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تقد�ي

إن الدارس لفكر األستاذ عبد السالم ياسين ليجد فكرا متجددا حيا متفاعال مع مختلف 
القضايا واإلشكاليات المعاصرة التي شغلت الباحثين والمفكرين يف القرن العشرين وما 
بعده؛ مثل قضايا النهضة والتحرر والديمقراطية والحداثة والتنمية والتعايش والحوار 

والمواطنة وحقوق اإلنسان وغيرها. 

وقد تم ذلك التفاعل بناء على قواعد مكينة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبناء 
وللنظريات  األمة،  لعلماء  والرتبوي  والسياسي  الفقهي  للرتاث  فاحصة  قراءة  على 
والمشاريع الفكرية والسياسية المعاصرة، فكانت ثمرة ذلك كله هو تآليفه رحمه اهلل يف 

نظرية المنهاج النبوي بمجاالهتا الرتبوية والعلمية والتاريخية والفكرية. 

ويمثل كتاب الباحث الحسن السالسي »الجهاز المفهومي يف نظرية المنهاج النبوي 
عند األستاذ عبد السالم ياسين« أحد األبحاث العلمية القليلة التي انربت لمقاربة مبحث 
من أهم مباحث الرتاث الفكري الزاخر لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل؛ وهو مبحث 

المفاهيم بناء وتركيبا وتوظيفا.

وقد بنى الباحث هذا الكتاب على مجموعة من المنطلقات منها »أن كتابات األستاذ 
المقدمات  تربط  يمهد إلشكالية  متآلفا ومنسجما  السالم تضمنت جهازا مفهوميا  عبد 
بالنتائج وترتبها عنها وفق ضوابط الوضوح والدقة والشمولية، ويسهم يف تذليل الطريق 

للتفاهم مع القارئ والباحث والمختص والسياسي«.

وباحثين  وحكاما  ودعاة  علماء  للمسلمين  قدمت  المنهاجية  النظرية  »أن  ومنها 
البواعث  أن تجددت  بعد  أمتهم ورص صفوفها  لبناء  منطلقات ومقدمات ومدخالت 

اإليمانية يف النفوس«.

كما انطلق الباحث يف كتابه هذا من فرضية مؤداها أن الفكر المنهاجي ركز على القرآن 
الكريم يف تأصيله للمفاهيم والقضايا واألفكار، فاتجه الباحث إلى دراسة هذه العالقة، 
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النظرية،  يف  المفهومي  الجهاز  تأسس  كيف  لرصد  وتبايناهتا  تقاطعاهتا  وبيان  وتحليلها 
وكيف انتظم. وقد توخى الباحث يف البداية الرتكيز على اآلية القرآنية التي انطلق منها 
تناميه  عن  والبحث  للمفهوم،  القرآين  تأصيله  يف  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ 
ودالالته التفصيلية وعناصره الجزئية اللغوية واالصطالحية، وامتداداته الداللية وثوابته 

المنهاجية، كما جاءت يف كتاباته المختلفة مما يفيد موضوع البحث. 

تعود  النبوي«  المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  »الجهاز  لكتاب  البحثية  األهمية  إن 
باألساس إلى طبيعة الموضوع )خصائص المشروع الفكري لإلمام عبد السالم ياسين(، 
ثم إلى السبل والطرائق المنهجية التي توسل هبا الباحث يف مقاربته، وأخيرا إلى النتائج 
والخالصات التي انتهى إليها؛ من جملتها كون الجهاز المفهومي يف فكر األستاذ عبد 
السالم ياسين ينبني على القرآن الكريم ويتأسس عليه، وهو يتدرج من المفاهيم الوسائل 
إلى المفاهيم الغايات يف نسق مرتابط منسجم محكم. كما يتميز بالجدة والصرامة والدقة 

العلمية، وينفتح على كل النظريات والعلوم واألفكار والمعارف القديمة والحديثة. 

اإلسالمي  الفكر  يف  للباحثين  سيتيح  أيدينا  بين  الذي  الكتاب  أن  فيه  شك  ال  ومما 
والمهتمين  القراء  بين  االنتشار  فرصة  له  تتح  لما  نظري  بناء  اكتشاف  فرصة  المعاصر 
البحثية  الفضاءات  الباحثين واألكاديميين يف  العربي واإلسالمي عامة، وبين  العالم  يف 

الجامعية خاصة. 

د. زكرياء السرتي
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يقول األستاذ عبد السالم ياسين $ :

ــح  وري لفت ــع، �ن ن والواق ــار�ي وري لتفســ�ي الت ــوي �ن ــاج النب »امل�ن

بية  ، �ة ســالمية دعــوة ودولة طــة الإ وري لــرمس الن النظــرة املســتقبلية، �ن

ــة  م
أ
ــل ال ن أم ــ�ي ــة ب عي ــط ال�ش ــة الرواب وري ملعرف ــا، �ن ــامي وزحف وتنظ

ــا،  مــة وهي تبحــث عــن وحد�ة
أ
وري ملعرفــة مقومــات ال ادهــا، �ن و�ب

ــة مشــالك  وري ملعالب حيــاء عوامــل التوحيــد والتجديــد، �ن وري لإ �ن

مــة الاليــة قصــد إعــادة البنــاء«.
أ
ال

)نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 12(
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مقدمة

تعترب نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد السالم ياسين $ مشروعا تجديديا لدين 
األهداف  بعيد  والوسائل،  الخطوات  واضح  واألركان،  المعالم  متكامل  تعالى  اهلل 
والمرامي، جاءت لتأسيس بديل إسالمي رباين نبوي، وبناء مجتمع العمران األخوي، 
الخالفة  دولة  القرآن،   دولة  اإلنسان،وهدفه  تربية  ووسيلته   واإلحسان،  العدل  ركناه 
على منهاج النبوة، بعد عصور التخلف والعض والجرب التي عاشت يف ظالمها أمة سيد 
العربان والعجمان، محمد بن عبد اهلل  عليه أفضل الصالة وأزكى السالم. نظرية متكاملة 
قبست من القرآن الكريم، ومتحت من معين النبوة الخالص الصايف التي أكدت كثير من 
نصوصها الشريفة المتواترة على عودة الخالفة الثانية على منهاج النبوة يف آخر الزمان، 
تعالى  اهلل  بإذن  البسيطة  أرجاء  يف  حانيا  السلم  وتنشر  اإلنسان،  بني  بين  العدل  تحقق 
الوهاب المنان،وتيسر الطريق للسلوك الفردي والجماعي إلى اهلل تعالى ببصيرة  القرآن.

 فجمعت النظرية يف مشروعها بين غايتين: استخالفية وإحسانية، لذلك كثرت الكتب 
والدوريات والمسموعات والمرئيات تبسط القول يف سبل بناء هذه الخالفة والوصول 
مستقبل  إلى  ويتطلع  وحاضرها  األمة  ماضي  يقرأ  د  ومجدِّ د  مجدَّ اجتهاد  بتقديم  إليها 

البشرية بين يدي موعود اهلل تعالى.

ومستشرفة،  وبانية  منتقدة  متبصرة  نظرة  التاريخ  أعالي  من   $ األستاذ  نظر  وقد 
اللسان،  يعجز عن وصفها  وقدرات ومواهب  ملكات  تعالى من  اهلل  بما حباه  وامتلك 
مفتاَح الفقه الجامع الذي ينظر إلى العلم المؤثل من حيث موقعه من الحكم والظرف 
التاريخي والصراعات المذهبية، وموقف أهل العلم رضي اهلل عنهم المحافظ المشفق 
على بيضة األمة أن ترام، وعلى حماها أن يضام. فقه يعم يف نظرة واحدة الدعوة والدولة 
يعود  حتى  القرار  مراكز  الدعوة  رجال  ليستعيد  البناء،  مراحل  يف  المطلوبة  وعالقتهما 
السلطان خاضعا للقرآن ال العكس. وينبني صرح الخالفة على أركان ثابتة مثبتة، وقائمة 
ومقومة، وسائرة على المنهاج النبوي الذي يرسم الطريق للتلقي والرتقي، والتخلي عن 
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خصال الفتنة والجاهلية، والتحلي بأزكى الخصال النبوية، ومن هنا الجمع بين الجانب 
النبي  وأحاديث  القرآنية  نصوصه   من  كثير  يف  اإلسالم  تحقيقه  إلى  دعا  الذي  العدلي 
اه، فإن مل تكن  نك �ة

أ
الشريفة، والجانب اإلحساين الذي يربط العبد بربه، بأن »تعبد الل اك

اك«.)1( و �ي
ن

اه � �ة

به  ذّلل  متآلفا ومنسجما،  مفهوميا  السالم جهازا  عبد  األستاذ  كتابات  وقد تضمنت 
أسس  على  المنهاجية  االنطالقة  وضبط  معه،  والتواصل  القارئ  مع  للتفاهم  الطريق 
بالنتائج  المقدمات  الرتباط  ونبويا،  قرآنيا  تأصيال  ومؤصلة  ودقيقة  وواضحة  صحيحة 
وانطالقا  اآلفاق،  واستشراف  والشمولية  والدقة  الوضوح  ضوابط:  وفق  عنها  وترتبها 
من القرآن الكريم باعتباره األصل األول من أصول التشريع يف اإلسالم، رغبة يف إعادة 

المفاهيم إلى تربتها اإلسالمية الطيبة.

وقد كان اختيارنا لهذا الموضوع من منطلق اإلسهام يف الكشف عن النظرية المنهاجية، 
وما تقدمه للمسلمين علماء وحكاما ومفكرين وباحثين ودعاة،من منطلقات ومقدمات 
اإلسالمية،  الصحوة  انبعثت  أن  بعد  صفوفها  ورص  أمتهم،  بناء  إلعادة  ومدخالت 
مستجيبة لموعود اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد أن تجددت البواعث اإليمانية يف النفوس بما 
العاملون، والدعاة المخلصون، أمثال  العلماء  القرن العشرين، ويقدمه  قدمه منذ بداية 
حسن البنا وسيد قطب وأبي يعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وغيرهم، وما تسديه 
اهلل،  لغير  العبودية  من  اإلنسان  تحرير  إلى  السعي  يف  تتجلى  جليلة  خدمة  من  للعالم 
وإنقاذه من التماهي مع عبادة النفس والهوى والسلطان، بعد ظهور العديد من النظريات 
االجتماعية والفلسفية والنفسية واالقتصادية التي جردت اإلنسان من إنسانيته وجعلته 

أشبه بالدواب، بل أضل سبيال.

فراحوا  الزمان،  هذا  يف  المسلمون  هبا  ابتلي  التي  الباليا  أم  هي  –لعمري-  وتلك 
يقلدون هؤالء وأولئك من أهل الجاهلية يف الشرق والغرب، يقلدوهنم  يف كل شيء، 
يف عاداهتم وأفعالهم وحاالهتم ومعاشهم وتصرفاهتم، حتى إهنم ليدخلون جحر ضب 

)1(  حديث جربيل الذي رواه  عمر رضي اهلل عنه.
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لو دخله وثنيو العصر ومبتدعوه، كما جاء يف الحديث الشريف. وبيان ذلك أن الناس 
على نحلة الغالب كما يرى ابن خلدون من جهة، وأهنم ينقادون للحاكم انقيادا يف كل 
أمورهم، بما انغرز يف نفوسهم من خضوع له عرب العصور، وبما ترسخ يف بواطنهم من 
خوف ورهبة من السلطان وجربوته، حتى أصبحوا غير قادرين على المواجهة، لما تركوا 
التأسي بالكتاب والسنة، ولما حادوا عن الجادة، فأصبحوا مرضى بمرضين ممتزجين: 
»يف مرض واحد: مرض موروث عن انحطاط قرون، ومرض طارئ هو ما أصابنا من 
االستعمار. هما دينان يصبان يف عقيدة واحدة: دين االنقياد ونحلة الغالب حسب تعبير 
حكيمنا ابن خلدون رحمه اهلل. مرض ونحلة ساكنان يف جسم األمة وعقلها ونفسها.«)1(

وطب األمة كما يرى أهل العلم والصالح، يتجلى يف رجوعها إلى كتاب رهبا وسنة 
نبيها، إذ ال يصلح أمرها إال بما صلح به أولها، لكن فهم  الكتاب والسنة والعمل على 
أحدثه  وبعدما  الصايف،  النبوي  النبع  عن  البعد  من  الطويلة  العصور  هذه  بعد  تبليغهما 
المسلمون يف الدين والشرع من محدثات، وما وقع لهم من فتن، غير متيسر للجميع، 
وما غاب عن األمة الصواب إال بعد أن ابتعدت عنهما ابتعادا ليس من السهل تقليصه 
إن لمن يكن هناك أداة للفهم عن اهلل وعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أداة شارحة ومبينة وموضحة 
الثاقب واالستدالل  والفهم  الصحيح  العلم  لها من مقومات  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ومرتجمة عن 
الراجح، ما يؤهلها لهذه المهمة الجليلة. ومن هنا جاء هذا المشروع التنظيري، يجمعه 

المنهاج النبوي يف تفاصيله وأصوله وأبعاده ومقاصده وقضاياه.  

فهذا المشروع التجديدي الذي جاء به األستاذ عبد السالم ياسين  $  يعطي الفرصة 
بإذن الواحد األحد لمن سمع قلبه ووعى عقله، ليلتحم مع جند اهلل البانين، ويسير مع 
والتمكين  والتأييد،  والعطاء  والتشييد  بالبناء  يده  يمد  المصلحين،  الصالحين  ركب 
والتوطيد، ليمنح للعالمين خيرا جاء به وحي رب العالمين، وأقربته عصور من الركود 
الجهل  مستنقعات  يف  والرتدي  والجربي،  العاض  الحكم  ظل  يف  والجور  والتخلف 
االستعمار  بفعل  بعد،  فيما  والتهويد  والتنصير  التبعية  مع  والتماهي   والتقليد،  والوهم 

)1(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات ج 1، دار البشير للثقافة والعلوم – طنطا – مصر، ط:1، د ت، ص:19.
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الهاجم بكل مظاهره وتجلياته. ومن ثم العمل على بعث موعود جلّي يف رحاب السنة 
العطرة التي أخربت كثير من نصوصها عنه، مؤذنة بعودة الخالفة الثانية البانية المعمرة 

لألرض حاملة البشر والخير والسالم، والنور والعدل واإلحسان.

ومن عظيم المنن أن اهلل تعالى بقدره يّسر لهذا العصر رجال أعطاه من الدرر العلمية 
والمدارك العقلية والمكارم القلبية، ما جعله يّطلع على علوم السلف والخلف فهما وبحثا 
وتدقيقا، ونقدا وكشفا وتحقيقا، شهد له هبا العلماء األفذاذ والمفكرون المتبحرون، كما 
جاءت بذلك شهاداهتم المختلفة يف الشرق والغرب،)1( وكما وضحها اإلقبال الشديد 
على ما يصدر من فيض قلمه حينا بعد حين وال يزال. فكان مستحقا منا أن نقف مع ما 
العلم والمتطلع لعمل  السبيل لطالب  تيسر  العظيمة من أعمال جليلة،  أنتجته مدرسته 

راشد يستهدي بالهدي النبوي المؤيد...

على  كثيرا  يلح  أنه   $ ياسين   السالم  عبد  األستاذ  ألعمال  قراءتنا  منذ  رأينا  وقد 
تحديد المفاهيم، ويركز على ذلك أشد الرتكيز، ليقينه أن لذلك أثرا بالغا يف ربط الصلة 
ولكان  التواصل،  تسنى  لما  للمفاهيم،  التحديد  هذا  ولوال  القارئ،  وبين  بينه  العلمية 

الحوار أشبه بحوار الصم البكم .

النتائج  هي  وما  أصلها؟  وكيف  الكريم؟  القرآن  من  أصلها  التي  المفاهيم  هي  فما 
جهازا  لتشكل  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف  المفاهيم  انتظمت  وكيف  إليها؟  توصل  التي 

مفهوميا؟ هذا ما يجيبنا عنه هذا الكتاب الذي ينتظم وفق ما يلي: 

الفرضية المؤطرة، ومسار البحث. - 

تقديم عام. - 

52، غشت  القطرية عدد  الحق  القرضاوي يف مجلة صوت  يوسف  الدكتور  من:  ذلك شهادة كل  من    )1(
1990. والدكتور عمر عبد الرحمن، يف نشرة الجماعة، 12 يناير، 1992.والدكتور حسن الرتابي، يف صحيفة 
اإلنقاذ الوطني، عدد: 873، 08 ماي 1990. والدكتور عصام البشير،يف مجلة الغرباء التحاد العالمي للطلبة 
المسلمين، 21 مارس 1992. والشيخ أحمد القطان، يف مجلة المجتمع الكويتية فاتح يوليو 1990. والشيخ 
راشد الغنوشي، يف كتاب الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 

1993. وغيرهم مما لم نذكره.
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الفرضية املؤطرة

لقد انطلقنا يف بحثنا هذا من فرضية مؤداها أن الفكر المنهاجي ركز على القرآن الكريم 
والقضايا  والرسائل  الكتب  كل  يف  بين  وهذا  واألفكار،  والقضايا  للمفاهيم  تأصيله  يف 
المطروحة يف ثناياها، كلها تنطلق من القرآن وتتأسس على آياته وقضاياه الكربى البانية 
الموجهة إلى الرشاد والهدى والحق، والمنذرة من الضالل والكفر والغي، ألن القرآن 
حالهم  يف  لهم  يصلح  بما  أعلم  وهو  الخلق  خالق  تعالى  اهلل  من  وحيا  باعتباره  الكريم 
وهو  العلم،  هو  ونذير.  بشارة  كتاب  وتوجيه،  وتشريع  ورشد  هداية  كتاب  ومآلهم، 
فبه:  المرجع  وباعتباره  اهلل.)1(  صراط  إلى  الهادي  النور  وهو  الربنامج،  وهو  المنهاج، 
»يربهن على الهدى والضاللة، على الصالح والفساد، على إصابة العقل وخطئه، على 

سالمة الفهم وعلته.«)2(

مسار البحث

على  ووقفنا  وحللناها  المنهاجية،  للمفاهيم  تأصيله  يف  العالقة  هذه  عن  بحثنا  وقد 
انتظم.  وكيف  النظرية،  يف  المفهومي  الجهاز  تأسس  كيف  لرصد  وتبايناهتا  تقاطعاهتا 
وقد اعتمدنا يف هذا البحث على المنهج االستنباطي انطلقنا فيه من العام إلى الخاص، 
توخينا يف البداية الرتكيز على اآلية من القرآن الكريم التي انطلق منها األستاذ يف تأصيله 
اللغوية  الجزئية  وعناصره  التفصيلية  ودالالته  تناميه  عن  وبحثنا  للمفهوم،  القرآين 
واالصطالحية، وامتداداته الداللية وثوابته المنهاجية، واستنتاجاته البانية، كما جاءت يف 
كتاباته المختلفة مما يفيد موضوع بحثنا، واستعنا ببعض أساليب البحث مثل الوصف 

)1(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 1431-2010، ص: 13.
)2(  القرآن والنبوة، ص: 18.
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والتوكيد  والتوليد  والتفكيك  والمقارنة  واالستدالل  والتعريف  والمناقشة  والتحليل 
واالستدراك والرتكيب واالستنتاج... وقد ركزنا يف البحث عن انتظام الجهاز المفهومي 
وترابطه يف نظرية المنهاج النبوي على كتابات األستاذ المرشد المختلفة، وبعض شرائطه 

المسموعة لذلك سيالحظ القارئ أن االستشهادات كثيرة ووفيرة.

المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  الجهاز  أن  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  توصلنا  وقد 
النبوي متكامل ومنسجم ومرتابط ومتآلف، شكل منطلقا هاما لبناء تصور منهاجي لم 
يسبقه إليه أحد ممن نظروا لبناء مشروع مجتمعي.كيف ال، وهو يبني فكره على كتاب 
العلم وأحباره؟ كيف ال، وقد أشرف يف حياته  $ على  أئمة  نبيه واجتهاد  اهلل وسنة 
تطبيق جزء من مشروعه أو جله يف واقع المسلمين وحاضرهم، يف إطار مدرسة العدل 

واإلحسان المبشر بظهورها على العالمين إن شاء اهلل العظيم الفتاح؟
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تــقـديــم عـــام

اجية: ية م�ن دواعي وضع نظر

من الطبيعي أن تتأسس أية فكرة أو مذهب أو اتجاه أو مدرسة على منطلقات ومبادئ 
والنظريات  واالتجاهات  المدارس  كل  شأن  وهذا  معينة،  فكرية  ومرجعيات  وأصول 
وإلى  اإلنساين  الفكر  بدء  منذ  والسياسية  واالقتصادية  والفكرية  واالجتماعية  الفلسفية 
وتقيم  وتوجهه،  الفكر  تؤطر  واألسس  والمبادئ  المنطلقات  هذه  أن  ذلك  اليوم. 
مساره، وتحدد آالته ومآالته،وتستعير أدواته ومناهجه وضوابط اشتغاله،وتربز أهدافه 
ومقاصده... وتبني التصور المؤدي إلى العمل ألن العلم إمام العمل الموصل إلى اهلل 
تعالى، و»العمل النافع ما أخرجك من ظل الكسل، وهنض بك لتسلك إلى اهلل تحت ظل 

القنابل واألسل.«)1(.

وهذا التصور هو ما يسميه األستاذ: »بالفقه المنهاجي« ويعني به »البيان العلمي الذي 
يكون حافزا مجليا لرؤية األهداف والغايات ولوعي الموقف وسلوك المنهاج المنقذ 
برغبة وطلب.«)2( ويرتتب عن وحدة التصور وحدة يف السلوك واألخالق وااللتحام يف 
الجماعة المجاهدة، بأناة وصرب ومجاهدة وإصرار، وهذا معنى االنتماء والوقوف إلى 
صف األمة التي تدعو إلى اهلل على بصيرة، فيجعلها أمة واحدة، تتوحد تطلعاهتا وأناهتا 
وأفراحها وأتراحها، وبذلك تكون متحررة ماسكة بزمام أمورها، متآلفة رحيمة فيما بينها 
قوية شديدة على أعدائها،  يقول األستاذ $: »انتماؤنا إلى اهلل عز وجل بوحدة السلوك 
اإليماين األخالقي ال يعني أن نتبخر من على األرض، بل بالعكس يعني أن نلتحم يف 
جماعة الجهاد، ثم نسعى بعد إقامة الدولة اإلسالمية القطرية أن نلتحم عرب حدود الفتنة 

)1(  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي، ط 1، 2005م، ص: 4.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا وحركية المنهاج النبوي يف زمن الفتنة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 

سنة 1393هـ، ص: 605.
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حتى النصر والخالفة والوراثة بإذن اهلل. وهذا يعني تحرير اإلنسان، وتحرير األرض، 
والِجالد على ذلك.«)1(

وما نجحت رساالت الرسل وال أفلحت النظريات اإلنسانية البانية يف مراميها الكربى 
إال بوجود تصور أولي، منطلقه كتاب سماوي أو اجتهادات بشرية أو أفكار منظمة أو 
مبادئ مؤسسة، يف العلم والرتبية والتعليم واالجتماع واالقتصاد والتشريع والتواصل، 

وغيرها من مجاالت البحث والتنظير.

الكثيرة من  لنتلمس ما عرفته منعطفاته  التاريخ اإلنساين  ويكفي أن نلقي نظرة على 
والمفكرين من  والمصلحين  الدعاة  تمكن  بمدى  ونربط ذلك  إخفاقات،  أو  نجاحات 
والنظريات)2(  والفلسفات  األفكار  هذه  وجود  بفعل  وهدما،  بناء  التاريخ  وجه  تغيير 
إنتاجا  كلها،  حياته  على  وتأثيرها  وسلوكه،  اإلنسان  فكر  يف  وتوغلها  والشرائع،)3( 

وإبداعا واستهالكا. 

وأهم من هذا وذاك، أن اهلل بعث الرسل بالرساالت المجلية لمعاين الحياة والموت، 
والخير والشر، والحب والبغض، والرفق واللين، والهدى والضالل، يف فرتات متباعدة 
أو متقاربة، على أساس مبدأ التذكير وواجب التبليغ، ومنطق التغيير، فكانت رسالة نوح 
عليه السالم تؤسس للدعوة منذ البداية ويف غاياهتا الفضلى: الداللة على اهلل وحده ال 
شريك له، وترك عبادة من سواه، من جن أو إنس أو مادة أو شيء أو فكرة... وتتابعت 

الرساالت تستهدف نشل اإلنسان من التعلق بغير اهلل، نداء ودعاء، خوفا ورجاء...

وتمثلت الدعوة إلى اهلل بشكلها العملي والنظري يف تأييد الرسل بمعجزات، تثبت 
الرسول  أو  النبي  قوم  فيه  برع  ما  حسب  العزيز،  اهلل  كتاب  يف  جاء  مما  دعواهم  صدق 

)1( ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط2، 1410هـ /1989م، ص: 118.
المشاريع  صاحبت  التي  تلك  التاريخ،  عرفها  التي  واالجتماعية  والعلمية  الرتبوية  النظريات  أهم  لعل    )2(
الرتباطها  نظرا  كثيرة،  ومراجعات  تطورات  بدورها  وعرفت  وأوروبا،  أمريكا  يف  واالقتصادية  العسكرية 
وتمثلت  النظريات.  من  وغيرها  والماركسية  والجشطالتية  السلوكية  السوق،  ومنطق  واإلنتاج  بالمنافسة 

األفكار الهدامة يف النازية والفاشية والصهيونية .
)3(   شريعة حمورابي يف بالد ما بين النهرين .
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المبعوث إليهم: آيات متلوة)1( أو دالئل مرئية)2( أو براهين يف اآلفاق واألنفس، يعترب هبا 
من يعترب أو يكذب هبا من يكذب منهم.

يمتلكون علما جليال،  المسلمين  أن  إلى  ياسين $  السالم  تنبه األستاذ عبد  وقد 
ومفصلة،  موضحة  شريفة  نبوية  وسنة  وهاديا،  بانيا  ربانيا  كتابا  خالدا:  مؤيدا  ووحيا 
واجتهادات للعلماء والدعاة قيمة وجليلة. فالقرآن محفوظ يف الصدور، والسنة موثقة 
هذه  أغلب  ألن  التيه،  من  األفهام  وتنقية  المراد  تجلية  يستطيع  من  لكن،  السطور.  يف 
االجتهادات لم تجب عن كيفية إخراج األمة من ظالمها، والكشف عن كل ما تعيشه  من 
تخلف وجهل وأمية وانتكاسات أظهرهتا بشدة الضربات القوية التي تلقاها المسلمون 
التاريخ، إال يف حدود ضيقة، أو من زوايا متفرقة، عند هذا العالم أو ذاك، بعد أن  عرب 
فقدت األمة ريادهتا التي أسست لها رسالة خاتم النبيين ملسو هيلع هللا ىلص، يف أسمى صور الجمع بين 
الدعوة والدولة يف ظل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص، ويف كنف الخالفة الراشدة بعده، إذ كان الجمع بين 
إقامة الحق يف األرض وضمان الحكم بما أنزل اهلل على قاعدة العدل والقسط يف الحدود 
واألرزاق، واالحتكام إلى كتاب اهلل تعالى كأصل ثابت للتشريع والحكم، ويف اجتهاد 
المتعالي، ال على  اهلل  التقوى وخوف  مبنية على  ثابتة  والفهم على أصول  الرأي  ذوي 
الخالص  وإلى  بعضا،  بعضهم  ويسند  ذلك  يتعاونون على  والضالل،  والغواية  الهوى 
الفردي متمثال يف اإلحسان، أي عبادة اهلل تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، 

كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم.)3( 

جميع  على  وتخلف  تدهور  إلى  وصارت  المسلمين،  أحوال  اضطربت  أن  فبعد 
الحياة: سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا، وبعد غياب الحكم الشوري،  مستويات 
وتحول الحكم إلى ظلم وقهر واستبداد واستئثار واستئساد لفئة طاغية باغية متحكمة، 
تتناقله توريثا بحكم السيف والنار، ال تخاف يف ذلك انتقام العزيز الجّبار، يف ما أسماه 

)1(  الزابور والتوراة واإلنجيل والقرآن. 
)2(  آيات موسى وسليمان  وعيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم. 

)3(  عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، يف صحيحي البخاري ومسلم.
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األجيال  تربية  إلى  الحاجة  ظهرت   ،)1(» �ي ج�ب �ش  عاضا  »ملاك  الشريف  النبوي  الحديث 
والرجال وتنظيمهم، وتأليف جند اهلل، وجماعة المسلمين، زحفا لتحقيق هذا الموعود 
المنقول عن األمين على الوحي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، استنادا إلى تصور علمي نظري  الصادق 
وعملي سلوكي، وحركي جهادي، واعتمادا على منهاج رباين نبوي، الذي يرسم المعالم 
والصوى لالنتقال من الجربية والغثائية إلى العدل واإلحسان، ألن المسلمين: »بحاجة 
اليوم الكتشاف المنهاج النبوي كي يسلكوا طريق اإليمان والجهاد إلى الغاية اإلحسانية 
التي تعني مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ندبوا 

إليها ووعدوا هبا متى سلكوا على المنهاج واستكملوا الشروط.«)2( 

إهنا شروط البناء وإعادة لّم شتات األمة، وربطها بكتاب اهلل وسنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن 
كيف يكون ذلك البناء؟ وكيف يكون هذا التأليف والربط؟ وما هي األدوات والوسائل 

لتحقيق موعود اهلل تعالى؟

تصورنا  نقدم  »أن  بضرورة  إال  يكون  وال  يتأتى  ال  ذلك  بأن   $ اإلمام   يجيب 
الحكمة لوصف  أطراف  من  عليه من علل، ويجمع  نحن  مما  بنا  ينطلق  لمنهاج عمل 
كيف  كان؟  وبم  فّذًا  والحكم  والجهاد  الرتبية  يف  النبوي  النموذج  كان  كيف  الكيف: 
تحول المجتمع الجاهلي مجتمعا إسالميا؟ كيف تطور التاريخ باألمة على عهد الخلفاء 
الراشدين انحدارا إلى زوابع الفتنة، ثم بعد ذلك إلى الملك العاض فالجربي؟ ثم كيف 
العمل اليوم وغدا إلتمام اليقظة اإلسالمية المباركة، فانتزاع إمامة األمة من يد ذرارينا 
القرآن برتبية  المغربين، فقيادة الزحف اإلسالمي إلى مسك زمام الحكم، فإقامة دولة 
الرجال، وتجنيد الشباب، واكتساب العلم، وتوجيه الجهاد، وبناء المؤسسات السياسية، 
وإحياء االقتصاد، وتحرير األمة من االستعباد والتبعية حتى توحيد دار اإلسالم، ونصب 

الخالفة على منهاج النبوة؟«)3(.

)1(  حديث الخالفة على منهاج النبوة رواه اإلمام أحمد يف مسنده.
)2(  ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي، ص: 3.

)3(  ياسين عبد السالم،  مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 10-9.
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إنه المنهاج النبوي، منهاج يكون وسيلة للفهم وأداة للتحليل والبيان »هذا كتاب اهلل 
بين أيدينا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص متألقة يف الصحائف ويف ضمائرنا، وفيهما الحق كله. فكيف 
نفعل لنرتجم الكتاب والسنة برنامجا عمليا يحيي العبد باإليمان ويحيي األمة المخاطبة 
يف القرآن بيا أيها الذين آمنوا حتى تلبي هذا الخطاب، وتنفذ ما يأيت بعده يف آيات اهلل من 
أوامر إلهية تريد منا الطاعة هلل واالتباع لرسوله ال االهنزام أمام الطاغوت، تعدنا إن أطعنا 

اهلل واتبعنا رسوله أن نكون أئمة األرض؟«)1(.

هذا المنهاج يحدد كيفية البناء والرتبية والتنظيم والسعي إلى تأليف القلوب وترتيب 
الغايتين  إلى  والوصول  اإلرادات،  وتحفيز  العزائم،  وإيقاظ  الهمم  وشحذ  الصفوف 
االستخالفية يف األرض، واإلحسانية ربطا للقلوب بخالقها سبحانه، وهذه ال تنفك عن 
تلك لبناء مجتمع العمران األخوي يف ظل الخالفة الثانية ،ألن »هذه األمة المغلوبة على 
أمرها بحاجة لمن يربي وينظم جيال يحرر األمة من ربقة الجرب الملحد أو المسترت تحت 
استخالف  آيات  يف  عموما  هبا  الموعود  الخالفة  دولة  لألمة  ويقيم  اإلسالم،  شعارات 
المؤمنين المستضعفين يف القرآن، المنصوص عليها يف سياق تاريخي يف هذا الحديث 
النبوي المشرق الذي نضعه بين أعيننا رجاء يقينيا، ونورا هاديا، ونداء غيبيا وتاريخيا، 
قد أخذت األمة تسمع له، وتنتفض تلبية له بما يؤيد اهلل به عباده من نصر أخذت تباشيره 
تجلو عنا غسق الفتنة وظالم الجاهلية المحيط.«)2( وسيأيت الحديث عن مفهوم المنهاج 
النبوي بتفصيل يف فصل الحق إن شاء اهلل تعالى.وما حديثنا هنا عن المنهاج النبوي إال 

ألنه أساس النظرية ولبها.

