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 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 1

 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سي: أف يتعاوف ا٤بسلموف ُب إدارة ا٢برب ليكوف ٥بم ]من أىم ضرورات ا٤بوقف السيا
منطلق واحد، ٘بتمع فيو كل الطاقات الفكرية، وكل ا٣بربات العملية، وكل إمكانات 

 ا٤بتابعة الواقعية.

 وٰبقق وحدة ا٤بوقف اإلسبلمي عدة مبادئ، أٮبها:
 ال صراع مع مسلم. -
 اعتبار الدخوؿ ٙبت الغاية النهائية. -
 العبلقة السياسية والعبلقة ا٢بركية. التفريق بْب -
 التوازف ُب تقييم صواب وخطأ اال٘باىات اإلسبلمية ا٤بختلفة. -
 االرتكاز على ا٢بسم الواقعي لقضايا االختبلؼ الفكري.[ -
 

ـ ا٤بفكّْر اإلسبلمي الكبّب الشيخ رفاعي سرور  ُب ىذا الكتاب  -رٞبو اهلل-يقدّْ
اإلسبلمي، الذي يتضمن الوعي بالواقع وحقائق صراع ا٣بطوط العامة للتصوُّر السياسي 

اإلسبلـ وا١باىلية، ويرسم مبلمح ا٢بركة اإلسبلمية إىل تغيّب ىذا الواقع وإعادة األمة 
إىل دورىا الشرعي القدري  -أمًة ال ٬ببةً -اإلسبلمية حكم نفسها بشرع رّٔا، وهنوضها 

 اعة.ُب مدافعة ا١باىلية ُب صراعها الباقي إىل قياـ الس

ليست ىي ذلك ا٥بامش الذي تستدرج إليو  -رٞبو اهلل-فالسياسة عند الكاتب 
ا١باىلية ا٢بركة اإلسبلمية؛ فتستنزؼ قوهتا ُب صراعات ٧بدودة تسيطر عليها القوى 

 ا١باىلية وٛبنعها من ا٣بروج إىل التأثّب ُب مراكز القوى الدولية واالجتماعية.
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د الشيخ رفاعي سرور  ُب كتابو ىذا أساليب ا٢براؾ اإلسبلمي إىل  -هللرٞبو ا-وٰبدّْ
التأثّب والتغيّب، والعبلقة الشرعية والقدرية بْب ىذه األساليب ا٤بختلفة، وتكاملها فيما 
بينها، وما يقابلها من األساليب غّب الشرعية الٍب تستنزؼ القوة اإلسبلمية، وتصرفها عن 

د فيو األسس االشتغاؿ با٤بواطن ا٤بؤثرة ُب الصراع اإلسبلم ي مع القوة ا١باىلية، كما ٰبدّْ
الٍب تقـو عليها العبلقة بْب ٨بتلف تيارات ا٢بركة اإلسبلمية؛ حٌب ال ينحرؼ مسّبىا مع 

 اٙباد ىدفها.

وىو يبِب تصوراتو ىذه على أساس عقدي راسخ، ونظرة حركية شاملة، وإدراؾ 
ا٣بلل ُب صف ا٢بركة ألساليب ا١باىلية ُب حرّٔا على اإلسبلـ، وخربة ٗبواطن 

 اإلسبلمية؛ فجاء تصوره مرسوما ٗبعامل سياسية واضحة ومتينة.

فندعو القارئ الكرمي إىل قراءة ىذا الكتاب الذي كتبو مفكّْر إسبلمي دقيق الفكر، 
 وثاقب النظر، وكثّب التأمُّل ُب آيات الوحي وأحداث القدر، فكانت كتاباتو عميقة نافعة.

 .(1)سرور رٞبة واسعة، ونفع اإلسبلـ وا٤بسلمْب ٗبا كتب وقاؿرحم اهلل عبده رفاعي 

 

 نخبة اإلعالـ الجهادي

 

                                      
فسَّر بتفسّبات ٨بتلفة, ( يوجد ُب الكتاب بعض اإلطبلقات وا٤بفاىيم الٍب ٙبتمل عدة احتماالت وٲبكن أف تُ 1)

واإلنصاؼ ٰبتّْم على القارئ أف ٰبمل ما يشكل عليو على احملامل ا٢بسنة, ليتوافق مع سبلمة عقيدة ومنهج 
 مؤلف الكتاب.
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ىبدمىاللهىالرحمنىالرحوم

 ؛وبعد ،لصالة والسالم على رسوله األمينالحمد هلل رب العالمين، وا

ىذا الكتاب ٧باولة للوصوؿ إىل تصور سياسي للحركة اإلسبلمية ينبِب على نظرية 
 .. تقـو على التأصيل الشرعي، والتحديد الواقعي.(1)سياسية إسبلمية

وا٢بقيقة الٍب ٯبب أف نفهمها قبل طرح النظرية السياسية اإلسبلمية: أف ا٢بركة 
 اإلسبلمية ىي وحدىا القادرة على تكوين نظرية سياسية صحيحة!

                                      
, الفكرة الٍب ٙبتمل الصواب وا٣بطأ,  -رٞبو اهلل-كبلـ الشيخ رفاعي ليس ا٤براد بالنظرية السياسية اإلسبلمية ُب  ( 1)

ويراد بو دراسة  -وىو مصطلح قانوين-فهو ال ٯبعل التصور اإلسبلمي ٧بتِمبًل لذلك, ولكن يعربوف بالنظرية 
ل وقد دخ ،مواضيع ٯبمعها أمر مشَبؾ, أو مفهـو واسع تدخل ٙبتو مسائل كثّبة مرتبطة ببعضها برابط معْب 

 .]الناشر[ىذا ا٤بصطلح بعض العلـو الشرعية منذ وقت قريب بسبب تأثر بعض الشرعيْب بدراسة العلـو القانونية 
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ذلك ألف للنظرية السياسية شروطًا علمية؛ وىي تكوين النظرية مع بداية مرحلة إنشاء 
، ومن خبلؿ ا٤بضموف ا٢بضاري ٥بذه األمة دوف «الدعوة»الٍب ىي مرحلة  (1)األمة

 .(2)انقطاع للوجود التارٱبي ٥با

واألمة اإلسبلمية ىي األمة الوحيدة الٍب تكونت نظريتها السياسية من خبلؿ 
 منهجها مع بداية نشأهتا حٌب ٛباـ تلك النشأة.

قطع وجودىا التارٱبي ٢بظة واحدة على مل ين واألمة اإلسبلمية.. ىي األمة الٍب
 .(3)ىذه األرض

 واألمة اإلسبلمية ىي األمة ذات ا٤بضموف ا٢بضاري ا٤بطلق.. وىو ا٢بق.

ا فإف ا٤بستقر ُب األذىاف أف الدعوة اإلسبلمية ال ٛبلك تصورً  -ورغم ذلك-واآلف 
تنقص ا١باىلي سياسيِّا.. وقد جاء ىذا االدعاء ُب االبتداء كأسلوب خطّب من أساليب ال

                                      
ا ّٔا تنشأ عنو حركتها كرد فعل للحضارة ا٤بقابلة ٥با، وقياـ ا٢بضارات ٗبنطق ا خاصِّ ا حضاريِّ ( ألف لكل أمة مضمونً 1)

 ا..ة بشريِّ الفعل ورد الفعل دليل على أهنا حضارات مصنوع
فا٢بضارة اليونانية كاف مضموهنا ا٢بضاري ا٤بثالية ا٣بيالية.. وا٢بضارة الرومانية كاف مضموهنا ا٢بضاري القوة 
البشرية وا٤بادية، كرد فعل للمثالية.. وا٢بضارة الفارسية كاف مضموهنا ا٢بضاري اإللو ا٢باكم )الذي ٰبكمهم من 

إىل نقل مفهـو القوة من البشر إىل اإللو.. وا٢بضارة الكاثوليكية كاف  البشر(، كرد فعل للقوة البشرية.. يسعى
مضموهنا ا٢بضاري التعصب، كرد فعل للحفاظ على الكاثوليكية أماـ ا٤بذاىب ا٤بتعددة السابقة عليها وا٤بواكبة 

الٍب أىدرت ٥با.. وا٢بضارة القومية كاف مضموهنا الفرد، كرد فعل للتعصب االستفزازي للحضارة الكاثوليكية 
 العقل البشري واجتهاد الفرد وقيمتو.

ألف االنقطاع التارٱبي لؤلمة يفقدىا قدرهتا على االحتفاظ بنظريتها، والدليل التارٱبي على ذلك ىو االنقطاع ا٢بضاري لؤلمة  (2)
وف ا٢بضاري ا٢بقيقي لليهودية اليهودية الذي ترتب عليو أف تكونت النظرية السياسية اليهودية ُب أوروبا منقطعة الصلة عن ا٤بضم

 وتبِب اليهود ا٤بضموف القومي للحضارة األوروبية، وعليو تكونت السياسة ا٢بديثة لليهود.
 «ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين حتى يأتيهم أمر اهلل وىم ظاىروف»كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: ( 3)

 ًب( واللفظ للبخاري.، والَبمذي ُب الف7311/ح 13/306)أخرجو البخاري 
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؛ ألف الدعوة مل تعلن عن تصورىا يةللدعوة.. ولكن االدعاء استقر ُب األذىاف ُب النها
 السياسي بعد.

ومل يستطع ىؤالء الذين استقر ُب أذىاهنم ىذا االدعاء التفريق بْب عدـ وجود نظرية 
 سياسية، وبْب وجود نظرية سياسية مل تطرح بعد.

تصورىا السياسي  -ُب الواقع القائم-ا٢بركة اإلسبلمية ٤باذا مل تطرح  ويبقى السؤاؿ:
 حٌب اآلف؟

إف طرح التصور السياسي للحركة ىو ذاتو عمل سياسي ٯبب أف ينضبط  واإلجابة:
بأحكاـ النظرية السياسية ذاهتا، ومن أىم أحكاـ ىذه النظرية.. العبلقة الصحيحة بْب 

ياسي للحركة ىي أف تبلغ ا٢بركة مرحلة الفكر وا٢بركة، وتصبح القاعدة ُب طرح التصور الس
 فهل بلغت ا٢بركة اإلسبلمية ىذه ا٤برحلة؟ القوة السياسية..

نبدأ ٗبناقشة ىذا التساؤؿ، وأوؿ حقائق ىذه ا٤بناقشة: أف القوة السياسية تعرؼ 
بشواىدىا، ومواقع الدعوة ا٤بنتشرة ُب العامل ا٤بستضعفة أماـ ا٢بكومات ا١باىلية.. تَباوح 

لوصوؿ إىل مرحلة القوة السياسية الٍب تنطبق عليها ىذه الشواىد، وبْب مرحلة بْب ا
االستضعاؼ األوىل، الٍب يعرب عنها با٤برحلة الفردية، مرورا ببعض ا٤بواقع الٍب ينطبق فيها 

 بعض ىذه الشواىد دوف غّبىا.

افر فيها ٝبيع ىذه والٍب تتو -ووصوؿ واقع الدعوة إىل مرحلة القوة السياسية 
أف يطرح أصحاب ىذا الواقع تصورىم السياسي.. ويصّبوا ملزمْب  ييقتض -الشواىد

 بالدخوؿ ُب مرحلة ا٤بمارسة السياسية لدعوهتم..

أما الشواىد العامة للقوة السياسية فأٮبها: أف أعداء الدعوة يفكروف ٗبنطق التعامل مع 
شأة القوة السياسية تأٌب من أصحأّا ال منطق القضاء عليها، وىذا ىو الشاىد األوؿ؛ ألف ن
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 خبلؿ نظرة أعدائها ٥با وأسلوب التعامل معها.

وأف تكوف قضية أصحاب القوة السياسية مؤيدة على مستوى الرأي العاـ اجتماعيِّا 
 وفكريِّا، وأف يكوف التعاطف مع أصحأّا ثابًتا ومؤكًدا.

القائم، بل  ويبلحظ ُب ىذا الشاىد أال ٰبسب فقط من خبلؿ التأييد والتعاطف
 يشمل مدى قابلية غّب ا٤بؤيدين ألف يكونوا مؤيدين. 

وأف ٲبثل ا٤بعتنقوف لقضية القوة السياسية كثرة عددية تبلغ مستوى القاعدة ا١بماىّبية، ٕبيث 
 أو األمة. « الشعب»يصل مستوى تلك القاعدة إىل أهنا تكاد ٛبثل موقف 

ستويات االجتماعية ٕبيث ال ٲبكن وأف ٛبثل ىذه الكثرة ٭باذج متعددة من ٝبيع ا٤ب
تقييدىا ٗبستوى اجتماعي معْب أو فئة اجتماعية، ويشمل ىذا الشاىد وجود عناصر 

 ات آّتمع.طبقاجتماعية متميزة من كل 

وأف ٙبقق الكثرة العددية بعناصرىا ا٤بختلفة اخَباقًا واضًحا ّٓاؿ ومستوى السلطة 
 .(1)القائمة

رد الفعل ا٤بناسب إذا حاوؿ أعداؤىا التأثّب ُب قوهتا أو  وأف ٛبلك ىذه القوة دائما
إضعافها؛ ٕبيث يتطلب رد الفعل ا٤بطلوب اإلمكانيات ا٤بادية البلزمة واالستعداد للبذؿ 

 .(2)والتضحية بصفة دائمة ويقظة

وأف يؤكد حجم القوة السياسية ُب الواقع: ا٤بفاوضات وا٤بعاىدات واالتفاقات السرية 
                                      

 ( مثل مؤمن آؿ فرعوف. 1)
}ِمَن الُمْؤِمِنيَن ا ُب القرآف للتضحية ذاهتا، وذلك كما ُب قولو تعاىل: ( ومن ىنا كاف االستعداد للتضحية مساويً 2)

ُهْم َمْن يَػْنَتظِ  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ ُلوا تَػْبِدياًل{رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهلَل َعَلْيِو َفِمنػْ ، فمن قضى ٫ببو ُر َوَما َبدَّ
 ىو الذي مارس التضحية، ومن ينتظر ىم أصحاب االستعداد لبذؿ ىذه التضحية.
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 القوة السياسية وأعدائها أصحاب السلطة. والعلنية بْب

فإذا بلغ موقع من مواقع الدعوة مرحلة القوة السياسية بشواىدىا ا٤بذكورة.. فإف على 
أصحاب ىذا ا٤بوقع بدء ا٤بمارسة السياسية؛ ابتداء من طرح التصور السياسي ٥بم، 

 وا٤بنطلق من واقعهم القائم ومرحلتهم العملية.

السياسية ا١باىلية ُب مواجهتها للدعوة تقـو على منع الدعوة  ومن ىنا فإف ا٤بمارسة
 من ٙبقيق أيٍّ من ىذه العناصر:

 فَبفض التعامل مع أصحاب الدعوة كطرؼ لو وجوده وتأثّبه..

 وتسعى إىل منع الدعوة من الوصوؿ بقضيتها إىل الرأي العاـ والتأثّب فيو..

ب الدعوة إذا عجزت عن ٧باربة وُب ىذا الصدد ٙباوؿ ا١باىلية تشويو صورة أصحا
 قضيتها..

وتسعى إىل منع وصوؿ قضية الدعوة إىل ا٤بستويات االجتماعية القريبة من أصحاب 
 السلطة والقرار السياسي..

أو وصوؿ أصحاب الدعوة أنفسهم إىل ىذه ا٤بستويات بتضييق فرص ىذا الوصوؿ، 
 سواء من الناحية ا٤بادية أو األدبية..

ات ا١باىلية مواقع قوهتا بسياج ٰبميها من أي اخَباؽ، ابتداًء من كما ٙبيط ا٢بكوم
دقة اختيار العناصر ا٤برشحة للدخوؿ ُب ىذه ا٤بواقع، حٌب ال يدخلها أي عنصر يُتوسم 

 فيو ا٣بّب أو حٌب ٦برد االستعداد أو القابلية.

كما تسعى إىل وصف أصحاب الدعوة بالقلة غّب ا٤بؤثرة، والتأكيد دائما على 
 «..!!قياداتو ا٢بكيمة»وراء « الشعب»ووقوؼ « ا١بماىّب»ورفض « القاعدة»بلمة س
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وُب حاؿ اضطرار ا٢بكومات ا١باىلية ا٤بعادية للدعوة إىل عقد أي اتفاؽ مع 
 الدولة.« مهابة»أصحأّا فإف ذلك يكوف ُب سرية تامة؛ حرًصا على 

ا إىل مرحلة القوة وإذا كاف طرح التصور السياسي للحركة اإلسبلمية عند وصو٥ب
مهمة » لػ فإف ىناؾ شروطًا أخرى ٛبثل ُب ا٢بقيقة ٞباية ..شرطًا أساسيِّا السياسية

 من عدة أخطاء أساسية:« الطرح

طرح التصور السياسي للحركة من خبلؿ النظريات السياسية غّب  الخطأ األوؿ:
 اإلسبلمية ادعاًء للصفة العلمية للنظرية ا٤بطروحة.

ئ عن ا٥بزٲبة النفسية أماـ ا٤بناىج ا١باىلية الٍب يزعموف ٥با الصفة وىذا ا٣بطأ ناش
 العلمية واألكادٲبية.

عن نزع الصفة العلمية عن التصور اإلسبلمي وقضاياه، حٌب إف ا١باىلية أيًضا  وناشئ
 .(1)ترفض وبصورة حا٠بة إدخاؿ ىذه القضايا ُب ٦باؿ البحوث العلمية

سي للحركة من خبلؿ ٘بربة إسبلمية تارٱبية، مثل طرح التصور السيا الخطأ الثاني:
 .(2)مرحلة الدولة اإلسبلمية التارٱبية لؤلمة

فيتكلم صاحب ىذا ا٣بطأ دائما ُب شكل الدولة اإلسبلمية ُب ا٤باضي بكل 
مصطلحاهتا و٭بطها الشكلي، حٌب أصبح التعامل مع ىذه ا٤بصطلحات ىو ا٤بعُب 

 دوف ا٤بضموف الشرعي الصحيح للحكم. األساسي للرجوع إىل ا٢بكم اإلسبلمي

وىذا ا٣بطأ ناشئ عن الوقوؼ بالتصور اإلسبلمي عند مرحلة تارٱبية دوف االمتداد 

                                      
 ( نقصد بذلك البحوث الر٠بية مثل ا٤بناىج التعليمية ورسائل الدكتوراة.1)
 العباسية..-( مثل الدولة األموية2)
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 ّٔذا التصور إىل الواقع القائم.

طرح التصور السياسي للحركة من خبلؿ الربنامج اإلسبلمي الخطأ الثالث: 
 لئلصبلح، والذي سيكوف عندما تقـو الدولة اإلسبلمية.

ف ٙبديد التصور السياسي للحركة اإلسبلمية من خبلؿ ا٤بنطلق السلفي.. وٙبديد إ
النظرية السياسية با٢بق الشرعي والدين ا٣بالص.. ىو الرد ا٤بباشر على أصحاب ا٣بطأ 

 األوؿ.

من خبلؿ ا٤برحلة الٍب ٛبر ّٔا -وٙبديد التصور السياسي العاـ للحركة اإلسبلمية 
ا.. ىو الرد على أصحاب ا٣بطأ ا دقيقً ٙبديدً  -ن ىذه ا٤بواقعالدعوة فعبل ُب كل موقع م

 الثاين. 

  .أما ا٣بطأ الثالث.. فهو الذي يتطلب مناقشة مباشرة.

فالربنامج خطة تفصيلية موقوتة، منبثقة عن تصور، و٧بقَّقة ُب واقع، فكيف يتحدد 
 برنامج بغّب واقع؟

مشاكلها؛ لذا كاف البد من تعريف  إف ا١باىلية تريد أف ُٙبَمّْل التصور اإلسبلمي كل
 للمشكلة الٍب ٯبب أف نواجهها بالتصور السياسي اإلسبلمي. 

فا٤بشكلة اإلسبلمية ىي ا٤بشكلة الٍب تقابل الفكر اإلسبلمي ُب طريقو إىل الواقع 
 اإلسبلمي.

وأي مشكلة خارج ىذا اإلطار وىذا ا٤بسار ىي مشكلة جاىلية، ال يعا١بها إال التفجّب 
 مي للواقع وترتيبو من جديد حسب التصور الصحيح.اإلسبل

واالستفزاز ا١باىلي للحركة اإلسبلمية بأهنا ال ٛبلك برنا٦با سياسيِّا أمٌر ال ٯبب 
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 االستجابة لو.

 ٫بن ٭بلك التصور السياسي..

 ٫بن ٭بلك النظرية السياسية..

وكل من يريد أما الربنامج السياسي.. فبلبد أف ٭بلك الواقع لكي نتمكن من طرحو، 
برنا٦بنا السياسي عليو أوال أف يعطينا الواقع ويسلم قيادتو، وليكن شعارنا ُب الرد على 

 «. أعطك برنا٦بي ..أعطِب واقعك»أصحاب ىذا االستفزاز: 
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 «: تمهيد»قيمة الممارسة السياسية 

ع وألجل أف نبدأ تقييم ا٤بمارسة السياسية ٯبب أف نقارف بْب طبيعة ىذه ا٤بمارسة م
 أساليب ا٢بركة اإلسبلمية. 

وقد اتفقنا أف األساليب األساسية للحركة اإلسبلمية ىي: التبليغ بالكلمة، واستخداـ 
القوة، وإقامة السلطة.. أما ا٥بجرة والعزلة فهي تصرؼ اضطراري يتحتم عند اليأس من 

طراري االستجابة، والفرؽ بينهما: أف ا٥بجرة تصرؼ اضطراري ٝباعي، والعزلة تصرؼ اض
 فردي... وال ٚبرج أساليب العمل عن ىذا اإلطار العاـ.

أما العبلقة بْب ىذه األساليب.. فيثبت فيها أف استفاضة الببلغ، وإقامة ا٢بجة، 
والدعوة بالكلمة، ىي ا٣بط األصلي للحركة، وأف خط القوة ىو ُب االبتداء إلنشاء فرصة 

رصة، وُب االنتهاء.. إلقامة السلطة وإنشاء الدعوة بالكلمة.. عندما ٛبنع ا١باىلية ىذه الف
 الدولة.

 أما موقع الممارسة السياسية من ىذا اإلطار فهو: 

أف ا٤بمارسة السياسية ٙبقق ضبط العبلقة بْب أساليب ا٢بركة ذاهتا من ناحية، 
 وأساليب ا٢بركة بالنسبة للواقع من ناحية أخرى.

 يل الواقع وموضع الدعوة..فهي الٍب تفرض أسلوب التبليغ بالكلمة بعد ٙبل

 وىي الٍب تفرض أسلوب القوة عندما ُٛبنع الدعوة من فرصة االتصاؿ بالناس..

وىي الٍب ٙبلل آثار القوة ُب الواقع وتؤكد تلك اآلثار لتحقيق غاية ا٢بركة األصلية، 
 وىي إقامة دولة الدعوة وا٥بداية.

.. ولكنها الضابط لكل أساليب إًذا فا٤بمارسة السياسية ليست أسلوبًا قائًما بذاتو
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 ا٢بركة.. ٕبيث يتحقق ا٥بدؼ األساسي للدعوة من خبلؿ أي أسلوب.

 فهناؾ مثبًل أسلوب الدعوة وأسلوب القوة..

وىناؾ السياسة الضابطة للعبلقة بْب ىذين األسلوبْب الٍب تضمن ّٔا الدعوة اال٘باه 
 باألسلوب ا٤بناسب ٫بو ٙبقيق ا٥بدؼ النهائي..

ا٤بمارسة السياسية إيقاؼ أسلوب استخداـ القوة وقد ٙبتمو، وُب كبل  فقد تفرض
 االفَباضْب يكوف ٙبقيق ا٥بدؼ ىو األمر القائم ا٤بطلوب.

 ىذه ىي قيمة ا٤بمارسة السياسية على مستوى أساليب ا٢بركة. 

ة أما قيمة ا٤بمارسة السياسية على مستوى الكيانات ا٤بتعددة ُب الواقع الواحد.. فإهنا قيم
ضخمة، وىي إدخاؿ الكيانات ا٤بتعددة للدعوة ضمن إطار ا٢بركة الواحدة.. دوف عبلقة حركية 
مباشرة بْب ىذه الكيانات، باعتبار صعوبة تلك العبلقة منهجيِّا وحركيِّا، بل إف فرض التصور 
السياسي الصحيح للحركة ىو الذي سيعطي لكل كياف ٗبنهجو الذي يتبناه مساحتو الصحيحة 

واقع ا٢بركي، ويصبح ضبط ىذه ا٤بساحة وتلك العبلقة بالزيادة أو التحجيم مرتبطًا ّٔذا ُب ال
 التصور وتلك ا٤بمارسة.

كيانات متعددة « دولة أو إقليم أو منطقة»واحد للدعوة « موقع»فقد ينشأ ُب 
و٨بتلفة، وعندئذ ٯبب منع الصراع بتحديد العبلقة السياسية بْب ىذه الكيانات، أو ٗبعُب 

خر: طرح التصور السياسي للحركة اإلسبلمية الذي يرى فيو كل كياف منهجيتو الٍب آ
يتصورىا وحركتو الٍب ٲبارسها، ٕبيث ينشأ ا٤بوقف الواحد ١بميع كيانات ا٢بركة بصورة 

 سياسية صحيحة.

وكذلك، فإف تحديد التصور السياسي للحركة اإلسالمية سيسد ثغرات خطيرة 
 في منهج الدعوة..



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 30

مصلحة »: ثغرة ا٣بروج عن األحكاـ الشرعية ُب ٩بارسة الدعوة بادّْعاء اوأخطرى
، حيث يسد التصور السياسي للدعوة بصبغتو السلفية ىذه الثغرة على أصحاب «الدعوة

 ىذا االدعاء.

االرتداد عن خط ا٤بواجهة بالقوة بادعاء العمل السياسي وٙبديد  ا:وأخطرىا أيضً 
ىذه الثغرة أيًضا  يسد -ٗبا فيو بُعد ا٤بمارسة بالقوة-عددة التصور السياسي بأبعاده ا٤بت
 على أصحاب ىذا االدعاء.

وبذلك ال تصبح السياسة الفتة فوؽ أي موقف باطل أو مرحلة ضعف.. بل يصبح 
التصور السياسي للحركة اإلسبلمية ضابطًا لكل العبارات وا٤بصطلحات الٍب تشكل خطرًا  

 وانًا لؤلىواء والَباجع وا٣بلل.كبّبا على الدعوة إذا أصبحت عن

 فبل تصبح عبارات عائمة.. بل تتحدد وتستقر وتنضبط.
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 البناء الفكري للنظرية السياسية:

 ،«السياسة اإلسبلمية»إف األسلوب األفضل ُب طرح النظرية ىو البدء بتعريف 
 يتم طرح النظرية.. وبتحليل عناصر التعريف

الدعوة العا٤بية « لدولة»ا٤بنشئة « ا١بماعة»ىي حكمة  والسياسة اإلسالمية:
 ا٢بق.« ٢بضارة»ا٤بقيمة « ا٣ببلفة»

 «:بناء النظرية السياسية»حكمة الجماعة 

أف ا٢بكمة: ىي حاسة الصواب الكامنة ُب كياف الداعية، ٧بددة لو ُب على اتفقنا 
 صوؿ إىل الغاية.واقع الدعوة.. سبيل الو 

 وىذا ىو ا٤بفهـو الفردي للحكمة.

فإذا ٙبدد ا٤بفهـو ا١بماعي للحكمة.. كاف ىذا ا٤بفهـو ىو السياسة.. فإذا قلنا: إف 
، وعلى ىذا.. فإف حكمة الجماعةكانت السياسة ىي   سياسة الفردا٢بكمة ىي 

ا٢بق، واإلنساف، »النظرية السياسية اإلسبلمية تتحدد أساًسا بعناصر ا٢بكمة األربعة: 
 «.والواقع، والغاية

وارتباط ىذه العناصر با٤بستوى ا١بماعي للدعوة ىو الذي ٰبدد إطار النظرية 
السياسية؛ ٕبيث يكوف غياب أي عنصر من عناصر ا٢بكمة األربعة أو ا٣بلل ُب العبلقة 

 الصحيحة بْب ىذه ا١بوانب سبًبا ُب عدـ ٙبديد ىذا اإلطار.
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ىالغصلىاألول

ىنبىاألولىمنىجوانبىالنظروظالجا

ى«الحق»

 ( شواىد الحق في الممارسة السياسية:1) 

 ومن بناء النظرية السياسية ٙبققت شواىد ا٢بق ُب ا٤بمارسة السياسية..

َسلََّمة الٍب ندخل ّٔا واقع ا٤بمارسة، 
ُ
وما نعنيو بشواىد ا٢بق: ىي تلك ا٢بقائق ا٤ب

ال تتجاوزىا ا٤بمارسة ُب كل أحوا٥با، وىذه  وىي غّب مستنبطة من ا٣بربة السياسية، كما
 الشواىد ىي:

 )أ( المضموف:

سبق القوؿ بأف السياسة ىي ا٤بفهـو ا١بماعي للحكمة.. وعلى أساس ىذه ا٢بقيقة 
يكوف بناء النظرية السياسية ىو االرتفاع ٔبوانب ا٢بكمة إىل ا٤بستوى ا١بماعي، وذلك 

 ٗبقتضى ا٢بق.

السياسة ما كاف فعاًل »نب ا٢بق ُب بناء النظرية، فيقوؿ: ويصور اإلماـ ابن القيم جا
اهلل  صلى معو الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد، وإف لم يصنعو الرسوؿ

، ومن قاؿ: ال سياسية إال ٗبا نطق بو الشرع فقد غلَّط ، وال نزؿ بو وحيعليو وسلم
 «...بالسنن الصحابة؛ فقد جرى من ا٣بلفاء الراشدين ما ال ٯبحده عامل

وىذا موضع مزلة أقداـ ومضلة أفهاـ، وىو مقاـ ضنك، ومعَبؾ »ويقوؿ ابن القيم: 
صعب، فرَّط فيو طائفة فعطلوا ا٢بدود، وضيعوا ا٢بقوؽ، وجرَّءوا أىل الفجور على 
الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقـو ٗبصاّب العباد، ٧بتاجة إىل غّبىا، وسدُّوا على 
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حيحة من طرؽ معرفة ا٢بق والتنفيذ لو، وعطلوىا مع علمهم وعلم أنفسهم طرقًا ص
 غّبىم قطًعا أهنا حق مطابق للواقع ظنِّا منهم منافاهتا لقواعد الشرع.

ولعمر اهلل، إهنا مل تناِؼ ما جاء بو الرسوؿ، وإف نافت ما فهموه من شريعتو 
قصّب ُب معرفة باجتهادىم، والذي أوجب ٥بم ذلك نوع تقصّب ُب معرفة الشريعة وت

الواقع وتنزيل أحدٮبا على اآلخر، فلما رأى أولياء األمور ذلك، وأف الناس ال يستقيم ٥بم 
أمرىم إال بأمر وراء ما فهمو ىؤالء من الشريعة.. أحدثوا من أوضاع سياستهم شرِّا طويبًل 

ع ٚبليص وفساًدا عريًضا، فتفاقم األمر وتعذر استدراكو، وعز على العاِلمْب ٕبقائق الشر 
 النفوس من ذلك واستنقاذىا من تلك ا٤بهالك... 

وأفرطت طائفة أخرى قابلت ىذه الطائفة فسوغت من ذلك ما يناُب حكم اهلل 
 ورسولو.. 

وكبل الطائفتْب أُتَِيت من ِقَبل تقصّبىا ُب معرفة ما بعث اهلل بو رسلو وأنزؿ بو كتبو؛ 
الناس بالقسط.. وىو العدؿ الذي قامت بو فإف اهلل سبحانو أرسل رسلو وأنزؿ كتبو ليقـو 

األرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدؿ وأسفر وجهو بأي طريق كاف.. فَػَثمَّ شرع 
 .اهلل ودينو

واهلل سبحانو أعلم وأحكم وأعدؿ من أف ٱبص طرؽ العدؿ وأماراتو وأعبلمو 
بل ٯبعلو منها وال ٰبكم بشيء.. ٍب ينفي ما ىو أظهَر منها وأقوى داللًة وأبْػَْبَ أمارة، ف

ٗبا شرعو من الطرؽ أف  سبحاوً َحعانىعند وجودىا وقيامها ٗبوجبها، بل قد بْب 
مقصوده إقامة العدؿ بْب عباده وقياـ الناس بالقسط، فأي طريق استخرج ّٔا العدؿ 

 والقسط فهي من الدين ليست ٨بالفة لو.. 

الشرع، بل موافقة ٤با جاء بو، بل فبل يقاؿ: إف السياسة العادلة ٨بالفة ٤با نطق بو 
تبًعا ٤بصطلحاتكم وإ٭با ىي عدؿ اهلل ورسولو « سياسة»وجزء من أجزائو، و٫بن نسميها 
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 .(1)«ظهر ّٔذه األمارات والعبلمات

 )ب( العقيدة:

وىي ا٤برجعية العليا  «الحكم والنسك والوالء»وىي التوحيد ٗبرتكزاتو الثبلث: 
 ونظاـ الدولة.للممارسة السياسية وا٢بركية 

موقف يُػَعلُّْم فيو األمة قيمة العقيدة والتوحيد  اهلل عليو وسلم صلى لقد كاف لرسوؿ اهلل
 ُب واقع الصراع وا٤بواجهة، وىو ما كاف بعد غزوة أحد.

فبعد الغزوة أراد أبو سفياف أف ٰبقق نتيجة سياسية للحرب، فوقف خطيًبا بْب 
 أيب قحافة؟ أفيكم عمر؟ا١بموع فسأؿ: أفيكم ٧بمد؟ أفيكم ابن 

أالَّ يَػُردَّ عليو أحد، حٌب ال يكوف ُب الرد  صلى اهلل عليو وسلم وكاف موقف الرسوؿ
عليو استفزاز ٯبعلو يعاود ا٥بجـو على ا٤بسلمْب وىم غّب مستعدين بعد، حيث كاف 

ف يدرؾ أف أبا سفياف كاف ال يريد إال ىؤالء الثبلثة، وأ اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل
 ولكن أبا سفياف قاؿ بعد ذلك: اعُل ىبل!. عدـ الرد سيجعلو يشعر أنو قد حقق غايتو.

صلى اهلل  فتغّبت حسابات ا٤بوقف.. أصبحت العقيدة ىي األساس، فقاؿ رسوؿ اهلل
ى َأْعلَ  اهللُ  :ُقوُلوا»، َما نَػُقوُؿ؟ قَاَؿ: اهللِ يَا َرُسوَؿ  :قَاُلوا «؟َأاَل ُتِجيُبوا َلوُ » :عليو وسلم

َأاَل ُتِجيُبوا »: اهلل عليو وسلم صلى ُعزَّى َواَل ُعزَّى َلُكْم، فَػَقاَؿ النَّيبُّ ال قَاَؿ: ِإفَّ لََنا« َوَأَجل  
 .(2)«َمْوالَنَا َوالَ َمْوَلى َلُكمْ  اهللُ ُقوُلوا »، َما نَػُقوُؿ؟ قَاَؿ: اهللِ قَاَؿ: قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ  «َلُو؟

 يرد أحد من المسلمين، ولكن عندما يكوف األمر لقد كاف حسابات الموقف أال
                                      

 (.16 – 14( السياسة الشرعية البن القيم، بتصرؼ )1)
 (.6/48، 126، 5/100، 4/79( أخرجو البخاري )2)
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 متعلقا بالعقيدة ال يكوف الصمت.

ففي الوقت الذي كاف ا٤بسلموف فيو ُب أشد ا٢باجة إىل من يشاركهم قتاؿ ا٤بشركْب 
اْرِجْع »رجبًل مشرًكا يريد القتاؿ معو ويقوؿ لو:  اهلل عليو وسلم صلى يرفض رسوؿ اهلل
 ..(1)«ْشِرؾٍ فَػَلْن َأْسَتِعيَن ِبمُ 

 وبالتفكّب ا٤بادي ُب ا٤بوقف كاف ٲبكن قبوؿ مشاركة ىذا الرجل.

ويأٌب رجل آخر إىل الرسوؿ ويقوؿ: أقاتل أو أسلم؟ فيمنعو الرسوؿ من القتاؿ معو 
عمل »: عليو الصبلة والسبلـفبايع وقاتل فُقتل، فقاؿ « بل أسلم، ثم قاتل»ويقوؿ لو: 

 ..(2)« وأجر كثيًراقلياًل 

 فكّب ا٤بادي ُب ا٤بوقف كاف ٲبكن تأجيل البيعة؛ ألف القتاؿ دائر.وبالت

 وُب وقت القتاؿ تقاـ صبلة ا٢برب لتصلي ٝباعة من ا٤بسلمْب وٙبميها األخرى..
 وبالتفكّب ا٤بادي كاف ٲبكن تأجيل الصبلة حٌب ال يضيع الوقت وتتأثر إمكانات القتاؿ.

إال اهلل، وىذا سؤاؿ يسألو صحايب  ال إلو :وُب القتاؿ يرفع السيف عن كل من قاؿ
يا رسوؿ اهلل، »عن ا٤بقداد بن األسود أنو أخرب أنو قاؿ:  ،اهلل عليو وسلم صلى لرسوؿ اهلل

أرأيت إف لقيت رجبًل من الكفار فقاتلِب فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ٍب الَذ 
 «ِمِبّْ بشجرة فقاؿ: أسلمت هلل، أفأقتلو يا رسوؿ اهلل بعد أف قا٥با؟

فقلت: يا رسوؿ اهلل..! إنو  :قاؿ« ال تقتلو!»: اهلل عليو وسلم صلى قاؿ رسوؿ اهلل
ال تقتلو، فإف »قد قطع يدي، ٍب قاؿ ذلك بعد أف قطعها، أفأقتلو؟ قاؿ رسوؿ اهلل: 

                                      
 (.1558، 4/127(، والَبمذى )1817، 3/1449( أخرجو مسلم )1)
 ( من حديث الرباء بن عازب.24/6( البخاري ُب ا١بهاد )2)
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 .(1)«قتلتو فإنو بمنزلتك قبل أف تقتلو، وإنك بمنزلتو قبل أف يقوؿ كلمتو التي قاؿ

لعبلقة بْب ا٢بركة اإلسبلمية وعقيدة القدر واألسباب، وُب إطار العقيدة تكوف ا
اهلل عليو  صلى كأقوى أسلحة القتاؿ، ففي غزوة األحزاب ينظّْم الرسوؿُ   فيدخل الدعاءُ 

 كلَّ أمورِه ويَػُعدُّ كلَّ عدتو ٍب يقوؿ:   وسلم

إف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره، ادُع اهلل يا براء أف يهزمهم »
 .(2)«عليهم وينصرنا

أنو إذا كاف البشر ٰبققوف أىدافهم بقوهتم  اهلل عليو وسلم صلى ٍب يعلمنا النيب
 .(3)«إنما تنصروف وترزقوف بضعفائكم»وإمكانياهتم ا٤بادية فلسنا مثلهم، فيقوؿ: 

 .(4)ألهنا دعوة ربانية.. تقـو بالقدر و٥با أسباب وسنن

اء على عقيدة أىل السنة وا١بماعة ومن ىنا فإف شيطنة الطرؼ ا١باىلي تعترب القض
ألف عقيدة التوحيد ىي القادرة على تربية ا٤بسلم وإعداده للمواجهة  أوََّؿ أىدافها..

الصحيحة، وىي القادرة على مواجهة ا١باىلية بكل ا٘باىاهتا، وىي الٍب يكتب ألىلها 
 الشهادة بإذف اهلل إذا كاف القتل ُب سبيل اهلل..

 )ج( القوة:

تفرض ا٢بق كمضموف للنظرية وا٤بمارسة السياسية، وىي مقتضى االعتقاد وىي الٍب 

                                      
 ( عن ا٤بقداد بن األسود.95( أخرجو مسلم ُب اإلٲباف رقم )1)
 (.2703صلح ُب الدية )( أخرجو البخاري، كتاب الصلح، باب ال2)
 .2896( أخرجو البخاري، كتاب ا١بهاد، باب َمِن اْستَػَعاَف بِالضَُّعَفاِء َوالصَّا٢ِبَِْب ُب ا٢بَْرِب، ح3)
 للكاتب.« قدر الدعوة»( يراجع كتاب 4)
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با٤بواجهة ا٢بتمية مع ا١باىلية، فليست ا٤بواجهة فكرة مستنبطة من ٩بارسة الواقع.. 
قبل أف يبدأ  اهلل عليو وسلم صلى ولكنها حقيقة ثابتة قبل ا٤بمارسة، َعِلَمَها رسوؿ اهلل

 دعوتو.

بعد نزوؿ الوحي عليو وقبل  اهلل عليو وسلم صلى بن نوفل النيبَّ وىذا ما أخربه بو ورقُة 
فَػَقاَؿ َرُسوُؿ «. يَا لَْيَتِِب ِفيَها َجَذًعا، لَْيَتِِب َأُكوُف َحيِّا ِإْذ ٱُبْرُِجَك قَػْوُمكَ »أف يعلن دعوتو: 

ٌل َقطُّ ٗبِْثِل َما نَػَعْم، ملَْ يَْأِت َرجُ »قَاَؿ: « َأَوُمْخرِِجيَّ ُىْم؟»: اهلل عليو وسلم صلى اهللِ 
 .(1)«، َوِإْف يُْدرِْكِِب يَػْوُمَك أَْنُصْرَؾ َنْصرًا ُمَؤزَّرًاِإالَّ ُعوِديَ ِجْئَت ِبِو 

 )د( الثبات:

وأىم شواىد انطبلؽ ا٤بمارسة السياسية من ا٢بق ىو ثبات ا٣بط السياسي ٥بذه ا٤بمارسة؛ 
اماتو، حٌب يبلغ األمر أف يصبح ا٣بط ألف ا٢بق يرفع ا٤بمارسة السياسية فوؽ ظروؼ الواقع وزع
 السياسي ىو الذي ينخرط بو الواقع وتنتظم بو الزعامات.

إف أكرب دالئل البعد عن ا٢بق ىو التفاؼ ا٣بط السياسي حوؿ منحنيات الواقع وااللتواء 
 فوؽ عقباتو، وكذلك التلوف بلوف كل زعامة جديدة واالصطباغ بصبغتها.

 األوىل ٭بوذًجا ٥بذا الثبات: وقد قدمت الفَبة اإلسبلمية

ابتداًء من أخطر مستويات ا٤بواقف السياسية، مثل إصرار أيب بكر الصديق على جعل 
واختار أسامة  اهلل عليو وسلم صلى أسامة بن زيد على رأس ا١بيش الذي جهزه الرسوؿ

 هلل عليو وسلما صلى وانتهاًء بأبسط مستوياهتا، مثل ا٤برأة الٍب جاءت إىل رسوؿ اهلل. لقيادتو.

                                      
 (.160، وغّبه(، ومسلم ُب اإلٲباف )3212( أخرجو البخاري ُب بدء الوحي )1)



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 27

 .(1)وقالت: أعطِب

 ( المفاصلة الفكرية بين السياسة اإلسالمية والجاىلية:2)

وكنتيجة للتقابل بْب النظرية اإلسبلمية وا١باىلية أصبح لكل نظرية مصطلحاهتا، 
وأصبح التقابل بْب مصطلحات كل نظرية ٲبثل أخطر معامل الصراع بْب اإلسبلـ 

 صراع عناصره الثابتة: وا١باىلية، كما أصبح ٥بذا ال

 تقييم كل طرؼ ٗبصطلحات الطرؼ اآلخر. -

 فرض كل طرؼ ٤بصطلحاتو كداللة على قوتو وغلبتو ُب الصراع. -

٧باولة ا٣بلط بْب ا٤بصطلحات اإلسبلمية وا١باىلية لتغييب التصور اإلسبلمي  -
 السياسي الصحيح.

 )أ( معركة المصطلحات السياسية:

النظرية السياسية ٗبناىج ومصطلحات غربية. وا٤بثاؿ  وأساس ا٤بعركة ىو ٙبديد
التارٱبي على ذلك ٙبليل كل ظواىر الدعوة اإلسبلمية با٤بناىج الغربية، وىذا التحليل 
ليس ٦برد ٧باولة للمعرفة ولكنو التفاؼ حوؿ الدعوة ووضعها ُب ميزاهنم الفكري 

كومة االحتماالت، وىي وا٤بنهجي، وإعطاء االنطباع بأهنا ظاىرة خاضعة للدراسة و٧ب
                                      

 لئن جاءني ماؿ ألعطينك ىكذا )بيديو( وىكذا وىكذا،صلى اهلل عليو وسلم:  فقاؿ ٥با رسوؿ اهلل( ».. 1)
قالت: وإذا مل أجد أبا  .ستجدين أبا بكرفقالت: يا رسوؿ اهلل.. وإذا مل أجدؾ؟ وكأهنا تعِب: إذا مت. قاؿ: 

بْب رسوؿ اهلل فلما كانت خبلفة أيب بكر جاءت ا٤برأة وقالت أليب بكر ما دار بينها و  ستجدين عمر.بكر؟ قاؿ: 
«. صلى اهلل عليو وسلم، فأمرىا أف تأخذ بيدىا مرة واحدة كما وصف ٥با رسوؿ اهلل، ٍب ضاعف ٥با العدد ثبلثًا

 – 7/21/3659) )لو كنت متخًذا خلياًل(أخرجو البخاري ُب ا٤بناقب، باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 فتح(.
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؛ حيث اهلل عليو وسلم صلى فكرة شيطانية قدٲبة حاولتها أقواـ جاىلية سابقة منذ ىود
ن حدود ذلك وليس حاولوا تفسّب الرسالة والدعوة بأهنا ٦برد إصابة من اآل٥بة وال ٚبرج ع

 .{..}ِإْف نَػُقوُؿ ِإالَّ اْعتَػَراَؾ بَػْعُض َآِلَهِتَنا ِبُسوءٍ : ىناؾ تفسّب غّبه

ولكن ا٤بوقف الصحيح ىو فرض واقع الرسالة عليهم بأف يدخلهم معو ُب شهادتو 
 عليهم بالرباءة من الشرؾ.

}قَاَؿ ِإنِّي ُأْشِهُد اهلَل  : ميزاهنم.. أدخلهم ىم ُب ميزانوفبدال من أف تدخل الرسالة ُب
 .[03]ىود:  {َواْشَهُدوا َأنِّي بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوفَ 

 الوحي والرسالة ىو أف بعض آ٥بة ا١باىلية أصابت النيب بسوء!!إف تفسّب 

وىذه ا٤بعركة موضوعها الرئيسي ٧باولة ا١باىلية وضع الطرؼ اإلسبلمي ُب ميزاهنا 
التصوري، مثلما كانت الشيوعية تفسر ا٢بركة اإلسبلمية تفسّبا ماديِّا، وأف الصراع بْب 

 وا١باىلية صراع طبقي. اإلسبلـ

ة ظهور ا٤بصطلحات ا٤بعادية ٰبتم ا٢بساسية الشديدة ُب قبوؿ أي ومتابعة بداي
 مصطلح مل يرِد فيو نص شرعي.

مثل قبوؿ تسمية الشورى دٲبقراطية؛ ىو الذي انتقل إىل مصطلح اإلسبلـ 
الدٲبقراطي، والذي يعِب: أف ىذا الدين بكليتو دٲبقراطي، ٩با أنشأ بدوره مصطلح 

، والذي أظهر بدوره مصطلح التطرؼ «ـ ا٤بعتدؿاإلسبل»االعتداؿ الذي ٙبوؿ إىل 
 واإلرىاب واإلسبلـ السياسي.

٤بعركة ا٤بصطلحات ىو تفريغ التصور اإلسبلمي من مضمونو  األساسيوا٣بط 
 العقدي الصحيح.
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، «تقنْب الشريعة»يتحوؿ إىل مصطلح « ا٢باكمية»ا٤بصطلح الشرعي الصحيح ف
 !«..تنقية القوانْب»الذي ٙبوؿ بدوره إىل: 

 القضاء على حقيقة الوالء للدين.« اإلنسانية»ا٤بقصود من و 

 ٙبوؿ الدين إىل ظاىرة فكرية.« الثقافة»ا٤بقصود من و 

 القضاء على ا٤بفاصلة.« اآلخر»ا٤بقصود من و 

عن واقع الناس ىي مهمة جاىلية أساسية « اإلسبلمي»إف ٧باولة إبعاد التصور 
 ١باىلية..تظهر ُب كل ا٤بواقف واألفكار السياسية ا

حٌب عندما تضطر ا١باىلية إىل التسليم بأي مرحلة قد تصل إليها ا٢بركة اإلسبلمية 
 فإف ىذه احملاولة ال ٚبتفي.

، عندما ىاجر إىل يثرب ٠باىا ا٤بدينة؛ لكن اهلل عليو وسلم صلى فهذا رسوؿ اهلل
ع ّٔا إىل مرحلة ا٤بنافقْب ُب إطار مواجهة النتائج الٍب وصلت إليها الدعوة ٰباولوف الرجو 

ُهْم يَا َأْىَل ما قبل ا٥بجرة؛ من خبلؿ التسمية القدٲبة، قاؿ تعاىل:  }َوِإْذ قَاَلْت طَائَِفٌة ِمنػْ
ـَ َلُكْم فَاْرِجُعوا  .[31]األحزاب:  {يَػْثِرَب اَل ُمَقا

وىناؾ مصطلحات مشَبكة، قد تُقرر من جانب النظرية اإلسبلمية من حيث اللفظ؛ 
ّب أف تفهم ٗبدلو٥با ُب السياسة ا١باىلية، ٩با يصّب بو األمر أشد خطرًا؛ أف فيصّب األمر ا٣بط

تفرض ىذه ا٤بصطلحات ٗبدلو٥با ا١باىلي فتنتفي داللتها الصحيحة ُب النظرية اإلسبلمية، 
 .الحريةو الثورةو٥بذه ا٤بصطلحات أمثلة مشهورة أٮبها مصطلح 

 «.رفض الواقع.. الغضب.. العنف»ة فالثورة ُب النظرية ا١باىلية.. تعِب بصورة مطلق

وىي أبرز عناصر أي ثورة جاىلية، ولعل أوضح أمثلتها الثورة الفرنسية الٍب حدثت 
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 خبل٥با أىواؿ تارٱبية تفوؽ مآسيها مأساوية األوضاع الٍب جاءت الثورة للقضاء عليها.

وجوًدا لعناصر  إىل النظرية السياسية اإلسبلمية فإننا نرى« الثورة»فإذا انتقلنا ٗبصطلح 
 مصطلح الثورة ولكنو وجود صحيح.

 حيث نرى الرفض موضوعيِّا.. والغضب واعًيا.. والعنف منضبطًا..

ّٔذه العناصر الصحيحة كاف من ا١بائز اعتباره « الثورة»فإذا ما أصبح مصطلح 
 مصطلًحا من مصطلحات النظرية السياسية اإلسبلمية.

التغيّب، والغضب الواعي ُب التعامل،  حيث سيكوف الرفض ا٤بوضوعي للواقع ُب
 والعنف ا٤بنضبط ُب ا٤بواجهة.

فالثورة اإلسبلمية ليست ٦برد رفض للواقع، ولكن للباطل ُب ىذا الواقع، ٕبيث إذا  
كاف ُب ىذا الواقع حق.. أخذت بو الثورة اإلسبلمية، وأقره اإلسبلـ، وأصبح جزًءا من 

 نظامو..

و غضب هلل.. وليس غضًبا شخصيِّا يفقد فيو وأما الغضب فهو قمة الوعي؛ ألن
 الغاضب وعيو ويصبح إغبلقًا..

 وأما العنف فهو األمر ا٤بنضبط بسياسة القوة وأحكامها الشرعية..

وبذلك يتحقق مصطلح الثورة اإلسبلمية ٗبنطلق خاص للتغيّب، يتميز با٢بسم الواعي 
 ا٤بتأين.

مية وا١باىلية يقتضي ا٢بذر الشديد من احملاولة والتقابل ا٤بطلق بْب النظرية السياسية اإلسبل
 ا٣باطئة للخلط بْب مصطلحات النظرية السياسية اإلسبلمية وغّبىا..
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وانتهاًء بأدؽ التعبّبات البسيطة مثل رفض  ابتداًء با٤بصطلحات الضخمة كالثورة..
 «..ا٣ببلفة»بداًل من  «اإلمرباطورية اإلسبلمية»تعبّب 

ْب ا٤بفاىيم اإلسبلمية وغّبىا، مثل ا٣بلط بْب الشورى مرورًا بأمثلة ا٣بلط ب
والدٲبقراطية.. ٗبا بينهما من فوارؽ جوىرية ٧بددة، حٌب ُب العناصر ا٤بشَبكة بينهما؛ 
فالشورى قائمة على إٝباع الرأي، وكذلك الدٲبقراطية، ولكن لصاحب الرأي ُب الشورى 

لرعاع أتباع كل ناعق؛ كما ُب اعتبار كبّب ُب ىذا اإلٝباع.. وليس إٝباع ا٥بمج ا
 .(1)الدٲبقراطية

وانطبلؽ ا٤بمارسة السياسية من التصور السياسي بنظريتو وأبعاده ومصطلحاتو ال يعِب 
االتفاؽ ا٤بطلق بْب مفكري السياسة اإلسبلمية و٧بلليها؛ ألف عنصر التفكّب العقلي 

مارسة، وىي األمور ومهمة إدراؾ الواقع والتصور ا٤برحلي للهدؼ داخلة ضمن ىذه ا٤ب
الٍب يكوف فيها االختبلؼ شيًئا طبيعيِّا؛ ٩با ٯبعل ا٤بمارسة السياسية سبًبا ُب حدوث 

 أكرب اتساع لنطاؽ االختبلؼ بْب مفكري ا٢بركة اإلسبلمية.

 ومواجهة ىذا ا٣بطر تتمثل بصورة أساسية ُب ٙبديد:

 )ب( ثوابت الفكر السياسي: 

 التأصيل الشرعي للفكر السياسي:

وأوؿ ثوابت ىذا التأصيل ىو إدراكنا للعبلقة بْب الفقو والسياسة الذي تتحدد بو 
 طبيعة ا٤بمارسة.. وىي ا٢بكمة ذاهتا.

ذلك ألف ا٢بكمة كما اتفقنا ىي أساس البناء الفكري للنظرية السياسية، وا٢بكمة 
                                      

 ة من خبلؿ الكتاب إف شاء اهلل. ( ستعقد مقارنة بْب الشورى والدٲبقراطي1)
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 وبذلك تصبح كل أصوؿ الفقو أساًسا ُب ا٤بمارسة السياسية. ىي الفقو..

أف الفقو اإلسبلمي ىو العلم الشرعي ا٤بثبت ٤بفهـو السياسة اإلسبلمية؛ . .قةوالحقي
حكاـ، وقائم على اعتبار ا٤بآؿ، وقائم م على مراعاة الواقع ُب إجراء األذلك أف الفقو قائ

على دفع الضرر األكرب بالضرر األصغر، وقائم على الَبجيح بْب درء ا٤بفسدة وجلب 
 ا٤بصلحة.

، وىي أف كل من كتب ُب السياسة اإلسبلمية  ا٤بهمةبلحظة الَباثية ومن ىنا كانت ا٤ب
 كانوا من الفقهاء.

 اإلطار السياسي للفكر الحركي:

والذي ُٰبدَّد باإلجابة على ىذا السؤاؿ: ما ىي الكتابات الٍب تكوّْف ُب ٦بموعها 
 إطارًا فكريِّا للحركة اإلسبلمية؟

قة الصحيحة بْب الفكر وا٢بركة.. وفقد إف ىذا التحديد شرط جوىري ُب تنظيم العبل
ىذا التحديد ٯبعل الدعوة معرضة ٣بطر التحوؿ إىل ٦برد ظاىرة فكرية ضخمة تتضاءؿ 

 ٔبانبها واقعية ا٢بركة حٌب تضيع.

وٙبديد ىذه الكتابات بأصحأّا قد ٰبقق فائدة السهولة ُب الرجوع إليها، ولكن 
ىذه الكتابات ليصبح ىذا التحديد أساًسا األفضل ىو إثبات القاعدة الٍب يتحدد ّٔا 

 بصورة مطلقة. للفكر

 والقاعدة األساسية:

 أف يكوف صاحب الكتاب سلفي الفهم. -

أف يكوف صاحب الكتاب ىو نفسو من أصحاب التجارب الواقعية والعملية ُب  -
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 مواجهة ا١باىلية..

 رة.وأف تكوف كتاباتو مرتبطة بواقعو و٘باربو ومواجهتو بصورة مباش -

مع مراعاة أف ينطبق على ٝبيع ىذه الكتابات وأصحأّا.. قاعدة: أف كل إنساف 
وأف تتجرد ُب نفس الوقت عملية األخذ  ٱبطئ ويصيب ويؤخذ من كبلمو ويرد عليو.

تفكّب والرد من عوامل الغّبة وا٢بسد، واألحاسيس ا٢بقّبة الٍب قد تسعى بصاحبها إىل ال
 .(1)دى والرشادوس ا٥بؤ ُب ىدـ شوامخ الفكر ور 

 )ج( التنظيم السياسي للرأي في الجماعة:

ق ننتقل إىل مقتضيات وبعد ٙبديد ثوابت الفكر السياسية احملققة لبلتفاؽ على ا٢ب
 ا٢بق ُب تلك ا٤بمارسة. ىاالتفاؽ عل

وأىم مقتضيات انطبلؽ ا٤بمارسة السياسية من ا٢بق ٙبديد قواعد نظاـ الرأي، وأوؿ 
صطلح ا١بماعة الذي يتحدد بو ا٢بكم على أي موقف أو رأي تلك القواعد ٙبديد م
 يتعلق ٕبركة ا١بماعة.

 فهناؾ مصطلحات أساسية متعلقة ٗبفهـو ا١بماعة: 

 ( ا١بماعة ٗبعُب األمّب.2)  ( ا١بماعة ٗبعُب ا٢بق.1)

 ( ا١بماعة ٗبعُب العلماء.4)  ( ا١بماعة ٗبعُب العامة.3)

                                      
( مثل كتابات: ابن تيمية وابن القيم وأيب األعلى ا٤بودودي وسيد قطب؛ حيث كتبت من خبلؿ ا٣بربة العملية 1)

ا٤بستفادة من مواجهة أصحأّا مع ا١باىلية بقضية التوحيد.. وبذلك ثبت ٙبديد إطار الفكر ا٢بركي من خبلؿ 
 إلطار من خبلؿ القضايا الفكرية ذاهتا.أصحاب الفكر، وسيثبت ٙبديد ا
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 عارضة السياسية مصطلحْب أوليْب:ونضيف إىل ىذه ا٤بصطلحات ٖبصوص ا٤ب

 .«خروج عقدي..»وىو ا٣بروج عن ا١بماعة من خبلؿ قضايا اعتقادية  مصطلح الِفرقة:

خروج »وىو ا٣بروج عن ا١بماعة من خبلؿ قضايا عملية  ومصطلح الطائفة:
 .«عملي..

 ولكل منهما أسلوب ُب التعامل:

 فأسلوب التعامل مع الِفرقة:

 ١بماعة سواء كانت كفرًا أو بدعة.ٕبسب قضية خروجهم عن ا

 وأسلوب التعامل مع الطائفة:

 ٕبسب قضية خروجهم عن اإلماـ أو األمّب.

 وتعدد معاين ا١بماعة قائم على أساس ا٢بفاظ عليها ُب كل الظروؼ..

 أما ا٤بعُب األساسي للجماعة فهو ا١بماعة ٗبعُب ا٢بق، والوارد فيو قوؿ رسوؿ اهلل
 .(1)«التارؾ لدينو المفارؽ للجماعة» ا٢بديث: ُب اهلل عليو وسلم صلى

ولكن عند تعدد ا٢بق ُب األفهاـ ُب إطار قضايا التوحيد تكوف ا٤بفاصلة وتكوف 
الفرقة، وإذا تعدد ا٢بق ُب غّب ىذا اإلطار كاف رأي األمّب ىو ا٤بعيار الذي تتبناه ا١بماعة 

اهلل عليو  صلى الوارد فيو حديثوُب تلك القضية؛ وتتحقق بذلك ا١بماعة: ٗبعُب األمّب.. و 
                                      

فتح(، ومسلم ُب القسامة باب ما يباح بو دـ  – 6878/ح 12/209( أخرجو البخاري ُب كتاب الديات )1)
(، 4352/ح 4/124نووي(، وأبو داود ُب ا٢بدود باب ا٢بكم فيمن ارتد ) – 165، 6/11/164ا٤بسلم )

 (.632تخريج أحاديث الظبلؿ )ح انظر ٚبريج ا٢بديث ُب كتاب فتح ذي ا١ببلؿ ل
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 .(1)«من أطاع األمير فقد أطاعني: »وسلم

وعند غيبة اإلمارة يكوف إٝباع العامة ا٤بسلمة ىو معيار ا٢بق وىو الوارد فيو قوؿ 
 .(2)«عليكم بالسواد األعظم...: »اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

الطاعة، ويتحقق فيهم وعند عجز السواد األعظم عن اإلٝباع يكوف للعلماء حق 
 معُب ا١بماعة.

ولكن السواد األعظم الذي يعترب معيارًا للحق لو صفات ٧بددة وأٮبها: توطْب 
 النفس على ىذا ا٢بق.

صلى اهلل عليو  ولذلك ال يكوف ىناؾ تقليد ُب التعامل مع العامة ا٤بسلمة كما قاؿ
أسأت، ولكن وطنوا  ال تكن ِإمََّعة.. إف أحسن الناس أحسنت وإف أساءوا» :وسلم

 .(3)«أنفسكم: إف أحسن الناس أف تحسنوا وإف أساءوا فال تسيئوا

فإف لرأي العامة ُب منهج الدعوة مسئولية خطّبة، بعيدا عن ٭بط أيًضا  ومن ىنا
 ا٥بياج والصور ا٤بزيفة..

وعندما يكوف ا٤بطلوب معرفة إٝباع العامة أو الرأي العاـ ٥بم فإف ا٤بهمة تبدأ بإثبات 
 أي الفرد.ر 

                                      
 7137/ح 13/119اآلية ) {..}َأطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوؿَ ري ُب األحكاـ باب قولو تعاىل: ( أخرجو البخا1)

 فتح(، ومسلم ُب اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء ُب غّب معصية. 
، 80(، وابن أيب عاصم ُب السنة )ح 153(، والبللكائي ُب شرح أصوؿ االعتقاد )3950( رواه ابن ماجو )2)

 «. فعليكم بالسواد األعظم»(. عن أنس مرفوًعا بلفظ: 84
( من حديث حذيفة بو. 2005/ح 4/364( أخرجو الَبمذي ُب الرب والصلة، باب ما جاء ُب اإلحساف والعفو )3)

يث ُب ا٤بشكاة )ح (، وا٢بد13/32وقاؿ الَبمذي: حسن غريب. وذكره البغوي تعليًقا ُب شرح السنة )
 (. 3/341(، والَبغيب للمنذري )5129
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وقد  اهلل عليو وسلم صلى إف وفد ىوازف با١بعرانة أتوا رسوؿ اهلل يقوؿ ابن إسحاؽ:
أسلموا، فقالوا: يا رسوؿ اهلل، إنا أصل وعشّبة، وقد أصابنا من الببلء ما مل ٱبف عليك، 

 فامُنن علينا، منَّ اهلل عليك.

 فقاؿ: -يكُب أبا صردأحد بِب سعد بن بكر يقاؿ لو زىّب -قاؿ: وقاـ رجل من ىوازف 
يا رسوؿ اهلل! إ٭با ُب ا٢بظائر عماتك وخاالتك وحواضنك البلٌب كن يكفلنك، ولو أنا ملحنا 
للحارث بن أيب مشر، أو للنعماف بن ا٤بنذر ٍب نزؿ منا ٗبثل الذي نزلت بو رجونا عطفو 

 وعائدتو علينا، وأنت خّب ا٤بكفولْب.

بناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أـ أ» :اهلل عليو وسلم صلى فقاؿ رسوؿ اهلل
تنا بْب أموالنا وأحسابنا، بل تُردُّ إلينا نساؤنا فهو  «أموالكم؟ فقالوا: يا رسوؿ اهلل، خّبَّ

أما ما كاف لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا »أحب إلينا، فقاؿ ٥بم: 
مين، صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسوؿ اهلل إلى المسل

 .«وبالمسلمين إلى رسوؿ اهلل في أبنائنا فسأعطيكم عند ذلك، وأسأؿ لكم

بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرىم  اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل صلى فلما
أما ما كاف لي ولبني عبد المطلب فهو » :صلى اهلل عليو وسلم بو، فقاؿ رسوؿ اهلل

، وقالت اهلل عليو وسلم صلى فهو لرسوؿ اهللفقاؿ ا٤بهاجروف: وما كاف لنا  «لكم
 .(1)اهلل عليو وسلم صلى األنصار: وما كاف لنا فهو لرسوؿ اهلل

إنا لنعرؼ »فقاؿ:  اهلل عليو وسلم صلى فقاؿ الناس: قد طبنا لرسوؿ اهلل»وُب رواية: 
 .(2)«من رضي منكم ممن لم يرَض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

                                      
 (. 4/135(، وذكره ابن ىشاـ ُب السّبة )5/197( رواه أٞبد ُب مسنده، ورواه البيهقي ُب الدالئل )1)
 ( الحظ اىتماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بوصوؿ رأي الناس بطريقة صحيحة. 2)
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عليهم نساءىم وأبناءىم، مل يتخلف منهم أحد غّب عيينة بن حصن. فإنو أىب فَػَردُّوا 
اهلل عليو  صلى أف يرد عجوزًا صارت ُب يديو منهم، ٍب ردَّىا بعد ذلك، وكسا رسوؿ اهلل

 «.السيب نبطية قبطية وسلم

ع ا٤بوقف، وأنو قائم ُب التعامل م اهلل عليو وسلم صلى ولعلنا نبلحظ خطة رسوؿ اهلل
أما ما كاف لي ولبني عبد »كبّب لرأي عامة ا٤بسلمْب بدليل طلبو ٥بوازف: اعتبار  علي 

المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسوؿ اهلل إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسوؿ اهلل في أبنائنا فسأعطيكم عند 

يستطيع اٚباذ القرار بإعادة السيب دوف الرجوع إىل . علًما بأنو كاف .«ذلك، وأسأؿ لكم..
 ا٤بسلمْب.

االطمئناف إىل صحة إعبلف ا٤بسلمْب لرأيهم وصحة وصوؿ ىذا  ةضرور ولعلنا نبلحظ 
اهلل  صلى ، فتقوؿ الرواية: فقاؿ الناس: قد طبنا لرسوؿ اهللاهلل عليو وسلم صلى الرأي إليو
ممن لم يرَض، فارجعوا حتى يرفع إلينا إنا لنعرؼ من رضي منكم »فقاؿ:  عليو وسلم

 فَػَردُّوا عليهم نساءىم وأبناءىم. «عرفاؤكم أمركم

وعندما يكوف ا٢بديث ُب أمر العامة فبل بد أف يكوف للمتحدث صفات ضرورية 
سيأتي على الناس »والزمة، أٮبها نفي السفو الذي يثبت ا٢بكمة، كما ُب ا٢بديث: 

اذب، ويكذب فيها الصادؽ، ويؤتمن فيها سنوات خّداعات ُيصّدُؽ فيها الك
قيل: وما الرويبضة؟ قاؿ:  «الخائن، ويخوف فيها األمين، وينطق فيها الرويبضة

 .(1)«الرجل التافو يتكلم في أمر العامة»

 وكما ٙبددت صفة ا٤بتحدث ُب أمر العامة يتحدد مصطلح العامة نفسو.

                                      
 عن أيب ىريرة.  ( صحيح: أخرجو أٞبد وابن ماجو ومالك1)
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لرعاع، وحديث علي بن أيب ومصطلح العامة ا٤بسلمة يتحدد بانتفاء صفة ا٥بمج ا
الناس ثالثة: عالم رباني، ومتعلم على »طالب يبْب الصفة األساسية للهمج الرعاع: 

 .(1)«سبيل نجاة، والباقي رعاع أتباع كل ناعق

 وبذلك يتبْب منهج االرتفاع فوؽ مستوى ىؤالء ا٥بمج الرعاع.

التفكّب فهم ال  إف ا٥بمج الرعاع قـو ال يفقهوف وال يعلموف.. ال يدركوف أصوؿ
 يفقهوف.. وال يعلموف صواب الواقع، وليسوا على سبيل النجاة.

 وصواب التفكّب وإدراؾ الواقع ىو النجاة من صفة ا٥بمج الرعاع.

وُب النهاية ٯبب أف يفهم أف حرية الرأي ُب إطار ا١بماعة مكفولة ُب حدود الكتاب 
 والسنة وأنو ال حرية خارج ىذه ا٢بدود.

ولكنو ال يقبل أف تكوف  ..رأي ُب اإلسبلـ يقبل ا٤بعارضة من أي فرد فيهاوأف نظاـ ال
؛ ألف «المعارضة السياسية»ألطراؼ ثابتة، وىو ما يطلق عليو اآلف  اثابتً  اا٤بعارضة موقفً 

أف تكوف ا٤بعارضة وظيفة سياسية مرتبطة ٗبوقف ا٤بعارضة قبل  ؛٥بذا النظاـ خطورة
 موضوع ا٤بعارضة.

رؼ ا٤بعارضة ٯبعل ىذا الطرؼ يتجو دائما ٫بو ا٤بعارضة الٍب كما أف ثبات ط
أصبحت مرتبطة بو كطرؼ ثابت ٥با، فتصبح ا٤بعارضة قضية شخصية ال قضية عامة، 
فا٤بعارضة ُب التصور السياسي اإلسبلمي ليست موقًفا ثابًتا من طرؼ ثابت؛ بل تعرب عن 

 ة.. أو حٌب لؤلمة كلها.رؤية مغايرة لرؤية ا٢باكم، سواًء كانت لفرد أو ٝباع

بعد ٙبديد النظرية السياسية ُب إطارىا الواقعي، وٙبديد بناء النظرية السياسية ٗبقتضى 
                                      

 طبعة دار الفتح.  –29( جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب ص 1)
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 ..إىل احملصلة بْب الواقع وا٢بقنأٌب  ،ا٢بق

 )د( العالقة الجدلية بين الفكر والحركة:

 «.بْب الفكر وا٢بركة (1)العبلقة ا١بدلية»نريد أف نوضح معُب 

وف القضية ُب إطار فكري ٧بدود ٍب تكوف ا٢بركة ُب ىذا اإلطار ففي البدء تك
احملدود، فتضيف ا٢بركة خربة جديدة تضاؼ إىل ىذا اإلطار، فيتسع نطاقو فنتحرؾ بو 
حركة أوسع، فتضيف إلينا ا٢بركة األوسع خربة أكرب تضاؼ إىل إطار الفكر ليتسع، 

 العبلقة بْب الفكر وا٢بركة.فنمارس بو حركة أوسع، وىكذا.. ىذا ىو تفسّب جدلية 

وعندما يزداد حجم الفكر دوف أف ٭بارس بو حركة مناسبة فإف ىذا ٲبثل خلبًل سياسيِّا، 
 إذ قد تتحوؿ الدعوة بسبب ىذا ا٣بلل إذا تضخم إىل ظاىرة فكرية ٕبتة.

ومن ىنا يلـز كضرورة سياسية ٙبديد إطار الفكر الذي ينشأ من خبلؿ العبلقة 
 ة مع ا٢بركة وىو ما يسمى فكر ا٢بركة.ا١بدلية الصحيح

قضايا ا٢بكم والنسك »واإلطار األساسي ٥بذا الفكر ىو قضايا حد اإلسبلـ 
 «.والوالء

ويضاؼ إليها كل قضايا الفكر ا٤بستفادة من خربة التحرؾ بقضايا حد اإلسبلـ ُب 
 الواقع.

ة وأف ٙبديده وقد سبق تقرير أف الفكر ُب تطوره مع ا٢بركة مستفاد من خربة ا٢برك
يكوف باعتبار أصحابو؛ فيصبح أي فكر ناشئ عن خربة عملية مستفادة من مواجهة 

                                      
 ( ا١بدلية ىي ا٤بقابل العريب لكلمة الديالكتيكية اإل٪بليزية.1)
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 صاحبو مع ا١باىلية.. داخبًل ُب إطار الفكر ا٢بركي.

 وكما ٙبدد الفكر تتحدد ا٢بركة..

واإلطار األساسي ٥بذه ا٢بركة ىو: التبليغ بالكلمة، واستخداـ القوة، وقياـ السلطة؛ 
طار ا٢بركة الصحيحة الٍب تنشأ من خبل٥با العبلقة ا١بدلية الصحيحة مع وبذلك يتحدد إ

 الفكر.

ومعُب ىذا التحديد: أف أي كياف ال يتبُب أسلوب التبليغ وإقامة ا٢بجة ورفع االلتباس 
وتصحيح ا٤بفاىيم وأسلوب ا٤بواجهة القوية ا٥بادفة إىل إقامة السلطة اإلسبلمية.. أي كياف 

 يب يكوف خارًجا عن إطار التحديد السياسي للحركة..ال يتبُب ىذه األسال

وليكن معلوًما أف ا٣بلل ُب العبلقة بْب الفكر وا٢بركة خطر عظيم يسبب الفتنة ُب 
 ُب مرحلة الدولة. (1)مرحلة ا٢بركة وا١بماعة، ويسبب االهنيار

وُب ىذا الصدد ٯبب التنبيو على خطر االستغراؽ ُب التقارير والدراسات والبحوث 
والندوات وا٢بوارات الٍب يناقش فيها الغرب موضوع ا٢بركة اإلسبلمية حٌب ال يكوف ذلك 

 على حساب ا٤بواجهة العملية.

كما ٯبب التنبيو على خطر االنفصاؿ عن الواقع بزعم ضرورة العلم قبل العمل، وليس 
ة الذي يكوف ىذا معناه التقليل من قيمة العلم؛ بل معناه إدراؾ حقيقة العلم ُب واقع الدعو 

 .(2)«من عمل بما علم.. رزقو اهلل علم ما لم يعلم»بالعمل وا٤بواجهة 

، قضية المرحلة المكية والمدنيةوأبرز قضايا العبلقة ا١بدلية بْب الفكر وا٢بركة ىي: 

                                      
 ( وا٤بثاؿ التارٱبي على ذلك: اهنيار الدولة العباسية، حيث كاف النضوج الفكري واالهنيار السياسي ُب نفس الوقت. 1)
 .382الدارمي، ا٤بقدمة، باب التوبيخ ٤بن يطلب العلم لغّب اهلل، ح ( سنن2)
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 وتفسّب تلك العبلقة من أساسها. 

 وىذه القضية لها عناصر يجب إدراكها ابتًداء:

 ـ نزوؿ القرآف ٘باوزت ا٤برحلة ا٤بكية وا٤بدنية شرًعا.أف مرحلة الدعوة بعد ٛبا -

أف اعتبار الدعوة ُب مرحلة مكية أو مدنية بعد ذلك يكوف باعتبار ا٢بركة  -
 وظروفها.

فإذا كانت ظروؼ الدعوة ٛباثل ا٤برحلة ا٤بكية اعتربناىا مرحلة مكية، وإذا كانت 
مدنية، ومارسنا تطبيق األحكاـ ظروؼ الدعوة ٛباثل ا٤برحلة ا٤بدنية اعتربناىا مرحلة 

 ا٤بنهجية لكل مرحلة.

 وعندئذ نكوف ملزمْب بدراسة علة االختبلؼ ا٤بنهجي بْب ا٤برحلتْب من حيث الواقع.

وٗبجرد البدء ُب الدراسة ٪بد أف ا٢بد الفاصل البْب ُب ىذا االختبلؼ ىو حد القدرة 
 واالستطاعة.

دـ القدرة عليو ٯبعلنا ٭بارس حكما فإذا كاف األصل ُب الدعوة ىو اإلعبلف فإف ع
 منهجيِّا مكيِّا وىو السرية.

وأىم مثاؿ عن اإلعبلف وإظهار الدين باعتبار القدرة: ىو جواز إقامة ا١بمعة 
 وا١بماعات ُب غّب ديار اإلسبلـ.

فبالرغم من أف إقامة ا١بمعة الٍب ٙبدد إلقامتها شروط فقهية مباشرة: أف تكوف الدار 
ا١بمع ىي دار اإلسبلـ؛ فإهنا تقاـ ُب غّبىا من باب ا١بواز إذا كاف ىناؾ  الٍب تقاـ فيها

 قدرة على إقامتها.
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وال ٰبتج لعدـ إقامتها بانتفاء الوجوب النتفاء الشرط الفقهي؛ ألف إقامتها باعتبار 
القدرة يكوف من باب ا١بواز.. مثل إقامة ا١بمعة للمرأة والغبلـ والعبد من باب ا١بواز 

 رة، رغم عدـ الوجوب بالنسبة ٥بم؛ النتفاء شروط وجؤّا عليهم.عند القد

يقـو بو الدليل  اهلل عليو وسلم صلى غّب أف السّبة ٙبفظ لنا حدثًا ثابًتا عن رسوؿ اهلل
اهلل  صلى على اعتبار القدرة ُب التفريق بْب ا٤برحلة ا٤بكية وا٤بدنية وىو ٧باولة رسوؿ اهلل

 .(1)الب كسر األصناـ ليبًل دوف أف يراىم أحدومعو علي بن أيب ط عليو وسلم

                                      
( وٛبامها: عن علي بن أيب 6/23( وذكرىا ا٥بيثمي ُب آّمع )159، 1/84( أخرج القصة أٞبد ُب ا٤بسند )1)

و وسلم: انطلقت أنا والنيب صلى اهلل عليو وسلم حٌب أتينا الكعبة، فقاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل علي»طالب قاؿ: 
فذىبت ألهنض بو فرأى مِب ضعًفا فنزؿ وجلس يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو « اجِلس، وصعد على منكيب»

، قاؿ: فنهض يب، قاؿ: فإنو ٱبيل إيل إين لو شئت لنلت أفق السماء، حٌب «اصعد على منكيب»وسلم، فقاؿ: 
وعن مشالو وبْب يديو ومن خلفو حٌب صعدت على البيت وعليو ٛبثاؿ صفر أو ٫باس، فجعلت أزاولو عن ٲبينو 

فقذفت بو فتكسر كما تتكسر القوارير، ٍب « اقذؼ بو»استمكنت منو، فقاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
نزلت فانطلقت أنا ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نستبق، حٌب توارينا بالبيوت؛ خشية أف يلقانا أحد من 

 «.الناس
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ىالغصلىالثاني

ىالجانبىالثانيىمنىجوانبىالنظروظ

ى«الواقع»

 تحليل الحركة السياسية:

السياسة ىي: مراعاة الواقع ُب إحقاؽ ا٢بق، واعتبار الواقع ُب سبيل الوصوؿ إىل 
 الغاية.

