : الستيالء بالقوة والغلبة الطريقة الثالثة:
أو أن يكون  لشروط اإلمامة اليت سبق ذكرها, أن يكون املستويل بالقوة جامعا   الشرط األول:

 أو بعضها من غريه. أغىن هبذه الشروط
 بسبب شرعي صحيح. أن يكون استيالؤه بعد موت اإلمام الذي قبله أو بعده عزله, الشرط الثاين:

فنظر إن كانت إمامة من قبله منعقدة هي  ستوىل على احلكم حال حياة األول وقبل عزله,اأما إذا 
ت منعقدة بالبيعة أو العهد لن األخرى بالستيالء والغلبة آلت اإلمامة إىل الغالب منهما، وإن كان

تنعقد إمامة هذا الثاين وعليه حيمل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) إذا بويع خلليفتني فاقتلوا 
 [44- 68التعرف على الذات ص كتاب ] انظر  اآلخر منهما(( ]رواه مسلم[، 

 ؟اخلليفة أويعزل المام  مىتولكن  ذا قال قائل:إو 
 :[78, 79التعرف على الذات ص ]العالمة الشهيد رمحه اهلل يف كتابه فقال 

 :سباب التاليةل اإلمام عن اإلمامة بواحد من األينعز 
قول يستلزم الكفر بإمجاع املسلمني  أوي فعل أب أوسواء كان بصريح القول  ,: الكفرلو السبب األ

من ذلك على  ءمام شيإذا صدر من اإلصلة يف أماكنها ( ف)واملكفرات القولية والفعلية معروفة مف
ى املسلمني اخلروج عليه عن بيعته  ووجب عل األمةوخرجت  وجه اليقني بطلت إمامته حكما  

 ىل خلعه.إوالتسبب 
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 ,مكفرة لبدع غري اعتناقا   أوحملظورات  أما موجبات الفسق فال تستوجب العزل سواء أكانت ارتكابا  
ن أن األمام ل ينعزل بالفسق ذلك ألمجاع أهل السنة على إبيانه )مام النووي كما سبق وقد نقل اإل

 ( بالفسق ضرر الفتنة اليت قد تنشأ بعزله يفوق يف الغالب ضرر بقائه متلبسا  
ى ولكنه ل يقوى عل, ابتداء   هأن الفسق مينع انعقاد اإلمامة ل, اإلمامسق والقاعدة الفقهية يف مسألة ف

ملا هو واضح من أن اشرتاط العدالة لتنصيب اإلمام ل يستدعى قيام  .ارا  واستمر  إهناء إمامته دواماُ 
أما اقتالعه عن السلطة واإلمامة بسبب فسق  ,فتنه بل عدم اشرتاط ذلك قد يستدعى قيام الفتنة

بني  ول نعلم خالفا  , ل تؤمن عواقبهما دث اضطرابا  ن حيأعليه فمن شأنه أن يستلزم فتنة و  طارئ
ن األمام النووي يقول ))أمجع العلماء على وجوهبا أي إيف هذه املسألة بل  اإلسالميةعلماء الشريعة 

 املعصية (( يفالطاعة يف غري معصية وعلى حترميها 
 [:71,  71, 48ص التعرف على الذات ]مث قال العالمة الشهيد البوطي يف كتابه 

 َوأُويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَا أَي َُّها} :ىلومستند العلماء يف هذا عموم قول اهلل تعا
َم رِ  ))إنكم سرتون  :وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان .[68: النساء{ ] ِمن ُكم   األ 

اهلل حقكم ((  احقهم وسلو  : أدوا إليهما فما تأمرنا يا رسول اهلل ؟ قالتنكروها قالو  أمورا  و بعدي أثرة 
))من كره من أمريه شيئا فليصب فإنه من خرج  :أيضا   نوقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخا

اهلل  وروى مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى، مات ميتة جاهلية (( السلطان شبا  على 
وسيقوم فيهم رجال  ,يستنون بسنيتيهتدون هبداييت ول )يكون بعدي أئمة ل ) :عليه وسلم قال

 ؟أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك كيف :وهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس, قال: قلتقل
ويف حديث أخر أخرجه . ((تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع  :قال

أفال ننابذهم بالسيف؟  ا رسول اهلل: ي)...قيل)خره آويف  ,من رواية عوف بن مالك مسلم أيضا  
من  تكرهونه فاكرهوا عمله ول تنزعوا يدا   رأيتم من ولتكم شيئا   . واذافيكم الصالة ال ما أقامو  :قال

ن أعلى  ,ما تنطق به هذه األحاديث الثابتةالسابق ذكرها وصريح  اآليةفقد دل عموم  .((طاعة
والطاعة لإلمام يف كل ما يأمر به إذا مل يكن ل السمع إ يف عقدة البيعة  االناس ل يسعهم وقد دخلو 

  .ذلك ما جير عليه هو مأمثا أم لب يف ذلك مأمث عليهم بقطع النظر عن أن يكون يف أمر اإلمام هلم
يف غري معصية , وعلى حترميها يف  -أي الطاعة –وقال اإلمام النووي: ))أمجع العلماء على وجوهبا 

 عليه صريح قوله صلى اهلل يهوهذا ما يدل عل .[229 /12شرح النووي على مسلم ]املعصية(( 
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                                                     ،()وسلم ))تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع 
ذ ل إفليس هلم إطاعته يف ذلك , اهم عن شيء من الواجبات الشرعيةهن أوفأما إذا أمرهم مبعصية 

لم ))على املرء املس :طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ولقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان
 غري أن  .((فال مسع ول طاعةر مبعصية أمل أن يؤمر مبعصية, فإن إالسمع والطاعة فيما أحب وكره 

م وقتاهلم روج عليه))...وأما اخل :قال المام النووي .ل يسوغ خروجهم عليه ,مره للناس باملعاصيأ
وإن كانوا فسقة ظاملني وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته وأمجع أهل , فحرام بإمجاع املسلمني

عليه ما يرتتب  ,))وسبب عدم انعزاله وحترمي اخلروج: (( مث قالسنة أنه ل ينعزل السلطان بالفسقال
 ((.منها يف بقائه فسدة يف عزله أكثرعلى ذلك من الفنت وإراقة الدماء وفساد ذات البني فتكون امل

 .[228 /12شرح النووي على صحيح مسلم ]
منا يتقرب به من إو  ىل اهلل من جهة كونه إفسادا  إ))إن اجلهاد ل يتقرب به  يقول العز بن عبد السالم:

  .[112 /1قواعد األحكام يف مصاحل األنام ]. ىل درء املفاسد وجلب املصاحل ((إجهة كونه وسيلة 
عندما  لإسلم وحقن الدماء ول تشرع احلرب كما قال مجهور الفقهاء أن األصل هو الوهذا يعي  

رواح وعندئذ ل مناص من تطبيق محاية السلم ودرء الفنت وحفظ ال ىلإتكون هي الوسيلة الوحيدة 
  .((للضرر العظم   )يتحمل الضرر األخف درءا  )القاعدة القائلة 

منا هو درء إن الباعث على القتال الذي يدخل يف تعريف اجلهاد أومبقتضى ذلك يقرر معظم الفقهاء 
مت أتمكن املسلمون من النهوض به على حبيث ي باإلسالمىل تعريف الناس إة السبيل احلرابة ومحاي

الذ كل الم ماإلس ]انظرالذي يتلبس هبا غري املسلمني. وجه ويف كل مكان وليس جمرد صفة الكفر
ن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما زال ينهي أدلة على ذلك ومن أبرز األ .[231-228اجملتمعات ص 

 .معابدهم أويف غزواته عن قتل األجراء والعبيد والنساء والشيوخ والرهبان الذين انقطعوا يف كهوفهم 
لستوى يف  تال كفرا  وقد سار اخللفاء الراشدون من بعده على هذا النهج فلو كان الباعث على الق

 .موجب القتل هؤلء وغريهم
 (تراءى لبعض املستشرقني واتباعهم ينقسم )كما اإلسالميةن اجلهاد يف الشريعة أن هذا ل يعي أغري 

ىل حرب هجومية وحرب دفاعية فهذا التقسيم ل وجود له يف باب اجلهاد ول تتفق طبيعة اجلهاد إ
سالم مبعناه العتقادي ن اإلأمنا حمور القضية إ. و هذا التقسيموأهدافه اليت شرع من اجلها مع 

لدنيا ول راد ملا ألزم والسلوكي هو املنهج الذي فطر اهلل عليه عباده واختاره هلم والزمهم به يف هذه ا
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ن يبصروا الناس به وبدلئله أنفسهم مث أيتقيدوا به يف حق  نأ عباده لذا فقد كان عليهم مجيعا  اهلل به 
ن يرتكوا هذه املهمة تسري يف أ علمية الثابتة على أمت وجه وأقوم سبيل ول شك أن على الناس مجيعا  ال

كتنف اإلسالم من الشبه وإزالة ما قد ي دامت مقيدة حبدود التعريف العلميمن وبسالم ما آطريق 
 . [231سالم مالذ كل املشكالت ص اإل]. واملشكالت

ة منا هو احلزام الذي تتخذه أيإو , كما قد يتوهم بعض الناس, سالملثورية اإل إذن فاجلهاد ليس مظهرا  
البناء على  اإلنساينداء دورها أوالتمكني من , ة سلمهاي زمان ومكان حلمايأأمة من األمم يف 

 .صعيد األسرة اإلنسانية مجعاء 
هتم كل  لعلى يقني بأهناوإين  ,النقاط التالية تأكيدوبعد فإمنا أرادت أن أخلص من هذا كله اىل 

 :والعمل ملصلحته بشكل ما اإلسالميةمهتم بأمر الدعوة , ىل اإلسالمإتحرق على عودة راشدة م
اليوم  اإلسالميةعدد احلركات  ))حيث بلغ اإلسالميةيتميز هذا العصر بكثرة احلركات  :ل  أو 

ولكنها  ,بعوامل وأسباب شىتاليت تتخذ من النهج الثوري سبيال هلا وهي مدفوعة و  ((حركة1263
ىل التشفي إاملستعرة والسعي حقاد يتمثل يف اهلياج النفسي والمجيعا تتالقى على صعيد مشرتك 

جتماعية الوضعية نظمة الن كل نظام من األإ .[232اإلسالم مالذ كل اجملتمعات ص ].والنتقام 
 تربةل بغرس أصوله يف إسالم ل يستقر وجوده ولكن اإل, بواسطة الضغط الثوري قد يفرض لصقا  
اإلسالم ] ل مبعاناة فردية طويلة صابرة .إول يتم هذا  .ة والتوجيهمث استنباته بالرعاي, األفئدة والنفوس