ذلك أن النظرية المنهاجية نظرية متكاملة منسجمة يمكن تلمس أدواهتا وعناصرها 
ومراميها وأهدافها يف كل ما صدر عن األستاذ المرشد من كتابات وخطابات ورسائل 
وتوجيهات وتسجيالت، خاصة وعامة. ال يميل هبا جميعا قيد أنملة عن كتاب اهلل تعالى 
وسنة رسوله، وما دام الحديث عندنا منصبا على عالقة النظرية بالقرآن الكريم، فسوف 
نكتفي هبذا المنطلق، على أساس أن نتناول النظرية من جوانب أخرى يف كتابات الحقة 

إن يسر اهلل ذو الفضل والمن ذلك.

)1(  ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي، ص:4.
)2(  ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي، ص: 5.
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ية: القرآن الكر�ي أساس النظر

بناء  يف  ملسو هيلع هللا ىلص،  وبرسوله  باهلل  مسرتشدا  كان  لما  ياسين،  السالم  عبد  األستاذ  وفكر 
الفكر  هذا  عليه  يقوم  الذي  األساس  الكريم  القرآن  جعل  الباين،  التجديدي  مشروعه 
اإلحيائي، واألصل الذي تتأسس عليه النظرية المنهاجية،كما يحدد ذلك بقوله: »ال بد 
لنا إذن من إرساء قواعدنا على مكين الكتاب والسنة ألن العاطفة المجنحة خبال«)1(. بل 
هو السبيل لتحقيق وعد اهلل الصادق: »أريد أن أحدثكم إن شاء اهلل يف رسالتي هاته عن 
أفق عملنا الموفق بفضل اهلل ومنته واضعا المنهاج النبوي يف مكان الضوء الكاشف لما 
نتطلع إليه من مستقبل الخالفة على منهاج النبوة، ذلك الوعد الصادق من اهلل ورسوله 

الذي يحدو جهادنا.«)2(
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من اهلل إلى رسول اهلل. نور محمول إلينا، باق بين ظهرانينا. به فقط يستنير لنا المنهاج، 
الصراط المستقيم، صراط اهلل الذي له ما يف السماوات من غيب نؤمن به، وما يف األرض 
من حقائق محرقة تصطلي األمة بنارها. واهلل ورسوله الملجأ. فأين نذهب؟ كل المذاهب 
أيدينا... والوحي والرسالة مناط اإليمان  بين  اهلل  بنا. ونور  فينا ففتكت  الضالة جربت 

كله... هو العلم، وهو المنهاج، وهو الربنامج، وهو النور الهادي إلى صراط اهلل.   

كان القرآن مصدر العلم للجيل القرآين. يعلمون أنه العروة الوثقى. به يستمسكون 
عنه-  اهلل  رضي  مسعود  بن  اهلل  عبد  يقول  -كما  رونه  ُيَثوِّ يلتمسون.  منه  والهدى 
والنفاس  الحيض  يف  وكبيره.  األمر  صغير  يف  بحكمه  ويحكمون  الحق.  منه  ليستنبطوا 

 ،1989 يونيو،  ط1،  والنشر،  للطباعة  الخطابي  دار  والتاريخ،  الفقه  يف  السالم،نظرات  عبد  ياسين    )1(
ص:  10.

)2(  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 7.
)3(  سورة الشورى:53-52.
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أخص خصوصيات اإلنسان، ويف قتال العدو وتمكين دين اهلل يف األرض أعم الشؤون 
وأوسعها مدى.)1(

ويقول اإلمام علي -كرم اهلل وجهه-: »فبعث اهلل محمدا ملسو هيلع هللا ىلص وآله بالحق ليخرج عباده 
من عبادة األوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه. 
ليعلم العباد رهبم إذ جهلوه، ولُيِقّروا به إذ جحدوه، وليثبتوه إذ أنكروه. فالكتاب وأهله يف 
ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم. ألن الضاللة ال توافق الهدى وإن 
اجتمعا. فاجتمع القوم على الفرقة، وافرتقوا على الجماعة. كأهنم أئمة الكتاب وليس 

الكتاب إمامهم. فلم يبق عندهم منه إال اسمه.«)2( 

اهلل،  بطاعة  باهلل،  «باإليمان  قوله:  يف  كما  اآلخرة  ويف  الدنيا  يف  اإلنسان  سعادة  هو 
بتحكيم شريعة اهلل يف الحياة الخاصة والعامة، يف عبادات األفراد وعبادة الجماعة، ومنها 
الحكم بما أنزل اهلل شورى يف سياق الشورى. بالتقرب من اهلل بما يهدي إليه كتاب اهلل 
وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينال العباد سعادة الدارين. ﴿َوَعَد اهلُل اْلُمْؤمِنِيَن َواْلُمْؤمِنَاِت َجنَّاٍت 
َن اهللِ َأْكَبُر  َتْجِري مِن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبًة فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ

لَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ )3( ذلك مرمى طرف الصالحين المومنين وأفق تطلعهم.«)4( َذٰ

وبين  مرام،  من  إليه  يسعى  وما  وعمل  علم  من  له  ينّظر  ما  بين  يربط  أنه  ونالحظ 
وصية  السنة  جانب  إلى  وهو  القرآن.  دولة  يف  قائم  وعمود  للبناء،  ثابت  فهو  اهلل  كتاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إين تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا 
كتاب اهلل وسنتي«)5(. وبينهما تالزم ال يمكن الفصل بينهما كما: »أوضح البيان النبوي 
الساطع مدى التالزم بين القرآن الكريم والنبوة الشريفة، وكانت حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحياة 
لهذا  وسامقا  حيا  مثاال  عنهم-  اهلل  -رضي  المباركة  بالصحبة  حظوا  الذين  الصحابة 

)1(  القرآن والنبوة، ص: 15-14.
)2(  اإلمام علي، هنج البالغة، ج2، ص:31-30.

)3(  سورة التوبة: 83.
)4(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ط 1، 1997، ص: 28.

)5(  رواه اإلمام مالك يف الموطأ عن جابر رضي اهلل عنه، والحاكم يف المستدرك عن أبي هريرة.
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التالزم.«)1( ولذلك نجد اإلمام المجدد يعتمد على السنة يف توضيح معاين القرآن وبيانه، 
ويف تصويب ما يحتاج إلى تصويب من األفكار والمواقف، ومن المعاين والدالالت. 
عاض  حكم  ظل  يف  إثباهتا  عن  وتاهوا  األئمة  عنها  غفل  التي  الكلية  األحكام  بناء  ويف 
يتناولون فروع  وجربي، سّيج االجتهاد وجعل األئمة خوفا منهم على بيضة اإلسالم، 

الفقه ال كلياته ومقاصده الكربى. 

القرآن الكر�ي  جامع العلوم:

وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  على  تعالى  اهلل  أنزله  الذي  الكريم  القرآن  هو  تعالى  اهلل  وكتاب 
المنكر  وناهيا عن  والخير،  المعروف  إلى  وداعيا  وهاديا  ودليال  معجزة  الكتب،  خاتم 
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)1(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 5.
)2(  سورة الشعراء: 196.

)3(  سورة فصلت: 42-41.
)4(  سورة اإلسراء: 9.
)5(  سورة إبراهيم: 1.

)6(  سورة النساء:173.
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مصابيحه،  تطفأ  ال  »نورا  وجهه-:  اهلل  -كرم  علي  اإلمام  تعبير  حد  على  اهلل  أنزله 
وسراجا ال يخبو توقده، وبحرا ال يدرك قعره، ومنهاجا ال َيِضل هنجه، وشعاعا ال ُيظلم 
نوره، وفرقانا ال يخمد برهانه، وتبيانا ال هتدم أركانه، وشفاء ال تخشى أسقامه، وعزا ال 

هتزم أنصاره، وحقا ال تخذل أعوانه.«)1(

كتاب صالح لكل زمان ومكان، ال تنقضي عجائبه، وال يخلق على كثرة الرد، ويوافق 
تشريعه ما جبل اهلل عليه اإلنسانية، وما فطرها عليه، شهد بتفرده بيانيا األعداء من قريش 
عندما سمعه أحدهم يتلى، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعنُْهَما: »َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن اْلُمِغيَرِة، َجاَء 
، إِنَّ  إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقَرَأ َعَلْيِه اْلُقْرآَن َفَكَأنَُّه َرقَّ َلُه، َفَبَلَغ َذلَِك َأَبا َجْهٍل، َفَأَتاُه، َفَقاَل: َيا َعمِّ
ًدا لَِتْعِرَض  َقْوَمَك َيَرْوَن َأْن َيْجَمُعوا َلَك َماال، َقاَل: لَِم؟ َقاَل: لُِيْعُطوَكُه َفإِنََّك َأَتْيَت ُمَحمَّ
لَِما قَِبَلُه، َقاَل: َقْد َعلَِمْت ُقَرْيٌش َأنِّي مِْن َأْكَثِرَها َماال، َقاَل: َفُقْل فِيِه َقْوال َيْبُلُغ َقْوَمَك َأنََّك 
ُمنْكٌِر َلُه َأْو َأنََّك َكاِرٌه َلُه، َقاَل: َوَماَذا َأُقوُل؟ َفَواهللِ َما فِيُكْم َرُجٌل َأْعَلَم بِاألَْشَعاِر مِنِّي، َوال 
ِذي َيُقوُل َشْيًئا مِْن َهَذا،  ، َواهللِ َما ُيْشبُِه الَّ َأْعَلَم بَِرَجِزِه َوال بَِقِصيَدتِِه مِنِّي، َوال بَِأْشَعاِر اْلِجنِّ
ِذي َيُقوُل َحالَوًة، َوإِنَّ َعَلْيِه َلَطالَوًة َوإِنَُّه َلُمْثِمٌر َأْعالُه، ُمْغِدٌق َأْسَفُلُه،  َوَواهللِ، إِنَّ لَِقْولِِه الَّ

َوإِنَُّه َلَيْعُلو َوَما ُيْعال، َوَأنَُّه َلَيْحطُِم َما َتْحَتُه«)2(.

وهو كتاب هداية وإرشاد وتبليغ وتسديد، آتاه اهلل نبيه محمدا ملسو هيلع هللا ىلص بين يدي الساعة 
َر 

َّ
ك

َ
ِتِه َوِلَيَتذ وا آ�يَ ُ �بَّ

َّ
َيد ِ

ّ
 ل

ٌ
 ُمَباَرك

َ
ْيك

َ
َناُه ِإل

ْ
ل َ ن �ن

َ
للناس كافة بالتمكين والتأييد، قال تعالى: ﴿ِكَتاٌب أ

َباِب﴾.)3( روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من األنبياء 
ْ
ل
َ أ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
أ

نبيٌّ إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إلي، فأرجو 
الدينية  األحوال  كل  يف  به  االعتصام  فاألولى  القيامة.«)4(  يوم  تابعا  أكثرهم  أكون  أن 
والدنيوية... المعاشية الفانية والمصيرية الباقية، ألنه إن صلحت هذه صلحت تلك، يف 

)1(  اإلمام علي، هنج البالغة، ج2 /177.
)2(   الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحي 3804، ودالئل النبوة للبيهقي 53، وأسباب النزول 

الواحدي 373.
)3(  سورة )ص(: 28.

)4(   رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.
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االقتصاد والسياسة والعالقات االجتماعية والعالقات الدولية، وتحسنت أحوال الناس 
يف اآلخرة والقيامة، يف ما يجب وما يحرم وما يجوز، وما يكره وما يستحب، وما يندب 
من األعمال واألقوال واألفعال... تضمن كل ما يصلح به أمر الفرد والجماعة يف كل 
األحوال واألوقات، فقد قال يف حقه المصطفى الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم: 
»فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من 
جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله اهلل. وهو حبل اهلل المتين، وهو الذكر 
الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، 
وال تشبع منه العلماء، وال يبلى على كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته 
ِد﴾. »من قال به صدق، ومن 

ْ
ش  الرُّ

َ
ِدي إل ْ ًبا �يَ َ ب

َ
 ع

ْرآ�نً
ُ
ْعَنا ق  َسِ

وا إ�نَّ
ُ
ال

َ
الجن إذا سمعته حتى ﴿ق

عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.«)1(

لجالئل  القرآن  أمة  ووجهت  دفعت  التي  األولى  حيويته  يفقد  لم  الكريم  فالقرآن 
األعمال. »إنما خمدت إرادة الجهاد يف نفوس أجيال لم ترب على اإليمان فأخلد هبا 
الكاملة للجان  دين االنقياد إلى أرض الخمول. والقرآن ال يزال هو كلمة اهلل األخيرة 
واإلنسان. تتضمن خير اإلنسان والجان دنيا وأخرى. ال تحتاج لزيادة وال تعديل. وقومة 
اإلسالم ال يمكن أن تنطبق عليها هذه الصفة إن استعارت من خارج القرآن ورسول القرآن 
مبادئ وأهدافًا.وكما أن القرآن نزل حيا على أمة حية تجاهد، وتنتصر، وتبني، وتعاين، 
وتصرب، ففي ثناياه بذور حياة مستجدة، وجهاد مستجد، ونصر مستجد. كما أن القرآن 
ه الرتبية، وتعبئة األمة، وتأليف صفها، واتخاذ أسباب جهادها، ففيه، وهو كالم اهلل  وجَّ
الخالد، أسرار الرتبية، والتعبئة، والتأليف، وحيلة األسباب، وحادي الجهاد، الضرورية 
لقومة التجديد.إن القرآن شرع لمجتمع حي متشعبٍة شؤوُنه يف األمن،والخوف، والعطاء، 
والمنع، والقضاء، والحكم. فالشريعة خالدة، وأصول االجتهاد معروفة، إلعادة شرع 

القرآن إلى الصدارة، والهيمنة على شؤون األمة، تحت دولة القرآن.«)2(

)1(  رواه الرتمذي وأحمد. 
)2( ياسين عبد السالم، ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء،2001، ص: 29-28.
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لقد كان األستاذ عبد السالم ياسين واعيا هبذا األصل يف االستنباط واالجتهاد كما 
وعى ذلك السابقون األولون من أهل االجتهاد والتجديد، فهذا أبو بكر الباقالين يقول: 
»ووقف جميع أهل دينه الذين أكرمهم اهلل باإليمان على جملته وتفاصيله، وتظاهر بينهم 
حتى حفظه الرجال، وتنقلت به الرحال، وتعلمه الكبير والصغير، إذ كان عمدة دينهم، 
وعلما عليه، والمفروض تالوته يف صلواهتم، والواجب استعماله يف أحكامهم، ثم تناقله 
خلف عن سلف.«)1(  وهذا ما يذهب إليه األستاذ عبد السالم ياسين: »كان القرآن عند 
ودليُل  القاِضي،  نُة  ومدوَّ المتعلم،  مرجُع  هو  العلم:  هو  الصالح  َسلفنا  الفطرة  سليمي 
االقتصاد،  ومحاسبُة  األخالق،  وقانوُن  الحاكم،  ودستور  المؤرخ،  ووثيقُة  المجتهد، 
وضابُط العالقات البشرية، وعقُد السلم، وإعالن الحرب.«)2( ويستشهد لذلك من القرآن 
َنا 

ْ
ل
َّ ن َ قائل: ﴿ َو�ن من  عز  وقوله  ٍء﴾)3(،  ْ

ي
َ ِمن �ش ِب 

ٰ
ٱلِكَت ي  ِ

ن
� َنا 

ْ
ط رَّ

َ
ف ا  تعالى: ﴿مَّ قوله  الكريم يف 

ٍء.﴾ )4( ْ
ي

َ ِ �ش
ّ ُ

ك ِ
ّ
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ً ِكَتاَب ِتْبَيا�ن
ْ
 ٱل

َ
ْيك

َ
َعل

خربَ  فيه  فإنَّ  بالقرآن:  فعليه  العلم  أراد  »من  قال:  عنه  اهلل  رضي  مسعود  ابن  وعن 
األولين واآلخرين«. قال البيهقي رحمه اهلل: يعني ُأصوَل العلم. وأخرج البيهقيُّ  $ 
أربعة، منها  عن الحسن رضي اهلل عنه قال: »أنزل اهلل مائة وأربعة كتب، أودع علومها 
الشافعيُّ رضي  القرآن، وقال اإلمام  الثالثة  التوراة واإلنجيل والفرقان. ثم أودع علوم 
اهلل عنه: »جميع ما تقوله األمة شرٌح للسنة، وجميُع ما تقوله السنة شرح للقرآن«. وقال 

أيضا: »جميُع ما حكم به النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فهو مما فِهَمه من القرآن«.)5( 

ولعل لفظة »فهمه« يف متن الحديث، تؤكد تلقي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه، وحكمه على 
أساس ذلك التلقي والفهم، فقد قال جالل الدين السيوطي: »ويؤيد هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إين 

)1(  الباقالين أبو بكر محمد، إعجاز القرآن، دار إحياء العلوم، بيروت،ط 2، 1411هـ – 1990م، ص: 38.
)2(  ياسين عبد السالم،  إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1430/2009، ص:161-160.

)3(  سورة األنعام: 38.
)4(  سورة النحل:89.

)5(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:161.
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ال أحل إال ما أحل اهلل وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه.«)1(«)2( وقال أحدهم  :  »قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما من شيء فهو يف القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، ففهمه من فهمه، وعمه عنه 
من عمه، وكذا كل ما حكم به أو قضى به، وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده 
وبذل وسعه ومقدار فهمه. وقال غيره :  ما من شيء إال يمكن استخراجه من القرآن لمن 
سورة  يف  قوله  من  سنة  وستين  ثالًثا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عمر  استنبط  بعضهم  أن  حتى  اهلل  فهمه 
المنافقين: ﴿ولن يؤخر الل نفًسا إذا جاء أجلها﴾)3( فإهنا رأس ثالث وستين سورة، وعقبها 
التغابن ليظهر التغابن يف فقده .«)4( وعليه نجد يف مقابل الفهم العمه كما جاء يف القول 

السابق، وعلى مقدار الفهم وبذل الوسع يكون االجتهاد والحكم ثم العمل.

 هذا األساس هو الذي بنى عليه األستاذ عبد السالم ياسين فكره المنهاجي وتصوره 
إلى تحكيم كتاب اهلل تعالى يف حياة  الوصول  الكربى هي  فالغاية  التغيير.  إلى  القاصد 
اإلنسان الخاصة والعامة، وبناء دولة القرآن.)5( تأسيا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي تدرج يف بناء 
مجتمع بشري يسوده القرآن، وينظم عالقاته الخاصة والعامة. يقول األستاذ عبد السالم 
ياسين: »يجب أن نصنع فكرا مستقبليا يلقي على آفاق هذا القرن الخامس عشر، قرن 
اإلسالم بإذن اهلل ومن بعده نور القرآن ونور الهدي النبوي. يلقي على حياة البشرية نورا 

به يميزون ما ينفع يف الدنيا واآلخرة، وما يضر يف الدنيا واآلخرة.«)6( 

ينير لهم طريقهم، والهدى  الذي  للناس حياهتم، والنرباس  الذي يضيء  النور  وهو 
وفعلهم،  وحركتهم  قوهتم  مكامن  لهم  يظهر  الذي  والسر  الضالل،  من  ينقذهم  الذي 
ويزيل ما يعلو عقولهم من غموض وتناقض، يقول: »بالقرآن انكشف لجيل القرآن ما 

)1(  أخرجه هبذا اللفظ الشافعي يف األم .
)2(  السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، اإلتقان يف علوم القرآن، دار الكتاب العربي، 1419هـ- 1999م، 

ج2، ص: 258 .
)3(  سورة المنافقون:11.

)4(  اإلتقان يف علوم القرآن، ج2، ص: 260.
)5(  سيأيت الحديث عن دولة القرآن يف فصل الحق .

)6(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:26.
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إياها  علمهم  حتى  غامضة  كانت  أسرار  من  الكلي  البشري  والكيان  البشرية  النفس  يف 
بين  واإلنسان،  اإلنسان  بين  العقالين  الظاهر  التناقض  أعينهم  عن  ارتفع  وبه  الوحي. 
ابتنيت نفوس مؤمنة، ومجتمع مؤمن،  اإلنسان والجماعة، بين البشر والكون. بالقرآن 
وحركة يف العالم إيمانية. بالقرآن عرف أهل القرآن اهلل عز وجل، وبه استناروا يف سلوكهم 
النفسي ومعراجهم الروحي يف معارج اإليمان. وبالقرآن كانوا القوة التي حطمت باطل 

الشرك، وبه أقاموا العدل.«)1( 

فهو كتاب هداية وقرب وتشريع وبناء وترق، يكشف للناس ما خفي من أسرار وشرائع 
من رب العالمين الذي هو أعرف بعباده منهم يف معاشهم وتصرفهم وفعلهم وباطنهم 
وظاهرهم وخاصتهم. عن عبد اهلل بن مسعود قال : »إن هذا القرآن مأدبة اهلل فتعلموا من 
مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل اهلل والنور المبين، والشفاء النافع، وعصمة لمن 
تمسك به، ونجاة لمن تبعه، ال يزيغ فيستعتب، وال يعوج فيقوم، وال تنقضي عجائبه، 
وال يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن اهلل عز وجل يأجركم على تالوته، بكل حرف عشر 

حسنات أما إين ال أقول الم حرف ولكن األلف حرف والالم حرف والميم حرف.« )2(

أقوال سديدة  فيه  به أحاديث كثيرة مستفيضة، وللعلماء  وللقرآن فضل كبير وردت 
منها ما ذكره القرطبي يف فضله »اعلم: أن هذا الباب واسع كبير، ألف فيه العلماء كتبا 
الطلب  أخلصوا  إذا  ألهله،  أعد اهلل  وما  فضله،  على  تدل  نكتا  ذلك  من  نذكر  كثيرة، 
رب  كالم  القرآن أنه  من فضل  المؤمن  يستشعر  أن  ذلك  فأول  به.  وعملوا  لوجهه، 
ند،  وال  شبيه  له  ليس  من  وصفة  شيء،  كمثله  ليس  من  كالم  مخلوق،  غير  العالمين، 
التي  أكساهبم  وهي  ونغماهتم،  القراء  أصوات  القراءة  وأن  وعز،  جل  نور ذاته  من  فهو 
ويزجرون  األوقات.  من  كثير  يف  وندبا  العبادات،  بعض  يف  إيجابا  حال  يف  هبا  يؤمرون 
عنها إذا أجنبوا، ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون 
الثواب  يتعلق  وال  األخبار.  من  المستفيض  عليها  ودل  اآلثار،  به  ونطقت  الحق،  أهل 
والعقاب إال بما هو من أكساب العباد... ولوال أنه -سبحانه- جعل يف قلوب عباده من 

)1(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر،ط1، ص:14.
)2(  رواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا. 
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القوة على حمله ما جعله، ليتدبروه وليعتربوا به، وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته، 
له وأنى تطيقه، وهو  أو لتضعضعت  بثقله،  وأداء حقوقه وفرائضه، لضعفت والندكت 
ًعا ِمْن 
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يقول -تعالى جده- وقوله الحق: ﴿ل

﴾.)1( فأين قوة القلوب من قوة الجبال! ولكن اهلل تعالى رزق عباده من القوة  ِ
َّ
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ْ

ش
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خ
على حمله ما شاء أن يرزقهم، فضال منه ورحمة.«)2(

فما هي مميزات الفكر المنهاجي؟

)1(  سورة الحشر: 21.
)2(  القرطبي محمد، الجامع ألحكام القرآن، ج1، دار الفكر، ص: 26.
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واألجيال  النفوس  يف  أثر  إحداث  إلى  وطامح  التغيير  إلى  هادف  متزن  فكر  لكل 
والمجتمع والتاريخ، مميزات أساسة تضمن له ذلك التأثير المنشود. وتحقق له التغيير 
تكتسبها  التي  القوة  أن  الميادين  شتى  يف  واألبحاث  الدراسات  دلت  المطلوب.وقد 
الفكرة أو النظرية أو المذهب، تكمن يف ما تتميز به هذه الفكرة من عناصر تتضافر فيما 
بينها لتشكل تلك القوة والتأثير. ويتميز فكر األستاذ عبد السالم ياسين بمجموعة من 
المميزات جعلت منه فكرا مؤثرا وبليغا، جديدا ومجددا،دقيقا وقاصدا ودليال، ومنها: 

ي الرؤية
ن

الوضوح �

يبين اللغويون مدلول الوضوح إذ هو يدور حول معنى البيان واالنكشاف والظهور، 
النير. والوضوح سمة  الدقيقة والفكر  السديد والمعرفة  الفهم  الوضوح على  ويتأسس 
تطبع الفكرة والقضية والمنهج والنظرية. إذ نقول: طريق واضحة وفكرة واضحة ونظرية 

واضحة ومنهج واضح، وهكذا...

وأهم ما يتميز به الفكر المنهاجي الوضوح تأسيا بالقرآن الكريم الذي كان واضحا 
منذ البدء يف تعامله مع القضايا واألفكار والمفاهيم والمواقف، إذ كان واضحا يف وصفه 
لإليمان والكفر، ولإلسالم والنفاق، قصد تحديد المسؤوليات وحسم المواقف. وكان 
يفرضه  تميز  الباغية،  الفئات  وبين  المؤمنة  الفئة  بين  الفئات،  بين  التمييز  يف  واضحا 
هذا  إلى  اإلسالم  دعا  وقد  الشر.)1(  وبين  الخير  بين  الباطل،  وبين  الحق  بين  الصراع 
لمخاطبة  وأقومها  السبل  أيسر  عن  والبحث  الدين  بناء  يف  ضروريا  واعتربه  الوضوح 
الناس على اختالف مستوياهتم ومذاهبهم وأفكارهم. ولقد حاول المشركون أن يغيروا 
بأن عرضوا  الطرق، وساوموه على ذلك  بشتى  اهلل ويردوه عن دعوته  من رأي رسول 
عليه المال والجاه والملك، يف السياق التاريخي المعروف الذي سجل موقفه العظيم 
بعده،  والدعاة  العلماء  لكل  درسا  وكان  وهتديداهتم،  ومناوراهتم  إلغراءاهتم  الرافض 

)1(  انظر الربع األول من سورة البقرة ففيه تفصيل ذلك.
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فرفض عرضهم الذي نقله إليه عمه، وكان واضحا وحاسما يف رده، فقال قولته الشهيرة: 
ما  األمر  أترك هذا  والقمر يف شمالي على  يميني  الشمس يف  لو وضعوا  يا عم:  »واهلل، 
تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه، ثم استعرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فبكى، ثم قام، فلما وّلى، 
ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي، فلما أقبل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: اذهب يا ابن 

أخي فافعل ما أحببت، فو اهلل ال أسلمك لشيء أبدا.«)1(

وانطالقا من هذا الموقف العظيم الذي سجله التاريخ وكان معلما على درب الجهاد، 
الذي  والعدو  مبعثرة،  األمة  بقوله: »جهود  عليه  يؤكد  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  نجد 
منظم  حركتهم،  ويحتوي  المسلمين،  جهاد  ويضلل  اإلسالم،  صوت  يسكت  أن  يعزم 
ينتظرنا، ونحتاج  الذي  الجهاد  فنحتاج لوضوح خط  فينا.  الفتنة  قادة  معبأ متضامن مع 
لرتبية اإليمان وتنظيم اإلرادة اإليمانية يف األمة. نحتاج إلى قيادات مؤمنة وعلم تربوي، 
وحكمة تنظيمية، لكي ال تذهب جهودنا يف فوضى ردود الفعل الموقوتة االنفجارية أمام 
تحرك األعداء.«)2( ألن الرغبة جامحة عند هؤالء لجعل اإلسالميين منحسرين يف عمل 
هامشي ال تأثير له يف الناس والواقع والعالم، ويتخذ الحصار المضروب عليهم أشكاال 
وطرقا، فقد: »ود أعداء اإلسالم والكائدون له من بني جلدتنا أن ينكفئ اإلسالميون من 
أفكار مربمجة متوقفة  إلى منظومات  الثقايف،  الصراع  المتفاعل يف ميدان  الفكر  ميادين 
عن النمو. ذلك االنكفاء الفكري يضمن استمرار الحركة اإلسالمية يف هامشية الحركية 
السرية التي يريد أعداؤنا أن نخوض يف غلسها.«)3( ومن ثم يكيدون للمسلمين ويسيئون 
إليهم، ويلفقون لهم التهم واألكاذيب والمؤامرات كما يوضح ذلك الوثيقة التي نشرهتا 
6/4 /1979 وتناقلتها عنها الصحف، تمثل الخطة   اللندنية بتاريخ   جريدة »العرب« 
بتعاون  والتضييق عليهم  المسلمين  اإلخوان  لمكافحة  السادات  أنوار  إلى  التي رفعت 
للهيئة  مصر  يف  المقيم  المندوب  وهو  األمريكية  بالسفارة  اإلسالمية  الشؤون  خبير  مع 

)1(  رواه البيهقي يف دالئل النبوة، رقم 522، وعبد اهلل بن أحمد بن قدامة يف الرقة والبكاء، رقم 9، وابن هشام 
يف سيرته ج1، ص:284-285، وابن إسحاق يف المغازي.

)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط2، 1989م، ص:6-5.
)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 1.
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مساعد  األمريكية،  األمن  لوكالة  التابعة  اإلسالمي  التطرف  مكافحة  لجنة  المسماة 
الرئيس بيغن)1(.)2( 

المسلمون  يسلك  البداية كي  لعمل واضح من  الفكر يؤسس  الوضوح يف  ألن هذا 
»طريق اإليمان والجهاد إلى الغاية اإلحسانية التي تعني مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار 
اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ندبوا إليها ووعدوا هبا متى سلكوا على المنهاج 
وضح  يف  والعمل  الدعوة  سبل  ويفتح  الطريق  ييسر  ما  وهو  الشروط.«)3(  واستكملوا 
النهار كما فعل رسل اهلل عليهم السالم. ولهذا الطريق ثمن. أما إيثار العافية، والسكوت 
األخرس عن الحق، وهامشية السرية، فليس من سنة رسل اهلل عليهم الصالة والسالم. 
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)1(  انظر رسالة القرن الملكية لألستاذ عبد السالم ياسين، ص: 8.
العسكري  االنقالب  بعد  بالمصريين  وتنكيل  وتشويه  تقتيل  من  األيام  هذه  يف  نشهده  ما  وهو  أقول:    )2(
أمريكا  بمباركة  للعزة والكرامة والحرية.  المسلمين والمعارضين والطامحين  العدواين االستئصالي يف حق 

ودول الخليج وحلفائهم يف الشرق والغرب.
)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:3.

)4(  سورة يونس: 71.
)5(  هود:54.
)6(  هود:93.

)7(  األنعام: 135.
)8(  األنعام: 34.
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هبذا الوضوح يتجنب الخلط: »بيد أن كل بحث  ال يدخل إليه بمنهجية واضحة بينة، 
وكل عمل ال يسلك به منهاج الحب لن يكون إال خبطا.«)1( وتتجنب المزالق: »خطنا 
السياسي الواضح هو أننا ال نعارض حكام الجرب معارضة األحزاب على مستوى تدبير 
المعاش واالقتصاد بل نعصيهم ألهنم خرجوا عن دائرة اإلسالم إال أن يتوبوا توبة عمر 
بن عبد العزيز. وقد كتبنا يف غير هذا المكان ماذا نعني هبذا. نعصيهم ونعارضهم ألهنم 

خربوا الدين، واتخذوا من أمريكا وروسيا  أولياء من دون المؤمنين.«)2( 

وهبذا الوضوح تتم مخاطبة الناس على قدر عقولهم: »نعرض المنهاج النبوي كما 
ومخاطبة  الوضوح،  دواعي  وفق  عرضه  يف  إال  نجتهد  ال  نبيه،  وسنة  اهلل  كتاب  يف  جاء 

الناس على قدر عقولهم.«)3(

وهو وضوح يف الرؤية والوسيلة والغاية: »فتكون قومتنا على منهاج النبوة، وتطلعنا 
بعد العض والجرب إلى الخالفة على منهاج النبوة، ومعالجتنا لكل صغيرة وكبيرة بتفكير 
تتوج  السالم،  عليهم  الرسل  بخطوات  تتأسى  وخطوات  منهاجي  وأسلوب  منهاجي 
حكمة خطواهتم الموفقة بالنموذج المحمدي، صلى اهلل على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما.«)4( هذا الوضوح يفرضه تجنيب اإلسالم ما وصفه به اآلخرون: »اإلسالم عند 

أعداء الصحوة اإلسالمية هو متاهة الالَّ فكر، الال معقول، اإليديولوجية الغيبية.«)5( 

تتغير  ثوابت ال  الخارج، ثالثة  والتعامل مع  العنف والسرية  نبذ  يؤكد على  وضوح 
مهما تغيرت الظروف والمالبسات والوقائع واألحداث.