اقع، حٌب أصبح ىذا ولذلك ال تتم أي ٩بارسة سياسية صحيحة إال من خبلؿ الو 
 االرتباط شرطا ُب صحتها.

جعلهم بعيدين عن السياسة  سبًبا ُب ومن ىنا كاف ابتعاد العلماء عن ا٢بياة العامة
نظريِّا وعمليِّا، وقد سجل ىذه الظاىرة ا٤بؤرخ ابن خلدوف.. فذكر أف العلماء أبعد عن 

ي وا٣بوض ُب ا٤بعاين السياسة ومذاىبها؛ والسبب ُب ذلك أهنم معتادوف النظر الفكر 
وانتزاعها من احملسوسات و٘بريدىا ُب الذىن؛ أمورا كلية، ويطبقوف من بعد ذلك الكلي 

 على ا٣بارجيات. 

ينظروف إىل األمور  -لعيشهم مع الكتب-ويقصد ابن خلدوف أف كثّبا من العلماء 
الدوؿ وأحواؿ الناس االجتماعية »من خبلؿ الكتب، مع أف الواقع ا٣بارجي 

 يكوف مغايرا أو ٧بتاجا إىل تدقيق ُب التفاصيل.« القتصاديةوا

  .وقد بلغ ىذا ا٣بطأ حد اعتبار الغياب عن الواقع شاىدا من شواىد التعمق ُب العلم.

وقد ترتب على غياب العلماء عن الواقع أخطاء فادحة ُب تنزؿ األحكاـ الشرعية 
ا٤ببدلْب »ترب ا٢بكاـ ا٤بعاصرين على الواقع، حٌب بلغ الغياب عن الواقع ببعضهم أف اع
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 مثل بعض ا٢بكاـ الظا٤بْب من الدولة األموية أو العباسية.«.. للشريعة

ٙبتاج إىل مراعاة ما ُب ا٣بارج وما يلحقها من  -كما يقوؿ ابن خلدوف- فالسياسة
 األحواؿ فإهنا خفية.. 

٤بسلمْب من خبلؿ ىذا إذا كانت السياسة ٗبعُب معرفة الواقع ٛباما و٧باولة للنهوض با
ىذه ا٤بعرفة إىل الدرجة الٍب يريدىا اإلسبلـ، أما إذا كاف ا٤بقصود بالسياسة ا٤براوغة 

 .(1)واالحتياؿ وإتقاف فن ا٤بداىنة والنفاؽ فبل

واإلطار الواقعي للنظرية السياسية يتحقق مقتضاه ُب ا٤بمارسة من جانبْب: الواقع 
 ٥بذا الواقع. يوالبعد التارٱبالذي ُٛبارس فيو الدعوة، 

 الواقع الذي تمارس فيو الدعوة:

حيث تتم ا٤بمارسة من خبلؿ التقييم السياسي للواقع، وىو التصور الذي ٱبتلف عن 
 التحديد الفقهي ا٤بباشر ُب ا٢بكم على ىذا الواقع..

مثاؿ ذلك: التفريق بْب الرـو والفرس باعتبار أف الرـو ينتسبوف إىل دين ٠باوي 
٩با جعل ا٤بسلمْب يفرحوف لنصر الرـو رغم أف ا٢بكم الشرعي ُب والفرس ٦بوس؛ 

 الدولتْب ىو الكفر.

 ومثاؿ ذلك أيضا:

ا٢ببشة لتكوف مكانًا للهجرة األوىل قائبًل:  اهلل عليو وسلم صلى اختيار الرسوؿ
. رغم مساواتو ُب الكفر (2)«اذىبوا إلى الحبشة فإف فيها ملًكا ال يُظلم عنده أحد»

                                      
 مور ىي ا٤بقصودة بالسياسة. ( أي فليست ىذه األ1)
 (.7/227/ابن ىشاـ( )فتح 1/343( أخرجو ابن إسحاؽ )2)
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 فيو كاف قبل إسبلمو. اهلل عليو وسلم صلى ف كبلـ الرسوؿمع غّبه؛ أل

ومن ىذين ا٤بثالْب يتضح الفرؽ بْب التصور الفقهي آّرد والتصور السياسي؛ 
فالتصور السياسي يفرؽ ُب التعامل بْب دولة كافرة ودولة كافرة أخرى، وبْب حاكم كافر 

 وحاكم كافر آخر.

امل الصحيح معو واالستفادة بطبيعتو ومن التقييم السياسي للواقع يتم التع
 وخصائصو.

 وتقاليدىا كتقاليد ا١بوار.. كما دخل رسوؿ اهلل بالطبيعة االجتماعيةمثل االستفادة 
، كما أقر (1)مكة ُب جوار أحد ا٤بشركْب اهلل عليو وسلم صلى ، وتقاليد نصرة ا٤بظلـو

ى أف ال يُظلم بينهم أحد، اجتماع العرب قبل اإلسبلـ عل اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل
لو دعيت » :صلى اهلل عليو وسلم وىو ا٤بعروؼ ٕبلف الفضوؿ الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل

 .(2)«إليو ألجبت

.. ولقد كاف حتى جغرافية المكافوبذلك تكوف االستفادة بالواقع بكل عناصره 
يث كما موقع غفار ُب طريق ٘بارة قريش مانعا لقريش من قتل أيب ذر.. وىذا نص ا٢بد

 رواه أبو ذر الغفاري:

 بعد إسبلمو: اهلل عليو وسلم صلى يقوؿ أبو ذر لرسوؿ اهلل

والذي بعثك با٢بق ألصرخن ّٔا بْب أظهرىم. فجاء إىل ا٤بسجد وقريش فيو فقاؿ: يا 
معشر قريش، إين أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٧بمدا عبده ورسولو. فقالوا: قوموا 

                                      
 (. 84، 83( ىذا ا٤بشرؾ ىو مطعم بن عدي، وذكر القصة ٧بمد بن عبد الوىاب ُب السّبة النبوية )ص: 1)
ت مع شهد»( أخرج أٞبد وأبو يعلى وصححو ابن حباف وا٢باكم من حديث عبد الرٞبن بن عوؼ مرفوعا: 2)

 فتح[. - 10/518« ]عمومٍب حلف ا٤بطيبْب، فما أحب أف أنكثو
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، ٍب أقبل عليهم فقاؿ: ٥بذا الصيب. فقاموا ، فُضربُت ألموت، فأدركِب العباس فأكب عليَّ
ويلكم... تقتلوف رجبل من غفار ومتجركم و٩بركم على غفار؟! فأقلعوا عِب، فلما 
أصبحت الغد رجعت فقلت ما قلت باألمس، فقالوا: قوموا ٥بذا الصيب. فُصنع يب مثل 

 .(1)مثل مقالو باألمس ما ُصنع باألمس، وأدركِب العباس فأكب علي وقاؿ

وكاف موقع أيب ٜبامة من  العالقات التجارية والموارد الطبيعيةوكذلك االستفادة من 
أىل اليمامة وموقع اليمامة من أىل مكة مانعا لقريش من قتلو، وتقوؿ السّبة: فلما أسلم 

كة. أبو ٜبامة خرج إىل مكة معتمرا، حٌب إذا كاف ببطن مكة قاؿ: فكأين أوؿ من دخل م
أخذتو قريش وقالوا: لقد اختبأت علينا. وأرادوا قتلو، فقاؿ قائل منهم: دعوه؛ فإنكم 
٧بتاجوف إىل الطعاـ من اليمامة. فَبكوه، فقاؿ ٥بم: واهلل ال أرجع إىل دينكم وال أرفق 
 بكم فأترؾ ا٤بّبة تأتيكم من اليمامة ولن تأخذوا حبة قمح حٌب يأذف لكم فيها رسوؿ اهلل

 .(2)عليو وسلماهلل  صلى

واالستفادة من الواقع ال تقف عند حد الحاضر؛ بل تبلغ البعد التاريخي لو 
 واالرتكاز على تجاربو التاريخية في التعامل مع أىلو.

 ولقد احتج مؤمن آؿ فرعوف على فرعوف احتجاًجا تارٱبيِّا صحيًحا عندما قاؿ لو:
َناِت َفَما زِْلُتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاءَُكْم ِبِو َحتَّى ِإَذا َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَػْبُل بِالبَػيػِّ }

َعَث اهلُل ِمْن بَػْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضل  اهلُل َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ ُمْرتَابٌ   {َىَلَك قُػْلُتْم َلْن يَػبػْ
 .[13]غافر: 

بارات: ومن ىنا ٯبب التعامل مع الواقع الذي ٛبارس فيو الدعوة بكل ىذه االعت
 معرفة طبيعة الناس وتقاليدىم وخصائص موقعهم وتارٱبهم.

                                      
 فتح(. - 7/210/3861( أخرجو البخاري: باب إسبلـ أيب ذر )1)
 (، وا٢بافظ ُب ترٝبتو.1/250( والقصة ذكرىا ابن عبد الرب ُب ترٝبة ٜبامة بن أثاؿ ا٢بنفي )2)
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ٯبب االنتباه إىل كل أبعاد ىذا الواقع من  -مثبل-فعندما تكوف الدعوة ُب مصر 
 .(1)حيث الطبيعة اإلنسانية

ولكن ا١باىلية ٙباوؿ منع العقل ا٤بسلم من القدرة على متابعة الواقع حٌب أصبح ىذا 
 واجهة ا١باىلية للحركة اإلسبلمية.ا٤بنع أخطر أساليب ا٤ب

لقد بلغ أمر التعمية السياسية الٍب يتعرض ٥با العقل ا٤بسلم إىل حد اعتبار أف ٦برد 
متابعة ا٤بوقف السياسي ىو ا٢بد النهائي الذي ٲبكن الوصوؿ إليو وأف ٘باوز ىذا ا٢بد 

 يكوف أمرًا مستحيبًل.

مكانيات ا٢بركة اإلسبلمية بكل وبذلك يصّب أىم واجبات الدعوة ىو اجتماع كل إ
ا٘باىاهتا ُب مهمة إدراؾ الواقع ومتابعتو، باعتبار أف السياسة وظيفة ٝباعية.. وأف إدراؾ الواقع 
ٯبب أف يكوف ىو اآلخر وظيفة ٝباعية؛ ليصبح نظاـ ٝبع ا٤بعلومات ومتابعة الواقع ا١باىلي 

بات ا٤بمارسة السياسية للحركة بكل الوسائل واألساليب لصاّب ا٢بركة اإلسبلمية أىم واج
بكل كياناهتا. كضرورة أساسية لتحقيق ا٤بواجهة البلزمة لكل ا٤بخططات ا١باىلية ضد 

 الدعوة. 

 تقييم الواقع الجاىلي:

وقياـ ا١بماعة ا٤بسلمة يفرض على ا٤بسلم تقييم الواقع الذي قامت فيو؛ ألف التصور 
 يصل إىل حد الكماؿ والصواب.الذي ال يصل بصاحبو إىل حد تقييم الواقع ال 

 وتقييم ا١بماعة ا٤بسلمة للواقع ا١باىلي لو أساساف:

 أساس عقدي يقـو بو وجود ا١بماعة ُب ىذا الواقع. -
                                      

 ( انظر: شخصية مصر ١بماؿ ٞبداف.1)
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 أساس حركي تتم بو مواجهة ا١بماعة ٥بذا الواقع. -

أما عن التقييم العقدي فإنو يعد من أبعاد التصور االعتقادي الذي قامت بو 
}َنْحُن نَػُقص  َعَلْيَك نَػَبَأُىْم بِالَحقِّ ىم فتية الكهف يقوؿ اهلل فيهم:  ا١بماعة، وىؤالء

َيٌة َآَمُنوا ِبَربِِّهْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدى َورََبْطَنا َعَلى قُػُلوِبِهْم ِإْذ قَاُموا فَػَقاُلوا رَبػ َنا َرب   * ِإنػَُّهْم ِفتػْ
َىُؤاَلِء قَػْوُمَنا  ِو ِإَلًها َلَقْد قُػْلَنا ِإًذا َشَططًا *السََّماَواِت َواأَلْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِ 

اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِو َآِلَهًة َلْواَل يَْأتُوَف َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍف بَػيٍِّن َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى 
 [30-31]الكهف:  اهلِل َكِذبًا{

تبعو  {َنا َرب  السََّماَواِت َواأَلْرضِ رَبػ  } ن النص أف إعبلف عقيدهتم بقو٥بم:وواضح م
 .وىو تقييم لواقع قومهم ٗبقتضى تصورىم {َىُؤاَلِء قَػْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِو َآِلَهةً }تلقائيِّا: 

وقيمة تقييم الواقػع ا١بػاىلي ال تنتهػي عنػد اعتبارىػا شػرطًا لصػحة االعتقػاد اإلسػبلمي، 
 بػػػو باعتبارنػػا شػػػهداءه سػػػبحانو ُب األرض بػػػدليل ولكنهػػا كػػػذلك تكليػػػف شػػرعي كلفنػػػا اهلل

 قولو عز وجل:

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُػوا ُشػَهَداَء َعلَػى النَّػاِس َوَيُكػوَف الرَُّسػوُؿ َعلَػْيُكْم }
 .(1)«أنتم شهداء اهلل في األرض» :اهلل عليو وسلم صلى وقوؿ رسوؿ اهلل {َشِهيًدا

حكاـ أساس ٤بعُب ا٢بكمة فإف ذلك يقتضي أال تطغى مهمة الشهادة أو وإذا كاف اإل
 ا٢بكم على الناس على مهمة دعوهتم وغاية ىدايتهم.

كما تقتضي عدـ ٘باىل مهمة التقييم وا٢بكم والشهادة ُب واقع دعوتنا ٥بؤالء 
 تْب.ِهمَّ ُب إحكاـ بْب ا٤ب« دعاة وشهداء» وبذلك يتقرر ٗبقتضى ا٢بكمة أف نكوف .الناس.

                                      
 ( من حديث أنس.9499ومسلم ) (288/3( البخاري )1)
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 البعد التاريخي لواقع الدعوة:

يبدأ الكبلـ على الواقع التارٱبي للدعوة ٗبناقشة ٙبقق االمتداد التارٱبي الصحيح 
 حٌب واقعنا القائم. اهلل عليو وسلم صلى للدعوة ابتداًء من عهد النيب

وىنا ٪بد أنفسنا أماـ أخطر قضايا التصور السياسي وىي قضية الَباث كأساس 
لنظرية السياسية اإلسبلمية بالتعامل الصحيح مع الَباث، ابتداًء من مهمة لتحديد ا

 التحليل السياسي للَباث.

 التحليل السياسي للتراث:

ومناقشة قضية الَباث تكوف با٤بنطق السياسي ذاتو، ٗبعُب أف التعامل مع كتب الَباث ال 
وواقعو وىدفو، وبذلك  يكوف تعامبًل مع نصوص ٦بردة، بل ٯبب ربط النص الَباثي بصاحبو

يؤخذ الَباث ٗبنطق ا٢بكمة، حيث يتوفر ُب التعامل عناصر التعريف األساسية ٤بعُب ا٢بكمة: 
 «.النص، وصاحب النص، وظروؼ النص، والغرض منو»

وبذلك تتحقق مهمة إحياء الَباث، وتنبع من طبيعة وحقيقة التصور الصحيح لوظيفة 
وظيفة اللغوية أو حٌب التارٱبية فإنو ٯبعل اإلحياء ذلك اإلحياء.. أما االقتصار على ال

 قاصرًا..!

لكن اإلحياء الكامل ىو اإلحياء با٢بكمة، أو االرتفاع باإلحياء إىل مستوى الوظيفة 
 السياسية.

والتحليل اللفظي لنصوص الَباث يسمح باكتشاؼ حقيقة ا٤بدركات الكامنة ُب 
 ن حيث الزماف وا٤بكاف.والتحليل التارٱبي ٰبدد الواقع م. األلفاظ.

أما التحليل السياسي فهو ربط ا٤بدرؾ بالواقع.. واإلنساف ىو الذي يقـو بذلك الربط 
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 فينطبق مفهـو ا٢بكمة على مهمة التحليل. 

التحليل السياسي للَباث يلغي عنصر الزماف؛ إذ يفرض »ولذلك يقوؿ حامد ربيع: 
اتساًعا؛ حيث يصّب النص التقاًء بْب  على احمللل أف يسعى إلدراج الَباث ُب إطار أكثر

ماٍض وحاضر ومستقبل ٕبيث يكشف ا٢بقائق الثابتة الدائمة وٛبييزىا عن األخرى 
 . (1)«ا٤بؤقتة...

و٫بن إذ نركز على اإلنساف احمللل فإ٭با يكوف ذلك بسبب أف اإلنساف نفسو ىو 
النص الَباثي من الذي يربط بْب النص وواقع صاحبو.. وىو الذي قد يضطر إىل ٘بريد 

تلك العوامل إذا كانت نتيجة التحليل ىي الوصوؿ إىل حقيقة مطلقة ٯبب االستفادة ّٔا 
 ٦بردة من ظروفها التارٱبية.

 إلدراكو بصورة صحيحة. ..ومهمة ربط النص بظروفو

ىو ما يسمى بػ  (2)الستخبلص حقيقتو ا٤بطلقة والثابتة ..و٘بريد النص من ظروفو
 «.الوعي السياسي»

إذف: الوعي السياسي ىو ٦بموعة ا٢بقائق ا٤بطلقة ا٤بأخوذة من التحليل السياسي 
 للَباث التارٱبي لؤلمة.

ومن ىنا ٯبب أال نتعامل مع النص الَباثي كمجرد استجابة إىل نوع من أنواع 
الفضوؿ، إ٭با من منطلق ا٢بركية العلمية وىي أىم خصائص التنظيم السياسي. وا٢بركة 

صة من خصائص التنظيم السياسي ىي التعامل مع النص الَباثي ٗبقتضى العلمية كخصي
                                      

 ( سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك.1)
( مثل قصة أصحاب األخدود الٍب جردىا القرآف وظروفها الشخصية والزمانية وا٤بكانية، وذكرىا كحقائق مطلقة 2)

 و٧بققة للوعي السياسي ُب واقع الدعوة حٌب قياـ الساعة. 
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 مفهـو ا٢بكمة أو التصور السياسي.

 نقل الخبرة:

وُب إطار ٙبليل الواقع التارٱبي للدعوة تتحدد أخطر قضاياىا ٙبديًدا سياسيِّا: وىي نقل 
 ا٣بربة، الٍب ٛبتد من التاريخ حٌب الواقع القائم للدعوة بكل ٘بارّٔا.

وُب نقل ا٣بربة السياسية من الَباث يقوؿ شهاب الدين بن أيب الربيع صاحب كتاب 
الرأي المتين »ُب أوؿ صفات الزعيم السياسي: « سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك»

 «.بالبحث والنظر في تدابير السلف وتجاربهم

ريخ ا٢بديث وقضية نقل ا٣بربة السياسية ٛبتد من التاريخ القدمي وىو الَباث حٌب التا
 والواقع القائم.

 وا٣بربة ترجع ُب مضموهنا إىل التجربة سواء كانت تارٱبية أو حديثة.

ولكن التجربة كمصدر للخربة ليست ٦برد إضافة عقلية أو سلوكية ولكنها قبل ذلك 
مصدر يقْب قليب ٯبعل من اإلضافة العقلية والسلوكية دافعا ٤بواجهة ا٤بواقف واطمئنانا ُب 

 لك ا٤بواجهة.٩بارسة ت

واألخذ بالتجربة من أىم ضرورات ا٤بواجهة مع ا١باىلية لسبب عملي واضح وىو أف 
 ا١باىلية ٘بربة واحدة بدأىا إبليس ٗبعصيتو واستكباره وسيظل قائًما عليها إىل يـو البعث.

وىذا معناه أف ا١باىلية تاريخ واحد وأف ا٤بواجهة من جانبها لئلسبلـ قائمة ٖبربة تارٱبية  
كاملة، ولنا أف نتصور بتلك القاعدة مدى التطور ا١باىلي ُب ا٤بواجهة عندما يكوف العامل 

 الزمِب الذي تتطور بو ىو ىذا التاريخ القدمي ا٤بستمر.

وا٤بواجهة اإلسبلمية للجاىلية وىي ٘بربة تارٱبية واحدة بتجارب مبتورة معناه فقد 
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 هة.أكرب إمكانيات القدرة اإلسبلمية ُب تلك ا٤بواج

و٥بذا ًب لقاء مباشر بْب موسى رسوؿ بِب إسرائيل وبْب رسولنا عليهما الصبلة 
 والسبلـ ليلة اإلسراء وا٤بعراج ُب السماء.

 لنصيحة أخيو موسى.. عليو الصبلة والسبلـواستجاب نبينا 

بالتخفيف، وأصبحت  اهلل عليو وسلم صلى واستجاب اهلل عز وجل لسؤاؿ نبينا
 .(1)سْبالصبلة ٟبًسا بعد ٟب

وتقييم التجارب اإلسبلمية السابقة علينا ليست ٦برد إضافة خربة أو زيادة معرفة، 
ولكنها استمداد للخّب من أصلو؛ ألف أي ٘بربة حدثت ُب ٦باؿ الدعوة ىي أحداث 

 سبقنا ّٔا دعاة ٫بن نليهم ُب استمرار الدعوة.

 بدليل قوؿ رسوؿ وا٣بّب على مستوى تاريخ ىذه األمة مرتبط بصفة السبق الزمِب
 .(2)«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: »اهلل عليو وسلم صلى اهلل

 وصفة السبق الزمِب ىي الٍب تعطي لؤلحداث صفة التجربة.

وىذه مقارنة قرآنية بْب فَبة ما قبل الفتح وما بعده من خبلؿ اإلنفاؽ والقتاؿ وذلك 
ِمْنُكْم َمْن َأنْػَفَق ِمْن قَػْبِل الَفْتِح َوقَاَتَل ُأولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن اَل َيْسَتِوي } ُب قوؿ اهلل:

 {الَِّذيَن َأنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا وَُكالا َوَعَد اهلُل الُحْسَنى َواهلُل ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيرٌ 
 .[35ا٢بديد:]

ي للدعوة، ليبدأ بعده ٙبديد قيمة وما سبق ٰبدد قيمة التجربة على ا٤بستوى التارٱب
                                      

 .50( صحيح ابن حباف، كتاب اإلسراء، ح1)
 (.2535( ومسلم )258/5( البخاري )2)
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التجربة على ا٤بستوى الفردي، وأثر التجربة ُب الداعية بصفة شخصية من خبلؿ عدة 
 :نقاط

 : أف التجربة أساس للتربية:أوال

ولذلك رعى كل األنبياء الغنم قبل ٩بارسة الدعوة ليتزودوا من خبلؿ ٘بربة الرعي 
 .(1)بصفة السكينة والوقار

قيمة اإلنساف وخطورة التعامل معو ُب ٦باؿ الدعوة بدوف ٘بربة، من  ولعلنا ندرؾ
 خبلؿ تزود األنبياء بتجربة رعي الغنم قبل التعامل مع البشر.

 ثانيًا: أف التجربة مصدر للثقة:

ولذلك جعل اهلل موسى ٱبوض ٘بربة العصا عندما تصّب حية ُب الوادي ا٤بقدس، قبل 
 أف يذىب إىل فرعوف:

َها َوَأُىش  ِبَها َعَلى  َك بَِيِميِنَك يَا ُموَسىَوَما تِلْ } ُأ َعَليػْ * قَاَؿ ِىَي َعَصاَي َأتَػوَكَّ
 {* قَاَؿ َأْلِقَها يَا ُموَسى * فََأْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى

 .[25 -37]طو: 

التجربة فإنو ُب موقف ا٤بواجهة أوجس  ورغم أف موسى ذىب إىل فرعوف مزوًدا بتلك
 ُب نفسو خيفة، فما بالنا لو ذىب بغّب ٘بربة..؟!

                                      
وسلم ( روى اإلماـ أٞبد ُب مسنده عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ: افتخر أىل اإلبل والغنم عند النيب صلى اهلل عليو 1)

 «.الفخر والخيالء في أىل اإلبل والسكينة والوقار في أىل الغنم»رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  فقاؿ
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 ثالثًا: أف التجربة ضرورة لليقين:

ألف التجربة واليقْب يلتقياف ُب الواقع؛ إذ إف الواقع ىو ٦باؿ التجربة ومصدر اليقْب؛ 
ىي مصدر يقينو  ولذلك كانت رؤية زكريا ٤برمي ُب ٘بربة ملموسة للرزؽ بغّب حساب

 بإمكانية أف يرزؽ الولد بعد أف اشتعل رأسو شيًبا:

َها زََكرِيَّا الِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزًقا قَاَؿ يَا َمْريَُم َأنَّى َلِك َىَذا } ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ
ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو  * قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اهلِل ِإفَّ اهلَل يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

 .[18، 17]آؿ عمراف:  {قَاَؿ َربِّ َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الد َعاءِ 

 رابعًا: أف التجربة ضماف للصواب:

ا٢بػذر مػن معػاودة ا٣بطػأ باالسػتفادة مػن أي  اهلل عليػو وسػلم صػلى ولذلك يعلمنػا النػيب
 .(1)«ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»خاطئة فيقوؿ:  ٘بربة

غّب أف االستفادة ا٢بقيقية من ٘بارب الػدعوة السػابقة رىػن بػالتقييم الصػحيح ٥بػا فكػرًا 
 وتطبيًقا.

فمػػن ناحيػػة الفكػػر وا٤بػػنهج يػػتم التقيػػيم علػػى أسػػاس االلتػػزاـ بالكتػػاب والسػػنة والفهػػم 
 السلفي ٥بما.

ع فػػإف التقيػػيم يػػتم علػػى أسػػاس بلػػوغ حػػد االسػػتطاعة ماديِّػػا ومػػن ناحيػػة التطبيػػق والواقػػ
 وتنظيميِّا لتحقيق ا٥بدؼ احملدد للتجربة.

                                      
ْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّتَػْْبِ، ح( البخاري، كتاب األدب1)

ُ
. مسلم، كتاب الزىد والرقائق، باب الَ 6133، باب الَ يُػْلدَُغ ا٤ب

 .7690ُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّتَػْْبِ، حػيُػْلدَُغ ال
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أمػػا التقيػػيم ا٣بػػاطئ للتجربػػة فهػػو الػػذي يبتعػػد عػػن جوىرىػػا الشػػرعي وا٢بركػػي فيفقػػدىا أثرىػػا 
ز ُب واقػع الػػدعوة؛ حيػػث يصػػّب التقيػػيم باالبتعػػاد عػػن جػػوىر التجربػػة ٦بػػرد كػػبلـ نظػػري ال يتجػػاو 

ناحيتهػػػا الشػػػكلية أو نتائجهػػػا ا٤باديػػػة، وبنػػػاء علػػػى التقيػػػيم اإلٲبػػػاين الصػػػحيح فػػػإف ىنػػػاؾ ٘بػػػارب 
إسػػػبلمية عظيمػػػة وإف مل يكػػػن ٥بػػػا نتػػػائج ماديػػػة ُب الواقػػػع ولكنهػػػا أخػػػذت تلػػػك الصػػػفة لتحقػػػق 

 ا٤بستوى اإلٲباين الكامل فيها.

القتػػاؿ بصػػدؽ علػػى  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى وىػػؤالء ىػػم أصػػحاب الشػػجرة يبػػايعوف النػػيب
َلَقػػػْد َرِضػػػَي اهللُ َعػػػِن الُمػػػْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَبايُِعونَػػػَك َتْحػػػَت } فّبضػػػى اهلل عػػػنهم دوف أف يقػػػاتلوا:

 .[38]الفتح:  {الشََّجَرِة فَػَعِلَم َما ِفي قُػُلوِبِهْم فَأَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَػُهْم فَػْتًحا َقرِيًبا

نتػػػائج سياسػػػية وإعبلميػػػة ضػػػخمة وظػػػاىرة، ولكػػػن دالالهتػػػا وقػػػد يكػػػوف للتجربػػػة آثػػػاٌر و 
اإلٲبانيػػػػة تكػػػػوف خافيػػػػة ٔبانػػػػب ىػػػػذه اآلثػػػػار الظػػػػاىرة؛ فيصػػػػبح مػػػػن الواجػػػػب ٙبػػػػري ىػػػػذه 

 الدالالت اإلٲبانية للتجربة لتكوف مثبل ألصحاب الدعوة.

 يوضحو.. وىو حادث اغتياؿ السادات. ونضرب لذلك مثبلً 

ضخمة أدركها العامل كلو، ولكن كػاف ٔبانػب ىػذه فقد كاف ٥بذا ا٢بادث آثار سياسية 
 اآلثار.. دالالت إٲبانية مل يدركها إال القريبوف من ا٢بدث.

ونػػَبؾ شػػاىًدا مػػن القػػـو علػػى موقػػف ال يقػػل ُب داللتػػو اإلٲبانيػػة عػػن موقػػف االغتيػػاؿ 
 ذاتو، وىو موقف تنفيذ ا٢بكم الباطل بقتل خالد شوقي اإلسبلمبويل.

مػن ا٤بعتػػاد ُب مثػػل ىػػذه ا٤بواقػػف أف يسػػحب  ا٢بكػػم: تنفيػػذُب  يقػوؿ الضػػابط ا٤بشػػارؾ
ا١بنػػود مػػن سػػينفذ فيػػو ا٢بكػػم ألنػػو غالبًػػا مػػا يفقػػد قدرتػػو علػػى الػػتحكم ُب أعصػػابو ويكػػوف 
غّب قادر على ا٤بشػي، ولكن خالد كػاف يسػّب بنفسػو دوف أف يكػوف معػو أحػد، بػل ويسػّب 

 أماـ طلقات الظلم والكفر..مسرعػًا ٍب يقف بنفسو ُب ا٤بكاف ثابًتا مبتسًما 



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 07

 ىل يقل ىذا ا٤بوقف عن بطولة وثبات حادث االغتياؿ نفسو..؟

 وىل ٯبوز أف ينقص تقييم التجربة إدراؾ ىذا ا٤بوقف وتفسّبه..؟

وإذا كػػاف مػػن الطبيعػػي أف يكػػوف لكػػل ٘بربػػػة خطؤىػػا فػػإف التقيػػيم الصػػحيح ىػػو ا٢بػػػد 
صى ا١بهد لتحقيق صواب العمل وبػْب الفاصل بْب ا٣بوؼ من ا٣بطأ الذي ٯبعلنا نبذؿ أق

 ا٣بوؼ الذي يَبتب عليو توقف العمل.

وبػذلك، فػإف التقيػػيم الصػحيح للتجربػػة ىػو الػذي يضػػع ا٤بسػلم ُب سػػبيل ميسػر للعمػػل 
الصػػحيح بعػػد أف يػػنفض عنػػو غبػػار ا٣بطػػأ ويعيػػد إليػػو دافػػع االسػػتمرار مػػزوًَّدا بتجربػػة ماضػػية 

 ليخوض ّٔا ٘بربة مقبلة.

 برة:قواعد نقل الخ

 و٩با سبق يتبْب أف مهمة نقل ا٣بربة ٥با عدة قواعد:

؛ فعنػػد تقيػػيم أي عمػػل إسػػبلمي ُب واقػػع الػػدعوة نسػػأؿ أواًل عػػن الصػػواب الشػػرعي -
 ا٢بكم الشرعي ُب ىذا العمل.

 بلوغ حد االستطاعة المادي والتنظيمي المقدر لتحقيق الهدؼ.. -

العمل حد االستطاعة ا٤بادي  فإف كاف صوابًا شرعيِّا نسأؿ: ىل بلغ أصحاب ىذا
 والتنظيمي قبل القياـ بو؟ 

فإف مل يبلغوا فيكوف ا٢بكم عليهم بالتقصّب من ىذه الناحية، وإف كانوا قد بلغوا فبل 
 بأس عليهم.

فإذا توافر الدليل الشرعي بالصواب من حيث ا٢بكم وتوافر حد االستطاعة ا٤بادي 
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ا٤بمارسة.. فإننا نواجو ىذا ا٣بطأ بعدة  والتنظيمي من حيث العمل، ٍب كاف ا٣بطأ ُب
 واجبات:

 معا١بة ىذا ا٣بطأ وأثره ُب الواقع.. األوؿ:

قد ٰبدث خطأ باعتبار ا٣بطة وبالقياس إىل ا٥بدؼ احملدد، ولكن قد يكوف  الثاني:
ه ٥بذا ابتن٥بذا ا٣بطأ باالعتبار القدري جانب إٯبايب بالقياس إىل الواقع، فعندئذ ٯبب اال

نهجي مع ٙبديد أسلوب االستفادة من أي نتائج كائنة بقدر اهلل ُب واقع ا٣بطأ ا٤ب
 ا٤بمارسة.

 فبل ٲبنع خطأ ا٤بمارسة مهمة االستفادة من النتائج ا٢بادثة بصفة قدرية ٕبتة!

 كما أف االستفادة من النتائج ا٢بادثة قدرًا ال يعِب إقرار خطأ ا٤بمارسة..

ا اإلٯبابية احملددة ٚبطيطًا، أو السلبية الناشئة ربط آثار التجربة بكل جوانبه الثالث:
عن ا٤بمارسة، أو ا٢بادثة قدرًا، بواقع الدعوة، وتقييم الوضع النهائي للتجربة، استعداًدا 

 ٤برحلة جديدة.

االرتفاع ٗبفهـو األخوَّة فوؽ مستوى الصواب أو ا٣بطأ، فبل يعِب ا٢بكم ٖبطأ الرابع: 
كم على صاحب ىذه ا٤بمارسة، ألف ا٤بقصود من تقييم ا٤بمارسة أف ينسحب أثر ىذا ا٢ب

 ا٤بمارسة االستفادة من األخطاء لتفاديها، وليس األشخاص بذاهتم.

وإذا كاف من الطبيعي أف يكوف لكل ٘بربة خطؤىا فإف التقييم الصحيح ىو الذي 
ربة  مرىونة بصواب أو مفقودة ٖبطأ، طا٤با أف قياـ التج يرتفع ٕبقيقة األخوة، فبل تكوف

 كاف ُب حدود اإلٲباف الصحيح..

 ويسعنا ُب ذلك قوؿ اهلل عز وجل:
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ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليَماِف َواَل َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغالا ِللَِّذيَن } رَبػََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
 .[35]ا٢بشر:  {َآَمُنوا رَبػََّنا ِإنََّك رَُءوٌؼ رَِحيمٌ 

 يخي:التقييم التار 

كما ٯبب تقييم أي ٘بربة على أساس الواقع والظروؼ الٍب ٛبت فيها، فيقاس تقييم أي 
حدث تارٱبي بالنسبة لواقع الدعوة القائم إىل ظروؼ البداية الٍب مل ٲبلك فيها أصحاب 

 الدعوة أي تصور حركي أو خربة سابقة أو إمكانية للعمل.

ض والرقاد وعدـ ا٢بركة ال ٯبب أف فعندما يقـو رجل ليمشي بعد وقت طويل من ا٤بر 
أو  نسألو إىل أين أنت سائر؟ وما ىي وجهتك؟ إنو يتحرؾ.. يتحرؾ فقط وىذا يكفي..

عندما يفر إنساف من حريق يكاد يلتهمو، ال نسألو إىل أين أنت ذاىب؟ وما ىي 
 وجهتك؟ إنو يفر من ا٢بريق.. يفر فقط وىذا يكفي!

 (1)ىكذا كاف ا٢باؿ ُب البداية..

من ىنا كانت التصرفات الٍب ال ٲبكن االقتناع ّٔا اآلف.. ٛبثل بالنسبة ألصحاب و 
 ىذه ا٤برحلة خطوة متقدمة..

 مثل: فكرة ا٥بجرة الٍب تبناىا زعيم إحدى ا١بماعات..

فجمع أتباعو ُب إحدى ا٤بناطق الصحراوية ُب الصعيد ليقيم ٦بتمعا بعيدا عن آّتمع 
و اآلف غريبة ال معُب ٥با، كانت ُب وقتها فكرة متقدمة ملهمة ا١باىلي، ىذه الفكرة الٍب تبد
 ٙبتها بقناعة وٞباس. ووانضلعدد كبّب من الشباب الذين ا

                                      
حيث كاف قادة ا٢بركة اإلسبلمية ُب السجوف، ومل يكن ُب الواقع أي  1965( ا٤بقصود بالبداية ىنا ىي الفَبة من 1)

 ناصر تتمتع با٣بربة، وتستطيع قيادة التجربة.ع
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وابتداء من احملاوالت األوىل وانتهاء با٤برحلة القائمة كانت كل ٘بارب الدعوة 
وأحداثها ٛبثل أقصى حد لبلستطاعة يبلغو أصحاب الدعوة من حيث التحديد ا٤بنهجي 

 ومن حيث اإلمكانيات التنظيمية وا٤بادية.

عة امتداد صحيًحا للواقع وىذا التحديد شرط عملي ىاـ لكي تكوف ىذه ا١بما
التارٱبي للدعوة وذلك بأف ٘بتمع فيها كل ٘بارب الدعوة السابقة.. وىذا ما يتحقق بربط 

 ا١بماعة القائمة بالواقع التارٱبي برباط التجربة.

وُب ذلك ٙبقيق ألىم مقتضيات ا٢بكمة؛ حيث جاء ُب تعريفها من حيث عبلقتها 
 (1)«لكل حليم عثرة ولكل حكيم ٘بربة» :يو وسلمصلى اهلل عل بالتجربة قوؿ رسوؿ اهلل

 «.رجل حكيم أي رجل أحكمتو التجارب»ولقو٥بم ُب تعريف ا٢بكمة: 

 التفسير التاريخي للحركة اإلسالمية

ويدخل ُب نقل ا٣بربة وتقييم التجربة اإلسبلمية.. التفسّب التارٱبي للدعوة، وقيمة 
لسياؽ التارٱبي للحركة بصفة عامة وىو األمر ىذا التفسّب ىي إدراؾ النتائج الناشئة عن ا

 الذي ٱبتلف عن النتائج الناشئة عن حدث ٧بدد أو فَبة ٧بددة.

فبل ٲبكن قياس ا٤بستوى ا٤بنهجي للحركة ُب ا٤برحلة القائمة إال بقياسها على 
 احملاوالت البسيطة الٍب بدأهتا ا٢بركة. 

رعي للنساء إال بقياسها على ٧باولة وال ٲبكن قياس استقرار ظاىرة االلتزاـ بالزي الش
كانت قائمة من جهة   الٍبالشارع، واالحتماالت  إىلخروج األخت األوىل ّٔذا الزي 

 الناس. 

                                      
 ( ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل ٱبرجاه. ووافقو الذىيب.1)
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ا٤برحلة العملية للمواجهة إال بقياسها على ا٤برحلة الٍب مل  إىلوال ٲبكن قياس الوصوؿ 
 تتجاوز بكل ا٘باىاهتا ا٢بد النظري و٦برد الكبلـ.

ياس النتائج ا٤بتحققة ُب واقع الدعوة إال بإدراؾ حجم القوة ا١باىلية ا٤بانعة وال ٲبكن ق
من ىذه النتائج من الناحية األمنية والسياسية وٝبيع النواحي األخرى وعلى كل 

 ا٤بستويات العا٤بية واإلقليمية.
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ىالغصلىالثالث

ىالجانبىالثالثىمنىجوانبىالنظروظ

ى«المدلمىالدوادي»اإلندانى

 ُب النظرية السياسية فإنو يتمثل ُب مصطلحْب: « اإلنساف»ب أما جان

 األوؿ: المفكر السياسي

وذلك باعتبار أف الفكر مهمة إنسانية صادرة عن اإلنساف ا٤برتبط با٢بق والناظر ُب 
 الواقع وا٤بدرؾ للغاية.

 لتصبح جوانب ا٢بكمة ىي بذاهتا عناصر الفكر السياسي.

السياسي اإلسبلمي االلتزاـ باألساس الشرعي؛ ليكوف  وبذلك أصبح لزاًما على ا٤بفكر
 ا٢بق ىو القيمة العليا الٍب منها ؤّا تتحدد ٝبيع أبعاد ا٤بمارسة السياسية.

وأصبح لزاًما على الفكر السياسي اإلسبلمي االرتباط بالواقع ٔبانبيو: االجتماعي 
االلتزاـ بقواعد  وا٢بركي؛ وذلك من خبلؿ االرتباط بواقع الدعوة، وكذلك من خبلؿ

 ا٢بركة ٥بذا الواقع أيًضا.

وأصبح لزاًما على ا٤بفكر السياسي اإلسبلمي اعتبار قضية ا٣ببلفة ىي منطلقو الوحيد 
 ُب بناء وتصور ا٢بقيقة السياسية وذلك على أساس أف ا٣ببلفة ىي الغاية النهائية للحركة.

ا٢بق، الذي يقـو بو وبذلك يُنشئ الفكر السياسي عبلقة تفاعل بْب التأمل ُب 
 اإلنساف، وىو ٰبيا ُب الواقع، إلدراؾ الغاية.

وإذا كاف التأمل يعكس النبوغ الفردي وا٢بساسية الذاتية.. فإف الواقع ترٝبة للمعاناة 
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 اليومية من خبلؿ ا٤بمارسة..

واالستمرارية الفكرية تفَبض التتابع ا٤بستمر، وا٤بعاناة ا٤بنتظمة، ُب عبلقة ثابتة بْب 
 فكر وا٢بركة؛ حٌب تتحقق الغاية.ال

 واحملصلة النهائية لبعدي ا٢بق واإلنساف ىي تكوين ا٤بفكر السياسي.

ىو الذي  -صاحب التصور السلفي-والذي ٯبب فهمو ىو أف اإلنساف ا٤بؤمن 
 على أف يكوف مفكرًا سياسيِّا. -بإذف اهلل-ٲبلك القدرة 

اء، بل والعجز عن االرتباط وافتقاد ىذا التصور يعِب العجز عن تقدمي أي عط
 الصحيح بأحداث األمة، وىناؾ أمثلة تارٱبية ٥بذا االنفصاؿ:

 الغزايل: يعاصر الغزوة الصليبية فبل يعلق عليها..

 الفارايب: يَبؾ الواقع ويعيش مدينتو الفاضلة..

ابن رشد: يعيش مأساة اهنيار الدولة اإلسبلمية باألندلس، ومع ذلك ٰبيا هتافت 
 (1)وغّب الفبلسفة.. الفبلسفة

وقد مر بنا االرتباط بْب الفقو والسياسة، وأف الفقهاء كانوا ىم ا٤بفكرين السياسيْب 
 ُب األمة.

 الثاني: الزعامة السياسية:

الزعامة السياسية تعِب باختصار: القدرة الذاتية على اٚباذ القرار السياسي احملقق 

                                      
 ( ىذه األمثلة نقبل عن حامد ربيع ُب سلوؾ ا٤بالك.1)
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ا١بانب اإلنساين »اف النفسي.. يعِب ألقوى إمكانيات الصواب، وأقصى درجات االطمئن
 «. للقرار السياسي

 صفات الزعامة السياسيةومن ٦بموع كتب الفكر اإلسبلمي الَباثية وا٢بديثة تتحدد 
 البلزمة الٚباذ القرار السياسي وأساسها:

وىي الروية، والتمييز، والورع، وضبط النفس، والشجاعة، واإلقداـ، سعة  الحكمة، -
والتخمْب.. ٍب الرأي ا٤بتْب، بالبحث والنظر ُب تدابّب السلف  األفق، قوة ا٢بدس

 و٘بارّٔم.

ا٤بلهم للصواب، وآّرب للخطأ، واحملقق للثواب ُب كبل االحتمالْب، واحملقق ُب  اإلخالص -
 نفس الوقت للتجرد من الصراعات النفسية وا٤بؤثرات العاطفية.

يتحمل بو ا٤بناوأة من  والذيتحمس، على الشدائد ببل تردد ا٣بائف، وال هتور ا٤ب الصبر -
معو داخل كيانو السياسي، وا٤بَببصْب بو خارج كيانو، والضاغطْب عليو من  ا٤بختلفْب

 العقوؿ غّب الفاٮبة، والنفوس غّب السوية..

احملقق لئلحاطة بالقرار وآثاره واحتماالتو وبدائلو؛ بدقة ذىنية واستشفاؼ  الذكاء -
يكوف فيو   القرار بأنسب وقت ٩بكن ٕبيث المستقبلي يستوُب حق التفكّب ُب

 تردد. تعجل.. وال

وا٣بربة ا٤بستخلصة من ٘بارب الواقع ا٤بشأّة للتجربة القائمة لتحقيق كل عناصر  العلم -
إىل  القائمةالصحة والصواب بأسهل األساليب، وٙبقيق أكرب العوامل ا٤بنبهة للتجربة 

لتجارب السابقة حٌب ال يتضاعف الثمن ا٤بزالق والثغرات الٍب دفع ٜبنها أصحاب ا
 وتتضاءؿ ا٢بصيلة.

 إمكانية الصواب ُب الرأي. ىا١بامعة ألقص الشورى -
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الذي ٯبعل صاحب القرار منطلًقا بقراره بأقصى االطمئناف الشرعي وا٢بركي  العـز -
والنفسي.. اطمئنانًا ٲبلؤه ويتعداه منو إىل ٝبيع احمليطْب بو فيطمئنوا كما اطمأف 

نًا واثًقا، بغّب غرور يعمي عن ا٢بقيقة، وبغّب تردد يضيع ا٥بدؼ وٰبّب اطمئنا
 ا٤بشاركْب لو ُب ا٤بوقف.

 ا٤بعْب على خوض التجربة قبل بدئها وعلى ٙبمل آثارىا بعد ٛبامها. التوكل -

: الٍب تعْب على االطمئناف لقراره وٚبفف من وطأة ا٣بطأ إذا حدث وتعْب الحب واأللفة -
ا٤بَبتبة على ا٣بطأ.. ا٢بب الذي ٯبعل ا١بميع يبذؿ كل ما ُب وسعو؛  على ٙبمل ا٤بعاناة

ُر أمرائكم من تحبونهم(إل٪باح قرار ٰببوف صاحبو   .(1))َخيػْ

.. الٍب يأخذ ّٔا فرصتو الكاملة ُب اٚباذ قراره، القوة الشخصيةوبصفة هنائية تكوف 
والٍب ٰباوؿ فيها أصحأّا ويتنبو ّٔا إىل احملاوالت الطبيعية ا٤بصاحبة لكل قرار جديد، 

نقد أو رفض القرار من احمليطْب بصاحب القرار عندما يكوف حولو ا٤بخلص غّب الذكي 
والذكي الفاقد للخربة؛ حيث سيَبتب على فقد أي عنصر من عناصر اإلخبلص والذكاء 

 وا٣بربة.. ٧باولة معاكسة لصاحب القرار..

بقرارات  ومرحلة جديدة، ومتغّبات ينشئ ّٔا واقًعا جديًدا، الٍبالقوة الشخصية 
 ا..سياسية تتطلب رجبًل قويِّ 

وأقوى ما تتمثل فيو القوة الشخصية للزعيم السياسي ىو قدرتو على مواجهة ٝباعتو 
ذاهتا ُب حاؿ الوقوع ُب خطأ ٝباعي ٯبب تصحيحو، والدليل على ىذه ا٢بقيقة ما كاف 

وما كاف  ،الذي مل يستطعو ىاروف األمر ،من موقف موسى مع قومو بعد عبادهتم العجل

                                      
ي(، وأٞبد ُب نوو  – 4/12/244( رواه مسلم ُب اإلمارة باب وجوب اإلنكار على األمّب فيما ٱبالف الشرع )1)

 .«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم»( عن عوؼ بن مالك بلفظ: 6/24ا٤بسند )
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َها قُػْلُتْم َأنَّى َىَذا ُقْل ُىَو ِمْن }: ُب غزوة أحد ا َأَصابَػْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْػَليػْ َأَوَلمَّ
 عصيانكم بسبب: أي ..[360]آؿ عمراف:  {ِعْنِد َأنْػُفِسُكْم ِإفَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 يعِب فعصيتم، مكانكم من تربحوا ال أف أمركم حْب اهلل عليو وسلم صلى اهلل َرُسوؿ
 ..الرماة بذلك

ُب ىذه الرؤية أحد غّبه، مثلما كاف من  ووال يشاركقرار يراه صوابا  اٚباذأو ُب حاؿ 
 أيب بكر ُب حرب الردة، وىذه ا٢بالة ال تعترب استبداًدا:

 ألهنا تستند إىل أساس شرعي..

 ا٤بشورة.. وألف القرار كاف بعد

وألف العبلقة النفسية بْب ا١بماعة واألمّب كانت قوية بالدرجة الٍب ٘باوزت ّٔا ا١بماعة 
َما ُىَو ِإالَّ  اهللِ عليو، ولذلك يقوؿ عمر: )فَػوَ  ربك أيبىذا ا٤بوقف، فاقتنعت بالرأي بعد ثبات 

 .(1)قُّ(ا٢بَ  فَػَعرَْفُت أَنَّوُ َصْدَر َأىِب َبْكٍر لِْلِقَتاِؿ  اهللُ أَْف رَأَْيُت أَْف َقْد َشرََح 

وأساس القوة الشخصية ىو إٲباف صادؽ يتعرؼ بو الزعيم السياسي على مصلحة 
 الدعوة بكل كيانو ومواىبو..

وبصّبة تثُبُت ّٔا الغاية  وربانية ٙبميو من أي تناقض بْب إنسانيتو وا٢بق الواجب..
األمور، ٚبطر لو الفكرة ويلهم األمر، وعلٌم ٲبنعو من الغفلة عن الواقع وطبيعة  ُب فؤاده..

 ويبلـز الصواب..

 يعيش قضيتو.. يتحرؾ ٔبماعتو.. ينهض بأمتو.. ٰبيي حضارتو.

                                      
 (.20، 1/51(، ومسلم )6855، 6/2657( رواه البخاري )1)
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وبذلك ٘بتمع ُب الزعامة السياسية كل العناصر احملققة ٤بضموف النظرية السياسية، 
 واحملصلة النهائية للممارسة.

يق غاية ا١بماعة، فإهنا ىي وكما كانت صفات الزعامة السياسية أساًسا ُب ٙبق
نفسها أساس ٞباية ا١بماعة من أخطار الزعامة.. وأشدىا اإلحساس بتعلق أىداؼ 

 الدعوة ّٔذا الزعيم وارهتاهنا بشخصو.

ومكمن ا٣بطر ىو أف الشروط احملققة للزعامة ىي نفسها الٍب يتسلل من خبل٥با ىذا 
عمالو الساعية إىل ٙبقيق ىدؼ وخصوصا إذا طاؿ الوقت ّٔذا الزعيم وكثرت أ. ا٣بطر.

 ا١بماعة، فينشأ الشعور بأف ا١بماعة غّب قادرة على ٙبقيق أىدافها بغّب ىذا الزعيم..

ىذا ا٣بطر فكاف قرار عزؿ خالد، ليؤمن ا٤بسلموف أف األمر بيد اهلل  إيللقد تنبو عمر 
على  ٤با تكامل هتيؤ ا٤بشركْب لبلنصراؼ، أشرؼ أبو سفياف»وحده..وُب غزوة أحد 

أفيكم ٧بمد؟ فلم ٯبيبوه. فقاؿ: أفيكم ابن أيب قحافة؟ فلم ٯببيبوه. فقاؿ:  :ا١ببل، فنادى
منعهم من  اهلل عليو وسلم صلى وكاف النيب-أفيكم عمر بن ا٣بطاب؟ فلم ٯبيبوه 

. -لعلمو وعلم قومو أف قياـ اإلسالـ بهمومل يسأؿ إال عن ىؤالء الثبلثة  -اإلجابة
د كفيتموىم، فلم ٲبلك عمر نفسو أف قاؿ: يا عدو اهلل، إف الذين فقاؿ: أما ىؤالء فق

 .(1)«اهلل ما يسوءؾ ىذكرهتم أحياء، وقد أبق

يقـو  -متمثلة ُب موقف أيب سفياف-فنبلحظ ُب ا٤بوقف أف تصور ا١باىلية للزعامة 
ومل يسأؿ إال عن »على األشخاص، وىو ما أكد عليو صاحب الرحيق ا٤بختـو بقولو: 

 «.لعلمو وعلم قومو أف قياـ اإلسالـ بهملثبلثة ىؤالء ا

ُب -التصور اإلسبلمي الصحيح ٤بوقف الزعامة موقف أنس بن النضر قد ٛبثل ُب 
                                      

 ( رواه البخاري وأٞبد وأبو داود وابن حباف، واالقتباس من الرحيق ا٤بختـو للمباركفوري.1)
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، حيث قاؿ لقومو اهلل عليو وسلم صلى عندما أشيع خرب مقتل رسوؿ اهلل -نفس الغزوة
صنعوف ُب يا قـو إف كاف ٧بمد قد قتل، فإف رب ٧بمد مل يقتل وما ت»من األنصار: 

 «.ا٢بياة بعد رسوؿ اهلل، فقاتلوا على ما قاتل عليو رسوؿ اهلل، وموتوا على ما مات عليو

تسجل درًسا ىاًما ُب قضية الزعامة  اهلل عليو وسلم صلى وإشاعة مقتل رسوؿ اهلل
اهلل عليو  صلى السياسية، إذ قدر اهلل سبحانو ىذه اإلشاعة لينزؿ الوحي على رسوؿ اهلل

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت }حي، ليخربىم ما يكوف إذا مات الرسوؿ: وىو  وسلم
َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو  ِمْن قَػْبِلِو الر ُسُل َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

 .[333]آؿ عمراف: {ينَ فَػَلْن َيُضرَّ اهلَل َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللُ الشَّاِكرِ 

ليتمثل موقف األمة ُب موقف عمر وأيب  اهلل عليو وسلم صلى وٲبوت رسوؿ اهلل
 بكر..

 ٧بمد ذىب ليلقى ربو وسيعود.. :عمر ال يصدؽ ويقوؿ

من   وأبو بكر يستوعب ا٤بوقف ويقف خطيًبا ويقوؿ كلمتو ا٤بشهورة: يا أيها الناس!
ٲبوت، ٍب تبل  كاف يعبد اهلل فإف اهلل حي ال  كاف يعبد ٧بمدا فإف ٧بمدا قد مات، ومن
 اآلية، فيقوؿ عمر: وكأين مل أ٠بعها من قبل!

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ } صلى اهلل عليو وسلم فخاطبت اآلية األمة بعد وفاة رسو٥با
َقِلْب َعَلى َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الر ُسُل َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى أَ  ْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

 .{َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اهللَ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللُ الشَّاِكرِينَ 

وىذه العقيدة نتعامل ّٔا مع زعمائنا ُب حياهتم وعند ٩باهتم وغيأّم، فإذا غاب منا 
 أخلفنا اهلل خّبا منو..« ليو راجعوفإإنا هلل وإنا » :زعيم وقلنا

 ب أف تتجاوز الصدمة حق العقيدة، وال تؤثر ُب ىذه ا٤بسلمات..فبل ٯب
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واهلل سبحانو الذي صنع ىذا الزعيم وأقدره على الوصوؿ ٥بذه ا٤بكانة بيننا.. قادر 
 على أف ٱبلفنا فيو خّبا.

 . درس في الزعامة:.طالوت

عليها  وىناؾ ٘بربة قرآنية تارٱبية ُب قضية الزعامة.. ىي قصة طالوت، الٍب عقب اهلل
ُلوَىا َعَلْيَك بِالَحقِّ َوِإنََّك َلِمَن الُمْرَسِلينَ }: بقولو سبحانو ]البقرة:  {تِْلَك َآيَاُت اهلِل نَػتػْ

 لنفهمها درًسا منهجًيا باقًيا ألتباع ا٤برسلْب.. [202

 والبداية ىي تفسّب حقيقة ا٤بوت وا٢بياة:

حة، ولذلك تبدأ اآليات واالستعداد للموت.. أساس الفهم الصحيح، وا٢بركة الصحي
يبقيها، وا٣بوؼ من ا٤بوت ال ٲبنعو، ٕبقيقة أف ا٢برص على ا٢بياة ال  ٗبعا١بة ىذا اإلحساس

الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوُىْم أُُلوٌؼ َحَذَر الَمْوِت فَػَقاَؿ }وىذه ىي ا٢بقيقة ُب ا٤بعا١بة: 
 .[243: البقرة] {َلُهُم اهللُ ُموتُوا

 هلل وىم حريصوف على ا٢بياة، وبعد أف ماتوا وفقدوىا.. أحياىم اهلل..!أماهتم ا

َوقَاتُِلوا ِفي }وبعد فهم قضية ا٤بوت وا٢بياة.. يكوف القتاؿ ُب سبيل اهلل أمر سهل: 
 ..{َسِبيِل اهلِل َواْعَلُموا َأفَّ اهلَل َسِميٌع َعِليمٌ 

نة نفسية ثابتة، ومعيار وعندما يكوف االستعداد للموت يكوف االستعداد للبذؿ.. س
َمْن َذا الَِّذي يُػْقِرُض اهلَل قَػْرًضا َحَسًنا فَػُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكثِيَرًة َواهللُ }سلوكي صحيح: 

 .{يَػْقِبُض َويَػْبُسُط َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 

َهاَر ِفي اللَّْيِل تُوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر َوتُوِلُج النػَّ }واهلل ٰبي وٲبيت.. ويقبض ويبسط: 
 {َوُتْخِرُج الَحيَّ ِمَن الَميِِّت َوُتْخِرُج الَميَِّت ِمَن الَحيِّ َوتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 
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 ..[27]آؿ عمراف:

 ّٔذه القاعدة نعيش الواقع و٬بوض التجربة..

َر ِإَلى الَمََلِ ِمْن َأَلْم تػَ }وتبدأ اآليات بالتحديد الزمِب للتجربة.. مؤل من بِب إسرائيل: 
 {ًكا نُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اهللِ بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن بَػْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابْػَعْث لََنا َملِ 

كاف ضروريًا، ألف آية ا٤بلك ستكوف بقية ٩با ترؾ   {ِمْن بَػْعِد ُموَسى} والتحديد الزمِب
 آؿ موسى وآؿ ىاروف..

َقاَؿ َىْل َعَسْيُتْم ِإْف ُكِتَب }يتطلب االطمئناف إىل مصداقية ىذا الطلب:  ولكن األمر
 ..{ُم الِقَتاُؿ َأالَّ تُػَقاتُِلواَعَلْيكُ 

قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نُػَقاِتَل ِفي َسِبيِل اهلِل َوَقْد }ولكن أصحاب الطلب يثبتوف أٮبيتو: 
 ..{ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوَأبْػَنائَِنا

إجابة مقنعة.. فعندما يكوف اإلخراج من الديار واألبناء.. البد أف يكوف القتاؿ، ومع 
 وجوب القتاؿ بل ٰباربوف أىلو.. فوال يرو ذلك فقد يكوف اإلخراج من الديار واألبناء، 

بالغّبة على العرض واألىل..فمسخوا  اإلنساينحالة ٘باوز فيها ىؤالء الناس حد الطبع 
عليهم القتاؿ بعد مطالبتهم بو.. مل يواصلوا الطريق  بفلما كتي والطبع، وغابوا عن الوع

ُهْم َواهللُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ }الواجب:   ..{فَػَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِقَتاُؿ تَػَولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل ِمنػْ

غي أف ومن ذلك أف اختبار ا٢بماسة الظاىرة واالندفاع الفائر ُب نفوس ا١بماعات ينب
ال يقف عند االبتبلء األوؿ.. فإف أكثرية بِب إسرائيل ىؤالء قد تولوا ٗبجرد أف كتب عليهم 

 القتاؿ استجابة لطلبهم..

تدؿ على « بَػَعثَ »وكلمة  {بَػَعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػ ُهْم ِإفَّ اهلَل َقدْ }



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 72

رية خالصة، ألف ا٤بعايّب البلزمة لئلمارة غّب ُب مثل ىذا الواقع قضية قد اإلمارةأف نشأة 
قائمة ُب واقع الفراغ، وىذا ال يعِب إال اللجوء إىل اهلل واالستعانة بو ُب أف يبعث من ٘بتمع 

 حولو القلوب، بدال من ا٥بروب وإسقاط واجب ا١بماعة واال٘باه ٫بو العزلة..

ظروؼ ارتفاع ٗبستوى تدؿ على أف الزعامة ُب مثل ىذه ال« بَػَعثَ »كما أف كلمة 
 شخص من قدرىا اهلل لو فوؽ ا٫بطاط الواقع، وا٣بروج بو عن سياؽ الضعف والتخبط.

 وٗبجرد بعث طالوت بدأت مشكلة الصراع على الزعامة..

وقد يتبادر إىل الذىن أنو ما كاف ٥بذه ا٤بشكلة أف تظهر ُب مثل ىذه الظروؼ، ولكن 
وتلك ىي خطورهتا، ٩با يقتضي التعامل  ىذه ا٤بشكلة تفرض نفسها على كل الظروؼ،

َنا َوَنْحُن َأَحق  بِالُمْلِك ِمْنُو قَ }معها باعتبار تلك ا٣بطورة:  الُوا َأنَّى َيُكوُف َلُو الُمْلُك َعَليػْ
 {َوَلْم يُػْؤَت َسَعًة ِمَن الَماؿِ 

 ٝبيعهم قالوا.. كل واحد منهم قاؿ..

 كل واحد منهم كاف يتصور أنو أحق بالزعامة..

وفهم ىذه ا٤بشكلة ىو الذي ٰبقق التعامل الصحيح معها، وأوؿ قواعد ىذا التعامل 
 ..{قَاَؿ ِإفَّ اهللَ اْصَطَفاُه َعَلْيُكمْ }ىو فرض الزعامة كأمر واقع: 

 ٍب ٙبقيق القناعة النفسية بالزعامة بعد فرضها..

 قناعة... الفرض ٍب الامواجهتهوترتيب اآلية ُب تفسّب ا٤بشكلة ىو نفسو ترتيب 

َوزَاَدُه َبْسطًَة ِفي }وإثبات إمكانية الزعامة ا٤بفروضة ىي أوؿ أسباب ٙبقيق القناعة: 
 وٮبا عنصري الزعامة.. {الِعْلِم َوالِجْسمِ 
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فالناس ٰبتاجوف إىل العلم الصحيح وٰبتاجوف إىل صاحبو، وتكوف لو الوالية عليهم، 
 لقدرة عليو..وكذلك ٰبتاج الناس إىل العمل وٰبتاجوف إىل صاحب ا

 وال يؤثر ُب األتباع ويضمن والءىم إال العطاء العلمي والقدرة العملية:

العطاء العلمي الذي ٯبده األتباع ُب زعيمهم فيتحقق ٥بم اإلٲباف بأهنم على ا٢بق ُب  
 كل موقف وُب كل خطوة..

 والقدرة العملية ُب ٙبريكهم إىل العمل ٗبقتضي ىذا ا٢بق..

امة السياسية ٖبصائصها وقدراهتا الذاتية والنفسية والسلوكية ُب وبتحقيق الوالء للزع
شخص الزعيم.. ينقطع طمع كل واحد فيها لتبدأ مرحلة تقييم ىذه الزعامة الٍب فرضت 

 .{َواهللُ يُػْؤِتي ُمْلَكُو َمْن َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َعِليمٌ }عليهم: 

ي تتحقق بو ذساس النفسي التيو من يشاء ىو األواإلٲباف بأف ا٤بلك بيد اهلل يؤ 
 ا٤بعا١بة.. وىذا الَبتيب لو تفسّبه:

 فاألمر األوؿ ىو فرض الزعامة الذي سينهي الطمع فيها..

 لتنتقل النفس بعد اليأس منها إىل تقييم من استحقها دوهنم..

فيأٌب األمر الثاين وىي باإلمكانيات واقع ثابت ُب الزعيم ا٤بختار يصعب على اإلنساف 
 لنفسو، ليأٌب االختصاص الذي ال حيلة ألحد فيو: وىو ا٤بشيئة اإل٥بية.. ادعائو

واعتبار الكفاءة ُب اختيار الزعامة يعِب أف القدرة على ٙبقيق ا٥بدؼ اإلسبلمي ىو 
ا٤بعيار األساسي لبلختيار، وأف ا٤بقارنة بْب أصحاب الفكر النظري وأصحاب القدرة على 

ًيا ٯبب أف تكوف لصاّب أصحاب ىذه القدرة ٙبقيق ا٥بدؼ اإلسبلمي الصحيح عمل
 العملية.
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وكل ما سبق قد ال يكفي النفس للتسليم بالزعامة، فيدخل إىل النفس أف كل ىذه 
 االختصاصات غّب كافية إذا كاف األمر متعلقا ٗبصّب األمة..

إىل صواب الزعامة وإمكانية ٙبقيق النصر ّٔا،  االطمئناففَبغب النفس بعد ذلك إىل 
َوقَاَؿ َلُهْم نَِبيػ ُهْم ِإفَّ َآيََة ُمْلِكِو َأْف يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِو }تقل اآليات ٤بتابعة ا٤بشكلة: فتن

َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّا تَػَرَؾ َآُؿ ُموَسى َوَآُؿ َىاُروَف َتْحِمُلُو الَماَلِئَكُة ِإفَّ ِفي َذِلَك 
 {ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ََلَيًَة َلُكْم ِإْف  

 التابوت حقيقة ٧بسوسة ملموسة لبلطمئناف..

 والتابوت نفسو جعل اهلل فيو السكينة..

ا تَػَرَؾ َآُؿ ُموَسى َوَآُؿ } ا.. ولكن طالوت أٌب بالتابوتكافيً وكاف التابوت   َوبَِقيٌَّة ِممَّ
ْب نيب األمة ونصرىا ىو ما ليكوف االرتباط القدري الشخصي ب {َىاُروَف َتْحِمُلُو الَماَلِئَكةُ 

 تعنيو البقية..

حقيقة ىذا االرتباط باعتبار أف امتداد صلة  اهلل عليو وسلم صلى ويبْب لنا رسوؿ اهلل
يأتي على الناس زماف يغزوف، فيقاؿ: فيكم من »األمة بالنيب ىي أساس الفتح فيقوؿ: 

م، ثم يغزوف فيقاؿ ؟ فيقولوف: نعم، فيفتح عليهاهلل عليو وسلم صلى صحب رسوؿ اهلل
؟ فيقولوف: نعم، فيفتح اهلل عليو وسلم صلى لهم: ىل فيكم من صحب رسوؿ اهلل

 البخاري ُب صحيحو. «لهم

 -يأتي على الناس زماف »، قاؿ: اهلل عليو وسلم صلى وُب رواية أيب داود: عن النيب
؟ يو وسلماهلل عل صلى فيغزو فئاـ من الناس. فيقاؿ لهم: ىل فيكم من رأى رسوؿ اهلل

فيقولوف: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئاـ من الناس فيقاؿ لهم: ىل فيكم من رأى من 
؟ فيقولوف: نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئاـ من اهلل عليو وسلم صلى صحب رسوؿ اهلل
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اهلل عليو  صلى الناس، فيقاؿ لهم: ىل فيكم من رأى من صحب من صحب رسوؿ اهلل
 .«مويقولوف: نعم فيفتح له وسلم

الٍب تدؿ على  اهلل عليو وسلم صلى ولعلنا نبلحظ عبارة ىل فيكم من رأى رسوؿ اهلل
كانت أساًسا للفتح، ومن ىنا قدـ البخاري من   اهلل عليو وسلم صلى أف رؤية رسوؿ اهلل

 ؛اهلل عليو وسلم صلى خبلؿ أبواب كتاب ا١بهاد صورة وصفية لكل تصرفات الرسوؿ
وف من رؤية الرسوؿ ليتحقق ُب ا٤بسلمْب أمرًا يعينهم على فتح اهلل وكأننا نراه ليقَبب ا٤بسلم

 ٥بم.

وإف كانت البقية الٍب تركها آؿ موسى وآؿ ىاروف ىي التابوت فيو السكينة من اهلل.. 
تركت فيكم ما إف »ىو كتاب اهلل وسنتو:  اهلل عليو وسلم صلى فإف ما تركو رسوؿ اهلل

 .«ب اهلل وسنتيتمسكتم بو لن تضلوا بعدي أبدا كتا

ا بْب اختيار طالوت زعيمً  مل يكن ىناؾ فارؽ زمِب.. {فَػَلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِالُجُنودِ }
وبْب فصلو با١بنود، ولذلك مل تذكر اآلية إعبلف اتفاؽ األتباع على زعامة طالوت، بل جاء 

أف يعيش فإف أخطر ما يواجو الزعامة  -ا٣بروج ّٔم إىل القتاؿ-مباشرة الفصل با١بنود 
 األتباع ُب فراغ من العمل ولو لوقت ضئيل..!

وأخطر مشاكل الدعوة ىي ٝبع األتباع دوف وجود ا٣بطط ا٤بتفق عليها للعمل، والبد 
من تطور العمل ألف األتباع ال يقنعوف إال بالعمل، وال يقتنعوف بعد العمل إال بعمل أقوى 

ِإفَّ اهلَل ُمْبَتِليُكْم بِنَػَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فَػَلْيَس  فَػَلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِالُجُنوِد قَاؿَ }منو: 
 {ْم َيْطَعْمُو فَِإنَُّو ِمنِّيِمنِّي َوَمْن لَ 

فاالبتبلء بالنهر جاء بعد الفصل با١بنود، وىنا يتبْب الفهم الصحيح ٤برحلة الَببية.. أف 
 ُب ىذا الواقع يكوف الببلء..تكوف من خبلؿ الواقع، وُب إطار ا٤بواجهة والواقع القتايل، و 
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وتأٌب حقيقة التوازف بْب الصرب على الببلء.. والثبات على ا٢بق والطاعة.. من ناحية، 
 واعتبار الطبيعة البشرية.. من ناحية أخرى!

 {َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فَػَلْيَس ِمنِّي}فكاف مقتضي الصرب على الطاعة ىو: 

 {اْغتَػَرَؼ ُغْرَفًة بَِيِدهِ ِن ِإالَّ مَ }وكاف اعتبار الطبيعة ىو 

 فيدخل ُب ٙبقيق التوازف ُب الَببية: العدؿ بْب األتباع..

ألف االحتياج إىل ا٤باء سيكوف بقدر حجم ا١بسم، ومعيار حجم ا١بسم ىو حجم 
ِن اْغتَػَرَؼ ِإالَّ مَ }اليد، ولذلك كاف األمر بالشرب بغرفة اليد، وىو ما جاء ُب نص األمر: 

 ..{هِ ُغْرَفًة بَِيدِ 

و٤با كاف الببلء ىنا ىو اختبار االستعداد للموت.. كانت طبيعة الببلء من جنس طبيعة 
ا٥بدؼ منو، فكاف االمتناع عن شرب ا٤باء وىو سبب ا٢بياة.. اختبار ُب القدرة على 

ُهمْ َفَشرِبُوا ِمْنُو ِإالَّ َقِلياًل }التضحية ّٔذه ا٢بياة:   ..{ ِمنػْ

 وُب ذلك يقوؿ سيد قطب:

ا وارتووا. فقد كاف أباح ٥بم أف يغَبؼ منهم من يريد غرفة بيده, تبل الظمأ شربو »
ولكنها ال تشي بالرغبة ُب التخلف! وانفصلوا عنو ٗبجرد استسبلمهم ونكوصهم. انفصلوا 
عنو ألهنم ال يصلحوف للمهمة ا٤بلقاة على عاتقو وعاتقهم. وكاف من ا٣بّب ومن ا٢بـز أف 

ألهنم بذرة ضعف وخذالف وىزٲبة. وا١بيوش ليست بالعدد  ينفصلوا عن ا١بيش الزاحف ,
الضخم , ولكن بالقلب الصامد , واإلرادة ا١بازمة , واإلٲباف الثابت ا٤بستقيم على 
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 .(1)«الطريق

 ..{فَػَلمَّا َجاَوزَُه ُىَو َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعوُ }

تعِب كفر من : فالذين آمنوا ىنا ال وىذه اَلية تناقش أخطر قضايا فقو الدعوة
عصي وشرب، لكنها تعِب إٲباف من أطاع! وىذا ىو حد االرتباط بْب مصطلح اإلٲباف 
وعبلقتو بالواقع العملي للدعوة والسمع والطاعة فيها.. أف تكوف الطاعة إٲبانا دوف التكفّب 

 با٤بعصية، إال أف تكوف ا٤بعصية نفسها كفرًا.

ٲباف يكوف معهما معا١بة الطبيعة ورغم الطاعة.. قد يكوف الضعف، فالطاعة واإل
 .{قَاُلوا اَل طَاَقَة لََنا اليَػْوـَ ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدهِ }البشرية الضعيفة: 

وا٤بتكلموف ىنا ىم الذين آمنوا وجاوزوا النهر واالبتبلء بو، الذين ثبت استعدادىم 
 الصعب!بواقع ا٤بواجهة  للموت.. مل يصطدموا با٢برص على ا٢بياة.. ولكنهم اصطدموا

 ٫بن مستعدوف للموت.. ولكننا قلة!

من ٘باوز االبتبلء بالنهر، وىنا يظهر أىل  ىاوز ىذه الظروؼ يتطلب مستوى أعلو٘ب
مستوى اليقْب بلقاء اهلل الذي تعرج بو النفس  النصر عندما يرتفعوف بإٲباهنم فوؽ الظروؼ..

اَلُقو اهلِل َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة  قَاَؿ الَِّذيَن َيظُن وَف َأنػَُّهْم مُ }فوؽ مستوى الواقع: 
 .[239]البقرة:  {َكِثيَرًة بِِإْذِف اهلِل َواهللُ َمَع الصَّاِبرِينَ 

مل يصل إىل مرحلة القدرة على القتاؿ إال من ٘باوز مشكلة الزعامة.. ٍب ببلء النهر.. 
 ٍب ببلء الصداـ ولقاء العدو!

                                      
 ( ُب ظبلؿ القرآف.1)
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 ارة، وىو أشد حظوظ النفس..وذلك بالتجرد من حب اإلم

 والتحكم ُب الرغبة النفسية الطبيعية ُب ا٢بياة.. وىي أشد رغبات النفس..

 واإلقباؿ على ا٤بوت.. وىو أشد مكروه إىل النفس..

 ليتحقق اليقْب ُب لقاء اهلل!

وبعد إنشاء الواقع العملي بأبعاده الكاملة.. تنشأ معايّب االختيار الشرعية 
طبيعية، وا٤بثاؿ عليها اختيار داود عليو السبلـ، وذلك أف داود كاف  والعملية بصورة

 فردا ضمن الذين كانوا مع طالوت، وكاف لو دور متقدـ بْب الصفوة..
َنُو من أف يقتل جالوت، فتميز داود بصورة مل ٘بعل لو قريًنا فكاف ىو ا٤بلك بعد  َمكَّ

 .{اُه اهللُ الُمْلَك َوالِحْكَمةَ َوَآتَ  َوقَػَتَل َداُووُد َجاُلوتَ }طالوت بصورة تلقائية: 

التجربة كلو، وىذا االختصار.. مثاٌؿ منهجٌي  وقتل داود ١بالوت ىو اختصار ٤بعُب
 ٢بقيقة الصراع كما أراده اهلل..