 .[232مالذ كل اجملتمعات ص 
 يف أكثر ول تتمثل مهمة املسلمني ,لأو سالمي بإجياد أفراده الصاحلني نما يتكون اجملتمع اإلغ :ثانيا

تكفل اهلل هلم ببقية , أجنزوا ذلك يف صب وإخالص وأناة فإن هم ,من النهوض احلقيقي هبذا الواجب
لذا فليحذر . راشدة مر فتوج هلم جهودهم هذه بنظام إسالمي متماسك وسلطة إسالميةاأل

اليت  اإلسالميةمن آفة هي أخطر آفات احلركات  اإلسالميةاملسلمون الذين يهتمون بشأن الدعوة 
واعية وأن يقظة إسالمية , دتظهر هنا وهناك وهي أهنم ما يكادون يرون أن اإلقبال على اإلسالم يتزاي

حىت تعاجلهم  حسابا   اإلسالميةوأن األنظار أخذت حتسب للقوة , بدأت تنتشر يف صفوف الشباب
حيث  ىلإويطمحون , اهلل بغريهاجيهية اليت ما كلفهم النشوة ويستبد هبم الزهو فيرتكون القاعدة التو 

م وعندئذ تصطرع القوى وتتأز  .(نزل اهللأاليت حتكم مبا  اإلسالميةالقمة ليبدلوا النظم ويقيموا )الدولة 
 .األمور مث ل يكون إل اخلسران



 الشيخ مأمون القادري  الفقهي السياسي عند اإلمام الشهيد البوطياملوقف 
 

 

  www.naseemalsham.com ماشلا ميسن عقو م                                                                  13
   

فسه فال أن يكون شديد الرقابة على ن ,اإلسالميةعلى املسلم الذي ينهض بأعباء الدعوة  :ثالثا
ل يكاد  دقيقا جدا   ن بني هذين الطرفني حاجزا  إف. نه ينتصر لدين اهللأن حيث يتوهم ينتصر هلا م

وقع من جراء ذلك يف , إن ضاعت معامله على السالك, ذو أمهية بالغة ولكنه مع ذلك حاجز .يبني
  .وذهبت جهوده كلها أدراج الرياح, ضياع خطري مغيبة

 القصوى متيقظا   الدرجةلى غعلى نفسي  رقيبا  هل كنت , وأنا أقرر هذه احلقيقة, لست أدري
اإلسالم مالذ كل اجملتمعات ص ]!. راف حنو النتصار للذاتللحاجز الدقيق الذي مينعي من الجن

 ...باهلل من فتنة النفس واهلوى وأعوذ, أرجو أن أكون قد وفقت لذلك .[233
فيما يتعلق على اخلصوص بالسياسة الدكتور البوطي رمحه اهلل خري خلف خلري سلف لقد كان 

سالمي األصيل والعقيدة الصافية منلة عما درسه وتعلمه من الفقه اإلأقيد ومسائل احلكم مل يبتعد 
 :عليه وسلم إىل عصرنا هذا سريعة من حلظة وفاة رسول اهلل صلى اهلل  حملة تارخييةنسرد حنب أن و 

 السقيفة . باجتماعاختيار احلاكم 
فقد جنا: مويت وقتل  جنا منها  ثالثة من )) :النورين وقد قال صلى اهلل عليه وسلماستشهاد ذي 

وقد جنا من ابتعد  ،يشري إليه احلديث من عدم اخلروج على احلاكم وتعلمون ما((، خليفيت والدجال
 عن قتل سيدنا عثمان .

ل  و املسلمني وهو املرجع األموقف سيدنا علي رضي اهلل عنه وهو اإلمام املقتدى يف التقاء سيوف 
 مجيعا  . ر علماؤناكما قر 

 فتنة ابن األشعث وكراهية احلسن البصري هلا .
 .فة مع عظم األمر وتعلقه بالعقيدةاخللي بن حنبل , وعدم إثارته إي عمل ضدفتنة اإلمام أمحد 

 رأي األئمة :
 موقف اإلمام مالك:

, املسيبكان موقفه كاحلسن البصري وسعيد بن  عاش اإلمام يف عصر الفنت, فماذا كان موقفه؟
ل عن هذه الفنت نصح , فكان إذا سئإىل البتعاد عنها موقف املنكر هلذه الفنت وموقف الداعي

رهم يف بعملهم ول بأفكا ين يشرتكون ل, فما كان من الذبعدم الولوج فيهاوينصح عنها  البتعادب
مام علي رضي اهلل عنه كان , أن اإلوتصوره ن يف يقينه, ولكن اإلمام كاشيء من هذه الفنت إطالقا  

, بل كان يدفعه ذاك املعسكر أو, ولكن مل يدفعه هذا اليقني إىل أن يكون يف هذا املعسكر على حق
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, وقد لم اليت كررها يف كثري من احلديثهذا اليقني إىل أن ينفذ وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
مبلغ التواتر يوصي من خالهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه بلغ جمموع هذه األحاديث 

خاصة نفسه, , وأن ينظر الواحد منهم إىل قعر بيوهتم ا أن يلزمو ومن بعدهم من الذين يدركون الفنت
حىت  أو, من الولوج إىل هذه الفنت بسالحه البتعاد, كناية عن وأن يضرب سيفه حبجر ليكسر حده

 ذاك فكان هذا شأن اإلمام مالك رضي اهلل عنه سالكا   أوبذله إىل ذلك الطرف من اجلهد ي بشيء
 .ري وسعيد بن املسيب رضي اهلل عنهبذلك كما قلنا درب احلسن البص

, مع أنه يف اللسان عليه وعلى أمثالهبل و اتط أواحلجاج  علىفاحلسن البصري كان ينهى عن الدعاء 
, فقال له ل تفعل يرمحك اهلل يسب احلجاج وقد مسع مرة رجال  , اخله كان يكره الكثري من أعماهلمد

, أي أن أن يليكم القردة واخلنازير عزل أون مات احلجاج إ, إننا خناف تيتمأو إنكم من أنفسكم 
 أعمالكم, مث تلى احلسن قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )) عمالكم أسوء من احلجاجيليكم ناس 

وهذا نفسه كان منهج اإلمام مالك واإلمام أمحد وأبو حنيفة ((, يوىل عليكم  ا, فكما تكونو 
روس يف جامع , وألقيت هذه الد12شريط تاريخ التشريع رقم  ]منوالشافعي رضي اهلل عنهم, 

 .[1894السنج قدار عام 
 .[166فقه األزمة ص]كما جاء يف كتاب   موقف احلسن البصري من الفتنة

إذ قاتل احلجاج بن  –األشعث فتنة ابن  –عن سليمان بن علي الربعي قال:  ملا كانت الفتنة 
وا على خل, فداء وعبد اهلل بن غالب يف نظرائهم, انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو اجلوز يوسف

ال تقول يف قتال هذا الطاغية, الذي سفك الدم احلرام, وأخذ امل , مان, فقالوا: يا أبا سعيداحلس
فقال احلسن: أرى أن ل  :قال –فعل؟ قال: وذكروا من فعل احلجاج  , وفعل واحلرام, وترك الصالة

 , فاصبواأنتم برادي عقوبة اهلل بأسيافكم, وإن يكن بالء   فإهنا إن تك عقوبة  من اهلل فما ,تقاتلوه
ذا العلج! قال: حىت حيكم اهلل وهو خري احلاكمني. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع ه

 : فقتلوا مجيعا .وهم قوم عرب. قال: وخرجوا مع ابن األشعث, قال
م , ولكنهلبثوا أن يفرج عنهم وعن احلسن قال: )) لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صبوا ما

 .فو اهلل ما جاؤوا بيوم خريا  قط(( ,جيزعون إىل السيف فيوكلون إليه
مالك رضي اهلل عنه سئل عن مسألة,  خالد بن رياح اهلذيل أن أنس بنعن  :مكانة احلسن البصري

ة نسألك وتقول سلوا مولنا احلسن! فقال: إنا : يا أبا محز قال: ))عليكم مبولنا احلسن فسلوه, فقالوا
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: )) أدركت عروة بن الزبري وحيىي بن جعدة وعن علي بن زيد قال .مسعنا ومسع, فحفظ ونسينا((
وسلم وهو  , ولو أن احلسن أدرك أصحاب النيب صلى اهلل عليهنسفيهم مثل احل والقاسم فلم أر

..ولو أدرك أصحاب وذكره املزي يف هتذيبه, والذهيب يف سريه بلفظ: ). .رجل لحتاجوا إىل رأيه((
 ., وله مثل أسناهنم ما تقدموه( رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ر امللوك نقمة من نقم اهلل أن جو  –عافاك اهلل  –اعلم : ))قال احلسن بصري:من أقوال احلسن ال
وبة واإلنابة واإلقالع عن , وإمنا تتقى وتستدفع بالدعاء والتتعاىل, ونقم اهلل ل تالقي بالسيوف

, ولقد حدثي مالك بن دينار أن احلجاج كان اهلل مىت لقيت بالسيف كانت أقطع , إن نقمالذنوب
قد حدثت أن قائال  ل, و نبا  أحدث اهلل يف سلطانكم عقوبة((ثتم ذاعلموا أنكم كلما أحدول: ))يق

 صلى اهلل عليه وسلم  كيت وكيت(( فقال: ))أجل, إمنا إنك تفعل بأمة رسول اهللقال للحجاج: ))
, وتركوا من شرائع نبيهم صلى اهلل عليه أنا نقمة على أهل العراق, ملا أحدثوا يف دينهم ما أحدثوا

 .[6اجلزء  167فقه األزمة ص ] تركوا(( . وسلم ما
 .تعاىل رمحهما اهلل واحلسن وهذا ما كان يفعله العالمة الشهيد البوطي متأسيا  باإلمام مالك

 من الفتنة: البوطي الشهيد العالمة موقف
. ولقد أنكم هبذا تأمرونا بأن خنضع ونذلقد يقول قائل [ 134فقه األزمة ص جاء يف كتاب ]

 ,بذلك ؟صي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمملاذا يو  يف هذا السؤال فقال:أجاب العالمة الشهيد 
؟ مل تكن هذه الوصية من حظ أصحابه وملاذا يسميها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنا  ؟ وملاذا

 ؟ه أن يثلموا سيوفهم ويكسروا حدها؟ ملاذاوملاذا مل يأمر أصحاب
, هي اليت يسميها يتحدث عن نوع من املصائب والفنت ألن النيب عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