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص: 10.
)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 25.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص: 16.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ،ص:11.

)5(  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات الصفاء، ط1، 2000، ص:16.
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ي الطرح
ن

الشمولية �

وترتبط الشمولية بمفهوم المجموع ونمط المعادلة األفقية التي تفرض المطابقة بين 
من  شموليته  المنهاجي  الفكر  وتطبيقها.)1(ويستمد  النظرية  بين  أو  وتحققه،  المشروع 
ما  بين  يربط  الكريم  للناس، والقرآن  ليبينها  القرآن  التي جاء  النظرة اإلسالمية  شمولية 
يدعو إليه، وبين ما يجب عمله أو تركه طبقا لألمر أو النهي، وما يتفرع عنهما من أحكام 
دين جامع   فاإلسالم  به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  لما جاء  العملي  التطبيق  وقضايا، ويؤكد على 
يفيد اإلنسان وينفعه يف حياته األولى ويف حياته اآلخرة، يف شرائعه وعالقاته،  ما  لكل 
يف حاله ومآله: »ها نحن أوالء نبدأ بحول اهلل وقوته ال بحولنا، بحثا عن حركية المنهاج 
الفالسفة،  يعرب  كما  التاريخي«  »الفاعل  هذا  عن  ونبحث  الفتنة،  من  للخروج  النبوي 
المتاحة  ونبحث عن هذه الكتل اإلسالمية كيف نحررها ومما نحررها، وعن الفرصة 
أن  أبنائنا،  من  والخربة  والعلم  المروءة  أهل  من  إسالمهم  المتنكبين عن  لقادتنا، وكل 
يتوبوا ويحملوا لواء اإلسالم، يف جهاده المرتقب، ونبحث عن تنظيم شؤون المسلمين 

يف عملهم االجتماعي واالقتصادي والسياسي.«)2( 

 فكر يقرأ الماضي، ويشخص الحاضر، ويستشرف المستقبل كما يف قوله: »ننظر فيها 
إلى ماضي اإلسالم المجيد لكي نستشعر من هذا الماضي معاين اإليمان التي فقدناها، 
معاين  عنه،  نكصنا  الذي  اهلل  سبيل  يف  الجهاد  معاين  عنها،  انجرفنا  التي  الرجولة  معاين 
اإلقبال على اهلل عز وجل وقد أعرضنا عنه.ننظر إلى المستقبل بعين الذين ينتظرون أن 
يتحقق موعود اهلل، موعود اهلل لهذه األمة أن يمكن لها اهلل يف األرض، وموعود اهلل للذين 
نَ  ِذ�ي

َّ
 ال

َّ
آمنوا أن يرضى عنهم ويدخلهم جناته يف اآلخرة بعد الموت، قال اهلل عز وجل: ﴿ ِإن

)1( علوش سعيد، معجم المصطلحات األدبية الحديثة، 1984، منشورات المكتبة الجامعية الحديثة، الدار 
البيضاء، ص: 75 - 85.

)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:9 -10.
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بتلك الشمولية يف الطرح بنى األستاذ عبد السالم ياسين فكره وأسس لنظرية فريدة 
يف تجديد الدين، وصوال إلى إقامة دولة القرآن يف غد اإلسالم البازغة أعالمه يف األفق 

القريب إن شاء اهلل. 

)1(  سورة الكهف: 103-102.
)2(  ياسين عبد السالم، المجلس األول من سلسلة دروس المنهاج،شريط سمعي .
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ي التناول
ن

الدقة �

يروم األستاذ  $ يف عرضه للمنهاج النبوي توخي الدقة الالزمة للبحث والعرض 
يف  صعوبتين  «نلتقي  بقوله:  إليه  يشير  ما  وهذا  اآلخر  وإفهام  والتحليل،  والمناقشة 
اجتهادنا، أوالهما تحميل اللسان العربي مفاهيم لما تتخصص باستعمال، ولما تكتسب 
النسق  يف  وتوظيفها  نبوية  قرآنية  إسالمية  تصورات  كسب  وثانيتهما  الالزمة،  الدقة 

الخطابي المنهاجي.«)1( 

ولم تمنع هذه الشمولية التي طالت كل القضايا: السياسة واالقتصاد واللغة والفكر 
واالجتماع والرتبية التي هي عماد األمر يف الفكر المنهاجي، من الدقة يف التناول، مما 
يجعل الفكر متميزا جامعا مانعا، مجمال ومفصال، هذه الدقة تجلت يف تسمية األشياء 
بمسمياهتا دون لبس أو غموض أو مداهنة،واتسمت بخطاب أهل االختصاص من قادة، 
ودعاة وسياسيين ومفكرين وفضالء ومهتمين بشؤون اإلسالم،وتخاطب الناس جميعا 
لتبليغ دعوة اهلل إليهم وإقامة الحجة عليهم: »إنما نخط منهاج النبوة القائم على الرفق 
والحكمة للعمل اإلسالمي ونبين حركيته. ولعموم الدعوة اإلسالمية منذ أبينا إبراهيم 
اإلسالم  بالد  يف  القادة  نخاطب  السواء،  على  والمساكين  واألكاسرة  الفراعنة  مجالس 
أوال؛ ندعوهم إلى أن يتحولوا عن دار الخزي ليقودوا عمل األمة الجهادي... ثم ندعو 
المنهاج  يكتشفوا  أن  بعد  إال  الفكر  ميدان  إلى  أن ال يخرجوا  الدعوة اإلسالمية  رجال 

النبوي المنبني على التجربة الشخصية.«)2(

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:16.
)2(  ياسين عبد السالم،اإلسالم غدا، ص:9.
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املقصـديــــة

ومراميه،  قضاياه  يف  وشامال  ووسائله،  أفكاره  يف  واضحا  المنهاجي  الفكر  كان  إذا 
ودقيقا يف تناوله لها، فإنه أيضا فكر قاصد كما نجد يف قوله: »نقدم هذا الكتاب للمسلمين 
هادفا  الغثائي...  واقعنا  على  يعرج  نظري  خط  يف  نبحث،  كما  إسالمهم  عن  الباحثين 
لبعث إسالمي وسيلته الرتبية ثم الرتبية ثم الرتبية. ومقصده وحدة المسلمين أمة متكاثفة 
يف  المعذبة  الحالكة  الكادحة  البشرية  لهذه  اإلسالمية  الرسالة  حمل  وغايته  متعاونة. 

األرض.«)1( 

ما  وتغيير  اهلل،  إلى  السير  يف  اإليمانية  الحوافز  بعث  إلى  المنهاجي  الفكر  ويقصد 
بالضعف  الدنيا وقعود وانقياد. وهو ما أصاب األمة عرب قرون  باألمة من وهن وحب 
والتخلف واالستسالم لألعداء، والخضوع لمخططاهتم الخبيثة المسيطرة. وهو واقع 
يهدف المنهاج النبوي إلى تجاوزه وبعث روح جديدة يف األجيال الحاضرة والمقبلة، 
المنهاجي يف  الفكر  إليه  القويم، لذلك كان من أهم ما يقصد  الدين والشرع  لرفع لواء 
بعده التغييري، توحيد المسلمين وحمل رسالة اإلسالم إلى الناس جميعا، بعد تطويع 
الوسائل وتسخيرها لخدمة األهداف والغايات فالهدف »بناء أمة االنبعاث، والمقصد 
توحيد المسلمين، والغاية حمل رسالة اإلسالم للعالم.)2( وهذا من معاين االقتصاد وهي 
التماُس القصد وهو اهلل تعالى.كما يذكر بذلك عند حديثه عن نصيب المؤمن من الدنيا.

إلى  وتلفت  الوزن،  تقيم  التاسعة  الخصلة  »فهذه  القصد:  التؤدة  معاين  من  أن  كما 
أن  سبيله  يف  الجهاد  وفريضة  باهلل  بالتذكير  المؤمنين  وجماعة  المؤمن  ليعلم  القصد 
المؤمن وجماعة المؤمنين ركب قاصدون إلى غاية، ما تنبغي لهم الراحة الموهنة، وما 

خلقوا لها.«)3(

)1(  ياسين عبد السالم،اإلسالم غدا، ص:5.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ) اإلسالميون والحكم(، ص:149- 150.

)3(  المنهاج النبوي، ص: 321-320.
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ومما يقصد إليه الفكر المنهاجي التمييز بين فكرين: الجاهلي واإلسالمي: »ينبغي 
أن نغرس فكرة التمايز وعقيدة التغاير والتناقض يف ناشئتنا بين الجاهلية واإلسالم، وأن 
نجعلها بساطا للرتبية اإليمانية اإلحسانية التي كان ضمورها وغياهبا عن الساحة الثغرَة 
ت.«)1( وهذا ما  ت وعمَّ التي تدفَّق علينا منها السيُل الجارف سيُل المياه الفاسدة التي طمَّ

سينعكس أيضا على الجهاز المفهومي كما سنرى الحقا.

جسور  لربط  األكاديمي  بالبحث  الولعين  خطاب  إلى  المنهاجي  الفكر  ويقصد 
التعامل  على  األكاديمي  الوَرع  يحمله  »ولَِمْن  إقناعهم:  يف  أمال  معهم  التواصل 
ممنهجة  مرتبة  غير  ومفاهيم  منظمة  غير  ألفكار  باال  ُيْلَقون  ال  المنهجية«  ب»الصرامة 

نتقدم بالمنهاج النبوي.«)2( 

كما يقصد إلى بناء الخالفة على منهاج النبوة عماداها العدل واإلحسان، ولبها القرآن 
الكريم، وعنوان مجتمعها: العمران األخوي ...

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998، ج 2، ص: 521-520.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل، ص:51.
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الــتــأصـيـــل 

مع  التواصل  أجل  من  المفاهيم،  من  مجموعة  تأصيل  إلى  المنهاجي  الفكر  سعى 
المتلقي وربط جسور الحوار معه على بّينة، وال سيما أن المنهاج النبوي منهاج يرسم 
معالم المستقبل، ويحدد الصوى لتجديد الدين وتربية جند اهلل تربية ربانية قرآنية نبوية 
وجاهلية،  فتنة  من  والعالمين  باألنفس  ما  لتغيير  الصعاب،  وتتجاوز  العقبات  تتحدى 
استعدادا لجهاد شامل. وقد استعمل األستاذ عبد السالم ياسين كلمة تأصيل يف قوله: 
»أستعمل كلمة ''قومة'' بدل ''ثورة'' تأصيال للنهضة واليقظة والتعبئة واإلعداد والزحف 
ُعوُه﴾)1(«)2(. وال يخلو فصل أو باب أو 

ْ
َيد  ِ

َّ
الل  

ُ
َعْبد اَم 

َ
ق ا  َّ ُه لَ

َّ
ن
َ
على مثال قوله تعالى: ﴿َوأ

صفحة من كتابات األستاذ عبد السالم ياسين من آية أو آيات لتأصيل مفهوم أو تأكيد 
قضية منهاجية أو فكرة تجديدية أو مقصد شرعي أو قضية حوارية، فاالنطالق من القرآن 
سمة بارزة يف كتاباته، لتأصيل المفاهيم والقضايا واألفكار واألحكام والمواقف.فنراه 
يستشهد بقول أبي بكر رضي اهلل عنه يف هذه المركزية: »لو ضاع مني ِعقال بعير لوجدته 

يف كتاب اهلل.«)3( 

على ضوء ما سبق، بنى األستاذ المرشد جهازا مفهوميا يشكل منظومة عربها يمرر ما 
يريد من القضايا، ومن خاللها يبني مشروعه التجديدي الرائد.إذ يخاطب المتخصص 
العالم والفقيه والمفكر والفيلسوف، كما ال يستثني من خطابه اإلنسان الفطري المتجاوبة 

جوارحه وقلبه وعقله مع النداء اإللهي. 

ونحن نبحث هنا عن مركزية القرآن يف الجهاز المفهومي وأثر ذلك على مسار النظرية 
ومراحلها وأهدافها وغاياهتا،ومربرات بناء الجهاز المفهومي وأدوات بنائه، فكيف جاء 

هذا البناء؟ 

)1(  سورة الجن: 19.
)2(   ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:12.

)3(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، دار اآلفاق، ط2، 2001م، ص:16-15.
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وم لغة امل�ن

نحدد  أن  بادئا  نود  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  الجهاز  عن  الحديث  قبل 
وأهل  اللغويين  عند  المفهومي  والجهاز  واإلفهام  والمفهوم  والتفهم  بالفهم  يرتبط  ما 

االختصاص المنهجي فنقول وباهلل التوفيق:

أورد الراغب األصفهاين يف معجمه المفردات يف غريب القرآن باب فهم: »الفهم هيئة 
َمان﴾)1(وذلك  �يْ

َ
ْمَناَها ُسل َّ َ �ن

َ
لإلنسان هبا يتحقق معاين ما يحسن، يقال فهمت كذا وقوله: ﴿ ف

إما بأن جعل اهلل له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك. وإما بأن ألقى ذلك يف روعه أو 
بأن أوحى إليه وخصه به، وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره، واالستفهام أن يطلب من 
غيره أن يفهمه«.يربط األصفهاين بين الفهم لدى اإلنسان وبين الفعل اإللهي، إذ يجعله 

لصيقا بأثر اهلل يف العبد تمكينا له على إدراك األشياء والظواهر والمعارف.

أما التفهم فهو »إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ« )2(وعند الجاحظ يف 
ْم﴾)3(فأكد على  ُ نَ لَ

ِ
ّ
ْوِمِه ِلُيَب�ي

َ
 ِبِلَساِن ق

َّ
َنا ِمْن َرُسوٍل ِإل

ْ
ْرَسل

َ
سياق وقوفه على قوله تعالى: ﴿َوَما أ

تعريف  يف  أفهم  لفظ  وأورد  والتفهم«)4(  واإلفهام  والتبين  البيان  على  األمر  »مدار  أن: 
العتابي للبالغة: »قال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة وال ُحبسة وال استعانة فهو 
 

ٌ
ا َبَيان

َ
بليغ.«)5( واإلفهام يف معرض توضيحه لمعنى البيان انطالقا من قوله تعالى: ﴿َهذ

اِس﴾ )6( إذ قال: »ومدح القرآن بالبيان واإلفصاح وبحسن التفصيل واإليضاح وبجودة  ِللنَّ

)1(  سورة األنبياء: 78.
)2(  الجرجاين علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1988م، ص 63.

)3(   سورة إبراهيم: 4.
)4(  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، تحقيق د. درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا، 

بيروت، ط1، 1431-2011م ج 1، ص: 14.
)5(  الجاحظ، البيان والتبين، ص، 77.

)6(  سورة آل عمران: 138.
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يف  شريكان  عنك  والمفّهم  لك  »والمفهم  فضال:  والمفّهم  للمفهم  وجعل  اإلفهام«)1( 
المتفّهم وكذلك  أفضل من  المفهم  أن  »إال  المتفهم:  المفهم على  الفضل.«)2( وفّضل 

المعّلم والمتعّلم.«)3(

)1(  الجاحظ، البيان والتبين، ص: 12.
)2(  الجاحظ، البيان والتبين، ص 14.
)3(  الجاحظ، البيان والتبين، ص 14.
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وم اصطالحا امل�ن

أما يف اصطالح األصوليين فالمفهوم هو أحد دالالت األلفاظ على األحكام، وهي 
داللة اللفظ على حكم لم يذكر يف الكالم، ولم ينطق به«)1(.

وقد استعمل بعض العلماء القدامى الكلمة بصيغة مفعول  يف كتاباهتم، فقد ذكر أبو 
علي بن سينا المفهوم عند  حديثه عن األمور التي تجعل القول مخيال ومنها: »أمور تتعلق 
بن  ذكره علي  كما  والمفهوم«)2(  المسموع  بين  ترتدد  أمور  ومنها  القول،  من  بالمفهوم 
محمد الجرجاين –يف التعريفات– ضمن تعريفه للمعاين، فالمعاين »من حيث إهنا تقصد 
العقل سميت مفهومًا«.)3(  اللفظ يف  إهنا تحصل من  باللفظ سميت معنى، ومن حيث 

وعلى هذا، فالمفهوم هو ما يتحصل من معنى اللفظ يف العقل.  

إن كلمة مفهوم باإلنجليزية Concept تعني تصور ذهني عام ومجرد عن أشياء الواقع. 
خصائصها  أساس  على  مها  تجمع  الرموز  أو  الحوادث،  أو  األشياء،  من  مجموعة 

المشرتكة العامة، التي يمكن أن يشار إليها باسم، أو رمز خاص.

وعرفه البعض: بأنه تصور عقلي عام مادي، أو مجرد لموقف أو حادثة أو شيء ما. 
وهناك المفهوم المادي: هو تصور ألشياء يمكن إدراكها عن طريق الحواس.

 و المفهوم المجرد: وهو فكرة، أو مجموعة أفكار يكتسبها الفرد على شكل رموز، 
أو تعميمات لتجريدات معينة. وكلما زادت خربة الفرد عن المفهوم بتعرفه على أمثلة 
إضافية له، كلما تكشف لديه المزيد من الخصائص عنه، وتعرف على العالقات التي 

تربطه بمفاهيم أخرى.

)1(  صالح محمد أديب، تفسير النصوص يف الفقه اإلسالمي، المكتب اإلسالمي، ط:3، 1984م، ج 1، ص: 
.592 – 591

)2(  ابن سينا أبو علي، فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن كتب فن الشعر ألرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، 
دار الثقافة، بيروت، 1973، ص:163.

)3(  الجرجاين علي بن محمد، التعريفات، ص:220.
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والمفاهيم المادية تنمو وتتطور بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة. ويرجع السبب 
يف ذلك إلى استخدام الخربات المباشرة، واألمثلة الحسية يف تشكيل المفاهيم المادية، 
الرمزية.  واألمثلة  البديلة،  الخربات  على  باالعتماد  المجرد  المفاهيم  تتشكل  حين  يف 
فاألولى تعتمد على ما هو حسي ملموس، بينما تعتمد الثانية على ما هو مدرك بالعقل، 
أساسية بالوجود أو  أن للمفهوم عالقة  بعض الفالسفة  بالذهن.ويعترب  ومستوعب 
بالموجودات، سواء أكانت تصورات يف الذهن أم أعيانا يف الواقع الخارجي، مما يجعله 
كاملة  بصورة  فجأة  المفاهيم  تنشأ  ال  إذ  بمشكالت المعنى والداللة واإلحالة.  مرتبطا 

الوضوح، وال تنتهي لدى الفرد عند حد معين، ولكنها تنمو وتتطور طوال الوقت. 
وقد استعمل األصوليون المفهوم عند حديثهم عن المنطوق والمفهوم، وقصدوا هبا 
مفهوم الموافقة ومفهوم  المخالفة ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم  اللقب...)1( 
وقد اعترب أبو الحسن السبكي المفاهيم حجة لغة وشرعا،)2( وعند ابن قدامة: »المفهوم 
الراغب  جعل  وقد  صيغتها«)3(  ال  وإشارهتا  فحواها  من  األلفاظ  من  يقتبس  ما  هو 

األصفهاين  الفهم مقدمة للعقل، »فمن ال يعرف معنى الشيء فهمًا لم يتحققه عقالً«)4(
ويجمع المفهوم على مفاهيم وهو مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى 
والعقول  اآلالت  قصرت  إذا  مخفقا  مخطئا  المفهوم  يكون  وقد  عامة،  فكرة  أو  كلي، 
العقول،  وانفتحت  اآلالت  تلك  كملت  إذا  اهلل  بإذن  موفقا  ويكون  القلوب،  وانغلقت 
اإليمان  على  ألنه  القرآن،  بنور  عطاء  وتكاملت  والذكر،  باإليمان  القلوب  وتنورت 
قادرا  المؤمن  الجوارح، ويكون  العقل، وتستجيب  ويعي  القلب  ويفهم  العلم  يتأسس 
على االجتهاد ولذلك: »فصنفان من الناس من المتدينين يضربون يف أرض الفهم دون 
الفهم مكتمال لديهم، ال جناحين لهم من صحبة األكابر ومن ذكر اهلل  أن يكون جهاز 

ليحلقوا يف سماء الفهم والعلم.«)5(

)1(  انظر ''جمع الجوامع'' لتاج الدين عبد الوهاب بن أبي الحسن السبكي.
)2(  مجموع مهمات المتون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص: 133-132.

)3(  المقدسي ابن قدامة، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، دار القلم، بيروت، 1971م، ص: 134. 
المنصورة،  الوفاء،  دار  العجمي،  زيد  أبي  تحقيق  الشريعة،  مكارم  إلى  الذريعة  الراغب،  األصفهاين    )4(

1987م، ص: 183.
)5(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 1، ص: 272.
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وم خصائص امل�ن

التعريف  منها:  ويظهر  ينكشف  أساسها  الخصائص على  من  بجملة  المفهوم  يتميز 
والصفات والعالقات والضميمات واالشتقاق والقضايا، وتفصيل ذلك:

اللغوية، مع الرتكيز على معناه اللغوي قبل  فالتعريف يتم استخالصه من المعاجم 
يركز على معجم  ياسين  السالم  األستاذ عبد  معناه االصطالحي. ونجد  الوقوف على 
المفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين يف تعريفه لأللفاظ المدروسة من الناحية 
اللغوية، وإن كان كثير من هذه األلفاظ يورد يف سياقه القرآين. والصفات: تدرس فيها 
جملة الصفات المحددة لخصائص الكلمة. والعالقات ذلك أن األلفاظ عمومًا ال تدل 
بنفسها فقط، بل بسياقات استعمالها، ومن هذه السياقات: عالقات التآلف أو التخالف 
التقابل  وعالقات  الخصوص،  أو  والعموم  والقسط  العدل  مثل  ترادف  من  والتقاطع، 
هبا  يقصد  والضميمات:  اإليمان/الكفر...  العدل/الظلم،  مثل  واالختالف  والتباين 
يف  لتضيف  إليه،  غيره  أو  غيره،  إلى  المفهوم  ضم  من  تولدت  التي  الرتكيبية  األشكال 
النهاية معنى جديدًا للمفهوم، مثل: المنهاج/المنهاج النبوي، وأهمية الضميمات تتجلى 
يف كوهنا تضيف إلى الرصيد المفهومي للمصطلح معاين جديدة تعطيه حيوية وتشعرنا 
بنموه الداخلي، وأشكال الضميمات كثيرة، أبرزها: ضميمة اإلضافة )سياق الشورى (، 
القرآن الحكيم(،  التي يكون المصطلح فيها موصوفًا )مثل:  وضميمة الوصف، وهي 
وواصفًا )مثل: الشرك ظلم(... واالشتقاق: الذي يعكس نمو المفهوم  الخارجي، فتكثر 
صيغه وتتشعب معانيه... ومنه االشتقاق اللغوي المفهومي، وهو الذي ينتمي إلى الجذر 
اللغوي للمصطلح وإلى أسرته المفهومية: كالقومة والقائم والقّوام والقيام. وهذا النوع 
هو المقصود يف الدراسة المفهومية... والقضايا وهي ما يتم تخصيصها بركن مستقل، 
ينتج عن تحديد المفهوم وحصر داللته انطالقا من مرجعية معينة، كالنتائج واألسباب، 
والمظاهر والمجاالت واألنواع... وسنالحظ أن األستاذ عبد السالم ياسين $ وقف 
مثل  والتنظيم  والتخطيط  التنظير  مرحلة  يف  كليات  اعتربت  جوهرية  كثيرة  قضايا  على 
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الرتبية واالجتهاد والتغيير والمعرفة والعقل والحداثة والقومية وقضية المرأة وحقوق 
اإلنسان والعالقة مع الغرب والتنمية والتعليم، وغيرها من القضايا...

ونرى األستاذ عبد السالم ياسين $ ووعيا منه بأهمية تحديد جهاز مفهومي، يورد 
يف كتاب اإلحسان شرح األستاذ حسن البنا يف تمهيد رسالة التعاليم للمفاهيم األساسية 
لفكره وعمله فيبين ما يقصده بكلمة فهم، وهو فهم أصوله العشرين يف العقيدة والشريعة 
والفقه، ويميز ما بين البدعة والسنة وما بين ما يعنيه بكلمة إخالص وكلمة عمل وكلمة 

جهاد، وهكذا.)1(

)1(  ياسين عبد السالم،اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م، ج 1، ص: 245.



51الفصل الثاين: بناء الجهاز المفهومي

مالحظات أساسة

نبدي  أن  نود  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  الجهاز  عن  حديثنا  سياق  ويف 
المالحظات اآلتية:

- يسعى الفكر المنهاجي إلى بناء جهاز مفهومي قرآين رباين نبوي وهو ما أكدنا عليه 
يف التأصيل.

- أن االستمداد من القرآن الكريم والهدي النبوي، تحصين من الضياع كما جاء يف 
مقدمات لمستقبل اإلسالم.)1(

- أن األستاذ المرشد يريد أن تكون كل كلمة تكتب أو تقرأ تذكر باهلل تعالى.

- يريد وضع المفاهيم المعاصرة مثل العقل والديمقراطية والحقوق واإليديولوجية 
التاريخي  سياقها  يف  القرآنية  المفاهيم  مع  المعنى  يف  التقاطع  من  نوع  له  مما  وغيرها 
والفكري والحضاري، أمال يف االستئناس بالمفاهيم القرآنية التي يتم تأصيلها من القرآن 
وفق الفقه المنهاجي. ثم القطيعة مع تلك المفاهيم المستوردة بعد سيادة لغة القرآن إن 

شاء اهلل.

العمل واألهداف  نتائج وخالصات تؤثر على  بناء جهاز مفهومي ترتتب عنه  - أن 
والغايات، وتؤثر على حاضر الدعوة ومستقبلها.

الجهاز  بناء  يف  القرآن  لغة  باعتبارها  العربية  باللغة  توسل  المنهاجي  الفكر  أن   -
المفهومي، لما تحمله اللغة العربية من بركات الوحي اإللهي، وما تغشاها من هيبته. كما 
جاء على لسان األستاذ عبد السالم ياسين $ ولذلك كان الرتكيز على اللغة العربية 

وعلى تأصيل المفاهيم وإرجاعها إلى الحوزة القرآنية.

)1(  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط1، ص: 12.
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فكرية وال  الذين سمعوه وعقولهم دون وسائط  قلوب  قويا يف  تأثيرا  للقرآن   أن   -
مفاهيم كما يقرر ذلك يف كتابه مقدمات يف المنهاج.

- أن المشروع التجديدي الذي جاء به يفرض وضع مجموعة من المفاهيم يف سياقها 
البحث  مسار  يفرضه  وبما  يفهمون،  بما  مستوياهتم  اختالف  على  اآلخرين  ومحاورة 

الجاد والمسؤول والصارم من مقومات البحث العلمي الرصين.

- أن المفهوم ينتمي دون ريب إلى المنظومة الفكرية والفلسفية للمحيط الذي يولد 
فيه، ويكتسب مناعته وخصوصيته من طبيعة اللون المعريف الذي يقتضيه ويلتزمه.)1(

 وعلى ضوء هذه المالحظات كان لألستاذ المرشد وعي تام بضرورة تحديد المفاهيم 
منذ كتاباته األولى، ويف هذا الصدد يقول: »ونحن نحب أن نتفاهم تفاهما كامال، لذلك 
نقف عند الكلمات لنحدد معانيها، ألن بعضها تداولته ألسنة متباينة األصوات وأقالم 

مختلفة اللغات.«)2(

ومن ثم فالجهاز المفهومي يف نظرية المنهاج النبوي، عبارة عن نسق مرتابط ومتماسك 
من المفاهيم تدور كلها حول كتاب اهلل تعالى وتتوسل بالسنة الشارحة والموضحة له.

باعتبارها  المعاصرين  المثقفين  عند  مفهوم  كلمة  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ويميز 
كلمة مرتجمة تدخل يف النسيج الفكري لخطاب الفالسفة واألدباء واالجتماعيين وسائر 
تلك األصناف.كما يتحدث عن الجهاز المفهومي بما هو: »شبكة مرتابطة أو متآلفة من 
المفاهيم تمكنك من الجوالن بالعرض والتأكيد والتكوين والمقابلة والنقد داخل إطار 
»إشكاليتك« أي »Problématique« أي مجموعة أسئلتك العلمية أو الفلسفية السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية التي طرحتها يف مدخل بحثك عن »منهجية« »موضوعك« 

)1(  د. ابن شقرون رضوان، إشكالية المصطلح يف نقد األدب اإلسالمي الحديث، مجلة كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بفاس عدد:4، سنة 1409/1988م، ص:87.

)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، الدار البيضاء، مطبعة 
النجاح، ط 1،  1392، ص: 14.
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الجهاز  بين  يربط  أنه  فنرى  وسائل.«)1(  من  معك  وما  أهداف  من  ترسمه  لما  بالنظر 
يتبع ذلك من  التحليل والمناقشة وما  إلى  التي تؤدي  المفهومي وبين طرح اإلشكالية 
بين  نتنقل  »ولسنا  العمل:  ثم  التصور  وبناء  النتائج  ومراجعات،واستخالص  تعليقات 
الكلمات لمجرد التميز يف اللفظ. فللكلمة والتعبير وأسلوب التخاطب انعكاس مباشر 
على العمل.«)2( هذا التمييز يف المصطلحات والتميز يف المفاهيم تفرضه عوامل تاريخية 
تاريخنا،  غير  تاريخ  يف  نشأت  التي  العبارات  عن  نستغن  لم  »ولئن  وحضارية:  وثقافية 
وأرض غير أرضنا، وصدرت عن ذهنية مخالفة لفكرنا، ووظفت يف وظائف ال عالقة 
لها بأهدافنا، نوشك أن يْجرفنا التعبير المنحرف عن قصدنا، إلى انحراف يف جهادنا.«)3( 
كما تفرضه عوامل تواصلية وإقناعية: »ما زال أئمتنا رحمهم اهلل يصدرون كتبهم بفقرات 
يوضحون فيها مقاصدهم ومصطلحهم ليكون القارئ على بينة من المسار المطلوب...
وأرى أنا العبد العاجز أن التفاهم بيني وبين قرائي األعزاء أزداد عنه عجزا إن لم أقدم 
المفاهيم الرئيسية التي تشكل الحبل المنهاجي الحامل لمضمون ما أريد تبليغه بحول 

اهلل.«)4(

ونميز بين المفاهيم ما كان وسائل، وما كان غايات، وما ينتمي لدولة القرآن أطلقنا 
هذا  يف  ذكرها  سبق  أخرى  بمفاهيم  صلة  له  وما  القرآن،  دولة  يف  بانية  مفاهيم  عليها: 

البحث، سميناها: مفاهيم ذات الصلة.     

فالمفاهيم الوسائل:
- اقتحام العقبة

- المنهاج النبوي
- القومة 

- الخصال العشر.

)1(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:5.
)2(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص:8.

)3(  رجال القومة واإلصالح، ص:8.
)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:14.
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والمفاهيم الغايات:

-دولة القرآن

- الشورى

- العدل

-  اإلحسان )غاية الغايات(.

مفاهيم بانية يف دولة القرآن:

-الوالية 

– جماعة المسلمين 

– القيادة.

والمفاهيم ذات الصلة:

- بين الجاهلية والفتنة

– الرتبية

– التجديد 

– التغيير

– العقل.    



الفصل الثالث:

املفاه�ي الوسائل

- اقتحام العقبة.

اج النبوي. - امل�ن

- القومة.