الصغّب ١بالوت ملك العماليق يدؿ على قدرة اهلل ا٤بطلقة، ولذلك  فقتل داود الفٌب
ا من بِب إسرائيل. وجالوت كاف ملكا قويا وقائدا وداود كاف فٌب صغّب » يقوؿ سيد قطب:

٨بوفا.. ولكن اهلل شاء أف يرى القـو وقتذاؾ أف األمور ال ٘بري بظواىرىا, إ٭با ٘بري 
ٕبقائقها. وحقائقها يعلمها ىو. ومقاديرىا ُب يده وحده. فليس عليهم إال أف ينهضوا ىم 

بالشكل الذي يريده. وقد أراد أف ٯبعل  بواجبهم, ويفوا اهلل بعهدىم. ٍب يكوف ما يريده اهلل
مصرع ىذا ا١ببار الغشـو على يد ىذا الفٌب الصغّب , لّبى الناس أف ا١ببابرة الذين 
يرىبوهنم ضعاؼ.. يغلبهم الفتية الصغار حْب يشاء اهلل أف يقتلهم.. وكانت ىنالك حكمة 

٤بلك بعد طالوت, أخرى مغيبة يريدىا اهلل؛ فلقد قدر أف يكوف داود ىو الذي يتسلم ا
ويرثو ابنو سليماف , فيكوف عهده ىو العهد الذىيب لبِب إسرائيل ُب تارٱبهم الطويل، جزاء 
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  .انتفاضة العقيدة ُب نفوسهم بعد الضبلؿ واالنتكاس والشرود

 ..{َوَآتَاُه اهللُ الُمْلَك َوالِحْكَمَة َوَعلََّمُو ِممَّا َيَشاءُ }

لقليلة الواثقة بلقاء اهلل, الٍب تستمد صربىا كلو من اليقْب ا الفئة افإذً  .و٭بضي مع القصة.
ّٔذا اللقاء, وتستمد قوهتا كلها من إذف اهلل, وتستمد يقينها كلو من الثقة ُب اهلل, وأنو مع 

ا ىذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة , الثابتة , الٍب مل تزلز٥با كثرة العدو وقوتو , مع الصابرين.. إذً 
ا ىذه الفئة ىي الٍب تقرر مصّب ا٤بعركة. بعد أف ٘بدد عهدىا مع اهلل, ها.. إذً ضعفها وقلت

َوَلمَّا بَػَرزُوا } :يبىمنو وحده , وىي تواجو ا٥بوؿ الر  وتتجو بقلؤّا إليو, وتطلب النصر
ًرا َوثَػبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنصُ  َنا َصبػْ  ْرنَا َعَلى الَقْوـِ الَكاِفرِينَ ِلَجالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا رَبػََّنا أَْفرِْغ َعَليػْ

فَػَهَزُموُىْم بِِإْذِف اهلِل َوقَػَتَل َداُووُد َجالُوَت َوَآتَاُه اهلُل الُمْلَك َوالِحْكَمَة َوَعلََّمُو ِممَّا * 
  ..{َيَشاءُ 

ًرا}ىكذا..  َنا َصبػْ ا من اهلل يفرغو .. وىو تعبّب يصور مشهد الصرب فيضً {رَبػََّنا أَْفرِْغ َعَليػْ
َوثَػبِّْت }ليهم فيغمرىم , وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتماال للهوؿ وا٤بشقة. ع

َواْنُصْرنَا َعَلى الَقْوـِ }يثبتها فبل تتزحزح وال تتزلزؿ وال ٛبيد  -سبحانو  -فهي ُب يده  {أَْقَداَمَنا
هلل لينصر وضح ا٤بوقف.. إٲباف ٘باه كفر. وحق إزاء باطل. ودعوة إىل ا .. فقد{الَكاِفرِينَ 

أولياءه ا٤بؤمنْب على أعدائو الكافرين. فبل تلجلج ُب الضمّب , وال غبش ُب التصور , وال شك 
 ُب سبلمة القصد ووضوح الطريق. 

.. ويؤكد النص {فَػَهَزُموُىْم بِِإْذِف اهللِ }وكانت النتيجة ىي الٍب ترقبوىا واستيقنوىا: 
ؤمنوف أو ليزدادوا ّٔا علما. وليتضح التصور الكامل ليعلمها ا٤ب ..{بِِإْذِف اهللِ }ىذه ا٢بقيقة: 

٢بقيقة ما ٯبري ُب ىذا الكوف , ولطبيعة القوة الٍب ٘بريو.. إف ا٤بؤمنْب ستار القدرة ; يفعل 
اهلل ّٔم ما يريد , وينفذ ّٔم ما ٱبتار.. بإذنو.. ليس ٥بم من األمر شيء , وال حوؿ ٥بم وال 

شيئتو , فيكوف منهم ما يريده بإذنو.. وىي حقيقة خليقة قوة , ولكن اهلل ٱبتارىم لتنفيذ م
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 .(1)«بأف ٛبؤل قلب ا٤بؤمن بالسبلـ والطمأنينة واليقْب.. إنو عبد اهلل. اختاره اهلل

 أما العبرة الكلية للقصة ففيها يقوؿ سيد قطب:

 -انتفاضة العقيدة  -العربة الكلية الٍب تربز من القصة كلها ىي أف ىذه االنتفاضة »
لى الرغم من كل ما اعتورىا أماـ التجربة الواقعة من نقص وضعف, ومن ٚبلّْي القـو عنها ع

على الرغم من ىذا كلو.. فإف ثبات حفنة قليلة من  -ا بعد فوج ُب مراحل الطريق فوجً 
ا٤بؤمنْب عليها قد حقق لبِب إسرائيل نتائج ضخمة جدا.. فقد كاف فيها النصر والعز 

ة ا٤بنكرة, وا٤بهانة الفاضحة, والتشريد الطويل، والذؿ ٙبت أقداـ والتمكْب, بعد ا٥بزٲب
 «.ا٤بتسلطْب

 إنسانية الممارسة السياسية:

 وتعِب ما يتعلق با١بانب اإلنساين ُب ا٤بمارسة السياسية، وتتلخص ُب:

 الوطنية:

 وا٤بفهـو الوطِب ُب التصور السياسي اإلسبلمي يتحدد ُب عدة عناصر:

إلقرار باإلحساس الطبيعي لئلنساف ٘باه الوطن الذي نشأ فيو، ا العنصر األوؿ: -
 عندما ىاجر من مكة؛ فقاؿ ٨باطًبا ٥با: اهلل عليو وسلم صلى وىو ما عرب عنو الرسوؿ

ما أطيبك من بلد وأحبك إلّي، ولوال أف قومي أخرجوني منك ما سكنت »
 .(2)«غيرؾ

                                      
 قرآف.( ُب ظبلؿ ال1)
 (.5/723( سنن الَبمذي )2)
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إىل مكة، ومعُب  و وسلماهلل علي صلى ففي ىذا ا٢بديث كاف ا٣بطاب من الرسوؿ
ذلك شدة العاطفة ٫بوىا، وفيو اإلقرار بأهنا أطيب الببلد، حٌب ال يفهم ا٣بروج منها بأنو 

 ٙبوؿ عنها، ولكنو كاف تصرفا اضطراريِّا..

أف حب الوطن ىو السعي ٤بصلحتو، وأف تكوف كلمة اهلل ىي  العنصر الثاني: -
 العليا فيو، وىذه ىي مصلحتو العليا..

ا٤بصلحة العليا ال تقف عند حد النجاة من النار ُب اآلخرة، بل تتضمن الرخاء وىذه 
 ُب الدنيا والرغد ُب العيش:

*  فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا * يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا}
 .[32-35]نوح:  {َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْػَهارًا َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكمْ 

]قريش:  {فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا البَػْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ }

ومن ىنا كانت أولوية العشّبة ُب الدعوة إىل دين اهلل، وىو األمر الوارد ُب قوؿ ، [3، 1
 .[233]الشعراء:  {َأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلقْػَربِينَ وَ }اهلل عز وجل 

وُب حالة إعراض القـو والعشّبة ٯبب بذؿ أكرب جهد ُب معا١بة  العنصر الثالث: -
عندما قاؿ بكل قوة  اهلل عليو وسلم صلى ىذا اإلعراض، وىو ما تعلمناه من رسوؿ اهلل

 عاطفتو موجًها قريش إىل ما فيو مصلحتها:

ُهمُ يَا َوْيَح » َحْرُب، َماَذا َعَلْيِهْم َلْو َخلَّْوا بَػْيِني َوبَػْيَن َسائِِر ال قُػَرْيٍش، َلَقْد َأَكَلتػْ
ْساَلـِ اإلِ  النَّاِس، فَِإْف َأَصابُوِني َكاَف الَِّذي َأرَاُدوا، َوِإْف َأْظَهَرِني اهلُل َعَلْيِهْم َدَخُلوا ِفي

ةٌ َوُىْم َواِفُروَف، َوِإْف َلْم يَػْفَعُلوا، قَ   .. أي قاتلوه ىو!«اتَػُلوا َوِبِهْم قُػوَّ

 ومع كل ىذه الرٞبة والشفقة فإنو يقوؿ بعد ذلك:
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فماذا تظن قريش؟! واهلل إني ال أزاؿ أجاىدىم على الذي بعثني اهلل لو حتى »
 .(1)«يظهره اهلل لو أو تنفرد ىذه السالفة

ن، ومقتضيات وىذا ا٢بديث يتضمن ا٢بد الفاصل بْب العاطفة ٫بو القـو والوط
 .(2)العقيدة.. فالعاطفة ٫بو القـو ال تتجاوز حق الدعوة، ورجاء ا٥بداية

 

                                      
 ( وأبو داود، وحسنو الشيخ أٞبد شاكر، وصححو األلباين.18930( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند )1)
( وُب ىذا السياؽ ٯبب مناقشة مفهـو القومية؛ ذلك أف ارتباط اإلسبلـ بالعرؽ العريب أوجد خلطًا ُب ا٤بفاىيم، 2)

الة الٍب كاف عليها األمر قبل اإلسبلـ من التعاكس والتقابل مع الدعوة. حٌب ٙبوؿ مفهـو القومية العربية إىل ا٢ب
 يراجع خط الصد عن سبيل اهلل ُب السياسة الشيطانية، الباب الثالث، الفصل األوؿ.

 



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 81

ىالغصلىالرابع

ىالجانبىالرابعىمنىجوانبىالنظروظ

ى«العاوظ»

 أىداؼ العمل السياسي

وجانب الغاية ُب التصور السياسي لو معُب جوىري وىو ا٥بداية؛ ألف ا٥بداية ىي 
 غاية الدعوة وحكمتها.

إف اهلل ليزع بالسلطاف »ار أف السلطة ىي الوسيلة األساسية لتحقيق ا٥بداية وباعتب
 .(1)«ما ال يزع بالقرآف

ا هنائيِّا.. وىو ا٣ببلفة، أصبحت ا٣ببلفة ىي الصيغة  وباعتبار أف للسلطة حدِّ
 السياسية لغاية ا٥بداية.

. والقوة تقتضي القوة. -كحد هنائي ٥با-وا٣ببلفة  -ابتًداء-ولكن إقامة السلطة 
غايتها الشهادة.. والشهادة غايتها ا١بنة، لتكوف الشهادة وا١بنة غاية هنائية على ا٤بستوى 

 الفردي ألصحاب الدعوة.

 وبذلك يتحدد ٦بموع الغايات بصورة مرتبة:

 كغاية هنائية للدعوة.  الهداية:

 كصيغة سياسية لتلك الغاية.  الدولة والخالفة:

                                      
 ط. كتاب الشعب(.  – 5/109( أورده ابن كثّب ُب تفسّبه )1)
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ق تلك الصيغة. وىذه ا٢بقائق الثبلث ىي الٍب كمقتضى لتحقي  الشهادة والجنة:
 ٛبثل ُب التصور السياسي جانب الغاية. 

 أواًل: الهداية:

وٕبسب ترتيب حقائق الغاية ُب التصور السياسي أصبحت غاية ا٥بداية ىي ا٥بدؼ 
 الذي ترتبط بو كل األساليب. 

اية واألسلوب وىذا االرتباط حقيقة بارزة ُب التصور اإلسبلمي العاـ؛ حيث إف الغ
ليس بينهما ُب التصور اإلسبلمي أي تناقض، ومن ىنا أصبحت غاية ا٥بداية ىي احملصلة 

 النهائية لكل أبعاد التصور السياسي.

ألف » :صلى اهلل عليو وسلم فا٥بداية ىي ٧بصلة البعد العسكري بدليل قوؿ رسوؿ اهلل
عجب اهلل من قـو »لو: وقو  (1)«يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خير لك من حمر النعم

 .(2)«يدخلوف الجنة في السالسل

حرًصػػا علػػى أال يطغػػى األمػػر بالقتػػاؿ  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى وكػػذلك ٪بػػد ُب تعبػػّب النػػيب
 :صلى اهلل عليو وسلم على غاية ا٥بداية ٙبقيًقا لئلحكاـ بْب ا٤بفاىيم، مثاؿ قولو

ال إلػػػػو إال اهلل  :ذا قػػػػالواال إلػػػػو إال اهلل، فػػػػإ :أمػػػػرت أف أقاتػػػػل النػػػػاس حتػػػػى يقولػػػػوا»
ْر ِإنََّمػا َأنْػَت }ٍب قػرأ: « عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها وحسػابهم علػى اهلل فَػذَكِّ

وذلػػػك حػػػٌب ال تطغػػػى مهمػػػة القتػػػاؿ  [22 ،23 ]الغاشػػػية: {ُمػػػذَكٌِّر * َلْسػػػَت َعلَػػػْيِهْم ِبُمَسػػػْيِطرٍ 
 على مهمة التذكّب ُب فهم الناس.

                                      
 ن سلمة بن األكوع.( ع2406، 4/1872(، ومسلم )2847، 3/1096( أخرجو البخاري )1)
 (. 2677(، وأبو داود )2/406(، وأٞبد ُب ا٤بسند )2848، رقم 3/1096( أخرجو البخارى )2)
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أنػػو ال يثبػػت علػػى ا٣بيػػل، فيػػدعو  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى ؿ اهللويشػػكو صػػحايب إىل رسػػو 
 .(1)«مَّ ثَػبِّْتُو.. َواْجَعْلُو َىاِديًا َمْهِدياااللهُ »لو النيب: 

واعتبػػار القػػوة وسػػيلة ىدايػػة يرجػػع إىل كوهنػػا أساًسػػا لقيػػاـ السػػلطة اإلسػػبلمية الػػٍب تعتػػرب 
 بدورىا أساًسا ُب ٙبقيق ا٥بداية.

ِإَذا َجػاَء َنْصػُر اهلِل }: القوة والسػلطة وا٥بدايػة ىػو قػوؿ اهلل عػز وجػلودليل العبلقة بْب 
َفَسػبِّْح ِبَحْمػِد رَبِّػَك َواْسػتَػْغِفْرُه *  َورََأيْػَت النَّػاَس يَػْدُخُلوَف ِفػي ِديػِن اهلِل َأفْػَواًجػا* َوالَفْتُح 

 .[1-3]النصر:  {ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا

وًدا إىل موقػع السػلطة، لتحقيػق العبلقػة الػٍب أثبتهػا ولذلك ٯبب أف يكوف خط القتاؿ مشد
القػػػرآف بػػػْب النصػػػػر والفػػػتح؛ باعتبػػػار أف النصػػػػر ىػػػو النتيجػػػة العسػػػكرية للقتػػػاؿ، وأف الفػػػتح ىػػػو 

ينتظػر بعػد القتػاؿ أياًمػػا  اهلل عليػو وسػلم صػلى النتيجػة السياسػية للنصػر، ولػذلك كػاف رسػوؿ اهلل
دار ا٢بػػرب دارًا لئلسػػبلـ، ويتحقػػق الفػػتح بعػػد النصػػػر، ُب موقػػع القتػػاؿ يقػػيم األحكػػاـ، لتصػػبح 
 مثلما انتظر الرسوؿ ُب مكة بعد الفتح.

وإثبات القرآف للعبلقة بْب القتاؿ والسلطة ىو الذي يرد أي تصػور لقيػاـ السػلطة بغػّب 
القتػػػاؿ؛ ذلػػػك ألف السػػػلطة اإلسػػػبلمية ىػػػي الػػػٍب يتحقػػػق ّٔػػػا اإلظهػػػار لػػػدين ا٢بػػػق ولػػػو كػػػره 

يكػػوف ذلػػك إال بػػالقوة، كمػػػا أف السػػلطة اإلسػػبلمية ىػػي الػػٍب يػػأمن ٙبتهػػػا  ولػػن، الكػػافروف
 إال بالقوة.أيًضا  ا٤بسلم على مالو ودينو وعرضو، ولن يكوف ذلك

ِإنََّمػػػا الصَّػػػَدقَاُت لِْلُفَقػػػَراِء }وا٥بدايػػػة ىػػػي ٧بصػػػلة البعػػػد االقتصػػػادي بػػػدليل قػػػوؿ اهلل: 
َهػا َوال ُمَؤلََّفػِة قُػلُػوبُػُهْم َوِفػي الرِّقَػاِب َوالغَػارِِميَن َوِفػي َسػِبيِل اهلِل َوالَمَساِكيِن َوالَعػاِمِليَن َعَليػْ

 .[65]التوبة:  {َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اهلِل َواهللُ َعِليٌم َحِكيمٌ 
                                      

 (. 56/162( أخرجو البخاري ُب ا١بهاد والسّب، باب: من ال يثبت على ا٣بيل، )1)
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إنػػي أعطػػي الرجػػل وغيػػره أحػػب إلػػي منػػو، : »صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يقػػوؿ رسػػوؿ اهلل
 .(1)«مخافة أف يكبو اهلل في النار

   ..(2)وا٥بداية ىي ٧بصلة البعد ا١بماىّبي

 وُب ٙبديد معُب الغاية ُب التصور السياسي عدة حقائق أساسية:

وىػذا االرتبػاط ىػو ارتباط كل مراحل الدعوة وأساليبها بالغايػة النهائيػة للػدعوة:  -
الػػػػذي ٰبمػػػػي الغايػػػػة مػػػػن أف تتحػػػػوؿ إىل شػػػػعار أو ادعػػػػاء لػػػػيس لػػػػو وجػػػػود ُب الواقػػػػع.. ٩بػػػػا 

 ضي ارتباط كل مراحل الدعوة وأساليبها بغاية الدعوة.يقت

وىػي نقطػة الضػوء ا٤بكثفػة حػوؿ العالقة بين الكيانات المتعػددة فػي الواقػع الواحػد:  -
حقيقػػة الغايػػة ُب التصػػور السياسػػي وىػػي حػػق ىػػذه الغايػػة علػػى مسػػتوى كيانػػات ا٢بركػػة ا٤بتعػػددة 

 انات. الٍب تتبُب ٝبيعها ا٥بداية كغاية واحدة لتلك الكي

حػػػق مفػػػػروض علػػػى طبيعػػػػة  -وىػػػي ا٣ببلفػػػػة-فيجػػػب أف يكػػػوف ٥بػػػػذه الغايػػػة الواحػػػػدة 
 العبلقة بْب الكيانات ا٤بتعددة ا٥بادفة إىل ىذه الغاية الواحدة.

 .«ال صراع مع مسلم»وأىم القواعد ُب ىذا ا٢بق ىي أنو: 

 ثانيًا: الخالفة.. الصيغة السياسية لحركة الهداية:

 )أ( دولة الدعوة: 

 لسعي للخبلفة كصيغة سياسية للغاية يبدأ بإقامة الدولة ا٤برتبطة با٥بداية.وا
                                      

 . (5/69(، وا٤بسند )3145/ح 6/288( روى البخاري وأٞبد حديثًا ٗبعناه عن عمرو بن تغلب )1)
 ُب باب أبعاد التصور السياسي.  –إف شاء اهلل  –( كما سيتضح 2)
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فالدولػػة اإلسػػبلمية أسػػاس قيامهػػا: الػػدعوة ونشػػػر العقيػػدة، والػػدعوة اإلسػػبلمية ٧بورىػػا 
 ووظيفتها: ٙبقيق القناعة ٕبقيقة الدين.

َك بِالِحْكَمػػِة ادُْع ِإلَػػى َسػػِبيِل رَبِّػػ}ىػػو الػػدعوة:  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى وواجػػب الرسػػوؿ
 ..[320]النحل:  {َوالَمْوِعظَِة الَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ 

ىػػػذه الطبيعػػػة ا٤بتميػػػزة البػػػد وأف تكػػػوّْف ٖبصائصػػػها ٝبيػػػع عناصػػػر ومتغػػػّبات النمػػػوذج 
 السياسي اإلسبلمي..

 فالدولة وظيفتها الدفاع عن العقيدة..

 جودىا ىو نشػر الدعوة فيها..وأساس شرعية السلطة و٧بور وسبب و 

 والدعوة والسلطة يتفاعبلف كحقيقة ديناميكية واحدة..

ورغم أف احملور األساسي وجوىر ىذا التفاعل ىو الدين، إال أف السلطة ىي الػٍب تػأٌب 
فتخلػػػق ذلػػػك اإلطػػػار الػػػذي يتػػػيح للفػػػرد أف ٰبقػػػق ذاتػػػو مػػػن خػػػبلؿ االسػػػتجابة إىل قواعػػػد 

 ا٤بمارسة الدينية..

 إف شرعية السلطة ىي الدين.. وأداة الدين ىي السلطة.وىكذا ف

إف واجػػػػػب الدولػػػػػة ىػػػػػو أف تػػػػػدعو إىل كلمػػػػػة ا٢بػػػػػق، وأف تػػػػػدعو مػػػػػن خػػػػػبلؿ اإلقنػػػػػاع، 
واالقتنػػػاع ّٔػػػذا ا٤بفهػػػـو ال بػػػد أف يتحػػػوؿ إىل قواعػػػد للممارسػػػة ُب كػػػل مػػػا لػػػو صػػػلة بنظريػػػة 

 التعامل السياسي ُب ا٢بضارة اإلسبلمية.

سياسػػي مصػػدر للسػػلطة يتمركػػز حػػوؿ عنصػػػر أساسػػي ىػػو  وكػػذلك فػػإف البيعػػة كعقػػد
 وحده ٧بور شرعيتها، وىو مضموف ا٤بمارسة للسلطة..
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أنهػا عالقػة مباشػرة ال  وخصائص العالقة السياسية فػي النمػوذج اإلسػالمي ىػي:»
فالعبلقػة بػْب ا٢بػاكم واحملكػـو ىػػي عبلقػة بػْب اثنػْب يقػف كػل منهمػا مػػن  تعػرؼ الوسػيط:

 ، ال يفصل بينهما أية عقبات اجتماعية أو نظامية.اآلخر موقف مساواة

تنبػػع مػػن مفهػػـو العبلقػػة الدينيػػة وتتحػػدد ّٔػػا، حيػػث إف عبلقػػة  أنهػػا عالقػػة تابعػػة: -
 اإلنساف ا٤بسلم بالكتاب الكرمي ىي الٍب ٙبدد خصائص العبلقة السياسية.

نبػع مػن حيث إف مفهـو الدعوة ونشػر تعػاليم اإلسػبلـ الػذي ي أنها عالقة كفاحية: -
طبيعة العبلقة الدينية يفرض على الفرد ا٤بسلم الػدفاع عػن ا٤بثاليػة ا٢بركيػة، ؤبميػع األدوات 

 والوسائل.

ال تعرؼ التمييز والتنوع، وا٤بقصود بالتنوع ىنػا التنػوع الطبقػي،  أنها عالقة مطلقة: -
ي ال ينبػع مػن أي التدرج التصاعدي، وبالتايل فالتمييز بْب ا٢باكم واحملكػـو ىػو ٛبييػز وظيفػ

 متغّب االنتماء وال من متغّب االستمرارية الوراثية.

فهػػي مل تعػػرؼ التجريػػد ا٤بثػػايل الػػذي عرفتػػو ا٢بضػػارة  أنهػػا عالقػػة تتسػػم بالبسػػاطة: -
اليونانية، والَبكيب النظامي الذي عرفتو ا٢بضػارتاف الرومانيػة والكاثوليكيػة، وال االسػتيعاب 

 لقومية.ا٤بطلق الذي عرفو ٭بوذج الدولة ا

فػػػإف النمػػػوذج اإلسػػػبلمي يعػػػرب عػػػن مػػػذاؽ خػػػاص ٯبمػػػع بػػػْب الفكػػػر وا٢بركػػػة،  وبالتػػػايل
، وال ينسػى أف السػيادة ىػي وليػدة القػوة، وأف القػوة  وٱبلق توازنًا معيًنا بػْب ا٢بػاكم واحملكػـو

 .(1)«ىي وحدىا الٍب ٙبمي الشرعية

مقتػضى التوحيد:  والدولة ىي مقتضى التوحيد؛ ألف الدولة ىي ا٢ُبكم، وا٢بكم ىو

                                      
 «. سلوؾ ا٤بالك ُب تدبّب ا٤بمالك»على  -رٞبو اهلل-( بتصرؼ من تعليق الدكتور حامد ربيع 1)
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ْيُتُموَىا َأنْػُتْم َوَآبَاؤُُكْم َما َأنْػَزَؿ اهلُل ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍف } َما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدونِِو ِإالَّ َأْسَماًء َسمَّ
يُن الَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر ا لنَّاِس اَل ِإِف الُحْكُم ِإالَّ هلِل َأَمَر َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

 .[35]يوسف:  {يَػْعَلُموفَ 

َننَّ َلُهْم دِ }والدولة ىي التمكْب للدين ُب األرض:   {ينَػُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهمْ َولَُيَمكِّ
 والدولة ىي األداة األساسية إلقامة الدين:. .[00]النور: 

ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِالَمْعُروِؼ الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ِفي اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتػَ }
 . [33]ا٢بج:   {َونَػَهْوا َعِن الُمْنَكِر َوهلِل َعاِقَبُة األُُمورِ 

بػػْب  ا٤بنهجػي االرتبػاطالػنص القػػرآين يتضػمن أىػم أصػػوؿ التصػور السياسػي وىػػو  اوىػذ
 العبادة والسياسة.

دولػػة.. وكػػاف مضػػموهنا: لقػػد كانػػت بيعػػة العقبػػة األوىل ىػػي أوؿ مرحلػػة فعليػػة إلقامػػة ال
 .. فالدولة ىي الوسيلة األساسية للدعوة.(1)«حتى أُبَػلَِّغ دعوة ربي»

نػدرؾ أف  [0]القصػص:  {َونُرِيػُد َأْف نَُمػنَّ َعلَػى الَّػِذيَن اْسُتْضػِعُفوا}ومن قوؿ اهلل تعػاىل: 
 ىدؼ الدولة.. ىو رفع االستضعاؼ عن ا٤بسلمْب.

نَػػةٌ َحتَّػػى اَل َتُكػػ}وُب قولػػو سػػبحانو:  نػػدرؾ أف الدولػػة لرفػػع الفتنػػة  [391]البقػػرة:  {وَف ِفتػْ
يُن ُكل ُو هللِ }عن الناس؛   .{َوَيُكوَف الدِّ

ولػذلك جػاء تعريػف وظيفػة الدولػة ُب التصػور السياسػي بأهنػا: ٦بمػوع األىػداؼ الػٍب ٯبػػب 

                                      
 ( أخرجو أٞبد والبيهقي ُب الدالئل وُب السنن، وا٢باكم وصححو ووافقو الذىيب وا٥بيثمي.1)
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 .(1)أف تسعى اإلرادة السياسية إىل ٙبقيقها من خبلؿ األداة النظامية

ـ ا٢بكػػػػم اما تكػػػوف للػػػدعوة.. فػػػإف ىػػػػذا معنػػػاه أف يكػػػوف ا٢بػػػاكم ونظػػػإف الدولػػػة عنػػػد
 واحملكومْب بو.. أداة للدعوة.

 بل تكوف الدعوة قضية كل إنساف وحياة كل نسمة ُب دولة الدعوة.

 بل بلغ األمر أف تكوف الدعوة قضية ا٥بدىد ُب دولة سليماف نيب اهلل:

 [23]النمػػػل:  {وَف لِلشَّػػػْمِس ِمػػػْن ُدوِف اهللِ دُ َوَجػػػْدتُػَها َوقَػْوَمَهػػػا َيْسػػػجُ }فيعػػػرؼ الشػػػػرؾ: 
 {َأالَّ َيْسػػػُجُدوا هلِل الَّػػػِذي ُيْخػػػِرُج الَخػػػْبَء ِفػػػي السَّػػػَماَواِت َواأَلْرضِ }ويعػػػرّْؼ التوحيػػػد: 

َفَصػدَُّىْم َعػِن }ويعػرّْؼ السػبيل:  {َوزَيَّػَن َلُهػُم الشَّػْيطَاُف َأْعَمػاَلُهمْ }ويعػرّْؼ سػبب الشػػرؾ: 
 .  {ُهْم اَل يَػْهَتُدوفَ السَِّبيِل فػَ 

يتػػػػأخر وىػػػػو مطمػػػػئن؛ ألف معػػػػو نبػػػػأ عظػػػػيم.. نبػػػػأ فػػػػوؽ النظػػػػاـ.. نبػػػػأ مػػػػن أجلػػػػو كػػػػاف 
النظػػػاـ.. يتػػػأخر ومعػػػو عػػػذره؛ ألف معػػػو قضػػػية الػػػدعوة وىػػػي قضػػػية ا٢بػػػاكم وقضػػػية الدولػػػة 

 وقضية األمة..

ىدىػػػد يعػػػرؼ أف الػػػدعوة ألىػػػل األرض ٝبػػػيعهم؛ فيجػػػب أال يكػػػوف شػػػرؾ ُب أي مكػػػاف، 
 سبأ شرؾ ٯبب القضاء عليو.. حٌب لو مل تكن سبأ ُب ملك سليماف. ففي 

ودوف أف يكػػوف مػػن رجػػاؿ األمػػر بػػا٤بعروؼ والنهػػي عػػن ا٤بنكػػر.. ودوف أف يكػػوف مػػن 
 رجاؿ ا٢بسبة.. ودوف أف يكوف مكلًفا.. أو موظًفا.

 فالدعوة ىي الضمّب.. وىي الوعي والذات.. وىي ا٥بوية.
                                      

القوؿ األخّب ُب مسألة الوظيفة األساسية للدولة: وظيفة الدولة ىي الدفاع عن العقيدة، وىو ( أما ا٤باوردي فيقوؿ 1)
 ٧بور ا٢بركة السياسية للدولة وا٤بربر لوجودىا ا٤بسيطر على أىدافها.
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و٤بػػػا كػػػاف ا٥بدىػػػد داعيًػػػا إىل ا٣بػػػّب »ُب شػػػفاء العليػػػل:  ولػػػذلك يقػػػوؿ اإلمػػػاـ ابػػػن القػػػيم
   «.وعبادة اهلل وحده والسجود لو.. جاء النهي عن قتلو..

لقػػد كانػػت دعػػوة ا٥بدىػػد والًء للدولػػة اإلسػػبلمية، فكػػاف ال بػػد أف يكػػوف علػػى الدولػػة 
 سػلماهلل عليػو و  صػلى اإلسبلمية واجب ٞبايتو بعد أف أعطاىا والءه، فجاء هنػي رسػوؿ اهلل

مػن أجػل ذلػك ٯبػب أف تكػوف خطػوط ا٢بركػة مشػدودة إىل  .(1)عن قتلو ومعو النملة والنحلػة
 ىدؼ إقامة الدولة.

 وىذه الخطوط ىي أخطر خطوط التصور السياسي للحركة اإلسالمية:

ىػػػو أف يكػػػوف لقيػػػاـ الدولػػػة االعتبػػػار األوؿ ُب مػػػنهج ا٢بركػػػة وٕبسػػػب  الخػػػط األوؿ:
 وؼ وبكل اإلمكانات.مقتضيات الواقع وطبيعة الظر 

ولكػػػن.. ىػػػذا االعتبػػػار ال يوقػػػف كػػػل كيػػػاف ا٢بركػػػة علػػػى ىػػػذا ا٥بػػػدؼ؛ إذ إف ىنػػػاؾ أىػػػدافًا 
 موازية، ضرورية ُب ذاهتا بصفة شرعية، ومؤدية إىل ىذا ا٥بدؼ األساسي بصفة حركية..

 وأىم ىذه األىداؼ:

 .وىو ىدؼ شرعي-رفع االلتباس عن الناس واستفاضة الببلغ  -

يعِب تكوين القاعدة ا٤بؤيدة للدولة  -نفس الوقت بالصفة ا٢بركية ُب-ولكنو 
.  اإلسبلمية ونظاـ ا٢بكم اإلسبلمي عندما يقـو

ُب نفػس الوقػت -، ولكنػو -وىو ىدؼ شػػرعي-األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر  -
 يعِب هتيئة الواقع االجتماعي لئلذعاف ٢بكم اهلل. -بالصفة ا٢بركية

                                      
هنى عن قتل »(، ٝبيًعا عن ابن عباس: 3224(، وابن ماجو )5267(، وأبو داود )1/332( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند )1)

 (. 2490وصححو األلباين ُب اإلرواء )«. ع من الدواب: النملة والنحلة وا٥بدىد والصردأرب
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-، ولكنػو -وىو مػن إعػداد القػوة بالصػفة الشػػرعية-قامة الدولة ٝبع اإلمكانات إل -
ٲبثل ا٢بمايػة الػٍب ٙبمػي الدولػة مػن العجػز اإلداري والفػِب  -ُب نفس الوقت بالصفة ا٢بركية

 عند إقامة السلطة.

 والشػرط األساسي ُب ٩بارسة ٙبقيق ىذه األىداؼ ا٤بوازية ٥بدؼ إقامة السلطة:

 بقية األىداؼ ا٤بوازية..أال يطغى ىدؼ بعينو على ىو  -

وأال يطغػػػى ٦بمػػػوع األىػػػداؼ ا٤بوازيػػػة علػػػى ىػػػدؼ إقامػػػة السػػػلطة، واإلعػػػداد ٥بػػػا  -
 . ألف ىذا ا٥بدؼ لو االعتبار األوؿ ُب الدعوة...بالصورة ا٢بركية ا٤بباشرة

.. (1)ىػو أف يكػوف للمستضػعفْب ُب زمػن ا٢بركػة الواليػة ُب نظػاـ الدولػة الخط الثاني:
 والسلطة فتنة، فبل ٯبب أف يتعرض ٥با إال من ال تضره بإذف اهلل.. وذلك ألف الدولة 

وا٤بستضػػػعفوف ىػػػم الػػػذين عرضػػػت علػػػى قلػػػؤّم الفػػػًب كا٢بصػػػّب عػػػوًدا عػػػوًدا كمػػػا قػػػاؿ 
 .(2)ُب ا٢بديث اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

فا٤بستضػػػػػػػػعفوف ىػػػػػػػػم الػػػػػػػػذين ال تضػػػػػػػػرىم الػػػػػػػػدنيا والسػػػػػػػػلطاف بعػػػػػػػػد أف مػػػػػػػػروا ٗبرحلػػػػػػػػة 
خػػّب مػػن ٰبفػػظ  -بقلػػؤّم البيضػػاء–وليتهم حػػرز مػػن فتنػػة السػػلطة، وىػػم االستضػػعاؼ.. فتػػ

 أمانة السلطة.

يدؿ على ذلك خطبػة عمػر و  من ناحية أخرى.. فإف تولية ا٤بستضعفْب مسألة عدؿ..
                                      

( إذا كانت األحكاـ الشرعية ٙبمي ا٥بدىد الذي كاف لو الوالء ا٤بطلق للدعوة، فكيف ٗبن كاف لو ىذا الوالء من 1)
 ا٤بسلمْب؟!. 

َكاْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا، فََأي  قَػْلٍب ُأْشرِبَػَها، ُنِكَتْت ِفيِو   تُػْعَرُض الِفَتُن َعَلى الُقُلوبِ »( عن حذيفة بن اليماف: 2)
ْثِل الصََّفا، َفال َتَضر ُه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأي  قَػْلٍب َأْنَكَرَىا، ُنِكَتْت ِفيِو ُنْكَتٌو بَػْيَضاُء َحتَّى َيِصيَر َعَلى قَػْلبَػْيِن َأبْػَيَض مِ 

َنٌة َما َداَمِت السََّموَ   (. 144، 1/128أخرجو مسلم ) «اُت َواأَلْرضُ ِفتػْ
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بن ا٣بطاب الٍب رواىا ابػن عمػر: خطػب عمػر بػن ا٣بطػاب با١بابيػة فقػاؿ: قػاـ فينػا رسػوؿ 
 م فقاؿ:مقامي فيك اهلل عليو وسلم صلى اهلل

 .(1)«استوصوا بأصحابي خيًرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»

ُب موضػع آخػر: إف اهلل عػز وجػل جعلػِب خازنًػا ٥بػذا ا٤بػاؿ وقا٠بػو أيًضػا  كما قاؿ عمر
، ٍب أشػرفهم، نفػرض اهلل عليػو وسػلم صػلى لو، ٍب قاؿ: بل اهلل يقسمو وأنا بادئ بأىل النيب

عشػػػػػػرة آالؼ إال جويريػػػػػة وصػػػػػفية وميمونػػػػػة، فقالػػػػػت  وسػػػػػلم اهلل عليػػػػػو صػػػػػلى ألزواج النػػػػػيب
كػػاف يعػػدؿ بيننػػا، فعػػدؿ بيػػنهن عمػػر، ٍب قػػاؿ:   اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى عائشػػة: إف رسػػوؿ اهلل

 .إين بادئ بأصحايب ا٤بهاجرين األولْب فإنا أخرجنا من ديارنا ظلًما وعدوانًا، ٍب أشرفهم

ا مػن األنصػار أربعػة آالؼ، ففرض ألصحاب بدر منهم ٟبسػة آالؼ، و٤بػن شػهد بػدرً 
قػػاؿ: ومػػن أسػػرع ُب ا٥بجػػرة أسػػرع بػػو العطػػاء، ومػػن أبطػػأ ُب  ،و٤بػػن شػػهد أُحػػًدا ثبلثػػة آالؼ

 .(2)إال مناخ راحلتو أبطأ بو العطاء؛ فبل يلومن رجلٌ  ا٥بجرة

وىذه خطبة عتبة بن غزواف الٍب ٛبثل الوثيقة السياسية الٍب يتأكد منها منهج الدعوة 
 ن مرحلة ا٢بركة إىل مرحلة الدولة. ُب االنتقاؿ م

َخطَبَػَنا ُعْتَبُة بُن َغْزَواَف، وََكاَف أِمّبًا َعَلى الَبْصرَِة، »عن خالد بن ُعَمّْب الَعَدِويّْ، قَاَؿ: 
، َوَولَّْت حَ  نْػَيا َقْد آَذَنْت ِبُصْرـٍ اَء، وملَْ َفَحِمَد اهلل َوأثْػَُب َعَلْيِو، ٍُبَّ قَاَؿ: أَمَّا بَػْعُد، فَِإفَّ الدُّ ذَّ

َها ِإىَل َداٍر  َها ِإالَّ ُصَبابٌَة َكُصَبابَِة اإلنَاِء يَػَتَصابػَُّها َصاِحبُػَها، َوِإنَُّكْم ُمْنَتِقُلوَف ِمنػْ اَل يَػْبَق ِمنػْ
َشِفِّب َجَهنََّم  َزَواَؿ ٥َبَا، فَانْػَتِقُلوا ِٖبَِّب َما ٕبَْضَرِتُكْم، فَِإنَُّو َقْد ذُِكَر لََنا أفَّ ا٢َبَجَر يُػْلَقى ِمنْ 

فَّ فَػيَػْهِوي ِفيَها َسْبِعَْب َعاًما، اَل يُْدرُِؾ ٥َبَا قَػْعرًا، َواهلِل َلُتْمؤَلفَّ.. أَفَػَعِجْبُتْم؟! َوَلقْد ذُِكَر لََنا أ

                                      
 (.7254/ح 16/239( عن عمر بن ا٣بطاب، وابن حباف ُب صحيحو )1/18( رواه أٞبد ُب ا٤بسند )1)
 ( عن أيب عمرو بن حفص بن ا٤بغّبة. 3/475( رواه أٞبد ُب ا٤بسند )2)
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َها يَػْوـٌ ا١بَ  َما بَػْْبَ ِمْصرَاَعْْبِ ِمْن َمَصارِيعِ  َوُىَو َكِظيٌظ ِمَن  نَِّة َمسّبَُة أْربَِعَْب َعاًما، َولَيأِتَْبَّ َعَليػْ
َعٍة َمَع رسوؿ اهلل ، َوَلَقْد رَأيْػُتِِب َسابَع َسبػْ ـٌ ِإالَّ َوَرُؽ اهلل عليو وسلم صلى الزَّْحاـِ ، َما لََنا َطَعا

الشََّجِر، َحٌبَّ َقرَِحْت أْشَداقُػَنا، فَالتَػَقْطُت بُػْرَدًة َفَشَقْقتُػَها بَػْيِِب َوبَػْْبَ َسْعِد ْبِن َماِلٍك، 
َزْرُت بِِنْصِفَها، َواتػََّزَر َسْعٌد بِِنْصِفَها، َفَما أْصَبَح اليَػْوـَ ِمنَّا أَحٌد ِإالَّ َأْصَبَح أِمّبًا َعَلى فاتػَّ 

ِمصٍر ِمَن اأَلْمَصاِر، َوإينّْ أُعوُذ بِاهلِل أْف أُكوَف ُب نَػْفِسي َعِظيًما، َوِعْنَد اهلِل َصِغّبًا، وإنَّو مل 
ناَسَخت حٌب تكوَف عاِقَبُتها ُمْلًكا، وَسَتْخرُبوف وُ٘برّْبوف األمراَء تكن نُػبُػوَّة َقطُّ إال تَ 

 .(1)«بعَدنا

ومن ٙبليل الوثيقة يتبْب: كيف أف الوالية مل تؤثر ُب إٲباف الوالة وارتباطهم باآلخرة 
واحتقارىم لشأف الدنيا، وكيف أف الوالية مل تنَس الوالء فَبة االستضعاؼ، وأهنا ال زالت 

 َبة الٍب ٛبؤل عقلو ووجدانو ومل تزحزحها عن ضمّبه ٩بارسة ا٢بكم. ىي الف

وكيف أف الوالية مل تصبو بأمراضها، فنراه يستعيذ باهلل أف يكوف ُب نفسو عظيًما 
٥بم وأنو سيأٌب والة آخروف  ىف أف الوالية مرحلة ستمر ولن تبقوعند اهلل صغّبًا، وكي

 ٧بددو الصفات وا٤بعامل.

ى تتضمن نفس القاعدة وىي وثيقة تعيْب أوؿ سفراء بعد إقامة وىذه وثيقة أخر 
 الدولة اإلسبلمية.. 

 وىذا بياف بأسماء المعينين وصفات كل منهم: 

 .(2)سفّب إىل مصر أرسل إىل ا٤بقوقس، وىو بدري شهد ا٢بديبية حاطب بن أبي بلتعة:

 .(1)ا٤بشاىدسفّب إىل الرـو أرسل ٥برقل، وىو قدمي شهد  دحية بن خليفة الكلبي:
                                      

 عن خالد بن عمّب. ( 4/174(، وأٞبد ُب ا٤بسند )2967، 4/2278( أخرجو مسلم ُب الزىد )1)
 (. 1/314( انظر: اإلصابة )2)
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سفّب اليمامة أرسل إىل ىوذة بن علي وىو بدري لو قدـ  سليط بن عمرو العامري:
 .(2)ُب اإلسبلـ

سفّب إىل دمشق أرسل إىل ا٢برث بن أيب مشر، من  شجاع بن وىب األسدي:
 .(3)السابقْب ىاجر للحبشة

ب فارس أرسل إىل أبرويز بن ىرمز، ٦با إىلسفّب  عبد اهلل بن حذافة السهمي:
 .(4)الدعوة من سادة الصحابة

سفّب إىل ا٢ببشة أرسل إىل األصم بن أٔبر النجاشي، أسلم يـو  عمرو بن أمية:
 .(5)أحد

 .(6)سفّب إىل عماف، أسلم قبل الفتح :عمرو بن العاص

 وعندما نقدـ ىذا النموذج التارٱبي لدولة الدعوة، نقدـ معو ىذه ا٢بقيقة:

إال ُب التجربة اإلسبلمية؛ ألف دار اإلسبلـ ىي إف حقيقة دولة الدعوة ال تتجلى 
الدار الٍب تعلوىا أحكاـ اإلسبلـ، وعندما ال تعلوىا أحكاـ اإلسبلـ ال تكوف إسبلمية، 

 وتصّب خارج نطاؽ التجربة.

واإلسبلـ يرفض إثبات اسم دار اإلسبلـ لدولة ال تعلوىا أحكاـ اإلسبلـ، ويعلن 

                                      
 (. 1/463( انظر: اإلصابة )1)
 (. 2/70( انظر: اإلصابة )2)
 (. 2/157(، واالستيعاب ُب اإلصابة )2/137( انظر: ترٝبتو ُب اإلصابة )3)
 (. 2/274(، واالستيعاب ُب اإلصابة )4622/ت 2/287( انظر: ترٝبتو ُب اإلصابة )4)
 (. 5768/ت 2/157اإلصابة )( انظر: 5)
 (.2/501(، واالستيعاب ُب اإلصابة )5884/ت 3/2( انظر: ترٝبتو ُب اإلصابة )6)
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 تعلوىا ىذه األحكاـ ليست ٧بسوبة على اإلسبلـ. الفقو اإلسبلمي أف الدولة الٍب ال

ا٣ببلفة الراشدة وُب كل مراحل الدولة ا٤بسلمة.. كاف شرط الدعوة قائًما، ابتًداء من 
 .. كانت الدعوة.ضحٌب ا٤بلك العضو 

أما التجارب التارٱبية لؤلمم السابقة ُب العبلقة بْب الدولة والدعوة فإهنا تسمح 
ورة، فا٢بضارة اليونانية والرومانية والفارسية.. مل يكن ٥با اىتماـ ٗبتناقضات غاية ُب ا٣بط

بالدين. وحٌب ا٢بضارة الكاثوليكية الٍب قامت على حقيقة التعصب االستفزازي 
 للمسيحية.. كاف ىذا التعصب فارًغا من مضموف الدعوة.

السيطرة حيث كانت صيغة ىذا التعصب ىي ا٤بزايدة بْب األمراء واالهتامات با٥برطقة و 
ا٤بقيتة لرجاؿ الدين.. كانت ىوًسا فارًغا من مضموف الدعوة. حٌب مثاؿ الدولة اليهودية  
كرمز للربط بْب الدولة والدين يثبت ويؤكد أف دولة الدعوة ليست إال اإلسبلـ؛ ألف اليهود 

 ليست ٥بم أية صلة باليهودية.

قيمة لدولة ا٢بق، أف تكوف ا٤ب -دوف غّبىا-ومن ىنا استحقت الدعوة اإلسبلمية 
 واستحقت ا٣ببلفة اإلسبلمية أف تكوف ا٤بقيمة ٢بضارة ا٢بق.

 «:الحق»)ب( المضموف الحضاري لدولة الدعوة 

فلكل حضارة مضموف.. وا٢بركة صانعة ا٢بضارة.. وا٢بق ىو مضموف ا٢بركة اإلسبلمية 
شأ عنو وحضارهتا، ومن ىنا يتحدد مقتضى ا٢بق كمضموف للحضارة اإلسبلمية الذي تن

 خصائصها ا٤بستمدة من حركتها من البداية؛ لتكوف ىذه ا٣بصائص:

ُكونُوا } : متمثبًل ُب الوحدة ُب معايّب السلوؾ، والوحدة ُب معايّب التعامل..العدؿ -
 {ِميَن هلِل ُشَهَداَء بِالِقْسطِ ُكونُوا قَػوَّا} ،[310]النساء: {ِميَن بِالِقْسِط ُشَهَداَء هللِ قَػوَّا

 .[8: ]ا٤بائدة
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 : فإف ا٢بق الذي تتبناه ا٢بضارة ٯبب أف يستوعب الواقع البشري ٝبيًعا..العالمية -

َحقِّ َحتَّى ال اَل تَػَزاُؿ طَائَِفٌة ِمْن ُأمَِّتي َعَلى» : فإف مقتضى ا٢بق االستمرارية..البقاء -
 ..«يَْأِتَي َأْمُر اهللِ 

 ور..: فا٢بق مقتضاه من حيث التعامل السيطرة والظهالقوة -

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه } ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِالُهَدى َوِديِن الَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
، من أجل ذلك تصبح القوة الٍب تفرض ّٔا ىذه السيطرة ىي [9]الصف: {الُمْشرُِكوفَ 

 أىم مقتضيات ا٢بق باعتبارىا أداة ٙبقيق كل ا٤بقتضيات.

 سياسية للمضموف الحضاري:)ج( الصيغة ال 

إف قضية ا٣ببلفة ىي القضية اإلنسانية األوىل ألهنا ضبط للوجود اإلنساين وفًقا لشرع 
 اهلل سبحانو.

فإننا إذ ٫بكم قوًما معينْب ُب مكاف معْب ٕبكم اإلسبلـ.. فإف ذلك قد يكوف سهبًل 
 إذا كاف ىؤالء الناس يؤمنوف بذلك ويرغبوف فيو.

الٍب تعِب ٝبع كل البشر ٙبت نظاـ واحد.. فهو األمر الذي  أما إقامة ا٣ببلفة
 يتطلب الدراسة الوافية.

ألهنا الوالية على كل األجناس، كل القارات، الذين يؤمنوف، والذين ال يؤمنوف، 
وبصورة إنسانية راقية.. يشعر فيها كل إنساف بأمنو وحقو ومكانتو، رغم اختبلؼ الطبائع 

 ية.الفردية وا١بماعية واأل٩ب

وألف ىذه الوالية تقتضي اختيار ا١بماعة الٍب تقـو على عملية إنشاء ىذه الوالية 
 بدقة متناىية.
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 ٖبصائصها األساسية: العدؿ، والعا٤بية، والبقاء، والقوة..

جاء مضموف كل  ،ف ا٢بضارات السابقة حضارات مصنوعةإولقد سبق القوؿ 
 حضارة منها كرد فعل للحضارة الٍب تسبقها..

كرد فعل ٢بضارة ا٤بثالية ا٣بيالية « الرومانية»لما جاءت حضارة القوة ا٤بادية مث
 «..اليونانية»

 «..الرومانية»كرد فعل للقوة ا٤بادية « الفارسية»وجاءت حضارة ا٢باكم اإللو 

كرد فعل للتعصب الكاثوليكي « األوربية»ومثلما جاءت حضارة الفرد والقومية 
 «..الكاثوليكية»

 على أهنا حضارات مصنوعة.وىذا دليل 

ودليل آخر على ذلك ىو أف النظرية السياسية لكل حضارة مل تتكوف إال بعد فَبة 
زمنية طويلة، وقطع أشواط تارٱبية عرب حياة األمة.. بل إف ىناؾ أ٩بًا مل تتكوف نظريتها 

 إال ُب أواخر عمرىا.

ونت نظريتها السياسية ُب األمر الذي ٱبتلف ٛباًما ُب حضارة األمة اإلسبلمية الٍب تك
 من ا٢بركة حٌب ا٣ببلفة. اهلل عليو وسلم صلى حياة مؤسسها األوؿ سيدنا ٧بمد

ألف ا٤بمارسة السياسية للمضموف ا٢بضاري لؤلمة تعِب أف يكوف ا٤بوقف السياسي 
 امتداًدا طبيعيِّا لتاريخ األمة وانسجاًما مطلًقا مع حضارهتا.

وقف كل ا٣بربة السياسية لؤلمة ا٤بأخوذة عن تراثها وذلك يقتضي أف ٘بتمع ُب ىذا ا٤ب
 السياسي و٘بارّٔا التارٱبية.
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ا٢بق والواقع واإلنساف )بعد طرح النظرية السياسية ببنائها الفكري وجوانبها األساسية 
 ..(والغاية

ف ٘بتمع فيها كل جوانب وأسس النظرية تبدأ مناقشة ا٤بمارسة السياسية الٍب ٯبب أ
 السياسية..

 وُب بداية ا٤بمارسة السياسية يكوف ا٤بوقف السياسي..
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ىالغصلىاألول

ىالموقفىالدوادي

 «:نقطة البدء»)أ( الموقف السياسي 

وكما تسهم كل نقطة عندما تتحرؾ ُب صنع ا٣بط.. كذلك يسهم ا٤بوقف ُب ٙبديد ا٘باه 
 طبيعة البناء ا٢بضاري لؤلمة ُب واقع ا٤بمارسة.ا٣بط السياسي للدولة و 

 إذف فا٤بوقف السياسي ىو النقطة ا٤بتحركة الصانعة للخط السياسي.

 وإلنشاء ا٤بوقف السياسي عدة قواعد واعتبارات أٮبها:

 الترتيب اإلجرائي:

 «:الفقو»الحكم الشرعي في مضموف الموقف  -1

فعندما نقوؿ بعدـ جواز دخوؿ «.. فمضموف ا٤بوق»ولنضرب مثبًل ٤با نعنيو بكلمة 
يكوف ىذا ىو عنواف ا٤بوقف.. بينما يكوف مضمونو ىو قضية ا٢باكمية،  المجالس النيابية

 الٍب تعِب حكم اهلل للناس، وبطبلف حكم الناس ألنفسهم.

فبلبد من الوقوؼ على حكم الشرع ُب كل تفاصيل ا٤بوقف قبل الشروع فيو.. 
ٍب صنفها اإلماـ البخاري ُب كتاب ا١بهاد تؤكد ىذا ا٤ببدأ، ومطالعة مبدئية لؤلبواب ال

 لنجد أنو ًب استيفاء قضية ا١بهاد ُب البخاري بصورة كاملة..

ابتداء من تكوين الدافع من خبلؿ التعريف بفضل ا١بهاد وفضل آّاىد وأجره ومقاـ 
 الشهادة..

 ٍب العدة من الرمي وا٣بيل..
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ة واألعماؿ ا٤بساعدة.. وأحكاـ السبلح واللباس ُب ٍب ٙبديد أحكاـ األعماؿ القتالي
 ا٢برب..

ٍب ٙبديد العدو االسَباتيجي لؤلمة: اليهود والنصارى، الذي يبقى عداؤه ٥با حٌب قياـ 
 الساعة..

ٍب ٙبديد الضوابط الشرعية للخروج للقتاؿ، وما ينبغي عملو مباشرة قبل ا٣بروج، 
تبة على ا١بهاد، كقضية األسرى والغنائم والعودة من وانتهاًء بأحكاـ ا٤بسائل ا٤بَب  وأثناءه..
 القتاؿ..

 الحفاظ على وحدة الجماعة: -2

فقد يكوف ا٤بوقف صحيًحا شرًعا، ولكنو ال ٰبظى بإٝباع ا١بماعة؛ حيث يسبب 
٦برد إعبلنو انشقاقًا.. عندئٍذ يكوف األْوىَل ترؾ ىذا ا٤بوقف حٌب يتحقق اإلٝباع عليو، 

عندما مل يعلن الدخوؿ ُب معركة بدر  صلى اهلل عليو وسلموؿ اهلل وىذا ما كاف من رس
حٌب حقق إٝباع ا٤بهاجرين واألنصار، بعد أف قاؿ لو سعد بن عبادة سيد األنصار: 

َبْحَر أَلَخْضَناَىا، َوَلْو َأَمْرتَػَنا َأْف َنْضِرَب ال بَِيِدِه َلْو َأَمْرتَػَنا َأْف ُنِخيَضَها نفسي والذي»
 .(1)«ِغَماِد َلَفَعْلَناال ا ِإَلى بَػْرؾِ َأْكَباَدىَ 

إف مراعاة واقع ا١بماعة ُب اٚباذ القرار مبدأ سياسي ىاـ يتجلى واضًحا ُب كل 
 .(2)السياسية صلى اهلل عليو وسلممواقف رسوؿ اهلل 

                                      
 (.4721( أخرجو مسلم ُب ا٤بغازي، باب َغْزَوِة َبْدٍر )1)
 ( كما سيتضح إف شاء اهلل، من عرض ٭باذج ٥بذه ا٤بواقف.2)
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 تحقيق الهدؼ: -3

 فيجب دراسة أثر ا٤بوقف ُب ٙبقيق ا٥بدؼ العاـ للجماعة من ناحيتيو:

 ية، وا٥بدؼ الدعائي.النتيجة العمل

فقد يكوف للموقف أثر صحيح من الناحية العملية، ولكنو يسبب اىتزازًا لصورة الدعوة 
 ابن ال يقتل عبد اهلل بن أيب صلى اهلل عليو وسلمُب نظر الناس، وىذا الذي جعل رسوؿ اهلل 
ُمَحمًَّدا يَػْقُتُل  َدْعُو! اَل يَػَتَحدَُّث النَّاُس َأفَّ »سلوؿ وىو مستحق للقتل قائبًل لعمر: 

 .(1)«َأْصَحابَوُ 

ومن ىنا كانت الَبجيحات ىي أساس إنشاء ا٤بوقف السياسي بعد ثبوت الَبتيب 
 اإلجرائي.

 فعندما ننشئ موقًفا سياسيِّا بصورة مبدئية، ننظر إىل ا٢بكم الشرعي..

 فإذا ثبتت شرعيتو ننظر إىل أثر ا٤بوقف على والء ا١بماعة؛ ألف ا٢بفاظ على ىذا
 الوالء أوىل من ٙبقيق أي نتيجة عملية..

فإذا مل يكن للموقف ضرر على والء ا١بماعة، ننظر إىل نتيجتو العملية ُب الواقع.. 
 فإذا كانت لو نتيجة ٧بققة ٤بصلحة الدعوة.. ننظر ُب األثر الدعائي واإلعبلمي للدعوة..

ية معا١بة ىذا فإذا كاف للموقف أثر دعائي ضار، يكوف من الضروري دراسة إمكان
 ا٤بصلحة ا٤بتأثرة بو.. األثر، فإف مل ٲبكن معا١بتو، يتم قياسو على

                                      
 4907/ح 520/ 8) }يَػُقوُلوَف لَِئْن رََجْعَنا ِإَلى الَمِديَنِة{اب: ( أخرجو البخاري ُب التفسّب ُب سورة ا٤بنافقوف، ب1)

 فتح(.. وسيأٌب ىذا ا٤بوقف بالتفصيل إف شاء اهلل. –
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فإذا كاف تأثّبه راجًحا.. فبل ٭بارس ىذا ا٤بوقف؛ ألف الضرر الدعائي مفسدة؛ ودرء 
 ا٤بفاسد مقدـ على جلب ا٤بصاّب.

 وُب إطار الَبجيحات الواجبة ُب إنشاء ا٤بوقف السياسي من حيث ا٤بآؿ ا٤بقبوؿ
قبوؿ، ٯبب أف نفرؽ بْب ما قد يصيب الدعوة من ضرر وما يصيب األشخاص ا٤بوالغّب 

قبوؿ، ولكن ما يصيب األشخاص ا٤بغّب ا يصيب الدعوة من ضرر ىو ا٤بآؿ من أذى، فم
 من أذى ىو مآؿ ال بد أف يكوف.

وبذلك يلـز التوقف عن أي عمل يَبتب عليو ضرر للدعوة.. كما يلـز عدـ التوقف 
عمل ّٓرد توقع األذى لؤلشخاص، بل نعملو مع بذؿ الطاقة لدفع ىذا األذى عن أي 

 والصرب عليو عندما يقع.

َلْن َيُضر وُكْم ِإالَّ }والدليل على التفريق بْب الضرر واألذى ىو قوؿ اهلل عز وجل: 
حيث إف معُب النص ىو أنو لن يضػروكم ُب دعوتكم ودينكم،  [333]آؿ عمراف:  {َأًذى

 د يصيبوكم ُب أشخاصكم ودنياكم.ولكن ق

 كما يراعى في إنشاء الموقف.. االعتبارات األصلية اَلتية: 

 التوافق بين األسلوب والنتيجة: –1

والتوافق بْب األسلوب والنتيجة خصيصة من خصائص ا٤بنهج اإلسبلمي العاـ، 
 فاإلسبلـ منهًجا ىو اإلسبلـ أثرًا ونتيجة بغّب تناقض.

حيحة الٍب ٲبكن الوصوؿ إليها بأسلوب غّب صحيح ٧بكـو عليها بل إف النتيجة الص
 بالبطبلف..

 ؛َعزَّ َوَجلَّ ِبَرْأيِو اهللِ َمْن قَاَؿ ِفي ِكَتاِب : »صلى اهلل عليو وسلمولذلك يقوؿ النيب 
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ألف منهج أو أسلوب الوصوؿ إىل النتائج ٯبب أف يكوف  (1)«فََأَصاَب.. فَػَقْد َأْخطَأَ 
ٌب يكوف صحيًحا ُب نتيجتو؛ وبذلك تقـو الدعوة با٢بق، ويقـو صحيًحا ُب ذاتو ح

 اإلسبلـ باإلسبلـ.

 التوافق بين المبدأ والمصلحة: –2

إف أىم ا٢بقائق ا٤بعروفة ُب الدعوة اإلسبلمية أهنا دعوة مبادئ؛ وىذا ما سلَّم بو 
 وسلم صلى اهلل عليوأعداء الدعوة أنفسهم.. حٌب إف أبا سفياف ُيسأؿ عن رسوؿ اهلل 

 ..(2)سؤااًل خطّبًا: أيغدر؟ قاؿ: ال يغدر -ومل يكن قد أسلم بعد-أماـ ىرقل 

وىناؾ موقف آخر يدؿ على أف ا٢بفاظ على مبادئ الدعوة أمر ال ٲبكن التفريط فيو 
 مهما بلغت درجتو..

وقد أحلَّ دمو، فوقف الرجل أماـ  اهلل عليو وسلم صلى موقف لرجل أماـ رسوؿ
ِلَم لم للصحابة:  اهلل عليو وسلم صلى أف ٲبسو أحد فقاؿ رسوؿ اهللالرسوؿ ومشى دوف 

ِإنَُّو اَل يَػْنَبِغي لَِنِبيٍّ َأْف َتُكوَف َلُو »قالوا: يا رسوؿ اهلل! ىبلَّ أشرت إلينا؟ فقاؿ:  تقتلوه؟
 .(3)«َخائَِنُة َأْعُينٍ 

 التوافق بين الوسيلة والغاية: – 3

كوف من اإلسبلـ ذاتو، من أجل ذلك ردَّ ٯبب أف ت -بعد األساليب-والوسائل 
 مشرًكا يريد القتاؿ مع ا٤بسلمْب قائبًل لو: اهلل عليو وسلم صلى النيب

                                      
 (، وغّبٮبا.2952/ ح  200/  5(، والَبمذي )3652/ ح  319/  3( رواه أبو داود )1)
 ( كتاب بدء الوحي.42ص  –( صحيح: )الفتح 2)
 د والنسائي، وا٢باكم وقاؿ: صحيح على شرط مسلم، ووافقو الذىيب.( أخرجو أٞبد وأبو داو 3)
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 .(1)«نحن ال نستعين بمشرؾ»

رجبًل لعن ناقتو أثناء الذىاب  اهلل عليو وسلم صلى بل قد يبلغ األمر أف يرد الرسوؿ
 .(2)«ارجع بها ال تصحبنا بملعوف»إىل الغزو قائبًل لو: 

                                      
ارجع »( عن عائشة، وفيها: 17877/ ح  63/  9( رواه أٞبد ومسلم وابن حباف وأبو داود والبيهقي ُب السنن )1)

 «.فلن أستعين بمشرؾ
 ( أخرجو مسلم وأبو داود.2)
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ىالغصلىالثاني

ىالتحلولىالدوادي

 الداللة السياسية للموقف السياسي:

ىي الصانعة للخط.. وأف ا٤بوقف السياسي ىو  -ىندسيِّا-اتفقنا أف النقطة ا٤بتحركة 
 النقطة الصانعة للخط السياسي..

وىذا  فبل بد أف يكوف للموقف السياسي معناه الداؿ على اال٘باه أو ا٣بط السياسي،
 «.الداللة السياسية»عُب ىو ما نتفق على تسميتو بػا٤ب

ا٢بدث.. »، وبْب «ا٢بدث.. وظروفو»والداللة السياسية ال تتحدد إال بالربط بْب 
 ، ٍب ال تتحدد إال بتقدير آثاره ا٤بستقبلية ُب واقع ا٤بمارسة السياسية.«وفاعلو

، أو نفي داللة وعلى ىذا األساس.. يقـو إنشاء ا٢بدث على إثبات داللة مقبولة
 مرفوضة، أو االثنتْب مًعا.

 والداللة السياسية.. منها العملي، ومنها القويل، ومنها الشخصي.

 ونبدأ بطرح ٭باذج عامة للموقف السياسي اإلسبلمي وتفسّب دالالتو السياسية:

 داللة سياسية تحققت بالكالـ دوف العمل: -1

يا عائشة لوال أف قومك »لعائشة:  ايومً  اهلل عليو وسلم صلى فقد قاؿ رسوؿ اهلل -
حديث عهد بجاىلية ألمرت بالبيت فهدـ، فأدخلت فيو ما أخرج منو وألزقتو 
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 .(1)«باألرض، وجعلت لو بابين؛ بابًا شرقياا وبابًا غربياا فبلغت بو أساس إبراىيم

وداللة ىذا ا٤بوقف ىي تقرير ا٢بق حٌب لو كانت الظروؼ ٛبنع التطبيق؛ ألف ىذا 
 تقرير سيكوف حجة ٤بن أراد التطبيق عندما تكوف الظروؼ مناسبة..ال

حفاظًا علي مبادئ  -ولو بصورة ٦بردة-ويكوف تقرير ا٢بق متضمًنا ٢بقائق منهجية 
 الدعوة وترسيًخا ٥با ُب الواقع.

مثلما كاف من عمر بن ا٣بطاب ُب اختياره ٤بن ٱبلفو ُب ا٤بسلمْب؛ إذ حدد بعض 
كاف أحٌد منهم حيِّا الستخلفو؛ يريد بذلك إثبات معايّب االختيار   الناس معلًنا أنو لو

 واالستخبلؼ وإف كاف األشخاص غّب موجودين.

لو كاف أبو عبيدة حيِّا الستخلفتو، ولو كاف معاذ »حيث قاؿ حْب حضرتو الوفاة: 
و اهلل علي صلى حيِّا الستخلفتو، ولو كاف سامل حيِّا الستخلفتو؛ فإين ٠بعت رسوؿ اهلل

أبو عبيدة أمين ىذه األمة، ومعاذ أمة هلل قانًتا ليس بينو وبين اهلل يـو يقوؿ:  وسلم
 .(2)«القيامة إال المرسلوف، وسالم شديد الحب هلل، لو كاف ال يخاؼ اهلل لم يعصو

 تحقيق داللة سياسية بأساليب غير مباشرة: -2

قبيلتها وقاتل  عليو وسلماهلل  صلى ومن أمثلة ذلك حادثة ا٤برأة الٍب ترؾ رسوؿ اهلل
، وإنا اهلل عليو وسلم صلى القبائل حو٥با، فعن عمراف بن حصْب قاؿ: كنا ُب سفر مع النيب

أسرينا حٌب إذا كنا ُب آخر الليل وقعنا وقعة وال وقعة أحلى عند ا٤بسافر منها، فما أيقظنا إال 
ال »الذي أصأّم، قاؿ: شكوا إليو  اهلل عليو وسلم صلى حر الشمس... فلما استيقظ النيب

                                      
 فتح( عن عائشة. – 1586/  51/  3( أخرجو البخاري ُب ا٢بج، باب: فضل مكة وبنياهنا )1)
 ( ٚبريج األحاديث واآلثار الواقعة ُب تفسّب الكشاؼ، للزيلعي.2)
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. فارٙبل، فسار غّب بعيد، ٍب نزؿ فدعا بالوضوء فتوضأ، «ارتحلوا -أو ال يضير-ضير 
بالناس، فلما انفتل من صبلتو إذا ىو برجل معتزؿ مل يصلّْ مع  صلى ونودي للصبلة ؼ

، قاؿ:  ؟!»القـو قاؿ: أصابتِب جنابة.. وال ماء.  «ما منعك يا فالف أف تصلي مع القـو
فاشتكى إليو  اهلل عليو وسلم صلى . ٍب سار النيب«عليك بالصعيد؛ فإنو يكفيك»اؿ: ق

ودعا عليِّا فقاؿ:  –كاف يسميو أبو رجاء نسيو عوؼ-الناس من العطش، فنزؿ فدعا فبلنًا 
من ماء على بعّب  -أو سطيحتْب-. فانطلقا فتلقيا امرأة بْب مزادتْب «اذىبا فابتغيا الماء»

أين ا٤باء؟ قالت: عهدي با٤باء أمس ىذه الساعة، ونفرنا خلوفًا. قاال ٥با:  ٥با فقاال ٥با:
. قالت: الذي يقاؿ لو اهلل عليو وسلم صلى انطلقي إًذا. قالت: إىل أين؟ قاال: إىل رسوؿ اهلل

 الصابئ؟ قاال: ىو الذي تعنْب، فانطلقي. 

فاستنزلوىا عن بعّبىا، وحدثاه ا٢بديث. قاؿ:  اهلل عليو وسلم صلى فجاءا ّٔا إىل النيب
وأوكأ  –أو السطيحتْب–بإناء ففرغ فيو من أفواه ا٤بزادتْب  اهلل عليو وسلم صلى ودعا النيب

ونودي ُب الناس: استقوا. فسقى من شاء، وكاف آخر ذاؾ أف أعطى  أفواىهما وأطلق العزايل 
ظر إىل ما يفعل الذي أصابتو ا١بنابة إناء من ماء قاؿ: اذىب فأفرغو عليك. وىي قائمة تن

 مؤلة منها حْب ابتدأ فيها. فقاؿ النيبأشد ٗبائها. وامي اهلل لقد أقلع عنها وإنو ليخيل إلينا أهنا 
حٌب  -من بْب عجوة ودقيقة وسويقة-فجمعوا ٥با  «اجمعوا لها»: اهلل عليو وسلم صلى

ا: تعلمْب ما رزئنا ٝبعوا ٥با طعاًما فجعلوىا ُب ثوب وٞبلوىا ووضعوا الثوب بْب يديها، قاؿ ٥ب
فكاف ا٤بسلموف بعد ذلك يغّبوف على من  من مائك شيًئا، ولكن اهلل ىو الذي أسقانا..

حو٥با من ا٤بشركْب وال يصيبوف الصـر الذي ىي منو. فقالت يوًما لقومها: ما أرى أف ىؤالء 
 .(1)القـو يَدعونكم عمًدا، فهل لكم ُب اإلسبلـ؟ فأطاعوىا، فدخلوا ُب اإلسبلـ

لعلنا نبلحظ من ا٢بدث أف ا٤بسلمْب فرضوا عليها فهًما ٧بدًدا ٤بوقف ا٤بسلمْب من و 

                                      
 (.1/531/344( أخرجو البخاري ُب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء ا٤بسلم )1)



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 331

 قبيلتها.. حٌب فهمت ا٤برأة داللة ا٤بوقف فأسلمت ىي وقومها.

 استبداؿ الداللة السلبية للحدث، بداللة إيجابية: -3

 . قلنا: كيف نلقى النيب(1)عن ابن عمر قاؿ: كنا ُب غزاة فحاص الناس حيصة -
اهلل عليو  صلى ، وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب؟ فأتينا النيباهلل عليو وسلم ىصل

؟»قبل صبلة الفجر، فخرج فقاؿ:  وسلم فقلنا: ٫بن الفراروف، قاؿ: ال، بل  «من القـو
الَّ ِ}،ُ ٍب قرأ أنا فئتكم وفئة المسلمين، فقبلنا يده، فقاؿ: «أي الكراروف»أنتم العكاروف 

 .(2)[36]األنفاؿ:  {ِلِقَتاٍؿ َأْو ُمَتَحيػًِّزا ِإَلى ِفَئةٍ ُمَتَحرِّفًا 

يَا َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا }وذلك ُب تفسّب قوؿ اهلل عز وجل: 
 .[30]األنفاؿ:  {زَْحًفا َفاَل تُػَول وُىُم اأَلْدبَارَ 

بعد الغزوة وٝبع  عليو وسلماهلل  صلى وُب غزوة أحد حيث وقف رسوؿ اهلل -
 ا٤بسلمْب حولو لّبدوا على أيب سفياف الذي أراد أف ٰبقق نتيجة سياسية للغزوة..

سار وراء ا٤بشركْب با١بيش وأقاـ ثبلث لياؿ حٌب  اهلل عليو وسلم صلى حٌب إف رسوؿ اهلل
 ٯبابية.نفي داللة سلبية وإثبات داللة إأيًضا  ، وكاف ُب ىذا(3)٠بيت غزوة ٞبراء األسد

 لنفي داللة سلبية.. وىي قبوؿ ا٥بزٲبة. ..لياؿ فالوقوؼ بعد ُأحد ثبلث

وإثبات داللة إٯبابية.. وىي اإلصرار على مواصلة ا١بهاد بعد حرماف العدو من 
 ٙبقيق أي نتيجة سياسية لصا٢بو.

                                      
 انظر: ٙبفة األحوذي.« النهاية»( فحاص الناس: أي جالوا جولة يطلبوف الفرار قالو ُب 1)
 د وأبو داود والَبمذي والبخاري ُب األدب ا٤بفرد والبيهقي.( رواه أٞب2)
 .179( روى ذلك ابن إسحاؽ وابن جرير وابن ا٤بنذر والسيوطي ُب الدر ا٤بنثور ص 3)
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 تجريد حدث من داللة مرفوضة وإثبات داللة مقبولة: -4

يبل ِقبل ٪بد، فجاءت برجل من بِب حنيفة يقاؿ لو خ اهلل عليو وسلم صلى بعث النيب
 اهلل عليو وسلم صلى ٜبامة بن أثاؿ فربطوه بسارية من سواري ا٤بسجد، فخرج إليو النيب

فقاؿ: عندي خّب يا ٧بمد؛ إف تقتلِب تقتل ذا دـ، وإف  «ما عندؾ يا ثمامة؟»فقاؿ: 
َُبؾ حٌب كاف الغد ٍب قاؿ تنعم تنعم على شاكر، وإف كنت تريد ا٤باؿ فاسأؿ ما شئت، ف

قاؿ: ما قلت لك؛ إف تنعم تنعم على شاكر، فَبكو حٌب كاف  «ما عندؾ يا ثمامة؟»لو: 
 قاؿ: عندي خّب. «ما عندؾ يا ثمامة؟»بعد الغد، فقاؿ: 

. فانطلق إىل ٬بل قريب من ا٤بسجد، فاغتسل ٍب دخل «أطلقوا ثمامة»فقاؿ: 
 ...(1)«، وأف محمًدا رسوؿ اهللأشهد أف ال إلو إال اهلل»ا٤بسجد فقاؿ: 

وا٤ببلحظة األساسية ُب ا٢بديث: أف ٜبامة ُب اليـو األوؿ ذكر الدـ وا٤باؿ؛ لذا تركو 
مربوطًا؛ ألنو لو أطلقو بعد ذكره الدـ وا٤باؿ لكاف معُب  اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

طمع ُب الدية أو قد خاؼ قومو فأطلقو، أو  اهلل عليو وسلم صلى ا٤بوقف أف رسوؿ اهلل
 الفداء.

 وُب اليـو الثاين أشار ٜبامة إىل ما قالو ُب اليـو األوؿ، فلم يطلقو.

أطلقوا »أما ُب اليـو الثالث فلم يذكر ٜبامة الدـ أو ا٤باؿ فقاؿ: عندي خّب فقاؿ: 
 .«ثمامة

إف القاعدة السياسية الٍب يتضمنها ىذا ا٤بوقف ىي شرط جوىري ُب ا٤بمارسة 

                                      
( ا٢بديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وأٞبد، والقصة ذكرىا ابن عبد الرب ُب ترٝبة ٜبامة بن أثاؿ 1)

 ٢بافظ ُب ترٝبتو وعزاىا البن إسحاؽ ُب ا٤بغازي وا٢بميدي، وقد تقدمت.(، وا1/205ا٢بنفي )
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وإنشاء ا٤بوقف السياسي.. وىو الوضوح، ومعناه: أف يكوف للموقف تفسّب السياسية، 
 واضح ال ٰبتمل غّبه.

ٜبامة حٌب أصبح إلطبلؽ سراحو تعبٌّب  اهلل عليو وسلم صلى ولذلك ترؾ رسوؿ اهلل
واحد ومعُب واحد.. ىو اإلكراـ الذي ال ٱبتلط بو معُب ا٣بوؼ من الثأر أو الطمع ُب 

 الدية.

 لى حفظ وحدة الموقف:حدث قاـ ع -5

ومن أخطر دالالت ا٤بوقف السياسي حفظ وحدة ا٤بوقف اإلسبلمي، فحينما 
غدر يهود بِب قريظة با٤بسلمْب ُب غزوة ا٣بندؽ وٙبالفوا مع ا٤بشركْب.. كاف ال بد من 

 صلى إجبلئهم؛ ألف وجودىم كاف مرىونًا با٤بعاىدة الٍب كانت بينهم وبْب رسوؿ اهلل
 .اهلل عليو وسلم

والذي مل - اهلل عليو وسلم صلى ولكن ٙبالف اليهود مع األنصار قبل دخوؿ الرسوؿ
كاف ٲبثل مشكلة خطّبة.. فما   -ا٤بدينة اهلل عليو وسلم صلى يزؿ قائما بعد دخولو

 ا٤بوقف..؟!

كاف ا٤بوقف السياسي.. ىو إحالة أمرىم إىل األنصار أنفسهم، فطلب منهم رسوؿ 
 أف ينزلوا على حكم من ٱبتاروف. اهلل عليو وسلم صلى اهلل

فكاف من الطبيعي أف يكوف اختيارىم من األنصار باعتبار التحالف الذي بينهم؛ 
 فاختاروا سعد بن معاذ سيد األنصار.

، اهلل عليو وسلم صلى فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسوؿ اهلل»تقوؿ كتب السّبة: 
ا دوف ا٣بزرج، وقد فعلت ُب موايل إخواننا فتواثبت األوس فقالوا: يا رسوؿ اهلل إهنم موالين

 باألمس ما قد علمت..
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كم فيهم رجل منكم؟ فلما كلمتو األوس قاؿ: أال ترضوف يا معشر األوس أف ٰب
: فذاؾ إىل سعد بن معاذ.. فلما حكمو اهلل عليو وسلم صلى ؛ قاؿ رسوؿ اهللىقالوا: بل

ومو فحملوه على ٞبار قد وطئوا لو ُب بِب قريظة أتاه ق اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل
اهلل عليو  صلى بوسادة من أدـ، وكاف رجبًل جسيًما ٝبيبًل، ٍب أقبلوا معو إىل رسوؿ اهلل

 اهلل عليو وسلم صلى وىم يقولوف: يا أبا عمرو، أحسن ُب مواليك، فإف رسوؿ اهلل وسلم
ال تأخذه ُب اهلل  إ٭با والؾ ذلك لتحسن فيهم؟ فلما أكثروا عليو قاؿ: لقد آف لسعد أف

لومة الئم. فرجع بعض من كاف معو من قومو إىل دار بِب عبد األشهل. فنعى ٥بم رجاؿ 
 بِب قريظة، قبل أف يصل إليهم سعد، عن كلمتو الٍب ٠بع منو.