نها بسبيل زجه , إذ شاء الرجل أن يتخلص معليه وسلم فتنا  باملعىن الدقيق رسول اهلل صلى اهلل
, يريد ص من تلك الفنت زج به إىل شر منه, وإذا شاء أن يلقى سبيال  أخرى ليتخلالسبيل إىل شر منه

يرى طريقا  يستطيع أن  , ول مصفى سائغا  يرضي اهلل ورسولهيال  أن يتخلص من الفتنة فال يرى سب
ميزان اهلل فقط نصب عينيه, فماذا يصنع  وضعيطمئن أنه طريق آمن سالك يرضي اهلل عز وجل إن 

ميكن أن تتداخل ول أن تتعقد  , وتداخل بعضها ببعض ولوقد ادهلمت السبل وتعقدت األسباب
)إذا رأيت شحا  مطاعا , وهوى متبعا ,  :اهلل صلى اهلل عليه وسلماليت وصفها رسول إل لألسباب 

ل و ا, فال حيودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه ..(, هنا تتشابك السبل, وهنا تتداخل الوسائل
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؟ السبيل ما السبيل, فلو , مع أنه مل يفر من بالئه األإل ويقع يف شر منه بالء اإلنسان أن يفر من
 . صلى اهلل عليه وسلمال رسول اهللمق

لغ جمموعها مبلغ التواتر ومن عجب أن بعض الناس إذا ذكروا هبذه األحاديث الصحيحة اليت ب
رين ها بل رمبا امشأز من ذكرها ووصف الذاكع, مل يرض أن يسماملعنوي, فهي ليست أحاديث آحاد

, ترى أكانت هذه الوصايا م رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وهي كالهلا والداعني إليها بالسلبية
, نت موجهة إىل عشرة من بني املئات, أي إىل قلةكا  أو, لو أهنا كانت موجهة إىل فرد معنيسلبية 

, فتصوروا لو أن  ة إىل كل فرد من املسلمني مجيعا  ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرسلها وصي
, وكان قواما  حلدود اهلل عز على سيفه ا  ين, وكان حارسا  أمملسلمني التزم خاصة نفسهكل فرد من ا

, لو أن املسلمني مجيعا  كانوا هكذا إذا  لذابت الفتنة يف خري لده ومن يلوذون بهأو وجل على زوجه و 
 , ولو أن املسلمني مجيعا  كانوا هبذا الشكل لضمحلت العقد ولل ميكن أن تذيبها نار أخرىنار 

 .السبل استبانت
لمعلمني يف مدارسهم, ذا أحدث طريقة تربوية يتحدث عنها املربون بالنسبة ل: إن هوقلت لكم مرة

ميكن  : إذا دخل املعلم قاعة الدرس فوجد أن الطالب مجيعا  يف صياح ويف ضجيج ليقول أحدهم
, حىت إن العرفاء عندما ح من هنا, هذا يصيح من هنا وذاك يصيأن تستبني فيها كلمات متكلم

ذه القاعة هو أحسن سبيل سريع من أجل إعادة ه , ماإىل الضجيج ضجيجا  ن فيهم يزيدون يريدو 
, يدعو كل واحد منهم إىل أن يسكت نبههم املعلم إىل النقطة التالية؟ أن يإىل اهلدوء والطمأنينة

فرد يتحمل املسؤولية  قامت إل ألن كل يكون أحد مسؤول  عن اآلخر, ألن الضجة ما نفسه وأن ل
, ولكن إذا طبق هذا املبدأ لرتبوي الذي دعانا فضجت القاعة كلها بصياح املوجهني, عن اآلخرين

إليه معلمنا وحبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأسكت كل واحد نفسه يف اللحظة الواحدة ترى 
 .[139ص  6ه األزمة ج فق] أن القاعة عادت إىل هدوئها وأمنها .

)أل إهنا ستكون فتنة(, فقال سيدنا علي رضي اهلل  :مرة أخرى هلل صلى اهلل عليه وسلمرسول اقال 
. وقال صلى [2814أخرجه الرتمذي برقم ] : )كتاب اهلل(منها يا رسول اهلل؟ قال جاملخر  : ماعنه

كتاب  ,عملتم هبما أو –أخذمت  هبما  عدمها مالن تضلوا ب إين قد خلفت فيكم ما) :اهلل عليه وسلم
, والزموا سنة رسول فالزموا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل  ( يفرتقا حىت يردا علي احلوضلن , و اهلل وسنيت

قضاء  , هذا مع الرضا والتسليم بأنا اهلل عز وجل من مأزق هذه الفنتاهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرجن
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إذا بحنا ويف كل مساء ص, ومع ضرورة أن نقول يف كل صباح إذا أاهلل عز وجل جار لريب فيه
أخرجه ] , ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا  ورسول ((.مسينا: )) رضينا باهلل ربا , وباإلسالم دينا  أ

 .[299احلاكم برقم 
من فارق اجلماعة ودخل يف الفتنة فهو يف غربة [:  6اجلزء  162ص  فقه األزمة ]مث قال يف 

ن خلع البيعة ودخل حاله بعد أهو الشعيب يصف  , هاآله أن يتخلى عنه أحبابه وأعوانه, ومةووحش
 , ومل أجد من األمري خلفا .مع ابن األشعث: فقدت صاحل اإلخوان

: اجتمع فقهاء بغداد يف زمن الفنت, يقول حنبل الجتماعمن أجل ذلك كان األئمة حيرصون على 
ألمر تفاقم : إن ايقولون له –د بن حنبل رمحه اهلل يعي اإلمام أمح –ثق إىل أيب عبد اهلل اولية الو 

مناظرهم اإلمام أمحد يف  ,نرضى بإمرته ول سلطانه ول –يعنون إظهار القول خبلق القرآن  –وفشا 
 , ولتشقوا عصا املسلمني , لطاعةختلعوا يدا  من  ول ,وقال: عليكم باإلنكار يف قلوبكم ذلك

سرتاح حىت يسرتيح بر وي, واصبوا فكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم, وانظروا يف عاقبة أمركمتس
, هذا خالف اآلثار . ا. ه  صوابا   – نزع أيديهم من طاعتهم يعي –: ليس هذا من فاجر, وقال هلم

أهل السنة  , لكناس, مث منعه من لقيا الننه, وقد آذاه السلطان وجلده وسجاإلمام أمحد يقول هذا .
 .[162ص 6ج فقه األزمة].عند اهلل تعاىل أهل عدل واجتماع ومتابعة للنصوص يرجون ما

, جنتمع كل أسبوع مع خطباء املدينة, كنا ة النبك محاها اهلل أثناء األزمة: وهذا ما فعلناه يف مدينأقول
 ستاذنا الدكتور توفيق البوطي حفظه اهلل ومحاه .أر وكنا كثريا  ما نسأل و اونتش

 :وهي ،داب جيب أن نتحلى هبا أيام الفنتآ
 .الستشراف هلا واعتزال أهلهاعدم , و احلذر من الفنت

فما   ,احلكم على الناس ختطئة  وتصويبا  , و  قبول األخبار واألفكار واآلراء, فال تعجل يفاحللم والرفق
 . نهما نزع من شيء إل شاو , كان الرفق يف شيء إل  زانه

صلى  له النيب , لقول حذيفة رضي اهلل عنه ملا ذكرلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم, واحلذر من التفرق
 ( .فما تأمرين إن أدركي ذلك ؟ فقال: ) تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم: اهلل عليه وسلم الفنت , قال

 .[1967, ومسلم 3414البخاري رقم ]
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آرائهم والستجابة  , والصدور عناحلذر من التفرق عنهم ومنازعتهم, و حول مجهور العلماء اللتفاف
ل منه إىل الفتنة الطعن بالعلماء, والستبداد ل باب يلج الرجأو , إن وباهللواهلل, وتاهلل,  , ولنصحهم

 .دح يف علمائنا فاعلموا أنه مفتونيق رأيتموه, ومن بالرأي دوهنم
الكبار ن الفنت إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال, وليت بعض الناس يرتكون األمور العظام للعلماء أ

فمن كان عنده رأي فليعرضه  ,الناس يف آخر أمرهم للعلماءمرد  , ألنحفاظا  على اجتماع الكلمة
َم نِ  ِمنَ  أَم ر   َجاَءُهم   َوِإَذا}: عليهم, قال اهلل تعاىل َو فِ  َأوِ  األ   َوِإىَل  الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلو   ِبهِ  أََذاُعوا اخل 

َم رِ  أُويل  ُهم   األ  تَ ن ِبطُونَهُ  الَِّذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمن   ُهم   َيس  َُتهُ  َعَلي ُكم   اللَّهِ  َفض لُ  َوَلو َل  ِمن    ِإلَّ  الشَّي طَانَ  َلت َّبَ ع ُتمُ  َوَرمح 
 [93: النساء{ ]قَِليال  

صري الذي ذكر أعاله ما ورد عن ندم الناس ألهنم مل يستمعوا إىل نصح احلسن الب  ماىلإنضيف 
حيح من طريق اإلمام أمحد بن حنبل, وحممد بن قد ثبت مرويا  بإسناد ص، فأمرهم برتك قتال احلجاج

حلسن البصري زمن فتنة ابن كثري من الناس على عدم األخذ بنصح ا: ندم  مساعيل البخاريإ
 .)) يا ليتنا كنا أطعناه, يا ليتنا كنا أطعناه(( :ال احلجاج احلاكم الظامل , قالوا, وترك قتاألشعث

سط(( و التاريخ األوقال لنا موسى بن إمساعيل, ويف )) ))التاريخ الكبري(( قال: روي البخاري يفو 
, وقد قاتل يف املواطن كلها, فقال: , بعد فتنة ابن األشعث وهو جريحجلهيي مبكةلقيت معبدا  ا: قال

فقه األزمة ]. كأنه نادم على قتال احلجاج ناه!, يا ليتنا أطعلقيت الفقهاء والناس, ومل أر مثل احلسن
 .[166ص 6ج 

ما تركوا  .ذل من احلكامفعل األئمة عندما غزا الصليبيون واملغول البالد ورغم املآسي والتخاماذا 
 الفرقة والتشتت... حتت رايتها مع ما كانت تعاين من اخلالفة بل كانوا

حتت راية اخلالفة العباسية رغم ضعف احلاكم  األمةعمل نور الدين وصالح الدين كانوا جيمعون 
  اليت كانت منتشرة . واملظامل