. - النصال الع�ش
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الماضي  لقراءة  المنهاجي  الفكر  استخدمها  التي  المفاهيم  تلك  بالوسائل:  نقصد 
والحاضر والتخطيط للمستقبل واعتمدها كأدوات للتنظير والفهم والتجديد، وهي:

اقتحام العقبة

َتَحَم 
ْ
 اق

َ
ال

َ
نرى األستاذ عبد السالم ياسين، ينطلق من اآلية الكريمة من سورة البلد: ﴿ف

المفاهيم،  هذه  رأس  وهو  القرآنية  المنهاجية  المفاهيم  من  العقبة  واقتحام  َبة﴾)1(. 
َ
الَعق

بأهنا توسط  والعبارة كما نالحظ تتكون من كلمتين: كلمة  »اقتحام« وقد عرفها لغويا 
)3(وهي عبارة مليئة  شدة مخيفة،)2( وكلمة »العقبة« وعرفها بأهنا طريق وعر  يف الجبل 
بالمعاين كما يقول األستاذ: »هذه العبارة لم آخذها صدفة، إنما توفيق اهلل عز وجل سبق، 

فإذا بالعبارة حبلى بكثير من العلم.«)4(

وعبارة »اقتحام العقبة« يكثر تداولها يف كتابات األستاذ عبد السالم ياسين، باعتبارها 
درب  يف  وجل  عز  المولى  عند  ما  لتلقي  واالستعداد  بالنفس  ما  لتغيير  ومنطلقا  أساسا 
السلوك إليه على المستويين الفردي والجماعي إلقامة العدل وطلب اإلحسان. ويربطها 
وارتقاء.  صعدا  إليه،  مسلوك  إلى  سالك  تحرك  العبارة  من  نفهمه  ما  »فأول  بالسلوك: 
تقرب العبد إلى ربه.«)5( ويؤكد على: »أن يكون الهم األول لكل مؤمن ومؤمنة نيل رضى 
اهلل، ورضى اهلل أشبه أن يناله المجاهدون. فمن ثم ينبغي للرتبية اإليمانية اإلحسانية أن 
تربط جهاد النفس لرتويضها على الحق بجهاد العلم والعمل. وينبغي للتنظيم المنهاجي 
العبد على  الذي يحث  الشوق  اليومية والتاريخية على ذلك  أن يؤسس حركته األفقية 
اقتحام العقبة إلى اهلل.«)6( اقتحام البد منه للمسلم الذي أصبح معوال عليه يف بناء مجتمع 

)1(  سورة البلد: 11.
)2(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ياسين عبد السالم، طنطا، مصر، دار البشير للثقافة والعلوم، ط1، 

ج1، ص:14.
)3(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:53.
)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:16.
)5(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص: 49.

)6(  ياسين عبد السالم،المنهاج النبوي، ص:15.
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الثانية، المؤسسة على الكتاب والسنة. وهو اقتحام  العمران األخوي الممهد للخالفة 
كما اختاره األستاذ عبد السالم ياسين يكون يف الدنيا بناء على اختيار اإلمام البخاري من 
بين التفاسير قول مجاهد: إن العقبة التي ُيراد لإلنسان اقتحامها هي يف الدنيا... فالبخاري 
ذهب مع مجاهد إلى أن اقتحام العقبة يكون هنا يف الدنيا. ونحن معه على هذا الرأي. 
والدليل على هذا هو أن اهلل عز وجل فسرها بعد أن ذكر اقتحام العقبة ولم يقل عقبة النار 
وال الصراط وال الميزان وال الحساب وال عقبة الحشر والنشر، إنما قال: ﴿َوَما َأْدَراَك َما 

الَعَقَبة َفكُّ َرَقَبٍة َأِو إِْطَعاٌم يف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبة﴾ )1(وهذه أمور كلها يف الدنيا.«)2(

كما يربط األستاذ عبد السالم ياسين بين المنهاج النبوي وبين اقتحام العقبة يف قوله: 
فهذه  الّله عز وجل«.«)3(  إلى  العقبة  »اقتحام  العبارة  أجملناه يف هذه  النبوي  »المنهاج 
المركزة  الواردة  الصيغة  الكريمات  اآليات  من  »نأخذ  النبوي:  للمنهاج  مركزة  العبارة 

للمنهاج النبوي، هذه الصيغة هي اقتحام العقبة.«)4(

ويعتربها: »عقبات تحول دون اإلنسان ودون الكْينونة مع المؤمنين كينونة الصحبة 
العقبة  اقتحام  إلى  المقبلة  األجيال  ويدعو  والجهاد«)5(  وااللتحام  والتعاون  والتلمذة 
أن  »واعلم  والعزم:  والهمة  اإلرادة  هي  شروطا  لها  ويجعل  التصوف،  إلى  وليس 
إرادة ويقظة  فيك  تنبثق  لم  إن  اهلل  إلى  يتقدم بك شعرة يف طريق  ألف كتاب تحفظه ال 
بينها وبين اإلسالم: »اإلسالم،  يربط  وهمة وطلب«)6(، فهي عمل وجهد وسلوك، بل 
المعرفة  هو  يكون  وحكمة،  رحمة  واستجابة،  نداء  العقبة،  حركة القتحام  نفهمه  حين 

الشاملة...«)7( 

)1(  سورة البلد: 12 - 13 - 14.
)2(  سلسلة دروس المنهاج.

)3(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:49.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص: 27.

)5(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج 1، ص: 93.
)6(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 1، ص: 165.

)7(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:20.
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كما أهنا  الدليل: »على طريق السعي الجهادي المتقدم باإلنسان الرافع له من دركات 
الكفر إلى صعيد اإلسالم فمقامات اإليمان فمعارج اإلحسان«)1( إهنا »ذلك العامل الذايت 
الذي يحدد للمؤمن الفاعل ذي اإلرادة الحرة اتجاها صاعدا، وينصب بين عينيه صورة 
يثقل  اهلل من ماض  إلى  المؤمن مسيرة  فيقرتح على  التاريخ األرضي،  يتجاوز  مستقبل 
بأهنا: »جهاد  العقبة  اقتحام  بالفتن.«)2( ويصف  متموج  بالموروث عرب حاضر  حاضره 
وصعود وعر وضبط النفس وحملها على السير، اقتحامها صرب النفس«)3( ويف مواجهة 
الدعوات الالييكية إلى عصرنة الييكية يجعل الحل نداء اهلل تعالى إلى اقتحام العقبة: 
لألمة  بالرشد  الواعد  المنهاج  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  ويرسم  العقبة  اقتحام  إلى  ربنا  اهلل  »ويدعو 
إلى  الدين من اإلسالم  للمتقين.«)4( ويؤسس مراتب االقتحام حسب مراتب  والفالح 
اإليمان إلى اإلحسان: »فاقتحام العقبة يف حق المسلم تبعية للمؤمنين واستسالم وسالم، 
والمؤمن اقتحامه هو تنفيذه لكل األوامر والنواهي... أما المحسن فهو المقتحم للعقبة 
الخارج عن الفتنة طاهرا قويا«)5( وهي ترتبط بإرادة الفرد والجماعة وحركة األمة التي 
تسعى إلى التغيير فــ »اقتحام العقبة إذن تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها 
الفرد المؤمن يف سلوكه إلى اهلل عز وجل، وحركة الجماعة  حتى يتم االقتحام. حركة 
المجاهدة يف حركتها التغييرية، وحركة األمة يف مسيرهتا التاريخية.«)6( إنه االقتحام الذي 

أمر به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، كما يف قوله:

َصاِدًعــا بِـــاأْلَْمـــِر  اهللِ  َرُســـوُل  َأِن اْقَتِحُموا َواْغُدوا َوُروُحوا َوَصاِرُعوا)7(َأَتـاَنـــا 

)1(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 23.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا ،ص: 30.

)3(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج 1، ص: 16.
)4(  تنوير المومنات،ج 1 ص: 20.

)5(  ياسين عبد السالم،اإلسالم غدا، ص: 42.
)6(   ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص:15.

)7(   ياسين عبد السالم، ديوان شذرات، ص:9.
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وهكذا يربط بين اقتحام العقبة وبين الرتبية)1( ويجعلها مؤسسة عليها، ويجعلها أساس 
التغيير)2(. كما يربط الجهاد هبا، وبالقومة والخصال العشر يف سيرورة مستمرة تمكن جند 
اهلل من امتالك اإلمكانات الذاتية والشروط الموضوعية، يف ظل منهاج متكامل المعالم 
يقوده مرب مرشد وصوال إلى الخالفة الثانية دولة القرآن. هذا هو السلوك إلى اهلل فال 
سلوك وال تربية وال قومة وال جهاد إال باقتحام العقبات. وهذا ما جعلنا ندرجها ضمن 

المفاهيم الوسائل.

وقد أوصى اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى باقتحام العقبة: أوصي بما أوصى اهلل عز 
وجل به اإلنسان من اقتحام العقبة. وإال فالسهول الواطئة مرَتٌع لغيرنا. كونوا ذوي همة 

يا إخواين ويا أخوايت.)3(

)1(  سنعود إلى مفهوم الرتبية يف الفصل السادس من هذا الكتاب.
)2(  سيأيت الحديث عن مفهوم التغيير يف الفصل األخير بحول اهلل..

)3(  وصية اإلمام المجدد رحمه اهلل، ص: 20.
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اج النبوي))) امل�ن

يطرح األستاذ عبد السالم ياسين جملة من األسئلة لها ارتباط بالمنهاج النبوي كما 
يف قوله: «كيف يمكن أن نقوم ونتحرك وننال المطالب العالية الغالية وطوق التقليد يف 
أعناقنا؟ كيف يمكن، وهذا الطوق الثقيل بثقل تاريخنا وتراثنا ينقض ظهرنا، أن نجادل 
عن الخالفة المنهاجية ومستقبل اإلسالم تحت دولة الشورى والعدل واإلحسان؟ كيف 
العالمين؟  إلى  الخالدة  الرسالة  والقوة وحمل  الوحدة  المستقبل، مستقبل  نتصور هذا 
كيف نعرب عن حاجات اإلنسانية وشكواها وطموحاهتا؟ كيف ننصر دين اهلل الذي جاء 
الحق واالنتصاف للمستضعفين؟ كيف كيف ونحن نرجو اإلفادة والعلم ممن  لنصرة 
هم دون القرآن والسنة؟«)2( وتتسلسل التساؤالت عنده: «ما المنهاج للتحرر من ذهنية 
نير الرضوخ،  المنهاج لنخرج من تحت  المستعجل معا؟ ما  التشنج  القطيع ومن ثورة 
المبادرة، وننصب نحن مائدة اإلسالم،  القدرة على  ونحل وثاق التسويف، ونسرتجع 

مائدة الشورى والعدل واإلحسان، ندعو العالمين إلى رحمتها وبرها؟«)3(

ويف تأصيله لمفهوم المنهاج، ينطلق األستاذ عبد السالم ياسين من قول اهلل تعالى: 
اًجا﴾)4(، ويقرر أن لفظة منهاج قرآنية)5(، فيبني المنهاج النبوي  َ ْ  َوِم�ن

ً
َعة ْ  �شِ

ُ
َنا ِمْنك

ْ
ٍ َجَعل

ّ ُ
﴿ ِلك

على كتاب اهلل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وهذا بين يف الكتابات المنهاجية،ويف بعض الرسائل وكذا 
يف المسموعات والشرائط  المرئية.

)1(  تجدر اإلشارة إلى أن لفظة المنهاج ذكرها كثير من علماء األمة الراسخة أقدامهم يف علوم شتى إما معرفة 
بأل أو باإلضافة، منهم اإلمام أبو بكر الباقالين يف كتابه إعجاز القرآن إذ يقول: »وكذلك ذكر يف حم السجدة 
القاصدين  المنهاج: منهاج  التي وردت تحت اسم  الكتب  الذي شرحنا« ومن  المنهاج  )فصلت(، على هذا 
البن قدامة، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لإلمام أبي زكريا بن شرف الدين النووي، ومنهاج السنة 
البن تيمية يف الرد على الرافضة، والمنهاج يف علم الخراج ألبي عمر عثمان بن يوسف القرشي المخزومي...

)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 14.
)3(  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 15.

)4(  سورة المائدة: 38.
)5( ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:23، ومقدمات لمستقبل اإلسالم، ص:24.  
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مفعال صيغة  أهنا: »على وزن  المنهاج ويرى  يقف عند صيغة  اللغوية  الناحية  ومن 
اسم اآللة كمفتاح، والصيغة تحتمل المصدرية أيضا كمعراج أو اسم المكان كمرصاد. 
الراغب  »قال  اللغوي:  معناها  ويورد   )1( والوضوح.«  السلوك  يفيد  لغة  الكلمة  ومعنى 
ومنهج  وضح.  وأهنج  األمر  وهنج  الواضح،  الطريق  »النهج  اهلل:  رحمه  األصفهاين 

الطريق ومنهاجه«.« )2( 

والتعبير  للكلمة  أن  ذكره  سلف  لما  »منهج«  كلمة  بدل  »منهاج«  كلمة  يفضل  إنه 
وأسلوب التخاطب انعكاسا مباشرا على العمل. »فهو آلة للعلم ومرشد للعمل«)3( إهنا 
اإللهي  والتسخير  اإللهي  العون  إلى  إشارة  هذه  »بصيغتها  كوهنا:  من  نورانيتها  تستمد 
والتيسير اإللهي المرتبط بالدعوة الصادقة إلى اهلل المشرعة أو المتبعة. يقول اهلل تعالى: 
وعكرمة  مجاهد  عن  كثير  ابن  المفسرون  ويقول  اًجا﴾.)4(  َ ْ َوِم�ن  

ً
َعة ْ �شِ  ْ ِمْنكُ َنا 

ْ
َجَعل  ٍ

ّ ُ
﴿ِلك

التشريع،  والحسن وقتادة: »شرعة ومنهاجا أي سبيال وسنة«. ويتضمن السبيل مفهوم 
وهو لغة وضع الشرعة أي السبيل«)5(. فهو يريد أن يخالف هبذا االستعمال استعماالت 
لفظة  غيرنا  يستعمل  حيث  »منهاج«  القرآنية  الكلمة  »نستعمل  المعاصرين:  المفكرين 
»منهج« أو »منهجية«)6(، ويحدد ماهية المنهاج بما هو: »علم متحرر من حيث هو علم 
موحى به، ومن حيث هو نداء من لدن رب العالمين، من كل ثقل أرضي اجتماعي أو 
إثني أو تاريخي أو اقتصادي.« وبما: «هو عمل، من حيث هو استجابة لداعي اهلل تعالى 
واالجتماعية  النفسية  العقبات  لكل  اقتحام  مجهد،  صعود  شاق،  عبور  هو  وتقدس... 
واالقتصادية والجغرافية.«)7(. إنه بكل اختصار: »قول وتعليم وفعل، بشري نعم، لكن 

)1(  مقدمات يف المنهاج، ص:36. 
)2(  مقدمات يف المنهاج، ص:36 . 

)3(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص: 21.
)4(  سورة المائدة: 38.

)5(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص:21.
)6(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:23.

)7(  مقدمات يف المنهاج، ص:26.
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بكيفية جاء هبا الوحي وقاد مراحلها رسوٌل من عند الّله عز وجل.«)1( ويميز بين المنهاج 
والمنهج والمنهجية من بين األلفاظ التي تتقاطع معه يف االشتقاق.)2(  ويربطه باقتحام 
العقبة يف قوله: »المتسربل بجالل أصله الُعْلِويِّ من قوله عز من قائل يخاطب كل إنسان 
ي َيْوٍم ِذي  ِ
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منهاج قرآين سار عليه الرسل من قبل »فالمنهاج السلوكي جاءتنا به الرسل، والمنهجية 
طريقة للنظر يف المنهاج.«)5( 

والمنهاج النبوي هو األداة التي هبا يتم قراءة الماضي وتشخيص الحاضر واستشراف 
المستقبل وبناء األمة: »المنهاج النبوي ضروري لتفسير التاريخ والواقع، ضروري لفتح 
النظرة المستقبلية، ضروري لرسم الخطة اإلسالمية دعوة ودولة، تربية وتنظيما وزحفا، 
الروابط الشرعية بين أمل األمة وجهادها، ضروري لمعرفة مقومات  ضروري لمعرفة 
والتجديد، ضروري  التوحيد  تبحث عن وحدهتا، ضروري إلحياء عوامل  األمة وهي 
»توجيه  وظيفته:  يجعل  وهكذا  البناء.«)6(  إعادة  قصد  الحالية  األمة  مشاكل  لمعالجة 
وتنسيق لجهود، لجهاد، يف أهداف واضحة، ومسلك نموذجي«.)7( أما مطالب المنهاج 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  والواقع  والعمل  اإلنسان  تغيير  يف  تتجلى  النبوي 
واألمة واألهداف الدنيوية والغاية األخروية »...إن المطلب األساسي للمنهاج هو جمع 
استعمالها  ليكون  ورسوله  لّله  وتحزيبها  المعركة  يف  وتوجيهها  لألمة  المعنوية  الطاقة 

)1(  مقدمات يف المنهاج، ص:25.

)2(  مقدمات يف المنهاج، ص:25.
)3(  سورة البلد: 11 - 20.

)4(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 20 - 21.
)5(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:17.

)6(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:11.
)7(  ياسين عبد السالم،مقدمات يف المنهاج ،ص:38.
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للحد األدنى الذي معها من القوة المادية استعمااًل رشيدًا موفقًا  منصورًا.«)1( 

إن األستاذ المرشد $ يربط بين السلوك إلى اهلل وبين المنهاج: »لذا  ال نفتأ نذكر 
بأن سلوك العبد إلى الّله عز وجل، وما يطلبه السلوك اإليماين اإلحساين من تربية، من 
وغايته.«)2(  واتجاهه  المنهاج  معنى  هو  الذكر،  على  بالمداومة  القلب  ترقيق  من  ذكر، 

وهو هبذا المعنى يتقاطع مع مفهوم اقتحام العقبة.

منهاج/ ومضافة  منعوتة  ووردت  ومعرفة  نكرة  وردت  منهاج  لفظة  أن  والمالحظ 
المنهاجي  لفظة  تصبح  ثم  النبوة،  الخالد/منهاج  النبوي/المنهاج  المنهاج/المنهاج 
وصفا لغيرها يف إطار نوع من التعالق الداللي مثل التنظيم المنهاجي والفكر المنهاجي 

والتصور المنهاجي وخطانا المنهاجية والمنهاج اإلحساين...

ويربطه بالخصال العشر ويعترب أن المنهاج النبوي: «السنة التطبيقية العملية النموذجية 
التاريخية البشرية المتجددة يف الزمان والمكان باجتهاد أجيال اإليمان »)3(ها أنت ترى 
أنه يربط بين المنهاج وبين االجتهاد والتجديد وصالحيته لكل زمان ومكان، كما يربطه 
بالقرآن ويعتربه من مطالبه: «المنهاج واالجتهاد والحكم بما أنزل اهلل من شورى وعدل 
وإحسان هذه مطالب قرآنية«)4( وهو يستنبط ذلك مباشرة من كتاب اهلل تعالى: »مباشرة 
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ْ
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َ
ِبْع أ
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َ
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)5(﴾ َ
ون

ُ
اِسق

َ
ف
َ
اِس ل َن النَّ ا ّمِ ً ِث�ي

َ
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َّ
ْم ۗ َوِإن ِ و�بِ

ُ
ن
ُ
م ِبَبْعِض ذ ُ َ ُيِصي�ب

قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: »المنهاج ما جاءت به السنة«، والذي جاءت به السنة، 
تطبيقا للقرآن وتحكيما له: »الحكم بالشورى والعدل واإلحسان، هبا أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الخالفة  ببشرى  اهلل  شاء  إن  الصالحة  أجيالنا  وخصصت  معهم،  أمرنا  وهبا  معه،  ومن 

)1(  مقدمات يف المنهاج، ص:39.
)2(  مقدمات يف المنهاج، ص: 49.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 23.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:22.

)5(  المائدة: 48.
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الثانية على منهاج النبوة.«)1(

وعلى هذا يخاطب أهل االجتهاد قائال: »نكون منهاجيين إن نحن جعلنا تحت أيدينا 
المجزأ نخاطبه ونحاوره ونسائله وننتقده ونستفيد منه حسب ما نجد  الموروث  الفقه 
عنده أو ال نجد من خرب أو دراية أو رواية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص المؤيد الموفق المعصوم، 
على  وشجع  آخى  وحين  سلح،  وحين  اهلل،  بتأليف  الجماعة  ألف  وحين  بلغ،  كيف 
التضامن يف األرزاق، وحين غزا وواجه العدو، وحين علم كل علم نافع، ال يحقر من 
التعليم أبسط المبادئ، وحين جاهد حتى ترك لنا أمة واحدة أمرها بينها شورى، حين 
أوصى ونصح بما سيؤول إليه األمر من ترد إلى اغتصاب الحكم وإلى العض والجرب، 

وحين بشر بالخالفة الثانية على منهاج النبوة.«)2(

وبناء  والحاضر  الماضي  لقراءة  وأداة  وسيلة  النبوي  المنهاج  أن  إلى  ويخلص 
المستقبل، تنبني قواعده وخصاله العشر على مكين الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

الفعل  إلى  والتنظير  العمل  إلى  الفكر  تتجاوز  النبوي  المنهاج  نظرية  تكون  وهبذا 
والسلوك، فهي على هذا األساس مدرسة متكاملة المعالم واألسس والصوى.مستمدة 
ذلك كله من كتاب اهلل عزل وجل: »وكل حكم من أحكام اهلل عز وجل جزء ال يتجزأ من 
المنهاج النبوي«)3(وما يجعلها مدرسة ال مجرد نظرية وجود مرب متبع يسهر على تنفيذه 
بسيرة  تأسيا  المنهاجي  الفكر  تميز  التدرج وهي سمة  قائم على  مسار  من  يراه  ما  وفق 
المصطفى الذي تدرج بأصحابه يف تنزيل أحكام التنزيل وشرائعه ومراميه.إنه »منهاج« 
قوامه الدعوة المؤيدة من الغيب المركزة يف شخص الراعي المشرع المرسل أو المتبع 

على بصيرة.«)4( 

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:22.
)2(  نظرات يف الفقه ولتاريخ، ص:17.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 25.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص:20-21.
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الـقـومــة

ا  َّ ُه لَ
َّ
ن
َ
ينطلق األستاذ المرشد من اآلية الكريمة وهي قوله تعالى يف سورة الجن: ﴿َوأ

﴾)1(، ونالحظ أنه $ يصرح بنيته يف إعادة الحياة  ً
ْيِه ِلَبدا

َ
 َعل

َ
ون

ُ
ون

ُ
ُدوا َيك

َ
ُعوُه اك

ْ
ِ َيد

َّ
 الل

ُ
اَم َعْبد

َ
ق

لكلمة القومة، وإعادة المدلول اإلسالمي لها إذ يقول: »نفضل أن نتميز يف التعبير ونعيد 
من  سائد  هو  لما  المخالفة  فرضته  استعمال  وهو  اإلسالمي«)2(  مدلولها  قومة  لكلمة 
استعماالت حديثة وما يرتبط هبا من حموالت فلسفية وفكرية وإيديولوجية، إذ يعتقد أنه 
»ال بيان يرجى وال مسلك إلى قلوب العباد وال أصالة للخطاب اإلسالمي إال باألسلوب 
ذلك  ويؤكد  الثقافية«)3(  الحذلقة  وعجمات  الفلسفة  لوثات  من  الربيء  السني  القرآين 
كما  مصطلحاهتم  يستهلك  الذي  العام  التيار  مسايرة  من  ّيا  تحرِّ االسم  »أستعمل  قوله: 
يستهلك منتجاهتم الصناعية، فَينْبت لحُم فكِره ويتكون عظُمه ويجري دمه بعناصر هي 
النيات  اختالف  ينبئ عن  ذاته وذات غيره.« وهذا االختالف يف االستعمال  خليط من 
واتساع أفق النظر واألهداف والغايات: »أستعمل »قومة« بدل »ثورة« ألسجل اختالف 
نيتي عن نياهتم واتساع أهدايف عن أهدافهم وحضور غايتي -وهو اهلل عز وجل- وغياب 

هذه الغاية يف حسباهنم.«)4(

ويختار كلمة قومة بدل ثورة يف قوله » قومة هي ال ثورة »)5( يف معرض حديثه عن 
باإلنسان  المتقدم  الجهادي  السعي  طريق  على  دليال  باعتبارها  اهلل  إلى  العقبة  اقتحام 
الرافع له من دركات الكفر إلى صعيد اإلسالم فمقامات اإليمان فمعارج اإلحسان،ومن 
اهلل  يتألف جند  الشورى  إطار  المؤمنين  يف  بين  رابطة  الفردي يف والية  السلوك  انتظام 

)1(  سورة الجن: 19 .
)2(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص: 8.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 19.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص:500.

)5(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 23.
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»النظم  لنا  مقاٍل  االنتظام يف  تحدثنا عن هذا  أن  وينتظمون.وقد سبق  اهلل  بأمر  القائمين 
روح الجماعة ووسيلة لبناء األمة«)1(. إن اختيار كلمة قومة على كلمة ثورة له ما يربره 
الرتباط اختالف المدلولين باختالف المرجعين لكل منهما: »نستعمل كلمة قومة تفاديا 
الستعمال كلمة ثورة .ألن ثورة فيها العنف ونحن نريد القوة... ثورة كلمة استعملت 
لوصف الحركات االجتماعية الجاهلية. فنريد أن نتميز يف التعبير ليكون جهادنا نسجا 

على منوالنا النبوي.«)2(

ويرى أن مادة القومة وما يرتبط هبا كثيرة يف القرآن الكريم تقرتن هبا معان كثيرة. ويف 
وا 

ُ
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ُ
لِقْسط﴾)4(، و﴿ ك اَء �بِ

َ
د َُ اِميـَن ِللَِّ �ش وَّ

َ
وا ق

ُ
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ُ
لِقْسِط﴾)3(، و﴿ك َيَتاَم �ب

ْ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
القرآن: ﴿َوأ

وهو  والقسط  بالدعوة،  تقرتن  كثيرة  القرآن  يف  المادة  ـه﴾)5(. 
َّ
ِلل اَء 

َ
ـَهد

ُ
ش لِقْسِط  �بِ اِميـَن  وَّ

َ
ق

ة﴾، وعلى االستقامة، وهي هبذا 
َ
ال الصَّ ِقيُموا 

َ
القوة واإلتقان، مثل ﴿أ العدل، وتدل على 

اللفظ ومشتقاته كثير. كان المسلمون يف العهد األول يميزون بين كلمة »القائم« وبين 
كلمة  ويطلقون  الجور،  بالحق ضد حكام  قام  األول على من  فيطلقون  »الثائر«.  كلمة 
»ثائر« عل كل مسلح يحارب السلطان. ويف الحديث النبوي كثيرًا ما تقرتن مادة »ثار« 

بالسالح واالضطراب والحركة العنيفة. )6(

 ومرد االختالف بينهما على الرغم من اشرتاكهما يف الداللة على التغيير، أن الثورة 
تغيير بالعنف للبيئة االجتماعية، والقومة تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، تغيير 

نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق ويصاحب التغيير السياسي االجتماعي.)7(
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ُ
ُدوا َيك

َ
ُعوُه اك

ْ
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ُ
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َ
ا ق َّ ُه لَ

َّ
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َ
 ويستدل على أوصاف القائم بقوله تعالى: ﴿َوأ

)1(  انظر المقال يف الموضوع بموقع جماعة العدل واإلحسان.
)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 9، وسنة اهلل، ص: 290.

)3(  سورة النساء: 127.
)4(  سورة المائدة: 8.

)5(  سورة النساء: 135.
)6(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص: 7.

)7(  رجال القومة واإلصالح، ص: 7.
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﴾)1(. »يف هذه اآلية الكريمة وحَدها عنوان وبرنامٌج. أبرز أوصاف القائم أنه عبد  ً
ْيِه ِلَبدا

َ
َعل

الدعوة حتى  له ومصابرُته على  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ومعارضتهم  القائم  الكفار على  وتلبُّد  هلل. 
ُله سيرُته الجهادية ملسو هيلع هللا ىلص.«)2( ويجعل القومة مبنية  النصر برنامج كامٌل، ونموذٌج هاد ُتَفصِّ
على منهاج النبوة يف قوله: »فتكون قومتنا على منهاج النبوة، وتطلعنا بعد العض والجرب 
إلى الخالفة على منهاج النبوة، ومعالجتنا لكل صغيرة وكبيرة بتفكير منهاجي وأسلوب 
منهاجي«)3( ويلقي األستاذ المرشد على التاريخ نظرة يعرض من خاللها نماذج للقائمين 
على العض والجرب من الصحابة وآل البيت والتابعين والعلماء العاملين: »فاألمة ِخصبة 
القائمين بالقسط.«)4(  َولوٌد والحمد هلل... لم تنقطع يف تاريخنا الطويل سلسلُة الرجال 
قومة  نريد  »إننا  والعلماء:  للقادة  خطابه  يف  عليه  ويؤكد  القومة  مطلب  على  يلح  كما 
إسالمية، قومة من قام يقوم واقرأ مادة قام يف القرآن والسنة لتفهمها«)5( ويرسم امتدادها 
)6(و يحدد  دائب«  باهلل وعمل  ثبات وصرب وثقة  أيها األحبة  »القومة  المعنوي يف قوله: 
الغاية من هذا االستعمال يف قوله: »وأستعمل كلمة قومة للداللة على هنوض األمة بقيادة 

طليعة من جند اهلل لفرض العدل واإلحسان.«)7( 

وتعني القومة اليقظة القلبية مستدال بما جاء على لسان شيخ اإلسالم الِهروي الذي 
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ُ
القومة هلل المذكورة يف قوله تعالى: ﴿ق اليقظة هي  يقول: يقول 

َراَدى﴾)8(«)9(،ويضيف شارحا معناها عند ابن القيم بأهنا »اليقظة من سنة 
ُ
�نَ َوف

ْ
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َّ
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ُ
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ت

)1(  سورة الجن: 19.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 2، ص: 501.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:11.
)4(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص: 41 - 42.

)5(  ياسين عبد السالم، رسالة القرن الملكية يف ميزان اإلسالم، ص: 40.
)6(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، تطوان مطبعة الخليج، ط 2، 2005م، ص: 300.

)7(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 500.
)8(  سورة سبأ: 46.

)9(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج1، ص: 122 - 123.
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الغفلة، والنهوض عن ورطة الفرتة«)1(ويحدد المعنى المقصود للقومة اإلسالمية يف قوله: 
»إنَّ القومة اإلسالمية ليست عبارة عن انتفاضة جماهيرية هتز أركان الظلم وقد انتهى كل 
ًة يأيت هبا جند اهلل لألمة باردًة هنيئة مريئة. ليست إجراء إداريا َيْصُلُح  شيء. ليست هديَّ
أمُر األمة َعِقَب تطبيقه. إن القومة تعني، كما ال نمل نكرر، أن نعود أمة مجاهدة كما كنا، 
راشدة تقرر مصيرها بإرادهتا الحرة، وتفرض قرارها بقوة الساعد المنتج، وتدبير العقل 
المتحرر من الخرافة وفلسفة اإللحاد، وتنظيم الطاقات البشرية واالقتصادية. القومة أن 
يصبح أمرنا شورى بيننا، أن تحمل األمة عبء الحاضر والمستقبل.«)2( الحظ أن القومة 

ال تتوقف ولن تتوقف أبدا. ألن القومة مجهود، القومة مراحل، القومة مهمة أجيال.)3(

ِذي 
َّ
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ٰ ِبِه ن ِ َما َوصَّ
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َع ل َ َ ويحدد مالمح القومة انطالقا من قوله تعالى: ﴿�ش

وا ِفيِه﴾)4( هذه مالمح 
ُ
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َ
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َ
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ْ
ن

َ
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َ
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أ

أْبَرُزها يف عين السياسي  »القومة« كما نقرأها يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
الذي يقرأ ليعرَف ما يريده اإلسالميون الشورى والعدل والوحدة.)5(

والقومة على منهاج النبوة تريد تضافرا جماعيا على الجهاد، تريد توحيدا للجهود، 
وتناصرا، وتفاعال من قريب مع الواقع، وقوة وتدبيرا وفعال مقتدرا.وهذا يتطلب الَوالية 
بين المؤمنين، فهي واجبة، وهي اللحام الكلي الجامع لوحدة المومنين حاملي الرسالة 
الناهين،  غيَرهم  به  اآلمرين  عنه،  المتناهين  بالمعروف  المتآمرين  بالقرآن  المخاطبين 
القائمين على تنفيذ المعروف وإحقاق الحق بعد دحض الباطل وإزهاق المنكـر. ذلك 
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)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج1، ص:123.
)2(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:45 - 46.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 265.
)4(  سورة الشورى: 11.