 صلى وا٤بسلمْب، قاؿ رسوؿ اهلل اهلل عليو وسلم صلى فلما انتهي سعد إىل رسوؿ اهلل
فقاموا إليو، فقالوا: يا أبا عمرو، إف رسوؿ اهلل  «يدكم...قوموا إلى س»: اهلل عليو وسلم

قد أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقاؿ سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد اهلل وميثاقو أف 
ا٢بكم فيهم ٤با حكمت؟ قالوا: نعم، قاؿ: وعلى من ىا ىنا، ُب الناحية الٍب فيها رسوؿ 

اهلل  صلى  إجبلاًل لو؛ فقاؿ رسوؿ اهلل، وىو معرض عن رسوؿ اهللاهلل عليو وسلم صلى اهلل
؛ قاؿ سعد: فإين أحكم فيهم أف تقتل الرجاؿ، وتقسم األمواؿ، «نعم»: عليو وسلم

لقد حكمت فيهم »: اهلل عليو وسلم صلى وتسىب الذراري والنساء. فقاؿ رسوؿ اهلل
 .(1)«بحكم اهلل من فوؽ سبعة أرقعة

 :توجيو أعداء الدعوة لما يناسب مصلحتها -6

 اهلل عليو وسلم صلى فعن عبد الرٞبن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النيب
أف كفار قريش كتبوا إىل ابن أيب ومن كاف معو يعبد األوثاف من األوس وا٣بزرج ورسوؿ 

                                      
( ٨بتصرًا، ورواه 3043/ح 6/191( أخرجو البخاري ُب ا١بهاد والسّب، باب: إذا نزؿ العدو على حكم رجل )1)

 (.11/51أٞبد بطولو، وذكره ا٥بيثمي ُب آّمع، وحسنو ا٢بافظ ُب الفتح )
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يومئذ با٤بدينة: آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باهلل لتقاتلنو أو  اهلل عليو وسلم صلى اهلل
 كم بأٝبعنا، حٌب نقتل مقاتلتكم ونسيب نساءكم..لتخرجنو، أو لنسّبف إلي

لقد بلغ وعيد قريش منكم »قاؿ:  اهلل عليو وسلم صلى فلما بلغ ذلك النيب
المبالغ! ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدوف أف تكيدوا بو أنفسكم؛ يريدوف أف 

 .(1)رقواتف اهلل عليو وسلم صلى فلما ٠بعوا ذلك من النيب« تقاتلوا بأبنائكم وإخوانكم

وىي توجيو أعداء الدعوة إىل اٚباذ ا٤بوقف  مهمةوىذا ا٤بوقف يتضمن قاعدة سياسية 
 ا٤بناسب للدعوة.. ٗبنطق ا٤بصلحة ٥بؤالء األعداء.

مع عبدة األوثاف الذين اجتمعوا لقتالو،  اهلل عليو وسلم صلى وىذا ما فعلو رسوؿ اهلل
 وما فعلو مع قريش ذاهتا..

ويح قريش! لقد أكلتها لقتالو فقاؿ:  (2)جوا بالعوذ ا٤بطافيلفعندما بلغو أهنم خر 
الحرب، خلوا بيني وبين القبائل، فإف كاف األمر لي عليهم كاف شرفًا لهم وإف كاف 

.. كاف ما يرجوف  .(3)األمر لهم عليَّ

نفس منطق ا٤بصلحة يتحدث بو الرسوؿ إىل أعدائو ليوجههم إىل ا٤بوقف ا٤بناسب 
 للدعوة.

النماذج.. تبقى ا٤بفاوضات وا٤بعاىدات ىي اال٘باه ا١بامع لتفسّب معُب وبعد ىذه 

                                      
(، ورواه البيهقي ُب الدالئل 3004/ح 3/155اج واإلمارة والفيء، باب: ُب خرب النضّب )( رواه أبو داود ُب ا٣بر 1)

(3/178 ،179.) 
 ( العوذ: ٝبع عائذ وىي الٍب مل تلد، وا٤بطافيل: ٝبع مطفل وىي الٍب ٥با طفل.2)
لبخاري ُب ( ومن طريقو ا97206(، ووصلها عبد الرزاؽ ُب مصنفو )357، 3/356( ذكره ابن ىشاـ ُب سّبتو )3)

 (.4179، 4178/ح 7/158فتح( مطوال وُب ا٤بغازي ) – 2732، 2731/ح 5/388الشروط )
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الداللة السياسية، باعتبار أف ا٤بفاوضات وا٤بعاىدات ىي ا٤بوقف السياسي ا١بامع بْب 
 اال٘باه اإلسبلمي وا١باىلي.

 والداللة الثابتة التقليدية للمعاىدات من أي طرؼ ىي:

 إثبات وحدة ا٤بوقف. (1)
 سياسية.فرض اإلرادة ال (2)
 ٙبقيق مكاسب عملية. (3)

 ومن الطرؼ اآلخر يكوف ا٥بدؼ ىو ىدـ ىذه األىداؼ وتضييع ىذه الدالالت.

ُب معاىدة ا٢بديبية: يا  اهلل عليو وسلم صلى لرسوؿلمثلما قاؿ ا٤بفاوض عن قريش 
اهلل لكأين  وامي٧ُبمُد ٝبعت أوباش الناس ٍُب جئت ّٔم لبيضتك لتُفضها، إهنا قُريٌش!.. 

وا٤بغّبة بن  اهلل عليو وسلم صلى الء قد انكشُفوا عنك غًدا... ٍب تناوؿ ٢بية رسوؿ اهللّٔؤُ 
ُب ا٢بديد قاؿ يقرع يده ٍب قاؿ:  اهلل عليو وسلم صلى شعبة واقٌف على رأس رسوؿ اهلل
قبل واهلل ال تصل إليك! قاؿ: وٰبك  اهلل عليو وسلم صلى أمسك يدؾ عن ٢بية رسوؿ اهلل

، قاؿ: من ىذا يا ٧بمد؟ اهلل عليو وسلم صلى قاؿ: فتبسم رسوؿ اهلل ما أفظك وأغلظك!
 قاؿ ىذا ابن أخيك ا٤بغّبة بن شعبة، قاؿ: أغدر؟! ىل غسلت سوأتك إال باألمس...

وقد رأى ما يصنع بو أصحابو؛ ال يتوضأ  اهلل عليو وسلم صلى فقاـ من عند رُسوؿ اهلل
 تدروه، وال يسقط من شعره شيءٌ إال أخذوه.وضوءًا إال ابتدروه، وال يبسق بساقا إال اب

فرجع إىل قريٍش فقاؿ: يا معشر قريٍش إين جئت كسرى ُب ملكو وجئت قيصر 
والنجاشي ُب ملكهما، واهلل ما رأيت ملًكا قط مثل ٧بمٍد ُب أصحابو، ولقد رأيت قوما 
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 .(1)ال يسلمونو لشيٍء أبدا

 إنشاء شرخ ُب بناء موقفهم ومثلما حاوؿ مفاوض الفرس ُب معاىدتو مع ا٤بسلمْب
السياسي، فاتفق مع ا٤بفاوض ا٤بسلم على معاىدة الصلح، وأخربه أهنا تبدأ من اليـو 

 الذي ًب فيو عقد ىذا الصلح.

ٍب جاء ُب اليـو الثاين مفاوض آخر فوافقو مفاوض الفرس على ا٤بعاىدة وأخربه أهنا 
ا٤بفاوض ا٤بسلم أف يكوف بدء تبدأ من اليـو الذي جاء فيو ا٤بفاوض الثاين، فرفض 

 ا٤بعاىدة من اليـو بل من األمس كما حدد ذلك أخوه السابق عليو.

وبذلك تتحقق وحدة ا٤بوقف وٚبفق خطة الفرس ُب التفريق بْب ا٤بفاوضْب ا٤بسلمْب، 
 حٌب ولو بفارؽ يـو ُب ٙبديد تاريخ ا٤بعاىدة.

الٍب ثبت معها فرض اإلرادة  ولعل وحدة ا٤بوقف ىذه الٍب أثبتها ا٤بفاوض الثاين وىي
 السياسية، وذلك بتمسكو باتفاؽ أخيو على تاريخ ا٤بعاىدة.

 المناورة السياسية: 

 غّب مباشرة إجراءاتمن صور ا٤بوقف السياسي.. ا٤بناورة السياسية، وىي اٚباذ 
 للوصوؿ إىل مواقف مباشرة مطلوبة و٧بددة..

 صلى ا٢بارث الغطفاين يساـو النيب ففي غزوة األحزاب، وا٤بدينة ٙبت ا٢بصار.. جاء
، فبعث إىل ستأمر السعودأحتى فقاؿ: يا ٧بمد، شاطرنا ٛبر ا٤بدينة قاؿ:  اهلل عليو وسلم

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود 
 ِحَدة، وإفَعَرب قد رمتكم َعن َقوٍس َواال قد علْمُتم َأف»فقاؿ:  -سضً هللا عىٍم-

                                      
 .18910( مسند أٞبد ح 1)
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َمِديَنة، فَِإف أردتم َأف تدفعوه عاَمكم َىَذا َحتَّى ال َحاِرث يسألكم َأف تشاطروه ثََمرال
قالوا: يا رسوؿ اهلل! أََوْحٌي من السماء.. فالتسليم ألمر اهلل، أو  «يْنظُروا ِفي َأمرُكم بعد

علينا، فواهلل لقد  اإلبقاءىواؾ فرأينا تبع ٥بواؾ ورأيك؟ فإف كنت إ٭با تريد  عن رأيك أو
اهلل  صلى رأيتنا وإياىم على سواء، ما ينالوف منا ٛبرة إال ِبِشرى أو ِقَرى، فقاؿ رسوؿ اهلل

 قالوا: غدرت يا ٧بمد. «ىو ذا تسمعوف ما يقولوف»: عليو وسلم

بالغدر.. كاف البد من نفي ذلك  اهلل عليو وسلم صلى فلما اهتم الغطفاين رسوؿ اهلل
 ية تساند موقفو وترد عنو، فقاـ حساف بن ثابت إليهم قائبل:عنو بصورة إعبلم

 يػػػػػػػػا حػػػػػػػػار مػػػػػػػػن يغػػػػػػػػدر بذمػػػػػػػػة جػػػػػػػػاره
 

 أبػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػإف محمػػػػػػػػػػػدا ال يغػػػػػػػػػػػدر 
 وأمانػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػرء حيػػػػػػػػػػػػػث لقيتهػػػػػػػػػػػػػا 

 

 كسػػػػػػر الزجاجػػػػػػة صػػػػػػدعها ال يجبػػػػػػر 
 إف تغػػػػػػػػدروا فالغػػػػػػػػدر مػػػػػػػػن عػػػػػػػػاداتكم 

 

ـ ينبػػػػػػت فػػػػػػي أصػػػػػػوؿ السػػػػػػخبر   (1)واللػػػػػػؤ

 

 
 

.. المرحلة السياسيةناورة السياسية يكوف مصطلح وبعد تفسّب ا٤بوقف السياسي وا٤ب
 وىي ٦بموع ا٤بواقف السياسية ا٤بتجانسة ُب موضوع سياسي واحد خبلؿ زمن ٧بدد.

                                      
، وقاؿ ا٥بيثمي: رواه البزار والطرباين ورجا٥بما فيهم ٧بمد بن عمرو حديثو حسن 5416( انظر معجم الطرباين ح 1)

 .133 -6/132وبقية رجالو ثقات، ٦بمع الزوائد 
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ىالغصلىالثالث

ىأبطادىالمماردظىالدوادوظ

 البعد الجماىيري: 

وا١بماىّب ىم العامة، وىم عنصر أساسي من عناصر األمة؛ حيث إف األمة.. ىي 
 ، والعامة..ا٢بكم، وا٤بؤل

 ىو احملقق ٤بعُب األمة ا٤برتبط ٖبصائصها القدرية. -العامة–وىذا العنصر 

 وىذه ا٣بصائص ىي:

إف اهلل ال يجمع أمَّتي على »: اهلل عليو وسلم صلى : حيث قاؿ النيبالعصمة -
 .(1)«ضاللة

 .(2)«وَمةٌ ُأمَِّتي َىِذِه أُمٌَّة َمْرحُ »: اهلل عليو وسلم صلى : حيث قاؿ النيبالرحمة -

 :. وقاؿ(3)«ىذه األمة منصورة»: اهلل عليو وسلم صلى : حيث قاؿ النيبالنصر -
 .(4)«ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة بأمر ىذا الدين ال يضرىم من خالفهم»

وىذه ا٣بصائص مرىونة باألمة؛ ٗبعُب السواد األعظم، باعتبارىا العنصر األساسي 
ُب ا١بماعة؛ ولذلك جاء معُب ا١بماعة ُب ٦بموع لؤلمة، والضماف األخّب لتحقيق مع

                                      
 ( وحسنو األلباين، ولو طرؽ كثّبة بألفاظ مقاربة ٥بذا ا٤بًب.2167( رواه الَبمذي )1)
 (، وحسنو األلباين.410/  4(، وأٞبد ُب ا٤بسند )4287/ ح  103/  4( رواه أبو داود )2)
 «.لن تربح ىذه األمة منصورة»[ بلفظ: 38222( ]كنز العماؿ 1/258( أخرجو ابن عساكر )3)
 ي، وقد تقدـ.( أخرجو البخار 4)



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 322

 .(1)النصوص الواردة بأربعة معايّب؛ وكاف منها معيار العامة

و٩با ٯبب إدخالو ُب االعتبار وجوبًا شرعيِّا جوىريِّا ىو أف العامة ُب دار اإلسبلـ ىي 
ى من كره ّٔذا ا٤بصطلح، أما العامة ُب دار الكفر فبل تنطبق إال عل -أساًسا-ا٤بقصودة 

اهلل عليو  صلى ما عليو آّتمع من الكفر، وىذه ىي الرباءة ا٤بذكورة ُب قوؿ رسوؿ اهلل
 .. «فمن كره فقد برئ، إال من رضي وتابع»: وسلم

فبل ٲبكن أف نتصور أف ٦بموع الراضْب عن الكفر والتابعْب ألىلو ا٤بلتصقْب ّٔم ُب  
 م احملققوف ٤بصطلح السواد األعظم.كفرىم أو ٦بموع ا٥بمج الرعاع أتباع كل ناعق ى

 قيمة التوجو للعامة: 

وا٢بقيقة أف التعامل مع العامة ترجع أٮبيتو إىل ارتباطو ا٤بباشر بغاية الدعوة، وىي 
 ا٥بداية.

وذلك أف غاية الدعوة ىي أف يؤمن الناس، وعندما يتمكن أصحاب الدعوة من 
أٮبية ضخمة قد تقَبب من أٮبية ٧باولة  التعامل ا٤بباشر مع الناس فإف ىذا األمر تكوف لو

 إقامة السلطة اإلسبلمية؛ ألف ىدؼ ىداية الناس ىو أىم أسباب قياـ ىذه السلطة.

كما نعلم أف إسقاط ا٢بكم ا١باىلي ىو إزاحة ألخطر أسباب منع وصوؿ ا٢بق إىل 
. تكوف الناس، وعندما تنشأ ظروؼ الدعوة الٍب تتاح فيها إمكانية وصوؿ ا٢بق إىل الناس.

قد ٙبققت نتيجة أصلية ىي نفسها أىم نتائج إسقاط ا٢بكم ا١باىلي وإقامة ا٢بكم 
 اإلسبلمي.

                                      
( وذلك عندما ال يكوف العلماء الذين ٲبكن الرجوع إليهم، باعتبار أف العامة ىم الكثرة الغالبة ا٤بلتزمة بأحكاـ 1)

 الكتاب والسنة.
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معاىدة ا٢بديبية؛ ألف ىذه ا٤بعاىدة ىي الٍب  (1)ومن ىنا كاف من أىم معاين الفتح
أتاحت ىذا االتصاؿ ا٤بباشر بْب ا٤بسلمْب والكفار، فحقق ىذا االتصاؿ إٲباف تسعة 

؛ ألف فتًحا مبيًناالذين كانوا ُب فتح مكة، فسمَّى اهلل معاىدة ا٢بديبية  أعشار ا٤بسلمْب
 ٥با حقيقتو وغايتو، وىي أف يؤمن الناس..

 وكما ترجع قيمة فرصة االتصاؿ بالناس إىل نتيجتها، ترجع إىل سببها.

 إف ا١باىلية ال تتيح ىذه الفرصة.. بغّب حساب.

 .إهنا تتيحها تسليًما بأقل األخطار عليها

إف ا١باىلية تُوازِف كما وازنت قريش فوافقت على ا٤بعاىدة، وأعطت فرصة الدعوة 
عندما أيقنت أهنا أمر واقع ال ٲبكن مواجهتو، وعندما أيقنت أف استنفاد طاقة الدعاة ُب 

 الدعوة بالكلمة ىو البديل ا٢بتمي ٤بمارسة القوة.

 فالفرصة ٥با ٜبن، والفرصة ليست رخيصة، وليست عارضة..

إهنا ٧بسوبة وبدقة من جانب الطرؼ ا١باىلي الذي سلَّم ٕبركة الدعاة ا٤بتجهة إىل 
 الناس.

وباعتبار أف عنصر الكثرة ىو أىم عناصر العواـ، فإف ٙبقيق اإلضبلؿ ٥بم أصبح أكرب 
 أىداؼ الشيطاف؛ ألف الشيطاف يسعى أف ٲبوت أكثر الناس على الكفر.

اس ىو الذي يقطع على الشيطاف ىدفو ُب ومن ىنا فإف التعامل ا٤بباشر مع الن
 اإلضبلؿ العاـ.

                                      
 .. الفتح ىنا: معاىدة ا٢بديبية.ا{ِإنَّا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتًحا ُمِبينً }( وذلك ُب تفسّب قوؿ اهلل عز وجل: 1)
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وقد تكوف مهمة إسقاط ا٢بكم ا١باىلي بالصفة االنقبلبية أخطر وأشد؛ ولكن دعوة 
 الناس مباشرة تستوعب أكرب عدد ٩بكن من ىؤالء الناس.

 وىذا ىو الذي يعطي ألسلوب االتصاؿ ا٤بباشر بالناس أٮبية وقيمة.

ادفا لؤلٮبية ُب منهج ا٢بركة، فقد يكوف األمر أقل خطورة فليست ا٣بطورة معُب مر 
 وأكثر أٮبية، أو أقل أٮبية وأكثر خطورة.

 والتوجو للعامة ىو الذي ٰبقق أكرب فرصة الستخبلص الطاقات الصا٢بة للحركة.. 

خيارىم »: اهلل عليو وسلم صلى فهناؾ ُب واقع الناس معادف مغمورة يقوؿ فيها النيب
 .(1)«يارىم في اإلسالـ إذا فقهوافي الجاىلية خ

إف التوجو إىل الناس ال يعِب أف يؤمن كل الناس، فإذا كانت االستجابة قليلة فإف 
ىذه القلة ىي النتيجة الطبيعية؛ وإدراؾ ىذه ا٢بقيقة يعاِب اليأس الذي قد يطرأ على 

 أصحاب الدعوة إذا بذلوا جهًدا ضخًما مع الناس.

 ..[351]يوسف: {ثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ َوَما َأكْ }يقوؿ سبحانو: 

اليأس ُب نفوس الدعاة إذا اقَببوا ٩بن ٰبمل   اهلل عليو وسلم صلى كما يعاِب الرسوؿ
اهلل  صلى كرًىا شديًدا للدعوة ٕبيث يصبح ىذا األمر سبًبا ُب األمل والرجاء؛ فيقوؿ النيب

 .(2)«ْمِر، َحتَّى يَػَقَع ِفيوِ األَ  لنَّاِس.. َأَشدَُّىْم َكَراِىَيًة ِلَهَذاَتِجُدوَف ِمْن َخْيِر ا»: عليو وسلم

                                      
 فتح(، ومسلم ُب الفضائل. – 3496، 3493/ ح  608/  6اري )( أخرجو البخ1)
 (.3496( رواه البخاري ُب ا٤بناقب )2)
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 مصلحة الجماىير:

 وا١بماىّب ٥با قضاياىا.. وأو٥با الطعاـ واألمن!

ياَلِؼ قُػَرْيشٍ }واعتبار ىذه القضايا عند ٨باطبة ا١بماىّب أمر واجب، لقولو تعاىل:   إِلِ
فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا البَػْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن * َوالصَّْيِف  ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشَِّتاءِ  *

 [.4-1]قريش:  {ُجوٍع َوَآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ 

ولكن األمر احملظور حظرًا شديًدا ىو تبِب ا٤بطالب االقتصادية للجماىّب.. بصورة 
 ال تتحوؿ الدعوة منفصلة عن قضية الدعوة األساسية وىي العقيدة والتوحيد، حٌب

 ٗبنهجها إىل توجو اقتصادي يؤثر ُب صبغتها الربانية.

ومع ذلك فليس ىناؾ ما ٲبنع من تفهيم الناس أف ا٤بشروع اإلسبلمي سيكوف منطلًقا 
 لتحقيق ا٤بصاّب االقتصادية للناس.

ولعل قصة يوسف ورؤية العزيز ا٤بنذرة بآّاعة، وا٣بطة الٍب وضعها يوسف إلنقاذ مصر 
 ا٤بنطقة احمليطة ّٔا.. دليٌل على أٮبية التصور االقتصادي ُب منهج الدعوة. و 

 وبعد الطعاـ واألماف.. تبقى عوامل التأثّب ُب العامة.

والقاعدة السياسية ُب ٙبقيق ىذا التأثّب.. ىي ٙبقيق مقتضيات الكياف الصحيح 
 للدعوة: 

 قتداء إسبلميِّا.البطولة: وىي النموذج اإلنساين السليم للتأسي واال –1
 التماسك: ويراجع فيو معاىدة ا٢بديبية. – 2
 التضحية والبذؿ. - 3
الثبات على العقيدة: الذي جعل مشرًكا يسلم ٤با ضرب مسلًما ليقتلو، فسمعو  - 4
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 يقوؿ: فزت ورب الكعبة.

أما أساسيات التوجو من حيث األسلوب ا٢بركي ومن حيث قضايا التبليغ.. فإف 
 ي ُب دعوة العامة قائم على قاعدة أف نغشى الناس، كما قاؿ الصحايب للنيباألسلوب ا٢برك

 .(1)«اغشنا ُب ٦بالسنا»عند قدومو إىل ا٤بدينة:  اهلل عليو وسلم صلى

 ينطلق أسلوب التعامل مع العامة.« اغشنا»ومن كلمة 

 تنشأ عناصر األسلوب، ومن لساف العرب:« غشي»ومن كلمة 

 أَتاُه..َغِشَيُو ِغْشيانًا:  -1
 َغِشَي اأَلمَر َغشيانًا: باشرَُه.. -2
باَشرَة..(2)فَِإْف َغِشيَنا ِمْن َذِلَك َشْيًئا -3

ُ
 : من الَقصد ِإىل الشيِء وا٤ب

 َأي اْزَدَٞبُوا عليو وَكثُروا.. (3)وُب حديث ا٤بسعى: )فِإف الناَس َغُشوه( -4
5- .  الغشاء: الغطاء والعمـو

 التوجو، والتعميم واالزدحاـ والكثرة وا٤ببلبسة.« غشي»وبذلك ٯبتمع ُب معُب 

 ٯبب أف نغشى الناس فنذىب إليهم بكثرة.. وليس ٦برد التسلل إليهم.

                                      
( كما جاء ُب الصحيح على لساف عبد اهلل بن رواحة ردِّا على طلب عبد اهلل بن أيب ابن سلوؿ بأال يتحرؾ الرسوؿ 1)

 صلى اهلل عليو وسلم من ا٤بدينة..
( َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت أَنَُّو قَاَؿ: 1709، 3/1333( ومسلم )3680، 5/70( أخرج اإلماماف البخاري )2)

َل النػَّْفَس الٍب َحرَّـَ بَايَػْعَنا َرُسوَؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َعَلى أَْف اَل ُنْشرَِؾ بِاهلِل َشْيًئا َواَل نَػْزِِنَ َواَل َنْسرَِؽ َواَل نَػْقتُ »
 «.َكاَف َقَضاُء َذِلَك ِإىَل اهللِ   فَِإْف َغِشيَنا ِمْن َذِلَك َشْيًئاَوالَ نَػْنَتِهَب َوالَ نَػْعِصَى فَا١ْبَنَُّة ِإْف فَػَعْلَنا َذِلَك  اللَُّو ِإالَّ بِا٢بَْقّْ 

ِة الَوَداِع َعَلى رَاحِ  طَاَؼ َرُسوُؿ اهللِ »( َعْن جابر قَاَؿ: 1709، 3/1333( أخرج اإلماـ مسلم )3) َلِتِو بِاْلبَػْيِت ُب َحجَّ
 «.َغُشوهُ َيْسَتِلُم الرُّْكَن ٗبِْحَجِنِو أَلْف يَػرَاُه النَّاُس َولُِيْشِرَؼ َولَِيْسأَُلوُه فَِإفَّ النَّاَس 
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 ونغشاىم.. وليس ٦برد لقاءات عابرة.

وا٥بدؼ.. ىو أف تعيش ا١بماىّب واقع الدعوة الذي يسَبدىم من أسر اإلعبلـ 
 ىم واسَبدادىم وفك أسرىم..ا١باىلي.. ا١بماىّب أسّبة، والدعوة تتطلب إنقاذ

والوسيلة: ىي أف تصبح دعوة ا١بماىّب موازية ومقابلة ٤بكر الليل والنهار: السحر، 
 البهارج، واأللواف الشيطانية الٍب تأخذ عيوف الناس..

 موازية للخبث الذي يصل إىل أعماؽ النفس البشرية.

 موازية لئلغراء والفتنة.. للكيد والدىاء.

 ال يطاؽ.. نادرًا ما ٘بد ناجًيا من لوثتو. ا١بماىّب ُب وضع

وحٌب ال ٚباؼ ا١بماىّب عندما ترى الدعاة يقَببوف منهم.. ٯبب أف يكوف ىذا 
االقَباب من خبلؿ ا٤بربرات الطبيعية ٥بذا االقَباب، فَبتكز حركة التوجو إىل ا١بماىّب من 

 خبلؿ مربراتو الطبيعية:

ربر طبيعي آخر.. ىذا ىو األساس ُب القرابة.. ا١بوار.. الصداقة.. أو أي م
 األسلوب ا٢بركي ُب التوجو للعامة.

 ٍب نأٌب إىل األساس ُب أسلوب عرض القضايا وىو البساطة.

 األمية:

 وا٢بد النهائي للبساطة ىو مفهـو األمية..

واألمية تعِب التسليم ٕبقائق ىذا الدين بغّب مسلمات فكرية مسبقة؛ وعندئذ ٱبلو 
 لط بْب وحي السماء والثقافات ا٣باصة.ا٤بتلقي من ا٣ب
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ِإنَّا أُمٌَّة أُمِّيٌَّة، اَل َنْكُتُب »عن حقيقة األمية بقولو:  اهلل عليو وسلم صلى ويعرب النيب
 .(1)مشّبًا بيده وأصابعو «َوالَ َنْحُسُب، َوالشَّْهُر َىَكَذا َوَىَكَذا َوَىَكَذا

ابلة لؤلمية.. كانت الثقافة اليونانية ولعل أىم أمثلة التعايل ا١باىلي بالثقافة ا٤بق
وكانت ىذه الثقافة ىي بذاهتا.. مادة اختبلط حقائق الدين ا٤بسيحي ا٤بنزلة . والرومانية.

يو، والَبحيب ّٔا لدى كثّب من من عند اهلل، وكانت سبًبا مباشرًا ُب دخوؿ الوثنية إل
 داف الدين ا٤بسيحي ذاتو.بل

وب عرض قضايا الدعوة كذلك تفعل ا١باىلية ُب وكما تكوف البساطة أساسا ُب أسل
 مواجهة قضايا الدعوة.

لكن ا١باىلية لن تَبكنا والعامة، بل ستحوؿ بيننا وبينها، وستمنعها عنا، وسَبتكز 
 ا١باىلية ُب ذلك على خصائص ا١بماىّب.

 االرتكاز الجاىلي على خصائص الجماىير:

فينتقل سيدنا «.. أنا أحيي وأميت: »الذي حاج إبراىيم ُب ربو يقوؿ دىذا ىو النمرو 
إبراىيم إىل دليل آخر، ومل يكن ىذا تسليًما بإمكانية ذلك، ولكنو اليقْب بإمكانية خداع 

 ا١بماىّب بأي صورة من الصور الٍب وردت ُب التفسّب..

وىي أف يأٌب باثنْب ٧بكوًما عليهما باإلعداـ فيعدـ أحدٮبا ويَبؾ اآلخر، ويقوؿ: أنا 
 ت، فتصرخ ا١بماىّب بذلك ا٤بوقف الوٮبي وا٤بتحمسة ٤بوقف ا٤بلك الكذاب!!أحيي وأمي

                                      
( ومعناه أنو أشار بيده ثبلث مرات: ُب ا٤برة 1080، 2/761(، ومسلم )1814، 2/675) ي( أخرجو البخار 1)

ى عشرة أياـ وعشرة أياـ، وُب الثالثة بسط أصابعو عدا واحًدا؛ للداللة األوىل والثانية يبسط أصابعو كلها داللة عل
 ( يوًما..29( أي أف الشهر )9على رقم )
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 ىذه ىي ا١بماىّب ُب ظل ا١باىلية..

.. [16]غافر:  {يَا َىاَماُف اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأبْػُلُغ اأَلْسَبابَ }: وعندما قاؿ فرعوف
 فوف فرعوف.إ٭با أراد أف يضاعف إخضاع ا١بماىّب؛ ألهنم يعرفوف ىاماف كما يعر 

 تتضاعف رموز السلطة ُب إحساس ا١بماىّب.

أراد أف يبدو أماـ ا١بماىّب ُب غاية ا٤بوضوعية « يل صرًحا ابنِ »وعندما قاؿ: 
 وا٤بنطقية، وكأنو سيسّب مع القضية خطوة خطوة، وأماـ الناس.

 وبذلك تصبح ا١بماىّب الساذجة أماـ الفضاء..

. لصرح؟! ال شيء.. وىذه ىي النتيجة ا٤بطلوبة.ماذا بعد ا يضع أعينهم أماـ الفراغ..
 أف يعتقد الناس أنو ال شيء ُب السماء، وأف موسى كاذب.

إف البساطة أمر فرعوين واضح ُب التعامل مع ا١بماىّب، والعامة تنخدع ٗبنتهى 
 البساطة.

 أمل ٯبعل ٥بم السامري عجبًل جسًدا لو خوار؟

 اع..وبنفس منطق السامري واصل الصليبيوف ا٣بد

 وىذا فصل حيل الرىباف:

وقد صنف بعض الناس مصنًفا ُب حيل الكهاف، مثل ا٢بيل »وفيو يقوؿ ابن تيمية: 
احملكية عن أحدىم ُب جعل ا٤باء زيًتا بأف يكوف الزيت ُب جوؼ ا٤بنارة فإذا نقص صب 

 فيها ماء فيطفو الزيت على ا٤باء؛ فيظن أف نفس ا٤باء انقلب زيًتا.

كية عنهم ُب ارتفاع النخلة، وىو أف بعضهم مر بدير راىب.. أسفل ومثل ا٢بيلة احمل
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منو ٬بلة فأراه النخلة صعدت شيًئا حٌب حازت الدير فأخذ من رطبها، ٍب نزلت حٌب 
عادت كما كانت، فكشف الرجل ا٢بيلة.. فوجد النخلة ُب سفينة ُب مكاف منخفض إذا 

ؼ ا٤باء إىل موضع آخر ىبطت أرسل عليو ا٤باء امتؤل حٌب تصعد السفينة، وإذا صر 
 السفينة.

ومثل ا٢بيلة احملكية عنهم ُب التكحل بدموع السيدة مرمي، وىو أهنم يضعوف كحبًل ُب 
 ماء متحرؾ حركة لطيفة، فيسيل حٌب ينزؿ من تلك الصورة فيخرج فيظن أنو دموع.

مزاراهتم بعد ومثل ا٢بيلة الٍب صنعوىا بالصورة الٍب يسموهنا القونة بصيدنايا، وىي أعظم 
فإف ىذه ىي صورة السيدة  –ُب زعمهم–القيامة وبيت ٢بم، حيث ولد ا٤بسيح وحيث قرب 

مرمي، وأصلها حشة ٬بلة سقيت باألدىاف حٌب ٠بنت وصار الدىن ٱبرج منها مصنوًعا يظن 
 أنو من بركة الصورة.

م ُب قمامة.. ومن حيلهم الكثّبة.. النار الٍب يظن عوامهم أهنا تنزؿ من السماء ُب عيدى
وىي حيلة قد شهدىا غّب واحد من ا٤بسلمْب والنصارى ورأوىا بعيوهنم أهنا نار مصنوعة 
يضلوف ّٔا عوامهم، يظنوف أهنا نزلت من السماء، ويتربكوف ّٔا، وإ٭با ىي صنعة صاحب 

 .(1)«٧ِبَاؿ وتلبيس

 {النَّاَس السِّْحرَ  يُػَعلُِّموفَ }عند تفسّبه قوؿ اهلل تعاىل:  رٞبو اهللوقد أورد ابن كثّب 
حكاية عن بعض الرىباف، وىو أنو ٠بع صوت طائر حزين الصوت ضعيف  [352]البقرة: 

الراىب  اا٢بركة، فإذا ٠بعتو الطيور ترؽ لو فتلقي ُب وكره من ٜبر الزيتوف ليتبلَّغ بو، فعمد ىذ
نو صوتًا  إىل صنعة طائر على شكلو، وتوصل إىل أف جعلو أجوؼ فإذا دخلتو الريح يسمع م

كصوت ذلك الطائر، وانقطع ُب صومعة ابتناىا، وزعم أهنا على قرب بعض صا٢بيهم، وعلَّق 

                                      
 ( ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح.1)
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ذلك الطائر ُب مكاف منها، فإذا كاف زماف الزيتوف فتح بابًا من ناحيتو، فتدخل الريح إىل 
داخل ىذه الصورة فيسمع صوهتا كل طائر ُب شكلو أيًضا، فتأٌب الطيور فتحمل من الزيتوف 

ئًا كثّبًا فبل ترى النصارى إال ذلك الزيتوف ُب ىذه الصومعة، وال يدروف ما سببو، ففتنهم شي
بذلك وأوٮبهم أف ىذا من كرامات صاحب ىذا القرب.. عليهم لعائن اهلل ا٤بتتابعة إىل يـو 

 .(1)القيامة

وكما يكوف االرتكاز على بساطة ا١بماىّب ُب اإلضبلؿ.. يكوف االرتكاز على ٙبقيق 
إف ٙبقيق عصبية العامة للحكم ا١باىلي مهمة صعبة،  ..عصبية ا١بماىّبية للجاىليةال

 .ولكن ا١باىلية ٛبارسها بكل دقة

 و٭بوذج تلك ا٤بمارسة ىو ا٤بمارسة الفرعونية..

شركاء ُب »وعناصر تلك ا٤بمارسة ىي أف يشعر العامة أهنم أصحاب السلطة 
 .[335]األعراؼ:  {َفَماَذا تَْأُمُروفَ }، وىذه ىي فكرة فرعوف عندما قاؿ: «القرار

 استيعاب: ا٤بشاركة ُب اٚباذ القرار..

 آّالس النيابية..

 الرأي ُب النكسة..

 الرأي ُب االٙباد االشَباكي..

َذُروِني َأقْػُتْل }ويبلغ إحساس العامة بالسلطة الكاملة عندما يقوؿ ٥بم فرعوف: 
ة: ذروين! مع أنو ال يوجد من يستطيع أف .. إف فرعوف يقوؿ للعام[26]غافر:  {ُموَسى

                                      
ُلو الشَّيَ }( تفسّب ابن كثّب ُب تفسّب قولو تعاىل: 1)  .{اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمافَ َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 312

ٲبنعو.. يطلب فرعوف من العامة أف يَبكوه.. يطلب التفويض الشعيب ُب اٚباذ القرار 
يُرِيُد َأْف ُيْخرَِجُكْم ِمْن }ا٤بناسب ٘باه موسى، وأف يشعر العامة أهنم أصحاب ا٤بصلحة 

 .[335]األعراؼ:  {َأْرِضُكمْ 

. .[61]طو:  {َويَْذَىَبا ِبَطرِيَقِتُكُم الُمثْػَلى}لسياسة أف يشعر العامة أهنم أصحاب ا
 سياستكم ومذىبكم السياسي.

َؿ ِديَنُكمْ ِإنِّي أَ }أف يشعر العامة أهنم أصحاب القضية وا٤ببدأ   {َخاُؼ َأْف يُػَبدِّ
 .[26]غافر:

 أف يشعر العامة أهنم ٞباة الواقع وأصحاب اإلصبلح.

٣بوؼ على النظاـ ا٢باكم ُب نفوس الناس؛ إف أىم عناصر العصبية ىي إنشاء ا
َأَتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَؾ }: ولذلك يعرب الناس عن ا٣بوؼ قائلْب

 .[327]األعراؼ:  {َوَآِلَهَتكَ 

قَاَؿ َسنُػَقتُِّل َأبْػَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيي } :وحينئٍذ يكوف واجب النظاـ ىو طمأنة الناس
 .{َساَءُىْم َوِإنَّا فَػْوقَػُهْم قَاِىُروفَ نِ 

ومن أىم عناصر العصبية أف يشعروا بأهنم ٧بور النظاـ، ومن ىنا كاف الضمّب يعود 
 «.دينكم... –طريقتكم  –أرضكم »على الناس: 

 َونَاَدى ِفْرَعْوُف ِفي قَػْوِمِو قَاَؿ يَا قَػْوـِ َألَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذهِ }قاؿ تعاىل: 
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َواَل  األَنْػَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفاَل تُػْبِصُروَف * ـْ َأنَا َخيػْ َأ

 فَػَلْواَل أُْلِقَي َعَلْيِو َأْسِورٌَة ِمْن َذَىٍب َأْو َجاَء َمَعُو الَماَلِئَكُة ُمْقَترِنِيَن * َيَكاُد يُِبيُن *
ُهْم فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فَأَ  طَاُعوُه ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوًما فَاِسِقيَن * فَػَلمَّا َآَسُفونَا انْػتَػَقْمَنا ِمنػْ

 .[06-03 ]الزخرؼ: {َفَجَعْلَناُىْم َسَلًفا َوَمَثاًل ِلْْلَِخرِينَ  فََأْغَرقْػَناُىْم َأْجَمِعيَن *
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تاىات و٤با كاف الزخرؼ جزًءا من الواقع.. كاف خطاب فرعوف ىروبًا من ا٢بق ُب م
 الواقع، فيقـو خطابو على ا٤بسلمات الواقعية لتحل ٧بل مسلمات ا٢بق..

فكاف أوؿ ما فعلو: نداؤه ُب قومو، والكثرة ٥با رونق عند النداء، وأثر ُب العقوؿ، وتلك 
 طبيعة العقل ا١بماعي الباطل الذي يعترب ا١بمع ُب ذاتو معيارًا للحق..! 

كذا يستمد الشرعية ٢بكمو من استقرار وضعو.. .. وى{َألَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصرَ }
 .{َوَىِذِه األَنْػَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي}

وحركة األهنار من ٙبتو تساىم مساٮبة ضخمة ُب تأكيد معُب السيادة واالستقرار.. 
 .{َأَفاَل تُػْبِصُروفَ }

ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ىُ }تضليل.. واستفزاز لقبوؿ الضبلؿ..  ـْ َأنَا َخيػْ َو َمِهيٌن َواَل َيَكاُد َأ
وال بد أف ا٤بقارنة ستكوف لصا٢بو عندىم؛ ألنو ملكهم ورمز حياهتم ومثاؿ  ..{يُِبينُ 

 قوهتم.. وىذا ما فعلو فيهم ؤّم.

وبذلك يتبْب أف إطار التعامل ا١باىلي مع ا١بماىّب يقـو على البساطة ا٤برتكزة على 
 للضبلؿ عن ا٢بق.سذاجة ا١بماىّب ُب إضبل٥بم وٙبقيق عصبيتهم 

وبعد عرض البعد ا١بماىّبي للتصور السياسي.. قيمتو وضرورتو وأسس ٩بارستو، فإنو 
 ٯبب أف يتقرر: 

  أف العمل ا١بماىّبي ال ٲبثل بديبًل عن العمل العسكري وال مقاببًل لو وال مؤثرًا فيو..

ُب « القوة ا١باىلية» استيعابألف حسابات العمل ا١بماىّبي قائمة على ىدؼ 
 تيار ا٢بركة اإلسبلمية، أما ىدؼ العمل العسكري فهو إضعاؼ ىذه القوة وإفناؤىا.

القوة ا١باىلية، وُب حالة العمل العسكري « الستيعاب»وُب حالة العمل ا١بماىّبي احملقق 
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على « ا١باىلية»القوة ا١باىلية الٍب مل يستوعبها العمل ا١بماىّبي.. لن تقوى « إلفناء»احملقق 
 مة ا٢بكم اإلسبلمي.منع إقا

ولكن السنة الثابتة للتدافع بْب ا١باىلية واإلسبلـ لن تَبؾ التيار اإلسبلمي يستوعب 
 الواقع ا١باىلي ٔبماىّبه وقوتو دوف أف ٛبنعو.

ومن ىنا نشأ مفهـو حتمية العمل العسكري.. ٕبيث يصل ىو اآلخر إىل مرحلة 
 السنة الثابتة للعمل اإلسبلمي.

حقيقة ا٤بعاداة باعتبارىا  اهلل عليو وسلم صلى بن نوفل لرسوؿ اهللولذلك قرر ورقة 
 سنة ثابتة من سنن الثوابت، وليس باعتبارىا حقيقة مستخلصة من خربة الواقع.

بعد  اهلل عليو وسلم صلى فكانت حقيقة التدافع ىي ا٢بقيقة األوىل الٍب قا٥با النيب
ره بالنبوة: يا ليتِب كنت جذًعا إذ حقيقة الوحي من حديث ورقة، إذ قاؿ لو بعد إخبا

 .«أَومخرجيَّ ىم؟!»ٱبرجك قومك. قاؿ: 

 .(1)قاؿ: نعم.. ما أتى أحد ٗبثل ما أتيت بو إال أُخرج وُعودي

                                      
 فتح(. – 3/ ح 1/30ح البخاري كتاب بدء الوحي )( صحي1)
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 البعد العسكري: 

 سياسة القوة:

وىذا البعد من أخطر أبعاد التصور السياسي للحركة اإلسبلمية؛ وذلك ألف ا٤بستقر 
تقابل القوة، ولكن التصور السياسي يتضمن أف ىذه السياسة ُب األذىاف أف السياسة 

توافق القوة أو توازيها ُب مهمة ٙبقيق الغاية النهائية للدعوة، ومن ىذه ا٢بقيقة ينطلق ىذا 
 البعد.

 والتفسير السياسي للعمل العسكري يقـو على عدة عناصر:

 الدعوة. ٙبديد أٮبية العمل العسكري قياًسا على األبعاد األخرى ٤بنهج -
 ٙبديد ضرورة العمل العسكري وفًقا لظروؼ وواقع الدعوة. -
ٙبليل عناصر ا٤بمارسة العسكرية لبلستفادة بفاعليتها ُب حاؿ توقف ا٤بمارسة  -

 الفعلية للعمل العسكري كضرورة سياسية. 

 أما ٙبقيق ذلك ُب ٦باؿ ا٤بمارسة فإنو يقتضي عدة أمور:

 ألساسية ُب التنفيذ.ٙبليل القوة العسكرية إىل عناصرىا ا -
االستفادة ّٔذه العناصر بغرض التأثّب ُب الواقع ا١باىلي ُب حاؿ توقف ا٤بمارسة  -

 الفعلية للقوة كضرورة سياسية.

 وتفسّب ذلك:

أف ا١باىلية تعترب ا٢بركة اإلسبلمية قوة سياسية طا٤با أيقنت بقدرهتا على ا٤بمارسة 
 العسكرية.

ـو إال ّٔا، وإدراؾ ا١باىلية لتوافر ىذه العناصر لدى والقوة العسكرية ٥با عناصر ال تق
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ا٢بركة اإلسبلمية ينشئ تأثّبًا عند ا١باىلية ال يقل شأنًا عن ا٤بمارسة الفعلية للقوة 
 العسكرية.

 وىذه العناصر ىي: 

 الزعامة.. والوالء ا٤بطلق ٥با. -
 القوة وا٤بستوى ا٤برتفع للكفاءة العملية. -
 تضحية.االستعداد التاـ للبذؿ وال -

كذلك ٙبليل القوة العسكرية إىل عناصرىا األساسية ُب التأثّب وٙبقيق ىذه العناصر 
بصورة مباشرة ُب الواقع.. فتحقق آثار القوة العسكرية دوف ٩بارستها وأٮبها الرىبة وفرض 

 اإلرادة..

يعترب أىم ضرورات التصور  -سياسيِّا-و٤با كاف ٙبقيق ىذه العناصر ُب واقع الدعوة 
 سياسي للقوة؛ لذلك كانت ا٤بعاىدات باعتبارىا ٦بااًل للربط بْب السياسة والقوة ىيال

آّاؿ الفعلي إلبراز ىذه العناصر ُب الواقع.. مثلما كاف ُب معاىدة ا٢بديبية، حيث أيًضا 
 ٙبقق فيها ٦بمل العناصر ا٤بذكورة.

 صلى ؿ اهللكما تقوؿ كتب السّبة: خرج عروة بن مسعود زعيم ثقيف حٌب أتى رسو 
 ، فجلس بْب يديو ٍب قاؿ:اهلل عليو وسلم

 يَا ٧ُبَّمُد.. َأَٝبَْعت أَْوَشاَب الّناِس ٍُبّ ِجْئت ِِّْٔم إىَل بَػْيَضِتك لِتَػُفّضَها ِِّْٔم؟!

 اهلل عليو وسلم صلى ٧باولة التأثّب ُب حقيقة ا١بماعة فيصف ا٤بؤمنْب برسوؿ اهلل
 «.أوشاب الناس»يارىم، نُػزَّاع القبائل.. بقولو: آّتمعْب حولو، التاركْب ألىلهم ود

 ٍب يقوؿ:
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  ُعوذُ ال إنّػَها قُػَرْيٌش َقْد َخَرَجْت َمَعَها
َ
طَاِفيُل.. َقْد لَِبُسوا ُجُلوَد الّنُموِر، يُػَعاِىُدوَف الّلَو ا٤ب

َوًة أَبًَدا.. َوامَْيُ الّلِو َلَكَأيّن َُِّٔؤاَلِء قَ   ْد اْنَكَشُفوا َعْنك َغًدا. اَل َتْدُخُلَها َعَلْيِهْم َعنػْ

 ٧باولة التخويف بأشد األساليب.
 عوذ ا٤بطافيل.إهنا قريش.. قد خرجت معها ال

 قد لبسوا جلود النمور.
 يعاىدوف اهلل ال تدخلها عليهم عنوة أبًدا. 

 مي اهلل لكأين ّٔؤالء قد انكشفوا عنك غًدا.او 
ْص ْمصُ قاعد، فقاؿ: ا وسلم اهلل عليو صلى قاؿ: وأبو بكر الصديق خلف رسوؿ اهلل

 َكّشُف َعْنُو؟!نَبْظَر البّلِت، َأ٫َبُْن نَ 
أماـ تلك احملاوالت وىذه األساليب للتعبّب عن الرفض  رضي اهلل عنوومل ٯبد أبو بكر 

 إال تلك العبارة.
بكر..  ار ا٣بطّب السخيف ىو الذي أنطق أبأماـ ىذا ا٤بك فاإلٲباف العميق القوي

 أ٫بن ننكشف عنو؟!
 ٫بن؟!.. ٫بن ننكشف عنو؟!

أََما َواَلّلِو َلْواَل َيٌد َكاَنْت َلك  :قاؿ: َمْن َىَذا يَا ٧ُبَّمُد؟ قَاَؿ: َىَذا اْبُن َأيب ُقَحاَفَة، قَاؿَ 
 ِعْنِدي َلَكافَْأُتك َِّٔا، َوَلِكّن َىِذِه َِّٔا.
 وتستمر احملاولة الكافرة الفاجرة..

 َوُىَو يَُكّلُمُو.. اهلل عليو وسلم صلى َيَة َرُسوِؿ اهللقاؿ: ٍُبّ َجَعَل يَػتَػَناَوُؿ ٢بِْ 
 ٧باولة التأثّب ُب مهابة رسوؿ اهلل وشخصيتو ا٤ببجلة ُب نفوس أصحابو..

فيعرب صحايب آخر عن رفض احملاولة، ولكن ليس بالكبلـ مثل أيب بكر ولكن 
 باليد.. 

ِديِد.. قَاَؿ: ا٢بَ  ُب  اهلل عليو وسلم صلى ِؿ الّلوِ َواْلُمِغّبَُة ْبُن ُشْعَبَة َواِقٌف َعَلى رَْأِس َرُسو 
ْكُفْف َيَدؾ َعْن َويَػُقوُؿ: ا  اهلل عليو وسلم صلى َفَجَعَل يَػْقرَُع يََدُه إَذا تَػَناَوَؿ ٢بَِْيَة َرُسوِؿ الّلوِ 
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 قَػْبَل َأْف اَل َتِصَل إلَْيك.. اهلل عليو وسلم صلى َوْجِو َرُسوِؿ الّلوِ 
 ك! َما أََفّظك َوأَْغَلَظك!فيقوؿ عروة: َوٰبَْ 
 ..اهلل عليو وسلم صلى فَػَتَبّسَم َرُسوُؿ الّلوِ 

 تبسم رسوؿ اهلل.. ألف شخص صاحب الرد أبلغ من فعلو. 
 فَػَقاَؿ َلُو ُعْرَوُة: َمْن َىَذا يَا ٧ُبَّمُد؟ 

 فكانت اإلجابة الٍب زلزلت الكافر.
  قَاَؿ: َىَذا اْبُن َأِخيك

ُ
 َة..!ِغّبَُة ْبُن ُشْعبَ ا٤ب

 (1)ْمِس؟!بِاألَ  قَاَؿ: َأْي ُغَدُر! َوَىْل َغَسْلت َسْوَءَتك إاّل 
 وقد رأى ما يصنع بو أصحابو.. اهلل عليو وسلم صلى فقاـ من عند رسوؿ اهلل
 ا٤بطافيل.. وجلد النمور وكل العبارات ا٣بائبة.. ذبعد كل ما قالو.. العو 

 أبو بكر يقوؿ كلمتو.. -
 وا٤بغّبة يضربو.. -
 لرسوؿ يبتسم..وا -

ـَ ِمْن ِعْنِد َرُسوِؿ الّلوِ   َوَقْد َرَأى َما َيْصَنُع بِِو َأْصَحابُُو: اهلل عليو وسلم صلى ٍب.. قَا
 اَل يَػتَػَوّضأُ إاّل ابْػَتَدُروا َوُضوَءُه..
 َواَل يَػْبُصُق ُبَصاقًا إاّل ابْػَتَدُروُه..

 َواَل َيْسُقُط ِمْن َشْعرِِه َشْيٌء إاّل َأَخُذوُه..!
فرجع إىل قريش فقاؿ: يَا َمْعَشَر قُػَرْيٍش! إيّن َقْد ِجْئت ِكْسَرى ُب ُمْلِكِو، َوقَػْيَصَر ُب 

 ُمْلِكِو، َوالّنَجاِشّي ُب ُمْلِكِو..
فنكتشف من قولو سر اختيار قريش ٥بذا الرجل.. إنو جليس ا٤بلوؾ، خبّب 

                                      
ِغّبََة ْبَن ُشْعَبَة قَػْبَل إْسبَلِمِو قَػَتَل َثبَلثََة عَ 1)

ُ
: أَرَاَد ُعْرَوُة ِبَقْولِِو َىَذا َأّف ا٤ب َشَر َرُجبًل ِمْن َبِِب َماِلٍك ِمْن ( قَاَؿ اْبُن ِىَشاـٍ

ْقُتوِلَْب َثبَلَث ثَِقيٍف، فَػتَػَهاَيَج ا٢بَّياِف ِمْن ثَِقيٍف: بَػنُ 
َ
ِغّبَِة، فَػَوَدى ُعْرَوُة ا٤ب

ُ
ْقُتوِلَْب، واأَلْحبَلُؼ َرْىُط ا٤ب

َ
و َماِلٍك َرْىُط ا٤ب

 َعْشَرَة ِديًَة َوَأْصَلَح َذِلَك اأَلْمَر، فهو يعايره بفعلو من أجلو.
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 العصيب.ا٤بعاىدات.. أقصى إمكانية سياسية لدى قريش ُب ىذا ا٤بوقف 
 وىا ىو يتكلم ويقوؿ رأيو النهائي: 

، َوَلَقْد رَأَْيت قَػْوًما اَل ِمْثَل ٧ُبَّمٍد ُب َأْصَحابِو َوِإيّن َواَلّلِو َما رَأَْيت َمِلًكا ُب قَػْوـٍ َقطّ 
 وا رَأَْيُكْم!ِلُمونَُو ِلَشْيِء أَبًَدا، فَػرَ ُيسْ 

لوف ُب كل ٢بظة، وال ينتظروف فتلك ىي العناصر القاتلة للجاىلية.. ا٤بسلموف مقات
فقط إال اإلذف بالقتاؿ، وىذا تفسّب التسوية بْب من قضى ٫ببو ومن ينتظر.. بْب من 
قاتل ومن ينتظر القتاؿ، فلكليهما نفس األثر ُب قلوب األعداء.. وبذلك يكوف للسياسة 

 أثر الدماء ُب ٙبقيق ا٥بدؼ.

 حتة:حماية الدعوة من االصطباغ بالصبغة العسكرية الب

وال نعِب بذلك نفي ىذه الصبغة، ولكن نعِب طغياف ىذه الصبغة على الدعوة كحركة 
 ىداية ورٞبة..

 :سياسة القوةوبذلك يعِب مفهـو 

ا٢بفاظ على ا٥بدؼ النهائي للدعوة من خبلؿ خط ا٤بمارسة العسكرية، ٕبيث ال 
سة ىي الٍب تتبُب تنفصل ىذه ا٤بمارسة عن ىذا ا٥بدؼ النهائي.. وذلك باعتبار أف السيا

 ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ من خبلؿ أساليب ا٢بركة ا٤بتعددة.

إف تقرير مبدأ القوة ُب التصور السياسي ال يعِب أف توقفها ٚبلٍّ عن مبدأ من مبادئ 
الدعوة؛ ألف ا٤بمارسة والتوقف مرتبط با٥بدؼ والواقع.. والتصور السياسي ىو ا٢بكم 

 ا٤بنهجي لتلك ا٤بمارسة.

عاطف بتحقيق ا٤بنفعة واإلقناع العقلي والقدوة الصا٢بة والصرب على إف ٙبقيق الت
 األذى والبذؿ والتضحية.. ىو األساس ُب إقامة سلطاف ا٢بق على النفوس.
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 وكلها عوامل ٧بققة لغاية ا٥بداية، والقوة واحدة من ىذه العوامل.

ٙبليل القوة وبذلك يكوف ٙبقيق ىذه العوامل مع ٦بمل العناصر ا٤بذكورة الناشئة عن 
 العسكرية تنفيًذا أو تأثّبًا ىي إطار التصور السياسي للقوة.

و٤با كانت ا٥بداية ىي ا٥بدؼ النهائي للدعوة.. كانت كذلك ىي القيمة العليا 
 ىي ٙبقيق ا٥بداية بالقتاؿ. سياسة القوةالسياسية، وكانت  ةللممارس

 ومقتضى ذلك يمثل أىم عناصر سياسة القوة:

 القتاؿ. التبليغ قبل -

 دعوة األسرى. -

 قبوؿ استجارة ا٤بشرؾ. -

 ا١بنوح للسلم إذا جنحوا لو. -

 {ْبِل َأْف تَػْقِدُروا َعَلْيِهمْ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قػَ }قبوؿ توبة من مل تصلو يد القدرة  -
 .[13]ا٤بائدة: 

العبلقة بْب وُب إطار ٞباية الدعوة من االصطباغ بالصبغة العسكرية البحتة.. تتحدد 
 أساليب ا٢بركة ا٤بتعددة وا٥بادفة إىل ٙبقيق الغاية النهائية للدعوة بأساس نفسي ثابت.

وُب ىذا اإلطار تتحدد العبلقة بْب أساليب ا٢بركة ا٤بتعددة، وا٥بادفة إىل ٙبقيق الغاية 
 النهائية للدعوة.. ومنها القوة. 

القدوة الصا٢بة والصرب على األذى فتحقيق التعاطف بتحقيق ا٤بنفعة واإلقناع العقلي و 
 والبذؿ والتضحية.. ىو األساس ُب إقامة سلطاف ا٢بق على النفوس.
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 وكلها عوامل ٧بققة لغاية ا٥بداية، والقوة واحدة من ىذه العوامل.

وبذلك يكوف ٙبقيق ىذه العوامل مع ٦بمل العناصر ا٤بذكورة الناشئة عن ٙبليل القوة 
 ا ىي إطار التصور السياسي للقوة.العسكرية تنفيًذا أو تأثّبً 

 ومن ىنا يتحقق التوازف بْب تلك العوامل ُب واقع ا٤بمارسة بأساس نفسي ثابت.

 ىي الدليل على ىذه الحقيقة: اهلل عليو وسلم صلى ووصايا رسوؿ اهلل

 اهلل عليو وسلم صلى فقد مر حديث جرير بن عبد اهلل الذي دعا لو رسوؿ اهلل -
 .(1)ل ُب القتاؿ، مع الدعاء لو بأف يكوف ىاديا مهديابالثبات على ا٣بي

وُب فتح مكة حْب قاؿ سعد بن عبادة أليب سفياف: اليـو يـو ا٤بلحمة، وعلم  -
 «.اليـو يـو المرحمة»بكلمة سعد فقاؿ:  اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

وقاؿ  علي بن أيب طالب لقتاؿ خيرب، اهلل عليو وسلم صلى وحْب أرسل رسوؿ اهلل -
على رسلك! حتى تنزؿ بساحتهم، »علي: نقاتلهم حٌب يكونوا مثلنا؟ فقاؿ رسوؿ اهلل: 

ثم ادعهم إلى اإلسالـ، وأخبرىم بما يجب عليهم، فواهلل ألف يهدي بك رجاًل 
 «.واحًدا خير لك من حمر النعم

 مبلًغا عظيًما، فكاف ٰبزف قوموعلى ىداية  اهلل عليو وسلم صلى وبلغ حرص النيب -
 حزنًا شديًدا، على عدـ إٲباهنم، حرًصا منو على ا٣بّب، ونصحا ٥بم.

أي: مهلكها وشاؽ  [3]الشعراء:  {َلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسكَ }تعاىل عنو: فلهذا قاؿ 
أي: فبل تفعل، وال تذىب نفسك عليهم حسرات، فإف  {َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ }عليها، 

                                      
 ( انظر: بداية الفصل الرابع عند ا٢بديث عن ا٥بداية.1)
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عليك من التبليغ، وليس فوؽ ىذا القرآف ا٤ببْب آية، حٌب أديت ما  ا٥بداية بيد اهلل، وقد
 .(1)ننز٥با، ليؤمنوا ّٔا، فإنو كاٍؼ شاٍؼ، ٤بن يريد ا٥بداية

دعوة واضحة للتجرد  {تَّى يَْأِتَي اهلُل بَِأْمرِهِ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا حَ }وُب قولو تعاىل:  -
سهم بأعدائهم مرىوف بْب ا٤بسلمْب وأعدائهم وأف يكوف إحسا يالشعور الشخصمن 

 با٤بنهج ومقتضياتو.

 ا على ىذه اآلية:يقوؿ سيد قطب ُب ظبللو تعليقً 

ىنا يدعو القرآف ا٤بؤمنْب إىل االرتفاع عن مقابلة ا٢بقد با٢بقد، والشر بالشر، »
 ويدعوىم إىل الصفح والعفو حٌب يأٌب اهلل بأمره، وقتما يريد..

ة ا٤بسلمة ويركزه على مصدر ا٣بطر، وىكذا.. يوقظ السياؽ القرآين وعي ا١بماع
ومكمن الدسيسة؛ ويعبئ مشاعر ا٤بسلمْب ٘باه النوايا السيئة والكيد اللئيم وا٢بسد 

 الذميم..

ٍب يأخذىم ّٔذه الطاقة ا٤بعبأة ا٤بشحونة كلها إىل جناب اهلل؛ ينتظروف أمره، ويعلقوف 
 تصرفهم بإذنو..

السماحة، لينقذ قلؤّم من نًب ا٢بقد وإىل أف ٰبْب ىذا األمر يدعوىم إىل العفو و 
 .(2)«والضغينة، ويدعها طيبة ُب انتظار األمر من صاحب األمر وا٤بشيئة

فتقرير مبدأ القوة ُب التصور السياسي.. مرتبط با٥بدؼ والواقع.. والتصور السياسي 
 ىو ا٢بكم ا٤بنهجي لتلك ا٤بمارسة.

                                      
 ة.( انظر: تفسّب السعدي لآلي1)
 ( ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب.2)
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النهائي للدعوة من خبلؿ  : ا٢بفاظ على ا٥بدؼسياسة القوةوبذلك يعِب مفهـو 
خط ا٤بمارسة العسكرية، ٕبيث ال تنفصل ىذه ا٤بمارسة عن ىذا ا٥بدؼ النهائي.. وذلك 

 باعتبار أف السياسة ىي الٍب تتبُب ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ من خبلؿ أساليب ا٢بركة ا٤بتعددة.

إف الظهور العسكري البحت أو الغالب للدعوة ىو الذي سيحرمها من التعاطف 
 كياهنا ُب الواقع.  ٢بجمثل ا١بذور ا٢بقيقية الذي ٲب

إف ا٤بعيار النهائي لبعد القوة ىو ٞباية الدعوة من ٧باولة ا١باىلية ا٥بادفة إىل اقتبلع 
 الدعوة من الواقع أو االستهانة ّٔا ُب التعامل.

أما وصوؿ الدعوة إىل تعامل ا١باىلية كطرؼ لو اعتباره القوي فإف ىذا يقتضي فكرًا 
 ا ٙبافظ بو الدعوة على ىذه ا٤برحلة.سياسيِّ 

 البعد االجتماعي:

اتفقنا ُب النظرية السياسية على أف التوافق بْب الواقع ا٢بركي واالجتماعي يعترب شرطًا 
أساسيِّا ُب صحتها، وىذا التوافق ىو الذي ٙباوؿ ا١باىلية القضاء عليو، من خبلؿ إنشاء 

 تماعي للدعوة.التناقض بْب ا١بانب ا٢بركي وا١بانب االج

والتناقض الذي ٙباوؿ ا١باىلية إنشاءه يتمثل بصورة أساسية ُب اإلسقاط االجتماعي 
للدعوة، ىذا اإلسقاط الذي يُظِهر الدعوة بصورة مَبدية ومنحطة، ال تتوافق مع مستوى 

 قضية الدعوة وواقعها ا٢بركي.

ذلك ألف ىذه احملاولة و٧باولة اإلسقاط االجتماعي للدعوة أسهل من مواجهتها فكريِّا؛ 
سيكوف التعامل فيها مع اإلنساف بضعفو ونقائصو، األمر الذي ٱبتلف عن ا٤بواجهة 

 الفكرية الٍب سيكوف التعامل فيها مع النصوص الشرعية الثابتة.
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وكما أهنا أسهل فهي أخطر.. ذلك ألف الناس ُب البداية ال يتعاملوف مع الدعوة  
الدعوة االجتماعية.. وعلى ىذا فإف اإلسقاط كقضية فكرية قبل رؤيتهم لصورة 

 االجتماعي يعِب قطع الصلة وبصورة هنائية بْب الناس والدعوة.

 و٧باولة اإلسقاط االجتماعي للدعوة بدأت من األياـ األوىل..

 وكانت ىذه البداية ىي وضع واقع الدعوة ُب ميزاف التصور االجتماعي ا١باىلي.

 أبَب؛ ألنو ال ولد لو. اهلل عليو وسلم ىصل فاعتربت ا١باىلية أف النيب

ال يستحق النبوة؛ ألنو ليس رجبًل من القريتْب  اهلل عليو وسلم صلى كما اعتربت النيب
 عظيم.

 واعتربت أف الدعوة ليست صحيحة؛ ألف أتباعها فقراء.

ولكن ىذه البداية مل تنجح؛ ألف الدعوة فرضت تصورىا االجتماعي، وأسقطت 
 ي ا١باىلي ذاتو.التصور االجتماع

ولعل أبرز مواقف احملاولة ا١باىلية كاف عند ا٤بؤاخاة بْب ا٤بهاجرين واألنصار؛ ذلك 
ألف ا٤بؤاخاة كانت عبلقة اجتماعية كاملة ٙبققت كمقتضى للتوافق بْب ا١بانب ا٢بركي 
واالجتماعي للدعوة، فبلغت ا١باىلية أقصى ما عندىا ُب مواجهة ىذه ا٤بؤاخاة؛ سواء من 

ب ا٤بشركْب أو ا٤بنافقْب أو اليهود، ولكن احملاوالت فشلت حٌب ٙبقق ا٥بدؼ من جان
ا٤بؤاخاة ٍب تقرر العودة بالعبلقة االجتماعية إىل أساسها الطبيعي، وىو صلة الدـ والقرىب 

 .(1)بعد أف كاف األساس ا٢بركي ىو أساس العبلقة ُب موقف ا٤بؤاخاة

                                      
 .}َوُأوُلو اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل{: ( وىو معُب قوؿ اهلل عز وجل1)
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ِمْن َأنْػُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهْم َوُأوُلو اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى النَِّبي  َأْوَلى بِالُمْؤِمِنيَن }
بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل ِمَن الُمْؤِمِنيَن َوالُمَهاِجرِيَن ِإالَّ َأْف تَػْفَعُلوا ِإَلى َأْولَِياِئُكْم َمْعُروفًا  

 .[6]األحزاب:  {َكاَف َذِلَك ِفي الِكَتاِب َمْسطُورًا

َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْن بَػْعُد َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا َمَعُكْم فَُأولَِئَك ِمْنُكْم َوُأوُلو اأَلْرَحاـِ }
  [70]األنفاؿ:  {بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل ِإفَّ اهللَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

كاف   -منذ البداية حٌب الواقع القائم اآلف-ة وإذا التقطنا ىذا ا٣بيط فإننا ندرؾ أف واقع الدعو 
٧باولة لتحقيق التوافق بْب ا١بانب ا٢بركي واالجتماعي بإنشاء الواقع االجتماعي ا٤بتناسب مع 

 القضية اإلسبلمية فكريِّا وحركيِّا.

وكاف من ناحية ا١باىلية ىو إحداث التناقض بْب ىذين ا١بانبْب بإسقاط الدعوة 
 إلدراؾ ٲبكننا ٙبليل الواقع القائم اآلف للدعوة بقدر من التفصيل.اجتماعيِّا، ؤّذا ا

ُب ٦برد إعبلف الوالء  –أوؿ ما ٛبثل–فمن ناحية الدعوة َٛبثَّل ا٣بلل االجتماعي  -
للتجمع وا٘باىو من جانب األفراد ا٤بنتمْب إىل الدعوة لتحقيق االرتباط العضوي بالتجمع 

 خبلقي ٥بؤالء األفراد.دوف النظر إىل ا١بانب الَببوي واأل

وكانت ىذه مرحلة وسط بْب الوضع ا٤بثايل ووضع اال٫بطاط الكامل ا٤بتمثل ُب 
ا٤برحلة الثالثة.. وىي مرحلة االنتساب إىل اال٘باه اإلسبلمي ٗبجرد ا٥بَْدِي الظاىر: 

 «..ا٢بجاب -اللحية  -ا١بلباب »

.. دوف أف يكوف ىناؾ وكاف مدخل ىؤالء ا٤بنتسبْب ىو ٦برد ىذا االلتزاـ الشكلي
 الكياف ا٤بستقطب القائم على مهمة الَببية والتأصيل األخبلقي.

يضاؼ إىل ىذا ا٣بطر خطر آخر يساويو، وىو الشعور غّب الشرعي بالذات،  -
 الناشئ عن االعتزاز باالنتساب للدعوة صاحبة األحداث ا٤بؤثرة ُب الواقع.
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ُب األحداث وٙبمل مسئوليتها..  ىذا االعتزاز الذي نشأ من غّب مشاركة فعلية
والذي سبب ضررًا نفسيِّا بالًغا؛ ألنو اعتزاز باالنتساب الذي يفتقد ا٤بسئولية والتضحية 

 والبذؿ.

ألصحابو ُب واقع الدعوة ٩با أحدث  يىذا الشعور الذي أضاع الفضل ا٢بقيق
وضى اضطرابًا ُب العبلقات االجتماعية، وأحدث ىذا االضطراب بدوره ظاىرة الف

 االجتماعية الٍب تعاين منها الدعوة معاناة شديدة.

 فأصبح ا١بميع دعاة وذوي تاريخ..!!

األمر الذي يتناَب مع قاعدة ارتباط الفضل االجتماعي ُب واقع الدعوة بالسبق 
 والتضحية والعمل ُب سبيل اهلل..

، وضياع حق أصحاب الفضل ُب واقع الدعوة:  ٍب يضاؼ إىل شكلية االلتزـا

التشتت االجتماعي ا٤بَبتب على معاناة االعتقاالت والسجوف، واالحتياج خط 
 ا٤بادي الذي يسبب اإلرىاؽ النفسي الشديد.

ٍب كاف ا٣بطر األكرب من خبلؿ إنشاء العبلقات الزوجية ٙبت مظلة ىذه األخطار 
 ا٤بتعددة..

 ُب واقع ا٫بطاط األخبلؽ وضياع األمانة.

 دي الظاىر فقط.وُب واقع االنتساب الشكلي با٥ب

 وُب واقع الشعور بالغرور والشعور غّب الشرعي بالذات وضياع حق أصحاب الفضل.

 وُب واقع االحتياج ا٤بادي واإلرىاؽ النفسي الناشئ عن السجن واالعتقاؿ.



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 337

ج.. أوجد أسرة أصبحت ىي بذاهتا مشكلة، وأصبحت ٧باولة عبلجها ا واقع ىذا الزو 
كما أصبحت معا١بة آثار إخفاقها بعد اإلخفاؽ ُب الشغل األساسي ألصحاب الدعوة،  

 معا١بتها.. عبًئا ال يطاؽ.

ٍب يأٌب بعد ذلك الدور ا١باىلي القائم على استغبلؿ ىذه األوضاع بأبشع صور 
 ٩بكنة..

أما من ناحية ا١باىلية فقد جاء منها أخطر األساليب ُب ٧باولة اإلسقاط 
اسدة على التشبو با٤بظهر اإلسبلمي مع االجتماعي للدعوة، وىي ٙبريض العناصر الف

ٙبريفو، ٕبيث تسقط مهابة ىذا ا٤بظهر من نفوس الناس، ويضيع تقديرىم لسماهتم 
 وشكلهم.

وسواء كاف انتشار ىذه العناصر أمًرا مقصوًدا أو حدث بصورة تلقائية فإف النتيجة 
 واحدة.

 فكيف ٙبمي الدعوة نفسها من ىذه النتيجة؟

درًا على ٞباية نفسو من ىذه النتيجة يـو كاف حكمو غالًبا وأحكامو لقد كاف اإلسبلـ قا
 سائدة، وكاف أىم ىذه األحكاـ ىو منع غّب ا٤بسلمْب من التشبو با٤بسلمْب.

وكاف من أخطر ىذه األساليب ا١باىلية كذلك ىي إيقاع الضرر على العامة وتفسّب 
 ؿ بْب العامة والدعوة..ىذا الضرر على أنو نتيجة حتمية للدعوة؛ ليحدث االنفصا

مثل ا٤بقاطعة االجتماعية الٍب فرضتها قريش على بِب عبد ا٤بطلب؛ حٌب ٲبارسوا 
 ضغطًا على أصحاب الدعوة.

بإيقاع أضرار عليهم بصفة  -ا٤بذكورة آنًفا-ولعل حادثة مقاطعة بِب عبد ا٤بطلب 
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رٱبي على ىذا عامة بسبب أصحاب الدعوة إلٯباد الُكْره، وإنشاء ا٢باجز.. مثاؿ تا
 األسلوب.

 مفهـو الدفاع االجتماعي: 

 واآلف ال بد من الدفاع االجتماعي عن الدعوة.

وىذا ا٤بفهـو لو عناصر ٲبكن ٙبديدىا من خبلؿ احملاولة الٍب ٛبارسها ا١باىلية 
 إلسقاط الدعوة اجتماعيِّا.

  وقد اتفقنا أف أوؿ تلك العناصر ىو افتقاد الكياف الواحد ا٤بسيطر على 
االمتداد االجتماعي، و٤با كاف وجود الكياف الواحد مرتبطًا ٗبشكلة الفكر وا٤بنهج.. فإف 
ا٤بعا١بة االجتماعية ٯبب أف تنفصل عن ىذه ا٤بشكلة.. ٗبعُب ضرورة إنشاء سلطة 
اجتماعية تتوىل مواجهة ا٤بشكبلت االجتماعية ُب إطار بعيد عن مشكلة االختبلؼ 

 الفكري.

«: غياث األمم ُب التياث الظلم»ـ ا١بويِب حيث قاؿ ُب كتاب وىذا ما فسره اإلما
أف يتوىل كل عامل ُب ناحية من النواحي، أو حي من األحياء، السلطة ا٤بفقودة لؤلمراء ُب 

 ىذا ا٢بي.

   ٍب تأٌب مواجهة ضياع حق أصحاب الفضل بَبسيخ قواعد التعامل االجتماعي
 احملددة ٥بذا ا٢بق: 

 جب تقدٲبهم وتوقّبىم وإيثارىم على أنفسنا.حق العلماء الذي يو  -

: سبحاوً َحعانىحق أصحاب السبق الزمِب، وىو ا٤بقرر ُب قوؿ اهلل  -
َوالسَّابُِقوَف اأَلوَّلُوَف ِمَن الُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اهللُ }
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ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ لَ  ُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبًَدا َذِلَك َعنػْ
 .[355]التوبة:  {الَفْوُز الَعِظيمُ 

   ومفهـو الدفاع االجتماعي يوجب ٙبديد أساس التعامل االجتماعي بْب
 أصحاب الدعوة والواقع القائم.

وة من خبلؿ مفهـو وٯبب أف يتقرر ابتداًء أف الناس ينظروف إىل أصحاب الدع
 ا٤بثالية؛ ألهنم ٲبثلوف ُب نظرىم واقع التطبيق الصحيح للدين.

وظهور أي نقيصة أو خطأ سلوكي لن ينظر لو على أنو أمر طبيعي ٧بتمل، ولكن 
سينظر إىل صاحبو على أنو إنساف سيئ ٰباوؿ الوصوؿ إىل مكانة ال يستحقها ليناؿ 

 تقديرًا بغّب حق.

إىل أصحاب الدعوة على أهنم الفئة الٍب من ا٤بمكن أف ٙبكمهم كما أف الناس ينظروف 
ُب يـو ما، فّبغبوف بصورة قوية ُب االطمئناف على أمانتهم و٠باحتهم وحسن خلقهم؛ ألف 

 أي خطأ يراه الناس يرتبط ُب أذىاهنم ّٔذا االحتماؿ.

لوا فيقوؿ كل من يرى ا٣بطأ ُب نفسو: ىكذا يفعل أصحاب الدعوة اآلف وىم مل يزا
 بعد مستضعفْب، فماذا سيفعلوف لو كاف األمر بيدىم؟!

وعند حدوث أية مشكلة اجتماعية بْب الناس وبْب أحد أفراد الدعوة ٯبب أف ال 
 تأخذ ىذه ا٤بشكلة صورة العداء بْب ا١باىلية واإلسبلـ.

ألف احتماؿ خطأ ىذا الفرد ا٤بنتسب للدعوة قائم أماـ اآلخرين، وىذا ىو مضموف 
 ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىې ې }الذي نزؿ فيو قوؿ اهلل عز وجل: ا٤بوقف 

 {ٱ ٿ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹى ى ى ى ى
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 .[357 -350 ]النساء:

 حيث جاء ُب التفسّب: 

َفُسرِؽ درع ألحد  اهلل عليو وسلم صلى أف نفرًا من األنصار غزوا مع رسوؿ اهلل
من األنصار من أىل بيت يقاؿ ٥بم بنو أبّبؽ،  األنصار، فحامت الشبهة حوؿ رجل

فقاؿ: إف طعمة بن أبّبؽ سرؽ  اهلل عليو وسلم صلى فأتى صاحب الدرع رسوؿ اهلل
قاىا ُب بيت رجل يهودي ا٠بو زيد بن لدرعي. فلما رأى ذلك السارؽ عمد إىل الدرع فأ

، فانطلقوا إىل السمْب، وقاؿ لنفر من عشّبتو: إين غيبت الدرع وألقيتها ُب بيت فبلف
لوا: إف صاحبنا بريء وإف الذي سرؽ الدرع فبلف، و وق اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

 وقد أحطنا بذلك علًما؛ فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس.. فنزلت اآلية تربئ اليهودي.

: اهلل عليو وسلم صلى وُب مثل ىذه ا٢بالة يتمثل واجب نصرة األخ ُب قوؿ رسوؿ اهلل
 «.فإف ذلك نصره» (1)ُب رد األخ عن ظلمو«.. أو مظلوًما ظالماؾ انصر أخا»

إف معا١بة أي مشكلة عارضة بتلك القاعدة يكوف بذاتو أفضل أسلوب للدعوة، أما 
إعطاء ا٤بشكلة االجتماعية العارضة أبعاد العداء بْب ا١باىلية واإلسبلـ فذلك تصرؼ 

 باطل.