ننتقل إىل اهلند واإلمام السرهندي جمدد األلفية الثانية وكيف استطاع باحلكمة واملوعظة احلسنة 
الكفر البواح من جالل وقوهتا رغم  اإلسالميةاملفاسد واملصاحل أن حيافظ على الدولة  املوازنة بنيو 

 .الدين أكب
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ن يعارض ما يسمى اإلسالم وألنه كا بالعالمة الندوي,ستشهد أنقل كالمه ألنه دقيق وأحب أن أو 
والذي يشبه موقف العالمة  ديدو تاب يف الرد على السيد قطب واملو , حيث ألف كالسياسي

 .[111ص الفكر والسلوك السياسي عن أيب احلسن النووي]كتاب يف   ,البوطي
اإلسالم يف احلياة, والوصول  تعمل لتحكيم اليت اإلسالميةيرى الندوي أن بعض احلركات واجلماعات 

ويرى الندوي أن  ة هي مرحلة الصدام مع احلكومات., وقد وصلت إىل مرحلة خطري إىل السلطة
الصدام إىل هذه املرحلة اخلطرية, يقول  صلأو إىل السلطة هو الذي  اإلسالميةسعي اجلماعات 

, نة اليت ينبغي للمؤرخ أن يراعيهاا, واقتضاء بالدقة واألملواقعل ا  , وإظهار باحلق ))واعرتافا  : الندوي
اليت ساعدت  , وأن من السباب والعناصرأن أعب عن اعرتاف هبذه احلقيقة أجد نفسي مرغماُ على

, والدعاة انون بالتخوف من احلركات الدينية, وشعور رجال احلكم وواضعي القعلى تغيري هذا الوضع
ية اليت قامت إلصالح العقائد احلركات الدين , هي جتربتهم بأن كثريُا مناإلسالميةإىل النهضة 

 الرجوع إىل اهلل واإلنابة إليه, والتمسك , والدعوة إىلباطيلال, والقضاء على اخلرافات واألعمواأل
تتدخل يف األمور  ,حتولت إىل أحزاب سياسية , سرعان مابالشريعة, وتطبيقها يف احلياة العامة

والوصول إىل مناصب النفوذ, واستالم زمام  ل احلصول على السلطة و االسياسية واإلدارية للبالد وحت
يتعامل معها معاملة األحزاب  بينها وبني الطبقة احلاكمة  , فيبدأ صداماألمور يف البالد

 .[289يف مسرية احلياة للندوي ص ]املعارضة((.
ف برفع تمل تك الميةاإلس, بأن احلركات واجلماعات آخر ي إىل هذا العرتاف اعرتافا  ويضيف الندو 

 األمرتسرع يف هذا ال, وإمنا عملت بعض هذه الدعوات واحلركات إىل شعار الوصول إىل السلطة
م , وأظهر أتباعهم وممثلوهم والناطقون بامسهمن قادهتا أعمال وتصرفات وبياناتوصدرت 

وأصبحت فريقاُ , اإلسالميةة مع حكومات البلدان و ا, فكسبت العدواملتحدثون عنهم حتمسُا زائداُ 
, لعربية توجسا  من العمل اإلسالميوا اإلسالميةقطار , وأحدث هذا املوقف يف بعض األهلا ئا  و امن

, وتأييد عمل يقصد استثمار الوعي اإلسالمي, وكل كل نشاط باسم اإلسالم واملسلمني  منورهبة  
 , وحدثت حساسية فائقة جتاهه من القادة السياسيني.اإلسالميةاجلماعات 

 ,اإلسالمي ولقيت قبوُل من الناس يف مرحلة النمو والنتشار يف العامل اإلسالميةوكانت احلركة 
, باختاذ وسائل رادعة ,وتشعر باخلطر على نفسها ,اليت تعاين من هذا اخلوف ,فقامت احلكومات
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 الفكر] .واعتقال أعضائها والتنكيل هبم ,ونشاطاهتا اإلسالميةلغرض احلظر على اجلماعات 
 .[111ند الندوي ص السياسي ع

, وقيامها بشن ملباشرة وملكرها ودهائها السياسياملباشرة وغري ا اكما يرى الندوي أن جلهود أمريك
, أثر كبري يف خوف احلكومات من مبكافحة ما أمسته األصولية محلة شعواء على مستوى العامل

, واحرتاز احلكومات من سالمتعاليم اإل, ونشر واليت تطالب بتطبيق الشريعة ,اإلسالميةالنهضة 
, وألن وميلها إىل األخذ بالعلمانية ,فضاُل عن العتزاز به وإعالنه ,الواضح إىل السالم النتساب

 .[112الفكر السياسي عند الندوي ص ] .ذلك سيحارب باسم مكافحة األصوليةلكل بلد يقوم ب
لة الوصول إىل السلطة بشكل و اأي حم –ق ولكل ذلك ل يؤمن الندوي بسالمة وجناح هذا الطري

 ،يصال اإلميان إىل القادة واحلكام, فيقبلوا الدعوة, وهو إويؤمن بسهولة وجناح طريق آخر –ر مباش
 .[قلته أما بعض امللوك والرؤساء للعالمة البوطي راجع مقدمة هذا ما. ]ويتحملوا مسؤولية القيام هبا

على ذلك,  اإلسالمية, ويساعدهم علماء الدين وقادة اجلماعات اإلسالميةوتطبيق أحكام الشريعة 
إلعادة الثقة إىل الطبقة , وجب قيام حركة شعبية منظمة مؤثرة, تبذل جهودا  مدروسة جديةوهذا يست

  لقضايا املعقدة يف كل زمان ومكان., وحل اصالحية اإلسالم لقيادة اإلنسانيةمور بك زمام األاليت متل
فال بد من  ,ولو كان ذلك على حساب الوقت ,هذا العمل أثبت وأرسخ وأسلم ويرى الندوي أن

  .التأين من أجل )التمكني لدين اهلل(
ه =  1136 -871هندي )اإلمام ي هذه الطريقة من العمل الذي قام به و وقد استنبط الند

عن اإلسالم ن أكب ا بعد ارتداد امللك جالل الدي( يف إعادة األمور إىل نصاهبم 1426 – 1646
 :ك أكب كان لعدد من األسباب منها, ويذكر الندوي أن ارتداد املليف تلك الفرتة

يحي , فكان جيمع علماء اإلسالم مع رجال الدين املسالرغم من أميته شغفه باملناظرات الدينية على
 .بهوالبامهة والبوذيني واجملوس, للتناظر يف موضوع خاليف, فغرس ذلك اجلدل الشكوك يف قل

جل أماء اإلسالم الذين كانوا من حوله, حيث تنافسوا تنافسا  شديدا , من ومنها نظرته إىل عل
 .[113الفكر السياسي عند الندوي ص ] .واملالاحلصول على اجلاه 

 وقد كان أمام العاملني لإلسالم ثالث طرق جتاه ردة واحنراف الدولة هي:
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, وقد اختار العديد من وينهمكوا يف الطاعة والعبادةأن يعتزلوا العمل لإلسالم,  ل:و الطريق األ
-246السرهندي للندوي ص  اإلمام] هذا الطريق. –يف عهد السرهندي  –العلماء واملشايخ 

271]. 
يقطعوا الرجاء من إصالح السلطان, ويعتبوه عدوا  لإلسالم, تشهد بذلك قوانينه  أن: الطريق الثاين

سوا على كرسي , وجيلإىل املعارضة السياسية والعسكرية, فيلجؤوا ةوسريته, وييأسوا من إصالح الدول
بعض العلماء  . وقد اختار هذا الطريقوتتحسن الظروف, ضاعو , فتنقلب األاحلكم رجاُل صاحلا  

 .الغيورين على الدين, واملتصفني باحلماسة الزائدة
, ألن معارضة فلم يوافق عليه يليق به, أما الثاين ل لو , ألن األوقد رفض السرهندي كال الطريقني

 ذلك تأهيل لبوز قوة اهلنادك, , ويفللحكومة واملعارضني بالوقت نفسه احلكومة بالقوة تعي إضعافا  
شوكة املسلمني , أن ل تضعف ان من الحتياط واحلكمة السياسية, فكواستيالئهم على السلطة

 .املادية والعسكرية, فلم يسر يف هذا الطريق
, وإثارة احلمية بأعضاء الدولة وأمرائها بالتصالوهي أن يقوم العاملون لإلسالم  :الثالث أما الطريق
ضاع, و , والتوجع لألوالعتقاد إخالصهم ومسو شخصيتهم ,والعاطفة الدينية فيهم اإلسالمية

ورثها عن آبائه وأجداده اليت  اإلسالمية, وحتريك تلك العروق والتحريض على النصيحة للسلطان
, مع ضرورة مسو العاملني لإلسالم وترفعهم ؤمنني, ومحله على محاية حوزة اإلسالم, وتضميد جراحهامل

أحد باحلرص  هميتهم , فالاجلاه واملناصب وزهدهم يف احلياة, وتركهم احلكم إىل أهل احلكمعن 
ندي هذا . فاختار السرهول تنجح أي مؤامرة بإسقاط شأهنم, واحلط من منزلتهم, والطمع يف السلطة

 . [312 /3أبو احلسن الندوي, يف مسرية احلياة  –راجع ]. يق وجنح فيه جناحا  منقطع النظريالطر 
 .[ 272اإلمام السرهندي للندوي ص ]

وهو الذي خاض كال  من جتربيت  ,وما كان ينادي به اإلمام النورسيومثال آخر يف العصر احلديث 
 .عنهايف العمل السياسي والبتعاد الخنراط 

لندماج فيها يف كثري من , والركون إليها بل ااإلسالم داخل التيارات السياسية ن السعي إىل خدمةإ
, بل رمبا تتفق مع الرسالة اليت ينادي هبا , لكي يتمكن من التصدي لتيارات أخرى, وذلك  األحيان

أن يندمج يف العمل ستحيل . ذلك ألن من املكتيك السياسي الذي يلعبه وميارسهل تتفق مع الت
ضح ألوان أو لون من  , إذ هوارات املتصارعة, مث يبقى يف الوقت ذاته بعيدا  عن كل تلك التيالسياسي
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وهيهات أن  .[143راجع شخصيات استوقفتي ص ] .التناقض الذي يستعصي على التطبيق
من إىل أي , مع الركون بشكل من أشكال التحالف, اإلخالص لوجه اهلل وحده يف العملينسجم 

 اجلماعات السياسية احملرتفة. 
, كما هاذلك ألن هذا الركون يستدعي سكوتا  عن الكثري من الحنرافات واحملرمات اليت قد تصدر عن