)5(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 265.
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.)1(﴾ ٌ نٌ َحِك�ي َ َعِز�ي  اللَّ
َّ

ُ ۗ ِإن ُهُم اللَّ مَحُ ْ َس�يَ

ويؤكد على ضرورة وجود قائم له مقومات جوهرية للجمع والتأليف: »ولكن ينبغي 
وباليوم  باهلل  مؤمن  قائم  قائم،  وجود  من  األولويات  أولى  االنطالق،  نقطة  تكون  أن 
مخلص  للتنفيذ  منبعث  الشريعة،  بتكاليف  عارف  عليه،  اهلل  فرض  بما  عالم  اآلخر، 
صادق، منتظم يف جماعة المؤمنين.«)2( والقائم بالحجة هو ذلك المؤمن المجاهد الذي 
نَ  ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
يستجيب لدعوة اهلل عز وجل عندما يخاطب اهلل عز وجل المومنين ويقول: ﴿�يَ أ

)3(.﴾ ِ
َّ

نَ ِلل اِم�ي وَّ
َ
وا ق

ُ
ون

ُ
آَمُنوا ك

اُم َكثير الِقَيام، شديد  والقّوام فوق القائم: القائم اسم فاعل، والقوام صيغة مبالغة. الَقوَّ
ِقْسِط﴾. 

ْ
ل �بِ اَء 

َ
د َ ُ �ش  ِ

َّ
ِلل نَ  اِم�ي وَّ

َ
ق وا 

ُ
ون

ُ
ك آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  َ �يُّ

َ
أ ﴿�يَ  درجات.  الجهاد  أن  ذلك  القيام، 

﴾)4(«)5(.وهكذا  ِ
َّ

اَء ِلل
َ

د َ ُ ِقْسِط �ش
ْ
ل نَ �بِ اِم�ي وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
نَ آَمُنوا ك ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
ويقول أيضا عز وجل: ﴿�يَ أ

يرتبط مفهوم القومة بإقامة العدل يف األرض.

قيام،  قومة،  قام،  مثل:  االشتقاق  على  القومة  مفهوم  تحديد  يف  اعتمد  أنه  ونالحظ 
قائم، قّوام، وكذا على الضميمات نحو: شديد القيام، كثير القيام وهكذا.

أن »أسبَق شيء تحتاجه  اهلل  يرى األستاذ رحمه  القومة؟  إلى أي شيء تحتاج  لكن 
القومة، وأهم شيء، وأجدى شيء، هم رجال قرآنيون نبويون. من األمة وإليها ومعها. 
ال ليفعلوا هبا، بل ليوقظوها، ويربوها حتى تصبح فاعلة.«)6( وهؤالء هم جند اهلل جماعُة 
الحق يف رابطتهم الجهادية، »يكونون قد تجاوزوا كل هذه المراِحل من اليقظة، والرتبية، 
َر ذلكُم  ْوا لتحريك غيرهم على النطاق الواسع. وإال َتَبخَّ وشحذ العزائم، قبل أن يتصدَّ
األوَلى.«)7(  بَجْفَلتها  غرتك  أن  بعد  التبن  نار  تنطفئ  كما  شعلُته  وانطفأت  الحماس، 

)1(  سورة التوبة: 71. 
)2(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 346.

)3(  سورة المائدة: 9.
)4(  سورة النساء: 134

)5(  ياسين عبد السالم، سلسلة دروس المنهاج النبوي، المجلس الرابع.  
)6(  ياسين عبد السالم،رجال القومة واإلصالح، ص: 32.

)7(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 46 - 47.
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وهذا يتطلب منهم »حركة دائمة، ونشاطا موفورا. حركَة أجسام، وحركَة فكر، وحركَة 
عواطف، تتناسق لُتْحيَِي وقَت العامة النائَم يف األحالم، المضطرَب بالتوافِه، ولتخاطِب 
لِقاءات  وترتيب  أجسام،  حركَة  البليدة.  باإلرادة  وَتنَْهض  الفكر،  وتستِفزَّ   ، الحواسَّ
وتجمعات، وَعْقَد عهود تربط الجماهير بعجلة الحركة«.)1(ويف غد اإلسالم، ما ينبغي 
للقومة أن تكون رهينة يف يد الجيش المحرتف، وال ُعْرَضًة لفوضى االنتفاضات، وال 
لقمة سائغة للهجوم الخارجي والمؤامرات. إنما ُيْؤَتمن على دولة القرآن أهُل القرآن. 
َحَمَل طالئع الحق ِعْبَء الدعوة يوم كان الناس يظنون أن حكَم اإلسالم لن يعود، وأن 
المطالَبَة به ُحلم، والبْذَل من أجله انتحاٌر. أولئك رجاٌل أْعَطْوا الربهاَن على أهنم أهٌل 
لألمانة. فهم بسابقتهم أحقُّ أن يقودوا القومَة، ويستمروا يف تربية األمة، ويتقلدوا أعباَء 
التغييرية  فالقومة  النفس،  طول  إلى  تحتاج  والقيادة  والتغيير  الرتبية  الدولة.)2(وعملية 
الرحيل،  وانتهى  جيل  جهاد  القومة  أن  نظن  فال  أسبق.)3(   المدى  بعيدة  النفس  طويلة 
انتقام وشفاء  إيجاد مفقود. هي استصالح وإصالح، ال  إبطال موجود، بل هي  ما هي 
غليل. طريق الجهاد طويل، يريد عمال ممنهجا، يريد تنظيم جهود، يريد تعبئة منظمة، 
الزمن يف  مهما تجهم  وتبشيرا ألنفسنا ولإلنسان  استبشارا  يريد  وانضباطا،  يريد ضبطا 
ت مالمحه.)4( وهذا بدوره  يحتاج  إلى تآلف جند اهلل  وجهنا، وكَلحت طلعته، واكفَهرَّ
وتماسكهم فيما بينهم، ألن القومة اإلسالمية لن تكون قومة وال إسالمية إال بقدرة رجالها 
على التماسك فيما بينهم ليواجهوا االنحالل وإغراءه. لن تكون كذلك إال بقدرهتم على 

إبطال الباطل وإحقاق الحق. وسيرثون الخراب والفراغ والهياكل النخرة.)5(

كما أن القومة تتطلب سلطانا قويا، ال شك يف ذلك. والسلطان القوي غيُر السلطان 
العنيف وغيُر حكم القمع.)6(

)1(  إمامة األمة، ص: 47.
)2(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 75.

)3(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج2، ص: 306.
)4(  تنوير المومنات، ج2، ص: 295.

)5(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص: 31.
)6(  رجال القومة واإلصالح، ص: 32.
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مستقبل  يف  للمسلمين  تؤّمن  أن  شأهنا  من  التي  الزراعية  القومة  عن  تحدث  كما 
باستصالح  وذلك  لآلخر،  االقتصادية  التبعية  عن  يستقلون  به  الذي  الغذاء  اإلسالم 
واستصالحها.  األرض،  عمارة  جهاد  »يكون  الجهاد:  من  وهذا  وزراعتها  األرض 
وهتيئها لإلنتاج، وحسن توزيعها، وتسيير العمل فيها، من آكد أنواع الجهاد. ألن بعمارة 
األرض تحصل األمة المجاهدة األزواد وتضمن األمن الغذائي.«)1( ومن أوليات القومة 
الزراعية نزع الملكية الجائرة وتحديدها، وتقسيم األرض قسمة تمنع من احتكارها يف 
يد المالك الغائب، وتجميعها لمنع التشتت يف بقع صغيرة يضيع معها حيز مهم يف رسم 
الحدود، وال تساعد على العمل المنظم كما تساعد الملكية المتصلة. و»تشكل التنمية 
االقتصادية من القومة قوائمها المادية ودعائمها وأرجلها«.)2( وهذا يتطلب »إعادة النظر 
وأنواع  الصناعة  أنواع  بين  متوازنا  توزيعا  اإلنتاج  عوامل  وتوزيع  األرض،  ملكية  يف 
الزراعة، والعدل يف أجور اليد العاملة بين عمال الحواضر والبوادي، وحماية الفالح، 
وضمان أمنه، واستقراره، وحاجاته، لحبس الهجرة من البادية لحاضرة مدن القصدير، 
الفالح،  عن  الحكومة  وصاية  ورفع  اإلدارة،  وتيسير  لإلنتاج،  التقنيات  أنسب  واختيار 
وتشجيع التعاونيات الفالحية اإلنتاجية والتسويقية، ودعم اإلنتاج الزراعي بتيسير أثمان 
الزراعة  وتوجيه  نفعا،  المنتجين  ألكثر  سخية  قروض  ودفع  واآلالت،  المخصبات، 
الخارج،  من  الكمالية  المواد  استيراد  وحبس  التصدير،  إنتاج  بدل  المغذي  لإلنتاج 

والتدرج يف إيقاف استيراد الحاجيات لتشجيع السوق الداخلية اإلسالمية«.)3(

والخالصة »أن القومة االقتصادية جزء ال يتجزأ من الجهاد الكلي، وركيزة من ركائزه. 
وأن الحاجة إلى منهاج إسالمي للخروج من ربقة التخلف ال تنفصل عن الحاجة إلى 
تطبيق المنهاج اإلسالمي للقومة يف شموليته. وأن محاربة التخلف واالنتصار يف معارك 

التنمية واالقتصاد قضيتان أساسيتان للدعوة والدولة.«)4(

)1(  ياسين عبد السالم، ياسين عبد السالم يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ط1 ،1995، 
ص:157- 158.

)2(  يف االقتصاد، ص: 159.
)3(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 158.

)4(  يف االقتصاد، ص: 19.
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لمحاصرة  الضرورية  والهبة  والتعبئة  القومة  »إن  اإليمان:  روح  على  القومة  ويبني 
الباطل المنكر وتقويض حصونه، ثم لبناء صرح الحق لبنة لبنة بجهاد ال يكل لن نشم 
لها رائحة إال بروح اإليمان ودعاء أهل اإليمان«)1( ولها ضوابط »وإن للقومة والتعبئة 
والمشاركة العامة لضوابط ال تستقيم إال هبا«)2( هي الجد واالنضباط والصدق: »ما هو 
الدنيا صنف من  أبناء  اللعب من  يهوون  اللعب، من  يهوى  األمر تحرر على لعب من 
البشر غير صنف من حياهتم هذه جد ألن طلبهم لآلخرة ويقينهم هبا إيمان صادق وسعي 
به من  الراحة واللعب والتسويف ليكون سعيهم عمال صالحا يخرجون  يبذلون  دائب 

الدنيا إلى رحاب الجنة.«)3(

العليل  الجسم  ينهض  والتغيير: »وال  اإلرادية  والحركة  النهضة  القومة:  معاين  ومن 
تغييرا  تعني  والقومة  المشلول.  يتحرك  وال  إرادية،  حركة  تعني  والقومة  المفكك، 
للمنكر، وال يغير المنكر من ال يعرف المنكر يف أسبابه، ودخائله، وماضيه، وحاضره، 
وحماته. القومة تعني جهادا منظما، وال جهاد بدون تربية األمة وتعبئتها للجهاد المرير 

الطويل.«)4(

المستمرة،  الجهادية  والتعبئة  الظلم  على  والقيام  القلبية  اليقظة  القومة  تعني  إذن 
وتغيير المنكر والنهضة والحركة والتزام مبدأ الشورى بين المسلمين، وتحرير الطاقات 
والمبادرات والعقول من التبعية والجمود والخرافة واإللحاد. يقودها أهل القرآن وجند 
اهلل بما تربوا عليه من بذل وخدمة واحتمال واحتضان، وتحرير االقتصاد لبناء مجتمع 

متماسك البنيان، متعاضد أهله على نور من اهلل وبصيرة...

)1(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: 79.
)2(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص:97.
)3(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: 97.

)4(  ياسين عبد السالم،رجال القومة واإلصالح، ص: 26.
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النصال الع�ش

شعب  »لإليمان  وقال:  اإليمان  عن  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  تحدث 
يلزم  ما  اإليمان  شعب  أعمال  ومن  شعبة.  وسبعين  بضع  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حصرها 
المؤمن مرة يف العمر كالحج، ومنها ما يلزم مرة يف السنة كصوم رمضان، ومنها ما هو 
موقوت مضبوط كالصالة والزكاة، ومنها ما يسنح يف أوانه وبمناسبته كعيادة المريض، 
وتشييع الجنازة، ومنها ما هو فرصة دائمة كإماطة األذى عن الطريق، ومنها ما هو صفة 

نفسية مصاحبة كالحياء، ومنها ما ينبغي أن يصبح عادة راسخة كقول: ال إله إال اهلل.«)1(

تلخص الخصال العشر شعب اإليمان، وتركز مفهوما محوريا هو المنهاج النبوي، 
اإلسالم  كتاب  ففي  األولى،  كتاباته  منذ  عنها  الحديث  اهلل  رحمه  األستاذ  تناول  وقد 
بين الدعوة والدولة تحدث عنها مربزا معانيها،)2( ويف كتاب اإلسالم غدا،)3( أكد على 
أهميتها يف مركزية التغيير،ويف كتاب المنهاج النبوي خصص الفصل الخامس للحديث 
من  والجهاد  والبناء  للرتبية  كأسس  عنها  الحديث  وأسهب  العشر،)4(  الخصال  عن 

الناحيتين التنظيمية والرتبوية. وبنى المنظومة الوعظية على أساسها.)5(

المرئية  وشرائطه  وخطاباته  ورسائله  كتاباته  يف  الفرصة  سنحت  كلما  أنه  والحقيقة 
والمسموعة إال وتحدث عن الخصال العشر باعتبارها شعب اإليمان التي تنتظم صعدا 
من الصحبة وصوال إلى الجهاد، فهي تتأسس على مجموع شعب اإليمان كما وردت يف 
حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة 

)1(  ياسين عبد السالم، يوم المؤمن وليلته، ص: 4.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص: 214- 217.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 47 - 132، و188 - 302.
)4(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، من ص: 122 إلى ص 459.

)5(  انظر المنظومة الوعظية، لألستاذ عبد السالم ياسين، من ص: 34 إلى ص: 67.
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األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان.«)1(  

فقد جعل األستاذ عبد السالم ياسين  $ الخصال العشر سبعا وسبعين شعبة، منطلقا 
من حصر الحليمي والبيهقي لها يف هذا العدد، وأجملها يف عشر فئات: »فلكثرة العدد 
نقسم الشعب يف تصنيفها إلى عشر فئات، تكون كل فئة منها خصلة، لتقارب موضوعها 
الطريق، عشر  السلوكي.«)2( وقد سماها »عشر صوى على  اإليماين ومرماها  ومغزاها 
خطى، عشر مجموعات من الشعب« )3( مؤصلة من القرآن الكريم وسنة النبي األمين، 
يقول األستاذ المرشد $: »وما أتينا بشيء يف ترتيبنا لشعب اإليمان إال مِن قال اهلل وقال 
العشر تكون »مضمون اإلسالم ومحتوى  الخصال  الشعب وهي  فهذه  اهلل.«)4(  رسول 
اإليمان. ويكون ترتيبها معراجا إحسانيا يرتفع عليه المؤمن وجماعة المؤمنين من نقطة 
البداية يف الحياة، يف حضن الوالدين، إلى مقام الشهادة يف سبيل اهلل يف ساحة الجهاد«)5(و 
لذلك فهي تعين على السلوك، وتفيد المنخرط يف سلك المقتحمين العقبات إلى اهلل، 
المنهاج  أساس  كذلك  بكوهنا  منسجمة  معنوية  عملية...  روحية  خلقية  »مقوالت  إهنا 
والصدق،  والذكر،  والجماعة،  الصحبة  هي  ثالث  أمهات  وفيها  وغايته«)6(،  واتجاهه 
و»السبعة الباقية مظاهر تطبيقية لمن جمع الخصال الثالث األمهات«)7( ويعترب الخصال 
العشر »ليست إال المضمون القرآين النبوي كمنهاج اقتحام العقبة«)8(  فهي ترتبط باقتحام 
العقبة، إذ ال يمكن تحصيل هذه الخصال إال باقتحام عقبات النفس والهوى والمعيقات 
يف  ترتدد  التي  السلوكية  واألنماط  الخلقية  الصفات  »لب  فهي  والنفسية.  االجتماعية 

كتاب  صحيحه  يف  ومسلم  رقم:9،  اإليمان،  أمور  باب  اإليمان،  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه    )1(
اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها، رقم:35 .

)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 119.
)3(   المنهاج النبوي، ص: 119.

)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:76.

)5(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص:75.
)6(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:43.

)7(  اإلسالم غدا، ص:44.
)8(  اإلسالم غدا، ص: 45.
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القرآن والسنة«)1(. وهي تتدرج  من الخطاب القرآين لإلنسان وندبه إياه القتحام العقبة 
بالمرحمة.  وتواصوا  بالصرب  وتواصوا  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  من  والكينونة 

ويقدم لكل خصلة معنى موجزا يف نحو قوله:

الدعوة  أهل  األخيار،  صحبة  الخصلة  هذه  وتتضمن  والجماعة:  الصحبة   -1«
الصادقين، واالنتقال من اإلسالم الفردي إلى اإلسالم الجماعي.

2 - الذكر: بمعناه األعم الشامل.

3 - الصدق: خروج عن خصال النفاق.

4 - البذل: بذل المال والنفس.

5 -  العلم: العلم المنجي أوال: وهو علم بشريعة اهلل، ثم العلم الدنيوي) الحكمة 
العملية( .

6 - العمل: العبادي على الكتاب والسنة، والعمل المنضبط المنتج المنظم، والعمل 
الدائب )العمل المخلص هلل(.

7 - السمت: سمت المؤمن القوي الجميل النظيف المهيب، وسمت الجماعة يف 
مجلسها ونديها. 

8 - التؤدة: األناة والصرب وتحمل األذى،معالجة الدعوة إلى اهلل بال عنف.

بمعنى صدق  أقول   ( اآلخرة.  الدنيا عن  تزيغنا  أال  االقتصاد:  معنى  االقتصاد:   - 9
التوجه(.

10 - الجهاد: بذل الجهد باستمرار، لتكون كلمة اهلل هي العليا، وجهادنا هو القيام 
بالقسط واستشهاد به بين الناس.«)2(

النبوي مفصلة ويف اإلحسان مختصرة  المنهاج  وقد أوضح شعب اإليمان يف كتابه 

)1(  اإلسالم غدا، ص: 46.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص:214 - 217.
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ومن ذلك قوله: »يف تصنيفي لشعب اإليمان أعطيت لألفعال الشرعية واألوامر اإللهية 
الفكري  السطحي  للتيار  ِغالبا  الصدارة  والذكر  والجماعة  للصحبة  هِة  الموجِّ والنبوية 
مفهوما  للذكر  أعطي  »الذكر« ثالث عشرة شعبة،  وأدرجت تحت خصلة  النصوصي. 
واسعا يشمل كل العبادات الموصولة الواصلة بين العبد وربه. هذه الشعب هي: ال إله 
إال اهلل، ثم صالة الفريضة، ثم النوافل، ثم تالوة القرآن، ثم مداومة الذكر، ثم مجالس 
اإليمان، ثم التأسي بأذكار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم الدعاء بآدابه السنية، ثم التأسي باألدعية 
النبوية، ثم الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم التوبة واالستغفار، ثم الخوف والرجاء، ثم ذكر 

الموت وما بعده.«)1(

ركائز اإليمان يف خصلة الصدق إحدى عشرة ركيزة: اإليمان باهلل عز وجل وبغيبه، 
وهي تحقيق شهادة أن ال إله إال اهلل التي ينطق هبا لسان المسلم وينعقد عليها قلب المؤمن 
َته، منها طعامه وشرابه. اإليمان بالغيب يتضمن اإليمان بالمالئكة والكتب  فتكون هي قوَّ
النية واإلخالص، ثم  باليوم اآلخر، ثم  والرسل والقدر خيره وشره. ثم ركيزة اإليمان 
الصدق، ثم النصيحة، ثم األمانة والوفاء بالعهد، ثم سالمة القلب، ثم الهجرة إلى اهلل 
بشرى  عاجل  وهي  الصالحة  الرؤيا  تصديق  ثم  الشجاعة،  ثم  نصرهتما،  ثم  ورسوله، 

المؤمن وَوحي اهلل المنامي لعباده الصالحين كرامًة من أجلِّ الكرامات.)2(

يف  للنظر  جعلتها  اإليمان  شعب  من  شعب  خمس  »البذل«  خصلة  يف  صنفت  وقد 
رغبات  المادي  الجانب  يستوعب  لكيال  الالزمة  الرتبية  وفهم  للحياة  المادي  الجانب 
المسلم يف المجتمع اإلسالمي، ولكيال ُيظلم يف األرض مستضَعف يف رزقه، ولكي ال 
يؤول فقر الفقير به إلى الكفر، ولكيال ُيطغَي الغنى األغنياَء، فُيرتفوا يف النِّعم ويعيثوا يف 
األرض فسادا... هذه الشعب اإليمانية الخمس هي: الزكاة والصدقة، ثم الكرم والنفقة 
قسمة  ثم  الطعام،  إطعام  ثم  والمساكين،  واليتامى  القربى  ذوي  إيتاء  ثم  اهلل،  سبيل  يف 

المال.)3(

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 239 - 240.
)2(  اإلحسان، ج1، ص: 425.

)3(  اإلحسان، ج1، ص: 511- 512.
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لما صنفت شعب اإليمان رتبت من اإليمان طلب العلم وبذله، ثم التعلم والتعليم 
بآدابه الشرعية، ثم تعلم القرآن وتعليمه، ثم تعلم الحديث الشريف واتباع السنة النبوية، 

ثم التعليم بالخطابة، ثم التعليم بالمواعظ والقصص.)1(
جمعت بحول اهلل يف خصلة »العمل« سبع شعب من شعب اإليمان هي: التكسب، 
وطلب الحالل، والعدل، وإماطة األذى عن الطريق، والتواصي بالحق والصرب، وتأييد 

اهلل عز وجل عباَده المجاهدين بالغيب، وجعُله سبحانه الربكة يف أرزاقهم.)2(
تشمل  اإليمان  شعب  من  شعب  سبع  الحسن«  »السمت  خصلة  يف  جمعت  وقد 
الظواهر الحسنة للدين، هي: الطهارة والنظافة، ثم آداب اللباس، ثم السمت الحسن، 
أقصد الهيئة الحسنة، والبشر، ثم الحياء، ثم آداب المعاشرة، ثم الجمعة والعيدان، ثم 

عمارة المساجد.)3(

التؤدة وفروعها  يف السلوك االجتماعي العام، ويف األخالق الخاصة تتجلى خصلة 
المؤمن  الناس ويف قدرة  من صرب ومصابرة ومثابرة وتحمل واستمرار وكف عن أذى 
والمحسن على ضبط النفس وامتالك زمامها بما ال يقدر عليه المسلم الذي ال مروءة له، 

والمسلم الذي ال يذكر اهلل إال قليال وال يستحضر اآلخرة.)4(

هي:  شعب.  ثالث  اإليمان  لشعب  تصنيفي  يف  »االقتصاد«  خصلة  يف  جمعت  وقد 
حفظ المال، والزهد والتقلل، ثم الخوف من غرور الدنيا.

ولكل من هذه الشعب، ولسائر ما صنفته منها، وجه للسياسة والتنظيم ووجه للرتبية 
التي هي محور المعركة.)5(

كنت صنفت تحت خصلة الجهاد ست شعب من شعب اإليمان هي: الحج والعمرة، 

)1(   اإلحسان، ج2، ص: 93.
)2(  اإلحسان، ج2، ص: 186.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2 ص: 278.
)4(  اإلحسان، ج2، ص: 307.
)5(  اإلحسان، ج2، ص: 450.
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الخالفة  ثم  الجهاد،  يف  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  التأسي  ثم  اهلل،  سبيل  يف  الجهاد  ثم 
واإلمارة، ثم المبايعة والطاعة، ثم الدعوة إلى اهلل عز وجل.

الوالء  مراسيم  المتكاملة معها هي  اإليمان  لة لشعب  المكمِّ اإليمانية  األعمال  هذه 
هلل عز وجل والطاعة له. مناُطها ذمة المؤمن وقيمتها الروحية التي هبا يكون لها المغزى 
صحبها  ما  هي  وجل،  عز  اهلل  عند  والقبول  المالئكة  سجالت  يف  والخلود  الدنيا  يف 
ِمَن   ُ اللّ  

ُ
ل بَّ

َ
َيَتق ا  َ َّ ﴿ِإ�ن تقوى.  من  صحبها  وما  أدائها،  عند  الجالل  رب  هلل  إخالص  من 

)2(».)1(﴾ َ ن ِق�ي تَّ ُ الْ

والحياء، مطلق الحياء، شعبة من شعب اإليمان كما جاء يف صحيح مسلم. والحياء 
من اهلل عز وجل درجة إحسانية منه. وللحياء بشتى درجاته المكانة الطيبة يف ضبط أقوال 

المؤمن والمحسن، وضبط أفعالهما، وإضفاء السكينة والوقار على شخصيتهما.)3(

إن لهذه الخصال مجتمعة تأثيرا كبيرا يف الرتبية المتكاملة المتوازنة، فإذا كان لرتبية 
العقل حتى يشتغل يف خدمة القلب وخدمة األهداف اإليمانية اإلحسانية وسائلها، وكان 
المتمّثلِة يف  العالية  الطبع على الشجاعة  لرتبية الشهوة وإحصاهنا مثُل ذلك، فإن لرتبية 
امتالك النفس عند الغضب طُرُقها. يجمع كل هذه الرتبية سلوك شعب اإليمان ومعارج 
اإلحسان حتى يصفو القلب وَتستقيم وجهته هلل عز وجل، فيكون هو األميَر ال الرعونة 

النفسية، وال الشهوُة، وال اإلسراع إلى البطش.)4(

تربية وتنظيما، وجعل لكل  اثنين متالزمين  وقد تحدث عن كل خصلة من جانبين 
خصلة جملة من الشعب تندرج تحتها تكون معها روافد أساسة من روافد هنر اإليمان،على 
السالك إلى اهلل أن يحصل منها مجموعا طيبا. وإن تفاوت جند اهلل يف ذلك، فالمؤمنون: 
»يتفاوتون يف اإليمان وخصال الخير، فال ننتظر أن تعطينا الرتبية رجاال يف نفس المستوى 

)1(  سورة المائدة: 27.
)2(  اإلحسان، ج2، ص: 519-518.

)3(  اإلحسان، ج2، ص: 307.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 318.
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يف كل الجوانب«)1(.ويجعل هذه الخصال منهاجا للرتبية والتنظيم: »الخصال العشر-
منهاج تربية وتنظيم، وحكم، وسلوك  وتحت كل منها عدة شعب من شعب اإليمان– 

إلى اهلل تشمل كل الفرض والنفل والسنة والندب«.)2(

اإليمانية،  الرتبية  تكون  أن  »فنريد  اإليمانية:  الرتبية  تنبني  الخصال  فعلى ضوء هذه 
وعباداته.«)3(  وعواطفه،  وحركاته،  اإليمان،  معاين  لكل  جامعين  الجهادي،  والتنظيم 
البضع والسبعون  وهي ضرورية للطامح يف مقامات اإلحسان: »وسائر شعب اإليمان 
ركائز سلوكية ال يمكن لطامح يف مقامات اإلحسان وسلوك طريق العرفان أن يتجاوزها 
أو أن يتنكبها وإال كان كمن يبني على غير أساس«)4(، ولذلك خصص كتاب اإلحسان 
للحديث عن الخصال العشر من منظور تربوي محض ألهنا: »تشكل تصورا تسلسليا 
يغطي موقف اإلنسان يف الجماعة، وموقفه من العقالنية، وموقفه من اهلل ومن العادة.«)5( 
وقد جعل لها فضائل يف االقتحام وطلب وجه اهلل تعالى كما يف قوله: »بفضائل الصحبة 
والتؤدة،  الحسن،  والسمت  العمل،  والعلم،و  والبذل،  والصدق،  والذكر،  والجماعة، 
واالقتصاد، والجهاد. اقتحاما للعقبة وطلبا لوجه اهلل جل وعال، ال تدحرجا على مهاوي 
السهولة والرخاوة وكراهية المساكين والغفلة عن اهلل والكذب والشح والجهل والكسل 
األقدس  الواجب  وتضييع  الشيطان  خطوات  واتباع  والهيجان  الحضارية  والتبعية 

واجب الجهاد.«)6(

العقبة  القتحام  إياه  وندبه  لإلنسان  القرآين  الخطاب  من  العشر  الخصال  وتتدرج 
بالمرحمة.  وتواصوا  بالصرب  وتواصوا  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  من  والكينونة 
معراجا  ترتيبها  ويكون  اإليمان.  ومحتوى  اإلسالم  مضمون  اإليمان  ُشعب  فتكون 

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:116.
)2(  المنهاج النبوي، ص:120.
)3(  المنهاج النبوي، ص:115.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص:253.
)5(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:44 - 45.

)6(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 15.
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حضن  يف  الحياة،  يف  البداية  نقطة  من  المؤمنين  وجماعة  المؤمن  عليه  يرتفع  إحسانيا 
الوالدين، إلى مقام الشهادة يف سبيل الّله يف ساحة الجهاد. فكأن الخصال العشر مراحل 

على الطريق، ومراحل صعود يف العقبة.

ِة 
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َ
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قلوهبم  يف  حققوا  قوم  إلى  انعطافا  إال  يأيت  ال  عنه  الناتج  والتثبيت  َبَناٍن﴾)1(   
َّ ُ

لك ْم  ُ ْ ِم�ن

ويقُتلون  ويقاتلون  قوم مسلحين يضربون  اإليمان،  اإليمان ويف سلوكهم شعب  معاين 
وإعدادهم  إيماهنم  جزاء  وُيَوفَّْون  األرض،  يف  اهلل  قانون  عليهم  يجري  قوم  ويقتلون. 
القوة خصوصيات منها تنزل التأييد الغيبي الذي يتفاوت زيادة ونقصانا بزيادة اإليمان 

واإلعداد ونقصهما.)2(

وخير ما نختم به حديثنا عن الخصال العشر ما ورد على قلم ولسان األستاذ المرشد 
$ من حديث عنها يف وصيته، وهي  وصية ُكتِبت ليلة األحد 25 ذي الحجة 1422 
الليل  من  الخير  الثلث  ساعة  واإلجابة  الفضل  ساعة  من  قريبا  والنصف  الثالثة  الساعة 

حين يتجلى ربنا عز وجل بالعطاء السمح الجزيل.

»أوصي بالصحبة والجماعة، بالصحبة يف الجماعة.

كان من قبلنَا رحمهم اهلل ورفع درجاهتم يتفرد منهم الطالب الراغب السائر تأخذ بيده 
ر اهلل قلبه من العارفين باهلل مشايخ الرتبية. ولمستقبل دعوتنا نرجو من اهلل نور  يُد فرد نوَّ
التعاون  يلهمهم  أوليائه وأن  أفراد  ُيفيض رحمته على  أن  السماوات واألرض سبحانه 
على الرب والتقوى، برِّ هداية الخلق لصحبٍة ُتؤلف القلوب، ال يضيرها أن كان ُحبُّ زيد 
والجماعة  حبة  الصُّ تكون  أن  الوهاب  الملك  من  الرجاء  أرجح من حبه خالد.  لعمرو 
تكون  أن  الوهاب  الملك  وجل  عز  اهلل  من  نرجو  واإلحسان،  العدل  تالزم  متالزمين 
يف  واإلحسان  العدل  تالزم  واإلحسان  العدل  جماعة  يف  متالزمين  والجماعة  الصحبة 

)1(  سورة األنفال: 12.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص:11.
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كتاب اهلل عز وجل ويف شعارنا، ال تطغ جذبة سابح يف األنوار على شريعة قول اهلل عز 
وجل: واتمروا بينكم بمعروف .

أوصي أن يدعَو أحبابي إخواين ربنا عز وجل أن يمسك وحدة الصحبة والجماعة كما 
يمسك السماوات واألرض أن تزوال.

يف  آحاده  مفصلة  هي  كما  بالذكر  وأوصي  والخالء.  المالء  يف  اهلل  بذكر  أوصي 
خصلة »الذكر«.

وأوصي بالصدق مع الصادقين صربا ومصابرة وحمال وتحمال. فما الكينونة الصابرة 
مع الصادقين باألمر الهين. طاش ما عاش من زعم أنه صادق ثم عَثر أول ما برز أمامه 

نتوء من نتوءات العقبة. عقبة أمر اهلل عز وجل عباده أن يقتحموها.

الزكاة  وتصريف  الزكاة  أداء  على  الدقيق  والحرص  والصدقة  بالبذل  وأوصي 
المال  له من  فرد  تعالى على كل  اهلل  فريضًة من  الزكاة.  الزكاة يف مستحقات  وتوظيف 

والمتاع نصاب، ونظاما لسد ثغرات الفاقة والحاجة يف دولة العدل.