مع ا٤بشكبلت الشخصية العارضة، مثلما ألف صورة العداء بأبعاده الكاملة ال تتفق 
حدث مع موسى والذي استغاثو.. لقد كانت مشكلة عارضة حدثت بْب رجل من بِب 
إسرائيل ورجل من األقباط، وتصرؼ فيها موسى عليو السبلـ بصفة شخصية ال تتعلق ٗبنهج 

 فقتل القبطي، واعَبؼ بأف ىذا العمل من الشيطاف: ومرحلتيهاالدعوة 

                                      
فتح( عن أنس مرفوًعا،  – 2443/ ح 5/117( أخرجو البخاري ُب ا٤بظامل، باب أعن أخاؾ ظا٤با أو مظلوما )1)

 ا٢بديث. «نصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما..لي»وعند مسلم عن جابر وفيو: 
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الَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها فَػَوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن يَػْقَتِتاَلِف َىَذا ِمْن َوَدَخَل }
ِه فَػوََكَزُه ُموَسى  ِه فَاْستَػَغاثَُو الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ ِشيَعِتِو َوَىَذا ِمْن َعُدوِّ

  [30]القصص:  {ِل الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبينٌ فَػَقَضى َعَلْيِو قَاَؿ َىَذا ِمْن َعمَ 
ولكن موسي الذي أقر بأف قتل القبطي كاف من عمل الشيطاف.. كاف سبًبا ُب غرؽ  

، وكاف ىذا عمبًل طيًبا ومرحلتيهافرعوف وجنوده بصفة منهجية ترتبط ٗبنهج الدعوة 
 مقبواًل، ومل يكن من عمل الشيطاف.

 عاؼ:حقيقة االستض

   و٩با ٯبب ا٢بذر منو.. أف تؤثر الضخامة العددية ألصحاب الدعوة على
اإلحساس باالستضعاؼ؛ ألف الضخامة العددية تسبب اعتزازًا وثقة تؤثر ُب أسلوب 

 معا١بة ا٤بشكبلت العارضة بْب أفراد الدعوة وا١باىلية.

شخصية فاالستضعاؼ ىو مرحلة ما قبل الوصوؿ للسلطة، حٌب لو كاف ىناؾ قوة 
 أو كثرة عددية.

ومعا١بة ا٤بشكلة العارضة ٯبب أف ترتبط ٗبرحلة االستضعاؼ للدعوة وال ٯبوز 
 ٘باوزىا.

وقد يكوف للقوة الشخصية نفس أثر الضخامة العددية ُب إضعاؼ الشعور 
 باالستضعاؼ.

وىذا عمر بن ا٣بطاب مل يكن يدانيو أحد ُب قوتو الشخصية، حٌب إنو ىدد من 
من أراد أف تثكلو أمو، ويؤتم ولده، وترمل زوجتو.. »ُب ا٥بجرة فقاؿ: وؿ تتبعو اٰب
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 . (1)«فليلقني وراء ىذا الوادي، فما تبعو منهم أحد

ومع ذلك كاف مستضعًفا؛ ألنو كاف مرتبطًا با١بماعة ا٤بستضعفة الٍب مل ٲُبَكن ٥با 
 بعد.

 الدفاع االجتماعي يبدأ من بيت الدعوة:

ة ُب صراعنا مع ا١باىلية أنو صراع اجتماعي، قائم بْب واقع ومن أىم ا٢بقائق ا٤بفَبض
 إسبلمي وواقع جاىلي.

وافَباض ىذه ا٢بقيقة ٰبتم أف يدخل ا٤بسلموف بتلك الصفة االجتماعية ُب كل مراحل 
 الصراع.. من ٢بظة االستضعاؼ إىل فرصة التمكْب ووقت االمتداد.

رىا الواقع االجتماعي للفرد الداعية.. ىو والدخوؿ باألسرة ا٤بسلمة ُب ٦باؿ الصراع باعتبا
 الوسيلة األساسية لتحقيق الصفة االجتماعية لواقع الدعوة ُب ىذا الصراع.

فتدخل األسرة ُب ٦باؿ الصراع، ويأخذ البيت وضعو ُب ا٘باه ا٢بركة، وتدخل معها  
وؿ ّٔا الذرية إىل ا٤بشاعر والغرائز ُب طاقة التحرؾ، وتنضم فيها الزوجة إىل دوافع العمل، وتتح

إمكانية امتداد بشرى للدعوة؛ فيتحقق التجرد والتحرر واالنطبلؽ ا٢بركي.. مع االرتباط 
 اأُلَسري وااللتزاـ االجتماعي واالحتياج ا٤بعيشي.

كما تنشأ ا٢بدود الفاصلة بْب الصواب وا٣بطأ ٗبقياس الدعوة ُب حياة الدعاة، مثل   
اده والَبؼ احملظور، وبْب السكن إىل الزوجة والركوف إليها، ا٢بد بْب زينة اهلل الٍب أخرج لعب

وبْب السعي ا٤بشروع للرزؽ واالنشغاؿ ا٤بنهي عنو با٤باؿ، وبْب ا٢بب الفطري للذرية 
 واالفتتاف ّٔا. 

                                      
 (.4/287( أورده صاحب كنز العماؿ وعزاه البن عساكر )ىامش أٞبد: 1)
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كما يتحدد ا٢بد بْب ٩بارسة الدعوة كهواية ال تتعدى حدود ا٤بيوؿ الشخصية وبْب   
 . (1)الدعاة واستشهادىمأف تكوف الدعوة رسالة ٥با حياة 

والواقع أف ىناؾ حديثًا قدسيِّا يعاِب قضية احملافظة على البناء االجتماعي بعد فَبة 
 االستضعاؼ.

 وإليك نصو أواًل:

  َعْن قَػَتاَدَة، َعْن ُمَطّرِؼ ْبِن َعْبِد الّلِو ْبِن الّشّخِّب، َعْن ِعَياِض ْبِن ِٞبَارٍ 
ُ
َجاِشِعّي َأّف ا٤ب

َأاَل ِإّف رَّبي َأَمَرِني َأْف »قَاَؿ، َذاَت يَػْوـٍ ُب ُخْطَبِتِو: اهلل عليو وسلم صلى َرُسوَؿ الّلوِ 
َوِإّني َخَلْقُت  ،ُكّل َماٍؿ َنَحْلُتُو َعْبًدا َحاَلؿٌ   :ُأَعّلَمُكْم َما َجِهْلُتْم ِمّما َعّلَمِني، يَػْوِمي َىَذا

ُهُم ا ،ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكّلُهمْ  ُهْم َعْن ِديِنِهمْ َوِإنّػُهْم َأتَػتػْ َوَحّرَمْت َعَلْيِهْم  ،لّشَياِطيُن فَاْجَتالَتػْ
َوِإّف الّلَو َنَظَر ِإَلَى َأْىِل  ،َوَأَمَرتْػُهْم َأْف ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم أُْنِزْؿ ِبِو ُسْلطَانًا ،َما َأْحَلْلُت َلُهمْ 

َوقَاَؿ: ِإنَّما بَػَعْثُتَك ِكَتاِب. ال ِمْن َأْىلِ اأَلْرِض َفَمَقتَػُهْم، َعَربَػُهْم َوَعَجَمُهْم إاّل بَػَقايَا 
َوِإّف الّلَو  .تَػْقَرأُُه نَائًِما َويَػْقظَافَ  ،َماءُ ال َوأَنْػَزْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا اَل يَػْغِسُلوُ  ،ألَبْػَتِلَيَك َوأَبْػَتِلَي ِبكَ 

َزةً فَػُقْلُت: َرّب ِإًذا يَػثْػَلغُوا رَ  ،َأْف ُأَحّرَؽ قُػَرْيًشا :أََمَرِني قَاَؿ: اْسَتْخرِْجُهْم   ،ْأِسي فَػَيَدُعوُه ُخبػْ
َعْث َخْمَسًة  ،َوَأْنِفْق َفَسنُػْنِفَق َعَلْيكَ  ،َواْغُزُىْم نُػْغِزؾَ  ،َكَما اْسَتْخَرُجوؾَ  َوابْػَعْث َجْيًشا نَػبػْ

ُسْلطَاٍف ُمْقِسٌط َجّنِة َثالَثٌَة: ُذو ال َوقَاِتْل ِبَمْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَؾ. قَاَؿ: َوَأْىلُ  ،ِمثْػَلوُ 
َوَعِفيٌف ُمتَػَعّفٌف  ،َقْلِب ِلُكّل ِذي قُػْرَبَى َوُمْسِلمٍ ال َورَُجٌل َرِحيٌم َرِقيقُ  ،ُمَتَصّدٌؽ ُمَوّفقٌ 

ُذو ِعَياٍؿ. قَاَؿ: َوَأْىُل الّناِر َخْمَسٌة: الّضِعيُف اّلِذي اَل زَبْػَر َلُو، اّلِذيَن ُىْم ِفيُكْم تَػبَػًعا 
َورَُجٌل  ،َخاِئُن اّلِذي اَل َيْخَفَى َلُو َطَمٌع، َوِإْف َدّؽ ِإاّل َخانَوُ وال ،ْىاًل َواَل َمااًل اَل يَػْتبَػُعوَف أَ 

َكِذَب وال ُبْخلَ ال اَل ُيْصِبُح َواَل يُْمِسي ِإاّل َوُىَو ُيَخاِدُعَك َعْن َأْىِلَك َوَماِلَك. َوذََكرَ 
َأْف تَػَواَضُعوا َحّتَى اَل يَػْفَخَر َأَحٌد علَى َأَحٍد،  ي:َفّحاُش، َوِإّف اهلَل َأْوَحَى إلال َوالّشْنِظيرُ 

                                      
 للكاتب.« بيت الدعوة»( انظر: 1)
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 .(1)«َوالَ يَػْبِغي َأَحٌد َعَلَى َأَحدٍ 

 وا٤ببلحظة العامة ُب ىذا ا٢بديث ىو معا١بتو لعدة مراحل مرتبطة ببعضها: 

نظرة شاملة ٤برحلة ما قبل البعثة، وبداية األمر فيها، وإثبات األصل الذي كاف  -1
َوِإّني َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَػَفاَء  ».. «ُكّل َماٍؿ َنَحْلُتُو َعْبًدا، َحاَلؿٌ » البشري:عليو الوجود 

 .«ُكّلُهمْ 

 .«ِإّف رَّبي َأَمَرِني َأْف ُأَعّلَمُكْم َما َجِهْلُتمْ »

 اهلل عليو وسلم صلى ىذه مقدمة ضرورية للحديث.. ألف ا٢بديث يثبت أٮبية النيب
 لبشر ٝبيًعا إىل الرسالة..بصورة خطّبة.. صورة افتقار ا

 ٩با يقتضي إثبات افتقاره ىو ُب رسالتو إىل ربو.

  والرسالة من اهلل أمر وعلم..

 ..«ِإّف رَّبي َأَمَرِني»واألمر من اهلل: 

: «َأْف ُأَعّلَمُكْم َما َجِهْلُتمْ »والعلم من اهلل:  ِمّما َعّلَمِني، يَػْوِمي »، والعلم يـو بيـو
 .«َىَذا

.ليس يل علم   إال ما علمنيو ريب، وليس يل علم مسبق، إ٭با أتعلم يوًما بيـو

.. وا٤باؿ رمز لكل شيء آتاه اهلل «َحاَلؿٌ  ُكّل َماٍؿ َنَحْلُتُو َعْبًدا».. وىذه ىي ا٤بقدمة
                                      

نووي(،  – 6/17/197( رواه مسلم ُب ا١بنة، باب الصفات الٍب يعرؼ ّٔا ُب الدنيا أىل ا١بنة وأىل النار )1)
( عن عياض بن ٞبار آّاشعي. انظر: فتح ذي ا١ببلؿ لتخريج أحاديث الظبلؿ برقم 4/266وأٞبد ُب ا٤بسند )

 ( ستجد مصادر أكثر.406)
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 إنسانًا، فاألصل ُب عطاء اهلل ا٢ِبّل.

فطرة، واألشياء على .. فكل مولود يولد على ال«َوِإّني َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكّلُهمْ »
.  حلها ما مل ٙبرَـّ

ُهْم َعْن ِديِنِهمْ »ٍب جاءت الشياطْب   ..«فَاْجَتالَتػْ

 .«َوَحّرَمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت لُهمْ »ونشأ ا٢براـ 

َوَأَمَرتْػُهْم َأْف ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم »اجتالت الشياطْب الدين.. ومؤلت األرض با٢براـ.. 
.. «َوِإّف الّلَو َنَظَر ِإَلَى َأْىِل اأَلْرِض َفَمَقتَػُهْم، َعَربَػُهْم َوَعَجَمُهمْ ». .«ْلطَانًاأُْنِزْؿ بِِو سُ 

 وا٤بقت أشد الغضب.

 ا٤بتمسكوف بدينهم ا٢بق من غّب تبديل. «ِكَتابِ ال إالّ بَػَقايَا ِمْن َأْىلِ »

 .«َتِلَي ِبَك..َتِلَيَك َوأَببَػَعثُْتَك ألَبػْ  ِإنَّما»والنيب والبشر أماـ مسئولية الرسالة سواء: 

 .«َماءُ ال أَنْػَزْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا الَ يَػْغِسُلوُ »وحٌب ال يكوف التبديل واجتياؿ الدين: 

 باقًيا ال ٘بري عليو سنن الفناء.

 .. وىذه ىي البعثة.«تَػْقَرأُُه نَائًِما َويَػْقظَافَ »وأسبابو ثابًتة: 

َزةً »ربو..  ويُِقرُّ النيبُّ بضعفو وافتقاره إىل  .«َرّب ِإًذا يَػثْػَلغُوا رَْأِسي فَػَيَدُعوُه ُخبػْ

 لقد كانت شكوى من يريد طاعة األمر وتنفيذه، ومل تكن شكوى الَبدد أو الَباجع.

 فلما علم اهلل منو ذلك أعطاه ما يقوى بو على أعدائو الذين يريدوف ثلغ رأسو. 

 ىذا ىو االستضعاؼ.
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 «.ْجُهْم َكَما اْسَتْخَرُجوؾَ اْسَتْخرِ »فيقوؿ القوي الغِب: 

 وافتح عليهم ببلدىم.. نفتح عليك مددنا.«.. َواْغُزُىْم نُػْغِزؾَ »

كما قاؿ   اهلل عليو وسلم صلى فاهلل قادر عليهم، ولكن البد أف تكوف البداية من الرسوؿ
َعَلى اهلِل فَػتَػوَكَُّلوا ِإْف ُكْنُتْم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم الَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَف وَ }اهلل: 

  .[21]ا٤بائدة: {ُمْؤِمِنينَ 

 «.َوَأْنِفْق َفَسنُػْنِفَق َعَلْيكَ »

َأْنِفْق يَا »إىل وعد اهلل، فكاف يقوؿ لببلؿ:  اهلل عليو وسلم صلى ف رسوؿ اهللأواطم
لو أف لي : » عليو وسلماهلل صلى . وكاف يقوؿ«َعْرِش ِإْقاَلاًل ال ِباَلُؿ، َواَل َتْخَش ِمْن ِذي

ُب كل ا٘باىات ا٣بّب.. وكل «.. مثل جبل أحد ذىًبا ألنفقتو ىكذا وىكذا وىكذا
 ٦باالت الدعوة.

َعْث َخْمَسًة ِمثْػَلوُ »  «.َوابْػَعْث َجْيًشا نَػبػْ

وىو ا٤بستوى الثابت للتأييد الدائم للمؤمنْب ُب القتاؿ، وقد يفوؽ التأييد ىذا 
 يث كانت ا٤ببلئكة بنسبة األضعاؼ ا٣بمسة بكثّب.ا٤بستوى مثل غزوة بدر، ح

 «.َوقَاِتْل ِبَمْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاؾَ »

الطائعوف يقاتلوف العاصْب، فالقضية ىي الدين، والقتاؿ حٌب يكوف الدين هلل، 
َوَقالُوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك }وبذلك يكوف النصر كما جاء ُب خواتيم سورة البقرة 

 .[280]البقرة:  {َنا َوِإلَْيَك الَمِصيرُ رَبػَّ 

 وبذلك يكوف التمكْب.
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 والتمكْب.. واالستضعاؼ.. والبعثة.. والبداية.. وبعد ا٤بقدمة..

 قاـ آّتمع ا٤بسلم.

 ( فكيف يكوف حفظو بعد قيامو؟..2)
 ىذا بصفات أىل ا١بنة الثبلث:

 «ُذو ُسْلطَاٍف ُمْقِسٌط ُمَتَصّدٌؽ ُمَوّفقٌ »
 عادلة غّب الظا٤بة.. السلطة ال

 السلطة الباذلة كل جهدىا وما٥با..

ىذه السلطة ىي ا٤بوفقة ا٤بلهمة الصائبة دائًما، ألهنا قامت با٢بق والعدؿ والتجرد، 
 فبقي ا٢بق معها، أما الرعية فيمثلها رجبلف:

 «.َقْلِب ِلُكّل ِذي قُػْرَبَى، َوُمْسِلمٍ ال رَُجٌل َرِحيٌم َرِقيقُ » -

، فرغم أف فوقو ذو سلطاف مقسط متصدؽ، «َعّفٌف ُذو ِعَياؿٍ َوَعِفيٌف ُمتػَ » -
ؤبانبو رجل رحيم رقيق القلب ٤بن ىو مثلو، حٌب أصبح ٧باطًا بالعدؿ والرٞبة والصدقة 

 والرقة؛ ومع ذلك فالرجل عفيف متعفف.. رغم أنو ذو عياؿ!

 وىذه الصفات ىي عناصر البناء االجتماعي للدولة ا٤بسلمة.

 يكوف آّتمع ا٤بسلم وتكوف األمة وتكوف ا١بنة.ؤّذه الصفات 

وكما ارتبط آّتمع ا٤بسلم با١بنة، ارتبط آّتمع الكافر بالنار، فجاء بعدىا صفات 
 أىل النار ا٣بمسة.

« الّضِعيُف اّلِذي اَل زَبْػَر َلُو، اّلِذيَن ُىْم ِفيُكْم تَػبَػًعا، اَل يَػْتبَػُعوَف َأْىاًل َواَل َمااًل » -
 فارغْب.. كمالة العدد.ا٢بثالة ال
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 ،«، َوِإْف َدّؽ ِإاّل َخانَوُ -أي ال يظهر -َواْلَخائُِن اّلِذي اَل َيْخَفَى َلُو َطَمٌع » -
 وا٣بونة بطبعهم وتكوينهم وتصرفهم التلقائي.

 «.َورَُجٌل الَ ُيْصِبُح َواَل يُْمِسي ِإالّ َوُىَو ُيَخاِدُعَك َعْن َأْىِلَك َوَماِلكَ » -

 لعرض وا٤باؿ..ا٤بخادعوف: عن ا

 الفاحش. -َسيّْئ ا٣بلق -وأىل البخل والكذب، والشنظّب 

َأْف تَػَواَضُعوا َحّتَى اَل يَػْفَخَر َأَحٌد علَى َأَحٍد، َواَل يَػْبِغي َأَحٌد  ي:َوِإّف اهلَل َأْوَحَى إل»
 «.َعَلَى َأَحدٍ 

 فالتواضع ٲبنع الفخر الذي إذا امتنع.. امتنع معو البغي.

 ار تكوف هناية آّتمع، وهناية األمة، وتكوف النار!وبصفات أىل الن
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 البعد االقتصادي:  

والبعد االقتصادي للنظرية السياسية بُعٌد منطقي؛ ألف ا٤باؿ لو قوة نفسية واجتماعية بلغت 
حد األثر ُب العقيدة واإلٲباف الذي أنشأ ا٣بوؼ الشديد على أصحاب الدعوة من فتنة ا٤باؿ،  

َلْواَل َأْف َيُكوَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْحَمِن لِبُػُيوتِِهْم وَ }: كما قاؿ تعاىل
َها يَػتَِّكُئوَف *  َها َيْظَهُروَف * َولِبُػُيوتِِهْم َأبْػَوابًا َوُسُررًا َعَليػْ ُسُقًفا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليػْ

نْػَيا َواََلِخَرُة ِعْنَد رَبَِّك ِلْلُمتَِّقينَ َوزُْخُرفًا َوِإْف ُكل  َذِلَك  ا َمَتاُع الَحَياِة الد   {َلمَّ
 .[35 -33]الزُّخُرؼ:

ومن أجل ىذا التأثّب نستطيع أف نقوؿ: إف أخطر أحداث الدعوة كاف إنفاؽ عثماف 
قرار مقاطعة  فبن عفاف قافلتو على ا٤بسلمْب، وإف أخطر أحداثها من ا١بانب اآلخر كا

 لبِب عبد مناؼ االقتصادية.قريش 

وليس أدؿ على أثر االقتصاد السياسي من دعاء موسى ٕبسم الصراع بينو وبْب 
نْػَيا }فرعوف ُب قولو سبحانو:  رَبػََّنا ِإنََّك َآتَػْيَت ِفْرَعْوَف َوَمََلَُه زِيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي الَحَياِة الد 

اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى قُػُلوِبِهْم َفاَل يُػْؤِمُنوا  رَبػََّنا لُِيِضل وا َعْن َسِبيِلَك رَبػََّنا
 .[88]يونس:  {َحتَّى يَػَرُوا الَعَذاَب األَلِيمَ 

اللهم أعني »ٕبسم الصراع مع قريش بقولو:  اهلل عليو وسلم صلى وكذلك دعوة النيب
 «.بسبع كسبع يوسف»، وُب رواية: (1)«عليهم بسنين كسني يوسف

جل ىذا األثر االقتصادي على الدعوة كانت العبلقة بْب ا٤بمارسة االقتصادية وأل
 والسياسية تلقائية ُب فهم الصحابة.

                                      
 (.3254/ ح 5/389فتح(، والَبمذي ) – 4823/ ح 8/436( أخرجو البخاري )1)
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مع إسبلمو: لقد  قريشمسلًما يعلن ٥بم إسبلمو ويعلن لوىذا ٜبامة يرجع إىل قومو 
 .(1)اهلل عليو وسلم صلى أسلمت، ولن تأخذوا حبة قمح حٌب يأذف لكم فيها رسوؿ اهلل

 اهلل عليو وسلم صلى ؤّذا الفهم التلقائي أدركت إحدى النساء مغزى تصرؼ رسوؿ اهلل
عندما أعطى قبيلتها مااًل وزاًدا، ٍب أخذ ٰبارب القبائل األخرى فقالت: واهلل ما أرى أف 
٧بمًدا قد ترككم بعد أف أعطاكم ىذا ا٤باؿ والزاد ٍب ذىب ليقاتل القبائل غّبكم إال ألجل 

 .(2)منكم، وأرى أنو اإلسبلـ.. فأسلمت وأسلمت معها القبيلة شيء يريده

: اهلل عليو وسلم صلى كما يتساوى البذؿ بالنفس والبذؿ با٤باؿ ُب قوؿ رسوؿ اهلل
، فتساوى التجهيز با٤باؿ (3)«من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفو في أىلو فقد غزا»

 .سبحاوً َحعانىعند اهلل للغزو وا٣بلف ُب األىل بعد الغزو.. مع الغزو نفسو 

وا٢بقيقة أف العبلقة بْب االقتصاد والسياسة ىي نفسها العبلقة بْب العمل العسكري 
 والسياسة، وذلك ُب مضموف فرض اإلرادة.

فكما أف التصور العسكري يفرض إرادة ا٤بنتصر، فإف ا١بزية ىي الٍب تبقي على فرض 
 تلك اإلرادة.

اؿ من أخطر عناصر الدعوة احملققة ألىدافها، من أجل ذلك كاف اعتبار عنصر ا٤ب
ألف ا٤باؿ ىو فتنة ىذه  ولكن ىذا العنصر ا٤بهم ُب ذاتو تعترب نتيجتو خطّبة ُب ذاهتا؛

                                      
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
 (.344/ ح 1/531( أخرج القصة البخاري ُب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء ا٤بسلم )2)
فتح(، ومسلم ُب اإلمارة، باب:  – 2843/ ح 6/59( رواه البخاري ُب ا١بهاد، باب: فضل من جهز غازيًا )3)

 نووي(. – 5/13/40فضل إعانة الغازي ُب سبيل اهلل تعاىل ٗبركوب وغّبه: )
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 .(1)«إف لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي الماؿ: »اهلل عليو وسلم صلى األمة كما قاؿ الرسوؿ

ُهْم َمْن َعاَىَد اهلَل لَِئْن َومِ }الذي نزؿ فيو قوؿ اهلل عز وجل:  (2)ولعل قصة ثعلبة نػْ
َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحينَ  ا َآتَاُىْم ِمْن َفْضِلِو َبِخُلوا ِبِو  * َآتَانَا ِمْن َفْضِلِو لََنصَّدَّ فَػَلمَّ

. دليل على شدة خطر ا٤باؿ على النفس، وحٌب ال .[76]التوبة:  {َوتَػَولَّْوا َوُىْم ُمْعِرُضوفَ 
الة فردية.. كانت ىذه ا٤بواجهة القرآنية ا٢با٠بة للمؤمنْب ُب غزوة أحد: نظن أهنا ح

نْػَيا َومِ }  .[302]آؿ عمراف:  {ْنُكْم َمْن يُرِيُد اََلِخَرةَ ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الد 

وعند تعميق اإلحساس ٖبطر ا٤باؿ ُب واقع الدعوة لن ٘بد أشد من ىذا ا٤بوقف الذي 
ينظر إىل الناقتْب اللتْب أعدٮبا أبو بكر للهجرة   عليو وسلماهلل صلى نرى فيو رسوؿ اهلل

 «.بالثمن يا أبا بكر»وىو يقوؿ لو: 

 إف الظروؼ أكرب وأقوى من أف يذكر فيو ا٤باؿ..

 ألهنما اثناف مطلوب موهتما يُعداف أسباب ٪باهتما..

 «.بالثمن يا أبا بكر»ولكنها النبوة الٍب تضع األسس وترسي القواعد: 

اهلل عليو  صلى ن ٪بد حقيقة تدؿ على خطر ا٤باؿ أقوى من قوؿ رسوؿ اهللكما ل
 .(3)«يغفر للشهيد كل ذنب إال الدَّين: »وسلم

 الشهيد..! الشهيد..! نعم.. إال الدَّين.

 فإذا كاف ىذا مع الشهيد، فليس ألحد من ا٤بسلمْب خروج عن حساب ا٤باؿ.
                                      

 ( وصححو األلباين.26/2336( أخرجو الَبمذي )1)
 ها إىل ثعلبة البدري، ولكن ثعلبة ا٤بذكور غّبه.( ورد تضعيف ىذه القصة من حيث نسبت2)
 (.1886، 3/1502(، ومسلم )7051، 2/220( أخرجو أٞبد )3)
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ىل »ؿ قبل أف يصلي على ا١بنازة: يسأ اهلل عليو وسلم صلى ولذلك كاف رسوؿ اهلل
إال أف يقوؿ رجل: َدينو  «صلوا على صاحبكم»فإف قالوا: نعم، قاؿ:  «عليو من َدين؟

 .(1)علي

ذلك ألف الزىد القليب ىو الذي ٰبقق ا٤بعادلة بْب ضرورة ا٤باؿ للدعوة وخطورة ا٤باؿ 
 على إنفاؽ ما أملك.على الدعاة، ألف الزىد ليس معناه أال أملك.. ولكن معناه القدرة 

ومن ىنا أصبح النجاح ُب ٙبقيق أساس اقتصادي للدعوة ىو دليٌل أصليّّ وجوىريّّ على 
اَل }صحة اإلٲباف، ولعل الدليل على ذلك ا٤بثل الذي ضربو القرآف ُب قولو عز وجل: 

َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن َأنْػَفُقوا ِمْن  َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأنْػَفَق ِمْن قَػْبِل الَفْتِح َوقَاَتَل ُأولَِئَك َأْعَظمُ 
 .[35]ا٢بديد:  {بَػْعُد َوقَاتَػُلوا وَُكالا َوَعَد اهللُ الُحْسَنى َواهللُ ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيرٌ 

وكما تدؿ النفقة قبل الفتح على قوة اإلٲباف فإهنا تدؿ كذلك على دقة أثر ا٤باؿ ُب 
لفتح وبعده، حيث كاف للنفقة قبل الفتح أثر الدعوة، وذلك الختبلؼ أثر النفقة قبل ا

من أجل ذلك فإف السياسة االقتصادية للحركة اإلسبلمية تقـو ابتداء من مفهـو . أكرب.
 الزىد ا٢بقيقي ُب الدنيا.

ومن ىنا يأٌب دور ٦بموع نصوص الرقائق احملققة ٥بذا الزىد ال على أهنا نصوص 
 ياة واقعة ألصحاب الدعوة.ُٙبفظ باللساف، بل لتكوف واقًعا حيِّا وح

 البعد القدري: 

ومناقشة البعد القدري للنظرية السياسية يعترب من أىم ا٤بناقشات؛ ألف الفكر 
السياسي يتميز بربوز اإلعماؿ العقلي واالرتباط بالواقع، والبعد القدري ىو البعد ا٤بقابل 

                                      
 (. 3/124( أخرجو البخاري )1)
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 ٥باتْب ا٤بيزتْب ُب الفكر السياسي.

سبلمية وارتباطها بقدر اهلل وسننو الثابتة جعل ىذا االرتباط ذلك ألف ربانية الدعوة اإل
 ُب أصل النظرية السياسية.

 الفكر والقدر: 

وبعػػد أف اتفقنػػا علػػى ضػػرورة اإلحكػػاـ الفكػػري بتحديػػد العبلقػػة بػػْب ا٢بقػػائق، نريػػد أف 
ـ نتفق على ٙبديد العبلقة بْب الفكر ذاتو بعػد إحكامػو وبػْب القػدر اإل٥بػي، باعتبػار أف قيػا

الواقػػع اإلسػػبلمي يرجػػع ُب النهايػػة إىل قػػدر اهلل وال يرجػػع إىل التفكػػّب البشػػري احملػػدد لقيػػاـ 
 ىذا الواقع.

ا٢بكمة حكمتاف، عملية وعلمية، »ولذلك يقوؿ ابن القيم ُب تعريف ا٢بكمة: 
فالعلمية االطبلع على بواطن األشياء ومعرفة ارتباط األسباب ٗبسبباهتا خلًقا وأمرًا، قدًرا 

 .(1)«و شرًعاأ

وحقيقػػػة أف قيػػػاـ الواقػػػع اإلسػػػبلمي يرجػػػع ُب النهايػػػة إىل قػػػدر اهلل، بديهيػػػة يػػػدركها كػػػل 
نظريًػػػا ال يػػػؤثر ُب واقػػػع ا٢بركػػػة مػػػن  أً دراؾ غالبًػػػا مػػػا يكػػػوف ٦بػػػرد مبػػػدداعيػػػة، ولكػػػن ىػػػذا اإل

 حيث ٙبديد ا٤بنهج أو أسلوب العمل.

 :والفكر البشري ..العالقة الواقعية بين القدر اإللهي

 عدة حقائق: -من حيث الواقع-والعبلقة بْب الفكر والقدر ٙبددىا 

أف التفكّب البشري ٦برد سبب قد ٰبدث القدر بدونو، وقد ٰبدث ٗبا ٱبالفو. وىذا  -

                                      
 .498ص  2( مدارج السالكْب ج 1)
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 لوط عليو السبلـ يبحث بتفكّبه عن ركن شديد فيقوؿ:

ًة َأْو َآِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ } ، بينما كاف اهلل يأويو [85]ىود:  {َلْو َأفَّ ِلي ِبُكْم قُػوَّ
يَػْرَحُم اهللُ لُوطًا، َلَقْد َكاَف : »اهلل عليو وسلم صلى بقدره، وىو ركنو الشديد، فيقوؿ الرسوؿ

 .(1)«يَْأِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ 

 وىذا معناه أف قدر إيواء اهلل لو ٙبقق فيو دوف تفكّب مباشر منو.

ر حدوث غزوة بدر ٗبا ٱبالف التفكّب وقد ٰبدث ٗبا ٱبالف ىذا التفكّب، بدليل قد
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُف َلُكمْ }ُب االستيبلء على القافلة:  بل  [7]األنفاؿ:  {َوتَػَود وَف َأفَّ َغيػْ

 قد ٰبدث القدر ٗبا يضاد التفكّب مباشرة.

وىذا يونس عليو السبلـ يفكر ُب ا٣ببلص من القـو بالسفينة، فتكوف ىذه السفينة 
هلل سبب ىبلؾ، إذ يلقي منها ُب البحر فيلتقمو ا٢بوت، وىو بتفكّب البشر ىبلؾ، بقدر ا

 ليكوف بقدر اهلل سبب ٪باة..

من أجل ذلك فإف القرآف يعلمنا اإلٲباف بإطبلؽ القدر اإل٥بي و٧بدودية التفكّب 
ا ردِّ  [02]ا٤بائدة:  {ِدهِ فَػَعَسى اهلُل َأْف يَْأِتَي بِالَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنْ }البشري فيقوؿ عز وجل: 

على ا٤بنافقْب الذين ال يؤمنوف بقدرة اهلل على ٚبليص ا٤بؤمنْب من االستضعاؼ أصبًل، 
 .ا للمؤمنْب الذين يؤمنوف بقدرة اهلل على ذلكوتوجيهً 

َأْو َأْمٍر }ولكنهم قد ٰبددوف ىذه القدرة بصورة واحدة وىي الفتح فيقوؿ اهلل سبحانو: 
 [33]ا٢بج:  {َوهلِل َعاِقَبُة األُُمورِ }، {ِمْن ِعْنِدهِ 

وقياـ الواقع اإلسبلمي بصورتو ا٤بادية ىو ُب النهاية أمر غييب ال ٲبكن للذىن البشري 
                                      

 ( من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.151(، ومسلم رقم )411/6( البخاري ُب )األنبياء( )1)
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وقد يفًب الفكر  [77، سورة النحل: 321]ىود:  {َوهلِل َغْيُب السََّماَواِت َواأَلْرضِ }أف ٰبتويو 
ميس الكونية فيجـز بضرورة ٙبقيق النتيجة البشري بارتكازه على األسس الشرعية أو النوا

 احملددة ّٔذه األسس وتلك النواميس ولكن القدر فوؽ الشرع وفوؽ الناموس.

وحٌب حقيقة ا٢بقائق، وقمة اليقْب الٍب ٛبؤل قلب كل مسلم؛ حقيقة أف رسوؿ اهلل 
ما ُب ك  -حدوثها إىل اهلل فيقوؿ  اهلل عليو وسلم صلى سيدخل ا١بنة، يَػُردُّ رسوؿ اهلل

لة وأي ٧باو  (1)«واهلل إني لرسوؿ اهلل؛ ال أدري ما يفعل بي وال بكم: »-الصحيح 
 على اهلل و٘باوز للحد البشري كما قدره اهلل. احتواء ذىِب ألمر غييب ىي تأؿٍ 

 والفكر البشري: ..العالقة المنهجية بين القدر اإللهي

 تتحدد من خبلؿ عدة أمور:القدر والفكر بين وأمَّا من حيث ا٤بنهج، فإف العبلقة 

أف التكاليف الشرعية ىي الٍب تتضمن األسباب القدرية لتحقيق الواقع، فإف  األوؿ:
 ا٣بطأ الشرعي ُب ٦باؿ الدعوة يعِب استحالة أو تأخّب ٙبقيق ىذا الواقع.

 وليس ٥بذه القاعدة أي استثناء..

سأخبركم »يقوؿ: تسألو اليهود عن الروح ف اهلل عليو وسلم صلى وىذا رسوؿ اهلل
 اهلل عليو وسلم صلى ، وال يقوؿ: إف شاء اهلل؛ فبل ينزؿ الوحي إال بعد فَبة الرسوؿ«غًدا

 ٰبزف فيها حزنًا شديًدا، ويقوؿ فيها اليهود: ذىب عنو شيطانو.

و٤با نزؿ الوحي باإلجابة.. نزؿ ومعو تصحيح وٙبديد السبب الذي من أجلو تأخر 

                                      
 (.١114/3بنائز( من حديث أـ العبلء )( البخاري ُب )ا1)
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 .(1)النزوؿ

لسنن القدرية الثابتة وذلك بنصوص الكتاب والسنة لتحقيق التوافق : ٙبديد االثاني
معها ُب ٦باؿ ا٢بركة اإلسبلمية، وقد وضح ىذا التوافق وضوًحا كامبًل ُب التحرؾ 

 اإلسبلمي األوؿ وبالتحديد ُب ٦باؿ القتاؿ..

حيث كاف األسلوب القتايل مرتبطًا بسنن إىبلؾ الكفار، لتحقيق ا٤بعُب القدري 
بْػُهُم اهلُل بِأَْيِديُكْم }: ، وىو أنو عذاب اهلل للكفار بأيدي ا٤بسلمْبللقتاؿ قَاتُِلوُىْم يُػَعذِّ

 [33]التوبة:  {َوُيْخزِِىْم َويَػْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَػْوـٍ ُمْؤِمِنينَ 

 وأساليب القتاؿ: ..وىذه مقارنة سريعة بين سنن اإلىالؾ

 «سنرحل غًدا»ثبلثة أياـ ومل تفتح لو فقاؿ:  اهللسوؿ ر  ىاُب فتح الطائف حاصر  -
فأرادت الصحابة القتاؿ فَبكهم يقاتلوف فجرحوا جراحات شديدة ومل تفتح ٥بم، فقاؿ: 

إىل عروة بن  اهلل عليو وسلم صلى وًب الرحيل ٍب بعث رسوؿ اهلل «سنرحل غًدا إف شاء اهلل»
فأسلم، فذىب إىل قومو فدعاىم إىل مسعود وىو مشػرؾ من الطائف ودعاه إىل اإلسبلـ 

 :اهلل عليو وسلم صلى اإلسبلـ فقتلوه، فقاؿ

 َمَثُل عروة بن مسعود في قومو كمثل صاحب سورة يس، وىو الذي قاؿ اهلل فيو:»
َنْت ِإالَّ ِإْف َكا* َوَما َأنْػَزْلَنا َعَلى قَػْوِمِو ِمْن بَػْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمْنزِلِيَن }

 ..[29، 28]يس:  {َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم َخاِمُدوفَ 

 .(2)وفتحت الطائف بعد قتل عروة بن مسعود

                                      
 (.2794( ومسلم )401/8( البخاري )1)
 (.476/2( واإلصابة )33/4انظر: أسد الغابة ) 323/4( أخرجو أٞبد ُب مسنده )2)
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اهلل أكبػر خربػت خيبػر، إنػا إذا »: اهلل عليو وسػلم صلى وُب فتح خيرب قاؿ الرسوؿ -
* بَِنا َيْسػتَػْعِجُلوَف َأفَِبَعػَذا}توافًقػا مػع قولػو اهلل:  «نزلنا بساحة قـو فساء صػباح المنػذرين

 .[377، 376]الصافات:  {فَِإَذا نَػَزَؿ ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح الُمْنَذرِينَ 

مػػن  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى وُب الطريػػق إىل مكػػة قبػػل صػػلح ا٢بديبيػػة، يطلػػب الرسػػوؿ -
أف  كمػػا أمػػر اهلل بػػِب إسػػرائيل  (1)«قولػػوا: نسػػتغفر اهلل ونتػػوب إليػػو»الصػػحابة أف يقولػػوا: 

َوُقولُػوا ِحطَّػٌة نَػْغِفػْر  }دخوؿ األرض ا٤بقدسػة، كمػا جػاء ُب قػوؿ اهلل:  عند {ِحطَّةٌ }يقولوا 
 ، ومعناىا: ُحطَّ عنا ذنوبنا.[08]البقرة:  {َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد الُمْحِسِنينَ 

واهلل؛ إنهػػا للحطػػة التػػي عرضػػت علػػى »و٥بػػذا قػػاؿ الرسػػوؿ بعػػد أف قا٥بػػا الصػػحابة: 
 ..«ني إسرائيل، فلم يقولوىاب

أف اهلل سينصػػػػػره علػػػػى  اهلل عليػػػػو وسػػػػلم صػػػػلى وُب غػػػػزوة األحػػػػزاب علػػػػم رسػػػػوؿ اهلل -
ألهنػم ّٔػذا التحػزب « أبشػػروا معشػػر المسػلمين»ا٤بشركػْب واليهود ٤بػا ٙبزبػوا ضػده وقػاؿ: 

 لىصػػ قػػد حققػػوا سػػنة إىبلكهػػم؛ ألنػػو مػػن أفعػػاؿ اهلل أف يهػػـز األحػػزاب و٥بػػذا قػػاؿ الرسػػوؿ
اللهػػػم منػػػزؿ الكتػػػاب ومجػػػري السػػػحاب وىػػػاـز األحػػػزاب اىػػػزمهم : »اهلل عليػػػو وسػػػلم

ُأولَئِػػَك }عػػرب القػػرآف عػػن الكػػافرين بعػػد إىبلكهػػم بقولػػو: أيًضػػا  و٥بػػذا (2)«وانصرنػػػا علػػيهم
 ..[31]ص:  {اأَلْحَزابُ 

َألَػػْيَس  ِإفَّ َمْوِعػػَدُىُم الص ػػْبحُ }واإلصػػباح سػػنة إىػػبلؾ بػػدليل قػػوؿ اهلل ُب قػػـو لػػوط:  -
 ..[83]ىود:  {الص ْبُح بَِقرِيبٍ 

                                      
( قاؿ ُب فتح ذي ا١ببلؿ: رواه ابن إسحاؽ بإسناد منقطع، ومن طريقو الطربي، وبنحوه البزار ُب كشف األستار، 1)

، ويشهد لو ما رواه مسلم ُب صحيحو من حديث جابر رضي اهلل عنو، انظر: السّبة وابن مردويو
 (.1385/رقم1/38« )٨بتصر زوائد البزار»(، 96-92(، مرويات غزوة ا٢بديبية )ص2/429النبوية)

 ( عن عبد اهلل بن أيب أوُب.1742(، ومسلم رقم )406/7( البخاري )2)
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 ..[18]القمر:  {َوَلَقْد َصبََّحُهْم بُْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ }وقولو: 

 ..[377]الصافات:  {فَِإَذا نَػَزَؿ ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح الُمْنَذرِينَ }وقولو: 

توافػػق بػػْب القتػػاؿ وسػػنن فكػػاف الغػػزو صػػباًحا مػػن أىػػم األسػػاليب القتاليػػة الػػٍب حققػػت ال
: إىػػبلؾ الكػػافرين، حػػٌب أصػػبحت ا٣بيػػل ىػػي ا٤بغػػّبات صػػبحا، كمػػا جػػاء ُب قػػوؿ اهلل تعػػاىل

 .[1-3]العاديات:  {فَالُمِغيَراِت ُصْبًحا * فَالُمورِيَاِت َقْدًحا * ًحاَوالَعاِديَاِت َضبْ }

آخػػر الزمػػاف  : فهػػو أف االسػػتدالؿ بالنصػػوص اإلخباريػػة عمػػا سػػيكوف ُباألمػػر الثالػػث أمػػا
غيبيػػػة ال يلزمنػػػا  اوأشػػػراط السػػػاعة ال يكػػػوف باعتبػػػار أهنػػػا نصػػػوص تكليفيػػػة، بػػػل باعتبارىػػػا أقػػػدارً 

 االحتجاج ّٔا..

 أما النصوص التكليفية فهي مدار ىذا التأصيل..

: ىو رفض التفكّب البشري البحت الػذي ال يقػـو علػى أصػل شػرعي أو األمر الرابعو
ّب ىػػػو الػػػذي سػػػيتحوؿ بالػػػدعوة إىل حركػػػة ماديػػػة، ويفقػػػدىا سػػػنة قدريػػػة ثابتػػػة، فهػػػذا التفكػػػ

 صفة الربانية.

 و٥بذا ٪بد ُب واقع الدعوة الصحيح ا٤بواقف الٍب تؤكد صفة الربانية بصورة واضحة.

فعند ٙبليل األحداث من ا٤بنظور ا٤بادي البحت يظهر ارتباط األحداث ببعضها  
 كسبب ونتيجة، وفعل ورد فعل، ودوافع وأغراض، وعبلقة ا٢بدث بأصحابو وظروفهم..

ولكن من ا٤بنظور القدري من حيث عبلقة األحداث بالسنن الثابتة وأحاديث آخر 
 مستوى العامل لو عناصر أساسية أٮبها: الزماف، ٪بد ٙبليل الواقع ا١باىلي العاـ على

 ا٥بيمنة الصليبية ا٤بتمثلة ُب زعامة أمريكا وأوربا للعامل. -1
 العلو اليهودي. -2
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 العمالة والكفر على مستوى ا٢بكومات ا٤بسيطرة على مواقع الدعوة. -3
 الفقر وا١بهل على مستوى الشعوب احمليطة ٗبواقع الدعوة. -4

حليل ا٤بادي للواقع ا١باىلي تؤكد اجتماع ا١باىلية وٙبزّٔا فنجد أف عناصر ىذا الت
بكل مستوياهتا العا٤بية ا٢بكومية والشعبية ضد الدعوة؛ ٩با قد ٰبدث ُب نفوس الدعاة 

 منتهى اليأس واإلحباط.

فيأٌب ا٤بنظور القدري فيحقق غاية الرجاء من خبلؿ إثبات سنة اهلل الثابتة ّٔزٲبة 
٤با اجتمعت األحزاب عليو؛ ألف  اهلل عليو وسلم صلى الرسوؿ األحزاب، من ىنا استبشر

 ٙبزب األحزاب معناه ٙبقيق فعل من أفعاؿ اهلل القدرية وىو ىزٲبة األحزاب.

وبذلك يصبح التصور القدري لؤلحداث بعًدا أساسيِّا من أبعاد النظرية السياسية.. 
 ىذا من حيث عبلقة التصور القدري بالتحليل السياسي.

قع: أف البعد القدري للنظرية السياسية.. كاف أساًسا حتميِّا لتحليل مواقف والوا
 متعددة ُب تاريخ الدعوة، ما كاف لنا أف ندركها إال من خبلؿ ىذا البعد.

ولعل أبرز ىذه ا٤بواقف طلب يوسف عليو السبلـ الوزارة ُب ظل حكم غّب شرعي.. 
ري للرؤيا الٍب رآىا بالتمكْب لو ُب ذلك ألف قصة يوسف عليو السبلـ بأكملها ٙبقيق قد

األرض. وُب إطار ىذا التصور كانت ٝبيع أحداث القصة وأبرزىا وضع السقاية ُب رحل 
َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما  }أخيو؛ حيث عقبت اآليات على ىذا التصرؼ بقولو سبحانو: 

 .[76]يوسف: {اهللُ  َكاَف لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن الَمِلِك ِإالَّ َأْف َيَشاءَ 

ىذا؛ فبل ٰبتج ّٔذا ا٤بوقف سياسيِّا، إذ يعترب من الناحية الفقهية أحواؿ أعياف  ىوعل
 ال يقاس عليها.

: قطع اهلل عليو وسلم صلى ومن أمثلة تلك ا٤بواقف ُب تاريخ الدعوة ُب عهد الرسوؿ
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 هلل عليو وسلما صلى أشجار اليهود ُب غزوة بِب قريظة؛ حيث أنكر اليهود على الرسوؿ
َما َقطَْعُتْم }وجل:  فأنزؿ اهلل عز ؟!عن الفساد وأنت تأمر بقطع الشجر قائلْب لو: أتنهانا

 .[0]ا٢بشر: {ِمْن لِيَنٍة َأْو تَػرَْكُتُموَىا قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها فَِبِإْذِف اهلِل َولُِيْخِزَي الَفاِسِقينَ 

ربو، والقدر فوؽ الشرع؛ ولكن ىذا فهذا تصرؼ قدري ٕبت، فعلو رسوؿ اهلل بإذف 
 -ومنها النهي عن قطع األشجار-التصرؼ القدري ال يؤثر على القاعدة الثابتة ُب ا٢بروب 

إال أف يكوف األمر ألسباب عسكرية ٕبتة، فيجوز ذلك اضطرارًا، ولكن ال ٰبتج بفعل 
 رسوؿ اهلل ُب غزوة بِب قريظة على ا١بواز ا٤بطلق من حيث التحليل..

 د القدري والرؤية المستقبليةالبع

ومػػػن أخطػػػر قضػػػايا البعػػػد القػػػدري للتصػػػور السياسػػػي ٙبديػػػد الرؤيػػػة ا٤بسػػػتقبلية للػػػدعوة.. 
باعتبػػار أهنػػا قضػػية غيبيػػة تنبػػِب علػػى واقػػع، وال ٯبػػوز فيهػػا االكتفػػاء بدراسػػة الواقػػع السػػتنباط 

، وتعليػػق العمػػل ا٘باىػػات ا٤بسػػتقبل مػػن خبللػػو فقػػط، وال ٦بػػرد اإلحالػػة إىل النصػػوص الغيبيػػة
 ا٤بنهجي على ٙبقق النبوءات، ولكن يكوف باإلحكاـ ا٤بنهجي بينهما.

وأساسػػػػػها وأبػػػػػرز تطبيقػػػػػات ىػػػػػذا اإلحكػػػػػاـ.. ربػػػػػط مػػػػػنهج الػػػػػدعوة بعبلمػػػػػات السػػػػػاعة، 
أحاديػػػث الفػػػًب وا٤ببلحػػػم؛ ومنهػػػا ا٤بلحمػػػة الػػػٍب تكػػػوف بػػػْب ا٤بسػػػلمْب والصػػػليبيْب، حيػػػث 

لصػػليبية مػػن الناحيػػة التارٱبيػػة والواقعيػػة، وا٤بلحمػػة ٘بتمػػع كػػل عناصػػر الصػػػراع بػػْب ا٢بػػروب ا
 من الناحية ا٤بستقبلية.

 :الملحمةبشأف  اهلل عليو وسلم صلى حيث يقوؿ رسوؿ اهلل

 ْعَمػػاِؽ َأْو بِػػَداِبٍق، فَػَيْخػػُرُج ِإلَػػْيِهْم َجػػْيٌش ِمػػنْ بِاألَ  اَل تَػُقػػوـُ السَّػػاَعُة َحتَّػػى يَػْنػػِزَؿ الػػر وـُ »
نَػنَػا َوبَػػْيَن الَّػِذيَن األَ  َياِر َأْىلِ َمِديَنِة، ِمْن خِ ال ْرِض يَػْوَمِئٍذ، فَِإَذا َتَصاف وا قَاَلْت الر وـُ: َخل وا بَػيػْ

ػػػػَنُكْم َوبَػػػػػْيَن ِإْخَوانِنَػػػػا، اهللِ ُمْسػػػػِلُموَف: اَل وَ ال َسػػػػبَػْوا ِمنَّػػػػا نُػَقػػػػاتِْلُهْم، فَػيَػُقػػػػوؿُ  .. اَل نَُخلِّػػػػي بَػيػْ
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َهِزـُ  َعَلْيِهْم أَبًَدا، َويُػْقتَػُل ثُػلُػثُػُهْم َأْفَضػُل الش ػَهَداِء ِعْنػَد  اهللُ ثُػُلٌث اَل يَػُتوُب  فَػيُػَقاتُِلونَػُهْم، فَػيَػنػْ
َنَمػػػا ُىػػػْم يَػْقَتِسػػػُموفَ اهللِ   ، َويَػْفتَػػػِتُح الثػ لُػػػُث، اَل يُػْفتَػنُػػػوَف أَبَػػػًدا، فَػيَػْفَتِتُحػػػوَف ُقْسػػػطَْنِطيِنيََّة، فَػبَػيػْ
َمِسػيَح قَػْد َخَلَفُكػْم ال ُهْم بِالزَّيْػُتوِف، ِإْذ َصاَح ِفيِهْم الشَّػْيطَاُف: ِإفَّ غََنائَِم.. َقْد َعلَُّقوا ُسُيوفػَ ال

َنَمػػػا ُىػػػْم يُِعػػػد وَف  ـَ َخػػػَرَج، فَػبَػيػْ ِفػػػي َأْىِلػػػيُكْم، فَػَيْخُرُجػػػوَف َوَذلِػػػَك بَاِطػػػٌل، فَػػػِإَذا َجػػػاُءوا الشَّػػػْأ
اهلل عليػػو  صػػلى ُة، فَػيَػْنػػِزُؿ ِعيَسػػى ابْػػُن َمػػْريَمَ لِْلِقتَػػاِؿ ُيَسػػو وَف الص ػػُفوَؼ، ِإْذ أُِقيَمػػْت الصَّػػاَل 

َمػاِء، فَػلَػػْو تَػرََكػػُو اَلنْػػَذاَب ال ِمْلػػُح ِفػػيال َذاَب َكَمػػا يَػُذوبُ  اهللِ فَػػأَمَُّهْم، فَػِإَذا رَآُه َعػػُدو   وسػلم
 .(1)«بَِيِدِه فَػُيرِيِهْم َدَمُو ِفي َحْربَِتوِ  اهللُ َحتَّى يَػْهِلَك، َوَلِكْن يَػْقتُػُلُو 

 من ىذا الحديث نستطيع تحديد العناصر القدرية للصراع بما يلي: 

 األوؿ: دخوؿ النصارى في اإلسالـ:

فَّ أوؿ سبب ظاىر للصراع يذكره ا٢بديث ىو طلب الرـو استعادة من أسلموا إحيث 
 هَما. قَاؿَ َباء، َوَضمّ وال ُرِوَي )ُسُبوا( َعَلى َوْجَهْْبِ: فَػْتح السّْْب»منهم، يقوؿ اإلماـ النووي: 

 ْكثَرِيَن. قَاَؿ: َوُىَو الصََّواب.األَ  َقاِضي ُب ا٤بَشارِؽ: الضَّّم رَِوايَةال

ُكفَّار، َوَىَذا َمْوُجود ُب َزَمانَنا، َبْل ال قُػْلت: ِكبَلٮُبَا َصَواب، أِلَنػَُّهْم ُسُبوا أَوَّاًل، ٍُبَّ َسبَػْوا
ُكفَّار، ال يَػْوـ ٕبَْمِد اللَّو َيْسُبوفَ ال َوِمْصر ُسُبوا، ٍُبَّ ُىمْ  ْسبَلـ ُب ِببَلد الشَّاـاإلِ  ُمْعَظم َعَساِكر

  َوَقْد َسبَػْوُىْم ُب َزَمانَنا ِمرَارًا َكِثّبَة، َيْسُبوَف ُب 
َ
ْمد ا٢بَ  ُكفَّار أُُلوفًا، َولِلَّوِ ال َواِحَدة ِمنْ ال رَّةا٤ب

 .(2)«ْسبَلـ َوِإْعزَازهاإلِ  َعَلى ِإْظَهار

قبل أف من عناصر الصراع الصلييب ارتباطو بظاىرة دخوؿ النصارى ُب اإلسبلـ، وقد تقرر من 
، والسياؽ التارٱبي اهلل عليو وسلم صلى وىو العنصر الذي سيبقى حٌب ا٤بلحمة مصداقًا لقولو

                                      
 (.2897( أخرجو مسلم )1)
 ي على صحيح مسلم.( شرح النوو 2)
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الثابت للحروب الصليبية يبدأ بإقباؿ النصارى على اإلسبلـ، وىو نفس السياؽ القائم اآلف ُب 
 .سلفّي صحيح ئلسبلـ ُب الفَبة األخّبة انتماءٌ أف االنتماء لالغرب، وخصوصا 

 ؽ:رْ الثاني: العِ 

ُب ا٢بروب الصليبية، « للنصارى»ىم العرؽ ا٤بكوف  -أو أوروبا-حيث كاف الرـو 
وٲبثلهم اليـو أوروبا وأمريكا، ليبقى عرؽ الرـو ىو العرؽ األساسي للنصارى ُب الصراع 

 حٌب ا٤بلحمة. 

 :الثالث: الكثرة

ليس ٥با مثيل ُب التاريخ، « كثرة عددية»حيث قامت ا٢بروب الصليبية على ٘بييش 
لتبقى ىذه الظاىرة ُب فكرة التحالفات الغربية ضد اإلسبلـ.. حٌب زمن ا٤بلحمة، وٱبربنا 

َنُكْم َوبَػْيَن بَنِ »ّٔذه الظاىرة فيقوؿ:  اهلل عليو وسلم صلى نبينا ، اأَلْصَفرِ  يُىْدنٌَة َتُكوُف بَػيػْ
 .. (1)«فَػيَػْغِدُروَف، فَػَيْأتُوَنُكْم َتْحَت َثَمانِيَن َغايًَة، َتْحَت ُكلِّ َغايٍَة اثْػَنا َعَشَر َأْلًفا

لننتبو أف الغدر « فَػيَػْغِدُروفَ : »اهلل عليو وسلم صلى ولعلنا نبلحظ قوؿ رسوؿ اهلل
 عليو اهلل صلى عنصر أصيل من عناصر ا٢برب الصليبية، وكذلك نبلحظ قوؿ رسوؿ اهلل

لننتبو « َوَتْجَمُع ِلْلَمْلَحَمةِ »وقولو: « فَػَيْأتُوَنُكمْ »، وقولو:  (2)«فَػَيِسيُروَف ِإلَْيُكمْ : »وسلم
 إىل عنصر الغزو وا٥بجـو من جانبهم.

 الرابع: الصليب:

سَبية، فُّبسم يوىو العنصر الواضح ُب ا٢بروب الصليبية التارٱبية حٌب بلغ درجة ى
                                      

 (.3005( أخرجو البخاري )1)
 ( وصححها األلباين.4042، 2/1341( ورد ىذا اللفظ ُب رواية ابن ماجو )2)
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لدوؿ، ورايات ا٢برب ومبلبسها، وعلى الدروع واألسلحة.. وكذلك الصليب على أعبلـ ا
 ستكوف ُب ا٤بلحمة:

فَػيَػْرَفُع رَُجٌل ِمْن َأْىِل النَّْصَرانِيَِّة الصَِّليَب فَػيَػُقوُؿ: َغَلَب الصَِّليُب، فَػيَػْغَضُب »
 . (1)«ُع لِْلَمْلَحَمةِ ُمْسِلِميَن فَػَيُدّقُو، َفِعْنَد َذِلَك تَػْغِدُر الر وـُ َوَتْجمَ ال رَُجٌل ِمنْ 

لننتبو إىل مدى ٞبية النصارى للصليب، « َغَلَب الصَِّليبُ »ولعلنا نبلحظ عبارة: 
 وىو األمر الواضح جدِّا ُب كل ا٢بروب الصليبية القدٲبة وا٢بديثة.

اهلل  صلى وكنتيجة للغدر فإف كفة النصارى سَبجح ُب أوؿ ا٤بعركة، فيقوؿ الرسوؿ
ِعَصابََة ال تِْلكَ  اهللُ ُمْسِلُموَف ِإَلى َأْسِلَحِتِهْم، فَػيَػْقَتِتُلوَف، فَػُيْكِرـُ ال ورُ َويَػثُ : »عليو وسلم
 . (2)«بِالشََّهاَدةِ 

ثلث »ولكن النتيجة مل تؤثر ُب ا٤بسلمْب، ومل يستسلموا ٥با رغم أف الشهداء كانوا 
 «..ا١بيش

ُب حرب ا٤بلحمة كاف وكنتيجة الجتماع كل األعداد والقوى واإلمكانيات النصرانية 
ُمْسِلُموَف ال فَػَيْشَتِرطُ »من الضروري أف يدخل ا٤بسلموف تلك ا٢برب ٗبنطق الشهادة: 

نَػُهْم اللَّْيُل، فَػَيِفيُء َىُؤاَلِء  ُشْرطًَة ِلْلَمْوِت اَل تَػْرِجُع ِإالَّ َغالَِبًة، فَػيَػْقَتِتُلوَف َحتَّى َيْحُجَز بَػيػْ
ُر َغالِ   ٍب، َوتَػْفَنى الش ْرَطُة..َوَىُؤاَلِء.. ُكلٌّ َغيػْ

ُمْسِلُموَف ُشْرَطًة ِلْلَمْوِت اَل تَػْرِجُع ِإالَّ َغالَِبًة، فَػيَػْقَتِتُلوَف َحتَّى َيْحُجَز ال ثُمَّ َيْشَتِرطُ 
ُر َغاِلٍب، َوتَػْفَنى الش ْرطَُة.. نَػُهْم اللَّْيُل، فَػَيِفيُء َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء.. ُكلٌّ َغيػْ  بَػيػْ

                                      
 (.3162( وصححو األلباين ُب صحيح ا١بامع )4292( أخرجو أبو داود )1)
 ( وصححها الذىيب.8298( وردت ىذه الفقرة ُب رواية ا٢باكم )2)
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ُمْسِلُموَف ُشْرَطًة لِْلَمْوِت اَل تَػْرِجُع ِإالَّ َغالَِبًة، فَػيَػْقَتِتُلوَف َحتَّى يُْمُسوا، ال ِرطُ ثُمَّ َيْشتَ 
ُر َغاِلٍب، َوتَػْفَنى الش ْرطَُة..  فَػَيِفيُء َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء.. ُكلٌّ َغيػْ

، فَػَيْجَعُل اإلِ  فَِإَذا َكاَف يَػْوـُ الرَّاِبِع.. نَػَهَد ِإلَْيِهْم بَِقيَُّة َأْىلِ  بْػَرَة َعَلْيِهْم،  اهللُ ْساَلـِ الدَّ
َحتَّى ِإفَّ الطَّائَِر  -ِإمَّا قَاَؿ: اَل يُػَرى ِمثْػُلَها، َوِإمَّا قَاَؿ: َلْم يُػَر ِمثْػُلَها-فَػيَػْقتُػُلوَف َمْقتَػَلًة 

 .(1)«لََيُمر  ِبَجَنَباتِِهْم َفَما ُيَخلُِّفُهْم َحتَّى َيِخرَّ َمْيًتا

 :إىل القواعد القدرية العامة« ا٤بلحمة»ؿ ا٣باص ومن ا٤بثا

 القواعد القدرية العامة للتحليل السياسي:

 أواًل: الطاعة المطلقة هلل المحققة لمهابة األعداء لنا:

فا٤بواجهة السياسية ٯبب أف تقـو على الطاعة ا٤بطلقة هلل، لتحقيق ا٤بهابة لنا ُب 
ا ُب قلوب أعدائنا، وقوتنا ُب شعورىم، قلوب أعدائنا؛ ألف ىذه ا٤بهابة ىي حقيقتن

وحجمنا ُب تصورىم، وتبًعا ٥بذه ا٤بهابة تكوف ا٤بمارسة السياسية ُب الواقع، واهلل قادر 
على أف ٯبعلهم يروا أيًضا  على أف ٯبعل لنا ُب قلوب أعدائنا تلك ا٤بهابة، وىو قادر

 ضخامة حجمنا ُب تصورىم بشكل مادي ٕبت.

 ا:غير أف للمهابة أسبابً 

أٮبها الوجود اإلسبلمي الصحيح ألصحاب الدعوة، حيث يصّبوا ّٔذا الوجود  
 .(2)كالقسورة الٍب تفر منها ا٢بمر ا٤بستنفرة

                                      
 (.1369/  2(، وابن ماجو )512/  2(، وأبو داود )409، 371/ 5 ،91/  4( أخرجو أٞبد )1)
 .َكأَنػَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَػْنِفَرٌة * فَػرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة{}( كما ُب قولو تعاىل عن الكافرين وموقفهم من اإلسبلـ: 2)
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ما ترؾ قـو » اهلل عليو وسلم صلى ومنها التمسك با١بهاد؛ حيث قاؿ رسوؿ اهلل
زعن اهلل ولين»، وقاؿ ُب ترؾ األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر: (1)«الجهاد إال ذلوا

 إىل آخر ا٢بديث. (2)«المهابة من قلوب أعدائكم

وابتداء من نشأة ا٢بركة حٌب إقامة السلطة.. ال يغيب البعد القدري، لنرى أف أىم 
مثاٌؿ ىاّّ للمقتضيات القدرية الٍب ٯبب االلتزاـ ّٔا ُب  -قرشية ا٣بليفة-حقائق تلك السلطة 

 .(3)«الخالفة في قريش: »هلل عليو وسلما صلى التصور السياسي للدعوة، وذلك لقولو

فبل يسمح التصور السياسي للدعوة با١بدؿ أو اإلعماؿ العقلي البحت حوؿ ىذه 
 ا٢بقيقة؛ ألهنا حقيقة قدرية خالصة.

 ثانيًا: التفويض والتوكل: 

وأىم ا٢بقائق القدرية ُب التصور السياسي: الوفاء بالعهود وا٤بواثيق؛ ذلك ألف اهلل ال 
ائنْب.. فإذا بدت مصلحة لكنها ال تتحقق إال بنقض العهد؛ فهذه ا٤بصلحة ٰبب ا٣ب

 باطلة سياسيِّا.

وُب ا٤بقابل فإف التصور السياسي يقيم العهود وا٤بواثيق بقاعدة التوكل على اهلل بعد 
 استفراغ ا١بهد ُب التفكّب والتقييم والتحليل والتوقع.

ُهْم َوِإْف يُرِيُدوا ِخيَ }ومن ىنا قاؿ سبحانو:  انَػَتَك فَػَقْد َخانُوا اهلَل ِمْن قَػْبُل فََأْمَكَن ِمنػْ
 ، فنبلحظ أفَّ اهلل ىو الذي أمكن منهم..{َواهللُ َعِليٌم َحِكيمٌ 

                                      
 ( رواه ا٢باكم والبزار وابن ماجو.1)
 (.5/278وأٞبد )(، 4297/ ح 4/108( رواه أبو داود ُب ا٤ببلحم )2)
 (.1851(، وصححو الشيخ األلباين ُب السلسلة الصحيحة برقم )4/185( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند )3)
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اهلل عليو  صلى وىذه ىي القاعدة القدرية العامة ُب العهود ونصها قوؿ رسوؿ اهلل
 :وسلم

 .(1)«َعَلْيِهْم َعُدوَُّىمْ  هللُ اَعْهَد َقط  ِإالَّ َسلََّط ال َما نَػَقَض قَػْوـٌ »

 ثالثًا: مراعاة السنن الثابتة:

مثل التفسّب القدري لبلختبلؼ كصيغة من صيغ العذاب الواقع علينا، وٙبقيق 
موجبات الرٞبة الٍب يرفع ّٔا ىذا العذاب، واعتبار ىذه ا٤بوجبات أسبابًا مباشرة ُب معا١بة 

 االختبلؼ.

ْب ا٤بسلمْب باألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، باعتبار وكذلك معا١بة الفًب القائمة ب
اهلل  صلى أف ترؾ ىذا األمر ىو السبب ُب ضرب قلوبنا بقلوب بعض، كما قاؿ الرسوؿ

َهُوفَّ َعِن الُمْنَكِر، َولََتأُخُذفَّ َعَلى يَِد الظَّاِلِم،: »عليو وسلم  َواهلِل لََتأُمُرفَّ بالَمْعُروِؼ، َولَتَػنػْ
ُرنَُّو َعَلى الَحقِّ أْطًرا، َولَتَػْقُصُرنَّو َعَلى الَحقِّ َقْصًرا، َأْو لََيْضرَِبنَّ اهلُل بُقُلوِب َولََتأطِ 

 .(2)«بَػْعِضُكْم َعَلى بَػْعٍض، ثُمَّ ليَػْلَعننُكْم َكَما َلَعنَػُهمْ 

غّب أف موضوعية البعد القدري للتصور السياسي تتمثل بصورة هنائية ُب الوصوؿ 
حلة االستضعاؼ وخشية االختطاؼ إىل مرحلة التمكْب والعا٤بية، إذ إف بالدعوة من مر 

 ٘باوز الدعوة ١بميع مراحلها ال ٲبكن أف يتحقق إال بصورة قدرية.

ولعل حادثة أصحاب الفيل الٍب حفظ اهلل ّٔا البيت هتيئة لظروؼ الدعوة؛ ولعل 
هيئة.. دليل على ىذا الصراع بْب الرـو والفرس الذي أجهد الدولتْب ٙبقيًقا لتلك الت

                                      
 (.10/203(، وذكره ا٢بافظ ُب الفتح )4019/ ح 2/133( رواه ابن ماجو ُب الفًب، باب: العقوبات )1)
 (.3047(، والَبمذي )4006(، وابن ماجو )4336( رواه أبو داود )2)
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 البعد.

اُء َعَلى الُكفَّاِر رَُحَماُء }كما قاؿ سبحانو:  ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
نَػُهْم تَػَراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن اهلِل َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَِر  بَػيػْ

َذِلَك َمثَػُلُهْم ِفي التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اإِلْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه  الس ُجودِ 
فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الز رَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم الُكفَّاَر َوَعَد اهلُل الَِّذيَن َآَمُنوا 

ُهمْ   .[29]الفتح:  {َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنػْ

 ىذا مثل ضربو اهلل تعاىل ألصحاب النيب»يقوؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسّب ىذه اآلية: 
اهلل  صلى ، يعِب أهنم يكونوف قليبل ٍب يزدادوف ويكثروف، فكاف النيباهلل عليو وسلم صلى

الواحد بعد الواحد، حٌب قوي أمره،   حْب بدأ بالدعاء إىل دينو ضعيًفا، فأجابو عليو وسلم
كالزرع يبدو بعد البذر ضعيًفا، فيقوى حاال بعد حاؿ، حٌب يغلظ نباتو وأفراخو، فكاف 

 «.ىذا من أصح مثل وأقوى بياف

فنبلحظ من كبلـ القرطيب توافق الدعوة مع سنن ُب الزرع، حيث تبدأ عملية اإلنبات 
.. كما قاؿ (1)رسوؿ أو بعث آّددينبفعل إ٥بي ٕبت ال دخل لبشر فيو: إرساؿ ال

ـْ َنْحُن الزَّارُِعوفَ  َأفَػَرَأيْػُتْم َما َتْحُرثُوَف *}سبحانو:   .[63-61]الواقعة: {َأَأنْػُتْم تَػْزَرُعونَُو َأ

 ٍب يليو إخراج الشطء، ٍب ا٤بؤازرة، فاالستغبلظ، فاالستواء..

كر، فآزره بعمر، فاستغلظ وعن عكرمة: أخرج شطأه بأيب ب»يقوؿ الز٨بشري ُب الكشاؼ: 
بعثماف، فاستوى على سوقو بعلّي، وىذا مثل ضربو اهلل لبدء أمر اإلسبلـ وترقيو ُب الزيادة إىل أف 

                                      
( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 4291، 4/109( روى اإلماـ أبو داود )1)

ُد َلَها ِدينَػَها» َعُث ِلَهِذِه األُمَِّة َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ ، وصححو األلباين ُب الصحيحة «ِإفَّ اللََّو يَػبػْ
(599.) 
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قاـ وحده، ٍب قوّاه اهلل ٗبن آمن معو، كما يقوي  اهلل عليو وسلم صلى قوي واستحكم، ألّف النيب
 «.حٌب يعجب الزرّاعالطاقة األوىل من الزرع ما ٰبتف ّٔا ٩با يتولد منها، 

 رابعًا: غلبة القدر على تخطيط البشر:

إحاطة وُب إطار تناوؿ البعد القدري للتحليل السياسي ينبغي الَبكيز على حقيقة: 
 .[23يوسف:] {َواهللُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ }اهلل بواقع الصراع: 

 فالصراع لو عنصراف: ا١بانب ا٤بسلم، وا١بانب الكافر..

 وإحاطة اهلل تشمل ا١بانبْب، وكل ما يتعلق ّٔما..

تأٌب غزوة بدر كأبرز مثاؿ على إحاطة ما يريده اهلل ٗبا .. ففي الجانب المسلم
 * َن الُمْؤِمِنيَن َلَكارُِىوفَ َكَما َأْخَرَجَك رَب َك ِمْن بَػْيِتَك بِالَحقِّ َوِإفَّ َفرِيًقا مِ }يريده البشر: 

َوِإْذ  * ى الَمْوِت َوُىْم يَػْنظُُروفَ ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَحقِّ بَػْعَدَما تَػبَػيََّن َكأَنََّما ُيَساُقوَف ِإلَ 
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُف لَ  ُكْم يَِعدُُكُم اهلُل ِإْحَدى الطَّائَِفتَػْيِن َأنػََّها َلُكْم َوتَػَود وَف َأفَّ َغيػْ

 .[7-0]األنفاؿ: {َويُرِيُد اهللُ َأْف ُيِحقَّ الَحقَّ ِبَكِلَماتِِو َويَػْقَطَع َداِبَر الَكاِفرِينَ 

يتبْب من ىذا االستعراض أهنم ىم »يقوؿ األستاذ سيد قطب ُب ظبلؿ ىذه اآلية: 
إال ستارا لقدر اهلل؛ وأف كل ما كاف فيها من أحداث،  -أي غزوة بدر-مل يكونوا فيها 

إ٭با كاف بقدر  -ٗبا فيها ىذه األنفاؿ الٍب تنازعوا عليها  -كل ما نشأ عنها من نتائج و 
 اهلل وتوجيهو وتدبّبه وعونو ومدده..

أما ما أرادوه ىم ألنفسهم من الغزوة فقد كاف شيئا صغّبا ٧بدودا، ال يقاس إىل ما 
رض.. ذلك الذي ، من ىذا الفرقاف العظيم ُب السماوات وُب األأراده اهلل لهم، وبهم

اشتغل بو ا٤بؤل األعلى، إىل جانب ما اشتغل بو الناس ُب األرض، وما اشتغل بو التاريخ 
 البشري على اإلطبلؽ..
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ويذكرىم أف فريقا منهم واجو ا٤بعركة كارىا؛ كما أف فريقا منهم كره تقسيم األنفاؿ 
بشيء إىل جانب ما  وتنازع فيها؛ لّبوا أف ما يرونو ىم، وما يكرىونو أو ٰببونو، ليس

 «.يريده اهلل سبحانو ويقضي فيو بأمره، وىو يعلم عاقبة األمور

 ىذا بالنسبة لدور ا١بانب ا٤بسلم ُب الصراع..

َوَقْد }فمهما كانت قوتو، فهو ال ٱبرج عن قدرة اهلل وتقديره:  ..أما ا١بانب الكافر
 ..[36 :إبراىيم] {َمْكُرُىْم لِتَػُزوَؿ ِمْنُو الِجَباؿُ  َمَكُروا َمْكَرُىْم َوِعْنَد اهلِل َمْكُرُىْم َوِإْف َكافَ 

، الطارئوُب ىذا اإلطار تظهر مشكلة ٯبب حسمها، وىي مسألة العلو اليهودي 
ألف ىذه ا٤بسألة تأٌب خطورهتا من الفهم ا٣باطئ لآليات الواردة فيها؛ حيث يتحدد ىذا 

 ي!ا٣بطأ ُب االعتقاد ا١باـز ٕبتمية أبدية للعلو اليهود

معينة ٱبرج قارئها بتصور  (1)ويغذي ىذا الفهم اليهود أنفسهم من خبلؿ كتابات
يفسد عقيدتو، حيث يعتقد أف اليهود يفعلوف ما يريدوف، وأنو ما من حركة أو سكنة إال 

 وىي جزء من خطة يهودية شاملة.

باهلل  ىذا التصور شرؾ صريح.. فاهلل وحده ىو الفعاؿ ٤با يريد.. وال حوؿ وال قوة إال
 ذلك. لىوعقيدة التوحيد ترفض ىذا الوىم، والواقع شاىد ع. العلي العظيم.

ـ الٍب كاف ظاىرىا لصاّب اليهود وكاف 1967وحادثة واحدة تكفي.. وىي نكسة 
باطنها الرٞبة؛ حيث كانت نقطة التحوؿ ُب تاريخ ا٢بركة اإلسبلمية؛ حيث بدأت من 

اهلل، لتبدأ مع تلك الرغبة الدعوة اإلسبلمية مصر بعد أف قويت الرغبة ُب الرجوع إىل 
ٗبستواىا الفردي، فيبلغ خطرىا كل أ٫باء العامل، ويصبح مواجهة ىذا ا٣بطر ىو ٧بور 

                                      
 والت حكماء صهيوف.( مثل بروتوك1)



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 385

 السياسة العا٤بية على مستوى الشرؽ والغرب.

ولكن معا١بة ىذه ا٤بشكلة ال يعِب نفي التصور ا٤بؤكد لوجود إدارة جاىلية واحدة 
 ..اإلسبلـللصراع مع 

 وأف قرارات ىذه اإلدارة فوؽ مستوى سلطة ا٢بكومات ا١باىلية..

وأف عناصر ىذه اإلدارة ال ٚبضع ألي ظروؼ خارجة عن نطاؽ ا٣بطة الثابتة حملاولة 
 القضاء على اإلسبلـ أو ٙبجيمو.

والشواىد السياسية الدالة على ذلك كثّبة، ولعل أٮبها ا٤بواجهة األمنية للدعوة.. حيث 
 -والذي يدؿ على صدورىا عن نظرية أمنية واحدة-التاـ ُب أساليب ا٤بواجهة  يكوف التطابق

يتم تطبيقها من خبلؿ التعاوف األمِب بْب األجهزة األمنية على مستوى العامل كلو ضد 
 ، بأسلوب واحد، وعناصر ثابتة:اإلسبلـ

   القتل.. –التعذيب  -االعتقاؿ  -التضييق  -التخويف  -ا٤بتابعة 
   التجنيد.. –التوريط  -إلغراء ا -الضغط 
   فتاوى العمبلء.. -تغيّب ا٤بناىج  -طمس الدين الصحيح 
   نشر التحلل ا٣بلقي وا٤بخدرات.. -نشر الفقر وا٤برض 
  ..التضليل اإلعبلمي وتشويو ٠بعة الرموز 
   )إدخاؿ أكرب عدد من الناس ُب ٦باؿ الوالء السياسي: القطاع العاـ )قدٲبا- 

 ا٤بعارضة ا٤بصنوعة..و  -حزب السلطة 
   ىيئات  -٨بابرات  -شرطة  -توسيع ٦باؿ الوالء الوظيفي للسلطة: جيش

 حكومية..