حارس أمني , اليت يزعم أنه اإلسالميةاجملاملة واملهادنة هلا على حساب املصلحة يستلزم قدرا  كبريا  من 
عن أن مصانعة هذه اجلماعة تؤدي إىل مصادقة حقيقية ألفرادها الُ , هذا فضعليها وداع خملص إليها

 وة وتنسيه ما, ولبد من أن ترتاكم من ذلك آثار مظلمة على القلب تبعث فيه القسستئناس هبموا
شخصيات ] .لطاعات والقربات إىل اهلل عز وجل, من غذاء التبتل وزاد اهو بأمس احلاجة إليه

 . [146استوقفتي ص 
وعدم م سبب هلذا الجتناب إن أه)) ذ رمحه اهلل يف بيان هذا السبب:يقوله األستا إىل ماولنضع 

فاإلخالص هو الذي مينعنا عن  .هو اإلخالص الذي هو أساس مسلكنا ,الهتمام بالتيارات اجلارية
ل و احي , فإنهحيمل أفكارا  موالية جلهة معينة , ولسيما بالنسبة إىل منذلك. ألن يف زمن الغفلة هذا

وسائل لذلك املسلك , بل جيعل حىت دينه وأعماله األخروية أن جيعل كل شيء أداة طيعة ملسلكه
. يف الكون يءميانية واخلدمة النورية املقدسة, تأىب أن تكون وسيلة ألي ش, بينما احلقائق اإلالدنيوي

 ول ميكن أن تكون هلا غاية إل رضا اهلل سبحانه.
. لتيارات احلاليةالصعب احلفاظ على سر اإلخالص يف خضم الصراعات املتنافرة لويف احلقيقة إنه من 

, هو ن جعل الدين وسيلة ملكاسب دنيوية. هلذا فإن أفضل عالج هلذاومن العسري احليلولة دو 
عتماد على قوة , بدل  من الويض األمر إىل توفيق رب العاملنيالعتماد على العناية اإلهلية وتف

 .[146شخصيات استوقفتي ص ] (( .لسياسيةالتيارات ا
قعية سجلها يف مكان , يف جتربة وايقة اليت أبرزها هنا بتحليل نظري, جيسد هذه احلقاهلل, رمحه مث إنه

, هي اإلخالص, فالرسائل ئل النور جتاه معارضيها الكثريينإن أعظم قوة لرسا)) آخر حيث يقول:
الحنياز  ل هتتم أيضا  بالتيارات اليت تنبي على مشاعر ,ل تكون أداة ألي شيء يف الدنيا مثلما

 .يفسد اإلخالص ويغري لون احلقيقة, وذلك ألن عرق الحنياز واملولة, ول سيما التيارات السياسية
, هو أن عاملا  صاحلا  قد أثىن حبرارة على منافق يف تركي السياسة منذ ثالثني سنة حىت إن السبب

احلا  حيمل أفكارا  ختالف , ويف الوقت نفسه انتقد عاملا  صفكره السياسي مل فكرا  ينسجم معحي
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 نقال من شخصيات ص 22 /1ملحق أمري داع ].حىت وصمه بالفسق(( أفكاره, انتقادا  شديدا  
146]. 

ة الواقعية اليت تؤكد هذا الذي نبه إليه األستاذ النورسي مرارا  أن ثلة من العلماء املرتبطة من األمثلو 
خالل السنوات الثمان اليت مرت من عمر  ا, كانو إسالمية يزيد عددهم على األربعنيماعات جب

بني مؤيد له وصامت وإذا هبم يصدرون قبل  ا, كانو املسلمني يف اجلزائر باسم اجلهادالقتال الدائر بني 
ومن  شرعيته !. مأيام بيانا  يدعون فيه إىل إيقاف هذا القتال والتحذير من استمراره وتأكيد عد

, إذن فال ريب أن القتال الصحيح ياحلكم الشرع ناملعلوم بداهة أن هذا البيان إن كان تعبريا  ع
هلم كانوا صامتني  اه خالل السنوات اليت مرت يف اجلزائر مل يكن شرعيا . فماالذي كانت تدور رح

يقولونه  ويف بيان عدم شرعيته ما؟ وفيم كانوا خيطئون من كانوا يقولون يف التحذير منه بل مؤيدين له
شخصيات استوقفتي ] ؟م بإلغاء حكم اجلهاد يف اإلسالم؟ وفيم كانوا يتهموهننه اليومهم أنفسهم ع

 .[176ص 
ملسلمني , هو ذلك القتال الذي استحر باآللف من ان املعب عن احلكم الشرعي الصحيحأما إن كا

, إذن فينبغي جهادا  كما كانوا يؤكدون ويرددونالقتال , وأما إن كان ذلك البآء خالل تلك األعوام
جبهة اإلنقاذ لتزال , ألن املبرات اليت كانت تعتمد عليها شرعيته إىل اليوم وما بعد اليوم أن تستمر

أنزل اهلل )على  لئك الناس أنفسهم: إما كفرة ظلمة حيكمون بغري ماأو , إذ الناس هناك اليوم موجودة
عد ومما هو معلوم بالبداهة أيضا  أن الوحي انقطع ب .أعوان هلم يدورون يف فلكهم أو, حد تعبريهم(

فال سبيل ألن يكون جبيل قد تنزل يف األمس إىل هؤلء العلماء  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 م حبكم مناقض جديد ينسخه وحيرمه.مث إنه نزل اليو ، يتضمن شرعية ذلك القتال آنذاكحبكم 

, ظلوا صامتني ومؤيدين ألهنار تلك الدماء اإلسالميةملا  من ذوي الرتباطات باجلماعات أربعون عا
, يف مقتبلها أو, لو أهنم أدلوا ببياهنم الشرعي هذا خالل تلك الفنت خالل كل تلك األعوام الزكية

 خفت حدته كثرياُ على أقل تقدير.  أوإذن لقطع دابر ذلك النزيف 
 .لماء وقرروا جواز بل ضرورة القتال يف سوريا ((ع119))وقبل سنتني أجتمع 

 ولكنها السياسة علمتهم مىت يصمتون مؤيدين ومىت ينطقون مستنكرين !!!
إلسالم بكل مبادئه , وكيف يصبح ار والسلطان للسياسة يف هذه احلالأرأيت إذن كيف يغدو األم

 ويتلون بلونه !! ..., يتحرك حبركته أمينا  على باب هذا السلطان وأحكامه خادما  
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م ل ختضعنا لسلطان غري سلطانك, ول تبعدنا عن محى العبودية لك, ول حترمنا نعمة اإلخالص الله
 .[176توقفتي للعالمة الشهيد البوطي راجع شخصيات اس] .لوجهك

إىل وقتنا الراهن جل العلماء الربانني يف العامل اإلسالمي وخنص ويف اخلمسينات من القرن العشرين 
يت تصارع احلكام وتنافس ال اإلسالميةالعراق والشام واألزهر والزيتونة كانوا ضد كل أساليب احلركات 

اخلروج على احلكام مامل يظهروا الكفر البواح  من حرمة األمةاألحزاب والتزموا مجيعا  مبا أمجعت عليه 
 اربة شعائر اإلسالم .حم أو

لشك أن األحداث اجلسام واملصائب العظام قد رسخت يف عقولنا مجيعا  أن  بناء اجملتمع اإلسالمي:
بالستيالء على يكون بالثورات والتمرد على احلكام وحىت إذا نال املتمردون  بناء اجملتمع اإلسالمي ل

 .طالبان(كما جرى يف حركة )، بالقوة والبطش واإلجبارا سليما  سالميإهنم لن يبنوا جمتمعا  إاحلكم ف
على طريق العودة إىل ]؟ يقول يف كتابه تمع اإلسالميإذن ماهي رؤية الشهيد رمحه اهلل تعاىل لبناء اجمل

إن بناء اجملتمع )) :[236كتاب التعرف إىل الذات ص ]و يف اخلامتة  [217اإلسالم  صفحة
واضع اخلفي الذي يسمونه ينهض إل على ذلك الركن املت رض لاإلسالمي كأي بناء تراه فوق األ

كية النفس ز ( يف العمل الدائب على تالراسخة اإلسالميةبعد العقيدة وهذا األساس يتمثل ) األساس.
بني الناس مثارها  اإلسالميةفبهذا األساس تؤتى الدعوة  .بأنواع العبادة والتبتل واألذكاروتطهريها 

, وهنا الشاهد يف الرؤية السياسية لألمر يتكون اجلهاز احلاكم الذي احلقيقية, ومن هذا األساس
خيضع ملنهج اإلسالم ونظامه إذ هو إما أن يكون مشمول  بتلك التزكية النفسية وإما أن  سرعان ما

ائق من عناية سبلت هبا نفوسهم خيضع لسلطان تلك التزكية اليت أشرقت يف أفئدة أكثرية الناس وصق
راسخة يف أفئدة  روع ومثار جلذو فر الم يف أشكاله املختلفة إمنا هو , ألن أنظمة اإلساهلل ورمحته بعباده

 .((سلمنيامل
, جائي جواب واحد وأحواهلا يف أحد دروس العامة عندما لفت أنظار الناس إىل دعوة هذه القرى

ذه الدرجة : فما دمت متحمسا  ومهتما  إىل هجدا  على اجملتمع اإلسالمي يقول من هؤلء املتحرقني
 ؟ أماهلها وإرشادهمتذهب أنت وأمثالك من العلماء لتعليم أ , ملاذا لحبال القرى اليت تصفها

, أن هم علماء هذه البلدة من الرجال مثال   ةتسمح بذلك! أي إن على بضع الشباب فظروفهم ل
م , مث ينتشروا يف القرى ليلقنوا صغارها وكبارها أركان اإلسالووظائفهم التوجيهية رتكوا دروسهمي
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هم لاللتفاف إل شيء من ذلك, : أما هؤلء الشباب فال وقت لديويعلموهم كيفية الوضوء والصالة
 .؟قصة ما جيسد هذه املشكلة بكاملها! أليس يف هذه المشغولون بإقامة اجملتمع اإلسالميهنم أل

نذ سنوات ومسى نفسه اعتنق اإلسالم م  Archnletta طبيب أمريكي بارز امسه آرشنلتا حدثي
على الساحة األمريكية   ,ايد مطردإن الرغبة يف معرفة اإلسالم على حقيقته يف تز ": )حكيم( قائال  

تواجه هؤلء  . ولكن املشكلة الكبى اليت"بعد يوم ل على الدخول اإلسالم يزداد يوما, واإلقباكلها
عدم وجود مسلمني متبصرين حبقيقة اإلسالم يعرفوهنم به ويضعوهم أمام خطاب  ,الراغبني والداخلني

 القرآن ....
كبرية من األمريكان يف  ولية )نيومكسكو( كل عام أعدادا  إننا حنن األمريكان نستضيف  :وقال

األمريكان املسلمني مبحادثتهم  مكان واسع أقمناه وأمسيناه )دار اإلسالم ( حيث يقوم مجع من
 وتعريفهم باإلسالم وبالقرآن وعقائده وبياناته وأحكامه.