وأوصي بطلب العلم، العلم الضامَن من َسعاَدة اآلخرِة كل فرد فرد، وأوصي بطلب 
الرشيدة عقول  القوية واألموال  السواعد  تبنيها قبل  الضامنة قوة األمة،  الكونية  العلوم 

منّظِّمٌة صانعة مخرتعة.

وأوصي بالعمل الصالح، انطالقا من صالح المؤمن والمؤمنة يف عبادهتما وتقرهبما 
إلى اهلل عز وجل زلفى بالفرض والنفل، وتوجها بالُجهد العامل البعيد النظر الصابر على 
مشاق الطريق لجمع شتات األمة وبناء وحدهتا َلبِنة لبنًة حتى يرتفع صرح الخالفة على 
منهاج النبوة التي بَِها َوَعَدنا من ال ينطق عن الهوى مبشرا بَغد اإلسالم الذي ال ريب فيه 

كما هي الساعة والبعث والنشر والحشر والجنة والنار حقائق ال ريب فيها.

ومظهرهما  والمؤمنة  المؤمن  ُخلق  يف  الجميل  السمت  اإلسالم،  بسمت  وأوصي 
الناس وأفكار  الناس وتشعث أخالق  الناس عن ضوضاء  بين  نتميز شامة  ومخربهما. 
الناس، وحديث الناس وإعالم الناس ولهو الناس وعبث الناس. نعوذ باهلل من الوسواس 
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الخناس الذي يوسوس يف صدور الناس من الِجنة والناس.

وأوصي بالتؤدة رائدا حكيما، وباالقتصاد توجها سليما، وبالجهاد يف سبيل اهلل جهاد 
القوي الذي ال يعنُف، الرفيق الذي ال يضُعف.

بالٍء  اإللهي،  البالء  بأصناف  يمور  عالم  يف  والجهاد  واالقتصاد  بالتؤدة  وأوصي 
شاء،  كيف  شاء  متى  الحق  اهلل  وُيحق  وجماعة.   ً أفرادا  األمة  به  وجل  عز  اهلل  يمحص 

وينصر اهلل من شاء وكيف شاء متى شاء«.)1(

يتم االهتداء هبا يف  الوسائل ألهنا صوى  المفاهيم  الخصال ضمن  أدرجنا هذه  وقد 
الطريق.

ومجموع هذه المفاهيم الوسائل تؤدي إلى تحقيق الخالفة الثانية، ودولة القرآن وما 
يرتبط هبا من إحقاق للعدل وتثبيت لإلحسان وهو ما سنراه يف الفصل التالي.

)1(  وصية اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل، ص: 18- 22.
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تحقيق  إلى  العشر  والخصال  والقومة  والمنهاج  العقبة  اقتحام  المفاهيم  تسعى 
غايات جاء هبا القرآن الكريم مفصلة من خالل أخبار الرسل واألنبياء والصحابة الكرام 

محواراها العدل واإلحسان وأساسها دولة القرآن. 

الفة أو دولة القرآن الن

اِت  اِلَ الصَّ وا 
ُ
ل ِ

َ
ْ َو� ِمنكُ آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
ال  ُ اللَّ  

َ
ينطلق األستاذ المرشد من قوله تعالى: ﴿َوَعد

ْرِض 
ْأَ

َن ال ُك ّمِ
َ
أ

َ
نش

َ
ُهۖ  ُهَو أ ُْ

�ي
َ
ٍ غ

َٰ
ْن ِإل كُ ّمِ

َ
 َما ل

وا اللََّ
ُ

ْرِض﴾)1( وقوله تعالى: ﴿اْعُبد
أَ ْ
ي ال ِ

ن
ْم � ُ َّ �ن

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
ل

ا﴾)2(ويحدد معناهما بقوله: »كلمة استخلف مثل كلمة استعمر وردتا يف  َ ِف�ي  ْ ُ
َواْسَتْعَمَرك

القرآن بصيغة فعلية تتضمن حريف السين والتاء ويقول النحاة إن السين والتاء يف صيغة 
وا 

ُ
ل ِ

َ
ْ َو� نَ آَمُنوا ِمنكُ ِذ�ي

َّ
ُ ال  اللَّ

َ
استفعل تدل على الطلب ففعل استخلف يف قوله تعالى: ﴿َوَعد

ْرِض﴾ )3(يعني طلب منكم أن تكونوا خلفاء ويف قوله جل شأنه 
أَ ْ
ي ال ِ

ن
ْم � ُ َّ �ن

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
اِت ل اِلَ الصَّ

 
ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
ۖ ُهَو أ ُه  ُ �يْ

َ
ٍ غ

َٰ
ْن ِإل ّمِ  

ُ
ك

َ
َ َما ل وا اللَّ

ُ
حكاية لخطاب نبيه صالح عليه السالم قومه: ﴿اْعُبد

ا﴾)4(يدل فعل استعمر على طلب اهلل عز وجل من المومنين أن  َ ْ ِف�ي ُ
ْرِض َواْسَتْعَمَرك

أَ ْ
َن ال ّمِ

المرشد  فيها ويبتغوا فيها من فضل اهلل.«)5( ويختار األستاذ  يعمروا األرض ويصلحوا 
تعريف ابن خلدون للخالفة يف مقدمة كتابه العرب ص 338: »والخالفة هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي يف مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة. فهي يف الحقيقة خالفة عن 
صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به«.)6( وبذلك يميزها عن الملك الذي 
ورد معناه يف سؤال عمر رضي اهلل عنه لسلمان: »أملك أنا أم خليفة؟ فأجابه: إن أنت 

)1(  سورة النور:55.
)2(  سورة هود:61.

)3(  سورة النور:55.
)4(  سورة هود:61.

)5(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 173.
)6(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص:13.
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جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر، ثم وضعته يف غير حقه، فأنت ملك 
غير خليفة.«)1( 

وقد تنبه بعض صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى الفرق بين الخالفة وبين الملك كما جاء يف 
الحديث الذي ذكره سعيد عن سفينة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الخالفة يف 
أمتي ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك« قال سعيد بن جهمان ثم قال: )أي سفينة(: أمسك 
)أي احسب يف أصابعك(: خالفة أبي بكر، خالفة عمر، وخالفة عثمان ثم قال أمسك 
خالفة علي. فوجدناها ثالثين سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخالفة 
نقضت  بل  انتقضت،  نعم  الملوك!«)2(  ملوك، شر  بل هم  الزرقاء!  بنو  قال كذبوا  فيهم 
منربه،  يقول من على  من  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجاء  وفاة رسول  من  ثالثين سنة  بعد  الحكم  عروة 
ورسوله  اهلل  وعد  ما  أن  العقالء  من  فيعي  يسمع  من  ولكل  يومئذ  للناس  مسجده،  من 
حق، وأن الخالفة األولى أقربها السيف، وأن الحاكم العاض يحكم هبواه، وعصبيته، 
به  أمر  بإحسان  القرآن، وال  بعدل  القرآن، وال  أهل  بشورى  بالقرآن، وال  وجربوته، ال 

القرآن، وال برعاية لتقوى اهلل. ضرب األعناق! ودواء األمة السيف!)3(

لذلك فقد أول السلف حديث الخالفة تأويال شّرعوا فيه للملك العاض ولم ينتبهوا 
إلى ما فيه من شر: «وحين بشر بالخالفة الثانية على منهاج النبوة. نجد مثال رواية تحدثنا 
ونظام  وسياسته  زماهنم  مواقع  من  أسالفنا  فيفهمها  العضوض  أو  العاض  الملك  عن 
حكمه والجو العام فيه، ومن مواقع اهتمامهم وهمهم وهمتهم وإشفاقهم على أنفسهم 
وعلى األمة. يؤولون تلك الرواية على أن ذكر الملك العضوض تشريع له وإيصاء به. 
يتضمن  إلخبار  ستقع،  بكارثة  إخبار  أنه  على  الشريف  الحديث  فهم  من  نجد  نكاد  ال 

تحذيرا.«)4(

بن  يزيد  بن  »الوليد  أن:  أمية  بني  فساد حكم  الذهب يف  ذكر صاحب شذرات  وقد 

)1(  الخالفة والملك، ص:11. 
)2(  حديث إسناده حسن رواه أبو داود والرتمذي وصححه ابن حبان.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 31.
)4(  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 18.
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عبد الملك بن مروان نموذج الملك الساقط. كان »ماجنا سفيها يشرب الخمر، ويقطع 
دهره باللهو والغزل. ويقول أشعار المغنين، ويعمل فيها األلحان«. وكان يجاهر بفسقه 
ان إلى عاصمة الملك من كل  ى. وكان أوَل من حمل المغنين والُمجَّ يَتَخفَّ وزندقته ال 
األقطار. وَيْروي المؤرخون أن كفره بلغ به أن عزم على بناء سطح الكعبة قبة يشرب فيها 
الخمر. وال يتسع المقام هنا وال يسمح التعفف أن نذكر كالمه الساقط. تكفي قصة كفره 
ُعُه  يوم فتح المصحف يستفتح بآياته، فقرأ آيات هتدد بالعذاب وهي قوله تعالى: ﴿ َيَتَجرَّ

 )1(.﴾ ٌ
ِليظ

َ
اٌب غ

َ
ٍت ۖ َوِمن َوَراِئِه َعذ ّيِ

َ
ٍن َوَما ُهَو �بِ

َ
ِ َماك

ّ ُ
 ِمن لك

ُ
ْوت َ ِتيِه الْ

ْ أ ُه َو�يَ
ُ
ُد ُيِسيغ

َ
 َياك

َ
َول

فقال شعرا:

ــيـــد ــــ ــنـ ــــ ــار عـ ــ ــبـ ــ ــــ ــ ــجـ ــ عـــــنـــــيـــــدهتــــــــــــددين بـ جـــــبـــــار  ذاك  أنـــــــا  ــا  ـــ ــه ف
ــيـــــد.)2(فــــــإن القــــيــــت ربــــــك يــــــوم حــشــر الــولـــ مـزقـني  رب  ــا  ي فـقـل 

ويعلق األستاذ عبد السالم ياسين $ على ذلك بقوله: »تصور ما تكون عليه أحوال 
الدولة وأموال األمة وأعراضها تحت غالم هالك مهلك مثل هذا. كان يبيع الرتب المدنية 
والعسكرية ويجبي األموال لينفقها على سفهاء بالطه ومحظياته. توج فساده بأن أرغم 
الناس على بيعة صبيين بوالية العهد بعده.«)3( وهذا يفسر الحديث الذي رواه البخاري 
أبي هريرة يف  قال: »كنت جالسا مع  قال: أخربين جدي  بن عمرو بن سعيد  عن سعيد 
المصدوق  الصادق  سمعت  هريرة:  أبو  قال  مروان.  ومعنا  بالمدينة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مسجد 
يقول: »َهَلَكُة أمتي على يدْي ِغْلَمٍة من قريش. فقال مروان: لعنة اهلل عليهم ِغْلَمًة! فقال 
أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فالن، بني فالن، لفعلت«. فكنت أخرج مع جدي إلى 
بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤالء أن يكونوا 
منهم! قلنا: أنت أعلم«.)4( ومن هنا تتضح لنا معالم الفرق بين الخالفة وبين الملك.فإذا 

)1(  سورة إبراهيم: 15 - 16.
القادر  1986، تحقيق عبد  )2(  الحنبلي الدمشقي ابن العماد، شذرات الذهب، دار ابن كثير دمشق، ط1، 

األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، ج1، ص:170 - 171.
)3(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 23.

)4(  والحديث عند اإلمام أحمد من طرق متعددة.
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كان الملك يغلب عليه الوراثة والفساد والجور والعض والجرب، فإن العلماء قد اتفقوا 
على: »أن الخالفة ال تكون بالنص والوصية، لكن باختيار األمة. ونَفْوا األحاديث الدالة 
على غير ذلك. ويستدل بقول أبي بكر الباقالين يف كتاب التمهيد: »إن سأل سائل فقال: 
ما الدليل على ما تذهبون إليه من االختيار لألمة وإبطال النص على إمام ُمعيَّن؟ قيل له: 
الدليل على هذا أنه إذا فسد النَّصُّ صح االختيار. ألن األمة متفقٌة على أنه ليس طريُق 

إثباِت اإلمامة إال هذين الطريقين. ومتى فسد أحدهما صح اآلخر««.)1(

اليوم ممن ال  المسلمين وعلمائهم  كّتاب  كثير من  اهلل على  ويعيب  األستاذ رحمه 
بالخالفة الحق.  يزالون يدافعون عن الخالفة األموية والعباسية والعثمانية، فيلحقوهنا 
وكأن األمة اختارت يزيد والوليد وغلمة قريش. وكأن العض والجرب اللذين أخرب هبما 

الصادق األمين ملسو هيلع هللا ىلص وشجبهما وعاهبما لم يحدثا.)2( 

إلحياء  إال  الخالفة  يرون  ال  كانوا  الراشدين  الخلفاء  أن  أيضا  الخالفة  معالم  ومن 
العدُل،  بالمؤمنين. سيرُتهم  المسلمين. وكانوا أهل رأفة  الدين وال اإلمارة إال لصالح 
وقولهم الفصل. وقضاؤهم الحق. وكالمهم الصدُق. وقد لبسوا الُمسوح والصوف.كما 
يذكر ذلك القاضي الماوردي. وكان خلفاء النبوة عدوال يف األموال من جملة ما حازوا 

من فضل. فقد أحيوا الدين روحا وجسما، عدال واقتصادا، دعوة وجهادا.)3(

وقد كان الصحابة يتدافعوهنا ويشفقون منها إلحساسهم بعظم المسؤولية وخوفا من 
أخذت  أين  ظننتم  كنتم  إن  الناس!  أيها  »يا  قال:  أنه  عنه  اهلل  رضي  بكر  أبي  عن  تبعتها 
خالفتكم رغبة فيها أو إرادَة استئثاٍر عليكم وعلى المسلمين، فال والذي نفسي بيده ما 
أخذهتا رغبة فيها، وال استئثارا عليكم، وال على أحد من المسلمين. وال حرصت عليه 
ليلة وال يوما قط. وال سألت اهلل سرا وال عالنية. ولقد تقلدت أمرا عظيما ال طاقة لي 
به إال أن يعين اهلل. وَلَوِدْدُت أهنا إلى أيٍّ من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على أن َيْعِدَل فيها. 

)1(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 47.
)2(  ياسين عبد اهلل السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 1432 - 

2012، ص: 30.
)3(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 11.
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أنا رجل منكم«. ويف  فإنما  فادفعوا لمن أحببتم،  بيعَة لكم عندي.  ! وال  َردٌّ إليكم  فهي 
أبي  بن  إليه علي  فقام  فُأقيَله؟«  فقال: »هل من كارٍه  بكر خطب  أبا  أن  للعشاري  رواية 
طالب كرم اهلل وجهه فقال: »ال واهلل ال ُنقيلك وال َنْسَتِقيُلك! من ذا الذي ُيَؤخرك وقد 

مك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟«. قدَّ

وأخرج ابن راَهوْيه وابن َخْيثمة أن أبا بكر رضي اهلل عنه حين اسُتْخلَِف قعد يف بيته 
هذا  كلفتني  »أنت  وقال:  يلومه،  عليه  فأقبل  عنه،  اهلل  رضي  عمر  عليه  فدخل  حزينا. 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أّن رسول  ما علمت  »أو  له عمر:  فقال  الناس.  بين  الحكم  إليه  األمر!« وشكا 
قال: »إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران. وإن اجتهد فأخطأ الحق فله أجر 
َل على أبي بكر رضي اهلل عنه«.وهكذا كان يسند بعضه بعضا يف أمر  واحد؟« فكأنه سهَّ
مما  وهذا  تعالى.)1(  اهلل  رحمه  األستاذ  يؤكد  كما  فريدة  ظاهرة  والحق.وهذه  الصالح 
يحتاجه الخليفة المبتلى هبا، رجال أقوياء يعينونه عليها ويسندون ظهره، وينصحون له، 

كما سنرى ذلك يف حديثنا عن القيادة يف الفصل الخامس إن شاء اهلل.

كما يؤكد على أن بالقرآن الكريم تكون الخالفة الثانية، خلقا ثانيا للمسلم بعد خلقه 
المطهرة  وبالسنة  أوله«)2(  بدأ  كما  المسلم  الخلق  ثاين  اهلل  يعيد  بالقرآن  »كذلك  األول 
يكون الهدي وتجاوز العقبات الكثيرة: »وكذلك بمنهاجه ملسو هيلع هللا ىلص يضع عنا وعن كل جيل 
النفوس  تغم  التي  واألنانيات  والعادات  الذهنيات  ركام  والنبوة  الوحي  هبدي  يهتدي 

والعقول وتحجبها عن نور الوحي.«)3( 

ويربط األستاذ المرشد بين األصول والوسائل والغايات، استشرافا للخالفة يف قوله: 
بعلمها،  والعقل  بنورها،  القلُب  يستنير  ْرعة،  الشِّ قواعد  من  المنهاجية  ُخطانا  »تنطلق 
والنّظر بمفاهيمها، واإلرادة بحافزها وداعيها وندائها، لنقتحم العقبة إلى اهلل عز وجل.

هكذا نفكر وهكذا نعمل. والخالفة على منهاج النبوة هي األفق.«)4(  

)1(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 14.
)2(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 118. 

)3(  محنة العقل المسلم، ص: 118.
)4(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 24.
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ولذلك يعترب أن الخالفة دواء لداء األمم: »حتى نعالج الداء من جذوره التي وصفها 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا داء األمم بالعالج الذي وصفه وهو الخالفة على منهاج النبوة وما 
يالزمها ويسبقها ويواكبها من تربية وشورى وعدل وإحسان.«)1(وما يميز الخالفة الثانية 
معاين  من  معنى  ما  إسالمية  لثورة  يكون  أنه  »يظن  فال:  الربانية  هو  النبوة:  منهاج  على 
الخالفة الثانية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إن لم يكن الربانية الجامعة لما شاء اهلل من أجزاء النبوة سمة 
بارزة يف دعوة الخالفة، وتربيتها، وفراسة رجالها...أعني أن الخالفة الثانية على منهاج 
السنة  وسياجها  ومضموهنا  عمومها  التي  الربانية  خصائص  فيها  تظهر  أن  بد  ال  النبوة 
أي  َما  إسالمية''  ''لثورة  يكون  أنه  نظن  »ال  بقوله:  يؤكده  ما  وهو  الكاملة.«)2(  المطهرة 
معنى من معاين الخالفة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إن لم تكن الربانية الجامعة لما شاء اهلل من أجزاء 
النبوة سمًة بارزة يف دعوة الخالفة، وتربيتها، وفراسة رجالها.«)3( وقادة الخالفة الثانية 
يتصفون هبذه الصفة ألنه: »لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها. والخالفة 

الثانية على منهاج النبوة لن تكون كذلك إال إن قادها الربانيون أولياء اهلل.«)4(

إذن فالخالفة تقوم على الربانية والشورى كما تقوم على العدل واإلحسان، وسنرى 
تفصيل ذلك يف النقطتين اآلتيتين بإذن اهلل تعالى.

)1(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 212.  
)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص:53.

)3(  اإلحسان، ج2، ص: 53. 
)4(  اإلحسان، ج1، ص: 251.
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األستاذ عبد السالم ياسين القارئ إلى تدبرها والوقوف معها الستخالص السياق الذي 
اآلية  من  ابتداء  الديمقراطي  الفاضل  أخي  »اقرأ،  المسلمين:  عند  الشورى  فيه  وردت 
عار  ووصمة  تاريخية،  وهدة  أي  من  لرتى  اقرأ  مصحفك.  يف  الشورى  سورة  من   36
على الجبين، وانحطاط خلقي، وتشرذم يف األقطار، ونكارٍة يف الدنيا وحقارة، يجب أن 
نستيقظ ونتطهر ونرتفع ونجتمع وننجمع ونتعزز لكي نسمو إلى مستوى السياق الحيايت 
آيات  إليه  تنادينا  الذي  اآلخر  واليوم  باهلل  واإليمان  الخلقي  والقانون  الحيايت  والنظام 
سورة الشورى، ينادينا إليه القرآن، يدعونا إليه داعي اهلل.«)2( ويشرع يف تأصيل المفهوم 
وسياقه العام،  ويستخلص ضوابط الشورى الشرعية وأساساهتا كما نقرأ معه: »السياق 
الذي يندرج فيه حكم الشورى، كما بسطه اهلل عز وجل لنا يف سورة الشورى، يسير على 
منهاجه مؤمنون ومؤمنات«)3( سياق تحكمه الربانية يف عناصر متسلسلة ومرتابطة فيما 
بينها: »هذه الصفات مرتبة على اإليمان. يف دولة القرآن والشورى يتعامل أهل اإليمان 
ويجتنبون  التوكل،  حق  اهلل  على  يتوكلون  فهم  اإليمان،  بمقتضى  بالقسط  القائمون 
كبائر اإلثم والفواحش، يتطهرون منها، وُيطهرون منها المجتمع. وهم رفيقون باألمة، 
بالعقوبة.  يعالجوها  أن  قبل  وحنو  بتؤدة  المجتمع  أمراض  يعالجون  صابرون،  رحماء 
ِفُرون﴾ صفة 

ْ
َيغ  ْ

ُ
ِضُبوا ه

َ
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َ
ال نقلص معاين القران العظيم إلى التعامل الفردي. ﴿ َوِإذ

)1(  سورة الشورى: 36 - 38.
)2(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1994، ص: 10.

)3(  الشورى والديمقراطية، ص:13. 
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تسري يف الكيان المؤمن كله، فردا وجماعة حاكما ومحكوما.«)1( فيجعلها مؤسسة على 
أعمال قلبية وخلقية وعقلية وعملية.)2( ويف إطار الحوار يرفع من شأن الشورى مقارنة  
بالديمقراطية بقوله لمن يحاج فيها: »ما نفعل -ويحكم !- ونحن َمَثلنا األعلى ما قرأتم 
الشعب  أنكرنا  إن  نفعل  ما  الشورى، وشرف محتدها، وربانية سياقها؟  من سمو روح 
الديمقراطية  الِعْبَء على سماحتكم  ونلقي  الحكم  من  يدنا  ننفض  أن  إال  انتخابنا  بعد 
لنتفرغ لرتبية الشعب حتى تكون استجابته هلل تعالى ال لنا، وحتى يتحلى بصفات أهل 
اإليمان، وحتى يكون الحكم بما أنزل اهلل من الشورى والعدل واإلحسان مطلبًا له يعبد 

اهلل بالرغبة فيه كما يعبده بالصالة واإلنفاق يف سبيل اهلل.« )3(

تفكير  تميز  واجبة  فضائل  تسعة  بين  »التشاور«  »ُأدِرَج  قوله:  يف  السياق  هذا  ويبين 
المؤمن وعاطفته وسلوكه، وكذا تفكير وعاطفة وسلوك المجتمع المسلم. فاإلخالص 
والعفو،  للتسامح  مالزم  المنكر  عن  واالمتناع  أوامره،  اتباع  عن  ينفك  ال  وجل  عز  هلل 
والنداء الذي يرفعه المؤذن خمس مرات يف اليوم والتلبية التي يرددها المؤمن المتجه إلى 
المسجد واجب وفضيلة لهما من المرتبة ما للشورى، كما أن البذل واالقتصاد يحفظان 
الظلم.  ومقاومة  نفسه  عن  للدفاع  دائما  المتأهب  حقوقه،  على  الغيور  المسلم  توازن 
الكل مرتابط متالحم، والشورى ال يمكن عزلها عن سياقها الخلقي والروحي.«)4( وهي 
بذلك تختلف عن الديمقراطية التي: »ال تنفك تعلن على لسان أشد أبنائها إخالصًا لها 
أهنا يف أمس الحاجة إلى التخلق. وال عجب فقد ولدت عارية من كل كساء خلقي، خالية 
يتظالموا ولكي ال يسود  الناس لكي ال  من كل حقيقة روحية.«)5( فهي »تواضع عليها 
معروف  قانون  يكون  ولكي  واالقتصادية.  واالجتماعية  السياسية  عالقتهم  االستبداد 
يضمن مصالح الجميع، أو على األصح مصالح الطبقة السائدة، هو المطبق، ال اإلرادة 

 ،1994  ،1 البيضاء، مطبوعات األفق، ط  الدار  الديمقراطيين،  )1(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء 
ص: 66.

)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج 2، ص:163.
)3(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص:68.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص: 321.
)5(  اإلسالم والحداثة، ص: 322.
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المفروضة بالنار والحديد.«)1(

»والشورى عبادة قبل كل شيء وأمر إلهي، وصفة إيمانية تتوج صفات أخرى تتكامل 
اآليات  سياق  يف  الواردة  الصفات  تلك  من  صفة  انخرمت  متى  وتتساند.  وتتضايف 
األربعة الكريمة فَسمِّ نظامك ما شئت غير هذه الصفات مرتبة على اإليمان.«)2( »إن أهل 
اإليمان والشورى قوم استجابوا لرهبم. سمعوا الدعوة، واستيقظوا، ولبوا النداء. فمما 
يعبدون اهلل به أهنم يقيمون الصالة كما يقيمون الشورى، وينفقون مما رزقهم اهلل زكاة 
الواصل  اإليماين  الشورى وسياقها  )...( هذه روح  وبذال سخيا  عاما،  وبرا  مفروضة، 
العباد آخرة ودنيًا، توكال ورفقا، صالة وشورى«.)3( والشورى يف األمر الخاص والعام 

والحكم دين من الدين.)4(

ويعتربها أصال يف اختيار اإلمام الخليفة أو الحاكم: »نستخلص من هذا أن االستخالف 
قد يكون توجيها الختيار األمة يساعد على االستقرار. لكنه إن تم استبدادًا من اإلمام 
يف  »واجبة  يجعلها:  كما  الشورى.«)5(  واألصل  الكارثة.  نحو  مزلقة  يصبح  أن  يوشك 
العام وهو نصب اإلمام )...( والشورى ملزمة وإال كانت عبثا )...( والشورى  الشأن 
اهلل وسنة  كتاب  أو هني يف  أمر  من  ينزل نص  لم  ما  اإلمامة«)6(ويف حالة  مقام  نازلة من 
الطرباين  »روى  العاملين:  أي  العابدين  الفقهاء  بين  الشورى  االجتهاد  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله 
رحمه اهلل يف الكبير عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال علي: يا رسول اهلل ! أرأيت 
إن َعَرَض لنا أمٌر لم ينـزل فيه القرآن، ولم تمض فيه سنة منك؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تجعلونه شورى 
ٍة«. وأخرج يف األوسط بسند صحيح  بين العابدين من المومنين، وال تقُضونه برأِي خاصَّ
عن علي رضي اهلل عنه قال: قلت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن نزل بنا أمٌر ليس فيه بيان أمر وال هني 
فما تأمرنا؟ فقال: »تشاوروا الفقهاء والعابدين وال تجعلونه برأي خاصة«هذان الحديثان 

)1(   ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص:64 - 65.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص:65 - 66.

)3(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: 66.
)4(  وصية اإلمام المجدد رحمه اهلل، ص: 12.

)5(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 74 - 75.
)6(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 164.
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الشريفان يخصصان الشورى فيما لم يجئ فيه نص. لكنَّ منطوَق الحديثين ومفهومهما 
يعطيان أصلين عظيمين: أولهما أن االجتهاد يكون شورى، والثاين أن شورى االجتهاد 
»العلماء  هم:  الشورى  فأهل  واإليمان.«)1(  العلم  شرطان:  عابدين.  فقهاَء  بين  تكون 
بالدين... ثم أهل الحل والعقد...ثم أهل الخربة والفن والدراية واإلدارة  والتنظيم.«)2( 

وخالصة القول إن: »الشورى طهارة وتطهر بين يدي العمل الصالح )...( الشورى 
إجماع ومقاربة لإلجماع، ومحاولة لإلجماع.«)3( 

ومن المفاهيم الحديثة  التي تقارب هذا المفهوم وتحضر يف مجاورة أو مقابلة معه، 
نجد مفهوم الديمقراطية الذي يؤثر بثقله السياسي والفكري يف عصرنا، ويزاحم المفهوم 
القول  القرآين لما له من مميزات كثيرة تحدث عنها األستاذ عبد السالم ياسين وبسط 
فيها، وهو أمٌر ال يمنع من الوقوف على معايبها لنشوئها يف تربة مغايرة للرتبة اإلسالمية 
يف  تاريخي  مخاض  من  نَتجْت  المفتاح  الديمقراطية/الكلمة  »هذه  فـ:  النبوية،  القرآنية 
ومناٍخ  َتأرَجحت،  العالم  يف  ُقوًى  وموازين  تغيرت،  ظروف  ويف  وانقضى،  مضى  زمن 
الواليات  يف  عليه  ومرت  عواصف،  والغربية  الشرقية  أوربا  يف  عليه  مرت  اجتماعي 
زمنا. الغرب  معاش  عليها  صَلح  وتعديالت.ديمقراطية  أزمات،  األمريكية  المتحدة 

يؤمنون  ال  الناس  عهد.وأصبح  أي  يف  انكشفت  مما  أكثر  اليوَم  معايُبها  وانكشفت 
الفوَضى  بمؤسساهتا، وال يزاولون طقوسها ويحرتمون قانوهنا إال ألنه ال بديل لها إال 
أصيلًة  وإليهم،  منهم  وهي  فضائح  من  تجني  لما  أهلها  فيها  زهَد  ديمقراطية  والعنف. 
ت برتبٍة ومياه أصيلة. ونستوردها نحن زنيمًة نقحمها على أهلينا. ونريد أن نتحدى  تغذَّ

هبا أزمات الحاضر وتقلبات المستقبل!

ال  تمزيقا.إذ  يزيدنا  زنيم  حكم  ونظام  ٍق  ُمَمزَّ بكيان  المستقبل  إلى  نتقدم  كيف 
الضروري  إن أهم عامل يجعل من  المستقبل!)4(  يرفضنا  إالَّ يف دولة قومية  ديمقراطية 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 240.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج 2، ص: 164 - 165.

)3(  اإلحسان، ج 2، ص: 162 - 163.
)4(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص: 312.
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التفكير بتبصر يف الديمقراطية كمفهوم وممارسة  نبتت يف أرض الاليكية هو أهنا ال تولي 
المصير  أن  نظرها  »بثاقب  فقد رأت:  بالدين،  تؤمن  االهتمام لآلخرة والمعاد، فهي ال 
االرتباط  مع  تتناىف  الحياة  وعقلنة  قرونا.  الكنيسة  فيها  اتَّجرْت  أسطورة  الموت  بعد 
التعايش  ضرورة  أن  النظر  الَحصيفة  الديمقراطية  ورأت  الكنسي،  والنفاق  بالخرافات 
مع أوهام الشعب تفرض اإلبقاء يف هوامش الحريات الشخصية على اختيار المواطن 
لدينه. ال شأن للدولة الديمقراطية )الالييكية طبعا وأصال حتى يقنعنا الفضالء بخالف 
لتنايف  حذر  منظور  من  معها  التعامل  يمكن  فالديمقراطية  وبذلك  بالدين.«)1(  ذلك( 
مبادئها الاليكية مع التصور اإلسالمي الذي يربط بين الدين والدنيا، وهذا ما قد يجعلها 
يف تقابل مع الشورى، كما سبق أن رأيناه يف سياق الشورى. فهي أصل من األصول الثابتة 
يف اإلسالم هبا يتم اختيار اإلمام وهبا يكون االجتهاد وعلى أساسها ينبني العدل ويتحقق 

األمن واالستقرار، وفق مستلزمات حددها المولى عز وجل يف كتابه العزيز.