وواقع .. منْب يكوف بسبب الكافرين أنفسهموالبعد القدري يثبت أف نصر اهلل للمؤ 
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 شاىد على ذلك. واإلسبلـالصراع بْب ا١باىلية 

يصب ُب مصلحة الدعوة، ومن  وأبرز ىذه الشواىد: غباء السياسة األمريكية الذي
 كاف غزو أمريكا للعراؽ..الدالة على ذلك:  األمثلةأخطر 

لقد كاف العراؽ ُب فَبة صداـ حسْب من أسوأ مواقع الدعوة اإلسبلمية ُب العامل، 
 فقد كاف النظاـ يقتل اإلخوة ُب الشوارع.

ن عراقيْب وليس أدؿ على حاؿ الدعوة ُب فَبة صداـ من عدـ وجود أي أثر ّٓاىدي
 ُب أي موقع من مواقع ا١بهاد اإلسبلمي ُب العامل. 

فإذا تتبعت الشرائط واألفبلـ ا٤بصورة للمجاىدين وقصص شهدائهم بأ٠بائهم 
 ٩با يعِب القضاء عليهم كلية.. !اواحدً  اوجنسياهتم.. ال ٘بد من بينهم عراقيِّ 

 العامل وٙبدث وٗبجرد أف ٰبدث الغزو، يتحوؿ العراؽ إىل أقوى موقع جهادي ُب
 أروع البطوالت اإلسبلمية القتالية.
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ىالغصلىاألول

ىالتغدورىالطامىللنظروظ

 ومضموف النظرية السياسية الجاىلية ىو:

، وىو ا٤بصطلح الذي يعِب الشيطنة السياسية، وأساسيات ىذا الطاغوتية -
 ة بعناصرىا األصلية..ا٤بصطلح: ىي السلط

والسلطة بكل مستوياهتا تقـو على التفاضل بْب الشياطْب.. والتفاضل يكوف ٗبقدار 
 الفساد الذي يقـو بو الشيطاف.

اهلل عليو  صلى فيثبت بذلك ارتباط نظاـ الشياطْب.. بأىدافها، بدليل قوؿ رسوؿ اهلل
وُب رواية  «م فتنة..وأعظمهم مكانة أعظمه»عن الشياطْب بالنسبة إلبليس:  وسلم

 .(1)«وأدناىم منزلة أعظمهم فتنة»أخرى: 

قد صنع  -لعنو اهلل-ومن أجل أف القرب من إبليس يكوف ٗبقدار الفساد، فإننا ٪بده 
 صلى لنفسو عرًشا، وجعل حوؿ العرش حيات، بدليل حديث ابن صياد عندما سألو النيب

شا على ا٤باء وحولو حيات، فقاؿ قاؿ: أرى عر  «ماذا ترى؟»وقاؿ لو:  اهلل عليو وسلم
وبالطبع فإف تقريب ا٢بيات إليو  (2)«ىو عرش إبليس»: اهلل عليو وسلم صلى رسوؿ اهلل

 .(3)إ٭با ىو اعَباؼ منو بقيمة ا٤بهمة الٍب أدهتا ا٢بية ُب إدخالو ا١بنة للوسوسة إىل آدـ

                                      
 ( سبق ٚبرٯبو.1)
 [ عن أيب سعيد وسبق ٚبرٯبو.2925( مسلم رقم ]2)
وا بَػْعُضُكْم }َوقُػْلَنا اْىِبطُ ( وقد ورد ىذا ا٣برب عن ابن عباس رضي اهلل عنو، و٥بذا جاء ُب تفسّب قولو اهلل عز وجل: 3)

ء وإبليس وا٢بية. وقاؿ ابن جرير الطربي ُب تفسّب [ قوؿ ابن عباس والسدي: آدـ وحوا36]البقرة:  {لِبَػْعٍض َعُدوٌّ 
اآلية: وقد رويت ىذه األخبار عمن رويناىا عنو من الصحابة، والتابعْب، وأوىل ذلك با٢بق عندنا ما كاف لكتاب 
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فساد بعرش دليل على ارتباط اإل -وىو يدعي النبوة-ورؤية ابن صياد لعرش إبليس 
 إبليس كأساس تنظيمي ُب واقع الشياطْب.

 وعناصر السلطة األصلية ىي:

الَِّذيَن َآَمُنوا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اهلِل َوالَِّذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل } القتاؿ: -
 .{اَف َضِعيًفاالطَّاُغوِت فَػَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِف ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف كَ 

اهلُل َوِلي  الَِّذيَن َآَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظ ُلَماِت ِإَلى الن وِر َوالَِّذيَن َكَفُروا } الوالء: -
َأْولَِياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونَػُهْم ِمَن الن وِر ِإَلى الظ ُلَماِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها 

 .{َخاِلُدوفَ 

وتنطلق من ىذه العناصر أخطر شواىد ا١باىلية السياسية، احملققة للسيطرة على 
اإلنساف وعقلو، وا٤بنشئة ُب قلب اإلنساف ا١باىلي دافع القتاؿ ُب سبيل الطاغوت، 

 واحملققة لوالئو للجاىلية..

 شواىد الجاىلية السياسية:

 المية:الحساسية السياسية الجاىلية تجاه السلطة الشرعية اإلس -1

ا لؤلمة وألجل أف خطورة السلطة اإلسبلمية على الشيطاف قد بلغت أف تكوف حرزً 
منو.. فإننا ٪بد أنو ال يطيق قيامها، ويعترب ىدؼ إسقاطها إذا قامت مهمة أساسية 

                                      
إف شاء اهلل على ٫بو ما قاؿ ابن عباس ومن قاؿ بقولو. وقاؿ ُب موضع  –اهلل موافقا. ٍب قاؿ: ولكن ذلك كاف 

ا عداوة آدـ وا٢بية فقد ذكرنا ما روى ُب ذلك ابن عباس ووىب ابن منبو.. ىذا وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى آخر: أم
ىو عند أيب داود  «ما سالمناىن منذ حاربناىن، فمن تركهن خيفة منهن فليس منا»اهلل عليو وسلم ُب ا٢بيات: 

 ( عن أيب ىريرة.247/2وأٞبد ) (163/14)
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عنده، ودليل ذلك ىو موقف الشياطْب من ملك سليماف؛ حيث جاء ُب تفسّب قوؿ 
قوؿ ابن عباس و٦باىد وقتادة وسعيد بن جبّب  [13]ص:  {افَ َوَلَقْد فَػتَػنَّا ُسَلْيمَ }: اهلل

وا٢بسن: جسد: يعِب شيطاف.. مؤكدين القوؿ بقصة مضموهنا: أنو كانت ىناؾ ٧باولة 
 انقبلب شيطانية ضد حكم سليماف، فقدر اهلل فشلها و٪باتو منها بعد ببلئو ّٔا.

لسلطة اإلسبلمية دوف ولعل ىذه ا٢بقيقة تكوف تنبيًها للذين يتلهفوف على قياـ ا
إذ إف العقبات الضخمة الٍب يصنعها الشيطاف  ؛االستعداد للمحافظة عليها بعد قيامها

ُب سبيل قياـ ىذه السلطة تكوف قليلة، ٔبانب األساليب والوسائل الٍب سيمارسها 
 الشيطاف حملاولة إسقاطها إذا قامت.

يتوقف األمر عند ىذا ا٢بد،  و٤با فشلت احملاولة الشيطانية ضد سليماف ُب حياتو مل
 بل قدمت الشياطْب تفسّبًا باطبًل لسلطة سليماف بعد موتو.

٩با يعِب أف الشيطاف ال يقاـو فقط واقع السلطة اإلسبلمية إذا كانت قائمة، بل 
 يقاـو ٦برد أف تكوف ىذه السلطة إذا غابت عن الواقع ٦برد ٘بربة تارٱبية ناجحة.

ُلو الشَّيَ }اهلل: ففي تفسّب ابن كثّب لقولو   {اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمافَ َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ
أنس و٦باىد وسعيد بن جبّب و٧بمد بعد أف أورد قوؿ ابن عباس، والربيع بن  [352]البقرة: 

بن إسحاؽ وابن جرير وغّبىم وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ قاؿ: فهذه نبذة من أقواؿ أئمة 
في ملخص السياؽ القصة، وا١بمع بْب أطرافها، وأنو ال السلف ُب ىذا ا٤بقاـ، وال ٱب

 تعارض بْب السياؽ على اللبيب الفهم.

أما ا٤بلخص ففيو: أف السحر انتشر ُب عهد سليماف وكتبوا فيو كتبا، فجمعها 
سليماف حٌب ٲبنعهم منها، ودفنها ٙبت كرسيو، وىو ا٤بكاف الذي ال تستطيع الشياطْب 

ليماف دلت الشياطْب الناس على ىذه الكتب، فاستخرجوىا االقَباب منو، فلما مات س
من ٙبت الكرسي، وأشاعوا أف سليماف كاف ٰبكم ا١بن واإلنس ّٔا، واهتموا سليماف 
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 بالسحر.

وذكر نيب اهلل سليماف قالت اليهود: إف  اهلل عليو وسلم صلى فلما بعث اهلل النيب
ُلو الشَّيَ }َواسليماف كاف ساحرا، فنزؿ قوؿ اهلل ردا عليهم:  اِطيُن َعَلى ُمْلِك تػَّبَػُعوا َما تَػتػْ

 . (1) {ُسَلْيَمافَ 

وُب ظرؼ عارض من ظروؼ الدعوة اإلسبلمية ُب مصر، اضطرت السلطة ا١باىلية 
 إىل إعبلف أف ىناؾ ١باف قانونية ٨بتصة لتطبيق الشريعة.. 

١باىلية وبعد فَبة زمنية طويلة، وُب إطار نفس الظروؼ العارضة اضطرت السلطة ا
 إىل إعبلف إٛباـ تقنْب بعض القوانْب لتكوف ا٤بفاجأة..

 «. القانوف البحري التجاري»أف القانوف الذي ًب إ٪بازه ىو 

فرغم أف ا٢بكومة ا٤بصرية كانت تعرؼ أنو لن يكوف من ذلك شيء.. إال أهنا 
أعايل ابتعدت عن الواقع ا٤بباشر للناس، وآثرت أف تكوف ا٤بهزلة فوؽ سطح ا٤باء وُب 

 البحار بعيدا عن حياة الناس!!

وُب ظرؼ آخر أعلنت السلطة ا١باىلية ُب نيجّبيا عزمها على تطبيق الشريعة، فإذا 
يقـو بزيارة سريعة إىل الببلد ليثِب أصحاب القرار عن « كلينتوف»بالرئيس األمريكي 

كي، ورقص قرارىم، وتراجعوا فور الزيارة ا٣باطفة وأقيمت االحتفاالت للرئيس األمري
أصحاب التطبيق ا٤بزعـو للشريعة بزيهم ا٤بشهور، رقصة آكلي ٢بـو البشر، وىم ٯبروف ُب 

 حلقة أماـ الرئيس، لّبى العامل طبيعة أصحاب الشريعة.

وُب السوداف أعلن الرئيس جعفر ٭بّبي لظروؼ ومبلبسات سياسية خاصة تطبيق 
                                      

 .(1/136( تفسّب ابن كثّب )1)
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 الشريعة اإلسبلمية:

امية ُب ىذا الوقت ُب مقابل القوة الصليبية منها كسب القوة السياسية ا٤بتن -
 ا٤بتمردة على الدولة ُب ا١بنوب..

ومنها: معا١بة الضغط الواقع على الشعب السوداين الناتج عن الَبدي  -
االقتصادي الشديد، على اعتبار أف الشعب السوداين احملب لئلسبلـ سيلتف حوؿ 

 ناة الناشئة عن الفقر.قيادتو السياسية أماـ ٛبرد النصارى، وسيتحمل ا٤بعا

ومع ذلك مل تنس أمريكا لنمّبي ىذا التصرؼ وعملت على إزاحتو، رغم علمها بأف 
ىذا اإلعبلف كاف ٦برد مناورة سياسية عارضة وليست موقًفا سياسيِّا حقيقيِّا.. ورغم أف 

 السياسية السودانية ووالءىا للغرب مل تتغّب.

ة اإلسبلمية حقيقية صادقة مثلما فعلت فما بالنا لو كانت إقامة السلطة الشرعي
 طالباف ُب أفغانستاف!!

وحساسية ا١باىلية من إقامة السلطة اإلسبلمية تكوف مع أبسط مستويات ىذه 
السلطة ابتداًء من تدخل العلماء ا٤بسلمْب ُب معا١بة ا٤بشاكل االجتماعية للناس وفقا 

 تدخل بكل وسيلة. للتصور اإلسبلمي ُب ا٤بعا١بة، فتمنع ا١باىلية ىذا ال

لقد كاف إعبلف السلطة الشرعية اإلسبلمية ُب أفغانستاف ىو البداية الفعلية للحرب 
 األمريكية والغربية عليها. 

 التخلي عن األولياء: -2

ٌر َوِإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَلُهْم َوقَاَؿ اَل َغاِلَب َلُكُم اليَػْوـَ ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجا}
َلُكْم فَػَلمَّا تَػَراَءِت الِفَئَتاِف َنَكَص َعَلى َعِقبَػْيِو َوقَاَؿ ِإنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما اَل 
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 [38]ألنفاؿ:  {تَػَرْوَف ِإنِّي َأَخاُؼ اهللَ َواهللُ َشِديُد الِعَقابِ 

 المتابعة: -3

أمر إبليس أتباعو »ىل، حيث ولقد بدأت ا٤بتابعة ا١باىلية فعبًل منذ ٢بظة الرسالة األو 
 .اهلل عليو وسلم صلى عند بعثة النيب« باالنتشار ُب األرض

 تلك ىي خصائص ا١باىلية الٍب تسيطر ّٔا على اإلنساف..

أف يعيد إليها كل من أسلم،  اهلل عليو وسلم صلى وىذه قريش تشَبط على رسوؿ اهلل
ا٤بعاىدة، فيأخذه ا٤بشركوف مقيًدا حٌب جاء أبو جندؿ مسلًما فأعاده ا٤بسلموف التزاما ب

 با٢بديد.

وتبعث ُب أثر ا٤بسلمْب الذين ىاجروا إىل ا٢ببشة لتعيدىم إليها. ويقدموف ا٥بدايا إىل 
 قساوسة النجاشي ملك ا٢ببشة من أجل إعادهتم.

ُب مواسػػم ا٢بػػج لتقػػاـو دعوتػػو بعػػد أف رأتػػو يػػدعو  اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى وتػػزاحم قػػريش النػػيب
 الناس.

إىل  اهلل عليو وسلم صلى ا أبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمية بن ا٤بغّبة يسبقاف النيبوىذ
أف ينطقو الشهادتْب، فيشتد  اهلل عليو وسلم صلى عمو ُب ٢بظات موتو، فيحاوؿ النيب

صلى اهلل عليو  الصراع ُب ٢بظات ا٤بوت من أجل التأثّب على أيب طالب، فيقوؿ النيب
فيقوؿ أبو جهل وعبد اهلل  «إال اهلل أشهد لك بها عند اهلل يا عم قل: ال إلو» :وسلم

بن أيب أمية: يا أبا طالب.. أترغب عن ملة عبد ا٤بطلب؟! قاؿ أبو طالب آخر ما  
 كلمهم: ىو على ملة عبد ا٤بطلب..

وىذا حاكم كافر يبعث رسالة إىل فرد مسلم قاطعتو ا١بماعة ألجل خطأ وقع فيو، 
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فقد بلغنا أف صاحبك قد جفاؾ ومل ٯبعلك اهلل بدار َىواف وال فيقوؿ لو فيها: أما بعد، 
 .(1)َمْضَيعة، فا٢بق بنا نُواِسكَ 

سبحاف اهلل!! حاكم دولة كافر، يطلب فرًدا مسلًما، ُب توقيت خطّب، ليؤثر عليو 
 ويفتنو.

صراع على اإلنساف.. مزاٞبة ُب ا٤بكاف.. ومبلحقة ُب الطرؽ.. مطاردة ُب األرض.. 
 د.. مراقبة وتتبع.تربص وترص

 ىذه بعض مبلمح الصراع والٍب ال تزاؿ قائمة.. بل تزداد.

ولعل ىذه ا٤ببلمح تكوف واضحة ألصحاب فكرة الَببية النظرية ا٥بادئة، ىؤالء الذين 
يتخيلوف توقف ا٢بركة ا١باىلية.. ويطفئوف ُب إحساسهم اشتعاؿ الصراع ويفَبضوف أف 

ميِّا، وٛبنحهم فرصة تكوين كياف إسبلمي قوي على ا١باىلية ستَبكهم يربوف جيبًل إسبل
 أرضهم وٙبت سلطاهنم!!

 :اإلشاعة -4

بػػأعلى صػػوتو: إف ٧بمػػًدا قػػد قُتػػل، ووقػػع  -لعنػػو اهلل-ففػػي غػػزوة أحػػد، صػػرخ الشػػيطاف 
 .(2)ذلك ُب قلوب كثّب من ا٤بسلمْب، وتوىل أكثرىم، وكاف أمر اهلل

ا٤بعنويػة أو كػادت تنهػار ُب نفػوس كثػّب فطارت بقية صواب ا٤بسلمْب، واهنػارت الػروح 
من أفرادىا، فتوقف من توقف منهم عن القتػاؿ، وألقػى بأسػلحتو مسػتكيًنا، وفكػر آخػروف 

                                      
اآلية.  {...}َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرضُ  ( تفسّب ابن كثّب ُب تفسّب قولو تعاىل:1)

 والرسالة كانت من ملك غساف لكعب بن مالك رضي اهلل عنو.
 ( انظر: فصوؿ من السّبة البن كثّب.2)



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 392

ليأخػػػذ ٥بػػػم األمػػػاف مػػػن أيب سػػػفياف. ومػػػر  -رأس ا٤بنػػػافقْب-ُب االتصػػػاؿ بعبػػػد اهلل بػػػن أيب 
 لوا: قُتػل رسػوؿ اهللّٔؤالء أنػس بػن النضػر، وقػد ألقػوا مػا بأيػديهم فقػاؿ: مػا تنتظػروف؟! فقػا

، قػػاؿ: مػػا تصػػنعوف با٢بيػػاة بعػػده؟! قومػػوا فموتػػوا علػػى مػػا مػػات عليػػو اهلل عليػػو وسػػلم صػػلى
، ٍب قػػػاؿ: الّلهػػػم إين أعتػػػذر إليػػػك ٩بػػػا صػػػنع ىػػػؤالء، يعػػػِب اهلل عليػػػو وسػػػلم صػػػلى رسػػػوؿ اهلل

فقػاؿ:  ا٤بسلمْب، وأبرأ إليك ٩با صنع ىؤالء، يعِب ا٤بشركْب، ٍب تقدـ فلقيو سػعد بػن معػاذ،
أيػػػن يػػػا أبػػػا عمػػػر؟ فقػػػاؿ أنػػػس: واىػػػا لػػػريح ا١بنػػػة يػػػا سػػػعد، إين أجػػػده دوف أحػػػد، ٍب مضػػػى 

 .(1)فقاتل القـو حٌب قتل

 واإلشاعة عنصر أساسي تعاِب بو ا١باىلية مواقفها السياسية؛ ففي حكم
لو يقتل  ما :عبد الناصر بعد ضربو لئلخواف ا٤بسلمْب خرجت ٮبسات بْب الناس تقوؿ

وكاف عبد الناصر ال يستطيع أف ٲبس نصرانيِّا، بل كاف  ؟!َبؾ النصارىا٤بسلمْب وي
مسانًدا ٥بم، حيث بُِنَيت ُب زمنو كاتدرائية العباسية، وتربع ٥با من أمواؿ الدولة با٤باؿ 
الكثّب، وكانت لو مواقف ٙبيز فيها للنصارى ُب ببلد كثّبة وليس ُب مصر فقط، فتحيز 

نزاع جزيرة قربص، وٙبيز لئلمرباطور ىيبلسبلسي ُب لؤلسقف مكاريوس ضد تركيا ُب 
 ا٢ببشة ضد مسلمي ا٢ببشة.

و٤با كاف عاجزًا عن ضرب النصارى ُب مصر كما ضرب ا٤بسلمْب.. أشاع خربا  
كاذبًا مفاده: )أف القساوسة اجتمعوا ليطالبوا عبد الناصر ببعض مطالبهم فأظهر ا٤بوافقة 

ليسافروا إليو ويقابلوه، ففّجر ّٔم القطار(.. فهدأت على مقابلتهم، فركبوا ٝبيًعا القطار 
 خواطر الناس با٣بداع والكذب.

ويماثل نشر اإلشاعات في معالجة المواقف السياسية الجاىلية.. نشر المفاىيم 
 مثاؿ ذلك: و  ..الخاطئة

                                      
 كفوري.( انظر: الرحيق ا٤بختـو للمبار 1)
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 إشاعة أف السادات ىو الذي أعطى الفرصة للحركة اإلسالمية.. -

بدأت ُب عهد عبد « ا٤برحلة الثانية»كة اإلسبلمية وىذا أمر غّب صحيح، ألف ا٢بر 
 .1974الناصر وظلت ُب سرية، ومل يكتشفها أحد حٌب حادثة الفنية العسكرية عاـ 

 وحٌب حادثة الفنية ذاهتا.. مل تكشف غّب بعض جوانب الواقع السري للحركة..

لفرصة ولكن الذي حدث.. أف السادات أراد ضرب الشيوعيْب ُب ا١بامعات، فأتاح ا
للنشاط الذي كاف قائًما وموجوًدا بالفعل، وكاف نشاطا علنيِّا ٨بتلًفا عن النشاط السري 

 للحركة الٍب يزعموف أف السادات ىو الذي أوجدىا.. 

إشاعة أف أمريكا ىي التي ساعدت المجاىدين في أفغانستاف في حربها ضد  -
 الروس..

ْب كاف موجوًدا قبل االحتبلؿ، والصواب: أف ا١بهاد ضد الروس وعمبلئهم الشيوعي
وٗبجرد دخوؿ القوات السوفييتية لدعم ا٢بكومة الشيوعية العميلة ا٤بنهارة.. اشتعلت 
األرض ٙبت أقدامهم، ودخل آّاىدوف من باكستاف على ا٣بط، ومل يكن ىناؾ أي دور 

والتحكم  و غّبىا، لكن أمريكا أرادت التغلغل ُب ا١بهاد األفغاين للسيطرة عليوأألمريكا 
فيو، فأوعزت ٤بخابرات األنظمة العميلة ٥با بالسماح ١بمع التربعات وإرساؿ آّاىدين 
العرب إىل أفغانستاف مع مراقبة األحداث، واستطاعت أمريكا زرع العديد من عمبلئها، 
الذين ٛبكنت من خبل٥بم فيما بعد من شق صفوؼ آّاىدين بعد اندحار السوفييت، 

ا٤بسلمْب، ٍب اغتياؿ  بأمواؿدمّب ٨بازف سبلح آّاىدين الذي ًب شراؤه ووصل األمر إىل ت
 عبد اهلل عزاـ، والرئيس الباكستاين ضياء ا٢بق.. -بإذف اهلل-الشهيد 

 إشاعة أف أمريكا ىي التي قتلت السادات.. -

والصواب: أف السادات ىو الذي قتل نفسو بتطاولو على الشريعة والرموز اإلسبلمية 
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بوقاحة غّب معهودة، فاجأت حٌب ا٤بقربْب منو، ٩با استفز الشعور العاـ، وكاف عبلنية و 
سبلمبويل شقيق خالد الضابط بالقوات ا٤بشَبكة ُب العرض ىو السبب اعتقاؿ ٧بمد اإل

الرئيسي للتفكّب ُب اغتيالو، و٪باح ىذه العملية.. وأما ادعاء أنو ًب التغاضي عن مرور 
ذا كذب صريح، ولكن الواقع أف الضابط ا٤بسئوؿ عن منفذي العملية بأسلحتهم، فه

طابور العرض كاف قد مرض مرًضا مفاجًئا، فتم تعيْب بديل لو، مل يتمكن من تفتيش 
العربات واحدة واحدة.. واضطر لتفتيش واحدة وترؾ األخرى عشوائًيا، وقدر اهلل أف 

 «.عشوائًيا»تكوف عربة منفذي االغتياؿ ضمن العربات الٍب مل تفتش 

 إشاعة أف أمريكا ىي التي صنعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر..  -

وقد أثبتت الوثائق الٍب أفرجت عنها القاعدة أف األحداث من ٚبطيطها وتنفيذىا، 
 وضحوا بأىم اثنْب من عناصرىم لتأكيد تلك ا٤بعلومات..

 لَلسالـ بدأ بعد أحداث سبتمبر.. إشاعة أف العداء األمريكي والغربي -

الصواب: أف العداء األمريكي لئلسبلـ بدأ منذ نشأة أمريكا كدولة، حيث ٞبلو و 
إليها قادة ا٥بجرة األ٪بلوساكسوف، وليس أدؿ على ذلك من جلب ا٤بسلمْب من غرب 
أفريقيا واستعبادىم، وبدخوؿ أمريكا ُب ا٤بعَبؾ السياسي العا٤بي ُب ا٢برب العا٤بية الثانية، 

وربا ا٤بنهارة ا٤بتمثلة ُب أقطار العامل اإلسبلمي بكل ما ٙبتويو جاء دورىا الستبلـ تركة أ
 !سَباتيجيةامن ثروات طبيعية وخصائص 

ولكن التساؤؿ الذي يفرض نفسو: ما الهدؼ من وراء تلك 
 اإلشاعات؟!

ىناؾ علة واحدة لكل ىذه اإلشاعات: ىو نزع الثقة من اإلنساف ا٤بسلم ُب أف 
 يكوف قادرًا على صنع شيء!
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الثقة ُب أنفسهم ودينهم، ىم الذين يتجاوبوف مع  ونهزموف أماـ ا١باىلية، وفاقدوا٤ب
 ىذه اإلشاعات، ويصدقوهنا.

، (1)والواقع أف للجاىلية نظريات ومذاىب وا٘باىات ومدارس ونظًما سياسية ٨بتلفة
لكن ما نعنيو بالعنواف ىو النظرية السياسية ا١باىلية ُب عدائها مع اإلسبلـ؛ ألف ىذا 
العداء ىو جوىر السياسة ا١باىلية. ؤّذا االعتبار فإف ىذا االختبلؼ ُب ىذه النظريات 
وا٤بذاىب واال٘باىات وا٤بدارس والنظم السياسية ا٤بختلفة يصبح أمرًا شكليِّا بالنسبة ٥بذا 
ا١بوىر وتعدًدا سطحيِّا بالنسبة ال٘باه ا٥بدؼ األساسي والنهائي للجاىلية، وىو القضاء 

 سبلـ.على اإل

وللداللة على ىذه ا٢بقيقة َنذُكر مثااًل بأقصى تناقض شكلي ُب إطار النظريات 
السياسية ا١باىلية ٰبقق أكرب توحد ُب حرب اإلسبلـ، وىذا ا٤بثاؿ ىو الدٲبقراطية 
والديكتاتورية؛ حيث ٲبثل أكرب تقابل ُب إطار النظريات ا١باىلية أكرب توحد ُب إطار 

 دة.النظرية ا١باىلية الواح

 فكبل النظريتْب ٲبنع وجود واقع صحيح للدعوة.

 فالدٲبقراطية.. ىي أف يتكلم ا١بميع!

 والديكتاتورية.. ىي أف ال يتكلم أحد!

وىاتاف النتيجتاف ا٤بتقابلتاف بالنسبة للدعوة ٰبققاف نتيجة واحدة، وىي أنو لن يسمع أحٌد 
 .. أحًدا يسمعو.ألحد، حيث ال تقـو الدعوة إال ُب واقع ٯبد فيو من يتكلم

                                      
( سواء فكرًا قوميِّا، أو وطنيِّا، أو كاف مذىًبا سياسيِّا، أو دٲبقراطيِّا، أو ديكتاتوريِّا، أو كاف نظاًما سياسيِّا ٝبهوريًا، 1)

 أو ملكًيا، أو رئاسًيا، أو كانت مدارس سياسية شرقية، أو غربية.
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وُب الدٲبقراطية يتبدد الفكر الصحيح ُب واقع اإلسفاؼ والثرثرة، وُب الديكتاتورية 
 يتوارى الفكر الصحيح ُب واقع القهر والكبت.

وُب الدٲبقراطية يضيع اإلنساف ا٤بفكر ُب ظواىر الفوضى الفكرية واإلعبلمية، وُب 
لسجوف، وُب كبل النظريتْب.. يغيب الديكتاتورية ٱبتفي اإلنساف ا٤بفكر ُب غياىب ا

 اإلنساف ا٤بفكر، والفكر الصحيح.

وأقرب تشبيو للفرؽ بْب الدٲبقراطية والديكتاتورية ىو فرؽ اللوف بْب الضباب 
والظبلـ؛ حيث يكوف التقابل التاـ ُب اللوف األبيض واألسود بنتيجة واحدة: وىي انعداـ 

 الرؤية.

ة ُب مواجهة اإلسبلـ ٥با غاية ثابتة وىي الصد عن وجوىرية النظرية السياسية ا١باىلي
 سبيل اهلل.

 والصد عن سبيل اهلل كغاية سياسية جاىلية لو خطوط محددة: 

 «.قتل األنبياء والذين يأمروف بالقسط من الناس: »منع ظهور الدين -

-، من خبلؿ الَبكيز على الزعامة منع حدوث االمتداد إذا فرض الظهور -
َوِإْذ يَْمُكُر ِبَك الَِّذيَن  }كما قاؿ سبحانو:   -رسوؿ ا٣بروج من مكةكمحاولة منع ال

ُر الَماِكرِينَ   {َكَفُروا لِيُْثِبُتوَؾ َأْو يَػْقتُػُلوَؾ َأْو ُيْخرُِجوَؾ َويَْمُكُروَف َوَيْمُكُر اهلُل َواهلُل َخيػْ
 .[15]األنفاؿ: 

فسر رستم قائد  إذا فرض ىذا االمتداد، كما التفسير غير الحقيقي لالمتداد -
 «.ما أخرجكم إال ا١بوع»الفرس خروج ا٤بسلمْب للقتاؿ بقولو: 
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 فإذا ظهر الدين وفرض وجوده وتحقق امتداده.. نشأت خطوط أخرى:

 : العلمانية.منع الدين السياسي -

وُب منع الدين السياسي عشنا فَبة ٛبتد على األقل منذ حركات اإلحياء القومي ُب أعقاب 
ة األوىل وحٌب ىذه اللحظة؛ حيث يدور التصور حوؿ حقيقة واحدة، تدور وتنبع ا٢برب العا٤بي

من مبدأ تقييد الداللة السياسية لئلسبلـ، وإبعاده بصورة أو بأخرى من ا٢بركة السياسية ومن 
واقع الصراع السياسي.. قبل ا٢برب العا٤بية بدعوى العلمانية، وبعد ا٢برب بدعوى االشَباكية 

 .(1)ليد اإلسبلميةوتقييدىا للتقا

« االنتساب العاطفي»، للتحوؿ بالناس إىل مرحلة مقاومة السلفية ونشر البدع -
 ا٣باطئ: التصوؼ..

 اال٫ببلؿ واإلدماف.. «:االقتالع العاطفي»ثم مرحلة  -

 ..ثم اقتالع الجذور التاريخية -

حيث يتم ىدـ  ومثاؿ ىذه احملاولة ما يتم ُب ببلد العامل ا٤بنتسبة إىل اإلسبلـ مثبل؛
فكرة ا٣ببلفة تارٱبيِّا من خبلؿ الفكر العلماين، وتأكيد االنتساب ٤برحلة ما قبل االنتساب 

إلضعاؼ االنتساب اإلسبلمي التارٱبي، وتغيّب اآلثار وا٤بعامل  -مثل الفرعونية ُب مصر-
 .(2)الدالة على االنتساب اإلسبلمي التارٱبي ٥بذه الببلد

                                      
 ( سلوؾ ا٤بمالك ُب تدبّب ا٤بمالك. كتاب الشعب.1)
سم شارع عمرو بن العاص إىل شارع كورنيش النيل، فَبى البلفتة وقد كتب عليها شارع كورنيش ( مثل تغيّب ا2)

 النيل، وٙبت ذلك وٖبط صغّب: عمرو بن العاص سابًقا.
ومثل تغيّب علم ٧بافظة القاىرة الذي ٛبثلو ا٤بئذنتاف اللتاف عند باب زويلة وٙبويلو إىل مشس فوؽ عبارة: ٧بافظة 

 اد آموف رع وذىبت ا٤بئذنتاف.القاىرة.. وبذلك ع
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 .(1)ناس بتشويو الصورة االجتماعية للدعوةالفصل بين الدعوة وال -

وإيقاع الضرر بالعامة بسبب أصحاب الدعوة مثل مقاطعة قريش لبِب عبد مناؼ 
 حٌب يكره الناس ىذه الدعوة.

 وُب ثنايا خطوط الصد عن سبيل اهلل تربز عدة قواعد للسياسة ا١باىلية.

 قواعد السياسة الجاىلية في الصد عن سبيل اهلل:

 دؼ الناقص:قاعدة اله

وتفسّب ىذه القاعدة يرجع ُب حقيقتو إىل أسلوب شيطاين ُب منع اجتماع العوامل 
الٍب يتحقق ّٔا ىدؼ واحد، مثل ىدؼ األمة الواحدة الٍب تعبد رب العا٤بْب، كما ُب 

فيمنع الشيطاف  [92: ]األنبياء {ِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَب ُكْم فَاْعُبُدوفِ }قوؿ اهلل: 
: اهلل عليو وسلم صلى ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بالتعامل مع أحد العوامل بدليل قوؿ رسوؿ اهلل

 .(2)«إف الشيطاف قد أيس أف يعبده المصلوف ولكن في التحريش بينهم»

س أىذه العوامل كلها ولكنو عندما ييوُب األساس فإف الشيطاف ٰباوؿ القضاء على 
الثانية، ٗبعُب أف ا١باىلية قد تسلم ٗبرحلة ال ٛبثل ىدفًا   ىذهنع من ىذا ا٥بدؼ فإنو ٲب

 كامبًل.

ففي مقاومة ا١باىلية للدعوة سياسيِّا فإهنا تنطلق من قاعدهتا األساسية وىي منع 
 الدعوة من الوصوؿ إىل ىدفها الكامل.

                                      
 ( سبق شرح ذلك ُب باب البعد االجتماعي للتصور السياسي.1)
 – 6/17/156( رواه مسلم ُب كتاب صفة القيامة وا١بنة والنار، باب: ٙبريش الشيطاف وبعثو سراياه لفتنة الناس )2)

 نووي(.
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 القاعدة ننتقل إىل واقع الصراع السياسي بْب ا١باىلية واإلسبلـ. ؤّذه

اإلسبلمي الذي تسعى ا٢بركة اإلسبلمية إليو ىو: إقامة ا١بماعة ا٤بسلمة  فا٥بدؼ
 القائمة على التوحيد، وا١بهاد إلقامة الدولة الٍب تقـو ّٔا ا٣ببلفة اإلسبلمية.

 والعوامل الٍب يتحقق ّٔا ىذا ا٥بدؼ ٥با صفة ثنائية، مثل:

 العلم والعمل:

تسمح ا١باىلية بظاىرة علمية  وتبعا لقاعدة ا٥بدؼ الناقص فإنو من ا٤بمكن أف
ظاىرة ينقصها العمل ٗبقتضى ىذا العلم، وال تتعامل مع الواقع، لتحويل الدين إىل 

 ، وعندئذ لن يكوف ىناؾ أي خطر من ىذا العلم على ا١باىلية.ثقافية

وكذلك فإنو من ا٤بمكن أف تسمح ا١باىلية بطرح نظري لقضايا التوحيد.. دوف أف 
طرح النظري أي قوة تبلـز ىذا الطرح للدفاع عنو، وال تبلغ حد يكوف ألصحاب ىذا ال

 ا٤بواجهة إذا كاف ىناؾ ٧باولة للقضاء عليهم إذا أرادت ذلك.
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 الزعامة واألتباع:

وتبعا لقاعدة ا٥بدؼ الناقص فإنو من ا٤بمكن أف تسمح ا١باىلية بظاىرة ٝباىّبية، 
ىداؼ الدعوة، كما ٲبكن أف تسمح ويسمح بأتباع ال ٘بمعهم زعامة توجهها وٙبقق ّٔا أ

 بربوز زعامات مقطوعة الصلة بالناس.

 القوة والسياسة:

وتبعا لقاعدة ا٥بدؼ الناقص فإنو من ا٤بمكن أف تسمح ا١باىلية ٗبمارسة سياسية ال 
ليسهل إيقافها ُب أي وقت، أو توجيهها لصاّب  -ا٢بركات اإلصبلحية-تقـو على القوة 
 السلطة ا١باىلية.

أف تسلم ا١باىلية بوجود كثرة مسلمة ُب واقعها إذا فرضت ىذه الكثرة مثاؿ: 
تركز ُب مقاومة الدعوة إذا وصلت إىل ىذه ا٤برحلة على  -أي ا١باىلية-وجودىا؛ ولكنها 

 الزعامة، فتفرض أو تسمح بنوع من الزعامة ٰبدث ُب ىذه الكثرة تأثّبًا يذىب أثرىا..

 مة.. ىدؼ كامل.ألف الزعامة الصحيحة والكثرة ا٤بسل

 أو تركز على التفريق، ألف الوحدة والكثرة ىدؼ كامل.

وعندما ٙباوؿ ا١باىلية مهمة التفريق فإهنا ال تستغل فقط اختبلفات منهجية بْب 
ىذه الكثرة، ولكنها تسعى إىل إنشاء التناقض الذي تضمن بو عدـ إمكانية ٘باوز احملاولة 

 ا١باىلية ُب التفريق.

ٲبكن نقل قضايا خبلفية تارٱبية مثل إتاحة مساحة كبّبة لفكر  وُب ىذا اإلطار
 إرجائي أو خارجي بْب واقع أىل السنة.

وعندما تعلم ا١باىلية أف الصراع بْب اال٘باىات أو حٌب ٧باولة ٘بمعهم سيستهلك  
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طاقة أصحاب الدعوة؛ فإهنا ستسمح بذلك إذا كاف تقديرىا أف ٧باولة التجمع ىذه 
 إلخفاؽ.ستبوء حتًما با

د القوي، وٙبقيق يحىي االمتداد اإلسبلمي الصحيح الو وعناصر ا٥بدؼ الكامل 
 النقص ٲبكن أف يأٌب بفقد أي عنصر من ىذه العناصر.

 قاعدة الخطر األوؿ: 

وُب مقاومة ا١باىلية للدعوة ُب حاؿ االمتداد الواسع.. فإف أعداء الدعوة يصّنفوف 
يقوموف بَبسيخ االختبلفات ا٤بنهجية بْب ا٘باىات أصحأّا تصنيفا فكريِّا وأمنيِّا، و 

الدعوة، ووضع العناوين والتسميات للكيانات ا٤بختلفة ٗبضموهنا ومصطلحاهتا ا٤بنهجية؛ 
ليسهل التعامل مع كلٍّ منها على حدة، واالنفراد بأخطرىا عليهم، ٍب تتعامل مع اآلخرين 

٣بط الذي سيتم الَبكيز عليو من بأسلوب ٨بتلف ٰبقق نوًعا من األماف واالنفصاؿ عن ا
 جانب ا١باىلية.

تواجو ّٔا الدعوة ىذا األسلوب.. ىي اليقْب بأف ا١باىلية ترفض  الٍبوالقاعدة 
 «.اإلسبلـ»تقبل ٦برد كلمة  اإلسبلـ كلية، بل ال

 قاعدة االتجاىات الوىمية للصراع:

اجهة.. فإهنا تطرح إىل ٙبويل الدعوة عن اال٘باه الصحيح للمو  ا١باىلية ىفعندما تسع
ا٘باىات وٮبية للصراع، تُقنع الذين يفكروف ُب مصلحة الدعوة بالتحرؾ ُب ىذه 
اال٘باىات من خبلؿ مواقف غّب حقيقية إلثبات فاعلية ىذه اال٘باىات، مثل السماح 

، ومثل حادثة (1)ببعض النتائج السياسية ا٤بأخوذة من ا٤بمارسة الٍب ٙبولت إىل ىذا اال٘باه

                                      
 ٍب انتهت إىل ال شيء، وحالًيا: التجربة الَبكية.( أبرز مثاؿ على ذلك: تارٱبًيا: التجربة النيابية األردنية ال1)
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مريكية خبلؿ عمل صحفي قامت بو الصحف األمريكي نيكسوف من األالرئيس إسقاط 
لتصبح تلك ا٢بادثة ٭بوذًجا ٰبتذى بو، ولكي «.. ووتر جيت»والٍب عرفت باسم فضيحة 

 يقولوا بعد ذلك:

السلطة الرئاسية،  يأف النظاـ الدٲبقراطي استطاع بالوسائل الدستورية )!( ٚبط -
 ا، ومن ٍب اإلطاحة بو!حقة الرئيس قضائيِّ وكشف ا٤بؤامرة ا٤بدبرة، ومبل

أف العمل اإلعبلمي والصحفي لديو القدرة على تغيّب الواقع السياسي مٌب  -
 امتلك ا٤بعلومة.

بينما ىي مناورة سياسية للتغطية على صراعات مراكز القوى الٍب تدير الصراع من 
 لنتيجة الصراع.« سينمائي»وراء الكواليس، وتقـو بعمل إخراج 

 عدة سرقة الكفاح:قا

والواقع أف َتَدخُّل ا١باىلية بعد أف تقطع الدعوة شوطًا ىائبًل من طريقها وتقَبب من 
ٙبقيق ىدفها.. لو أمثلة تارٱبية ٧بددة، نضرب ٥با مثبًل قدٲبًا من دعوة موسى.. وىو 
موقف السامري والعجل بعد أف مرت أشد مراحل الدعوة قسوة وشدة وىي فَبة تعبيد 

لبِب إسرائيل، حيث ًب ا٣بروج من مصر؛ ليكوف وقوؼ موسى ببِب إسرائيل بْب فرعوف 
يدي اهلل عند جبل الطور ألخذ التوراة وإقامة دولة ا٢بق ا٤بنشودة، وإذا ٗبوسى يتعجل 
اللقاء فيسبق بِب إسرائيل وتغيب القيادة ليظهر السامري متبنًيا ا٥بدؼ الذي حدده 

 جل لتلقي الشريعة.موسى من قبل وىو لقاء اهلل عز و 

فيأمر السامري بِب إسرائيل ٔبمع ا٢بلي، وىو التصرؼ الذي جعل من كل بِب 
 إسرائيل صناًعا مشاركْب ُب خطيئة العجل.

وعندئذ انفصلت ٝباىّب بِب إسرائيل عن دعوة موسى، فلم يسمعوا ألخيو ىاروف 
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بة السامري ىو أف وتوجهوا ٫بو العجل، واحتل السامري موقع الزعامة، وكاف مضموف ٘بر 
اقَباب الدعوة من ٙبقيق أىدافها ال ٯبعل ا١باىلية تسلم باألمر الواقع، بل ٙباوؿ احتواء 

 ىذه النتيجة، وإعادهتا إىل فَبة الضعف األوؿ..

 ومن ا٤بثل القدمي.. إىل الواقع ا٢بديث.. بنفس ا٤بضموف.

ا٤بواقف الفارقة ُب ا بلغت خطورهتا أف كانت ٛبثل أخطر مواقف تارٱبية خطّبة جدِّ 
تاريخ ا٢بركة اإلسبلمية.. وٗبضموف واحد مل يتمكن فيو أصحاب ا٢بركة اإلسبلمية من 

من الوقوع ُب  اهلل عليو وسلم صلى مر الزماف، مع ٙبذير رسوؿ اهلل ىمنع ىذا التكرار عل
 .(1)«ُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّتَػْينِ ال الَ يُػْلدَغُ »نفس ا٣بطأ مرتْب بقولو: 

ا١بهاد ومقاومة  إىلفمنذ سقطت ا٣ببلفة قامت حركات اإلحياء اإلسبلمي بالدعوة 
 ُب كل األقاليم اإلسبلمية.. -اإل٪بليزية والفرنسية-ا١بيوش الصليبية 

ُب مصر بزعامة مصطفى كامل، ورشيد رضا، و٧بب الدين ا٣بطيب، ومصطفى 
ومعو صاّب حرب الذي أسس الشباف  الرافعي، ٍب بقيادة حسن البنا واإلخواف ا٤بسلموف،

 ا٤بسلمْب.

 وُب ا١بزائر قامت حركة ٝبعية العلماء بقيادة العبلمة عبد ا٢بميد بن باديس..

وكذلك ُب ليبيا قامت دعوة ا١بهاد ضد اإليطاليْب إسبلمية خالصة بزعامة عمر 
ة ا٤بختار.. حٌب ٙبوَّلت بعد وقت طويل من ا١بهاد عن عقيدة أىل السنة وا١بماع

 بواسطة إدريس السنوسي الذي جاءت بعده الثورة الليبية.

وُب كل ىذه التجارب كانت النتيجة واحدة: ٪باح السامري ُب اخَباؽ ا٢بركة، وسرقة 
                                      

 (.302/ 20( صحيح البخارى ) 1)
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 الكفاح!

 :فو راسة، كانت ٘بربة اإلخواف ا٤بسلمغّب أف أخصب ىذه التجارب وأحقها بالد

 اإلخواف المسلموف وثورة يوليو:

قف موقف عبد الناصر والثورة من دعوة اإلخواف؛ حيث بلغت وكاف أشد ىذه ا٤بوا
 دعوة اإلخواف مرحلة كانت فيها من السلطة قاب قوسْب.

 لقد كاف اإلخواف ا٤بسلموف أقوى كياف سياسي:

 قضية ومشروع حضاري. -

 زعامة تارٱبية. -

 عناصر قيادية ذات كفاءة عالية. -

 قدرة تنظيمية حركية ىائلة. -

ية داخل ا١بيش والشرطة، ابتداًء من عزيز ا٤بصري الذي كانت قيادات عسكر  -
 عبلقتو ٕبسن البنا وثيقة جدا.

مقاتلوف حققوا بطوالت ضد اليهود ُب فلسطْب واإل٪بليز ُب القناة صنعت موقًفا  -
 تارٱبيِّا حقق أكرب رصيد من التقدير واإلكبار ُب نفوس الناس.

متعاطفة تكاد تستوعب الشعب ا٤بصري  قاعدة ٝباىّبية ضخمة منتمية ومؤيدة و  -
 كلو.

 القضاء على ىذا كلو؟! اإلسبلـكيف استطاع أعداء 
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 وإذا التجربة تبدأ ٕبلقتها األوىل: تغييب القيادة بقتل اإلماـ حسن البنا.

ٍب ا٢بلقة الثانية: وىي تبِب نفس األىداؼ الٍب طرحتها دعوة اإلخواف ُب خطتها 
رة ىي مضموف رسالة اإلخواف ا٤بسلمْب، فتحولت اإلصبلحية، فكانت أىداؼ الثو 

 .(1)عن دعوة اإلخواف وتوجهت ٫بو الثورة -ُب أغرب صورة-ا١بماىّب 

ضح أف أخطر عناصر ٘بربة السامري وعبد الناصر.. يت وٗبقارنة سريعة بْب ا٤بثلْب:
 .(2)التوافق ىو التدخل ُب مرحلة ما قبل ٙبقيق ا٥بدؼ

                                      
اتصل ٧بمد ٪بيب تليفونًيا با٤بنزؿ وطلب »( أكد األستاذ ٧بمد قطب ىذه ا٢بقيقة ُب كلمة مسجلة لو، قاؿ فيها: 1)

لى كتابك: العدالة الكبلـ مع سيد وقاؿ لو: ٫بن تبلميذؾ تتلمذنا على مقاالتك ُب ٦بلة االشَباكية وع
االجتماعية، ونريد أف تكوف أنت مستشارنا ُب األمور الداخلية فذىب إليهم واحتفوا بو احتفاًء شديًدا ُب مبدأ 

كما أكد أف « األمر على أساس أنو أستاذىم الذي وجههم، وما كاف يعرفهم وال كاف التقى ّٔم أبًدا قبل ذلك،
ة األوىل من عمر الثورة ُب توجيو رجا٥با ُب األمور الداخلية، حٌب تبْب األستاذ سيد قطب عمل طواؿ األشهر الست

 لو النفوذ األمريكي على رجا٥با، فامتنع عن التعاوف معهم.
الٍب أطاحت بأسرة ٧بمد علي  -وقد اهتمت قيادات اإلخواف صراحة ٝباؿ عبد الناصر بأنو اختطف ٨بطط ثورة يوليو

الٍب قاؿ إهنا كانت صاحبة فكرة الثورة وا٤بخطط « اإلخواف ا٤بسلمْب»من ٝباعة  -1952من ا٢بكم ُب عاـ 
األوؿ ٥با، وإنو كاف على اطبلع با٤بخطط ٕبكم انتمائو إليها آنذاؾ، لكنو بادر بتنفيذه من خبلؿ تنظيم 

ة ( خوفا من قياـ ا١بماعة بالثورة والسيطر CIA، بتعليمات من جهاز ا٤بخابرات األمريكية )«الضباط األحرار»
 على ا٢بكم ُب مصر.

ىذه ا٤بعلومات ُب مذكراتو الٍب  -إباف ثورة يوليو-( أكد مدير ٧بطة ا٤بخابرات األمريكية ُب منطقة الشرؽ األوسط 2)
ىي الٍب دبرت وخططت ونفذت الثورة من خبلؿ ٦بموعة من  CIA وأكد فيها أف الػ 1970نشرىا عاـ 

على صدؽ ادعاءاتو، وقد عرضت ىذه االدعاءات على كثّب من العمبلء، وعرض الكثّب من األدلة الٍب تربىن 
رموز ا٤برحلة الناصرية، وأٮبهم ىيكل، فلم يستطيعوا تكذيبها، أو إثبات زيفها، بل إف خالد ٧بيي الدين أحد 

« كّبميت روزفلت»أعضاء ٦بلس الثورة اعَبؼ أف عبد الناصر كاف على عبلقة با٤بخابرات األمريكية عن طريق 
 س األمريكي لثورات ا٤بنطقة..ا٤بهند

أف عبد الناصر كاف لو اتصاالت  1948وكذلك صرح اللواء معروؼ ا٢بضري أحد قادة ا١بيش ا٤بصري ُب حرب عاـ 
مع اليهود أثناء حصار الفالوجة، وطلب عبد الناصر منو شخصيِّا التعاوف مع ضابط ا٤بخابرات اإلسرائيلية 

ف ُب الكنيست اإلسرائيلي بأف انقبلبًا عسكريِّا سيقع ُب مصر سيكونوف وقبل الثورة صرح بن جوريو «.. كوىْب»
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ا٤بَبتب على  الضرر تارٱبيْب ٰبقق اإلدراؾ التاـ ٢بجمولعل مضموف ىذين ا٤بثلْب ال
 غياب القيادة ُب واقع الدعوة.

أما ا٢بد النهائي ٥بذا ا٣بطر فهو أف تغيب القيادة برغبتها وإرادهتا؛ والعلة الثابتة دائًما 
 ُب ىذه الغيبة ىو الزىد ُب السلطة الذي يفهم على أنو إخبلص و٘برد.

ا إذا كاف ىذا الزىد ال ٱبرج بالسلطة عن إطار الدعوة وىذا الفهم قد يكوف صحيحً 
وأصحأّا ا٢بقيقيْب، أما أف يزىد أصحاب الدعوة ُب السلطة لتكوف ُب أيدي أعدائها 

 فتلك ىي ا١برٲبة الكربى.

وىذا عمر مكـر أكرب الشيوخ ُب مصر الٍب كانت ُب مرحلة االنقياد التاـ لزعامة 
د علي ُب أغرب تصرؼ تارٱبي بدأت بو أكرب مرحلة العلماء يسلم قيادة الببلد حملم

 تواجد علماين ُب مصر.

وغاية السياسة ا١باىلية الثابتة ىي: الصد عن سبيل اهلل، حيث ٙباوؿ ٙبقيقها 
ٗبضموف ثابت، ىو البحث دائًما عن أشد فَبات الضعف التارٱبي للدعوة اإلسبلمية.. 

الواقع، لتعيد الضعف ا٤برتبط بتلك  ٍب ٙبليلها و٧باولة إعادهتا بكل عناصرىا إىل
 العناصر..

 واَلف تحاوؿ الجاىلية إعادة بعث ىذه المراحل بكل عناصرىا:

 إحياء الصراع الديِب من خبلؿ إعادة ا٢بروب الصليبية. -

 إحياء الصراع الطائفي، عن طريق تأجيج الصراع السِب الشيعي. -

                                      
 أشد فرًحا بو من ا٤بصريْب أنفسهم..
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الصوفية بفسادىا االعتقادي إحياء الصراع ا٤بذىيب من خبلؿ نفخ الروح ُب  -
وجهلها وسلبيتها وعدائها ألىل السنة، وإعادة إحياء ا٤بذاىب ا٤بيتة كا٤بذىب الظاىري، 

 واألشعري وغّبٮبا.

وبعد قواعد السياسة ا١باىلية األصلية ٭بتد إىل أخطر عناصرىا )عناصر ا٤بمارسة 
 السياسية ا١باىلية(: ا٤بكر السيئ.

 المكر السيِّئ:

لغلبة الصفة عليو، وألف ٦برد التدبّب  التدبّب ا٣بفي، وقد وصفو اهلل بالسوء؛ وا٤بكر ىو
 ا٣بفي قد يكوف للخّب.

 وخطر ا٤بكر السيئ يرجع إىل عدة حقائق: 

أننا على وجو ا٢بقيقة ال نتحمل ىذا ا٤بكر؛ ألف اهلل وحده ىو القادر عليو، وىو  -
ُىْم َوِعْنَد َوَقْد َمَكُروا َمْكرَ }و تعاىل: سبحانو الذي يصده عنا، وىذا ا٤بعُب مأخوذ من قول

 .[36]إبراىيم:  {اهلِل َمْكُرُىمْ 

وأننا ال نستطيع صّد ىذا ا٤بكر؛ ألف الفاعلية ا٣ببيثة للمكر ا١باىلي كادت أف تزيل  -
 .[36: ]إبراىيم {َوِإْف َكاَف َمْكُرُىْم لِتَػُزوَؿ ِمْنُو الِجَباؿُ }ا١بباؿ، وىو ا٤بأخوذ من قولو تعاىل: 

وا٤بوقف الصحيح ُب مواجهة ا٤بكر ا١باىلي ىو الصرب على ىذا ا٤بكر عندما يكوف 
لو أثر ُب الواقع، وإمهاؿ الكافرين رويًدا حٌب ترى الفعل اإل٥بي ردِّا على ىذا ا٤بكر؛ ألننا  
كطرؼ من الدعوة خارجْب فعبًل من دائرة ا٤بكر بْب اهلل وأعدائو، وىو ا٤بأخوذ من قولو 

 ]الطارؽ: {ِإنػَُّهْم َيِكيُدوَف َكْيًدا * َوَأِكيُد َكْيًدا * َفَمهِِّل الَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم رَُوْيًدا}: سبحانو

30- 37]. 
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ولذلك تكوف أوؿ صيغ الفعل اإل٥بي ُب رد ا٤بكر ا١باىلي ىو ارتداد أثره على 
 .[31]فاطر:  {ِإالَّ بَِأْىِلوِ  ُر السَّيِّئُ َواَل َيِحيُق الَمكْ }مدبريو، وىو ا٤بأخوذ من قوؿ اهلل: 

ذلك أننا غّب قادرين على وجو ا٢بقيقة على صد ا٤بكر ا١باىلي؛ ألنو مكر دائم ال 
 {َمْكُر اللَّْيِل َوالنػََّهارِ  َبلْ }يتوقف ٢بظة، وىو ا٤بأخوذ من قولو سبحانو: 

 .. وال يكوف زمن إال ليل أو هنار.[11]سبأ: 

ىو أف نقف بالدعوة ا٤بوقف أيًضا  كر ا١باىليوا٤بوقف الصحيح ُب مواجهة ا٤ب -
 الصحيح ونعطيها وجودىا الشرعي الذي تستحق بو الدفاع الرباين عنها وعن أصحأّا.

و٩با ٯبعلنا نؤكد على االلتزاـ الشرعي ا٤بطلق ُب مواجهة ا١باىلية ىو استحقاؽ الدفاع 
و العملي، وىذه ىي اإل٥بي عن الدعوة، حٌب لو خالف ذلك مقتضى التفكّب العقلي أ

 طبيعة التصور السياسي للحركة اإلسبلمية.

 فبل غدر وال خيانة؛ ألف اهلل ال ٰبب ا٣بائنْب..

 وال ظلم؛ ألف اهلل ال ٰبب الظا٤بْب..

 ثابتة ُب كل ٘بارّٔا مع اإلسبلـ: اغّب أف ٤بكر ا١باىلية خطوطً 

عوة، وىي ا٤برحلة ا٥بادفة إىل القضاء على أصحاب ىذه الد التعذيب والقتلمرحلة 
 الٍب تظن كل ا١باىليات أهنا ا٤برحلة ا٢با٠بة والنهائية.

ولكن ا٤بفاجأة تكوف عندما تتجاوز الدعوة ىذه ا٤برحلة، فيتجو التفكّب ا١باىلي إىل 
 مرحلة تقليدية أخرى وىي: 

، ومعناه: حشد كل القوى ا١باىلية وكل أساليبها ُب مواجهة شاملة مع االستنفار العاـ
عوة، وىي ا٤برحلة الٍب يرتفع فيها العداء للدعوة إىل ا٤بستوى القومي، وتتحرؾ فيها ا١باىلية الد
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ُب كل اال٘باىات األمنية والسياسية واإلعبلمية واالجتماعية، وتكوف صيغة االستنفار العاـ: 
 .[6]ص:  {ِف اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى َآِلَهِتُكْم ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء يُػَرادُ أَ }

: اثبتوا على آ٥بتكم الٍب كادت {َواْصِبُروا}: ٙبركوا ُب كل اال٘باىات، {اْمُشوا}
متفق عليها بْب ا١بميع،  : إهنا خطة ٧بكمة{ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء يُػَرادُ }الدعوة تنسفها نسًفا، 

 ولكلٍّ دوره فيها.

 ويثبت أصحاب الدعوة ثباتًا يستحقوف بو التأييد من اهلل.
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ىالغصلىالثاني

ىمحاورىالنظروظىالدوادوظىالجاهلوظ

 المحور اإلعالمي: -1

، وسيكوف أخطر عناصر ىذه ا٤بقاومة: ا٤بواجهة اإلعبلمية  ولكن ا١باىلية تقاـو
 ا١باىلية للدعوة اإلسبلمية.. وسيَبكز احملور اإلعبلمي ىو اآلخر على عدة ركائز:

ة واحدة ٱبلو فيها إىل ٕبيث ال تدع الداعية ٢بظ المتابعة الدقيقة ألصحاب الدعوة -
الناس، وىذا أبو ٥بب ٰبقق أعلى مستويات ا٤بتابعة، حيث يسّب وراء الرسوؿ وىو يدعو إىل 

 دين اهلل ليقوؿ للناس ُب آخر كبلمو: ىذا ابن أخي.. ال تصدقوه.

ومنذ أف انتشرت الشياطْب ُب ٝبيع األرض مل تقف ا٤بتابعة عند حد إقليمي أو 
الكتاب أنو كما كانت ا٤بتابعة ُب مكة كانت ُب ا٤بدينة، وقد  مستوى دويل، وقد مر ُب

مر كيف أرسلت قريش إىل عبد اهلل بن ُأيبٍّ تعتب عليو وجود الرسوؿ ُب ا٤بدينة وهتدد 
 بالتدخل العسكري إلهناء ىذا الوجود.

بن اوليس ىناؾ من دليل على دقة ا٤بتابعة العا٤بية للحركة اإلسبلمية من حادثة كعب 
 . (1)مالك

.. مثلما بأمراض وعقد نفسية التأكيد على إصابة أصحاب الحدث اإلسالمي -
 {ِإْف نَػُقوُؿ ِإالَّ اْعتَػَراَؾ بَػْعُض َآِلَهِتَنا ِبُسوءٍ }قاؿ قـو شعيب لنبيهم بعد إعبلف دعوتو: 

                                      
أف ملك غساف ٤با علم بأمر رسوؿ  -وكعب بن مالك أحدىم–( جاء ُب قصة الثبلثة الذين ٚبلفوا عن غزوة تبوؾ 1)

أَمَّا بَػْعُد: فَِإنَُّو َقْد بلغِب أَفَّ »ل نبطي جاء فيها: اهلل للمسلمْب ٗبقاطعة الثبلثة، أرسل رسالًة إىل كعب مع رج
 «..َصاِحَبَك َقْد َجَفاَؾ، ومََلْ ٯَبَْعْلَك اللَُّو ِبَداِر َىَواٍف َواَل َمْضيَػَعٍة، فَا٢بَْْق بَِنا نُػَواِسك
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.. ومثلما قالوا لرسوؿ اهلل بعد إعبلف النبوة: إف كاف أصابك شيء طلبنا لك [03]ىود: 
 .(1)األطباء

، وذلك من خبلؿ تصويرىم ُب أذىاف التنفير الدائم للناس من أصحاب الدعوة -
الناس ُب صورة سيئة، وىذه ىي الفكرة القدٲبة الٍب مارسها فرعوف عندما قاؿ عن 

ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َواَل َيَكاُد يُِبينُ }موسى:  ـْ َأنَا َخيػْ ؛ وذلك [02]الزُّخُرؼ:  {َأ
ر ٤با آداهتاـ بِب إسرائيل ٤بوسى بأنو  العقدة الٍب كانت ُب لساف موسى، وكذلكبسبب 

يَا َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتُكونُوا  }: وجدوه ال يستحم معهم، وجاء ذلك ُب قوؿ اهلل
 .[69األحزاب: ] {َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى فَػبَػرََّأُه اهللُ ِممَّا قَاُلوا وََكاَف ِعْنَد اهلِل َوِجيًها

ىذه الفكرة القدٲبة الٍب ُٛبَاَرُس باألساليب ا٢بديثة وا٣بربات الفنية، ونظرة واحدة إىل 
 صور ا٤بقبوض عليهم ُب قضايا إسبلمية تؤكد لك ىذه ا٢بقيقة.

تصنع الصور باألساليب ا٢بديثة، ٕبيث تظهر: الزيغ ُب النظرات، والببلىة ُب 
، والشعاثة ُب الشعر، والشراسة ُب ا٤ببلمح.. وخلفيات الوجوه؛ إلثبات اال٫براؼ والتيو

 مظلمة سوداء.. وصفحات ا١برائد ىي ا٤بستند والدليل..

كل ىذا ضروري ُب مهمة اإلعبلـ ا١باىلي، وكلو نابع من النظرية األساسية لئلعبلـ 
 ا١باىلي بصورة ٧بددة!

 هانة.وا٢بقيقة: أف النظرية اإلعبلمية بصورة ٧بددة.. ىي السحر والك

نَّ ا١بِ  َأملَْ تَػرَ »وىذا ىو إعبلـ ا١بن والشياطْب ببعثة النيب.. يقوؿ فيو أحد الشياطْب: 
 «..ِقبلِص َوَأْحبلِسَهابِال َوِإْببلَسَها، َويَْأَسَها ِمْن بَػْعِد ِإْنَكاِسَها، َو٢بُُوقَػَها

                                      
 (.315، 314/ 1( انظر ابن ىشاـ )1)
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صارًخا قط أشد صوتًا  (1)ويقوؿ شيطاف آخر وذلك بعد أف صرخ صرخة مل أ٠بع
وىكذا يكوف األسلوب «.. يا جليح أمر ٪بيح رجل فصيح يقوؿ: ال إلو إال اهلل»نو: م

 مؤثرًا.

 أسلوب ا١بن والسحرة..

 الصرخة ا٤بؤثرة واألخذ بالقلوب.

 الصيغة االستفزازية للعقل.. ماذا تعِب الصرخة؟!

 ..(2)صورة امرأة سوداء مثّبة لشعرىا

 ية ٕبتة.صوت.. صورة.. عبارة.. أسلوب.. عناصر إعبلم

 والتكرار أخطر عناصر اإلعبلـ.

ا٣برب الصادؽ ٔبانب مائة كذبة.. نظرية ا١بن ُب ٙبقيق التصديق ىي نفس نظرية 
 .(3)فيكذب الكاىن مائة كذبة. األنباء.

 وىذه ىي عناصر اإلعبلـ الشيطاين.

َؼ زُْخرُ }و٤با كاف األمر متعلًقا بالتفاعل العقلي والنفسي فبل بد أف يكوف اإلعبلـ: 
 . عناصر إعبلمية جاىلية ٕبتة..[332]األنعاـ:  {الَقْوِؿ ُغُرورًا

زخرؼ القوؿ: لئلقناع ٗبا ال حقيقة لو أو مضموف.. إقناع بالظاىر والشكل 
                                      

 (.3866ي ُب ا٤بناقب، باب إسبلـ عمر )( القائل عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو.. رواه البخار 1)
 ( صورة ا١بنية الٍب كانت مرتبطة بالصنم الذي ٠بع الصوت عنده.2)
 ( كما قاؿ النيب تصعد الشياطْب تسَبؽ السمع فلتسمع ا٣برب فتلقيو إىل الكاىن فيكذب مائة عليو كذبة.3)
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 واألسلوب، وىذا ىو الزخرؼ.. أما غرورًا: فهو التغرير.

 وألف اإلعالـ الجاىلي أداة للتعامل مع اإلنساف، فقد تطلب ذلك عدة خصائص:

 الشكل ا٤بنطقي. -

غزوة بدر: اللهم  والصفة ا٤ببدئية، كما حاوؿ أف يبدو ّٔا أبو جهل عندما قاؿ ُب -
 .(1)ؼ فأحنو الغداة. فكاف ا٤بستفتحعرَ يُ تانا ٗبا ال آأقطعنا للرحم و 

فَػرََّؽ الناس، وَخرََّب »السمة اإلنسانية، كما قاؿ عقبة بن أيب معيط ُب اإلسبلـ:  -
 .. (2)«لولد يقتل والدهالديار، وجعل ا

وكما ٙباوؿ ا١باىلية اليـو ٘باوز حقيقة الدين بزعم ا٤بفاىيم اإلنسانية: ا٢برية، 
 اإلخاء، ا٤بساواة.

واإلعبلـ ا١باىلي ىو وسيلة ا١باىلية العقلية والنفسية ُب اإلنشاء واإلبقاء على الكفر 
تابعة بالكفر، وىو ا٤بقاـو والفساد، وىو ساحر ا٢بكم ا١باىلي.. احملقق ٤بهمة الرضى وا٤ب

 للكراىية العارضة ٥بذا الكفر.

ومن أجل ذلك ال بد من االستيعاب الكامل لوقت اإلنساف وعمره، ٕبيث ال  -
 .[11]سبأ: {َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنػََّهارِ }تفوت ٢بظة دوف أف تكوف فتنة، كما قاؿ سبحانو: 

شرية كهدؼ لئلعبلـ، ولعل مؤٛبر الندوة وال بد من التناسب الدقيق مع العقلية الب -

                                      
 (.5/431( أخرجو أٞبد ُب مسنده )1)
 (.317 -314/  1األثر ذكره ابن ىشاـ ُب السّبة )( ىي ٦بموعة آثار ومنها ىذا 2)
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 .(1)الذي حاوؿ االتفاؽ على وضع وصف للقرآف دليل على ىذا التناسب

وال بد من األسلوب ا٤بؤثر السهل العبارة الٍب ٚبرج من ىذا الفم ليتلقفها ا١بميع  -
بن سلوؿ ىو أستاذ ىذا التعبّب افتصبح على ٝبيع األلسنة.. وا٢بقيقة أف عبد اهلل 

 «.٠بّْن كلبك يأكلك»عبلمي ا١باىلي.. فهذه عبارة من عباراتو: اإل

ولكن كل عناصر اإلعبلـ ا١باىلي ال ترى ٦بتمعة إال ُب مواجهة أي حدث 
 : العناصر المباشرة المواجهة للحدثإسبلمي؛ عندئذ تكوف 

مثلما قاؿ أبو ٥بب تعقيًبا على إعبلف الرسالة من  التهوين من شأف الحدث: -
، (2)«تبِّا لك طوؿ يومك أ٥بذا ٝبعتنا»من فوؽ جبل مكة:  اهلل عليو وسلم لىص النيب

، األمر الذي ال يستحق ا١بمع «طوؿ يومك»وكأف حدث الرسالة لن يبَق إال يـو إعبلنو 
 «.أ٥بذا ٝبعتنا؟!»

، حٌب قطع الصلة بين أفراد الحدث والواقع االجتماعي الذي تم فيو الحدث -
اهلل  صلى اد امتداد اجتماعي.. مثلما قاؿ عروة بن مسعود لرسوؿ اهلليكوف ٥بؤالء األفر  ال

حٌب أفهمو ابن أخيو أهنم ليسوا أوشابًا  .: جئت بأوشاب الناس لتفض بيضتكعليو وسلم
 وقاؿ لو: اخفض يدؾ عن ٢بية رسوؿ اهلل ،وكاف يلبس ا٤بغفر على وجهو فضرب يد عمو

 .(3)٧بمد؟ قاؿ: ىذا ابن أخيك فقاؿ عروة: من ىذا يا اهلل عليو وسلم صلى

مثلما استشار ا٤بشركوف اليهود ُب أمر الدعوة،  إعالف أنهم ليسوا على شيء.. -
فأخربىم اليهود أف ا٤بشركْب أفضل من ا٤بسلمْب، وكما قاؿ القرآف على لساف اليهود ُب 

                                      
( نقوؿ: كاىن.. ليس بزمزمة الكهاف، نقوؿ: ٦بنوف.. ليس ٖبنق ا١بنوف، نقوؿ: شاعر.. ليس بالشعر وال سجعو، 1)

 ٍب اتفقوا على أف يقولوا: سحر، قائلْب: إنو يفرؽ بْب ا٤برء وأبيو وأخيو وزوجتو.. )يراجع البخاري ومسلم(.
 ( إىل البخاري ومسلم.701/  6ه السيوطي ُب الدر )( وعزا2)
 ( سبق ٚبرٯبو.3)
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 .[03]النساء:  {َىُؤاَلِء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َسِبياًل }ا٤بشركْب: 

مثلما زايد ا٤بشركوف على ا٤بسلمْب بسقاية  المزايدة على أصحاب الدعوة.. -
َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة الَحاجِّ َوِعَمارََة }: البيت وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ، فأنزؿ اهلل عز وجل

يثة للمزايدة . والصورة ا٢بد.[39]التوبة:  {َن بِاهلِل َواليَػْوـِ اََلِخرِ الَمْسِجِد الَحَراـِ َكَمْن َآمَ 
 على أصحاب أي حدث إسبلمي تافهة نفس التفاىة القدٲبة.

فعندما حدثت ٧باولة الفنية العسكرية، ًب ٚبصيص أماكن خاصة للسيدات ُب 
ا٤بواصبلت، وزيادة الربامج الدينية ُب وسائل اإلعبلـ، واالىتماـ بأقرب مناسبة دينية 

 وا٤ببالغة ُب االحتفاؿ ّٔا.

ة أثر أي حدث إسبلمي فإهنا بعد أف ٛبارس رد الفعل اإلعبلمي ولكي ٛبنع ا١باىلي
ا٤بذكور سابًقا بعناصره.. فإهنا تبحث عن أخطاء يغلب الظن فيها أهنا ال تناؿ تأييد 

 الناس..

مثل قوؿ اليهود للرسوؿ: ما بالك تنهى عن الفساد ُب األرض وتقطع الشجر؟! فرد 
 .(1)القرآف عليهم مبيًنا تفسّب ا٤بوقف

ُب سرية فقتلوا بعض  اهلل عليو وسلم صلى ثلما أخطأ بعض من أرسلهم الرسوؿوم
ا٤بشركْب ُب الشهر ا٢براـ، فأرسلوا إىل رسوؿ اهلل وقالوا: ما بالك تقتل ُب الشهر 

 .(2)ا٢براـ؟!

َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر الَحَراـِ ِقَتاٍؿ }فرد عليهم مقررًا ُب البداية خطأ ىذا الفعل: 
                                      

 ( يراجع البعد القدري للنظرية السياسية.1)
( إىل ابن جرير وابن ا٤بنذر، وابن أيب حاًب والطرباين والبيهقي ُب السنن عن 1/448( عزاىا السيوطي ُب الدر )2)

 جندب بن عبد اهلل.
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 .[237]البقرة:  {ُقْل ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبيرٌ  ِفيوِ 

 ، ىذا أساس ا٢بكم.. لكن الذين قَتلوا مل يكونوا يعلموف أهنم دخلوا ُب األشهر ا٢بـر
 فهذا اعتذار عن الفعل.

وإذا مل يكن ىذا السؤاؿ ٦برد تشنيع با٤بسلمْب وكاف حرًصا على حرمات اهلل.. 
َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اهلِل وَُكْفٌر ِبِو }هنا: فهناؾ حرمة أكرب وقعوا ىم فيها وىم يعلمو 

َنُة َأْكبَػُر ِمَن الَقْتلِ َوالَمْسِجِد الَحَراـِ َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَػُر ِعْنَد اهلِل َوال  {ِفتػْ
 .[237]البقرة:

 وال زالت ا١باىلية تتابع ا٢بركة اإلسبلمية وتبحث عن خطأ ٥با!

خربي أو تأثّب نظري.. ولكنو مصدر توجيو أمِب لكل اإلعبلـ ا١باىلي ليس إعبلـ 
 العمبلء بكل مستوياهتم السياسية الٚباذ قرارات ضد الدعوة..

 1965ومن األمثلة الدالة علي ذلك قرار القبض علي األستاذ ٧بمد قطب عاـ 
 الذي جاء بعد أف نشرت ٦بلة أمريكية مقاال عنو.

ـ مل 1965ف ٧بنة اإلخواف عاـ ويعلق ٧بمد قطب على تلك األحداث بقولو: إ
تكن من صنع ٧بلي مصري، فأوؿ إشارة لبداية ىذه احملنة، كانت ما نشرتو إحدى 

 ُبمعامل »حملمد قطب، وكتاب « جاىلية القرف العشرين»آّبلت األمريكية عن كتاب 
لسيد قطب، وقد كتبت آّلة األمريكية ٙبذر من الكتابْب، ومن الكاتبْب « الطريق

 .(1)ما بالتعصبووصفته

بعد أف   وإمبابةالٍب حدثت ُب عْب مشس  االعتقاالتٞبلة أيًضا  ومن أمثلة ذلك
                                      

 .26ص ، القاىرة، دار التوزيع والنشر اإلسبلمية،2 سجوف ناصر، ط( جابر رزؽ، مذابح اإلخواف ُب1)
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 .(1)كتبت إحدى آّبلت األجنبية عن الشباب ا٤بسلم ُب ىذه ا٤بناطق

ومن أمثلة ذلك كذلك، ما جاء ُب مقدمة كتاب موسى صربي: السادات بْب 
يقصد بعض عناصر -بهوا فبلف وفبلف األسطورة وا٢بقيقة، حيث قاؿ ُب ا٤بقدمة: انت

 خارج السجوف. -الدعوة

 السيطرة النفسية:

 اإلعبلـ ا١باىلي، وأقوى دالئلها: أىداؼوىي أىم 

 فرض ىيمنة المصطلحات الغربية في مجاؿ الممارسة السياسية.. -

ومن أبرز ىذه ا٤بصطلحات: فرض مصطلح العامل العريب بديبل عن األمة اإلسبلمية، 
 صطلح الشرؽ األوسط بديبل عن العامل العريب.ٍب فرض م

وأخطر ما ُب ىذه ا٤بصطلحات سرعة انتشارىا ٗبجرد صدورىا عن الغرب، وٙبو٥با 
 إىل لغة دارجة على األلسنة.

، والٍب تعد أخطر وسيلة للسيطرة النفسية على منهج صياغة النشرات اإلخبارية -
زييف ا٢بقائق والنتائج بصورة مضطردة، العقل ا٤بسلم ا٤بتابع لؤلحداث عرب العامل، وت

 لفرض حالة اإلحباط، وقتل أي أمل ُب إحراز أي ٪باح ألي طرؼ مسلم.

إف ىدؼ الوسائل اإلعبلمية ا١باىلية ىو صنع الصورة ا٤بناسبة لؤلىداؼ ا١باىلية ُب 

                                      
قامت مراسلة لوكالة األنباء العا٤بية رويَب ٔبولة ُب حي إمبابة، مرتدية زيِّا فاضًحا مستفزِّا،  1992( ُب أواخر عاـ 1)

ة ا٤بتطرفة، وعلى إثر نشر وقامت ٗبحاورة بعض أئمة ا٤بساجد، وًب نشر التحقيق ا٤بلفق بعنواف مثّب: ٝبهورية إمباب
ىذا التحقيق قامت جحافل األمن ا٤بركزي والقوات ا٣باصة ٗبداٮبة ا٢بي، واحتبلؿ أسطح ا٤بنازؿ، وفرض حظر 

 التجوؿ لفَبة أسبوع كامل، ًب فيو اعتقاؿ عدة آالؼ من الشباب ا٤بسلم.
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 الواقع..

فيو ٛبلك  والتأثّب ُب العقل البشري بصورة سلبية على الدعوة.. ُب الوقت الذي ال
 ي وسائل إعبلمية ٤بواجهة ىذا ا٣بطر.أالدعوة 

 سبق اإلعبلـ إىل الواقع والعقل البشري..  -بإذف اهلل-ولكن الدعوة ٛبلك 

ليشاىد الناس اإلنساف ا٤بسلم صاحب ا٣بلق وا٤بروءة، ويتعامل الناس مع الداعية 
 ..األمْبالصادؽ 

 فيحبط ىذا السلوؾ كل ٧باوالت التشويو.

