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الدكتور محمود رمضان البوطي
فقه  ..عرفه أسالفنا وجهلناه ،فقه نتجمل بعباراته ونفتقر إليه ،فقه منلك مفاتيحه وجتردان عنه.
وأول ما يفتح مغاليق هذا الفقه يف العقول ،ويرسخها يف القلوب هو اإلميان ابهلل عز وجل،
خلص هذه احلقيقة سيدان عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه عندما قال" :وهللا ما نقاتل عدوان بكثرة
وال عدد ،وإمنا نقاتله هبذا الدين الذي أكرمنا به هللا عز وجل".
والعقيدة اليت اعتنقها أسالفنا ابألمس ،هي ذاهتا اليت ندين هلا ابلوالء اليوم .لكن عندما متثلوا
هذه العقيدة يف قلوهبم خشية ومهابة من هللا ،نصرهم هللا .وعندما جلنا ألسنتنا هبذه العقيدة وغيبنا
حقيقتها عن قلوبنا ،خذلنا هللا.
إنه فقه القوة ،فقه ال يتمكن منه إال كل من أيقن أبن هللا عز وجل هو القوي الذي ال يغلبه
غالب وال يفوته هارب وال يرد قضاءه راد ،ينفذ أمره ،وميضي قضاءه يف خلقه ،وال يستويل عليه
عجز يف حال من األحوال .ومن ذا ينطبق عليه هذا الوصف سواه؟!
فقه ال ميلك مفاتيحه إال من أدرك أبعاد( :ال حول وال قوة إال ابهلل) فاستشعر معناها.
وقد ذهل عن هذا الفقه أقوام آمنوا ابهلل ،واتهوا عن معىن (ال حول وال قوة إال ابهلل) ،حىت ابتت
هذه العبارة عندهم شعارا جيملون هبا اللسان ،وال حترك شيئا يف اجلنان .ولو أهنم أدركوا معناها
لتوكلوا على هللا حق التوكل( ،ومن ي ت وكل على اَّلل ف هو حسبه) ،لكنهم توكلوا على نفوذ املتنفذين
وعنجهية املتجربين ،توكلوا على أصنام وهياكل ومتاثيل على هيئة أفراد وهيئات ودول ،قرعوا أبواهبم
وعكفوا على أعتاهبم يستنجدون هبم ويستنصروهنم من دون هللا ،فوكلهم هللا إليهم ،ومن هنا بدأ
الضعف واهلوان.
حيدثك عن قدراهتم وأمواهلم اليت ال تساوي عند هللا جناح بعوضة ،ونداء هللا عز وجل يرتدد
صداه على مسمعه( :إمنا ذلكم الشيطان ُيوف أولياءه فال َتافوهم وخافون إن كنتم مؤمني)
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وحيدثك عن أسلحتهم وعتادهم مبهورا ،وقد جحظت عيناه وفغر فاه ،وهي ال تعدو يف ميزان
هللا خردة ،يبطل فاعليتها  -أىن شاء ومىت شاء  -بقوله( :كن)( .إمنا أمره إذا أراد شي ئا أن ي قول
له كن ف يكون).
فتنا هباالت حتت مسمى دول ..فتنا جبيوش ..فتنا بقدرات ..فتنا بتقنيات متعهم القوي العزيز
هبا ،فنحن اليوم نتخذ كل وسيلة وحيلة وال نفكر اباللتجاء إىل القوي العزيز جل جالله؛ ومن
عجب أن ننسب التصرف والتدبري ملخلوق اتفه وننسى اخلالق.
لسان حال هذه املصنوعات اليت يتبجح هبا طغاة األرض يقول لك( :إمنا حنن فتنة ميحص هللا
بنا إميان املؤمني ،وميضي بنا سنته يف الكافرين فال تكفر).
إن من فقه القوة ،أال تشهد يف الكون سوى هللا ،وما سواه  -من هيئات ودول وأمم وأفراد،
من حكام ومتنفذين ،من جبابرة ومتسلطي  -ال ميلك من أمر نفسه حوال وال قوة ،ال ميلك من
أمر نفسه نفعا وال ضرا وال موات وال حياات وال نشورا  ..فكيف ميلك من أمر غريه؟!
املتصرف هو الذي ال راد ألمره وال انقض حلكمه ،وكل ما سواه يف الكون هياكل وأوهام،
وجودها عرضي ،وهالكها حتمي ،خاضع لتدبريه ،ومسري مبشيئته ،فإن كنت تظن أن فيهم من
ميلك قرارا حبقك من دون هللا عز وجل فاعلم أن توحيدك خمروم ،وعقيدتك حتتاج لتصحيح.
وإن من فقه القوة أيضا أن تعلم أبن هللا عز وجل أيمرك ابلنهوض الَتاذ األسباب ،وحيرم عليك
الركون للضعف واهلوان ،فقال( :وأعدوا هلم ما استطعتم من ق وة) ،فنقوي أجسادان ألن "املؤمن
القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف" ،ونشد عزميتنا ،ونشحذ مهمنا ،ونتخذ عدتنا،
ونكون على أهبة.
وبعد اَتاذ األسباب عليك أن تتربأ من أوهام حولك وقوتك ،وتستمد قوتك وعزميتك من عونه.
وقل بلسان حالك :اي (مالك يوم الدين * إايك نعبد وإايك نستعي) فإن النصر ال حيسمه عدد
وال عدة ،وإمنا تظفر ابلنصر ابلتوكل عليه والتذلل على اببه ،هبذه الوسيلة فتح املسلمون القلوب
والبلدان ،وهبذه الوسيلة ذلت هلم أعناق اجلبابرة ،وخضعت هلم رؤوس الطغيان.
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أتذكر يوم قالوا( :لن نغلب اليوم من قلة) ،فطاشت كفة النصر ورجحت ألعدائهم ،وما رجحت
كفة النصر هلم إال عندما استحضروا معاين فقه القوة يف نفوسهم .فأنت إن اتكلت على األسباب
وكلك هللا إليها ،وإن توكلت عليه فلن ُيذلك .فمن كان القوي معه فمن عليه؟! ومن كان القوي
عليه فمن معه؟!
وأىن لنصر يثلج صدوران ،إن مل نرتجم إمياننا ابهلل توكال عليه ،والتجاء إليه ،وتذلال على اببه!
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