)1(  الشورى والديمقراطية، ص:44.
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الــعــدل
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ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ال إِ

ْ
ِل َوال

ْ
َعد

ْ
ل ُمُر �بِ
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َّ

يورد قوله تعالى: ﴿ِإن
للعدل  اللغوي  المعنى  تحديد  يف  ويستحضر   )1(﴾ َ
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ْ
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َ
ْنك ُ َوالْ

تعريف الراغب األصفهاين له: »فالعدل هو التقسيط على سواء.«)2( ويبين أن مادة عدل  
ِل 

ْ
َعد

ْ
ل �بِ ُمُر 

أْ �يَ  َ اللَّ  
َّ

الجور يف مثل قوله تعالى: ﴿ِإن العدل ضد  القرآن: «بمعنى  ذكرت يف 
 )3(﴾ َ
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َ
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َّ

وقوله سبحانه: ﴿ِإن
مثل  يف  الشرك  إلى  باهلل  واالعرتاف  اإلنصاف  عن  الميالن  بمعنى  وجاءت  ِل﴾)4( 

ْ
َعد

ْ
ل �بِ

﴾، ويورد كلمة قسط التي تفيد:«اإلنصاف  َ
ون

ُ
ْم َيْعِدل ِ ِ
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َ
ف

َ
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َّ
َّ ال ُ قوله عز من قائل: ﴿�ش

بُّ  ِ
ُ
َ �ي  اللَّ

َّ
ۚ ِإن ِقْسِط 

ْ
ل �بِ م  ُ َبْي�نَ  

ُ
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َ
ف َت  ْ  َحكَ

ْ
يف الحكم والقسمة يف مثل قوله تعالى: ﴿َوِإن

وا 
ُ
ْوف

َ
ِقْسِط﴾، وقوله سبحانه: ﴿َوأ

ْ
ل َيَتاَمٰ �بِ

ْ
وُموا ِلل

ُ
ق
َ
ن ت

َ
﴾، وقوله تبارك وتعالى: ﴿َوأ َ ن ِسِط�ي

ْ
ق ُ الْ

قسط  وكلمة  والقضاء  للحكم  العدل  كلمة  يخصص  لكنه  ِقْسِط﴾.)5( 
ْ
ل �بِ  

َ
ان نَ �ي ِ

ْ
َوامل  

َ
ْيل

َ
ك

ْ
ال

العدل  عن  حديثنا  يختلط  «لكيال  بقوله:  التخصيص  هذا  ويربر  القسمة،  يف  لإلنصاف 
القاضي  »عدل  عدلين:  العدل  فيجعل  االقتصادي.«)6(  االجتماعي  والعدل  الحكمي 
والحاكم، يطبقان شرع اهلل عز وجل يف إعطاء حقوق العباد وإنصاف بعضهم من بعض، 
وعدل القسمة االقتصادية االجتماعية.« )7(و هما »عدالن متالزمان عدل الحكم وعدل 
القسمة)8( بل هما مطلبان شرعيان: »كال الكلمتين تدل على التسوية بين طرفين. لكن 

)1(  سورة النحل: 90.
)2(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ط1، 1995، ص: 190.

)3(  سورة النحل: 90.

)4(  سورة النساء: 57.
)5(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 189.

)6(  يف االقتصاد، ص: 190.

)7(  يف االقتصاد، ص: 189.
)8(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:250.
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نخصص لنلح على أن القسمة العادلة للمال واألرزاق مطلب شرعي ال يقل أهمية عن 
مطلب العدل الحكمي والقضائي.«)1(ويؤكد على وجوب إقامة ميزان العدل والقسط 
بين األغنياء والفقراء، واألقارب واألباعد، بال حلف، وال هوى نفس، وال رغبة انتقام.
 

ُ
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َ
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َ
 �ي
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َّ
ا ال َ �يُّ

َ
انطالقا من قوله تعالى: ﴿�يَ أ

وا﴾.)2( ونراه يربط بين العدل والقسط وبين القيام هلل والشهادة، كما يف 
ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ٰ أ ْوٍم َعلَ

َ
ق

اِميـَن  وَّ
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ُ
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ُ
قائل:﴿ ك من  عز  قوله  ِقْسِط﴾)3(ويف 
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ُ
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ُ
﴿ك تعالى:  قوله 

 َ ن
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َ
﴾)4(« ويف اآليتين الكريمتين إسناد القيام هلل عز وجل يف قوله:﴿ ق ِ

َّ
اَء ِلل

َ
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ل �بِ

العدل  أن  يتضح  وهكذا   )5(».﴾ ِ
َّ

ِلل اَء 
َ

د َ ُ قوله:﴿�ش يف  سبحانه  له  الشهادة  وإسناد   ﴾ ِ
َّ

ِلل

والقسط يرتبطان بالقيام والقومة، كما يرتبطان كما سنرى باإلحسان، فال يحسن المرء 
وبطنه جائعة.

عمدتنا  أن  نأخذ  هذا  »فمن  تعالى:  هلل  اإلخالص  هو  والقسط  العدل  إقامة  ودعامة 
ولسان ميزاننا يف إقامة العدل والقسط هو إخالصنا الوجهة هلل عز وجل، ذلك اإلخالص 
القسمة.«)6( ويف  الحكم والجور يف  الظلم يف  الهوى ومن  الميل مع  يعصمنا من  الذي 
ويستدل  موضعه«)7(  غير  يف  الشيء  وضع  »لغة  يعرفه:  الذي  الظلم  هناك  العدل  مقابل 
ْوًما 

َ
َها ق

َ
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َ
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على سوء عاقبة الظالمين بقوله تعالى:﴿َوك
لقمان:  تعالى من سورة  بقوله  باهلل، مستدال  الشرك  الظلم  أعظم  أن  ﴾)8(.ويعترب  َ ن ِر�ي

َ
آخ

حكيم  إليه  ذهب  ما  ويستحضر  الظلم.  أوجه  تتفرع  فعنه   )9(﴾ ٌ َعِظ�ي  ٌ لْ
ُ

ظ
َ
ل  

َ
ك ْ ِ

ّ ال�ش  
َّ

﴿ ِإن

)1(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 190.
)2(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:191.

)3(  سورة المائدة: 9.
)4(  سورة النساء: 134 . 

)5(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 191.
)6(  يف االقتصاد، ص: 192.
)7(  يف االقتصاد، ص: 196.

)8(  سورة األنبياء: 11.
)9(  سورة لقمان:12.
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العمران)1(بينما  بخراب  مؤذن  الظلم  أن  يرى  الذي  مقدمته  يف  خلدون  ابن  المؤرخين 
»إقامة العدل والقسط ركن ركين يف صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتهما مدار صالح 
الحكم، واالقتصاد، والشورى، واإلدارة، واألمر كله.«)2( لذلك فالعدل »أم المصالح 
التي يقصد إليها الشرع. هو ُصلب الدين، وحوله ُتطيُف هموُم المسلمين، وبه بعث اهلل 
الرسل والنبيين، مبشرين ومنذرين.«)3(.وعدل الحاكم شرط للسلطان الشوري وعماده 
ن 
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َ
ٰ أ ِت ِإلَ
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وتعالى: ﴿ِإن
التنفيذ، قال اهلل  القوة يف  إلى  إلهي يحتاج  ﴾)5( وهو »فرض وأمر  َ
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َ
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فرٌض أكيٌد به بعث اهلل الرسل يدعون إليه. وأنزَل معهم الكتاب والبينات تؤكد الدعوة 
وتلح عليها.«)7( و»أمٌر إلهي مؤكد. ما جاء تكليف يف القرآن بصيغة »أمر« كما جاء يف 

شأن العدل. وما خالف العدل من قول وعمل فهو من أمر الشيطان ووسوسته.«)8(  

 إن العدل من شعب اإليمان الوارد ذكرها يف خصلة العمل، به يكون السبيل إلحقاق 
المحتاج  فيوىف  بالقسط،  القرآن  ميزان  ينصب  أن  »العدل  أن:  ذلك  ونشرها،  الحقوق 
والفقير حقهما، وهتذب فضول أموال الغني. وعدل الشريعة بعدل القاضي والحاكم، إن 

)1(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 197.
)2(  يف االقتصاد، ص:190.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 202.
)4(  سورة النساء: 57.
)5(  سورة النحل:90.

)6(  سورة الحديد: 24.
)7(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 202.

)8(  العدل، ص: 203.
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كان الحاكم والقاضي أخوين للمسكين والمحتاج ال حليفين للمستكرب واإلقطاعي«)1( 
كما  اليدوية  المسكينة  العجوز  خدمة  يف  والقضاء  اإلدارة  تكون  »أن  سبيل:  أيضا  وهو 
تحت  الدولة  إمكانيات  توضع  أن  العدل  والحاكم.  والغني  المتعلم  خدمة  يف  يكونان 
تصرف الشعب، فتبنى دور بسيطة صحية بدل أن تبنى للمرتفين والموظفين القصور.«)2( 
و»العدل االجتماعي طلبة كل المستضعفين وطلبتنا.والعدل القضائي شرط فيه مشروط 
هما عدالن متالزمان: عدل الحكم وعدل القسمة، ويف الشريعة السمحة سعة إلنصاف 
المستضعفين، وإقامة توازن إسالمي يف االقتصاد إن كان الحاكم مقسطا وموفقا. فجند 
اهلل يوم يولون السلطان موفقون إن شاء اهلل بتأييد من عند موالهم، وعليهم بذل الجهد 
ليؤسسوا مراقبة صارمة تمكن من تطبيق حكم اهلل.«)3( و: »ال معنى للعدل الدنيوي إال 
من كونه تيسيرًا للمسافر يصون مسيرته إلى الدار اآلخرة أن يفتنه عنها هم الرزق وظلم 
يوم  اإلسالميين  من  المنشود  »العدل  الخالفة  دولة  يف  استقرار  عامل  الناس.«)4(وهو 
يتسلمون مقاليد السلطان هو عدل يستقر به المجتمع، وتتضافر به الجهود، وتتوحد عليه 
الوسائل.«)5( واألمن واالستقرار يساعدان على عمارة األرض،  له  األهداف، وتسخر 
ويحدد أربعة شروط إلقامة العدل يف األرض هي: »االستقراُر على الشورى... المشاركة 
العامة يف تنظيم الجهود لبناء القاعدة االقتصادية الضرورية ليكون لنا، يف يدنا، من مال 
اهلل ما ننفق وُنؤيت... شرط اتضاح األهداف... شرط مالءمة الوسائل المتاحة لألهداف 
اإلسالمية العمرانية األخوية.«)6( وعليه فالعدل يرتبط بمفهوم آخر هو العمران األخوي 
مربوَطْين  »لحضارة«  العصري  والمدلول  »لعمران«  الخلدوينّ  المدلول  يشمل  الذي 
رين المتحضرين على منهاج السكة المستقبلية العابرة من الدنيا  بتوّجه القاصدين المعمِّ
 ِ

َّ
 الل

َ
ا َيْعُمُر َمَساِجد َ َّ لآلخرة، مربوطين بمعاين ِعمارة المساجد الوارِد فيها قوله تعالى:﴿ ِإ�ن

)1(  ياسين عبد السالم،المنهاج النبوي ص:251. 
)2(  المنهاج النبوي، ص:251. 
)3(  المنهاج النبوي، ص:250.
)4(  المنهاج النبوي، ص: 251

)5(  ياسين عبد السالم، العدل، ص:204.وانظر يف االقتصاد، ص:194.
)6(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 183-184.
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﴾)1(«)2( مربوطين بالكلمة القرآنية التي بلغ هبا العبد الصالح سيدنا صالح عليه  َ ن ْهَتِد�ي ُ الْ

 ْ ُ
ْرِض َواْسَتْعَمَرك

أَ ْ
َن ال  ّمِ

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
السالم قومه بمراد اهلل الشرعي من المؤمنين إذ قال لهم: ﴿ُهَو أ

يٌب﴾)3(«)4(  عمران يقوم على الرحمة والرفق  بِ
ُّ

يٌب م ِر
َ
ي ق ِ

ّ
 َر�ب

َّ
ْيِه ۚ ِإن

َ
وُبوا ِإل

ُ
َّ ت ُ ِفُروُه �ش

ْ
اْسَتغ

َ
ا ف َ ِف�ي

واألخوة »عمران العدل واإلحسان ينبغي أن يبُسط لألخوة بين التائبين المتحررين من 
اهلل  قال  الرحمة.  بِساط  الغابوي  والمَعاِش  الوضعي  والقانون  المادية  الحضارة  سياق 
 
َ
ة

َ
اك الزَّ ُوا 

َ
َوآت  

َ
ة

َ
ال الصَّ اُموا 

َ
ق
َ
َوأ ُبوا 

�ةَ ِإن 
َ
تعالى يوجه تعاملنا مع من جاء من شرك إلسالم: ﴿ف

)6(»)5(.﴾ ِ
ن �ي ِ

ّ
ي الد ِ

ن
� ْ كُ

ُ
َوان

ْ
ِإخ

َ
ف

وأم خصائصه: »المواطنة القلبية اإليمانية بين المسلمين... ِسَمُتها النفسية السلوكية 
اإلقالع عن حب الدنيا والتحرُر من العبودية للهوى.«)7( فيه »المرجعية المطلقة لِشْرعة 
تعطينا  حميد،  عزيز  من  تنزيال  خلفها،  من  وال  يديها  بين  من  الباطل  يأتيها  ال  التي  اهلل 
على  ربه  إلى  الصائر  المؤمن  لحركة  العالم،  هذا  يف  اإلنسان  لحركة  والمعنى  الِوْجهة 
الرسل  بعد  المكلَّفين  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  وحركة  األبدية،  السعادة  طريق 

عليهم السالم بشهادة الحق وإقامة الِقسط يف األرض وتبليغ رسالة اإلسالم.«)8(

وعلى مقدار نشر العدل يف األرض تتحرر النفوس، وتتلقى األمر اإللهي بنية التنفيذ، 
فيتالزم العدل مع مفهوم منهاجي أساس ويلتصق به، هو مفهوم اإلحسان.

)1(   سورة التوبة:18.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 176.

)3(  سورة هود: 60.
)4(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 176.

)5(  سورة التوبة: 11.
)6(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 177.

)7(  العدل، ص: 180.
)8(  العدل، ص: 23.
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يرد ذكر اإلحسان يف قول اهلل تعالى من سورة النحل: ﴿ِإن
﴾)1(. ويورد األستاذ عبد السالم ياسين 
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يف كتابه اإلحسان معاين اإلحسان يف قوله:  »لفظ اإلحسان يدل على معان ثالثة ورد هبا 
القرآن ووردت هبا السنة:

1 – اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك.)2( ومن أجل العبادة 
الدعاء والثقة بالوعد.)3( 

والمسلمين  والمساكين  واليتامى  واألقربين  والوالدين  الناس  إلى  اإلحسان   –  2
وسائر الخلق أجمعين.

3- إحسان العمل وإتقانه وإصالحه سواء العمل العبادي أو العادي أو المعاماليت 
»)4(، ومنه أن تتقن الفنون البشرية المتاحة المسخرة لتمتد يد القوة المعدة سببا واصال 

بين السماء واألرض.«)5(

بُّ  ُِ �ي  
ُ

﴿َوالّل تعالى:  )6(وقوله   ﴾ َ ن ْحِسِن�ي ُ الْ بُّ  ِ
ُ
�ي  َ اللَّ  

َّ
﴿ِإن تعالى:  قوله  من  وينطلق 

كلمة  مشتقات  بين  ينتقل  ثم  متكرر.«)8(  اإلحسان  على  »حض  ويقول:   )7(﴾ ن ْحِسِن�ي ُ الْ

 – المحسنون   – إحسانا    - حسنا   – أحسن  تعالى:  اهلل  كتاب  يف  وردت  كما  اإلحسان 

)1(  سورة النحل: 90.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 17.

)3(   ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص:10.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 17 .

)5(  ياسين عبد السالم،سنة اهلل، ص: 10 .
)6(  سورة البقرة: 194.

)7(  سورة آل عمران: 134- 148.
)8(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج1، ص: 18.
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ويذكر   – الحسنة  الموعظة   – الحسنى  األسماء  الحسنى-    - حسنة    - المحسنات 
مرادفات اإلحسان مما سمي يف االصطالح التاريخي تصوفا منها التزكية والتطهر وفقه 
يجعل  الذي  االعتصام  كتابه  يف  األصولي  الشاطبي  بتحديد  ويستدل  والرتبية،  السلوك 
التصوف قسمين أحدهما التخلق بكل خلق سني والثاين أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه، 

وهما يف التحقيق إلى معنى واحد.«)1( 

ويحدد حقيقة اإلحسان يف قوله: »فإن اإلحسان ما هو معنى عائم هكذا عام الداللة 
األهمية  لها  التقوى  يف  ودرجة  الدين  يف  رتبة  اإلحسان  بل  اللغوي،  المدلول  بعموم 
الرجال.«)2(  من  العالية  الهمم  ذوي  نظر  ومحط  الغايات،  غاية  اإلحسان  القصوى. 
كأنك  اهلل  تعبد  أن  »اإلحسان  ألن:  الغايات  المفاهيم  ضمن  اإلحسان  أدرجنا  ولذلك 
بال  إيمان  ال  تحليقا،  ال  عليهما  وبناء  فوقهما  واإليمان،  اإلسالم  بعد  ثالثة  درجة  تراه 
إسالم وال إحسان بال إيمان.«)3( وهذا يف معناه األول)4(، ومن معانيه اإلحسان القلبي 
الذي يتجسد:«يف مظهرين يسميان لغة وشرعا إحسانا: أحدهما الرب والعطاء والسخاء 
والمواساة والعطف والحنان، واآلخر إتقان العمل كل عمل، إتقانه نية ليتقبله اهلل الذي 
إنما يتقبل من المتقين، وإتقانه إنجازا وتنظيما ليحصل األثر النفسي يف العبادة الفردية 

واألثر السياسي االقتصادي االجتماعي يف العبادات الجهادية.«)5(
 واإلحسان عماد دولة القرآن: »إنما عماد دولة القرآن اإلحسان.« )6(وهو وسيلة لفهم 
القرآن واالستدالل بآياته وآيات اهلل يف الكون: »اإلحسان درجة فوق اإليمان واالهتداء 
بالقرآن واالسرتحام به واالستدالل بآياته الحكيمة وآيات اهلل يف الكون ال يحق لنا منه 
نصيب إال بمقدار ما معنا من إحسان«)7( وعليه نجد اإلحسان مرتبطا باالجتهاد الذي 

)1(  اإلحسان، ج1، ص: 29.

)2(  اإلحسان، ج1، ص: 18.

)3(  اإلحسان، ج1، ص: 20.
)4(  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج1، ص: 168.

)5(  تنوير المومنات، ج1، ص: 168 - 169.
)6(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 25 - 26.

)7(  القرآن والنبوة، ص: 25.
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البد فيه من إتقان بمعناه المهاري والقلبي والعلمي الفردي والجماعي. »ليكون  السلوك 
اإلحساين عمال مصيريا رائده الفردي عبادة اهلل كأننا نراه ورائده الجماعي إتقان األعمال 

الجماعية لتحقيق إسالم العدل يف األرض وعمارهتا والخالفة فيها.«)1( 
ألن  تصوف،  كلمة  على  ويفضلها  النفس  تزكية  أو  اإلحسان  كلمة  األستاذ  ويختار 
بالرتبية  ترتبط  النفس  وتزكية  بالوحي،  تتعلق  ونبوية  قرآنية  حمولة  لها  اإلحسان  لفظة 
يحبون  ال  المذهب  أئمة  أن  على  ويؤكد  والتحلي،  التخلي  عملتي  عرب  والمجاهدة 
القابلية  مع  اإللهي  للنداء  االستجابة  أي  بالرتبية  اإلحسان  ويرتبط  تصوف.)2(  كلمة 
وتمثل  وتشبه  سماع  و»الرتبية  وتربية.«)3(  وَقُبول  سماع  »واإلحسان  والتنفيذ  للتغير 
وتشرب.«)4(، ويتساءل عن ما بين الكلمات التالية من عالقة: تصوف وإحسان وتزكية 
وتطهر يف إطار سؤال منهاجي بنائي: »ما هو التصوف وما بينه من عالقة وبين األلفاظ 
القرآنية النبوية مثل: إحسان، تزكية، أولياء، تقرب إلى اهلل، سابقون، مقربون، مِحبون، 
قال اهلل وقال رسول اهلل من  بما  العلماء  العلماء عن  َيرويه  العلم  بعد  محبوبون؟ وهل 
مطلب؟«)5( كما يتساءل عن عالقته بالتصوف: »ما عالقة التصوف، وهو لفظ محدث، 
باإلحسان وهو لفظ قرآين نبوي، وبالتزكية والتطهر؟«)6( »أين تقع مصطلحات القوم من 
اهتمامات العصر، ومن المستَقر القرآين النبوي، ومن النموذج الصحابي الجهادي؟ هذا 

هو سؤالنا يف هذا الكتاب«)7( أي كتاب اإلحسان.
 إنه يعارض استعمال مصطلح التصوف وال يدعو إليه:«لست أدعو إلى التصوف وال 
أحب االسم وال الشكل ألين ال أجدهما يف كتاب اهلل وسنة رسوله«)8( وقد رأيناه يف فصل 

سابق يدعو األجيال المقبلة إلى اقتحام العقبة ال إلى التصوف.

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان،ج 1، ص:97 - 98.
)2(  اإلحسان، ج 1، ص: 11.
)3(  اإلحسان، ج1، ص:81. 
)4(  اإلحسان، ج1، ص: 80.

)5(  اإلحسان، ج1، ص:8.
)6(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 138.

)7(  اإلحسان، ج 1، ص: 138.
)8(  اإلحسان، ج1، ص: 23، وانظر ص: 94.
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والمتصفح لكتاب اإلحسان يرى أن كل باب من أبوابه ال يكاد يخلو من االستدالل 
الكريم  القرآن  من  استشهادا  أو  أدعية  الكريم  بالقرآن  فيه  يفتتح  إذ  الكريم،  بالقرآن 

للموضوع المدروس.فهذه سمة هذا الكتاب وميزته.

أما العالقة بين المفهومين الرئيسين يف النظرية: العدل واإلحسان فهما لب النظرية 
وأساسها فقد: »توج اإلحساُن العدَل وتخلله وسكن بين ضلوعه«)1( وهما: »عماد دولة 

القرآن«)2( بل إن الدين هو العدل واإلحسان.

قد  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف  المفاتيح  المنهاجية  المفاهيم  إن  القول،  وخالصة 
انتظمت بين مفاهيم اعتربهنا وسائل من اقتحام العقبة وما يرتبط هبا من مفاهيم جزئية 
النداء واالستجابة والرحمة والحكمة، وارتباط هذه جميعا بالمنهاج والخصال العشر 
باعتبارها مدارج لرتبية جند اهلل، وارتباط القومة بكل ذلك. تمهيدا للمفاهيم المنهاجية 
بجناحين  وتحلق  الخالفة،  إلى  وتتطلع  الشورى،  ترتكز على  والتي  الغايات  المفاتيح 

اثنين هما العدل واإلحسان. 

واإلحسان:  العدل  بين  بالرتابط  يوصي  تعالى  اهلل  رحمه  المجدد  اإلمام  وصية  ويف 
الجهاد  ُيلهنا  فال  جماعتنا،  اسم  ويف  ربنا  كتاب  يف  اإلحسان  قرين  العدل  أن  »وأوصي 

المتواصل إلقامة دولة العدل يف أمتنا عن الجهاد الحثيث لِبلوغ مراتب اإلحسان«.)3(

»جماعة  المجدد $ يف كتابه  تناولها األستاذ  قرآنية أخرى  أن هناك مفاهيم  على 
المسلمين«، وقد تناول الحديث عنها يف كتب أخرى، وهي مفاهيم تنتمي إلى دولة القرآن 
مثل:مفهوم الوالية ومفهوم جماعة المسلمين ومفهوم القيادة، فما هي دالالهتا القرآنية؟

)1(  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات،ج1، ص: 168. 
)2(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 25 - 26.

)3(  وصية اإلمام المجدد رحمه اهلل، ص: 18.
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تـقـديــم

يعترب كتاب جماعة المسلمين ورابطتها لألستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل حلقة 
من سلسلة كتب دولة القرآن، ركز فيه على جماعة المسلمين، وما يرتبط هبا من مقومات 
إلى  االنتقال  قبل  القطرية  الجماعة  المستوى  على  والوحدة  والتأليف  والربط  الجمع 

تأليف الجماعات القطرية، وتوحيدها يف ظل الخالفة الثانية الموعودة إن شاء اهلل.

وقد وظفت يف هذا الكتاب مجموعة من المفاهيم أصل لها من القرآن الكريم ومن 
السنة النبوية ومن أقوال والدعاة والمفكرين والعلماء، نرى من الضروري الوقوف عليها 
لفهمها ولربط الجسور المعرفية مع مدلوالهتا، علما أن األستاذ رحمه اهلل يلح على أن 
ديننا  فقه  على  تساعد  فكرية  أدوات  يعطينا  القرآنية  بأصولها  وربطها  المعاين  »تدقيق 
والتميز عن التمريج الذي حدث يف لغتنا العزيزة من جراء احتكاكها بلغات جاهلية.«)1(

وقد اخرتنا الوقوف على مفاهيم أساسية، أصل لها األستاذ $ من القرآن وحدد 
لها معانيها اللغوية ودالالهتا المنهاجية، وامتداداهتا التاريخية، وأبعادها المعرفية، حددنا 
سميناها  القيادة  ومفهوم  المسلمين،  جماعة  ومفهوم  الوالية  مفهوم  هي  مفاهيم  ثالثة 
مفاهيم بانية يف الدولة القرآنية... مسرتشدين يف ذلك بما ورد يف هذا الكتاب وببعض ما 
جاء يف كتب أخرى من حديث عن هذه المفاهيم مما يسلط الضوء عليها ويجليها، على 
اعتبار أن كتابات األستاذ عبد السالم ياسين تشكل كال متكامال يخدم النظرية المنهاجية 

يف شموليتها.

 - 1432 األولى،  الطبعة  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  المسلمين ورابطتها،  السالم، جماعة  ياسين عبد    )1(
2011، ص: 51.
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ي هذا الكتاب
ن

املفاه�ي البانية �

له أهميته  الكتاب. والكشف عنها  باعتبارها مفاتيح لفهم  المفاهيم  وقفنا على هذه 
المنهاجية، ذلك أن هذه المفاهيم مرتكزات وأسس ينبني عليها التصور العام لجماعة 
جماعة  بناء  يف  المشارك  واإلنسان  القائد  باإلنسان  عالقتها  يف  ورابطتها  المسلمين 
المسلمين؟  جماعة  معنى  فما  الوالية،  هو  المتين  القلبي  الرباط  وبينهما  المسلمين، 
القائد  الرابط الذي يربط  القائد؟ وما  القيادة؟ وكيف يكون  وكيف تتأسس؟ وما معنى 

بجماعة المسلمين، وبينهم وبين بعضهم؟

وم الولية م�ن

الوالية  ولكون  الثاين(،  )الفصل  الكتاب  ترتيب  يف  أوال  لوروده  المفهوم  هبذا  بدأنا 
هي الرابط بين جماعة المسلمين بعضهم ببعض وبينهم وبين القيادة، كما يحدد ذلك 

األستاذ رحمه اهلل يف هذا الكتاب.

لقد انطلق األستاذ المرشد $ من اعتبار العنصر البشري وروابطه الركيزة األساسية 
يف بناء دولة القرآن، وأكد أن اهلل بعث رسوله ملسو هيلع هللا ىلص للبشرية جمعاء برسالة اإلخاء والوحدة، 
ونبذ العصبيات المفرقة واألنانيات الفردية والجماعية المستكربة، وهي صفات تنبني  
عليها الدولة القومية، وهذه كما يقول رحمه اهلل صيغة الدولة العصرية المستوردة من 
الغرب، فالقومية مرض غربي.)1( ويكون الوالء عند هؤالء القوميين المغربين »لألرض 
والماضي واألبطال ولكل شيء من دون اهلل«)2( وهذه الدولة القومية بواليتها لغير اهلل 
إدارهتا وتخطيطها  الخارجي ويف  اقتصادها وماليتها ووالئها  الجاهلية يف  تلبس مسوح 
واستنادها على الماضي... وتخالف شرع اهلل الذي دعا إلى اتخاذ اهلل ورسوله والمؤمنين 

)1(  ياسين عبد السالم،جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 44.
)2(  جماعة المسلمين، ص: 49.
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)العصرية(  القومية  الدولة  اختيارا يف  المتمثلة  الجاهلية  القطع مع  لذلك يجب  أولياء، 
والوصل مع جماعة المسلمين من خالل تغيير شامل لموقفنا من كل الخلق يف األرض 
والسماء يف الدنيا واآلخرة على ضوء موقفنا اإليماين من الخالق عز وجل، وموقفنا من 
رسله وكتبه وشرعه.«)1( وهذا يقتضي تميزا بين أولياء اهلل وأولياء الشيطان يف االنتماء 
والشعور يرتتب عليه اإلخالص لمن نواليه ونكون من حزبه ومن تم بذل المال والنفس 
من أجله. فالوالية هلل من أهم الروابط التي يقوم عليها بناء الجماعة .ففي المنهاج النبوي 
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الهجرة  أول  يتوارثون يف  والمهاجرون  األنصار  كان  فقد  الفرائض،  فقه يف  اآليات  »يف 
وحاجة المسلمين لتضامن اقتصادي ثم نسخ الحكم. أما فقه اآليات المحكم الذي ينير 
لنا مقتضيات وحدود وشروط الدخول يف جماعة المسلمين فهو مفصل بكل دقة.«)3( 
فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما أن الكافرين بينهم نوع من الوالء يرتتب عنه دعم 
بعضهم لبعض على قاعدة معاداة اهلل ورسوله والمؤمنين، فالبد من التوالي بين المؤمنين 
وُه 

ُ
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ْ
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َ
 ت

َّ
على قاعدة المحبة والهجرة والنصرة واالنتساب والعقيدة، وإال كانت فتنة  ﴿ِإل

﴾)4(. والوالية واليتان: عامة وهي والية المؤمنين بعضهم  ٌ ِب�ي
َ
َساٌد ك

َ
ْرِض َوف

أَ ْ
ي ال ِ

ن
� 

ٌ
ن ِفْتَنة

ُ
ك

َ
ت

ْوِلَياُء َبْعٍض﴾)5(. ووالية خاصة 
َ
ْم أ ُ ُ  َبْع�ن

ُ
ِمَنات

ْ
ؤ ُ  َوالْ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ لبعض كما يف قوله تعالى:  ﴿َوالْ

)1(   جماعة المسلمين، ص: 47.
)2(  األنفال: 73 - 76.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 55.
)4(  سورة األنفال: 73.

)5(  سورة التوبة: 71.
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كما تحددها أواخر سورة األنفال.)1(

الراغب  بكلمة ولَِي من مشتقات عند  يرتبط  للوالية وما  اللغوي  المعنى  وبعد ذكر 
والَوالية  الِوالية  مثل  ولَِي،  مادة  القرآن  غريب  يف  المفردات  معجمه  يف  األصفهاين 
والوالء والمواالة والولي والمولى،)2( والتي تعني »أن يحصل شيئان فصاعدا حصوال 
ليس بينهما ما ليس منهما. ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، 
ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة، والنصرة واالعتقاد.والِوالية بكسر الواو النصرة 
والَداللة  الِداللة  نحو  وفتحها  الواو  بكسر  الِوالية  وقيل  األمر.  توّلي  بفتحها  والَوالية 
بصيغ  الكريم  القران  يف  وردت  كما  الَوالية  معاين  يذكر  فهو  وفتحها.«)3(  الدال  بكسر 
متعددة التي تعني االنتساب والقرب والعقيدة والنصرة.)4( ومن ذلك قوله »الوالية قرب 
الوالية  تحصل  وبذلك  بينهم.«)5(  الجامع  األمر  ووحدة  وأخوة  وتناصر  المؤمنين  بين 
إبطال  المسؤولة عن  بالقرآن،  المخاطبة  المسلمين،  وتنظيم جماعة  تأليف  »من حيث 
الباطل وإحقاق الحق، عن تغيير المنكر وإحالل المعروف محله، أن المؤمنين الذين 
قطعوا حبال الجاهلية، وأبلوا البالء الحسن يف نصرة دين اهلل وإيواء القضية اإلسالمية 

هم وحدهم دون غيرهم من أعراب المسلمين أهل الوالية والحل والعقد.«)6(

وتقوم الوالية على الحب يف اهلل والبغض فيه، يقول يف المنهاج النبوي بعد قول اهلل 
َوة﴾)7( »فرباط األخوة والتحاب يف اهلل هو الطاقة التي ال تغلب. 

ْ
 ِإخ

َ
ا املؤِمُنون َ َّ تعالى: ﴿ِإ�ن

الجزئية  االنتماءات  تستقيم مع  واللغة، وال  القطر  تعرف حدود  اهلل ال  لكن األخوة يف 
لجماعة من المسلمين دون جماعة. فإذا تحدثنا عن تنظيم قطري فليس ذلك لنحصر 

)1(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 55.
)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 55 - 56. وجماعة المسلمين ورابطتها، ص:  50.

)3(  جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 50.
)4(  جماعة المسلمين ورابطتها،ص: 50. 

)5(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 56.
)6(  المنهاج النبوي، ص: 56.