سائل الٍب ٰباولوف ّٔا التأثّب ُب الواقع، ولكننا ٭بلك واقع الناس ىم ٲبلكوف الو 
 أنفسهم بالعبلقات وا٤بعايشة ا٤بنضبطة باألحكاـ الشرعية.

لتكوف مصدرا للفاعلية اإلعبلمية ُب  صنع قيمة سياسية لَلعالـ الجاىلي -
 الواقع، ومثاؿ ذلك ما عرؼ باسم فضيحة )ووتر جيت(.

 المحور االقتصادي: -2

ف ا١باىلية تنشئ بسياستها وضًعا اقتصاديِّا عا٤بيِّا ينقسم الناس فيو إىل قسمْب: إ
 الفقر ا٤بنسي، والغُب ا٤بطغي.

وٮبا ا٢بالتاف اللتاف تبتعداف باإلنساف عن إدراؾ ا٢بق، فالذي ينسى نفسو فقّبًا 
يصعب يصعب عليو التفكّب الصحيح ُب الواقع، والذي ال يرى نفسو إال غنيِّا وطاغًيا 

عليو إدراؾ الواقع؛ ولذلك حذر رسوؿ اهلل من ىاتْب ا٢بالتْب ُب إطار التحذير من 
بادروا باألعماؿ سبعا: ىل »األسباب الٍب تبتعد باإلنساف عن ا٢بق والصواب، فيقوؿ: 

ا ا، أو موتً ا مفندً ا، أو ىرمً ا مفسدً ا، أو مرضً ا، أو غنى مطغيً تنتظروف إال فقرا منسيً 



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 239

من أجل  ؛(1)«غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدىى وأمر جاؿ فشرٌّ ا، أو الدمجهزً 
ذلك أنشأت ا١باىلية ا٤بصطلحات ا٤بشار إليها: مصطلح الدوؿ النامية، ومصطلح الدوؿ 

 الصناعية الكربى؛ حيث يعيش الفقر ا٤بنسي والغُب ا٤بطغي ٙبت ىذين ا٤بصطلحْب.

ث معاناة معيشية شديدة تستهلك  إف خطة اإلفقار ا١باىلية للعامة هتدؼ إىل إحدا
كل الطاقة الذىنية والنفسية لئلنساف، وكذلك هتدؼ إىل تفتيت العبلقات االجتماعية  
كنتيجة للحرص واألنانية، و٧باولة كل إنساف ٙبقيق أكرب قدر ٩بكن من ا٤بصاّب 

 الشخصية.

يبتعداف بو وحٌب ال يصل الفقراء إىل نقطة االنفجار والثورة فإف السينما والتلفزيوف 
عن ىذه النقطة من خبلؿ موضوعات األفبلـ وا٤بسلسبلت اليومية الٍب تضرب على 
ا١برح والوتر ا٢بساس فتثّب الشجوف تارة، وتارة أخرى تعاِب ا٤بوضوعات الٍب تعرض حياة 

 الَبؼ واألرستقراطية الٍب ٙبدث نوًعا من السعادة وتعويض ا٢برماف..

ٍب ينتصر فيها الفقّب على الغِب من خبلؿ قصص وتارة ثالثة تعرض ا٤بوضوعات ال
 .مةاها٢بب.. وا٤ببادئ واألخبلؽ والش

 ا٤بهم أف يبقى الفقر ببل ثورة..

 ي: فمنها خطة الَبؼ الذي يفقد أصحابو اإلحساس ا٢بقيقيأما خطة الغُب ا٤بطغ
بغّبىم من البشر، وعندئذ لن تكوف دعوة؛ ألف الدعوة إحساس بالغّب.. وكذلك 

م يفتقدوف حاسة البحث عن ا٢بق؛ ألف الَبؼ أنشأ عندىم معيارًا للحق وىو ستجعله
ا٤باؿ فقط، وعندئذ لن تكوف دعوة؛ ألف الدعوة ٕبث عن ا٢بق، و٘بعلهم يفتقدوف إدراؾ 

 الواقع وعندئذ لن تكوف دعوة؛ ألف الدعوة ىي ٜبة اإلدراؾ الصحيح للواقع.
                                      

 ا٢باكم وابن مردويو عن أيب ىريرة.( وعزاه إىل ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد و 184/  6( أورده السيوطي ُب الدر )1)
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شيء، وعلة كل تصرؼ، وحكمة   إف ا٤بَبفْب ىم أصحاب ا٤باؿ عندىم تفسّب كل
كل حدث، وأساس كل واقع ومنتهى كل غاية وقيمة كل إنساف.. إف الَبؼ ىو عدو 

 الدعوة األوؿ.

ومن ىنا فإف أىم مقتضيات الصراع بْب ا١باىلية واإلسبلـ ىو ٚبليص اإلنساف من حالة 
يوجب على الدعاة أف  الفقر ا٤بنسي، وواقع الغيبوبة النفسية والذىنية الٍب يعيشها البشر، كما

يعملوا بكل أساليبهم على إعادة العقل البشري من غيبوبة الفقر ا٤بنسي وإفاقتو بكل ا٤بؤثرات 
النفسية والعصبية، وبكل األساليب الكبلمية والعملية، كما ٯبب أف يقف الدعاة أماـ الَبؼ 

مة الزاىدين ومكانة ا١باىلي وعناصر الثراء لبلستعبلء باإلٲباف و٘برده وكرامة الزىد وكرا
العلماء؛ ليفيق ا٤بَبفوف عندما يشعروف أف ىناؾ قيمة أعلى من ا٤باؿ وحقيقة أكرب منو ىي 

 قيمة اإلٲباف واإلسبلـ.

 سياسة المواجهة للنتيجتين: 

إف التصور السياسي الصحيح يفرض على الدعاة ُب مواجهة الفقر ا٤بنسي والغُب 
 :إمكانيات التأثّب اإلنساف بأقصى ا٤بطغي أف نتعامل مع

 اإلثارة الفكرية والعاطفية.. بأعمق أبعادىا.

 ا٤بواقف الٍب تبكيو.. ا٣بواطر الٍب ٚبيفو.. العبارات الٍب تطْمِئنو.

ٯبب أف  ،ٯبب أف يهتز اإلنساف أماـ الدعاة ىزِّا عنيًفا.. ويسكن سكونًا تامِّا
ف أماـ الدعاة كأف على يستحوذ الدعاة على كياف اإلنساف كلو، ٯبب أف يقف اإلنسا

 رأسو الطّب..

 ال حراؾ.. سوى حركة النػََّفس ونبض العروؽ..
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ٯبب أف يتكلم الدعاة بكل األلسنة وبكل األساليب؛ لينسى اإلنساف أماـ الدعاة 
 حياتو الدنيا، سواًء كاف فقّبًا أو غنيِّا..

. حياة ليبحثوا عن كل القصص الصحيحة.. كل الطرائف.. كل ا٤بواقف.. السّبة.
الصحابة.. الرقائق.. الكرامات وا٤بعجزات.. ا١بن وا٤ببلئكة.. القرب وعذابو.. ا١بنة والنار..  

 كل اإلسبلـ.. كل حقائق اإلسبلـ.. كل قضايا اإلسبلـ.

 إلنقاذ الفقراء الناسْب واألغنياء الطاغْب.

راء وال وُب النهاية.. ٯبب أف يَبفع الدعاة عن مصاّب الدنيا؛ حٌب ال يتهمهم الفق
 يستهْب ّٔم األغنياء.

عندئذ ٲبكن اإلطاحة باال٘باه االقتصادي ا٤بنشئ ٤بصطلحات: العامل الثالث.. الدوؿ 
 الصناعية الكربى.. الدوؿ النامية.. ا٤بعونة االقتصادية...

ىذا ا٤بصطلح الذي يعِب أف كيانات الدوؿ النامية عالة على األرض، ال تتجاوز 
عيش وأمل االستقرار با٢بصوؿ على ىذه ا٤بعونة، فتفرض الدوؿ أىدافها وآما٥با ىدؼ ال

 العظمى إرادهتا على الدوؿ األخرى.

إف حالة الغُب ا٤بطغي خطر شديد على الدعوة، وُب مواجهة ىذا ا٣بطر يكوف 
َفَسيُػْنِفُقونَػَها  ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػْنِفُقوَف َأْمَواَلُهْم لَِيُصد وا َعْن َسِبيِل اهللِ }استعبلء اإلٲباف: 

، [16]األنفاؿ:  {ثُمَّ َتُكوُف َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثُمَّ يُػْغَلُبوَف َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروفَ 
 :  أثر الغِب ا١باىلي من عدة نواحٍ وىذه اآلية تعاِب

 أف ىذه األمواؿ ستكوف حسرة ولن تنصرىم ُب الدنيا، بل سيغلبوف وُب اآلخرة
 سيدخلوف ّٔا جهنم.
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َمَتاٌع َقِليٌل ثُمَّ  * اَل يَػُغرَّنََّك تَػَقل ُب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي الِباَلدِ }فبل تغرنا ىذه األمواؿ: 
َما ُيَجاِدُؿ ِفي َآيَاِت اهلِل ِإالَّ الَِّذيَن  } [397]آؿ عمراف:  {َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوبِْئَس الِمَهادُ 

َوزُْخُرفًا َوِإْف ُكل  َذِلَك َلمَّا َمَتاُع الَحَياِة } [3]غافر:  {ْرَؾ تَػَقل بُػُهْم ِفي الِباَلدِ َكَفُروا َفاَل يَػْغرُ 
نْػَيا َواََلِخَرُة ِعْنَد رَبَِّك ِلْلُمتَِّقينَ    [10]الزخرؼ:  {الد 

 :الماؿ والسلطة

منها قوؿ وتصور العبلقة بْب ا٤باؿ والسلطة لو عدة أبعاد تثبتها نصوص شرعية قاطعة، 
ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو  *َولََقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بَِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبيٍن }: سبحاوً َحعانىاهلل 

ُب اآلية  سبحاوً َحعانىحيث ٝبع اهلل  .[23، 21 ]غافر: {فَاْسَتْكبَػُروا وََكانُوا قَػْوًما َعالِينَ 
فَّ قاروف كاف من قـو موسى، كما قاؿ سبحانو: بْب فرعوف وىاماف ومعهما قاروف، علًما بأ

َناُه ِمَن الُكُنوِز َما ِإفَّ َمَفاِتَحُو لَتَػُنوُء } ِإفَّ قَاُروَف َكاَف ِمْن قَػْوـِ ُموَسى فَػبَػَغى َعَلْيِهْم َوَآتَػيػْ
 .[76 ]القصص: {بِالُعْصَبِة ُأوِلي الُقوَّةِ 

ائمة ا٤بتسلطة على بِب ولكن باعتبار أفَّ رسالة موسى كانت إىل السلطة الق
كعنصر أساسي من عناصر ىذه   -رغم أنو من بِب إسرائيل-إسرائيل.. دخل قاروف 

عندما  اهلل عليو وسلم صلى السلطة، ولعّل ىذا ا٤بعُب ىو الذي يتضمنو قوؿ رسوؿ اهلل
 ذكر الصبلة يوًما فقاؿ: 

َها َكاَنْت َلُو نُورًا َوبُػْرَىانًا َونَ » ِقَياَمِة، َوَمْن َلْم ال َجاًة ِمَن النَّاِر يَػْوـَ َمْن َحاَفَظ َعَليػْ
َها َلْم يُكْن َلُو نُوٌر، َواَل بُػْرَىاف، َواَل َنَجاة وََكاَف يَػْوـَ  ِقَياَمِة َمَع قَاُروَف، ال ُيَحاِفْظ َعَليػْ

 .(1)«َوِفْرَعوَف، َوَىاَماَف، َوأَُبيِّ ْبِن َخَلفٍ 

الكفرة،  سرؤو بالذكر ألهنم من  األربعة وإ٭با خص ىؤالء»يقوؿ اإلماـ ابن القيم: 
                                      

 ( رجالو ثقات، وصححو األلباين ُب مشكاة ا٤بصابيح.1/292(، قاؿ ا٥بيثمي )6576، 2/169( رواه أٞبد )1)
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وفيو نكتة بديعة، وىو أف تارؾ احملافظة على الصبلة إما أف يشغلو مالو أو ملكو أو 
٘بارتو، فمن شغلو عنها مالو فهو مع قاروف، ومن شغلو عنها ملكو فهو مع  أورياستو 

٘بارتو فهو مع  ووزارتو فهو مع ىاماف، ومن شغلو عنها توفرعوف، ومن شغلو عنها رياس
 «.أيب بن خلف

وس ُب سياؽ االنشغاؿ عن الصبلة يدؿ على أفَّ السلطة ؤ كما أف ذكر ىؤالء الر 
وا٢بكم ٮبا مضموف النص، باعتبار أف إقامة الصبلة ُب التصور اإلسبلمي ىي غاية 

َة َوَآتَػُوا الزََّكاَة الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ِفي اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّاَل }التمكْب، وإقامة السلطة: 
 .[33]ا٢بج: {َوَأَمُروا بِالَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن الُمْنَكِر َوهلِل َعاِقَبُة األُُمورِ 

وس الكفر! وىذا الَبتيب يرجع ؤ قدمي قاروف على فرعوف ُب ترتيب ر ولعلنا نبلحظ ت
كن شراء السلطة، إىل غلبة أثر ا٤باؿ على ا٢بكم، باعتبار أف ا٤باؿ أساس السلطة، وبو ٲب

لش َرِط، َمْوِت ِستاا: ِإْمَرَة الس َفَهاِء، وََكثْػَرَة ابِال بَاِدُروا»: اهلل عليو وسلم صلى بدليل قولو
، َوَقِطيَعَة الرَِّحِم، َوَنْشًوا يَػتَِّخُذوفَ َوبَػْيَع الح ُقْرآَف َمَزاِميَر، ال ْكِم، َواْسِتْخَفافًا بِالدَّـِ

ُمونَُو يُػَغنِّ  ُهْم ِفْقًهايُػَقدِّ  .(1)«يِهْم، َوِإْف َكاَف َأَقلَّ ِمنػْ

وحٌب ُب فتنة الدجاؿ الٍب ٛبثل الصيغة النهائية للسلطة ا١باىلية، ٪بد أف ا٤باؿ من 
َقْوـِ فَػَيْدُعوُىْم، ال َعَلى ييَْأتِ »: اهلل عليو وسلم صلى أخطر عناصرىا، بدليل قولو
فَػَيْأُمُر السََّماَء فَػُتْمِطُر، َواأَلْرَض فَػتُػْنِبُت، فَػتَػُروُح َعَلْيِهْم  فَػيُػْؤِمُنوَف بِِو، َوَيْسَتِجيُبوَف َلُو،

ُه َخَواِصَر، ثُمَّ يَْأتِ  َقْوـَ ال يَسارَِحتُػُهْم َأْطَوَؿ َما َكاَنْت ُذرًا، َوَأْسبَػَغُو ُضُروًعا، َوَأَمدَّ
ُهمْ  ، فَػُيْصِبُحوَف ُمْمِحِليَن لَْيَس بِأَْيِديِهْم فَػَيْدُعوُىْم فَػيَػُرد وَف َعَلْيِو قَػْوَلُو، فَػيَػْنَصِرُؼ َعنػْ

َأْخرِِجي ُكُنوَزِؾ، فَػَتْتبَػُعُو ُكُنوزَُىا َكيَػَعاِسيِب  :َخرِبَِة فَػيَػُقوُؿ َلَهابِال َشْيٌء ِمْن َأْمَواِلِهْم، َويَُمر  

                                      
 (.979( وصحح األلباين ٫بوه ُب الصحيحة )5/245( أورده ا٥بيثمي )٦بمع الزوائد 1)
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 .(1)«النَّْحلِ 

يٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ قَاَؿ َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قَػرْ }ومن ىنا كاف ا٤بَبفوف ىم أعداء كل الرسل: 
َرفُوَىا إِنَّا بَِما   * َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّبِينَ  َوقَالُوا َنْحُن َأْكثَػُر أَْمَوااًل َوَأْواَلًدا * أُْرِسْلُتْم بِِو َكاِفُروفَ ُمتػْ

َوَما أَْمَواُلُكْم َواَل  * اِس اَل يَػْعَلُموفَ ُقْل ِإفَّ رَبِّي يَػْبُسُط الرِّْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء َويَػْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّ 
ْعِف َأْواَلدُُكْم بِالَِّتي تُػَقرِّبُُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإالَّ َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَأُولَِئَك َلُهْم َجَزاُء الضِّ 

 .[17-13]سبأ:  {بَِما َعِمُلوا َوُىْم ِفي الغُُرفَاِت َآِمُنوفَ 

َماَؿ ال ِإفَّ ىَذا»: اهلل عليو وسلم صلى القرآين يتبْب لنا معُب قولوومن ىذا السياؽ 
َيِتيَم َواْبَن وال ِمْسِكينَ ال ُمْسِلِم َما َأْعَطى ِمْنوُ ال َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، فَِنْعَم َصاِحبُ 

 .(2)«السَِّبيلِ 

حٌب « نعم ا٤بسلم صاحب ا٤باؿ»؛ ومل يقل: «ُمْسِلمِ ال الماؿ.. نِْعَم َصاِحبُ »قاؿ: 
 ال تكوف دعوة إىل الغُب.

يوافق  «نِْعَمِ اْلَماِؿ الصَّاِلُح لِلرَُّجِل الصَّاِلحِ »: اهلل عليو وسلم صلى وقوؿ رسوؿ اهلل
َوَما َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم بِالَِّتي تُػَقرِّبُُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإالَّ َمْن }: سبحاوً َحعانىقولو 

 .[17]سبأ:  {ًحاَآَمَن َوَعِمَل َصالِ 

 المحور القانوني: -3

ورغم أف ا١باىلية فوضى وخروج عن األصوؿ، إال أف الشيطاف يرغب ُب امتصاص 
 الطبيعة البشرية الٍب ارتكزت فيها بصورة دفينة الرغبة ُب النظاـ وا٢بياة ُب ظلو..

                                      
 (.2937، 4/2250( أخرجو مسلم )1)
 (.1052، 2/728(، ومسلم )1396، 2/532( أخرجو البخارى )2)
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ا نظاـ ولعل ا٤بثاؿ التارٱبي ٥بذا الوضع ىو اعَباض قـو شعيب على الرسالة باعتبارى
ُرَؾ }ٰبرمهم من التصرؼ ُب أموا٥بم وفق أىوائهم:  قَالُوا يَا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَؾ َأْف نَػتػْ

 .[87]ىود:  {َما يَػْعُبُد َآبَاُؤنَا َأْو َأْف نَػْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َما َنَشاءُ 

، والتحايل وبالرغم من ىذه الفوضى فإف ا١باىلية ٚبتلق ٥با نظاًما، لفرض الشيطنة
على الفطرة اإلنسانية ُب حب ا٣بضوع للنظاـ، مثلما اختلقت ا١باىلية نظاًما دقيًقا 

 للتصرؼ ُب كل شئوف ا٢بياة:

َة الش ُهوِر ِعْنَد اهلِل اثْػَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اهلِل يَػْوـَ َخَلَق }: في الزمن  ِإفَّ ِعدَّ
َها َأرْ  يُن الَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأنْػُفَسُكْم السََّماَواِت َواأَلْرَض ِمنػْ بَػَعٌة ُحُرـٌ َذِلَك الدِّ

 .[16]التوبة: {َوقَاتُِلوا الُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يُػَقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأفَّ اهللَ َمَع الُمتَِّقينَ 

فَّ الزََّماَف َقِد اْسَتَداَر  إِ »: اهلل عليو وسلم صلى وعندما فُِتحت مكة قاؿ رسوؿ اهلل
َها َأْربَػَعٌة  اهللُ َكَهْيَئِتِو يَػْوـَ َخَلَق  تَػَعاَلى السََّماَواِت َواأَلْرَض، السََّنُة اثْػَنا َعَشَر َشْهًرا، ِمنػْ

ـُ، َورََجُب َشْهُر ُمَضَر اوال ِحجَِّة،ال َقْعَدِة، َوُذوال ُحُرـٌ، َثالثٌَة ُمتَػَوالَِياٌت: ُذو لَِّذي ُمَحرَّ
َوَرُسولُُو َأْعَلُم قَاَؿ: َفَسَكَت  اهللُ بَػْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَف، َوقَاَؿ: َأي  َشْهٍر َىَذا؟ قُػْلَنا: 
يِو ِبَغْيِر اْسِمِو قَاَؿ: َألَْيَس الشَّْهرَ  ـَ؟ قُػْلَنا: بَػَلى..ال َحتَّى ظَنَػنَّا َأنَُّو َسُيَسمِّ  «.َحَرا

عودة ا٢بج ُب ذي ا٢بجة إىل يـو القيامة، إبطاال ٤با  أي أف الزماف استعاد انضباطو ب
كانت العرب ُب جاىليتها عليو من تأخّب ا٢بج ا٤بنسي الذي كانوا ينسئونو عاما بعد 

ِإنََّما النَِّسيُء زِيَاَدٌة ِفي الُكْفِر ُيَضل  ِبِو الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحل ونَُو }عاـ، فأنزؿ اهلل تعاىل: 
 .[17]التوبة: {ونَُو َعاًماَعاًما َوُيَحرِّمُ 

َما َجَعَل اهلُل ِمْن َبِحيَرٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاـٍ َوَلِكنَّ الَِّذيَن  }ُب األنعاـ: 
َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَػَعاَلْوا ِإَلى َما  * َكَفُروا يَػْفتَػُروَف َعَلى اهلِل الَكِذَب َوَأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعِقُلوفَ 

نْػَزَؿ اهلُل َوِإَلى الرَُّسوِؿ قَالُوا َحْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َآبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَف َآبَاُؤُىْم اَل أَ 
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 .[353-351]ا٤بائدة: {يَػْعَلُموَف َشْيًئا َواَل يَػْهَتُدوفَ 

 ا٤بختلق تفعل ا١باىلية ما تريد.. « النظاـ»وُب ظل ىذا 

اىلي ال تقف عند حد امتصاص اإلحساس الطبيعي ولكن العلة ُب انتشار النظاـ ا١ب
ا٤بركوز ُب النفس البشرية بالرغبة ُب النظاـ؛ ولكنها ُب األساس.. أسلوب يضمن بو 
الطاغوت أف تكوف لو قيادة العامل وزعامتو، ليسيطر من خبلؿ ىذه القيادة وتلك الزعامة 

 على ٝبيع الناس.

٤بقاومة الدعوة ُب ا٘باىات متعددة،  لذلك انطلقت ا١باىلية ُب ا٤برحلة القائمة
 وكانت ا٢برب العا٤بية ىي رصيد السياسة ا١باىلية عا٤بيِّا..

ففي ا٢برب العا٤بية كانت خسائر وىزائم ومكاسب وانتصارات امتد أثرىا ُب كل 
أ٫باء العامل، وكاف البد أف يكوف لذلك نتائج ومعطيات ُب الواقع، وٙبت زعم ٘بنب 

ىو فرض سيطرة الدوؿ  يألمم ا٤بتحدة، ولكن السبب ا٢بقيقاىذه الويبلت نشأت 
 ا٤بنتصرة على العامل.

 ولكي يبقى ٥بذه ا٥بيئة فاعليتها..

ٯبب أف تبقى آثار ا٢برب الثانية الٍب ٛبثل رصيًدا لقانوف النظاـ العا٤بي، وال بد أف 
ف، وأوؿ عناصر تبقى ا٢برب نفسها ُب إحساس العامل باعتبارىا ا٤بصدر الفعلي لقوة القانو 

 ىذا اال٘باه ىو إحياء ا٢برب ُب عقل العامل وضمّبه من خبلؿ األفبلـ والقصص.

ولعل أبرز األمثلة على ذلك، إبقاؤىم على مساعد ىتلر سجيًنا ُب سجن تشرؼ 
عليو دوؿ ا٢برب ا٤بنتصرة، وتتناوب حراستو دولة كل ثبلثة أشهر باعتبار ىذا السجْب 

 «.أغلى سجْب ُب العامل»ٌب عرؼ باسم أطوؿ أثر واقعي للحرب، ح
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وكنتيجة طبيعية مرتبطة بنتائج ا٢برب أنشأت ا١باىلية ىيئة قانونية ٙبقق نظاًما ٱبضع 
 لو ٝبيع الناس.. وىي ٦بلس األمن )ا٥بيئة ا١باىلية القانونية العا٤بية(.

وُب إطار دستور األمم ا٤بتحدة الذي أعطى حق العضوية الدائمة ُب ٦بلس أمنها 
 لدوؿ ٧بدودة، وحق الفيتو مع حق العضوية الدائم.

من خبلؿ ىذا الوضع ٛبت االتفاقيات وا٤بعاىدات، وكاف أخطرىا الٍب ًب االتفاؽ فيها 
 على وضع العامل ٙبت وصاية ومسئولية الدوؿ الكافرة ا٤بسماة بالعظمى.

٧باولة  إف نظاـ األمم ا٤بتحدة يضمن خضوع العامل لنظاـ جاىلي تتضاءؿ ٔبانبو أي
 لتحكيم شرع اهلل ُب حياة الناس.

وتضع صاحب أي ٧باولة للخروج عن ىذا النظاـ فجأة ُب موقف عدائي أماـ كل 
حقيقة يؤمن ّٔا ا٤بسلموف، وىي أف  -بصورة قانونية-العامل، وبذلك ٘بسد األمم ا٤بتحدة 

 الدعوة إىل دين اهلل ىي ٢بظة العداء الكامل مع كل العامل.

أف نعلم أف األمم ا٤بتحدة ىيئة قائمة على العداء لئلسبلـ، والدليل على  من ىنا ال بد
 على ىذه ا٥بيئة. -ا٤بعادية لئلسبلـ-ذلك ىو تارٱبها كلو منذ نشأهتا، وسيطرة أمريكا 

 كما ٯبب أف نعلم أنو ٙبت مظلة ىذه ا٥بيئة ٲبكن فعل أي شيء..

 التربير القانوين لبلستكبارففي ظل االستكبار العا٤بي الكافر، وُب ظل التفسّب و 
 «..األمم ا٤بتحدة»العا٤بي الكافر 

 أدوات اإلقناع والتربير ثابتة بكل مصطلحاهتا السياسية:

 .اوقوميِّ  اأمنيِّ  ااالعتداء.. سيكوف ضربة استباقية واحتياطً 
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 وقرارات دولية. اوالعقوبات.. ستكوف إٝباعً 

وليس استعمار »ن ا٥بيئة الدولية، واالحتبلؿ.. سيكوف قوات أ٩بية تستمد سلطتها م
 «.دولة لدولة

« خطًرا على االستقرار العا٤بي»ويكفي لشن حرب على أي ىدؼ أف يكوف 
 «.خارًجا على اإلٝباع الدويل»و

 أما األعضاء والتصويت.. فيكوف بغالبية الدوؿ العميلة ا٤بضمونة.

كم عميل لو مهمة الدويل، أما علي ا٤بستوى اإلقليمي.. فكل حا  ىىذا على ا٤بستو 
 «..ضرب اإلسبلـ»أساسية واحدة: 

وا٤بشروعات القومية فبل ٚبرج عن ٦باؿ ا٤بعونات والعموالت، وطبقة  االقتصادأما 
 رجاؿ األعماؿ العمبلء، ومنع وصوؿ ا٤باؿ إىل أي يد إسبلمية.

وأما السياسة فهي تنفيذ التعليمات ُب كل ا٤بواقف وا٤بشكبلت وا٤بنظمات 
 وا٤بؤٛبرات.

 وا٤بسار السياسي ىو نفس ا٤بسار الصلييب األمريكي..

 مرورا با٤بنظمات وا٥بيئات التابعة..

 وانتهاء بالقوات الدولية، الٍب تقتل ليتوزع دـ القتيل على دوؿ العامل!

وأغلب ا٤بشكبلت الٍب طرحت ُب األمم ا٤بتحدة ٥با عبلقة مباشرة باإلسبلـ والدوؿ 
 البوسنة وا٥برسك. -على ذلك: فلسطْب اإلسبلمية، وا٤بثاؿ التارٱبي 

 ومع ذلك ٘بد من يقارف بْب األمم ا٤بتحدة وحلف الفضوؿ الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل
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لقد حضرت في دار ابن جدعاف حلًفا لو دعيت إليو اَلف »: اهلل عليو وسلم صلى
« كفار»وخطأ ىذه ا٤بقارنة جاء من عدـ إدراؾ الفرؽ األخبلقي بْب ، (1)«ألجبت
 األمم ا٤بتحدة.« وكفار»الفضوؿ حلف 

                                      
 (.3/261( أخبار مكة لؤلزرقي )1)
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 المحور النفسي: – 4

ومن أخطر احملاور النفسية للسياسة ا١باىلية: ىو امتصاص رد الفعل اإلسبلمي إذا 
فعلت ا١باىلية ما يقتضي ىذا الرد ٕبيث يتبدد رد الفعل اإلسبلمي بصورة نفسية شعورية 

 غّب عملية أو خطّبة ولعل أخطر األمثلة على ذلك: 

سقوط ا٣ببلفة اإلسبلمية: ذلك ا٢بدث الذي كاف قتبًل لكل مسلمي العامل  حادث
فكانت قصائد شوقي الٍب نعى فيها سقوط ا٣ببلفة ٗبثابة ا٤بستأجرة ُب ا٤بأًب الٍب تسعد 

 أىل ا٤بيت فيخفف ىذا من وطأة الفجيعة.

ث الصفة الر٠بية حي وتعطيوالصوفية الذي هتتم بو الدولة « ا٣ببلفة»وكاف منصب 
« السيوؼ ا٣بشب»وحولو « الفرس»ُب ا٤بولد النبوي الشريف يركب « ا٣بليفة»ٱبرج 

وىم يشعروف أف ىذا  «ا٤بتصوفة»فيخرج ا٣بليفة على ٝبوع الشعب « الرايات»و
 الذي ذىب..« ا٣بليفة»خّب من ملء األرض من « ا٣بليفة»

ء ما ٱبمد ولكن ىذه ا٣بدعة الكربى ال تستسيغها العقوؿ الواعية فليكن ٥بؤال
مشاعرىم ويهدئ من روعهم.. فكاف السماح با١بمعيات الدينية الٍب وضعت على رأس 

والٍب أشعرت أصحاب ىذه العقوؿ الواعية أف ا٣ببلفة ستعود « إعادة ا٣ببلفة»برنا٦بها 
 ولكنها مسألة وقت.

ولكي ندرؾ خطورة احملور النفسي للسياسة ا١باىلية نضرب لو أمثلة من ا٤بواقف 
 اسية، منها:السي

زيارة السادات للقدس صباح العيد: توقع صاحب القرار السياسي أف يكوف ٣برب  -
الزيارة رد فعل شعيب غاضب، فتم اإلعبلف عن الزيارة ُب ا١برائد الٍب وزعت صباح يـو 

 إىل أدِن مستوياتو. ة فرح واسَبخاء، لتحجيم رد الفعلالعيد، حيث كاف الناس ُب حال
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فسية سياسية عامة، وىي إخضاع الشعوب للقوى ا٤بتسلطة من خبلؿ وىناؾ قاعدة ن -
-التقاليد الرمزية والواقعية، فعندما خضعت مصر للقوى الشرقية، كاف اللوناف األٞبر واألصفر 

ٮبا اللوناف الشائعاف ا٤بنتشراف ُب أرجاء مصر، و٤با انتقلت ا٥بيمنة  -وٮبا مكونا العلم السوفيٍب
كاف اللوناف الشائعاف ُب مصر ٮبا اللوف األٞبر   -أمريكا وحلفائها-إىل ا١بانب الغريب 

 واألزرؽ.. وٮبا مكونا العلم األمريكي.

كما انتشر العلم األمريكي بكل أحجامو ومعو رمز ا٤بعونة األمريكية لتحقيق الربط 
 بْب ا٣بضوع السياسي والذؿ االقتصادي.

يكي، على كل ا٤بستويات وىناؾ خطة شاملة للتطبيع النفسي مع العدو األمر 
رية، تشمل التقاليد والثقافة وا٤بوضات وا٥بوايات الشبابية، وطريقة التفكّب.. من العمْ 

لعب األطفاؿ وأفبلـ  خبلؿ األفبلـ، وا٤بسلسبلت، والربامج، وا٤بهرجانات.. وحٌب
 الكارتوف!

 واحملور النفسي يتداخل مع كل ٧باور النظرية السياسية السابق ذكرىا.

 المحور العسكري: – 5

ويتمثل ُب التطور التكنولوجي ُب التسليح، إىل ا٢بد احملقق ليأس ٝبيع البشر ُب 
مواكبتو، ليستمر التطور حٌب يصل إىل ما يطلق عليو حرب الفضاء، لتصبح األرض 
موقًعا ًب االنتهاء منو! ٍب حرب الكواكب الٍب ال ٛبثل فيها األرض إال كوكًبا صغّبًا!! 

شاعر السيطرة من جانب الدوؿ العظمى.. ومشاعر اليأس من ا١بانب فتتضاعف م
 اآلخر.

ٛباًما مثلما سيشعر يأجوج ومأجوج بغلبهم ألىل األرض فقالوا: اآلف ٫بارب أىل 
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 (1)السماء؛ فوجهوا ٥با حرأّم فنزلت ٨بضبة بالدماء فتنًة ٥بم!

 ولكن..

والطبقات ا١باىلية، يكوف رغم كل ىذه احملاور، وٙبت كل ىذه الَباكمات الصخرية 
 غلياف اإلٲباف، ويفتح الفهم اإلسبلمي الصحيح فوىة الربكاف..

 مهما كاف الوضع.. ومهما كانت ا٤بؤامرة..

 سيفتت الربكاف اإلسبلمي تراكمات السياسة ا١باىلية العا٤بية.

 اهلل أكرب..

 ُب أشد ٢بظات ا٤بشقة.. اهلل عليو وسلم صلى قا٥با رسوؿ اهلل

ؽ.. عندما اجتمعت األحزاب فكاف ا٤بسلم ال يأمن أف ٱبرج ليقضي ُب ا٣بند
اهلل  صلى ، ولكن رسوؿ اهللطيموحاجتو.. ووقف حجر أماـ الصحابة وعجزوا عن ٙب

 يأخذ معواًل ويضرب ا٢بجر ضربة؛ ويرى ُب غبار حجر ا٣بندؽ ثبلث صور:  عليو وسلم

 الصورة األوىل: مدائن الفرس.

.الصورة الثانية: قصور ا  لرـو

 .(2)الصورة الثالثة: اليمن

 اختلطت الدوؿ العظمى بغبار حجر ا٣بندؽ..!

                                      
 (.4080/ ح  364/  2( روى ابن ماجو ىذا ا٢بديث ُب الفًب، باب: فتنة الدجاؿ وخروج عيسى )1)
 ( عن الرباء بن عازب، والنسائي ُب الكربى.421/  3( رواه البيهقي ُب الدالئل )2)
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 الٍب ٙبولت إىل ٦برد صور من الغبار..! -وىم الدوؿ العظمى-وتبدد الوىم 

، وفتحت اليمن.  وفتحت الفرس، وفتحت الرـو

، مثلما صنع نوح اهلل عليو وسلم صلى إف عا٤بية الدعوة عقيدة رسخها رسوؿ اهلل
ة فوؽ الرماؿ، وسخر القـو من رسوؿ اهلل كما سخروا من نوح، وقالوا: ال يأمن سفين

 (1)أحدنا أف يقضي حاجتو ويعدنا بقصور الرـو ومدائن كسرى!

ومل يدر الساخروف أف الطوفاف آت ليعم األرض.. عقيدة سهلة نرى األرض فيها  
و من عند اهلل.. قدر سهل: فّبى فتوحاتو ا٤بقدرة ل اهلل عليو وسلم صلى تنزوي لرسوؿ اهلل

َفُسْبَحاَف الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ  * ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ }
 .[81-82]يػس: {َشْيٍء َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 

                                      
 ( انظر ما سبق.1)
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ىالبابىالرابع

ى
ىالموقفىالدواديىالطام

ىمللصراعىبونىالجاهلوظىواإلدال
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ىالغصلىاألول

ىعناصرىتػوومىالموقفىالطام

 من الجانب الجاىلي: :أوال

 الشموؿ(: - العمق - ستراتيجيةاالطبيعة السياسة الجاىلية ) -1

ال ٲبكن الوصوؿ إىل ا٤بوقف السياسي العاـ بْب ا١باىلية واإلسبلـ إال من خبلؿ 
 إدراؾ طبيعة السياسة ا١باىلية وإمكانياهتا ومستوى ٚبطيطها.

السياسة ا١باىلية تقـو على البحوث العميقة التفصيلية ا٤بتكاملة، وتدرس اإلنساف و 
 حٌب األعماؽ، وآّتمعات حٌب القاع، وتاريخ الشعوب وطبائعها وتقاليدىا.

كما أهنا تتابع الواقع.. وتتصل بكل ما ٲبت إىل الدراسة بصلة، من خبلؿ أجهزة 
 ٨بابرات وسفارات وعمبلء.

 موضوًعا فإهنا تتناولو بصورة شاملة..وعندما تتناوؿ 

فإذا كاف اإلنساف ىو ا٤بوضوع السياسي فإهنا تتابعو منذ والدتو حٌب موتو سلوكا 
 وعقبل وعاطفة!

 اوإذا كاف ا٤بوضوع ىو الدين فإهنا تتابعو من أصولو حٌب فروعو: عقيدة وشريعة وفكرً 
ية، ومراكز البحوث ا٤بنتشرة ، وذلك كلو من خبلؿ كل ا٤بؤسسات وا٥بيئات العلماومنهجً 

 ُب كل أ٫باء العامل.

حٌب ٲبكن القوؿ بأف الدعوة اإلسبلمية أماـ العداء السياسي العا٤بي بكل إمكانياتو 
 وطاقاتو وخرباتو..
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 الوحدة السياسية العالمية الجاىلية )العداء السياسي لَلسالـ(: -2

ىرة الٍب استحوذت على لعل ظاىرة الوحدة ا١باىلية على ا٤بستوى العا٤بي ىي الظا
الشعور اإلسبلمي ا٤بتجو دائًما ٫بو باطن ا١باىلية لكشف أسرارىا آّهولة، ومعرفة عللها 
ا٣بفية، كمحاولة لتفسّب ظواىرىا، ولذلك تعاملت ا١باىلية مع الشعور اإلسبلمي تعامبًل 

من الذي ٰبكم خطّبًا، فقدَّمت بنفسها تفسّبًا ٥بذه الظاىرة، وجوابًا ٥بذه التساؤالت.. 
 العامل.. وكيف؟

أهنا وضعت أماـ الشعور اإلسبلمي أىدافًا  (1)ومكمن ا٣بُبث ُب ىذه التفسّبات
وٮبية، وغرست اإلحساس بالسيطرة ا١باىلية على العامل، وذلك ُب غيبة اإلحساس 
بإحاطة اهلل ١بميع خلقو, فانطبع ُب األذىاف أنو ليس ىناؾ شيء ُب حياتنا إال وقد أخذ 

عو ضمن ا٤بخطط ا٤برسـو للعامل، ونشأ إحساس بالتضاؤؿ أماـ ا١باىلية.. كمخطط موض
 ال ٲبكن مواجهتو بل وال معرفة غموضو.

وُب إطار ىذه الوحدة تكوف ٩بارسة التعاوف الدويل ضد الدعوة بدوف حساسية 
التدخل ُب الشئوف الداخلية للدوؿ، ألف ىذه الوحدة حقيقة سياسية أساسية ٱبضع ٥با  

من يدور ُب فلكها، حيث يكوف للعمبلء السريْب الدور األساسي ُب ٙبقيق  كل
 مقتضيات ىذه الوحدة ُب تلك ا٤بمارسة.

 لهذه الوحدة: ويأتي النموذج المصري كمثاؿ تاريخي

درجات تناقض النظم  ىفرغم أف التناقض بْب ا٤بلكية وثورة يوليو كاف مثااًل ألقص
ا٢برب على  ىثابتة بكل مراحلها، لتبق ىاإلسبلـ تبق السياسية، إال أف خطة القضاء على

                                      
ه التفسّبات ىي فكرة ا٢بكومة العا٤بية السرية الٍب ٰبكم ّٔا اليهود العامل عن طريق آّامع ا٤باسونية ( وأشهر ىذ1)

 ا٤بنتشرة ُب كل أ٫بائو.
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 اإلسبلـ ىي ا٣بط الثابت الوحيد لكل ا٤براحل السياسية بكل تناقضاهتا..

 يقتل حسن البنا ويسجن اإلخواف.. -ا٤بلكي-فاروؽ 

 من اإلخواف.. يا٣بطة، ويسجن ويقتل من بق -ا١بمهوري–ويتمم عبد الناصر 

مل ا١باىلي على اإلسبلـ أال يكوف ىناؾ صراع بْب أطراؼ وال يعِب القوؿ باجتماع العا
 ىذا العامل ا٤بعادي، وإلغاء تقسيمو إىل شرؽ وغرب، أو شيوعي ورأ٠بايل..

ولكن يعِب أف يكوف للعداء مع اإلسبلـ االعتبار األساسي ُب أي صراع، وعندئذ 
من اجتمع على بْب  ايكوف الصراع بْب األطراؼ ا١باىلية ا٤بعادية لئلسبلـ ىو صراعً 

 القصعة ليناؿ منها أكثر من غّبه.

والوحدة ا٤بصدرية إلدارة الصراع ا١باىلي مع اإلسبلـ ليست ٦برد ظاىرة إدارية فقط، 
ولكنها ظاىرة ٘بتمع فيها التقاليد ا١باىلية كطبيعة سلوكية ُب أي موقف عدائي لئلسبلـ، 

 ت ىذا العداء.بدافع من ا٢بمية ا١باىلية الٍب ٘برؼ أصحأّا ُب تيارا

 األساس الديني للصراع )المحورية الصليبية األمريكية الغربية(: -3

لعل حقيقة األساس الديِب للصراع ىي أىم حقائق السياسة ا١باىلية، حيث كاف 
الذين ال يفهموف طبيعة الصراع ينكرونو دائما، حٌب ظلت أجياؿ متوالية تفسر الصراع 

رب على اإلسبلـ بتفسّبات ومصطلحات كاذبة: بغّب ىذه ا٢بقيقة، وظلوا يفسروف ا٢ب
مناطق النفوذ.. السيطرة على منابع النفط وا٤بواد ا٣باـ.. اإلجراءات الوقائية.. األحزمة 

 األمنية.. إىل آخره.

وجاءت ا٢بملة الصليبية القائمة لتكشف ىذا الكذب ا٤بستمر، وأف اإلسبلـ ُب 
 لقضية.. وا٥بدؼ..حسابات ىذا الصراع كاف دائما ىو احملور.. وا
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لو معُب  -با٤بضموف الديِب-وإعبلف ا٢برب العا٤بية على اإلسبلـ ُب ىذا التوقيت 
هم، وىو أف ىذه ا٢برب ستكوف بداية الظواىر ا٤برتبطة بآخر الزماف حٌب حدوث م

، اهلل عليو وسلم صلى ا٤بلحمة الٍب ستكوف بْب ا٤بسلمْب والصليبيْب كما أخرب رسوؿ اهلل
الظواىر أبعاًدا هنائية ٥بذه ا٢برب الٍب ستُػَقسّْم العامل على ا٤بدى الزمِب البعيد لتكوف ىذه 

إىل فسطاطْب: فسطاط كفر ال إٲباف فيو، وفسطاط إٲباف ال كفر فيو، وىي من أىم 
 عبلمات الساعة.

 ومن ىنا كانت ا٢برب على الثوابت ُب العقيدة، وا٤بقدسات ُب الدين..

شرَّ الغفلة عن ا٣بطة ا٢بقيقية ألعدائنا، حيث ٲبارسوف  وىذا الفهم ىو الذي يقينا
 معنا ٧باوالت رىيبة لتوزيع مناطق الصراع، وٛبييع قضايا الصراع، وترتيب األدوار..

ليتوزع اإلحساس بالدـ ا٤بسلم  ؛فا٢برب اآلف موزعة على كل أ٫باء العامل اإلسبلمي
 على كل ا٤بواقع، فيغيب الشعور با٤بذٕبة العا٤بية..!

وا٢برب اآلف.. ليست ٙبت أسوار القدس ولكنها ذىبت إىل كل موقع من مواقع 
 العامل اإلسبلمي ٲبكن أف يأٌب منو من يريد الوقوؼ ٙبت أسوار القدس.

وا٢برب اآلف ال تقتػػصر علػى ا١بانػب الفكػري أو السياسػي أو العسػكري، بػل تتعػداىا 
ش ا٤بسػلموف معانػاة البحػث عػن لقمػة إىل كل جوانب ا٢بياة االقتصادية واالجتماعية، ليعي

العػػػػػيش.. ٙبػػػػػت خػػػػػط الفقػػػػػر ا٤بنسػػػػػي، ومعانػػػػػاة الضػػػػػياع االجتمػػػػػاعي.. الػػػػػذي يػػػػػؤدي إىل 
اال٫بطػػػاط والػػػدعارة وا٤بخػػػدرات، ومعانػػػاة األمػػػراض واألوبئػػػة.. الػػػٍب تقتػػػل األمػػػل ُب حيػػػاة 

 طبيعية..

الفقر  إف فرض الفقر على العامل ا٤بنتسب لئلسبلـ يأٌب ّٔدؼ ا٤بساومة ٙبت خط
الشديد على الدين والعقيدة، ليكوف ىذا الفقر مقدمًة اجتماعيًة على ا٤بدى الزمِب البعيد 
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لظهور الدجاؿ، الذي سيأٌب ومعو جباؿ ا٣ببز ٤بن يؤمن بو، حٌب أصبح الرافض لبيع دينو 
عند باعة الدين ىذا الرفض من الدنيا عبلمًة من عبلمات االستفهاـ، وأصبح  بعرضٍ 

 ًفا ال تفسّب لو..!والقيم موق

نقوؿ ذلك ليفهم الناس أف ىذه ا٢برب ليست حدثًا عارًضا؛ بل ىي خطة قدٲبة 
موضوعة بإحكاـ، وضع فيها الشيطاف كل إمكاناتو وسلطاتو ليقطع الوجود التارٱبي 

 لؤلمة ا٤بسلمة.

ف، بل ىي حرب العمبلء.. العمبلء أغنياؤىا و رب اآلف.. ليس فيها عمبلء معدودا٢ب
 ا..وقادهت

ا٢برب اآلف.. قتبلىا كثّبوف ولكن ليس بالسيف القدمي، بل باليورانيـو ا٤بنضب، 
 وأغذية السرطاف واألوبئة، ونشر الفقر وآّوف.

وقد ال يتصور البعض أف ا٢برب الصليبية العا٤بية على اإلسبلـ قائمٌة فعبًل، بتأثّب 
٨بيلتهم، فما من سفٍن ُرِسَم  الصورة النمطية القدٲبة للحروب الصليبية الٍب تسيطر على

على أشرعتها الصليب الضخم ترسو على الشواطئ اإلسبلمية، وليس ىناؾ فرساف 
 للمعبد فوؽ ا٣بيوؿ..

ألف ا٢برب اآلف يُػرَاَعى فيها الُبعُد عن استفزاز الشعور اإلسبلمي قدر ا٤بستطاع، 
 ألهنم يعلموف ما تعنيو يقظة ىذا الشعور..!

ألدوار.. ليحقق دوٌر ا٥بدؼ، وٱبفف آخُر من أثره، ويشتُّْت ومن أجل ذلك تتوزع ا
 ثالٌث َمْن يستيقظ..!

على مستوى الدولة الواحدة الداخلة ُب ا٢برب: يكوف ىناؾ ا٢بزب احملارب، وا٢بزب 
 ا٤بعارض للحرب..
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وعلى مستوى األحبلؼ: تكوف ىناؾ الدولة احملاربة، والدولة ا٤بعارضة للحرب.. 
 القتلة، واألمل ُب األعداء.ليصبح الرجاء ُب 

وإذا كانت ا٢برب ّٔذه القسوة، وتلك الشراسة.. فإف ا٤بواجهة البد أف تتناسب 
 معها..

 فإذا كاف اإلنساف ىو موضوع ىذا الصراع.. فبلبد أف يكوف ىو ٧بور ا٤بواجهة..

لٍب وإخراج اإلنساف من نطاقها ال يعِب إال التأثّب فيو بصورة ال تقل عن قوة الغريزة ا
تصرخ ُب كيانو، ليعيش قضيتو أقوى ٩با يعيش غريزتو، وينتمي بقوة إىل كياف ٰبميو، برغبة 

 ال تقل عن رغبة االحتضاف الغريزية ُب اإلنساف.

ٕبيث ال يبقى ُب ىذا الكياف أي بقية لغّب القضية، ويعيش حياة الزىد ُب الدنيا 
 والشهوات، ٕبيث ال تؤثر فيو أي ٧باولة إغراء..

ا٢بصار الذي تعيشو الدعوة من عصابة الدجاؿ يفرض على أصحأّا أف  وىذا
، فنحن اآلف ُب زمن مواجهة ا١باىلية «الشهادة ُب سبيل اهلل»يتعاملوا مع ا٤برحلة ٗبنطق 

 بكل إمكانياهتا..

 الخطة الجاىلية الثابتة والواقع المتغير: -1

العنواف ا٤بطروح ٥بذه  اتفقنا أف ىناؾ خطة جاىلية للقضاء على اإلسبلـ، وقد يكوف
 ..«ا٢برب الصليبية»ا٣بطة ىو 

لكن ا١باىلية تضع ٥بذه ا٣بطة عناوين أخرى لتضليل العقل ا٤بسلم عن العنواف 
 الصحيح ا٤بعرب عن مضموهنا ا٢بقيقي..

 ولكل مرحلة من مراحل ا٣بطة عنواهنا ا٣باص ّٔا..
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تطلب الدعوة إىل القومية ت ابتداء من اعتبار الخالفة اإلسالمية خالفة عرقية تركية
 العربية كبديل لسقوط ا٤بشروع اإلسبلمي ٙبت عنواف ا٤برحلة القومية..

وًب ذلك من خبلؿ إضعاؼ ا٣ببلفة قبل إسقاطها، وزرع الشقاؽ بْب األتراؾ 
 والعرب! 

إىل التحوؿ ُب السيطرة على العامل اإلسبلمي عن  ثم حركات التحرر الهادفة
سلوب االجتماعي ا٥بادؼ إىل القضاء على التقاليد األسلوب العسكري إىل األ

 االجتماعية اإلسبلمية ٙبت عنواف التحرر الوطِب..

 «!معاىدة كامب ديفيد»وًب ذلك من خبلؿ إحياء اال٘باه اإلقليمي الذي ٛبثل ُب 

ٙبت عنواف اإلصبلح  ثم االنتقاؿ من القومية والوطنية إلى مرحلة العولمة
، ليتحوؿ العامل العريب إىل ٦برد خريطة جغرافية ليس ٥با أي السياسي وحقوؽ اإلنساف

 مضموف اجتماعي أو حضاري أو سياسي..!

 «..العراؽ والسوداف»من خبلؿ ٨بطط التفتيت  المستوى السياسيوًب ذلك على 

من خبلؿ سياسات اإلفقار والقتل بالنفايات  المستوى االجتماعيوعلى 
 والسرطاف..

من خبلؿ إشاعة الفاحشة ونشر الدعارة والشذوذ  المستوى األخالقيوعلى 
 وا٤بخدرات..

من خبلؿ نشر اإل٢باد والعلمانية وإحياء ا٤بذاىب والفرؽ  المستوى الفكريوعلى 
 البائدة..

من خبلؿ إفراغ التعليم من أي مضموف ديِب إٯبايب،  المستوى التعليميوعلى 
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سر واستنزافها نفسيا وماديًا وٙبويل مناىج التعليم إىل ألغاز ومتاىات إلشغاؿ األ
 ومعنويًا..

 كانت ىذه ىي ا٣بطة ا٤بوضوعة..

، بالقوة اإلسبلمية سبحاوً َحعانىولكن األعداء فوجئوا بقدر اهلل الغالب على أمره 
 الناشئة بقدر اهلل وحده.

 التفتيت: ستراتيجيةا

«  اإلسبلميالعامل»ُب مقابل وحدة ا٤بوقف ا١باىلي، يأٌب تعامل ا١باىلية مع بقايا 
 التفتيت.. من خبلؿ خطة ثابتة العناصر.. سَباتيجيةاب

 ديِب، مذىيب، عرقي، طبقي، سياسي.. تحديد موضوع الصراع: -

إبراز رموز مصطنعة، وإدخا٥با بؤرة الصراع لتمثل أطرافو،  صناعة رموز الصراع: -
غلب طرؼ الصراع دوف أف يت ىليمكن من خبل٥بم التحكم فيو.. ولضماف اإلبقاء عل

طرؼ قبل القضاء علي قوة الطرفْب مًعا.. وحٌب ال تنقلب مهمة تقوية أطراؼ  ىعل
 الصراع على السلطة العميلة القائمة على تنفيذ خطة التفتيت..

الدخوؿ ُب مرحلة الصراع الدموي بعد االحتقاف الناشئ عن  إشعاؿ الصراع: -
 الصراع التارٱبي والفكري ا٤بتصاعد..

وذلك بطريقة الفعل ورد الفعل، وتغذية أطراؼ الصراع بصورة  اع:ديمومة الصر  -
 بعضها البعض. ى٘بعلو مستمرا حٌب تقضي أطراؼ الصراع عل

وذلك بطرح فكرة التقسيم كبديل عن الصراع  إظهار الهدؼ النهائي للصراع: -
 ، وزعم أف«الفيدرالية»الدموي الذي ستكوف لو نتائجو ا٤بهولة ٗبصطلح سياسي مقبوؿ 
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مرحلة الفيدرالية ستبقي على الوطن الواحد من خبلؿ سلطة حاكمة واحدة ٚبضع ٥با 
زعامات التقسيم، ٍب تقوية ىذه الزعامات أماـ السلطة الواحدة حٌب تصبح كل زعامة 

 سلطة حاكمة وتكتمل ا٣بطة..

وعند إنشاء دولة جديدة تكوف أوىل ا٣بطوات ىي ٧باولة اإلثبات التارٱبي ٥بذه  -
ة.. ٍب إثبات الظروؼ التارٱبية الٍب قضي فيها على وجودىا التارٱبي، وغالبا ما تثّب الدول

 ىذه الظروؼ تعاطف الرأي العاـ الدويل مع الدولة الناشئة!

وا٤بثاؿ التارٱبي لذلك ىو إنشاء دولة إسرائيل الٍب قامت ُب جو مشحوف بالتعاطف 
د دفع تعويضات من أ٤بانيا إلسرائيل معها، من خبلؿ إثارة موضوع احملرقة، الٍب بلغت ح

 زالت تدفع حٌب اآلف.. عنها، وما

وعلى التوازي كاف اإلعبلـ الناصري يشعل التعاطف العا٤بي مع إسرائيل ببيانات 
 إلقائها ُب البحر، والٍب كاف عبد الناصر يُردُّْدىا دائًما..

طط لضماف اختيار أنسب الكيانات ُب منطقة التفتيت للبدء ُب تنفيذ ا٤بخ -
٪باحو، وللتأثّب ُب الكيانات األخرى، وهتيئتها لتنفيذ ا٤بخطط فيها، ومن ىنا كاف اختيار 

 العراؽ ُب ا٤بنطقة العربية.

 :العراؽ نموذج للتفتيت

 واختيار العراؽ للبدء ُب تنفيذ ا٤بخطط لو عدة أسباب:

ا٤بوضوع  تعدد موضوعات التفتيت العرقية وا٤بذىبية والسياسية، وكاف أخطرىا -
والسياسي: « العريب/الَبكماين/ الكردي»وا٤بوضوع العرقي: « السِب/الشيعي»ا٤بذىيب: 

 «.العراقي/اإليراين»
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أف موضوعات الصراع ُب العراؽ ٥با أبعاد تارٱبية وعا٤بية توفر أسبابًا كافية لتصعيد  -
 الصراع وبقائو دوف أي إمكانية إليقافو.

 حها أصحاب ا٣بطة كاذبة..ودائًما تكوف األسباب الٍب يطر 

فليس صحيًحا أف طمع أمريكا والغرب ُب بَبوؿ العراؽ ىو الدافع الحتبللو 
 إسرائيل.. ىوليس صحيحا أف صداـ كاف ٲبثل خطرًا عل وتفتيتو..

وا٤بكر ىنا أف يطرح أصحاب ا٣بطة عدة أسباب، ليكذبوا أحدىا بأنفسهم بعد 
 ذب أيًضا!ذلك، ٢بساب اإلقناع بالسبب اآلخر.. الكا

َفطُرَِح موضوع أسلحة الدمار الشامل، ليتم تكذيبو ُب صورة دٲبقراطية مبهرة، وليقولوا 
أف التقارير الٍب ًب تسريبها تثبت أف ىناؾ مصاّب شخصية لعناصر اإلدارة األمريكية الٍب 
أعلنت ا٢برب، ليكتفي العقل ا٤بسلم عند ىذه ا٢بقيقة الٍب سربتها التقارير، دوف أف 

إىل ا٢بقيقة الٍب كانت وراء ا٢برب.. وىي ٨بطط التفتيت ا٥بادؼ إىل تدمّب األمة  يصل
 الشيعي الذي بدأ ُب العراؽ ليمتد إىل كل أ٫باء األمة..-اإلسبلمية، بإنشاء الصراع السِب

 تفسير السعار الجاىلي على حرب اإلسالـ -5

ّب معلنة، حٌب ال ُب بداية ا٢برب على اإلسبلـ كانت األىداؼ ا٢بقيقية للحرب غ
يستيقظ الشعور اإلسبلمي للدفاع عن دينهم، حٌب اطمأف األعداء إىل ٛبكنهم من 

 .. -ُب ظنهم- الواقع، واستحالة يقظة ىذا الشعور

٩با تسبب ُب يقظة .. ولكن ا١باىلية تضطر إىل إعبلف ىدؼ ا٢برب على اإلسبلـ
 . .الشعور اإلسبلمي

 ..فكاف البد من ٧باربة ىذا الشعور ،ةوىذا ىو ا٣بطر األكرب على ا١باىلي
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اوؿ بو ا١باىلية ٧باصرة الشعور اإلسبلمي قبل أف ٲبتد ُب واقع ٙبوكاف السعار الذي 
 ..األمة

 :وكانت عناصر خطة قتل الشعور اإلسالمي ىي

 ..قتبلع اليقْب من قلب األمة با٢بق الذي ىي عليوا -

ب ا٤بعادية )العلمانية( وإثارة الشبهات حاربة عقيدة أىل السنة ونشر ا٤بذاىٗب :افكريِّ 
  .حوؿ اإلسبلـ

 ا للشعور با٢بقيكوف التاريخ منبعً  حٌب ال ،بتشويو التاريخ اإلسبلمي :اوتارٱبيِّ 
  .والذات اإلسبلمية

 .مخذاد انبششي بمُاجٍت األجٍال انجذٌذة )انطفم(قطع اال -

كان ٌىاك بقٍت  إرا ،سخفاد مىٍاٌ   حخى ال ،حذمٍش انقُة انبششٌت نألمت -

 .مه انشعُس )األمشاض َانمخذساث(

 .ا )قُاوٍه انزَاج َانىسم(ححجٍم األمت بششٌ    -

 .حبذٌذ طاقت األمت فً انسعً نخحصٍم نقمت انعٍش )انفقش َانخجٌُع( -

ٌَزا ٌُ األمش انزي  ،َكم ٌزي األٌذاف حخم فً أسشع َقج ممكه

 .ٌفسش ٌزا انسعاس

 واحدة ٥با إدارة واحدة بكل مراحلها. وىذه ا٤براحل داخلة ضمن خطة

ا٢بكومات ا٤بتغّبة والرئاسات ا٤بتعاقبة ال تتأثر بأي صراع  ىىذه ا٣بطة فوؽ مستو 
  .على السلطة ُب الدولة الواحدة أو أي صراع إقليمي ُب ا٤بنطقة الواحدة

 .ا٣بطة بكل خيوطها السياسية ٛبسك ّٔا اإلدارة الواحدة
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 سساهتا و٥با قراراهتا الفوقية الٍب ال تتأثر بأي ظرؼ سياسي..و٥بذه اإلدارة رجا٥با ومؤ 

وقد تطرح تفسّبات متعددة ٥بذه الظاىرة ولكنها ُب النهاية حقيقة سياسية جاىلية 
 مشاىدة ويقينية..

 .ليصبح العنواف الثابت للخطة ىو ا٢برب الصليبية

 ثانيًا: من الجانب اإلسالمي:

 أصالة االمتداد وصدؽ الموقف: -1

ثل ا٤بوقف اإلسبلمي ُب مواجهة خصائص ا٤بوقف السياسي ا١باىلي ُب جانبْب يتم
 أساسيْب: أصالة االمتداد )السلفية( وصدؽ ا٤بوقف )الشهادة(..

وٮبا ا١بانباف اللذاف تركز ا١باىلية ا٢برب عليهما، باعتبارٮبا ا١بوىر ا٢بقيقي للموقف 
 اإلسبلمي الذي يتهددىا..

 ُب الَباث النظري لؤلمة..« سلفيةال»فبدأت ٗبحاولة اختزاؿ 

وانتهت بتعميق ا٥بوة بْب أصحاب اال٘باىات النظرية وأصحاب اال٘باىات ا٢بركية، 
 لتأكيد حالة االنفصاـ..

ومن ىنا كاف من الضروري التأكيد على حقيقة الوحدة بْب النظرية والعمل عند 
 سلف األمة..

ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اهلَل َلَمَع  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا} :ولعل قوؿ اهلل عز وجل
ىو األساس ُب ىذه ا٢بقيقة، حيث قاؿ سفياف بن عيينة  [69]العنكبوت: {الُمْحِسِنينَ 

إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بآّاىدين وأىل الثغور فإف اهلل تعاىل »البن ا٤ببارؾ: 
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 «.{لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ }يقوؿ: 

اآلية الٍب تأمر بطلب العلم والتفقو ُب الدين ُب سياؽ عملي جهادي  وقد وردت
 خالص، وبنفس الصيغة الٍب ورد ّٔا األمر با٣بروج للقتاؿ:

ُهْم طَائَِفةٌ لَِيتَػَفقَُّهوا ِفي } َوَما َكاَف الُمْؤِمُنوَف لِيَػْنِفُروا َكافًَّة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنػْ
يِن َولِ  يَا َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا  يُػْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَف *الدِّ

 {الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن الُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأفَّ اهلَل َمَع الُمتَِّقينَ 
 .[321-322]التوبة:

ولقد وردت روايات متعددة ُب تفسّب ىذه اآلية، : »رٞبو اهللذ سيد يقوؿ األستا
وٙبديد الفرقة الٍب تتفقو ُب الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم.. والذي يستقيم عندنا 

على -ُب تفسّب اآلية: أف ا٤بؤمنْب ال ينفروف كافة. ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة 
لتتفقو ىذه الطائفة ُب الدين بالنفّب وا٣بروج وا١بهاد  -التناوب بْب من ينفروف ومن يبقوف

وا٢بركة ّٔذه العقيدة؛ وتنذر الباقْب من قومها إذا رجعت إليهم، ٗبا رأتو وما فقهتو من 
 ىذا الدين ُب أثناء ا١بهاد وا٢بركة..

 ،رضي اهلل عنهما ولو أصل من تأويل ابن عباس-إليو والوجو ُب ىذا الذي ذىبنا 
أف ىذا الدين منهج  -ا٢بسن البصري، واختيار ابن جرير، وقوؿ البن كثّبومن تفسّب 

حركي، ال يفقهو إال من يتحرؾ بو؛ فالذين ٱبرجوف للجهاد بو ىم أوىل الناس بفقهو؛ ٗبا 
يتكشف ٥بم من أسراره ومعانيو؛ وٗبا يتجلى ٥بم من آياتو وتطبيقاتو العملية ُب أثناء 

هم الذين ٰبتاجوف أف يتلقوا ٩بن ٙبركوا، ألهنم مل يشاىدوا ا٢بركة بو. أما الذين يقعدوف ف
ما شاىد الذين خرجوا؛ وال فقهوا فقههم؛ وال وصلوا من أسرار ىذا الدين إىل ما وصل 

وا٣بروج بصفة  اهلل عليو وسلم صلى إليو ا٤بتحركوف وٖباصة إذا كاف ا٣بروج مع رسوؿ اهلل
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 .(1)«عامة أدِن إىل الفهم والتفقو

ىو مهبط الوحي ومصدر العلم، فإذا نفر  اهلل عليو وسلم صلى ة أف رسوؿ اهللوا٢بقيق
َما َكاَف أِلَْىِل الَمِديَنِة }تعْبَّ ا٣بروج على ٝبيع ا٤بؤمنْب  -كما حدث ُب تبوؾ–للجهاد 

 {ِسِهْم َعْن نَػْفِسوِ َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأَلْعَراِب َأْف يَػَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِؿ اهلِل َواَل يَػْرَغُبوا بِأَنْػفُ 
اهلل  صلى ويكوف خروج من خرج معو نفرة للجهاد وللتفقو ُب الدين مًعا، فإذا مل ٱبرج

 وانتدب الناس للجهاد، يكوف بقاء من بقي معو للتفقو ُب الدين. عليو وسلم

، الذي يقوؿ رٞبو اهللومن النماذج التارٱبية ا١بامعة ٥بذين ا١بانبْب: اإلماـ ابن تيمية 
َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالبَػيػَِّناِت َوَأنْػَزْلَنا َمَعُهُم الِكَتاَب َوالِميَزاَف لِيَػُقوـَ }فسّبًا لقولو تعاىل: ت

النَّاُس بِالِقْسِط َوَأنْػَزْلَنا الَحِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَػْعَلَم اهلُل َمْن يَػْنُصُرُه 
 :[20]ا٢بديد: {الغَْيِب ِإفَّ اهللَ َقِويٌّ َعزِيزٌ َوُرُسَلُو بِ 

فذكر تعاىل أنو أنزؿ الكتاب وا٤بيزاف، وأنو أنزؿ ا٢بديد ألجل القياـ بالقسط، وليعلم »
، وكفى بربك بكتاب يهدي وسيف ينصراهلل من ينصره ورسلو، و٥بذا كاف قواـ الدين: 

 .(2)«ىاديا ونصّبا

 مل تكوف الشهادة..ومن منطلق ا١بمع بْب العلم والع

ومنطق الشهادة ىو أىم ضرورات ا٤برحلة، فنحن اآلف ُب زمن اإلٲباف القوي والصدؽ 
ُهْم }البلـز ٤بواجهة ىذه ا١باىلية:  ِمَن الُمْؤِمِنيَن رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهلَل َعَلْيِو َفِمنػْ

ُهْم َمْن يَػْنَتِظُر َوَما بَدَّ   .[21]األحزاب:  {ُلوا تَػْبِدياًل َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ

                                      
 .َوَما َكاَف الُمْؤِمُنوَف لِيَػْنِفُروا َكافًَّة...{}( ُب ظبلؿ القرآف ُب تفسّب قولو تعاىل: 1)
 اض القلوب.( يراجع: ٦بموع فتاوى ابن تيمية، فصل أمر 2)
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 .[23]يوسف:  {َواهللُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ }

ىو أبرز مثاؿ -السلفية-وعلم ا٢بديث الذي يعد الركيزة األساسية ألصالة االمتداد 
 ٙبقق فيو االرتباط بْب العلم والعمل بصورة منهجية وواقعية..

فمن الناحية ا٤بنهجية.. اعتمد علماء ا١برح والتعديل على األصلْب اللذين تقـو ّٔما 
 ُب ترتيب طبقات احملدثْب.. فرتبوىم كما يلي: -وٮبا ا١بهاد والبيعة-ا١بماعة 

 البدريوف ا٤بهاجروف الذين حضروا بيعة الرضواف. -
 البدريوف األنصار الذين حضروا بيعة الرضواف. -
 ٤بهاجروف.البدريوف ا -
 البدريوف األنصار. -
 ا٤بهاجروف ٩بن حضروا بيعة الرضواف. -
 األنصار ٩بن حضروا بيعة الرضواف. -

وأما من الناحية الواقعية فقد اصطبغ علم ا٢بديث من حيث التصنيف بصبغة األمة 
أف ا٢بياتية، باعتبار أف ا٢بديث ىو األحكاـ التطبيقية والواقعية ُب حياة األمة، وباعتبار 

 ا١بهاد ىو قضية األمة األساسية، فأصبحت ىذه القضية صبغة ظاىرة ُب ُكتب ا٢بديث.

العبلقة بْب علم ا٢بديث وا١بهاد من خبلؿ منهج التصنيف  ىوقد جاء الدليل عل
 عند البخاري، حيث كاف كتاب )الغزوات( من أكرب كتب الصحيح..

بط با١بهاد بكل أبوابو، ٍب تبعو )كتاب ا١بهاد( ٍب كتاب )فرض ا٣بمس( وىو مرت
يضاؼ إىل ذلك كتاب )صبلة ا٣بوؼ( الذي تناقش كل أحاديثو أحكاـ الصبلة ُب 
القتاؿ بكل أبوابو، و٥بذا األمر داللتو الواضحة وا٤بثبتة لعبلقة علم ا٢بديث بقضايا 

 ا١بماعة ومقتضيات قيامها وامتدادىا.
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ه ا٢بقيقة، فيقوؿ سفياف ىذ ىوقد مؤلت مصنفات علم ا٢بديث العبارات الدالة عل
 «..اإلسناد سبلح ا٤بؤمن، فإذا مل يكن معو سبلح فبأي شيء يقاتل؟!»الثوري: 

وعلم ا٢بديث من أفضل العلـو »يقوؿ ابن الصبلح ُب )ا٤بقدمة(: أيًضا  ولذلك
 «.الفاضلة، وأنفع الفنوف النافعة، ٰببو ذكور الرجاؿ وفحولتهم

إنكم »يقوؿ:  اهلل عليو وسلم صلى وؿ اهلل٠بعت رس :عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ
منصوروف ومصيبوف ومفتوح لكم، فمن أدرؾ ذلك منكم فليتق اهلل، وليأمر 

 .(1)«بالمعروؼ، ولينو عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

كيف يكوف حفظ األمة بعد النصر   اهلل عليو وسلم صلى فيتبْب لنا من قوؿ رسوؿ اهلل
 لفتح بثبلثة أشياء:وا

 حفظ الفرد ا٤بسلم بتقوى اهلل.. -

 وحفظ واقع األمة ا٤بمكنة باألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر.. -

اهلل عليو  صلى وحفظ الوحي بعلم ا٢بديث الذي ٲبنع الكذب على رسوؿ اهلل -
 ..وسلم

كل أسباب ا٢بفظ بصورة إعجازية ُب حديث   اهلل عليو وسلم صلى فجمع رسوؿ اهلل
 د.واح

ف أوؿ إ :ودؿ ذلك على أف لعلم ا٢بديث فاعلية الوحي، ٕبيث ٲبكن أف نقوؿ
 حقائق القوة ا٤بقدرة ٥بذه األمة.. كامنة ُب ىذا العلم.

                                      
 (، وصححو األلباين.2257، 4/524(، والَبمذي )4156، 1/436( أخرجو أٞبد )1)
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 فهم حقيقة الصراع وأبعاده: -2

إف فهم حقيقة الصراع وٙبديد أبعاده تنطلق من فهم حقيقة ربانية الدعوة، فهذه 
 ربانية، وحساباهتا ا٤بنهجية..الدعوة دعوة ربانية، ٥با أقدارىا ال

 وأىم ىذه ا٢بسابات: حسابات الزمن والدماء..

ففي حساب الزمن قد نتساءؿ عن ىذا الوقت الطويل الذي ٛبضيو األمة ٙبت 
 االستضعاؼ، ٤باذا؟!

أننا ندفع ٜبن فَبة طويلة من اال٫براؼ عن ا٢بق، فيجب تقبل النتائج  :واإلجابة ىي
 ية..ا٤بهولة للصراع بنفس راض

 تقبل ىذه النتائج.. ىوا٢بسابات الصحيحة للدعوة ىي الٍب تعْب عل

وٙبقيق التوافق بْب اإلحساس والتصور البشريْب وحقيقة األمر عند اهلل تعاِب ا٣بلل 
 ُب ضبط ىذه ا٢بسابات.

وا٤بثل التارٱبي الضابط ٢بسابات الزمن والدماء ُب واقع الدعوة ىو تاريخ بِب 
 إسرائيل..

بنو إسرائيل ُب عبودية فرعوف أربعمائة عاـ، وبعد ىذا الزمن الطويل يصنع لقد بقي 
ويرسلو ليخلص بِب إسرائيل، وال ندرؾ حكمة طوؿ الوقت إال بعد خبلصهم  ىاهلل موس

من العبودية، لنكتشف أهنا كانت باستحقاؽ عادؿ على أعما٥بم، فبمجرد خروجهم من 
م ٘بف من ماء البحر الذي فلقو اهلل كل فرؽ  العبودية.. عبدوا العجل، ومل تكد أقدامه

 كالطود العظيم..!

فقد كاف جزاء بِب إسرائيل عندما عبدوا العجل  ومن نفس ا٤بوقف تتبْب حسابات الدماء..
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 أف قُِتَل أكثرىم، وىذا حساب الدماء ُب ميزاف اهلل ُب مقابل أفعاؿ البشر..

يقة الزمن كما ىي عند اهلل، واإلحساس بالزمن دائر ُب التصور اإلسبلمي بْب حق
َوِإفَّ يَػْوًما ِعْنَد }وتعامل الناس مع ىذا الزمن كما ىو عندىم، بدليل قوؿ اهلل عز وجل: 

 .{رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا تَػُعد وفَ 

فاألمر الذي ينزؿ إلينا من عند اهلل ليتحقق بزماننا ُب ساعات أو دقائق أو ثواف.. 
يَُدبػُِّر اأَلْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اأَلْرِض ثُمَّ يَػْعُرُج ِإلَْيِو ِفي }لف سنة: ينزؿ ُب يـو مقداره أ

ا تَػُعد وفَ   ..{يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّ

تضمنتها  الٍبهم وىو الصرب، وىو ا٢بقيقة الثانية مومن ىذا ا٤بعُب ينشأ مقتضى 
اِقٍع * ِلْلَكاِفريَن لَْيَس َلُو َداِفٌع * ِمَن اهلِل ِذي الَمَعارِِج * َسَأَؿ َساِئٌل بَِعَذاٍب وَ }اآلية: 

ًرا 4تَػْعُرُج الَماَلِئَكُة َوالر وُح ِإلَْيِو ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة) ( فَاْصِبْر َصبػْ
 ..{َجِمياًل 

الزمن عند اهلل والزمن فالدعوة أمر ضخم، ىي من عند اهلل، وزمنها يَباوح ما بْب 
 عند الناس، وتلك ىي الطبيعة الٍب تقتضي الصرب..

ورغم ضخامة الصرب الناشئ عن ىذا ا٤بفهـو إال أنو ال ٱبرج عن طاقة البشر، وال 
يتوقف معُب اآلية عنده؛ بل ٲبتد إىل حساب الزمن ُب واقع الدعوة.. لنتعلم كيف نتصوره 

 وكيف ٫بقق مقتضى ىذا التصور..

ساس الصحيح ٢بساب الزمن ىو قدر اهلل ُب واقع الدعوة، فالوحي الذي كاف ينزؿ واأل
كاف ينزؿ عليو من فوؽ سبع ٠باوات، ولكنو كاف   اهلل عليو وسلم صلى على رسوؿ اهلل

 صلى يسبق ا٢بجر الذي ألقاه اليهود من فوؽ سطح أحد البيوت ليسقط على رسوؿ اهلل
 !اهلل عليو وسلم
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َأاَل »لصحابة إىل رسوؿ اهلل مرارة االستضعاؼ، وآالـ التعذيب: ولذلك عندما شكا ا
 .«َتْستَػْنِصُر لََنا.. أالَ َتْدُعو لَنا؟

َلُكْم يُػْؤَخُذ الرَُّجُل فَػُيْحَفُر َلُو في األرِض فَػُيْجَعُل ِفيَها، »قَاَؿ ٥بم:  َقْد َكاَف َمْن قَػبػْ
فَػُيْجَعُل نصَفيِن، َويُْمَشُط بأْمَشاِط الَحديِد َما  ثُمَّ يُػْؤَتى بِالِمْنَشاِر فَػُيوَضُع َعَلى رَأِسوِ 

ُه ذِلَك َعْن ِديِنِو، َواهلِل لَُيِتمَّنَّ اهلل َىَذا اأَلْمر َحتَّى َيسيَر  ُدوَف َلْحِمو َوَعْظِمِو، َما َيُصد 
َعاَء ِإَلى َحْضَرموَت.. اَل َيَخاُؼ إالَّ اهلَل والذِّْئب َعَلى َغنَ  ِمِو، ولكنكم الرَّاكُب ِمْن َصنػْ

 .(1)«َتْسَتعِجُلوفَ 

ىو معا١بة نفسية « النصر القريب»و« الفتح القريب»ومن ىنا كاف التعبّب القرآين بػ 
 وشعورية تعْب على ٙبقيق الصرب، ومقتضياتو ُب واقع ا١بهاد أو واقع االستضعاؼ..

لدعوة ويدخل ُب إطار ىذه ا٤بعا١بة الشعورية اعتبار كل مرحلة جديدة تدخل فيها ا
ىي اقَباب من حقيقة النصر، ولعل تسمية صلح ا٢بديبية بالفتح كاف ضمن ىذه 

 ا٤بعا١بة.

كما تأٌب ا٤بعا١بة الشعورية من ٩بارسة واجب الدعوة، حيث يتحقق االطمئناف بأداء 
 الواجب، ليعاِب الوقت الطويل ٗبقتضى الرؤية البشرية آّردة..