ل  ,من رجال الدعوة إىل اهلل : هذا الواجب الذي كنا ننتظر أن ينهض به إخواننامث قال مستأنفا  
هم القدرة مما اضطرنا أن نبحث وخنتار من بيننا من نأمل من ,إليه ولعله ل يشعر به أحد منهم يلتفت

 عنهم !!.... عوضا   ,النهوض هبذا الواجب اخلطريولو بشكل جزئي على 
 وأين هو واقع اإلخوة اإلسالميني من هذا الواجب ؟

بقطع النظر عن اخلالفات املذهبية الفرعية اليت ما  ,اليوم سبيالن اثنتان يتوازع اإلخوة اإلسالميني
 زالت تتكاثر فيما بينهم ..

بدينه وتبليغهم  ذلك الذي يقضي بإرجاء سائر أعمال الدعوة إىل اهلل وتعريف الناس  ,لو السبيل األ
ادية والرتبع يف إىل أن يتسىن هلم إزاحة حكام املسلمني عن مناصبهم القي ,كلمة اهلل عز وجل

فإن  ,عن اجلدل يف ذلك عدم مشروعيته ,وبعيدا   أووبقطع النظر عن مشروعية هذا اهلدف  .مراكزهم
وجتميد القيام به إىل  ,ودون تعليق شك فيه أن اإلعراض عن الواجب الذي كلفنا اهلل به مطلقا   مما ل

خمالف بشكل حاد  ,وصول إليهأن يتاح لنا هذا املقصد الذي قد تنقضي السنوات الطوال دون ال
 َسِبيلِ  ِإىَل  اد عُ }ألمر اهلل عز وجل الواضح الصريح يف حمكم تبيانه, وحسبنا من ذلك قوله عز وجل 

َمةِ  َربِّكَ  ك  َسَنةِ  َوال َمو ِعظَةِ  بِاحلِ   [126: النحل{ ]احلَ 
عريف بدينه إن هنوض املسلمني بتبليغ كلمات اهلل والت :ع النظر عن املنطق البدهي القائلهذا بقط

 .إىل هداية أرباهبا أوقصر إىل حتطم عروش الطغيان هو الطريق األ ,بصدق وإخالص
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ذلك ألن اجلهل به  .ة لهو ااجلهل باإلسالم هو مصدر كل عد لإلسالم اليوم ؟ل و من هو العدو األ
 .مجلة من القيود اليت ل موجب هلايبزه يف مظهر 

 .دود تقف يف وجه املصاحل والرغباتوكأنه جمموعة س ,جلاهلني به: جيعله يبدو يف أعني اوبتعبري آخر
هذا على كثري من املسلمني ورمبا انطبق  .ة لهو ا, أشدهم عدباإلسالم فأكثر الناس جهال   ,إذن

 ..أنفسهم
 ,ي خياره يف املرياث الذي وصلهو افاملسلم الذي مل يكن له خيار يف انتمائه إىل هذا الدين إل ما يس

ذي وصل إليه من , أي فلم يعلم من إسالمه هذا إل أنه احلظ المن آبائه وأجداده رار منه,دون ق
 ,كل ما يبلغه عنه من مبادئ وأحكامب املسلم جدير به أن يضيق ذراعا  هذا  :أقول، اآلباء واألجداد

 .به إىل نقيض كثري منها حالمه جتملسيما وإن رغائبه وأح
إن اجلهل باإلسالم هو الفرصة الوحيدة لنتقاصه واهلجوم عليه, وهو املناخ الوحيد الذي تستنبت فيه 

 ....ب والتقولت الباطلة على اإلسالماألكاذي
عن  أكثرهم أوذه األكاذيب اليت تتنامى يف هذا املناخ وتلتصق باإلسالم خالل غيبوبة املسلمني فه

 .ة لهو اهي اليت ختلق عوامل المشئزاز منه والعد ,إسالمهم حباجز اجلهل حبقيقته
اته تورط يف , هو حبد ذبالعمل السياسي املعروف اليوم اإلسالميةومعلوم لكل متبصر أن مزج الدعوة 

دد رصيد الثقة هبم , أنه يبيلتصق بأصحاب هذا العمل من السوء.. وأقل ما متاهات ل خملص منها
حنياز إىل فئات على حساب ار منهم بالاختي أو, إذ لبد أن يلتزموا دون طواعية يف قلوب الناس

زمالئه على , كما يغامر املقامر مع نون معهمو ا, وأن يغامروا بالنتائج مع من حيتكون هبم ويتعأخرى
 مائدة القمار..

, بل فلنكن صرحيني اإلسالميةتلك هي نقطة الضعف الكبى اليت يعاين منها أكثر اجلماعات 
 .اليوم يف العامل العريب اإلسالمية: اليت تعاين منها كبى اجلماعات ولنقل

تسللون ه ي.. ومن نقطة الضعف هذم أعداء املسلمني خططهم وبراجمهموعلى نقطة الضعف هذه يقي
.. ولن يعجزهم عن ذلك شيء, يسخروهنا ويلعبون هبا كما يشاؤون, إىل صفوف هذه اجلماعات

اة , وجمار  قبل هلم برصد مداخلها وخمارجهافالقوم قد زجوا بأنفسهم طوعا  يف متاهات ومنعرجات ل
 .الختصاصيني بالكر والفر فيها
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ن التلون باللون , يتقنون فاجلماعاتهلؤلء األعداء ضمن هذه ل نشك يف وجود سفراء  نوحن
, ومل تتلبد حساسيته سلم أخلص دينه هلل عز وجلماسة , ل تكشفهم إل فر اإلسالمي العريق

املرهفة من جراء كثرة النقاش واخلصومات والدوران يف متاهات السياسة والتعلق  اإلسالمية
ها ويزجها بأحابيلها.. فما أكثر ما يقود واحد من هؤلء السفراء املقنعني بقناع اإلسالم مجاعة بكامل

من  , مث يعود إىل مقره آمنا  مطمئنا  دون أن حيتاج حىت إىل أن ينفض يديهيف مهلكة ل جناة منها
 غبار !..

 أما إنه ألمر عجيب حقا  !..
ولكن مصدر العجب ل يكمن يف وجود هؤلء السفراء الذين يتقنون اصطناع الغرية على اإلسالم 

 .أن الكيد األجنيب الذي نتحدث عنهفذلك ش
ية ى حل, سو قادما  إلينا من وراء احمليطات إنسانا   اإلسالميةوإمنا يكمن العجب يف أن ل تكلف اهلوية 

, وإذا هو بعد ذلك قد نال الثقة وأصبح ر ملتهب عن اإلسالم ومصريه وأهله, وحديث حاوافرة
, وإذا املسلمون السذج األغرار جنود طائعون من حوله الس التوجيه وميسك بزمام القيادةيتصدر جم

.. !! 
 أليس هذا أمرا  عجيبا  ومؤسفا  ؟! .

: عاملني يف احلقل اإلسالمي, فال جتدهم إل أحد رجلنيمني الأليس عجبا  أن تنظر إىل أكثر املسل
, وساذج خيدعه الكالم األجوف وجيتاحه مني من داخل العمل اإلسالمي نفسهخبيث يكيد للمسل

التهويل واحلماسة دون أي رؤيه ول تبصر!.. أما أن تقع عينك منهم على من يصدق عليه كالم 
ي سواد ول أي, فذلك نادر, ل يتجمع منه اخلب خيدع , ولبن اخلطاب: لست باخلب رعم

 ! ..رصيد
غب , أن شابا  قبض عليه أثناء الشذو استقامة ودين ،ولقد  حدثي مسؤول كبري يف القطر اجلزائري

وجوب تطبيق أنظمة احلكم , ويهتف ب, وهو يقود مظاهرة إسالمية1892الذي وقع يف اجلزائر عام 
جل أنه مل يكن مث تبني لدى معرفة هوية الر  تقصري يف ذلك..السلطة مسؤولية ال , وحيملاإلسالمي

 !..من اإلسالم يف شيء, وإمنا كان يسعى ألداء مهمة
إىل  -فيا لألسوأكثر املسلمني كذلك و -ن يستدرج سذج املسلمني وبسطاءهم ولقد كانت املهمة أ

يصدهم ذلك عن الساحة األساسية األصلية  أو, عسى أن يصرفهم اصطدام مع السلطة احلاكمة
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دا  واحدا  إىل صراط , أعي هبا توجيه أفراد املسلمني واحإل يف تربتها اإلسالميةاليت ل تثمر الدعوة 
 .إدخال حقيقة اإلسالم إىل أذهاهنم, وحتبيبه إىل قلوهبم, و اهلل عز وجل

لقيام حبقها  مل يفرغ املسلمون بعد من ا, أن النشغال عن هذه الساحة اهلامة اليتومعلوم بالبداهة
النقطاع عن الدعوة إىل دين اهلل, يف كل , هي بذلك العمل الغوغائي, لن يأيت إل بثمرة واحدة

كل من أراد لنفسه  وألمته , بوسع  وهي جتربة واضحة النتائج واآلثار ،احلقول, وعلى كل املستويات
 . ء عينيه, أن يتبينها ويراها ملالعبة

, املتمثلة يف الطريقة اجلديدة اليت جينح إليها اليوم حمرتفو الغزو ىلو الصة عن املشكلة األاخللك هي ت
 لئك الذين يكيدون لإلسالم من خارج دائرته وبعيدا  عن أرضه .أو الفكري , 

إىل سواد ! .. ول يريد أن يلتفت نا اليوم من ل يريد هذه احلقيقة, ويتبني صدقهاغري أن يف شباب
مامه كله إىل حيث القادة , بأي رعاية واهتمام .. وإمنا يتجه حبماسته واهتالناس التائهني من حوله