تغبلؿ كل ٢بظة من حياتنا ُب السعي من وُب حساب الزمن لسنا مطالبْب إال باس
أجل دين اهلل، كما أف حساب الزمن لن يكوف صحيًحا.. إال إذا أدركنا الداللة ا٤بنهجية 
لكل مرحلة زمنية ٛبر ّٔا الدعوة؛ فقد تكوف ا٢بجة ىي الداللة ا٤بنهجية للزمن، مثلما كاف 

قرآين دقة ا٢بساب.. رغم ، حيث أثبت النص العليو الصبلة والسبلـالزمن ُب دعوة نوح 
 بلوغو ألف سنة إال ٟبسْب عاما!

                                      
 (.3416، 3/1322( أخرجو البخاري )1)
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 :ٍب يستثِب {َأْلَف َسَنةٍ }فيقوؿ:  يذكر النص تقديرا دقيقا وُب حْب
٪بد أف ٢بظة خاطفة قد حالت بْب نوح وابنو حٌب جعلتو ال  {ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما}

 يستطيع إكماؿ حديثو معو..!

التسعمائة وٟبسْب عاًما، و٥با داللة أخرى  ىذه اللحظة ٚبتلف طبيعتها عن طبيعة
غّب داللة الصرب وا٢بجة، وىي داللة ا٢بسم واالنتقاـ، وىكذا يرتبط الزمن بداللتو، فلم 

حٌب يستطيع أف يتحدث نوح  ايكن من ا٤بمكن أف ٲبتد زمن األلف سنة إال ٟبسْب عامً 
نَػُهَما الَمْوُج }.. إىل ابنو حديثو األخّب.. فإذا با٢بديث األخّب ال تتم عبارتو َوَحاَؿ بَػيػْ

 !{َفَكاَف ِمَن الُمْغَرِقينَ 

إف معيار الدقة الربانية ُب حساب الزمن ٥با صورة عجيبة، وىى صورة إسرافيل وقد 
 فمو، رافًعا رأسو إىل العرش، ُب انتظار ٢بظة النفخ..! ُبتناوؿ البوؽ 

بوؽ أو حٌب يرفعو إذا كاف تلك ىي اللحظة عند اهلل ال تتأخر، حٌب يأخذ إسرافيل ال
 قد أخذه، أو يرفع رأسو لينظر األمر إذا كاف قد رفعو، تلك ىي اللحظة عند اهلل..

واهلل تبارؾ وتعاىل ٯبعل من الزمن حجة على خلقو، وينشئ للزمن داللة، وٯبعلو 
برىانًا على صربه، ومن أمثلة اعتبار الزمن حجة: ىو بقاء نوح ُب قومو ألف سنة إال 

أصحاب السفينة، فلم يكن   عاًما، مع علم اهلل بأنو لن يؤمن معو إال قليل.. ىمٟبسْب
، وحجتو على سبحاوً َحعانىالزمن ُب قدر اهلل سبب ىداية بقدر داللتو على صربه 

 خلقو، وتلك ىي القيمة ا٢بقيقية للزمن ُب قصة نوح.

ما بينهم، وتقييم أما قصة فتية الكهف فكاف دورىم ُب الدعوة ىو إعبلف العقيدة في
 {رَبػََّنا َآتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا }الواقع وفًقا لعقيدهتم: 

ئة سنْب، ويزدادوا تسعا، ىذا الزمن اويدخل الفتية الكهف ليناموا ثبلٜب [35]الكهف:
دورًا كامبًل أٛبوا بو واجبهم الطويل الذي قضاه الفتية نوًما عميًقا كاف ُب حساب الدعوة 
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أماـ اهلل عز وجل، حيث أعلنوا العقيدة وشهدوا على واقعهم، فكانت ا٣بطوة الثالثة 
فَْأُووا ِإَلى الَكْهِف يَػْنُشْر َلُكْم رَب ُكْم ِمْن َرْحَمِتِو َويُػَهيِّْئ }التجرد هلل ُب ٙبديد ا٤بنهج: 

وبذلك اكتملت العناصر األساسية الثبلث ُب  [36]الكهف:  {َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرفَػًقا
 الدعوة: 

 إعبلف العقيدة. -
 م الواقع.يتقي -
 التجرد ُب ٙبديد ا٤بنهج. -

ومل نكتشف أف الدور البشري قد ًب بتلك العناصر إال بعد أف يقـو الفتية من 
 ..نومهم، ليجدوا الغاية من ا٤بنهج ا٤بطلوب قد ٙبققت

لفصل بْب الدور البشري ا٤بطلوب، واآلثار القدرية فإذا بزمن النـو تنشأ لو داللة ا
ا فاصبًل ُب عقوؿ أصحاب الدعوة بْب الواجب ا٤بَبتبة عليو، ليكوف ىذا الزمن خطِّ 

 على الدعاة، والقدر ا٤بكتوب عند اهلل! يالتكليف

وقد ساىم الزمن ُب استقرار حقيقة أف وعد اهلل حق، ٩با يعِب أف إقامة ا٢بجة 
 يم ٥با حاجتها الزمنية الٍب ال تتحقق إال ّٔا..واستقرار ا٤بفاى

 ..إف معيار ا٢بساب ا٢بسي للزمن ُب أصغر وحداتو ىو طرفة العْب

َقاَؿ يَا َأيػ َها الَمََلُ َأي ُكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها قَػْبَل َأْف يَْأُتوِني }وعندما قاؿ سليماف: 
َآتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف تَػُقوـَ ِمْن َمَقاِمَك َوِإنِّي  َقاَؿ ِعْفريٌت ِمَن الِجنِّ َأنَا * ُمْسِلِمينَ 

َقاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِكَتاِب َأنَا َآتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف يَػْرَتدَّ  * َعَلْيِو َلَقِويٌّ َأِمينٌ 
  ..[35-18]النمل:  ِإَلْيَك َطْرُفَك{

طرفو لكونو األسرع، لنتعلم  اختار الذي يستطيع أف يأٌب بو قبل أف يرتد إليو 
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 كيف يكوف حساب الزمن ُب واقع الدعوة.

ومن ىنا كاف من أعظم اآليات الٍب أعطاىا اهلل لسليماف: الريح الٍب ٙبملو إىل 
 ا٤بكاف الذي ٰبتاج شهرا للوصوؿ إليو.. ُب نفس الوقت.

 وحدة الموقف اإلسالمي: -3

ف ُب إدارة ا٢برب ليكوف ٥بم من أىم ضرورات ا٤بوقف السياسي: أف يتعاوف ا٤بسلمو 
منطلق واحد، ٘بتمع فيو كل الطاقات الفكرية، وكل ا٣بربات العملية، وكل إمكانات 

 ا٤بتابعة الواقعية.

 ، أىمها:مبادئويحقق وحدة الموقف اإلسالمي عدة 
 ال صراع مع مسلم. -
 اعتبار الدخوؿ ٙبت الغاية النهائية. -
 ا٢بركية.التفريق بْب العبلقة السياسية والعبلقة  -
 التوازف ُب تقييم صواب وخطأ اال٘باىات اإلسبلمية ا٤بختلفة. -
 االرتكاز على ا٢بسم الواقعي لقضايا االختبلؼ الفكري. -

 

****
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ىالغصلىالثاني

ىنموذجىللصراعىالدواديىبونىاإلدالمىوالجاهلوظ

ىم(ى1691ى-مىى1665)مصر:ى

ىالتغدورىالتاروخيىللحركظىاإلدالموظ

 :مقدمة منهجية

٪بيب على تساؤؿ قد يتبادر «.. 1981 -1965مصر »ح ٭بوذج الصراع قبل طر 
 إىل الذىن: ٤باذا مصر، و٤باذا ىذه الفَبة؟

 ولَلجابة على ىذا التساؤؿ عدة جوانب: 

أف ا٢بركة اإلسبلمية ُب العصر ا٢بديث بدأت من مصر، لذا يلـز دراستها من  األوؿ:
 خبلؿ بدايتها ُب مصر.

بلمية ُب مصر اكتسبت صفة القوة السياسية خبلؿ ىذه الفَبة أف ا٢بركة اإلس الثاني:
حٌب هنايتها، ٩با ٯبعل ألحداث ىذه الفَبة وىذا الواقع فرصة قيمة لدراسة دقيقة، يتم من 
خبل٥با ٙبليل ىذه األحداث الٍب انتقلت با٢بركة ٥بذه ا٤برحلة، وحققت ٥با صفة القوة 

 السياسية.

مية ُب مصر إىل ىذه ا٤برحلة كاف ٙبت وطأة أكرب : أف وصوؿ ا٢بركة اإلسبلالثالث
ضغط جاىلي، وذلك ألف النظرة ا١باىلية العا٤بية ٤بكانة مصر على أهنا مفتاح ا٤بنطقة 
العربية جعلها تلقي بكل ثقلها األمِب واإلعبلمي والسياسي والعسكري حملاربة ا٢بركة 

 اإلسبلمية ُب مصر..
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عيارية للعبلقة بْب اإلسبلـ وا١باىلية ُب أي م ٩با جعل مفاتيح ا٢بركة ُب مصر نتائج
 موقع من العامل!

: أف الذين يعيشوف التجربة أو يشاركوف فيها، ىم الذين يقدموهنا، وال يقدمها الرابع
 عنهم غّبىم.. وال ٯبوز ٥بم أف يتجاوزوا حدود ٘بربتهم..

 كل ألف الكتابة عن ٘بارب اآلخرين تسهم ُب إحداث طمس وإىدار للتجربة ُب
 ..مهمةموقع من مواقعها، وكل فَبة من فَباهتا، ىذه قاعدة سياسية 

 مة لئلجابة األساسية عن التساؤؿ:وىذه ا١بوانب ىي ٗبثابة ا٤بقد

 «.؟.. و٤باذا ىذه الفَبة؟٤باذا مصر»

من حيث -إف ٘بربة ا٢بركة اإلسبلمية ُب مصر ٘بربة منهجية كاملة، حٌب وإف سبقها 
٘بارب إسبلمية أخرى ُب مواقع أخرى قد تكوف أقرب إىل  -سياسيةالنتائج العملية وال

 بلوغ غايتها..

ف والعمل الفدائي ُب و ُب مصر منذ بداية اإلخواف ا٤بسلموذلك ألف ا٢بركة اإلسبلمية 
القناة وحرب اليهود حٌب ا٤بنصة.. تقدـ أساسيات منهجية إسبلمية كحقائق مطلقة، 

ا ا٣باصة لتحقق وعيا سياسيا على مستوى ا٢بركة ٲبكن ٘بريدىا من ظروفها ومبلبساهت
 اإلسبلمية العا٤بية ُب كل مواقعها.

وٰبسن أف نذكر ابتداء ىذه األساسيات بَبتيبها الصحيح الذي ٲبثل ُب أي ٘بربة 
 ا صحيحا لتطور العبلقة بْب الفكر وا٢بركة ىي:خطِّ 

بعادىا الٍب طرحناىا ُب األساسية العقدية، الشرعية، ا٢بركية، القدرية، السياسية، بأ
 ىذا الكتاب.
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ولكن األمانة تقتضي القوؿ بأف ظهور ىذه األساسيات ُب الواقع مل يكن ّٔذا 
 الَبتيب الصحيح..

ا ال مثيل حيث برزت دعوة اإلخواف من خبلؿ: األساسية ا٢بركية.. فقدمت ٭بوذجً 
ا٢بركة، وىي الٍب لو ُب البناء التنظيمي للجماعة، و٭باذج ال يعلى عليها ُب أساليب 

أظهرت على خط القناة منهجا حركيا تارٱبيا.. ُب حرب اإل٪بليز، وقدرات تكتيكية 
 ..1948عسكرية ىائلة ُب حرب اليهود عاـ 

ومل يكن الواقع يسمح ٖببلؼ عقيدي حوؿ العدو، حيث أف كفر اإل٪بليز واليهود  
 كاف أساس االندفاع العسكري ٫بو ا٤بواجهة..

أنشأ ضرورة ا٢بكم على العدو  1952ة ا٣ببيثة للضباط عاـ ولكن قياـ ا٢برك
٩با  ا١بديد.. لينشأ معها األساسية العقدية الٍب اكتملت ُب كتابات األستاذ سيد قطب..

أنشأ خبلفا خطّبا ٙبوؿ با٢بركة اإلسبلمية إىل متاىات فكرية، تسببت بدورىا ُب تراجع 
ا٢بركة اإلسبلمية مرحلة ما بعد تنظيم ا٤بنهج ا٢بركي إىل الصفر الذي بدأ منو شباب 

65!.. 

فكاف ا٣بلل ُب العبلقة ا١بدلية الصحيحة بْب الفكر وا٢بركة ىو أخطر ما واجهتو 
 الدعوة ُب تلك ا٤برحلة..

فجرى إنشاء األساسية العقدية على حساب ا٤بستوى ا٢بركي للدعوة، بعد تغييب 
 أصحاب ا٢بركة ُب السجوف..

شرطا لبداية  -ُب نفس الوقت-اء األساسية العقدية ورغم ذلك، فقد كاف إنش
 جديدة صحيحة حققت منطلقا تارٱبيا للحركة حٌب اآلف..

لتبدأ الدعوة بعد توافر األساسية العقدية ٖبربة حركية ضعيفة، ٛبثلت ُب عدة ٧باوالت 
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ى مل تدخل منها حيز التنفيذ سوى ٧باولة الفنية العسكرية، وبفكرة خداعية غّب قائمة عل
 ا٤بواجهة العسكرية الفعلية.

 وذلك بعد انقطاع الصلة العملية بْب أصحاب ا٤بستوى األوؿ ُب ا٢بركة
 وأصحاب احملاوالت األخّبة الذين بدءوا ٖبربهتم وإمكانياهتم الذاتية. -بسبب سجنهم-

ولكن البداية ا١بديدة لؤلساسية ا٢بركية ٖبربة ا٤ببتدئْب وإمكانياهتم الذاتية أظهرت 
حركيا خطّبا؛ وىو االرتكاز على ا٣بربة الشخصية والذكاء العقلي، حٌب بلغ األمر خطا 

أف تكوف أىم مراجع ا٢بركة.. كتابات حرب العصابات و٘بارب الكفاح ا٤بسلح الٍب ال 
 ٛبت إىل اإلسبلـ بصلة!

األساسية الثالثة، وىي األساسية الشرعية، الداعية إىل  -بالضرورة-األمر الذي أنشأ 
تزاـ بالدليل الشرعي ُب كل مراحل الدعوة، وضرورة أف يكوف ألصحاب الدعوة سلف االل

ُب كل موقف أو تصرؼ، واالىتماـ بالعلم الذي تتوفر بو األدلة، حٌب ال تكوف دعوة 
 داعية إىل إقامة آّتمع ا٤بسلم.. وىي تفتقد شرعية حركتها وسلفية منهجها!

 تأصيل الدعوة من حيث قضيتها وىي أساسية جوىرية أسهمت بصورة طيبة ُب
 وأسلوب ٝبع الناس حو٥با..

ورغم أف ىذا التأصيل قد ًب من خبلؿ األساسية العقدية؛ فكاف ألصحاب سلفية 
الدعوة فضل تثبيت ىذا التأصيل الشرعي ُب الواقع بسبب تواجدىم ُب ىذا الواقع بصورة 

 واسعة.

ل من حيث الواقع، ٯبب االنتباه وأخّبا.. و٫بن نواصل ٙبليل أساسيات ا٤بنهج الكام
إىل حقيقة أف ا٣بطأ والصواب كاف احتماال قائما على ٝبيع من حاوؿ إبراز أي أساسية 

 من ىذه األساسيات إىل الواقع..



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 262

 ولكن قياـ االحتماؿ ال يلغي فضل احملاولة..

ا ُب إبراز األساسية القدرية بصورة كبّبة؛ وذلك ألف الفشل وىذا ما كاف واضحً 
تبلحق لتجارب الدعوة ُب مصر جعل أصحاب الدعوة يبحثوف عن علة ىذا الفشل، ا٤ب

فكانت أىم ٧باولة للبحث ىي: اال٘باه القائل بأف الدعوة ٥با أسباب وسنن ٯبب ارتباط 
منهج ا٢بركة ّٔا، كما ٯبب ارتباط منهج ا٢بركة بأحاديث آخر الزماف وعبلمات 

 الساعة..

حدثت ٘بارب خاطئة، مل ٙبقق االرتباط بْب منهج وحٌب ُب سياؽ ىذه احملاولة.. 
ا٢بركة والسنن الثابتة وأحاديث آخر الزماف وعبلمات الساعة بصورة صحيحة، ولكن 
فضل إبراز ىذه األساسية مل يذىب مع خطأ احملاولة، حيث التقط آخروف ىذا التوجو 

 ركة.ا٢بركي ليعا١بوا أخطاءىا، وٰبددوا التصور القدري الصحيح ٤بنهج ا٢ب

والٍب توافرت واستقرت فيها -وما أف بلغت الدعوة ىذه ا٤برحلة ا٤بنهجية ا٥بائلة 
حٌب انطلقت بكل قوهتا وبكل استعدادىا  -األساسية العقدية وا٢بركية والشرعية والقدرية

للبذؿ والتضحية؛ فتجاوزت الدعوة مرحلة ا١بدؿ وغموض السبيل وقصر الرؤية 
طلب إبراز األساسية السياسية لتحقيق ضبط القوة الصحيحة للعمل؛ األمر الذي ت

 وتوجيو االستعداد؛ ليتحقق أكرب قدر من األىداؼ احملددة للدعوة..

 وبعد ىذه ا٤بقدمة ا٤بنهجية نعود إىل واقع ا٢بركة اإلسبلمية ُب مصر من بدايتها.

 :ف كبداية تاريخيةو اإلخواف المسلم

الدعوة ا٢بركية والفكرية، حٌب ظهرت   كانت ٘بربة اإلخواف واقعا جامعا لكل ٘بارب
كتابات سيد قطب الٍب مثلت نقلة نوعية ّٓموع تلك التجارب، ليَبىب عليها الشباب 
الذين دخلوا بعد ذلك ُب ٘بربة الفنية العسكرية، لتكوف ٘بربة الفنية منطلقا تارٱبيا لعدة 
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الٍب كانت  81.. حٌب أحداث 97 -٧77باوالت حركية عرفت باسم تنظيمات ا١بهاد 
 امتدادا فكريا وتربويا لكل األحداث السابقة عليها..

وقد ٣بصت كلمة كاـر األناضويل ُب ٧بكمة الفنية العسكرية الدرس التارٱبي ا٤بأخوذ 
عن ىذه التجربة، وكانت ملهمة ٥بم ُب استمرارىم حٌب الدخوؿ ُب ٘بربتهم ا١بديدة ُب 

81. 

وىو -متداد؛ أف يكوف ٧بمد عبد السبلـ فرج ولعل أبرز األمثلة الدالة على ذلك اال
 امتدادا مباشرا لتنظيمات ا١بهاد السابقة عليو.. -من أىم عناصر التجربة

 :الخلية األولى

وٛباما مثلما يكوف األمر ُب الكائن ا٢بي.. يكوف األمر ُب واقع الدعوة، حيث ٰبمل 
 الكائن ا٢بي كل خصائص ا٣بلية األوىل..

احمليطة ٖبلية الكائن ا٢بي فيها.. تؤثر ظروؼ ا٣بلية األوىل ومثلما تؤثر الظروؼ 
 للحركة..

 فما ىي ظروؼ ا٣بلية األوىل للحركة؟

لقد أوجد اهلل بقدره ثغرة ُب ىذا الواقع، لتكوف أوؿ ظرؼ مناسب للخلية األوىل، وكانت 
ع، حظيت ىذه الثغرة ىي بقايا صغّبة جدا من أىل السنة، ُب حالة تقوقع وانقطاع عن آّتم

باستثناء نادر من بطش نظاـ عبد الناصر، بسبب بعدىا عن السياسة والواقع، ُب مقابلة فكر 
 ٝباعة اإلخواف ا٤بنغمس ُب السياسة والواقع..

 ومثلت ٝباعة أنصار السنة احملمدية أكرب وأقوى ظهور ٥بذه البقايا..

 فلم ينتبو ٥با أحد، ألهنا ىي نفسها مل تكن تدري أهنا ثغرة!
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 -قضية القبور واألضرحة و٧باربة البدع-اف األمن مطمئنا إىل ا١بماعة ألف قضيتها ك
 ال ٛبثل خطرا أمنيا..

كما أف ا١بماعة كانت ٧بدودة جدا بزوايا قليلة ال يرتادىا إال بعض ا٤بسنْب السنيْب 
 ا٤بنعزلْب عن الناس وا٤بكروىْب منهم!

صبلحيتها كحاضنة للخلية لكن قضية ا١بماعة وظروفها كانت ىي نفسها أساس 
 األوىل!

فالقضية زرعت ُب ا٣بلية األوىل أخطر خصائص ا٢بركة الصحيحة، فمن الناحية 
ضياهتا، والوالء ألىلها، وا٤بفاصلة مع آّتمع تالَببوية كانت عقيدة التوحيد، وا٢بياة ٗبق

 عليها..

اعة، فتعاملوا كما أف اقَباب الشباب من ا١بماعة أوجد ترحيبا شديدا من شيوخ ا١بم
مع الشباب حديثي السن باعتبارىم إخوة، ٩با أحدث نضجا ُب شخصية ىؤالء 

 الشباب..

ىو الذي « القرآف وا٢بديث»ومن الناحية الفكرية كاف التعامل مع النصوص الشرعية 
أوجد أساسا سلفيا لتفكّبىم، كما كاف ىذا األساس حافظا ٥بؤالء الشباب من أي 

لئلسبلـ، مثل الصوفية والشيوعية الٍب كانت منتشرة ُب آّتمع تيارات فكرية معادية 
 بصورة خطّبة للغاية..

ورغم تركيز ا١بماعة دعويا على قضية األضرحة؛ إال أف التعامل مع النصوص الشرعية 
وفقا ٤بنهج للجماعة كاف أساسا ُب تكوين تصور   -قراءة القرآف وا٢بديث-بصورة مباشرة 

عند قراءة كتب ا١بهاد والغزوات والسّب وا٢بدود ُب صحيح كامل لئلسبلـ، وخصوصا 
 البخاري ومسلم.
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وكذلك كانت ا١بماعة ىي مكاف التعرؼ على كتابات السلف الصاّب.. كتب ابن 
 تيمية وكتب ابن القيم..

ىذا من حيث قضية ا١بماعة، أما من حيث ظروؼ ا١بماعة.. فقد كانت عزلتها 
 تابعة األمنية!سببا ُب بعد ىؤالء الشباب عن ا٤ب

ٖبصوص ٝباعة أنصار السنة، وىي أف البداية التارٱبية للجماعة   مهمةوىناؾ حقيقة 
، من خبلؿ الشيخ «ا٢بكم والنسك والوالء»كانت قائمة على ا٤بعُب الكامل للتوحيد، 

 حامد الفقي مؤسس ا١بماعة، وىناؾ وثائق تثبت ذلك..

اعة، كاف سندا لشباب ا٣بلية األوىل عندما وظل ٥بذا التصور الكامل أثرا باقيا ُب ا١بم
 وصلوا ٥بذا التصور وأعلنوه بْب ا١بماعة..

ولكن ا٤بساندة ٛبثلت ُب نصح الشيوخ بتقدير موقف الشباب الذي ينطق با٢بق، 
 ونصح الشباب باحملافظة على ا١بماعة حٌب تستمر الدعوة..

أو مستحيبل، فقد خرج  وألف بقاء شباب ا٣بلية األوىل ُب ا١بماعة كاف أمرا صعبا
الشباب من ا١بماعة، لينتقلوا إىل ظروؼ أخرى وىم ال ٲبلكوف أي خربة.. أو إمكانية.. 

 أو تأييد.. أو تصور.. إال ما تعلموه من ا١بماعة!

 :الخروج إلى المجتمع المصري

لقد ظلت ٦بموعة الشباب تقرأ النصوص بعيدا عن الواقع، وكاف من الصعب أو 
مرار علي ىذه ا٢بالة، فكاف البد من ا٣بروج للمجتمع، ولكن كيف؟! ا٤بستحيل االست

 توزع ا٘باه التفكّب ُب ىذه ا٤برحلة إىل عدة ا٘باىات:

 البقاء علي حاؿ القراءة حٌب يكتمل التصور الشرعي البلـز للخروج إىل الناس.. -
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أو ا٣بروج كضرورة شرعية ليتحدد مع ىذا ا٣بروج وباستمراره أساسيات التصور  -
 ٤بطلوب..ا

وا٢بقيقة أف كبل ا٤بوقفْب بقيا كمنهج ومنطلق فكري للمناىج القائمة حٌب ا٤برحلة 
 الٍب تعيشها الدعوة اآلف!

فخرج أصحاب ا٤بوقف األوؿ ليتعاملوا مع الناس بنفس النظرية الٍب تبنوىا قبل 
الدراسة النظرية، ليكوف ا٢بد  ىخروجهم إىل الناس، فبقي أصحاب ىذا ا٤بوقف عل

نهائي للمواجهة مع آّتمع ىو مهمة تفهيم من أراد الفهم من الناس، واعتبار العلم ىو ال
 بداية العمل اإلسبلمي ومنتهاه..

وخرج أصحاب ا٤بوقف الثاين ليمارسوا ا٤بواجهة بصورة عملية دوف خطة أو تصور 
 صلى الناس ُب عهد رسوؿ اهلل ى٧بدد، وٛبثلوا ُب موقفهم ىذا موقف إعبلف الدعوة عل

 ..اهلل عليو وسلم

خرج الشباب إىل الناس بإحساس الصحابة عندما صدعوا با٢بق ُب مكة، وتصوروا 
نتيجة ىذا اإلحساس أف الناس ستتعامل معهم مثلما تعامل كفار مكة مع الصحابة، 
لكنهم فوجئوا بَبحيب الناس ّٔم، وارتياحهم لدعوهتم، و٘باؤّم معهم، ومل يكن شيء ٩با 

 يلتهم، فاختلطت مشاعر الغرابة والفرح..!توقعوه ُب ٨ب

لقد كاف راسخا ُب إدراؾ ىؤالء الشباب أف ا٤بنهج ا٤بطلوب ٙبديده لن يكوف 
صحيحا.. إال من خبلؿ ا٤بواجهة! وكانت ىذه ىي ا٢بقيقة األوىل ا٤بستفادة من تلك 

 التجربة..

أف ىناؾ من  ولكن ٘بربة ا٤بواجهة األوىل كانت مع العامة، ومل يكن ُب حساباهتم
 و من البداية..!نسيكوف لو موقف قريش الذي كانوا يتوقعو 
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 عبد الناصر: ..مصر

 «..يا رب احفظ بابا ٝباؿ»ابتداء من ا٢بضانة الٍب كاف أشهر شعاراهتا: 

ومرورا با٤برحلة االبتدائية ذات ا٤بناىج ا٤بشحونة باألفكار االشَباكية وشخص عبد 
 الناصر..

ٍب تتواصل فيها ا٤بناىج ا٤بوجهة، وتكوف فيو الرحبلت اإلجبارية وا٤برحلة ا٤بتوسطة ال
، وحاضرا بالزعيم باين  إىل ا٥بـر والسد العايل؛ لربط الشباب تارٱبيا بالفراعنة بناة ا٥بـر

 السد..

وانتهاء با١بامعات الٍب فرغت فيها قاعات احملاضرات، بعد توزيع الطلبة على الرحبلت 
 سّبات التأييد والبيعة مدى ا٢بياة للزعيم ا٤بلهم..!وا٤بؤٛبرات وا٤بعسكرات وم

 كاف األستاذ ا١بامعي ا٤بلحد.. ىو النموذج االجتماعي لشباب مصر..

اب الذين يكتبوف القصص الٍب تتضمن القيم وا٤بفاىيم والتقاليد ا٤بعادية وكاف الكتّ 
 لئلسبلـ ىم رموز األمة..

 افر بكل أبعاد الكفر الصريح..ومن القصة إىل الفيلم، من أجل صناعة ٦بتمع ك

ٝبيع الكتاب وا٤بفكرين والصحفيْب ملزمْب با٥بجـو على اإلخواف كرمز للدعوة، 
 وكاف ىذا ا٥بجـو ىو اإلذف الر٠بي بالدخوؿ ُب أي ٦باؿ إعبلمي..

 كانت الرباعة والعبقرية تقاس ٗبستوى ىذا ا٥بجـو ا٤بفروض..

 الثقافة..وىكذا كاف التعليم.. وىكذا كاف اإلعبلـ و 

٘بتمع وتتفق  -وببل استثناء-كانت ا٤بؤسسات الدينية ٝبيعها وبكل توجهاهتا 
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 وتنطلق عندما تكوف ا٤بهمة ىي اإلنكار وبشدة على اإلخواف أو أي عمل من أعما٥بم..

وُب ا٤بقابل كاف التدين يعِب التصوؼ، وكانت كل احملاوالت السياسية إلثبات تدين 
 زيارة ضريح ا٢بسْب!القائمْب على السلطة ىي 

 وكاف االنتماء للدين ال يعِب سوى أخذ العهد على شيخ من شيوخ الطرؽ الصوفية!

، يتهامسوف وُب ذلك الوقت كاف الشباب ا٤بواظب على الفرائض يبحثوف لو عن راؽٍ 
 حولو: ىل بو مس؟

ا دوف أف ينتبو إليو أحد، بعد كاف الشباب ا٤بواظب على الفرائض يصلي الفجر سرِّ 
 انتشار إشاعة تقوؿ أف من يصلي الفجر يقبض عليو..

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنْػَزَؿ اهللُ }كاف كافيا لفض أي ٘بمع.. أف ٙباوؿ شرح آية: 
 ..![33]ا٤بائدة:  {فَُأولَِئَك ُىُم الَكاِفُروفَ 

 كاف الناس يشّبوف إىل أحد البيوت قائلْب: البيت ده فيو واحد من اإلخواف!

 ا الواقع كانت ا٤بواجهة..ومن ىذ

 وكاف طرؼ ا٤بواجهة مع ىؤالء الشباب ىو التنظيم الناصري..

، على رأسو ١بنة مركزية كل «االٙباد االشَباكي العريب»٦بتمع لو تنظيمو الداخلي 
 عضو من أعضائها كتلة ٢بمية حاقدة على اإلسبلـ..

ض، وٛبتد أطرافو فوؽ  تنظيم كرأس اإلخطبوط ا١باٍب ٔبسده فوؽ قلب مصر، يعد النب
كل أطرافها، لينقل ا٢بركة وا٥بمس، فبل عزبة وال كفر وال ٪بع وال قرية.. إال وترى فيها 

: االٙباد االشَباكي العريب..!  الفتة الشـؤ
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٦بتمع ينتمي إىل االشَباكية ا٤بتمكنة الٍب فرخت كوادر مغسولة ا٤بخ ٙبت مظلة 
كلية أو مغسلة االقتصاد والعلـو السياسية،   الدراسات السياسية الٍب أنشئت ٥با خصيًصا

الٍب ال يلتحق ّٔا إال أصحاب أعلى درجات الثانوية العامة، لدراسة اإلخواف أعداء 
 الثورة.. من خبلؿ ا٤بناىج ورسائل ا٤باجستّب والدكتوراه.

٦بتمع لو زعيمو.. الذي اجتمعت فيو كل خصائص الزعامة القومية، صوت وصورة.. 
 ا. ٫بياز علًنا، وأمريكا والغرب سرِّ يِّا: الكتلة الشرقية، ودوؿ عدـ االمن يؤيده عا٤ب

٦بتمع.. لو شعبو الذي كانت تتعلم فيو األجياؿ النطق على حروؼ كلمة ٝباؿ، مرورًا 
كانت   1956بكل ا٤بواىب الشعبية الٍب ٝبعها جهاز إعبلمي أقنع الشعب بأف ىزٲبة 

، وشـر الشيخ، وفقد القدرة -إيبلت حالًيا!-سابًقا  انتصارًا، رغم ضياع قرية أـ الرشراش
 على التحكم ُب مضيق تّباف، وزرع القوات الدولية ُب سيناء للمرة األوىل..!!

نصر من تاريخ ضياع األرض، وجعلو ٍب رتب ىذا النظاـ الفاجر االحتفاالت بعيد ال
 جازة قومية تتعطل فيها ا٤بصاّب وا٥بيئات ا٢بكومية وا٤بدارس!!إ

 ٌب الفن: ابتداًء باألراجوز.. وانتهاًء با٤بسرح والسينما!ح

 ... وانتهاًء بأرقى القصائد الٍب جعلت السد معجزة(1)ابتداًء با٤بنو١بست
 . (2)عبد الناصر... معجزة ليس ٥با أنبياء

ٍب إثبات النبوة لصاحب ا٤بعجزة الٍب ليس ٥با أنبياء على لساف الشاعر الذي قاؿ ُب 
 .!!«قتلناؾ يا آخر األنبياء» موتو: عزاء ٝباؿ بعد

                                      
 (. 1969 –( على أنغاـ السمسمية: إذا قابلت اإلرىايب... فاضربو يا سيدي بالقبقايب.. )سيد ا٤ببلح 1)
 اء؟!( معجزة ما ٥با من أنبياء.. أدورة أرض بغّب فض2)
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 .(1)«ساب لو ُب يده مصر أمانة»والذي 

 يا ..ُب صبلة العيد: عيد الثورة بناجيك»والذي بلغ أف جعل لعيد الثورة صبلة.. 
 «.رب

٦بتمع لو زعيمو الذي أعلن قرار ضرب سوريا بعد حركة االنفصاؿ وإهناء الوحدة.. 
 ..!اا ملتهبً فصفق الناس تصفيًقا حادا 

ٍب قرر ُب نفس ا٣بطاب عدـ ضرب سوريا ألف الدـ العريب ال يسفك بيد عربية.. 
 ..!ا وملتهًباحادا أيًضا  فصفق الناس تصفيًقا، كاف

 التصفيق على التناقض.. التصفيق على أي شيء.. التصفيق وحسب..!

 وبعد أي خطاب تنزؿ ا٤بانشتات ا٤بكتوبة قبل ا٣بطاب:

امل ا٣بارجية ومراكز البحوث العا٤بية ٙبلل ا٣بطاب.. صدى عا٤بي.. وزارات الع
 ا٬بفاض سعر الدوالر.. ا١بيش اإلسرائيلي يرفع حالة االستعداد القصوى.. 

لقد كاف العامل وراء عبد الناصر ُب حربو على اإلسبلـ، فكانت ا٤برحلة الناصرية 
 االشَباكية..

 ومل تقف حرب عبد الناصر على اإلسبلـ عند حدود مصر:

 انضم إىل ا٢ببشة ُب عدواهنا الصارخ على إريَبيا.. -

وانضم إىل القبارصة اليوناف ُب نزاعهم مع القبارصة ا٤بسلمْب، وجعل األزىر  -

                                      
 ( كما ُب أغنية عبد ا٢بليم حافظ: سيبنا ُب إيدؾ مصر أمانة، وىي كلمة عامية مصرية تعِب: ترؾ.1)
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 يستقبل مكاريوس عدو الكياف اإلسبلمي لؤلتراؾ..

ولكي ال يتم استثارة الشعور اإلسبلمي.. كاف البد أف تتم ىذه ا٢برب بأداة معادية 
 عليو دوف كشف الوجو الصلييب ُب العداء..للدين، تقضي 

ُرَّة ضد باكستاف ا٤بسلمة.. كاف ذلك ٙبت 
فعندما انضم إىل ا٥بند ُب خصومتها ا٤ب

 مظلة ا٢بياد اإلٯبايب وعدـ اال٫بياز الٍب تبناىا عبد الناصر مع هنرو..

ذابح الٍب أقامها الصرب ٤بسلمي البوسنة ا٤بوٙبت نفس ا٤بظلة ًب غض الطرؼ عن 
 ت قيادة تيتو.. ٙب

وغض الطرؼ عن  -أحد أقاليم تنزانيا حالًيا–وعندما انضم عبد الناصر إىل تنجانيقا 
ا٤بذٕبة الشنعاء الٍب أوقعتها بشعب ز٪ببار ا٤بسلم، ورحب آخر ترحيب بنّبيري السفاح 

 ٙبت مظلة االشَباكية، حيث كاف نّبيري يتظاىر باالشَباكية وىو قسيس كاثوليكي!! 

عبد الناصر حريًصا على أال تكوف صورتو معادية لئلسبلـ حٌب يتمكن من لقد كاف 
 القضاء علية دوف إثارة النخوة اإلسبلمية ُب الدفاع عن الدين..

وكانت مراعاة ىذه النخوة بالتأكيد على اإلٲباف بوجود اهلل والرساالت السماوية، 
 والفرؽ بْب االشَباكية والشيوعية..

رات مواكبة لضرب اإلسبلـ، منها إنشاء إذاعة القرآف كما كانت ىناؾ عدة قرا
، وذلك إىل «كتاب الشعب»الكرمي، وإنشاء دار التحرير الٍب طبعت كتب الَباث 

 حْب.. حٌب يتم قتل الشعور اإلسبلمي..

وُب ىذه الظروؼ كاف البد أف تأخذ العبلقة بْب ىؤالء الشباب طبيعة ا٣بلية، ألهنم  
ة نفسية أماـ ىذه الظروؼ، فلم يكن ٥بم مساندة إال من كانوا ُب حاجة إىل مساند
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 تسميتو ا٣بلية األوىل.. ىذات أنفسهم، فتكونت وبصورة طبيعية ونفسية ما اتفق عل

وكانت  -سبحاوً َحعانىبفضل اهلل وتقديره -تكونت ا٣بلية ُب مرحلة أمنية مناسبة 
 عناصر ا٤برحلة:

 ىل اهلل..شباب صغّب السن يأخذ على عاتقو الدعوة إ -

نشأت ىذه الفكرة عنده دوف أف يكوف لو ٭باذج يقتدي ّٔا، وإخوة كبار  -
 ينصحونو..

ا على اإلخواف أو بقاياىم ُب السجوف، حيث  كاف تركيز ا٢بكم الناصري منصبِّ   -
كانوا ال يتصوروف أنو من ا٤بمكن أف يكوف ىناؾ دعوة إال من خبلؿ اإلخواف، وألف 

 انتهت ا٤بشكلة!اإلخواف ُب السجن.. فقد 

عدـ رغبة صبلح نصر ُب التعامل مع األحداث الٍب كانت بعد القضاء على  -
اإلخواف بشيء من االىتماـ، وعدـ الرغبة ُب تصعيدىا إىل رجاؿ السلطة بعد إعطائهم 

 تقريرًا بانتهاء ا٤بشكلة بعد مذابح اإلخواف.

ة الوصوؿ للسلطة كما أف ارتكاز الدعوة ُب البداية على أفكار بعيدة عن فكر 
 أحدث نوًعا من االستهانة بالدعوة. 

من « ا٢بجاب –اللحية »حيث بدأت الدعوة باالىتماـ بأحكاـ ا٥بدي الظاىر 
 ناحية... ومن ناحية أخرى ظهرت فكرة العزلة وا٥بجرة، وكلها أفكار بعيدة عن ا٤بواجهة. 

مة، بل كانت مكاتب كما أنو مل يكن ىناؾ أجهزة أمنية تابعة للداخلية ٗبعُب الكل
مهملة تابعة لؤلقساـ، وقد كانت ا٤بخابرات العامة ىي ا٤بكلفة فعبًل ٗبواجهة الدعوة 

 اإلسبلمية.
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ٍب حدثت ظروؼ غّب متوقعة، أدخلت ا٣بلية ُب مرحلة أمنية جديدة، وٛبثلت ُب 
 اإلعبلف عن اكتشاؼ تنظيم سيد قطب!

 :اكتشاؼ تنظيم سيد قطب

، قائبًل بافتخار: 65عن ضبط تنظيم  -االٙباد السوفييٍب وىو ُب-أعلن عبد الناصر 
 «..وىذا ىو الشرؽ»ألف ُب ليلة واحدة  18لقد اعتقلنا 

سافر ا٤بشّب عبد ا٢بكيم عامر لبلتفاؽ أو للموافقة على أكرب صفقة سبلح  -
 «.وىذا ىو الغرب»فرنسية ٤بصر بعد أحداث التعذيب الٍب ٛبت ُب السجن ا٢بريب.. 

 ىغبلفها صورة ا٤بشّب وعل ىت ا٤بصرية، وعلبلف عن الصفقة ُب آّبلوجاء اإلع
 صدره نياشْب وأنواط الكذب والوىم..

 .(1)«ذات أنواط»حٌب يذكرنا منظره القبيح بقبح شجرة ا١باىلية 

سيد » القدوة ا٢ببيب، ملء القلب والعْبوداخل آّلة الرجل ا٢بقيقي فعبًل، ا٤بفكر 
حة السجن، وبذلك يقولوف: ىذه ىي الصفقة.. وجاء دور جالًسا وحده ُب سا« قطب
 الثمن!

 :مقتل سيد قطب

مقتل سيد »قبل « كتابات سيد قطب»كاف الَبتيب الطبيعي للموضوع، أف تكوف 
 «..قطب

                                      
( وكانت صورة الغبلؼ إلحدى آّبلت ا٤بلونة ىي صورة ا٤بشّب عبد ا٢بكيم عامر ا٤بلونة أٞبر وأصفر والنياشْب 1)

 ا٤بعلقة وأنواط النصر والواجب والشجاعة. 



 
 انخصُس انسٍاسً نهحشكت اإلسالمٍت 273

لكن ا٢بقيقة أف شباب ا٢بركة اإلسبلمية ُب ىذه الفَبة مل يعرفوا سيد قطب إال بعد 
سيد قطب وواقع  افق ترتيب العبلقة والتأثّب، بْبقتلو، فكاف الَبتيب الصحيح ىو ما يو 

 الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة.

والتقييم السياسي ٤بوقف سيد قطب ٲبكن استيعابو من خبلؿ أثره ُب واقع الدعوة، 
 وكذلك من خبلؿ حجم احملاولة ا١باىلية ُب مقاومة ىذا األثر..

 عدة حقائق أساسية: وا٢بقيقة أف فهم كتابات سيد قطب لن يكوف كامبل إال ٗبعرفة

.. كتبت ليستطيع من يقرأىا النطق كتابات دعوية تربويةأف كتابات سيد قطب  -
ٗبا فيها والدعوة إليها وترديدىا على أ٠باع الناس، ومل يكن ا٥بدؼ منها ٦برد ٙبصيل 
علمي أو معرُب، وىذا ما يفسر التكرار والتنوع ُب العبارات الدالة على ا٤بعُب الواحد، 

 ا ظنو البعض ٦برد أسلوب أديب.وىو م

ؼ االستواء على ، فعندما كاف يعرّْ كتابات إنسانية ونفسيةكتابات سيد قطب   -
، والكيف ٦بهوؿ، واإلٲباف  العرش كاف يذكر القوؿ السلفي القاطع فيقوؿ: االستواء معلـو

 بو واجب، والسؤاؿ عنو بدعة..

قيقة االستواء، كيف يتعامل مع ولكنو كاف أحيانا يعرب عن إحساسو اإلنساين ٘باه ح
ا، فيظن ا٤بَببصوف بو أنو يؤوّْؿ األفعاؿ تعامبًل وجدانيِّ  الحقيقة السلفية في االستواءىذه 

 والصفات..!

، فعندما َعرَّؼ اإلسبلـ بأنو تصورات كتابات مواجهة واقعيةكتابات سيد قطب   -
ثبلث مرتكزات: ا٢بكم  اعتقادية، وشعائر تعبدية، وأحكاـ قانونية، وأف اإلسبلـ لو

أف اإلسبلـ  :منها ؛والنسك والوالء.. إ٭با كاف يواجو واقع ٙبكمت فيو مفاىيم خاطئة
 يكوف ٗبجرد القياـ با١بانب العقدي أو التعبدي فيو دوف االعتبار لقضية ا٢باكمية.
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ومل تنتبو السلطة ا١باىلية ُب مصر ىي األخرى ٣بطورة كتابات سيد قطب إال بعد 
 ، فبدأ ا٥بجـو عليها منذ ىذا الوقت حٌب اآلف!65تنظيم اكتشاؼ 

وقد كاف ا٥بجـو السخيف على كتابات األستاذ سيد قطب سبًبا ُب تعرؼ الناس 
ٙباد االشَباكي العريب كتابا لعبد عليها، وكاف من أوؿ ىذه السخافات أف يصدر اال

معامل ُب طريق »واف: بعن« معامل ُب الطريق»العزيز كامل وزير األوقاؼ يرد على كتاب 
 ، يتهم فيو األستاذ سيد قائبل ومتعجًبا: «ا٣بيانة والرجعية

 سبحاف اهلل! ىل يريد سيد قطب أف ينزؿ اهلل على األرض ليحكم بنفسو..

 :الشهادة

 من أبرز حقائق اإلسبلـ: حقيقة الشهادة..

 وفهم ىذا الدين: ىو ٙبقيق مقتضياتو وحقائقو..

االستعداد »اإلخبلص والتزاـ ا٢بق، وٯبمعها ُب اإلسبلـ: ومقتضى حقيقة الشهادة: 
 «.للموت ُب سبيل اهلل

ألف ىذا االستعداد يستحيل حدوثو ُب الواقع إال باإلخبلص والطاعة، ويصبح 
 االستعداد للموت أقوى أدلة ا٢بق ُب واقع صاحب ىذا االستعداد..

 ومن ىنا جاء معُب الشهادة..

و أقوى دليل على ا٢بق، وتصبح ىذه الشهادة أقوى إف صاحب ىذا االستعداد بذات
أسباب الفهم اإلسبلمي على اإلطبلؽ؛ ألف الفهم بالدليل، والشهيد أقوى درجات ىذا 

 الدليل. 
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ًما فيقوؿ ا٤بسلم وىو يُقتل: اهلل أكرب.. فزت ورب الكعبة، لوىذا مشرؾ يقتل مس
 خّب.فيسلم ا٤بشرؾ.. بعد أف تلقى من ا٤بسلم الشهيد الدرس األ

ٲبروف عليو دوف أف وىا ىم فتية الدعوة األوائل يقرؤوف الظبلؿ قبل قتل سيد قطب، و 
ٍب يُقتل سيد قطب؛ فّبجعوف إليو ويعكفوف عليو، ويتحقق أكرب نطاؽ من  ..ينتبهوا إليو

 .الفهم اإلسبلمي الصحيح ُب الزمن القريب.. وٱبدـ الدعوَة دُمو قبل قلمو

ت سيد قطب ىي أوؿ الكتابات ا٢بديثة الٍب تنطبق فإف كتابا وباختصار شديد:
 فيها الشروط الصحيحة لكتابات ا٢بركة اإلسبلمية.

فكاف التواجد السريع للحركة اإلسبلمية من العناصر الٍب تَبقب فرصتها، األمر الذي 
مل يتوقعو أحد وبأقصى درجات الفهم الصحيح ا٤بأخوذة عن كتابات سيد قطب بصفة 

 أساسية.

 النكسة.. ثم كانت

فبدأ التخفيف من وطأه القهر الناصري للشعب، الذي حقق للدعوة فرصة حركية 
 أوسع بْب الناس..

وبدأ ُب نفس الوقت استغبلؿ الشيوعيْب للموقف و٧باولة القضاء على حكم عبد 
الناصر، وحقق ىذا االستغبلؿ الشيوعي فرصة أكرب للحركة اإلسبلمية كمواجهة للمد 

 ُب مصر.الشيوعي ا٣بطّب 

، وحدثت موجة محٌب ينصرى مشَباكي، و١بأ الناس إىل رّٔفبدأ سقوط اال٘باه اال
 تدين طبيعية.
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 ومات جماؿ..

وتوىل السادات الذي اضطر إىل رفع شعار العلم واإلٲباف ٤بواجهة ا٣بطر الشيوعي، وال 
٘باه تزاؿ حركة الشباب صغّب السن ٦بهولة لدى األمن، ويقرر السادات إعطاء فرصة لبل

٤بواجهة الشيوعية، وُب الوقت الذي ظن أنو سينشئ  -والذي كاف قائما بالفعل-اإلسبلمي 
الرغبة ُب التحوؿ إىل اال٘باه اإلسبلمي من أساسها كتصرؼ سياسي.. مل يكن يدري أف 

 ىناؾ من سيلتقط فرصة وجوده الغالية.

غرفة معبئة لقد كاف السادات كمن يشعل عوًدا من الثقاب وىو ال يدري أف ال
 15وتضمنت تصفيتو ٤براكز القوى الٍب خلفها نظاـ عبد الناصر بعد أحداث  بالغاز..

فرصة أمنية ىائلة للحركة، حيث أدت إىل تسريح الفريق الذي كاف مسئواًل  1971مايو 
عن متابعة ا٢بركة اإلسبلمية، ٩با أدى إىل إضعاؼ جهاز ا٤بخابرات، ُب حْب كاف جهاز 

 طًا ال دور لو.أمن الدولة بسي

 ويمكن تحليل تلك المرحلة في ىذه العناصر:
 وليست ٦برد تلقْب.. ..الدعوة قضية فطرية باألساس -
 الغباء غّب الطبيعي من جانب ا٢بكم الناصري. -
 قدر اهلل الغالب على أمره.. -
 صغر سن الشباب خفف من الَبكيز األمِب عليهم.. -
مل يقاس من أىواؿ الفَبة وخصوًصا أنو  ..صغر سن الشباب جعلو متحمًسا -

 الناصرية..
الرغبة ا١با٧بة ُب القضاء على ا٢بكم الناصري كرد فعل نفسي ألىواؿ الناصرية..  -

 وكرد فعل للخوؼ من تكرار ىذه األىواؿ معهم.

دليل قاطع على أف العامل ال يسّب وفق خطة ٧بكمة ال ٱبطئ  67إف نكسة 
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النكسة أصبًل، ولو على األقل ُب ىذا  أصحأّا، ألنو لو كاف األمر كذلك ٤با كانت
 التوقيت..

ألنو ُب ىذا التوقيت مل تكن جذور األصالة اإلسبلمية قد ماتت بعد.. حٌب جاءت 
 النكسة لتتحوؿ أرض مصر إىل تربة خصبة ومناسبة المتداد وارتفاع ىذه ا١بذور.

لذي ىيأه كل ىذه العوامل ساعدت على إنشاء ا٢بركة اإلسبلمية لتمثل خط الواقع ا
 اهلل للدعوة، ٍب يأٌب خط التطور الطبيعي للحركة ذاهتا.

حيث مل يكن  ..بدأت ٦بموعات الشباب تنطلق إىل الدعوة من منطلقات ٨بتلفة
 ىناؾ واقع قائم للدعوة ٲبكن النسج على منوالو أو السّب على منهجو..

 وكانت المنطلقات التي انطلقت منها الدعوة محددة: 

  منطلق الجهاد:

وأصحاب ىذا ا٤بنطلق كانوا يعتربوف أنفسهم امتداًدا طبيعيِّا لتنظيم سيد قطب، حيث  
كانت القضية ىي ٧باولة قلب نظاـ ا٢بكم، وكاف التأثّب الفكري لسيد قطب قد بلغ مداه، 
فكانت احملصلة ىي التجمع على مفهـو ا١بهاد بعد أف تعامل اإلعبلـ ا٤بصري مع أحداث 

 ا١بهاد ىو األسلوب الذي انتظمت بو األحداث.على أف  1965تنظيم 

 منطلق السلفية: 

 وأصحاب ىذا ا٤بنطلق جاؤوا من عدة روافد..

رافد الدعوة السلفية ا٤بتبنية لقضايا ا٢بركة الوىابية، والٍب ٛبثلت بصورة ٧بدودة  -
 ا ُب دعوة أنصار السنة الٍب كانت متمسكة ٛبسًكا شديًدا بتلك القضايا..جدِّ 
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متداد التارٱبي للدعوة السلفية الٍب بلغت قوهتا ُب حركة جهيماف ُب رافد اال -
ا١بزيرة العربية، والٍب برز فيها عدـ االنضباط الشرعي ُب منهج الدعوة، و٘باوز االجتهاد 
العقلي ٢بدوده ُب الواقع، إىل درجة أف تكوف الصلة بْب ا٢بركة والشرع ليست إال ُب 

الواقع واألسلوب فكاف اجتهاديِّا عقليِّا ٕبًتا، ٩با أوجد  االنتساب واالنتماء وا٥بدؼ، أما
 التوجو السلفي كمواجهة ٥بذه الظاىرة.

ٍب كاف خروج اإلخواف من السجوف ليتكوف منطلق جديد، وىو ا٤بمارسة ا٢بزبية  -
والنيابية وا١بماعات اإلسبلمية ُب ا١بامعة، والعودة إىل األساليب التارٱبية الثابتة 

 للجماعة.

غيبة فكرة ا٥بجرة والعزلة عن واقع الدعوة ومنهجها.. تطورت ا٢بركة على مستوى  وُب
 ٦بموع ىذه ا٤بنطلقات ا٤بختلفة، فتمثلت بصفة أساسية ُب ا١بهاد واإلخواف والسلفية.

و ويقولوف بو دوف وجود خطة أو تصور نا٘باه ا١بهاد.. أعداد معدودة من األفراد يتبنو 
 كبلـ..لو، وال يتجاوزوف مرحلة ال

بعد تنظيم سيد قطب بدأ ا٘باه ا١بهاد يظهر كل فَبة زمنية ُب ٧باوالت ٧بدودة، حٌب 
 ًب تكوين ا٣بلية األوىل الٍب انتهت ٕبادثة الفنية العسكرية..

٦بموعة من الشباب تربوا على فكر ا١بهاد ومل يطيقوا ٙبمل الواقع احمليط ّٔم، فكاف 
 ية الفنية.االتفاؽ مع صاّب سرية.. والقياـ بعمل

 وكاف من خصائص حركة الفنية: 

أهنا كانت عقب انتصار حرب أكتوبر؛ األمر الذي أكد الرفض اإلسبلمي للواقع 
 رغم النتيجة العسكرية واإلعبلمية والسياسية الٍب حققها السادات من حرب أكتوبر. 
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رغم أف خطة الفنية جاءت قائمة  ،كما أهنا كانت أوؿ خطة تدخل حيز التنفيذ
 لى فكرة خداعية.. وليست على ا٤بواجهة العسكرية ا٤بباشرة.ع

وكانت غالبية عناصرىا من طلبة الفنية والطب وا٥بندسة، ٩با فرض التفسّب اإلسبلمي 
الصحيح لؤلحداث واألشخاص، والعقيدة الثابتة الٍب ارتفعت فوؽ مستوى التفسّب 

ترب ىذه األحداث نا٘بة عن ا١باىلي ا٥بزيل، واإلحصائيات ا١باىلية التافهة الٍب تع
 أشخاص يعانوف من عوامل نفسية معقدة وقاسية أو فشل اجتماعي.

الذي حاوؿ إنقاذ إخوة « ٰبٓب ىاشم»ٍب ٧باوالت ما بعد الفنية الٍب بدأت بتنظيم 
 الفنية العسكرية من السجوف.

وعة والٍب ٛبيزت بتعدد منطلقاهتا التنظيمية، والٍب تزامنت فيها ٦بم 81ٍب مرحلة 
الٍب كاف وجودىا ٩بتًدا وموازيًا مع البداية األوىل ّٓموعة ا٣بلية األوىل ُب « القاىرة»

اإلسكندرية، ٍب مع ٦بموعات االمتداد الطبيعي للفنية العسكرية، حٌب احملاولة الٍب بدأىا 
٧بمد عبد السبلـ بصورة أساسية، حيث تزامنت بدايتو ىي األخرى مع وجود عدة 

كاف أٮبها ٦بموعة ناىيا الٍب كوهنا طارؽ الزمر، والٍب كاف أىم عناصرىا ٦بموعات أخرى  
مع ٙبوؿ ا١بماعة اإلسبلمية من النشاط الطبليب أيًضا  عبود الزمر، حيث تزامن كل ذلك
 ُب ا١بامعات إىل العمل العسكري.

لتتكوف الصورة النهائية لواقع ا٢بركة العسكرية السرية الٍب بدأت من خبل٥با أحداث 
 ا٤بنصة..

 ىجرية 1441أقدار 

ىكذا كاف السادات قبل قتلو يبذؿ جهًدا ىائبًل ضد نفسو، وكانت أيامو األخّبة 
داخلة بأحداثها ضمن قدر إ٥بي بقتلو، حٌب بدا للجميع قتيبًل ٲبشي على األرض.. وكاف 
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 ٙبرؾ السادات ا٤بكثف ىو أبرز العبلمات الدالة على الطبيعة القدرية للمنصة. 

قرارات سبتمرب ُب االبتداء، مرورًا بالسخرية من النقاب، وسب الشيوخ ُب  فكانت
ُب خط مقتلو، وكاف رد الفعل ٥بذا ا٣بط وتلك النقاط ىي  انقاطًا أساسية ثبلثً  ..االنتهاء

منية ذاهتا عبلمة جديدة، وكانت الرغبة ُب قتلو شديدة، حٌب بلغ ىذا القتل مبلغ األُ 
 ا٥بائلة!

العبلمات الفردية الٍب ساٮبت كل عبلمة فيها ُب ٙبقيق القدر ٍب كانت ٦بموعة 
 اإل٥بي بالقتل، ولعل ما ٲبكن ذكره:

ا٢برس الذي كاف أماـ ا٤بنصة بالرجوع خلفها  –وألوؿ مرة–أف يأمر السادات  -
 ٙبسًبا ٥بجـو متوقع من ا٣بلف.

ويَبؾ  أف ٲبرض القائد ا٤بعْب للطابور ليحل ٧بلو ضابط آخر اختار أف يفتش عربة -
 عربة.. ليجيء دور عربة ا٤بوت ُب ترتيب العربات الٍب مل تفتش.

فراد ا٤بكلفوف بإحضار القنابل من الصحراء بعض الوقت؛ فكاف ىذا أف يتوه األ -
فراد من أحد دوريات الشرطة الٍب انتشرت ىناؾ ُب ذلك التيو سبًبا ُب ٪باة ىؤالء األ

 الوقت.

ا ا٤بشاركوف من حادثة ٧بققة باالصطداـ مع أف تنجو سيارة القنابل الٍب جاء ّٔ -
أخرى قبل الدخوؿ إىل القاىرة بوقت قريب، حيث توقفت السيارتاف وا٤بسافة بينهما مَب 

 واحد.

وٛبت العملية ُب أقل من وقتها احملسوب وبصورة دقيقة جعلت العامل يطمئن إىل أف 
بت فيو التوقيتات ٛباـ ىذه العملية نتيجة حتمية ٤بستوى حركي وسياسي ىائل ُحس

 وُدرست فيو الظروؼ.
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وٛبت العملية وتفجر الوضع السياسي ُب مصر، وكاف أوؿ آثاره اإلفراج عن ٝبيع 
القوى السياسية بعد ا٤بنصة، ٩با جعل من ا٢بركة اإلسبلمية ا٤بنقذ العظيم من خطر 

 االعتقاؿ ٥بذه القوى ٝبيعها، و٧بور ا٢بركة السياسية العامة ُب مصر..

ا١بهد ا٤ببذوؿ، والتضحيات ا٥بائلة من جانب أصحاب ا٢بركة.. ٝبيع القوى وأجرب 
 السياسية ُب مصر على احَبامهم وتقديرىم.

ويضاؼ إىل ذلك.. الكيفية اإلعجازية الٍب ٛبت ّٔا العملية، والٍب كانت دليبًل ُب 
 نظر الناس على عظمة التفكّب وحكمة التدبّب، وإحكاـ العمل ودقة التنظيم..

َواهلُل َغاِلٌب }ىو إرادة اهلل عز وجل:  يؽ ذلك وقبل ذلك.. كاف التفسّب ا٢بقيقوفو 
 .[23]يوسف:  {َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ 

وكنتيجة ألف ا٤بنصة قتل فيها رئيس ا١بمهورية.. فقد كسر حاجز ا٣بوؼ من 
 السلطة.

ة.. فقد أصبح الشخص ا٤بسلم بالنظرة ونتيجة لؤلسلوب الذي ٛبت بو العملي
 االجتماعية إنسانًا مفكرًا و٨بططًا وفدائيِّا عظيًما، بل أصبح ٭بوذًجا اجتماعيِّا.

ونتيجة ّٓموع ىذه النتائج اتسع نطاؽ االنتساب للدعوة، وزاد عدد ا٤بلتزمْب 
 وا٤بتعاطفْب معها.

 

 من عناصرىا: للجاىلية موقف تقليدي ثابت عند ىزيمة أي عنصر  ..ولكن

- ..  التربؤ من ا٤بهزـو حٌب ال هتبط ا١باىلية إىل مستوى ا٥بزٲبة مع عنصرىا ا٤بهزـو
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تأكيد توجيو النصح لو وعدـ استجابتو، للحفاظ على ا٤بستوى السياسي للجاىلية  -
 وعدـ سقوطو مع العنصر الساقط..

ث.. وتضييع إدخاؿ احتماالت خفية ُب تفسّب ا٤بوقف لتقليل التجاوب مع ا٢بد -
 أثره السياسي.

ولعل أبرز ىذه االحتماالت ا٣باصة با٤بنصة ىو القوؿ بأف أمريكا ىي الٍب قتلتو بعد 
ىو أوؿ من ترؾ مساحة فارغة « خريف الغضب»انتهاء االستفادة منو! وكتاب 

لبلحتماالت ا٣بفية وراء ا٢بادث، وٗبرور الوقت، وبغياب الذين شاركوا ُب ا٢بادث، 
لسهل على أعداء الدعوة إعطاء ا٤بزيد من ا٤بعلومات، ُب سياؽ التفسّب سيصبح من ا

الذي يريدونو؛ حٌب يكوف الواقع أكثر تقببًل ٥بذه االحتماالت، ُب غياب من يستطيع أف 
 يرد أو يَُكذّْب.

وقبل أف تفيق الدولة من صدمة ا٤بنصة، كانت ىناؾ ٧باوالت إلزالة آثار ىذه 
 كانت ساذجة!  الصدمة ا٤بروّْعة، ولكنها

  حققتها الدعوة النا٘بة عن ا٢بدث.٧باولة تبديد ا٤بكاسب السياسية الٍب  ..وأبرزىا

رسم الواقع السياسي ُب مصر من خبلؿ األحزاب السياسية، وٙبريك  ..وفكرتها
 ىذه القوى ٕبيث يتحدد الشكل ا٤بطلوب للواقع السياسي ُب مصر بعد حادثة ا٤بنصة..

ىو السماح ألحد ىذه األحزاب ا٤بصنوعة بإعبلف تبِب ىدؼ وكاف ا٤بثّب للسخرية 
 ا!تطبيق الشريعة اإلسبلمية، وىو األمر الذي مل يكن مسموحا بو من قبل إطبلقً 

وقد فعلوا ذلك ليظهر ىذا ا٢بزب كممثل للقوة السياسية اإلسبلمية، فيكوف حجم 
موضع سخرية آّتمع ىذه القوة ىو حجم ىذا ا٢بزب، وتكوف القوة السياسية اإلسبلمية 

واستهزائو، من خبلؿ ظهور ا٤بسئوؿ عنو ُب ا٤بؤٛبرات البًسا الطربوش، معلنا عن خرباتو 
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 العظيمة ُب قراءة الكف!

إمكانية أف يتصور الناس أف ا٢بركة اإلسبلمية بكل رموزىا  (1)وٚبيل صاحب ىذه الفكرة
 ة السياسية!وخرباهتا وفكرىا وطاقتها.. ٲبكن اختزا٥با ُب ىذه األضحوك

 :النقلة العالمية

كاف من أىم نتائج حادثة ا٤بنصة وصوؿ أعداء الدعوة إىل حقيقة عجز ا٢بكومات 
اإلقليمية عن مواجهة ا٢بركة اإلسبلمية، فكاف قرار التعامل ا٤بباشر بينهم وبْب أصحاب 

 الدعوة..

 ية ُب الصراع..الٍب أدت إىل النقلة العا٤ب األسباب النهائية وكاف ىذا القرار من أىم

وُب الوقت الذي ثبت فيو عجز ا٢بكومات اإلقليمية عن مواجهة ا٢بركة اإلسبلمية.. 
ثبت ألصحاب ا٢بركة عدـ جدوى التعامل ا٤بباشر مع ىذه ا٢بكومات، واستنفاذ طاقة 

 الدعوة ُب مواجهات مع القوى األمنية اإلقليمية.

 ف..وكانت أفغانستاف ىي أوؿ ٭بوذج تارٱبي ٥بذا ا٤بوق

ل قوات االٙباد السوفيٍب ٤بساندة ا٢بكومة الشيوعية ا٤بنهارة ٙبت ضغط تدخُّ  كافف
 .. ىو شرارة النقلة العا٤بية..1979ا٢بركة اإلسبلمية ُب أفغانستاف عاـ 

ُب نفس الوقت كانت أمريكا ٚبشى اقَباب السوفييت من ا٤بياه الدافئة ُب ا٣بليج، 
مِب ُب الشرؽ األوسط، لذلك أوعزت إىل عمبلئها وهتديد وجودىا العسكري ونظامها األ

 ٗبا يلي:

                                      
 جوب ىو صاحب ىذه الفكرة. ( كاف رفعت احمل1)
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تسمح مصر والسعودية ٔبمع التربعات وخروج الشباب ا٤بسلم إىل باكستاف  -
 للتدرب ُب معسكرات باكستانية ٙبت ٠بع وبصر ا٤بخابرات األمريكية..

يتم بيع أسلحة أمريكية لتجريبها ُب ا٢برب ضد أسلحة االٙباد السوفييٍب مقابل  -
 مواؿ الٍب ًب ٝبعها من مصر والسعودية..األ

تقـو ٨بابرات باكستاف بالتنسيق بْب فصائل آّاىدين األفغاف، واستقباؿ  -
 وتدريب آّاىدين العرب..

توفر ا٤بخابرات الباكستانية للمخابرات األمريكية إمكانية التواجد قريًبا من  -
 .-راؤهالذي ًب ش–معسكرات آّاىدين و٨بازف السبلح األمريكي 

وُب ظل ىذه الثغرة بْب معسكرات الكفر، حدث االخَباؽ اإلسبلمي، فكانت 
مرحلة توجو األخوة إىل ا٤بواجهة ا٤بباشرة مع القوى ا١باىلية العا٤بية ُب كل مواقعها، وأٮبها 

 أفغانستاف!

ىذه ا٤بواجهة الٍب ٝبعت كل إمكانيات ا٤بسلمْب على مستوى العامل ُب حرب 
 ْب ُب العامل..يحد.. ىو أكرب دولتْب عظمع عدو واواحدة م

وأضاؼ توجو آّاىدين من كل أ٫باء العامل إىل نصرة إخواهنم آّاىدين األفغاف قدرًا 
مع ا٤بسلمْب كقوة  ا٤بعنوية، أدت إىل تعامل القوى ا٤بعادية لئلسبلـ ىائبًل من القوة

 (1).سياسية ال ٲبكن حذفها من معادلة الظروؼ السياسية العا٤بية.

                                      
صرحت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة  1989( بعد اجتماع حلف مشاؿ األطلسي ُب إبريل 1)

إننا اآلف على وشك االنتهاء من ا٣بطر الذي كنا ٬باؼ منو ُب االٙباد السوفييٍب، ولكن ىناؾ »للصحافيْب: 
 «.. سط، وعلينا أف نستعد لوا٣بطر األكرب القادـ من خلف البحر ا٤بتو 
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 ٩با فرض النقلة بصورة واقعية وعملية..

ا ال ٲبكن ألي الذي أنشأ للحركة اإلسبلمية ثقبًل سياسيِّ « االنتصار الكبّب»ٍب كاف 
أحد أف ينكره، وخصوًصا بعد اليقْب من إمكانية االنتصار على أمريكا بعد االنتصار 

 على االٙباد السوفيٍب..

نستاف، ٩با ضاعف الثقل العا٤بي للحركة وىو ما بدأ يتحقق اآلف فعبًل ُب أفغا
 اإلسبلمية..

ومن ىذا ا٤بستوى وبعد تلك النقلة العا٤بية للمواجهة اإلسبلمية ثبت ا٤بوقف 
 ت الدعوة من ىذا ا٤بنطلق الواحد:اإلسبلمي العا٤بي، وانطلقت كل إمكانيا

 «.وحدة المواجهة ..وحدة العدو ..وحدة األمةػ معالجة الشعور ب»

 سبتمبر  11لمحورية األمريكية: أحداث مواجهة ا

بعد االنتصار الكبّب على االٙباد السوفييٍب، كانت ىناؾ ٧باوالت ٧بمومة من أمريكا 
وعمبلئها الحتواء من ٲبكن احتواؤه من رموز ىذا االنتصار، وتصفية من فشلت معو 

 ٧باوالت االحتواء..

 ا١بهاد..فكاف اغتياؿ آّاىد عبد اهلل عزاـ، وغّبه من قادة 

 ٍب احتواء البعض اآلخر من خبلؿ إشعاؿ نار الصراع على السلطة..

ال يكوف ىناؾ أي استفادة إسبلمية من ا٣بربات  ومبلحقة من تبقى بعد ذلك لكي
 العسكرية الٍب ٘بمعت لدى ىذا ا١بيل..

 ُب مصر.. مع الفارؽ الشاسع بينهما! 1973ٛباًما كما حدث مع آثار حرب 
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 العا٤بية.. ىذا من الناحية

أما من الناحية اإلقليمية، فقد ظلت الدعوة فَبة زمنية طويلة دوف أف ٙبقق كامل 
أىدافها، رغم أهنا تركت أحداثا فيها بطوالت و٭باذج للثبات.. كما تركت خربة حركية 

 يستفاد ّٔا. 

 ولكن استمرار الدعوة ّٔذه ا٢بالة كاف أمرًا يتطلب التقييم..

تغّبات جوىرية، أٮبها ظهور السيطرة األمريكية على فقد ظهرت ُب الواقع م
ا٢بكومات الدائرة ُب فلكها، ٕبيث أصبح واضًحا أف الدعوة أماـ أمريكا بصورة مباشرة، 

 حيث ًب اكتشاؼ أف الدوؿ تسّب بإدارة أمريكية ٥با عمبلؤىا و٦بموعات عملها ا٣بفية.

جو ّٔا إىل السلطات ا٢باكمة فتوجهت ا٢بركة اإلسبلمية بنفس القاعدة الٍب كانت تتو 
 ا٤بعادية لئلسبلـ.. إىل أمريكا كمصدر حقيقي ٥بذه السلطات ُب العامل.

ليتحدد ا٤بستوى الثابت للصراع العسكري بْب الدعوة اإلسبلمية وأعدائها، ابتداًء من 
 ا٤بنصة حٌب أحداث سبتمرب!

 :نتائج النقلة العالمية

ستويات ا٤بواجهة ىو أىم تلك النتائج، كاف وصوؿ ا٢بركة اإلسبلمية إىل أعلى م
 :مهمةؤبانب ذلك ٙبققت عدة نتائج 

أٮبها ٙبقيق القناعة بقضية الدعوة باعتبار ظهور الظلم األمريكي واألوريب أماـ  -
ا١بميع، ٩با أنشأ قناعة الشعوب با٤بواجهة الٍب ٛبارسها الدعوة، إذ أصبحت مواجهة مع 

 .احتبلؿ أجنيب ليس لو أي مربر

 كاف ا٤بثاؿ الواضح على ذلك سقوط ا٤بربرات الٍب أعلنتها أمريكا وأوربا لغزو العراؽ.و 
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وزعم  مثل زعم وجود أسلحة الدمار الشامل الذي ثبت كذبو باعَباؼ أمريكا نفسها..
 نشر الدٲبقراطية الذي انكشف ُب العراؽ ٗبا آلت إليو أحواؿ العراؽ بعد الغزو..

هة ا٤بباشرة مع ا٢بكومات الٍب كانت ا٢بركة متهمة فيها األمر الذي ٱبتلف عن ا٤بواج
 بالطمع ُب السلطة و٧باولة الوصوؿ إليها.

أما القناعة بالنقلة العا٤بية من جانب أصحاب الدعوة: فهو ا٤بواجهة بقاعدة جهاد 
الدفع، الذي أوجد حالة جهاد الدفع الشرعية، وىي حالة متفق عليها على مستوى ٝبيع 

 اإلسبلمي. توجهات العمل

فتحركت العناصر القادرة على ا١بهاد إىل أفغانستاف والعراؽ ١بهاد الدفع ا٤بتفق عليو 
 شرًعا..

ػ كما أف احملورية األمريكية للصراع مع اإلسبلـ أعطى لواقع الصراع طبيعة ا٢برب 
الصليبية، ٩با أوجد استفزازًا للشعور اإلسبلمي الذي حقق بدوره تعاطًفا كبّبًا للطرؼ 

 ا٤بسلم ُب ىذا الصراع، وخصوصا مع اإلعبلف بأف ا٢برب على اإلرىاب حرب صليبية..
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 خامتة

من أىم شروط ا٤بمارسة السياسية الصحيحة للدعوة: اإلدراؾ الصحيح لواقع الصراع 
 الذي ٙبياه الدعوة اآلف..

 ٫بن نواجو كل إمكانيات ا١باىلية العا٤بية ُب ا٢برب على اإلسبلـ.. 

التارٱبية ُب الصراع مع اإلسبلـ السياسية واالقتصادية والعسكرية والعلمية بكل ا٣بربة 
 والبحثية والتقنية..

 ٫بن ال ٭بلك إال ا٢بق الذي نؤمن بو..

ف ال اف اللتاو٬بوض معركتنا مع ا١باىلية باحتماؿ النصر أو الشهادة، وٮبا ا٢بسني
 ٚبرج عنهما نتائج ا٤بعركة!

 ا ُب إحساسنا ووجداننا.. ا متساويً حظِّ  فيجب أف يكوف لكلتا ا٢بسنيْب

وا٤برحلة الٍب تعيشها الدعوة اآلف ٧بكومة ومطبوعة ٕبقيقة الشهادة، ولن يكوف 
ا٤بوقف اإلسبلمي صحيحا إال من خبلؿ حركة السعي للشهادة كاستجابة منهجية 

 لطبيعة ا٤برحلة.

 بعدنا للثبات على ليكوف السعي لتحقيق غاية الدعوة مرتبطًا بتقدمي ٭بوذج ٤بن يأٌب
 ا٢بق، وليكوف ىذا النموذج ملهًما ٥بم لبلستمرار على الدعوة واإلصرار على نصرهتا.

 .ومع ا٢بق الذي معنا يكوف تأييد اهلل عز وجل لنا

 وأخطر صور التأييد: غباء الجاىلية في تعاملها مع الدعوة!

ذاتو، والٍب ينعكس إف ا١باىلية ال تفهمنا، وتعجز عن الوصوؿ إىل حقيقة اإلسبلـ 
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 منها واقعنا..

والشخصية ا١باىلية غبية بطبيعتها، وليس أدؿ على ذلك من اقَباح الكفار على 
 «!اونعبد إ٥بك يومً  اتعبد إ٥بنا يومً »أف:  اهلل عليو وسلم صلى الرسوؿ

اهلل عليو  صلى من اقَباح الكفار أف يقتلوا رسوؿ اهللأيًضا  وليس أدؿ على ذلك
 :طالب وقاؿ ٥بم اباب قريش بداًل منو، ٩با أفزع أبوا أبا طالب أحد شوأف يعط وسلم

 أعطيكم ابِب لتقتلوه، وتعطوين ابنكم أغذوه لكم!

لكن غباء ا١باىلية ال ٲبنعها من أف تعاملنا بأمكر األساليب الشيطانية، فالشيطاف 
طى الكفار ىو الذي يقف وراء ا١باىلية ُب حرّٔا على اإلسبلـ، ولكن ٗبستوى ٨بتلف يع

 أكرب قدرة ٚبطيطية ُب مواجهة الدعوة..

، اهلل عليو وسلم صلى إبليس لقتل النيبمثلما كاف األمر ُب ا٣بطة ا٤بطروحة من 
 بتفريق دمو بْب القبائل..

 قف أماـ التأييد الرباين للدعوة.لكن مكر الشيطاف ال ي

 إحاطة اهلل بأفعاؿ أعداء الدعوة.. :ومن التأييد الرباني لنا

 فقد أنشأت حرب العراؽ واقًعا أفضل للدعوة..

وأدَّى ضغط أمريكا ا٤بتواصل على عمبلئها لشن ا٢برب بصورة سافرة على اإلسبلـ 
 إىل فضحهم وتعرية مواقفهم وعمالتهم..

وأدت زيادة موجات اال٫ببلؿ واإلدماف الٍب فرضتها ا١باىلية إىل خوؼ اآلباء على 
 ين حفاظًا ٥بم من الوقوع ُب شر اإلدماف..األبناء، فقبلوا بالتزامهم بالد
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وأدَّى إسقاط ىيبة علماء األزىر ُب نفوس الناس للذىاب ٗبهابة الدين إىل وضع 
..  ثقتهم ُب رموز الدعوة السلفية، والشباب ا٤بلتـز

تنامي دخوؿ النصارى في اإلسالـ، رغم كل المعوقات  :ومن التأييد الرباني لنا
 خلية..الخارجية والمحبطات الدا

إال  -إذا أراد اهلل-ألف ىذا الدين ىو دين الفطرة، والتفكّب فيو بصدؽ ال يعِب 
 الدخوؿ فيو!

وقد وصلت ىذه الظاىرة لدرجة خطّبة جعلتها ٧بور السياسة الغربية، وموضوع 
 مراكزىا البحثية.. باعتبارىا قضية حياة أو موت!

ـ كل العوائق الٍب ٙبيط ويضاؼ إىل ىذا ا٣بطر أف يتجاوز الداخلوف ُب اإلسبل
با٤بسلمْب ُب ببلدىم األصلية الفقّبة ا٤بعدمة، لتكتسب الدعوة مزايا اإلمكانيات 

 الشخصية الٍب ٲبلكها ىؤالء ا٤بسلموف ا١بدد..

وفضبًل عن ذلك، أف يكوف الدخوؿ ُب الدين مرتبطا بالعقيدة السلفية الصحيحة 
 هم الفكري.الٍب يدؿ عليها عقيدة أصحاب ا٤بواجهة ومنطلق

 .واهلل من ورائهم ٧بيط
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