 ل ثالث هلما: , يطالبهم بأحد أمرين واحلكام
 إما تطبيق أحكام اهلل

 تطبيق أحكام اهلل عز وجل! ب, لينهض من يقوم عنهم النزول عن سدة احلكم أو 
, وتبدل  هداية ورشد, حتولت الضاللة يف قلوب الناس إىلطبقتأن هذه الحكام اإلهلية إذا ك

ان يف سلوك الناس طاعة , واستحال الفسوق والعصيحلاد يف رؤوسهم عبودية وإميانا  اجلحود واإل
 .والتزاما  

, وأن التطبيقات القضائية تلك املقدمة تستلزم هذه النتيجة , ل يصدق أنغري أن أحدا  من العقالء
, بل أين ألرى إىل اهلل العمل عليه, والدعوة إليهم هي قصارى ما جيب على الداعني ألحكام اإلسال

 ,ل القبلة ويدخل يف الصالة مكبا  أن هذا العمل أشبه ما يكون مبن يدخل املسجد للصالة فيستقب
 11!دون أن يتوضأ ويأخذ عدته للصالة

دات ل يدعمه شيء من مؤي ,س أعزلدفع إىل السري فيه إل محال ي ,إن هذا طريق مسدود بال ريب
 !العقل والتدبري

إىل سد آخر  أو, تنة بني مجاهري املسلمني وحكامهمإذ هو إما أن ينتهي إىل سد يتمثل يف قيام ف
. فيقوم التشاكس هلم مصانعة هلؤلء املطالبني وإسكاتا   ,اإلسالميةيتمثل يف تطبيق بعض األحكام 
 .الناس السيء الذي يتقلب فيه أكثربني هذه األحكام وطبيعة الواقع 
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, أن التجربة قد أثبتت أن الشريعة رؤوس األشهاد لىويعلن ع ,من يستغل املوقفويأيت عندئذ 
 غري صاحلة للتطبيق !.. اإلسالمية

فقد طبق فيه بعض  .عشر سنوات يف بعض البالد العربيةمن هذا القبيل مت قبل قرابة  وأعتقد أن واقعا  
من العلماء  . مث دعيت مع طائفةوعلى غري أساس سطحيا   تطبيقا   اإلسالميةأحكام الشريعة 

املقال: ها قد  أو, وليقال لنا بلسان احلال لنرى جتربة تطبيق تلك األحكام ,والباحثني احلقوقيني
ملة ول مؤسفة ومؤ  ,ولكن ها هي ذي النتائج ,طاملا ناديتم هبا وأحلحتم عليها حققنا رغبتكم اليت

 ى الستمرار !...تشجع عل
وخدمة   اإلسالميةللقيام بواجب الدعوة  هبذه الصورة النموذجية السامية ودعي أختم هذا البحث

حلسن  أوولسوء احلظ  سالميعنه إىل إقامة اجملتمع اإل الذي ل بديلبل للسبيل احلقيقي  ,دين اهلل
يطانية تعيش يف عنها فتاة بر  اإلسالميةفإن بطل هذه الصورة النموذجية اليت نبحث يف بالدنا  ,احلظ
 .لندن

حىت بدأت تبذل كل ما متلك من جهد إلقناع  ,سالم وما أن أشرب قلبها حبهاة اإلدخلت هذه الفت
حىت   ,وصبت وصابرت يف سبيل ذلك ,الصغرى باعتناق احلق الذي عانقتهأخويها الشابني وأختها 

 .راية وحبعن دبأحكامه سالم والتزموا قوا اإلكتب اهلل هلم اهلداية واعتن
صبت وعانت يف سبيل ذلك و  ,ها تعرفها باإلسالم وتدعوها اليهإىل أم واجتهت الفتاة الداعية عندئذ  

, رضت مرضا  عضال  مث إن األم م، يأيت جهدها هذا بطائل أن سنوات دونومرت ، ما عانت
تقوم بواجب ىل جانب أمها ل لكي إر وجلست الفتاة الداعية تسه ،املشفى ثرهاإدخلت على أُ 

وقبيل أن تصل األم إىل  ,وجهادها هلداية أمها إىل اإلسالمبل لتواصل سعيها  ,متريضها فحسب
تصلت افما كان من الفتاة إل أن  .خري أعلنت عن انشراحها  لإلسالم واستعدادها لعتناقهالرمق األ

لتعامل بعد  ,سالمهاشهد على إفيَ تبحث عمن يأيت من املسلمني فيه  باملركز اإلسالمي يف لندن
بأنه ل  وأجاهبا موظف السنرتال الباكستاين معتذرا   .املسلمني يف أمور التجهيز وحنوه وفاهتا معاملة

للضرورة  ,هو إذن ولكن الفتاة ناشدته أن يأيت، ن املسلمني تلك الساعة يف املركزيوجد أحد م
 .القصوى

 ,هت من وضعها السيء إىل سبات عميقىل املشفى كانت األم قد انتإوصل املوظف الباكستاين وملا 
له إأشهد أن ل  : جانبها وقد أدنت فمها من أذهنا, وهي تردد دون انقطاعوكانت ابنتها جتلس إىل



 الشيخ مأمون القادري  الفقهي السياسي عند اإلمام الشهيد البوطياملوقف 
 

 

  www.naseemalsham.com ماشلا ميسن عقو م                                                                  31
   

يردد خر يف اجلانب الثاين رأى هذا املشهد سوى أن جلس هو اآلومل يكن من الرجل عندما  ,ل اهللإ
 أشهد أن ل اله ال اهلل ...... :تامةعلى مسع األم اليت تعاين من غيبوبة 

 وكانت الفتاة يف كرب خانق من أن متوت أمها دون أن تتشهد شهادة اإلسالم ....
فع )وهي ل قائلة بصوت مرت ,ت اإلصبع السبابة من يدها اليمىن, ومدفتحت األم عينها ,وفجأة

, وما مبالئكة اهلل با  مرح :نكليزيةباإل  مث تابعت تقولل اهللإأشهد أن ل إله : تعرف شيئا من العربية(
 هو إل أن أسلمت الروح !! ...

مبقدار ما كانت إكراما  من اهلل هلا  دت األم قبل موهتا بلحظات مل تكن إكراما  و اهذه اليقظة اليت ع
 دون انقطاع,يف صحوهتا وعافيتها, مث ظلت م وتعرفها به منه لبنتها اليت ما فتئت تدعوها إىل اإلسال

لقد كانت تناشد اهلل بلسان  .الم على أذهنا يف أثناء غيبوبتهاتلقنها الشهادة وهتتف بكلمة اإلس
 ل وقد اعتنقت دينه وذاقت مثلها لذة معرفته .....إل يدع أمها ترحل من هذه احلياة حاهلا أ

, وهي يف سياق املوت وأنطقها مبا املناشدة, وأيقظ أمهاالسميع البصري منها هذه فكان أن لىب اهلل 
ان يعز عليها وهي وإذا ك ,دعوهتا اىل اهلل مل ولن تذهب سدىطيب خاطر ابنتها ومبا بشرها أن 

م هبا منها ميان به فإن اهلل أرحا أكرمها به من سعادة معرفته واإلأل يكرمها اهلل مبثل مالرحيمة بأمها 
 .منهاوأشد إكراما هلا 

 ,اه أن الناس كلما ازدادوا ترامحاويف هذا املشهد األخاذ الذي سقن ,وزبدة القول يف كل ما ذكرناه
ىل اهلل والتعريف بدين اهلل مع إأجل وأمسى من الدعوة  بشيء. ولن يرتاحم الناس ازداد اهلل هبم رمحة

 الصب اجلميل على ذلك .....
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تآمر على اإلسالم والعامل اإلسالمي كما جاءت يف كتاب ]فقه مالحق يف التقارير حول التخطيط وال
 [6األزمة ج
 بعد أن حتدث عن 1881, صدر يف شهر مارس من عام رير جمللس األمن القومي األمريكييقول تق

ة اختاذ السبل الكفيلة بدرء (, وعن ضرور )أي مصاحل أمريكا اإلسالم وخطورته على مصاحل الغرب
, نية جيب إشغال املسلمني بتناقضاتالتأثري املتزايد لإلسالم واملشكلة الفلسطي: )إليقاف خطره

 .(اإلسالميةت اات بني التيار و اليحارب كل منه اآلخر, وللقضاء على قوهتم .. كما جيب خلق عد
زارة اخلارجية األمريكية مقال  , لسان حال و ((Foreign affairsونشرت جملة الشؤون اخلارجية ))

اديه والقضاء , وبيان أفضل الطرق لتفعن خطر اإلسالم 1882الثاين لعام ضافيا  يف عدد تشرين إ
ن بني الدول و ا, هو تقطيع جسور التضامن والتعطرق لذلك فيما انتهى إليه املقال. وأفضل العليه
, والعمل على إجياد أكب قدر من التشاكس ل للخطر اإلسالميو ية اليت هي املصدر األبالعر 

, وتنأى عن اهلدوء لتناقض بني شعوب املنطقة وحكامها, حبيث يسودها القلق والضطرابوا
 والستقرار.

نطقة العربية أدى إىل ))إن التغريب يف امل ((سط والغربو ))الشرق األ :د لويس يف كتابهر يقول برنا
والواقع أن إحلاق  ,هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقايف وإن ,تفكيكها وجتزيئها

وافتعال  ,عن طريق إثارة الفنت الطائفية ,إل من طريق تفكيكها وجتزيئها مل يكن ممكنا   املنطقة بالغرب
ا حيزنه مشهد السالم بني ))ول شك أن من يسعى إىل هذ :مث قال، أسباب اخلصومات والعنف((

 ,غرب يف إشعال فتيل هذا التقاتلالولعل من يستبعد دور  ,يسعده اندلع التقاتل بينهاو  ,الطوائف
ص  من كتاب فقه األزمة بني املفاهيم واملصطلحات ماإلسال] خمدوع (( أوخادع  ,واحد من اثنني

141- 141] 
ل عن خطورة و يتحدث يف نصفه األ م  تقريرا  1881صدر جملس األمن القومي األمريكي عام أ

يب واألمريكي, وخطره على احلضارة الغربية رو و هجوم اإلسالم على اجملتمعات الغربية بشطريها األ
 .ويدلل على ذلك ,روبيةو واألمريكية واأل

ويتكون  ((,جملتمع الغريب من هذا ))األخطبوطويذكر يف الشطر الثاين العالجات والوسائل اليت تقي ا
 هذا العالج من عدة بنود :

 . اإلسالميةإثارة التناقضات يف العقدة -1
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 .حارب بعضهم بعضاُ بعضهم على بعض فيتأليب املسلمني -2
 .ليج إىل عمالة آسيوية غري مسلمةيف اخل اإلسالميةحتويل العمالة  -3

 سأعرض طائفة "يسرية" من أدلة كثرية على ذلك :
يف عدد تشرين  ضافيا   لشؤون اخلارجية األمريكية  مقال  نشرت جملة ا :أعود فأقول مرة أخرى :ل  أو 

وأفضل الطرق إىل  ,أفضل الطرق لتفاديه والقضاء عليهخطر اإلسالم و  عن ,م1882الثاين لعام 
اليت هي املصدر  ,واصل والتضامن بني الدول العربيةتقطيع جسور الت -فيما انتهى إليه املقال-ذلك 

حبيث  ,من التشاكس بني املنطقة وحكامها مث العمل على إجياد أكب قدر ,ل للخطر اإلسالميو األ
 بينها العنف ويسودها القلق والضطراب .يهتاج فيما 

إذن, فإن هذه التناقضات اليت تقدح زناد البغضاء والكيد والعنف داخل اجملتمعات العربية 
ستنكار هلا, إل من قبيل واإلسالمية, من صنع اخلطط األمريكية, وليست صيحات احلذر منها وال

 التغطية واإليهام.
صريها كمصري الفرق اليت ظهرت يف القرن الثاين اهلجري مث وعلى كل حال فإن هذه اجلماعات م

 اندثرت
تكمن يف اإلرهاب املقنع الذي تغزو به أمريكا هذه  وبعد, فإن مصيبة األمتني العربية واإلسالمية ل

األمة محاية ملصاحلها املزروعة يف كل مكان من العامل, وإمنا تتمثل يف أمرين متمازجني, مها ضمور 
اسي, والتفكك األخالقي اللذان ميسك الغرب األمريكي منهما بأغلى ورقتني يلعب الوعي السي

 هبما.
إن يف اإلسالميني اليوم من تعوزهم الرؤية السياسة الثاقبة, على الرغم من أهنم يأبون إل أن خيوضوا 

الم ويعوزهم اإلخالص لوجه اهلل عز وجل, وعلى الرغم من أهنم باسم اإلس غمار العمل السياسي.
يتحركون ويف سبيله يعملون, ومن هنا يستدرجون إىل التطرف والعنف يف التعامل مع أبناء دينهم 
وجلدهتم, باسم اجلهاد اإلسالمي املقدس, بدل  من أن يتوجهوا جبهادهم املقدس إىل ذاك الذي ميعن 

ولني, اتطيف اغتصاب حقوقهم واستالب ثرواهتم, أما عن كفاح القادة ونضاهلم أو جهادهم امل
فأحسب أنه مل يعد خافيا  على ذي بصرية أن وحدة األمة هي األساس الذي لبد منه, لكل كفاح 

 وهو الشرط الذي لبد أن تضيع سائر اجلهود من دونه سدى.
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مهما كان -ت متدابرة أو متناثرة, لن يكون مآله اإن النضال أو اجلهاد الذي متارسه دول أو فئ
ب وخسران, ولن يكتسب يف تيار اإلعالم الغريب املهيمن إل اسم التطرف إل إىل اضطرا -مشروعا  

واإلرهاب, على حني يظل اإلرهاب الغريب الذي يالحق ويظلم, مقنعا  باسم محاية األمن والنظام 
 العامليني.

ولكن اجلهاد املشروع ذاته, عندما تنهض به األمة ذات قيادة واحدة حقيقية, وتضامن اسرتاتيجي 
عليه إل اسم الكفاح أو اجلهاد, ولن يلتصق به  يطلقلن يكون مآله إل الفوز والنصر. ولن  راسخ,

ول اآلخرون أن يصبغوه بسمات ونعوت أخرى, على حني اإل وصف الدفاع عن احلق, مهما ح
 يعرى املوقف الغريب عندئذ, ويتجلى لكل ذي بصرية أنه هو الذي ميعن يف صنع اإلرهاب وتصديره.

ول أن يؤكد اعلم يف الناس من يذكرين بصعوبة عودة هذه األمة إىل محى وحدهتا الدابرة ورمبا حيوأنا أ
 بأن هذه العودة غدت من قبيل املستحيالت.

عىت قطاع الطرق, بوسعها أن تغلق فم الطريق على جمموعة من أن عصابة من أقوى و أوأقول حبق: 
موال, وتعريهم من كل حبوزهتم من األ جتردهم من كل ما خوة أو األصدقاء املتوادين واملتآلفني, وأناإل

ولت, أن حتيل مودة ما بينهم اما يتجملون أو يتسرتون به من الثياب, ولكنها ل تستطيع مهما ح
 هو موجود بينهم من صلة التضامن والقرىب .. إهنا تستطيع أن تسلب ما وة, أو أن تقطع مااإىل عد

هو خمبوء يف طوايا  تستطيع أن تصل إىل ما الساحة, ولكنها لهو موجود ومرئي أمامها على 
 القلوب.

وإذا رأينا يف الظاهر أن عدوا  فرق بني أخوين وأحال مودهتما إىل خصام, فإن التفسري الوحيد لذلك 
هو أغلى من تلك املودة يف قلب كل منهما أو يف قلب أحدمها,   أن هذا العدو اكتشف وجود ما

ة أو شهوة من هذه الشهوات, فوضع العدو يده من ذلك على ورقة مثينة وراح يلعب كاملال أو الزعام
خوين بقوة من سلطان احملبة هبا وما يزال, حىت استطاع أن يبدد مشاعر الود والقرىب يف قليب األ

 األقوى والكامنة يف قلبيهما أو قلب أحدمها.
املثل التايل: وقعت قطعة فأس يف بستان,  تتبدل يف ويرحم اهلل ذاك الذي خلد هذه احلقيقة اليت ل

فذعرت األشجار, من هذا العدو املداهم, ولكن شجرة كبرية تقادمت عليها السنون طمأنتهم قائلة: 
ن يكون مقبضا  أب نبأذى, إل إن تبع غصن منك نلن تستطيع هذه احلديدة أن تنال من أي منك

 هلا.
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رت الجتاهات, وتسابقت مشاعر األثرة بدل  من ولكن بقي أن جنيب عن سؤال يقول: فإذا تناث
اإليثار إىل النفوس, وتبددت القلوب بني األهواء املتناقضة فما احملور اجلاذب الذي ميكن أن يغلب 

عن السواقي  على سائر املشاعر واألهواء املتناقضة, وأن يعيد القلوب إىل املعني الواحد, بعيدا  
 املفرقة...؟

يع ا اللَّهِ  حِبَب لِ  َواع َتِصُموا} :وصدق اهلل القائل  أَع َداء   ُكن ُتم   ِإذ   َعَلي ُكم   اللَّهِ  نِع َمتَ  َواذ ُكُروا تَ َفرَُّقوا َوَل  مجَِ
َ  َفأَلَّفَ  ُتم   قُ ُلوِبُكم   بَ ني  َبح  َوان ا بِِنع َمِتهِ  َفَأص  َرة   َشَفا َعَلى وَُكن ُتم   ِإخ  َها َفأَن  َقذَُكم   النَّارِ  ِمنَ  ُحف   َكَذِلكَ  ِمن  
 ُ َتُدونَ  َلَعلَُّكم   آيَاتِهِ  َلُكم   اللَّهُ  يُ بَ نيِّ  [113: عمران آل{ ] تَ ه 

وانظروا إىل هذا املثال اجللي: يف القرن الثاين اهلجري ولدت الفرق الباطلة املنحرفة, وتكاثر بعضها 
ا املعتزلة بكل فرقهم من بعض. وقد خرج البعض منها عن ربقة اإلسالم, ووقع يف مزالق الكفر, منه

احلشوية, و اجلهمية, و املرجئة, و اليت تزيد على عشرين فرقة, وكل فرقة تكفر الواحدة منها األخرى, 
 هنالك. اخلوارج إىل آخر ماو اجلبية و القدرية, و 

هذه فقاقيع من الفرق, كل منها قليلة األشخاص واألعداد, لكنها ظهرت على مسرح اجملتمع 
حلكم اإلسالمي, وقد استعلن كل منها بآرائه اجلاحنة, فماذا كان موقف احلكم اإلسالمي ويف ظل ا

 اإلسالمي منها؟ هل كان موقفه العقاب واإلسكات؟ أم كان موقفه منها سوقهم إىل السجون؟
قد ترك هؤلء الناس يتحدثون كما يشاؤون, ويدلوون على أفكارهم ل ،كل مثقف  بيعرف اجلوا

ء الوحيد الذي مارسه احلكام يف هذا الصدد هو مناقشة هؤلء الناس الزائغة كما حيبون, الشي
وجمادلتهم, ولعلكم تعلمون أن مسجد الكوفة ومسجد لبصرة, كان يفيض كل منهما دائما  ويزخر 
باحللقات املتنوعة املختلفة, لكل تلك األفكار اجلاحنة! .. هاهنا حلقة ينادي املدرس فيها بالفكر 

أخرى يدعى فيها إىل الفكر اجلهمي, وهنالك حلقة ثالثة يعب فيها املدرس عن العتزايل, وهنالك 
عظم يناقشون الرأي املرجئي, وهكذا ... وكان مجهور املسلمني أهل السنة واجلماعة وهم السواد األ

 اجلميع.
أعظم  ولو أننا أردنا أن ننظر إىل الواقع, الذي كانت تزخر به مساجد البصرة والكوفة آنذاك, لرأينا

 مظهر من مظاهر حرية الرأي والفكر يف تلك املساجد.
ومن املعلوم أن تلك الفرق سادت, مث تقلصت, مث بادت. ولكن أفبادت حتت وطأة اإلسكات 

 والقهر والعقاب...؟ ل ... إمنا زالت عن طريق استمرار املناقشة واحلوار.
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يطرهتم على أفكار املأمون ومن بعده, إىل نعم, لقد جنح املعتزلة يف فرتة صلتهم باحلكم واحلكام وس
القهر والبطش, مستعينني بسلطان الدولة. حيث حاق الضر واألذى بأمحد بن حنبل وآخرين لعدم 

 اقتناعهم بأفكار املعتزلة ..
 من اإلسالميني احلركيني ريسم اإلسالم, بل كانوا ككثاولكن املعتزلة مل يكونوا اللسان الناطق آنذاك ب

يسعون إىل بسط رعوناهتم على الناس باسم اإلسالم وحتت مظلته وحكمه, وكانوا كما هو اليوم, 
 معروف, مظهر جنوح عن اإلسالم, سواء يف فهمه أو يف تطبيقه.