)7(  الحجرات: 10.
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للمهمات  موجهة  قنوات  يف  األخوية  الطاقات  لنصرف  لكن  فئة،  دون  فئة  يف  األخوة 
المرحلية ريثما يتم تحرير أقطار اإلسالم. فناظمة األخوة يف اهلل والحب يف اهلل تسلك 
جميع المؤمنين على وجه األرض يف سلك الذين أنعم اهلل عليهم فأعطاهم منابر النور 

والمكان المغبوط عليه.«)1(

ألنه »ال جماعة إال بتحاب يف اهلل وصحبة فيه. وإن شر ما يفرق جماعات المسلمين 
غفلتهم عن اهلل حتى ينسوه فينسيهم أنفسهم، فتقسوا القلوب من ترك ذكر اهلل. وتتمثل 

هذه القسوة يف تباغض المسلمين فال جماعة وال إيمان.«)2(

»الشورى  وأن  للَوالية«)3(  القلبي  المعنى  »هو  فيه  والبغض  اهلل  يف  الحب  أن  ويرى 
وإجماع الرأي واالتفاق على الخطة وهذا معناها العقلي.«)4( والطاعة للقيادة وهذا معناها 
وشرطها العملي التنفيذي الجهادي .«)5(وهذه شروط الَوالية، كما أن »الحضارة األخوية 
القلب حب اهلل ورسوله والمؤمنين،  المنشودان عمادها على صعيد  الرحمة  ومجتمع 
الطاعة يف  الشورى.«)6(وتكون  الفكر والفهم والرأي والسياسة  وعمادهما على صعيد 

التنظيم اإلسالمي والدولة اإلسالمية »عصمة األمر كله مع المحبة والشورى.«)7(

 كما تتأسس الوالية هلل على الهجرة والنصرة إذ » ليست الهجرة والنصرة حركتين 
قطع  والهجرة  الحديث،  يف  جاء  كما  اهلل  حرم  ما  هاجر  من  المهاجر  انتهتا،  تاريخيتين 
لقضية  وانتصار  بذل وعطاء  والنصرة  بالجهاد،  االلتزام  بعيد عن  بينك وبين ماض  لما 

اإلسالم.«)8(

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 83.
)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 82

)3(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين، ص : 80.
)4(  جماعة المسلمين، ص: 80.

)5(  جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 80.
)6( ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 81.

)7(  المنهاج النبوي، ص: 91.

)8(  المنهاج النبوي، ص: 56.
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﴾)1(هذه والية منه إلينا،  َ ن ُّ املؤِمِن�ي
إن الَوالية تكون هلل ولرسوله وللمؤمنين، ﴿والل َوِلي

نسبة الخالق للمخلوق، وقربه منه، ونصرته له إن آمن به وخضع لجالله.ووالية منا إليه 
أمرنا هبا القرآن، وجعلها موصولة ال تنفك بوالية رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ووالية المؤمنين قال عز 
 

َ
ِكُعون ْ َرا

ُ
 َوه

َ
ة

َ
اك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َوُيؤ

َ
ة

َ
ال  الصَّ

َ
نَ ُيِقيُمون ِذ�ي

َّ
نَ آَمُنوا ال ِذ�ي

َّ
ُ َوال ُ َوَرُسولُ ُ اللَّ كُ ا َوِليُّ َ َّ من قائل:  ﴿ِإ�ن

﴾)2(. فهذه »روابط موصولة  َ
اِلُبون

َ
غ

ْ
ال  ُ

ُ
ه  ِ

َّ
الل ِحْزَب   

َّ
ِإن

َ
ف آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
َوال  ُ َوَرُسولَ  َ اللَّ  

َّ
َيَتَول َوَمن 

لفرد،  فرد  وبينهم من  وبين رهبم،  المسلمين  وبين جماعة  ربه،  وبين  بين كل عبد عبد 
ومن فرد لجماعة، وبينهم وبين رسولهم.«)3(وهي روابط قلبية تربوية وتنظيمية تأليفية 
وجهادية اقتحامية، تتأسس على الحب يف اهلل والبغض فيه، كما رأينا سابقا ألنه من معاين 
»ولَِي« القرب المؤذن بالمحبة والصداقة إذا كنُت أيف بالوالية هلل فإنني أحب ما يحبه اهلل، 

وأحب من يحبهم اهلل، ويف البغض كذلك...)4(

على أن كلمة َوالء تستعمل على نطاق واسع وتجري على األلسنة واألقالم وال يتبين 
مدلولها، يوظفها السياسيون والحكام توظيفا ملغوما،بل مغلوطا يراد منه أخذ الشرعية 
المزيفة،و التعمية على الناس إلقناعهم بوراثة الحكم وترسيخ شرعية البيعة، ويستعملها 
المشتغلون بالدعوة للتعبير عن االنضمام إلى الجماعة،وقد يختلط عندهم معنى الَوالء 
إقصاء  إلى  يؤدي  مما  تنظيم  أو  لطائفة  تعصب  إلى  المعنى  يتحول  وقد  البيعة،  بمعنى 
الَوالية والَوالء والُمواالة هي هلل أوال وقبل كل شيء.«)5( حبا فيه  اآلخر ونبذه، لكن« 

وبغضا واعتزازا به وانتصارا له واستنصارا به واعتقادا يف ألوهيته ال يف غيره.

اهلل،  حزَب  المؤمنون  يكون  وللمؤمنين،  ولرسوله  هلل  الوثيقة  القريبة  المواالة   هبذه 
يتحقق لهم  التأييد والنصرة، ويفوزون بالجنة يف اآلخرة، ويحصل لهم الفالح يف الدنيا 
واآلخرة. وهو تواٍل يغلب كل الميول النفسية ويقهرها ويطردها. ألنه يف اهلل وهلل وباهلل...

)1(  سورة آل عمران: 68.
)2(  سورة المائدة: 57 - 58. 

)3(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 51- 52.
)4(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 53.

)5(  جماعة المسلمين، ص: 51.
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األمر  ووحدة  وأخوة  وتناصر  المؤمنين  بين  قرب  »الَوالية  أن  إلى  نخلص  هنا  من 
الجامع بينهم.«)1( والوالية إيمانية وجهادية .وهذان أصل يشرتك فيه المؤمنون.

وهذا يقودنا إلى المفهوم الثاين،وهو مفهوم جماعة المسلمين، فما المقصود بجماعة 
المسلمين؟ وما عالقتها بالَوالية؟ وبينها وبين القيادة؟

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 56.
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ن اعة املسل�ي وم محب م�ن

هذا  تحت  فصل  الكتاب  يف  ويرد  المسلمين«  »جماعة  االسم  هذا  الكتاب  يحمل 
العنوان، وضمنه باب جاء على صيغة استفهام، من هم »جماعة المسلمين«؟ ولتعريف 
الجماعة يورد األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل مذاهب الفقهاء يف تعريف الجماعة 
الناجية من خالل كتاب اإلمام الشاطبي »االعتصام«، فمنهم من يرى أن الجماعة هي 
السواد األعظم من أهل اإلسالم،)1( وقال آخرون هم جماعة أئمة العلماء والمجتهدين،)2( 
وقال غيرهم هم جماعة الصحابة على الخصوص ومن خالفهم ضل، ألهنم أقاموا عماد 
الدين، وأرسوا أوتاده .ومنهم من قال الجماعة هي جماعة المسلمين ال تكون فيها غفلة 
عن كتاب اهلل وال سنة وال قياس وإنما تكون الغفلة يف الفرقة كما عند الشافعي.واختار 
الطربي رحمه اهلل أهنا: »جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير.«)3(«)4( يكون موافقا 

للكتاب والسنة.

العلم  أهل  هم  الجماعة  أن  على  الجميع  اتفاق  الشاطبي  اإلمام  بحث  وخالصة 
واالجتهاد سواء أضموا إليهم العوام أم لم يضموهم إليهم. ويرى األستاذ  $ بناء على 
ذلك »أن مدلول الجماعة ومدلول العلماء ومدلول االجتهاد ومدلول السنة اختلفت يف 

أذهان الناس على مر العصور.«)5(

العلماء  هم  المسلمين  جماعة  أن  إلى  الشاطبي  اإلمام  مع   $ األستاذ   ويذهب 
الحديث(  بالمعنى  الشعبية  )الجماهير  األعظم  السواد  وأن  األمة،  لقيادة  المتصدرون 
البدعة  تنايف  التي  السنة  يشمل  مفهوما  المنطوق  هذا  وراء  أن  يضيف  لكنه  لهم،  تبع 

)1(  وهذا قول ابن مسعود وابن سيرين.
)2(  وهذا ما ذهب إليه ابن المبارك وابن راهويه والبخاري.

)3(  نقله ابن حجر يف فتح الباري، ج 13ص:37.
)4(  الشاطبي، االعتصام، دار المعرفة، بيروت، د. ت، ج2، ص: 260 - 265 ) بتصرف(.

)5(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 76.
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أي  والتعبد،  والعقيدة  والقسمة  واالقتصاد  الحكم  ميادين  يف  شاملة  منافاة  والضاللة 
المهاجرين  مثل  مجندون  جامعون  ومجاهدون  مجتهدون  علماء  يقودها  الجماعة  إن 
المنهاج  يف  بكثرة  المتداولة  الضميمات  من  أيضا  اهلل«  »جند  والضميمة  واألنصار.)1( 
النبوي، هم جند هلل مهمتهم بعد تربيتهم وتنظيمهم، وتأليفهم وتمكنهم من المجموع 
العقبات ويسلكوا الطريق  الطيب من الخصال العشر، أن يقتحموا صحبة الشعب كل 
إلى تحرير األمة من الظلم والجرب والعض... ففي المنهاج النبوي: »جند اهلل هم األمة 
حيث  أهدافها  لها  وجل  عز  اهلل  حدد  وقد  بتكوينها.  القرآن  يف  المأمور  األمة  وسط  يف 
ْم  ُ  لَ
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قال عز من قائل: ﴿ َول

والنهي والجمع،  األمر  يدور واجب  المسلمين«. عليهم  ﴾)2( هم »جماعة  ٌ َعِظ�ي اٌب 
َ

َعذ

جمع شمل األمة، فقبل قيام الدولة اإلسالمية وبعده، هم الورثة المسؤولون عن الرسالة 
النبوية وحفظها  وتبليغها.«)3(

تأليف  به من  تقوم  التي  الدور  انطالقا من  المسلمين  يتحدد مفهوم جماعة  وبذلك 
هذا  »معنى  النبوي:  المنهاج  يف  الباطل،يقول  وإبطال  الحق  إلحقاق  وجهاد  وتنظيم 
إبطال  عن  المسؤولة  بالقرآن،  المخاطبة  المسلمين،  جماعة  وتنظيم  تأليف  حيث  من 
الباطل وإحقاق الحق، عن تغيير المنكر وإحالل المعروف محله، أن المؤمنين الذين 
قطعوا حبال الجاهلية، وأبلوا البالء الحسن يف نصرة دين اهلل وإيواء القضية اإلسالمية 
هم وحدهم دون غيرهم من أعراب المسلمين أهل الوالية والحل والعقد.«)4( ويعترب 
أن »اإلسالم دين جماعة فقد دعا إلى الصالة جماعة، وشرع الجمعة وصالة العيدين 

والحج لالجتماع بين يدي اهلل عز وجل.)5(

مما يدل على أن الجماعة يف اإلسالم هي مدار األمر كله، ال بد من الحرص عليها، 

)1(  جماعة المسلمين ورابطتها، ص:78.
)2(  سورة آل عمران: 105-104.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 451.
)4(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 56.

)5(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 88 - 89.
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األمة  يتهدد  والدولة.وقد  الدعوة  بناء  يقوم  وتربيتها  وتنظيمها ووحدهتا  ائتالفها  وعلى 
أغفلنا تحديد  إذا  الكدرة،  المياه  يرتاع يف  الفرصة سانحة لكل صائد  خطر كبير يجعل 
مفهوم الجماعة والبدعة والسنة واالجتهاد ودون أن نربط بينها وبين تدهور المسلمين 
ووجوب النهوض هبم، وال بفساد الحكم وكفر الدعاة على أبواب جهنم، وال بالتحديات 

القاصمة التي هتدد بقاء األمة.)1( 

ويستدعي تعريف جماعة المسلمين المركَب االسمي« الجماعة القطرية« باعتبارها 
وأنظمتها  نظمها  لها  دائما،  حال  توحيده،وليس  يراد  قطر  لكل  بالنسبة  مرحلية  وسيلة 
وإمارهتا الواحدة أو المتعددة ودولتها القطرية اإلسالمية وتسمى أيضا الرابطة القطرية،)2( 
الصف  بالرجال يف  وتزويدا  وتوجيها  تأسيسا  القطرية  للدولة  تكونا سندا  أن  ودورهما 

وتحكما يف أجهزهتا خدمة لألهداف اإلسالمية القطرية ثم الوحدوية فيما بعد.

القومة  قبل  واألحداث  والخصوم  األعداء  ومصارعة  الجهاد  الجماعة  مهمة  إن 
إليها من  فيقع االنتماء  فئاته وأصنافه  الشعب بكل  الحكم أن تجند  بعد توليها  وبعدها 

خالل ما أسماه األستاذ  $ االتحادات.)3(

وللجماعة الطليعة بصيغتيها الواحدة أو المتعددة داخل رابطة أو اتحادية مرحلتان: 
بالشرع  والدراية  الشجاعة  خصال  لهم  أشخاصا  خاللها  تربز  التأسيس  مرحلة  األولى 
والرشد  النضج  بلوغ  مرحلة  والثانية  لقيادهتا،  مؤهلين  يجعلهم  ما  األمة  على  والغيرة 
مبدأ  على  اعتمادا  األقران  بين  من  القيادة  اختيار  بذاهتا،يلزمها  الجماعة  واستقالل 
الشورى .وعليه فإن الجماعة تحتاج إلى قيادة تسير هبا لتجاوز كل العقبات والوصول 
هبا إلى الغاية المنشودة يف إطار توحيد القطر، ويف أفق توحيد كل األقطار استشرافا لغد 

الخالفة الموعودة بإذن اهلل، فما هو مفهوم القيادة؟ وما هي ضوابطها وأصولها؟

)1(  جماعة المسلمين، ص: 79.
)2(  نميز بين الجماعة القطرية إذا كان التنظيم القطري واحدا، وبين الرابطة القطرية إذا كان التنظيمات يف 

القطر متعددة، وهناك الدولة القطرية اإلسالمية.
)3(   كلمتا االتحادية أو الرابطة مرتبطتان أساسا بتعدد الجماعات داخل القطر الواحد.  
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وم القيادة م�ن

البد ألية جماعة  أمرها مبني على الوالية هلل من اختيار قيادة ترشدها يف سيرها إلى 
اهلل تعالى وتقودها على أقوم السبل إلى رفع التحديات وتجاوز العقبات تأسيسا للدولة 
الثانية يكون فيها توحيد األقطار مطلبا  القطرية اإلسالمية أو رابطتها، وتطلعا للخالفة 
القيادة أن تكون قوية ورصينة ورفيقة ومربية وحاضنة ومتواضعة  شريفا، ومن سمات 

وصاحبة عزم وقرار ولها بطانة تأمرها بالمعروف.

البشرية،ثالثة  والتجارب  اإلنساين  للتاريخ  استقرائه  خالل  من   $ األستاذ  يقدم 
نماذج للقيادة، هي القيادة المستبدة الفردية، ويدخل فيها ملكنا العاض والجربي.وقيادة 
عن  للبحث  تعود  ثم  الفوضى،  يف  تستمر  وقد  المنقذ،  عن  تنكشف  قد  لكنها  جماعية 

»القائد الملهم«، وقيادة شخصية منتخبة مسؤولة أمام الشعب وممثليه.

ويركز على النوع الثالث ويعترب هذه القيادة حكمة انتهت إليها الشعوب،ومنها كان 
ابتدأ تاريخ الخالفة الراشدة وإليه يعود إن شاء اهلل.)1( ولبيان أهمية القيادة ومركزيتها يف 
الجماعة، يختار قول علي كرم اهلل وجهه يف وصفه لمقام اإلمامة يف اإلسالم: »ومكان 
العقد(،  حبات  فيه  تنظم  الذي  الخيط  كمثل  )أي  الخرز  من  النظام  مكان  باألمر  القّيم 
يجمعه ويضمه. فإذا انقطع النظام تفرق وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا فكن قطبا 
العلوّي  كالمه  يف  »نجد  بقوله:  الكالم  هذا  على  ويعلق  بالعرب«)2(...  الرحى  واستدر 
وصفا لمهمات اإلمام المركزية الرئيسية«)3( وترتبط القيادة العليا التي هي بمثابة الرأس 
التنظيم،  ورجال  األعظم،  )السواد  الجماعة  هيكل  بباقي  المحرك  والقلب  المفكر 
االنحطاط  ماضي  من  األمة  لنقل  وذلك  متماسكا.  عضويا  ارتباطا  القيادية(  واألجهزة 
األمة  حديد  تسن  قوية  قيادة  بوجود  إال  ذلك  يتأتى  وال  والكرامة،  العزة  مستقبل  إلى 

)1(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين، ص: 98.
)2(  علي بن أبي طالب، هنج البالغة،ج2، ص:29.

)3(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 98 - 99.
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جانب  وإلى  محوا)1(...  ومخلفاته  الجاهلية  أسباب  يمحو  بتارا  يصبح  حتى  الكليل 
قوة القيادة وأمام اضطراب األحداث وتموجها البد أن تكون القيادة رصينة »ألن قوة 
القيادة ورصانتها واستمساكها مع القاعدة استمساكا وثيقا ينبني على الَوالية اإليمانية، 
والدوران  اللف  من  العصمة  وحدها  تضمن  الرنانة،  والخطب  الرباقة  الوعود  على  ال 
واالستحارة.«)2( كما يورد قول اإلمام حسن البنا $، يف جعله للقيادة حقوقا موافقة 
الوالد  حق  اإلخوان  دعوة  يف  »للقيادة  البنا(:  حسن  اإلمام  )أي  »وقال  النظر،  لزاوية 
بحكم  والقائد  الروحية،  بالرتبية  والشيخ  العلمية،  باإلفادة  واألستاذ  القلبية،  بالرابطة 
الكريم الخطابي يقول: »فقد  ابن عبد  العامة للدعوة«.)3(ويف وصفه للمجاهد  السياسة 
مسجدية.«  تذكير  حلقة  يف  المسلمين  يجالس  متواضعا  واعظا  معلما  الفّذ  القائد  كان 
)4( فيضيف هنا إلى القائد صفة التعليم والوعظ مع التواضع والمجالسة. كما ربط بين 

القائد والرتبية يف قوله: »وقال الحبيب المصطفى القائد المربي ملسو هيلع هللا ىلص مرجعه من إحدى 
الغزوات ليؤكد أن السيرة مستمرة: »رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكرب«)5(«)6( 
والقلوب  النفوس  بناء  أعظمه هو جهاد  أبدا. وأن  ينقطع  الجهاد ال  أن  التأكيد على  يف 

واألمم، يرعاه ويباشره ويسهر عليه القائد بنفسه.

وتحتاج القيادة إلى من يكون لها سندا فال تفلح القيادة إن لم تكن الجماعة متآلفة، 
القوية  القيادة  تأثير  ووالؤها هلل قبل كل شيء، متعاونة ومؤيدة للقيادة إذ: »ال شك أن 
جدوى  فما  غالبة  والعصبية  منحلة  الجماعة  كانت  إذا  لكن  الجماعة.  سير  على  كبير 
ال  ونساء  رجال  كان  متعاونين،  مؤيدين  ورائه  ومن  عمر،  مع  رجال؟  حفنة  أو  رجل 
تغرهم المظاهر، وال تأخذهم شخصية رجل فذ. بل كانوا يقيسون شؤون الدنيا بمعايـير 

)1(  جماعة المسلمين، ص: 96.
)2(   جماعة المسلمين، ص: 100.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 245.
)4(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 50.

)5(   رواه البيهقي. 
)6(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 374.
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اإليمان. فكان عمر يف عينهم، قبل كل شيء، هو الرجل الذي »مشى ضحضاحها وخرج 
منها سليما ما ابتلت قدماه«. كان شأُن اآلخرة عندهم هو الشأن. أولئك حزب اهلل. أال 

إن حزب اهلل هم المفلحون.«)1(

يعصفان  الفتاكان  الداءان  وهما  والكربياء،  الشهوة  يف  تحكمها  القيادة  يميز  ومما 
الدنيا هي هم الملوك واآلخرة عندهم منسية.  بالقائد ويرديانه المهالك، عندما تصبح 
الراشدين، وكانوا يدركون أن  وقد: »كان هم اآلخرة وخوُف اهلل يمأل جوانح الخلفاء 
للنبوة  الملوك. كانوا يعلمون أن خالفتهم  الملَك فساٌد، فيخافون أن يقرتفوا ما يقرتفه 
إال  المسلمين  مال  بالتعفف عن  الدنيا  يكون إصالح  فال  الدين،  منهم إصالح  تقتضي 
وهما  والكربياء،  الشهوة  فملكوا  أقدامهم،  تحت  الدنيا  جعلوا  الغاية.  لتلك  وسيلة 
السلطان  أن رأس  الِعنان. وال شك  لهما  ُأْطلَِق  إن  المجتمع  الفاتكان، يخربان  الداءان 
إّما أن يزمهما فتصلح األمة، أو يرديانه فيفشو الفساد يف من حوله، األقرَب فاألْقرب.«)2(

تتلقاها عرب مسار مليء  بالربانية، صفة  البانية والموجهة والمجاهدة  القيادة  وتتميز 
بالرتبية على الصدق والبذل والعلم والعمل والجهاد... لتحمل األمة على الكريهة أثناء 
والرتبية  والتضحية  البذل  من  والمزيد  والقلة  للجوع  وتحمل  صرب  من  وبعدها  القومة 
على اإليثار، ألن الشرع أعطى القائد على قمة التجريدة الطليعية  الطاعة »يف المنشط 
تحمل   « ،قيادة  الشاقة  العقبة  منهاج  التقدم على  قوية تضمن  قيادة  فهي   ،)3( والمكره« 
على الجادة »حسب تعبير عمر رضي اهلل عنه.)4(ولذلك ال تتبع الناس فيما يهوون وال 
بقوله  ذلك  على   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  استدل  وقد  إليهم  إحسانا  يكرهون  ما  ترتك 
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تعالى: ﴿َول

﴾)5( قال: »وإنما اإلحسان إليهم فعل ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة »)6(  َ
ْعِرُضون ِرِه مُّ

ْ
َعن ِذك

)1(  ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، ص: 20 - 21.
)2(  الخالفة والملك، ص: 12.

)3(  ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 106.
)4(  جماعة المسلمين، ص: 106.

)5(  سورة المومنون: 72. 
)6(  ابن تيمية، الفتاوي، ج28، ص: 364.
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ومن تم ينبغي للقيادة أن تكون صادقة مع الناس وأال تسقط يف مهواة تملق الجماهير 
وتزييف األرقام، وتعمية األخبار، وإال »فقدت مؤهالت القيادة، وانجرفت مع السهولة، 

وسقطت عن مرتبة الشهداء بالقسط.«)1(

تؤسس  كوهنا  جامعة  عالقة  المفاهيم  هذه  بين  أن  لنا  يتبين  سبق  ما  ضوء  وعلى 
للدولة القطرية بعنصرها البشري المتمثل يف جماعة المسلمين، بشقيها الخاص والعام 
وبالرابطة القلبية اإليمانية والجهادية المتمثلة يف الوالية هلل، والية بين المؤمنين عامة، 
وبين التجريدة الطليعية منهم والية خاصة تقوم على المحبة والشورى  والطاعة وعلى 
الهجرة والنصرة، وبوجود قيادة ربانية مؤلفة قوية رصينة متواضعة ومؤيدة بسند يقويها 
المنصوص  الشورى  بعد  المناسب  القرار  اتخاذ  على  القدرة  ولها  عضدها،  ويشد 

عليها  شرعا.

)1( ياسين عبد السالم، جماعة المسلمين، ص: 108.
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اهلية والفتنة ن الب ب�ي

لها عالقة  كثيرة  والفتنة يف سياقات  الجاهلية  من  المجدد $ كل  اإلمام  استعمل 
المسلمين على وجه الخصوص،  الناس عموما وواقع  البشرية، وبواقع  بتاريخ  وطيدة 
لكوهنم أصحاب رسالة، وموعودين بالتمكين والظهور على باقي األمم، بما وعدها اهلل 

به، يف كتابه العزيز، وما بشر به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته المطهرة الشريفة.

القطب  المفكرين اإلسالميين منهم سيد  الجاهلية قد تداوله كثير من  ولعل مفهوم 
الذي وصف به واقع المسلمين مثلما وصف به واقع الناس أجمعين، ويقول: نحن اليوم 
يف جاهلية كالجاهلية التي عاصرها اإلسالم أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية. تصورات 
شرائعهم  وآداهبم،  فنوهنم  ثقافتهم،  موارد  وتقاليدهم،  عاداهتم  وعقائدهم،  الناس 
وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسالمية، ومراجع إسالمية، وفلسفة إسالمية، 
وتفكيرا إسالميا، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. ومنهم محمد قطب يف كتابه جاهلية 
فيه مدلولها  وأسباهبا، ومالمحها، وانعكاساهتا ىف تصورات  العشرين)1( يوضح  القرن 
السلوك  الفساد ىف  ونتائجها ىف حياهتم ومستقبلها، ومظاهر  الواقعي،  البشر وسلوكهم 
والسياسة واالقتصاد واألخالق، وىف عالقات الجنسين وىف الفن، والسير على منهج اهلل 

وضرورة التمسك باإلسالم لمحو هذه الجاهلية.

والجاهلية »ما كان عليه العرب قبل اإلسالم من الجهالة، والضاللة.)2( وقال الحافظ 
ابن حجر: والجاهلية ما كان قبل اإلسالم.)3( وقال المنَّاوي: »والجاهلية ما قبل البعثة، 

وا به لفرط جهلهم.«)4( ُسمُّ

)1(  الذي صدر سنة 1965.
)2(  المعجم الوسيط، ج 1، ص: 300 .

)3(  ابن حجر، فتح الباري، ج 10، ص: 468.
)4(  المناوي، فيض القدير، ج 1، ص: 462.  
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أن  ويعترب  الفتنة،  وبين  الجاهلية  بين   $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يميز  بينما 
واقع المسلمين واقع فتنوي وليس جاهلية مطلقة، مستندا يف ذلك لنصوص من القرآن 
والسنة، وتمييزا للمسلمين أصحاب الرسالة النبيلة رسالة الرحمة والرفق والهدى عن 

باقي األمم التي يعترب بالدهم بالد دعوة.

»ينبغي أن نميز مفهوم »فتنة« عن مفهوم »جاهلية« ليتجلى أمامنا الفرق بين مجتمع 
قاعدته الكفر والجحود لم يعرف اإلسالم وتالشت فيه تعاليم الرساالت اإللهية. وبين 
مجتمع مسلم ال يزال يف عمومه متمسكا بالدين، وإن كرت عليه الجاهلية وغزته وحرفت 
من مساره.«)1( إذ »على هذا التمييز بين المفهومين يرتتب نوع تعاملنا مع المجتمع.«)2( 

فما هو مفهوم الجاهلية؟ وما هو مفهوم الفتنة؟

لغة  يحمل  »الجاهلية«  »لفظ  بقوله:  للجاهلية  اللغوي  المعنى   $ األستاذ   يحدد 
مفهوم  ويرتبط  الِحْلم.«)3(  الجهل ضد  العلم. ومعنى  الجهل ضد  معنى  اثنين:  معنيين 
الجاهلية أساسا باليهود وأفعالهم قديما وحديثا، وللجاهلية روح وجسم، إذ أن »اليهود 
روح الجاهلية«)4(، وتمثل النصرانية المهودة الجسم والكتلة والنفير والنصير والقوة)5( 
كل  ولها  والعسكري،  والمالي  والتكنولوجي  العددي  التفوق  الجاهلية  هذه  وتمتلك 
والتقنية  العلمية  المجاالت  كل  يف  وتحكم  وتنظيم  وصناعة  خربة  من  الغلبة  مقومات 

واإلعالمية ويف الخاليا الوراثية للنبات والحيوان.

وهذا ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فقوله يف هذا الحديث ومبتغ يف اإلسالم 
سنَّة جاهلية. يندرج فيه كل جاهلية مطلقة، أو مقيدة، يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، أو 
صابئة، أو وثنية، أو مركبة من ذلك، أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، 
لفظ  كان  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  بمبعث  جاهلية  صارت  ومنسوخها  مبتدعها  جميعها  فإهنا 

)1(  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، ص: 33.
)2(  سنة اهلل، ص: 33. 

)3(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 28.
)4(  سنة اهلل، ص: 118.

)5(  سنة اهلل، ص: 118. 
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الجاهلية ال يقال غالبًا إال على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد.)1(

وإلى هذا ذهب الشيخ األلباين يف فتواه إذ يقول: »فإن الذي أراه أن إطالق »الجاهلية« 
على القرن العشرين فيه تسامح، قد ُيوهم الناس بأن اإلسالم كله قد انحرف عن التوحيد 
وعن اإلخالص يف عبادة اهلل عز وجل انحرافًا كلّيًا، فصار هذا القرن )القرن العشرون( 
النور، حينئذ  الظلمات إلى  ُبِعَث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى إخراجه من  الذي  الجاهلية  كقرن 
ار أواًل، الذين كما قال تعالى يف  هذا االستعمال، أو هذا اإلطالق يحسن تقييده يف الكفَّ
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وْصف القرن العشرين بـ »الجاهلية« إنما ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا 
الكتاب والسنَّة...

وللجاهلية أربع خاصيات حددها القرآن الكريم، وهي: 

الشك يف  أو  االعتقاد  فساد  الجاهلية، و»هي  للجاهلية هي ظن  األولى  الخاصية   -
قدر اهلل عز وجل وقدرته وهيمنته. قال اهلل تعالى يف سورة آل عمران يذكر وقائع أحد: 
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ِة﴾.«)4( ويتجاوز ظن الجاهلية العقيدة إلى الحياة العملية ذلك أن:  اِهِليَّ َ ب
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»ظن الجاهلية السّيئ باهلل وتكذيبها لرسله وصممها عن الحق يتعدى من مجال العقيدة، 
والمال  الفقير،  مولى  والغني  الضعيف،  سيد  القوي  فيكون  العملية.  الحياة  إلى  ويعرب 
غنم الفئة الجبارة ودولة بينها، والربا أصل التعامل، ولغة السيف أفصح تعبير.«)5( هذه 
الخاصية كانت طاغية يف التشكيل الذهني للجاهليين األولين، وهي اآلن أطغى وأعتى 

)1(  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص: 78- 79.
)2(  سورة التوبة: 29.

)3(  بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ، ص: 212 – 215.
)4(  سورة آل عمران: 154 .

)5(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 28.
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يف جاهلية االخرتاع وغزو الفضاء واإلعالميات والمعلوميات.

- الخاصية الثانية من خصائص الجاهلية هي خاصية »حكم الجاهلية« نجدها يف قوله 
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حكم اإلسالم، إذ أن: »الحكم بما أنزل اهلل يقتضي تحكيم الشرع، والحكم الجاهلي 
يريد تحكيم الهوى ومنازعة منهاج النبوة.«)2(

وطغيان  األخالق  فساد  هي  الجاهلية«،  »تربج  هي  للجاهلية  الثالثة  الخاصية   -
فمتى  البهيمية.  عن  اإلنسانية  هبا  تتميز  التي  والصيانة  العفة  حدود  وخرق  الشهوات 
انطبعت  الحياء  ِسرت  وهتكت  العفاف  كِنِّ  يف  الطبيعي  مكاهنا  الغريزية  النزعات  تعدت 
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بطابع الجاهلية. قال اهلل تعالى مخاطبا نساء النبي والمؤمنات جميعا: ﴿َوق
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- الخاصية الرابعة من خصائص الجاهلية هي حمية الجاهلية: قال اهلل تعالى واصفا 
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الجاهلية«  »حمية  يقابل  النبوية.  األحاديث  ذلك  تفسر  كما  عصبيتها  الجاهلية  وحمية 
السكينة التي ينزل اهلل يف قلوب المومنين.

متأخرة  جاءت  وإن  الخصائص  باقي  على  المقدمة  هي  الجاهلية  حمية  أن  ويعترب 
بعضا  بعضها  ينصر  للعصبية،  وتكتلها  وغضبيتها وعنفها  الجاهلية  »فحمية  الرتتيب  يف 
ملخص  هي  العصبية  وقفلها.  ودائرهتا  الجاهلية  سياج  هي  مظلوما،  أو  كان  ظالما 

)1(  سورة المائدة: 49 - 50.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 28.

)3(  سورة األحزاب: 33.
)4(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 28 - 29.

)5(  سورة الفتح: 26.
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الجاهلية وخالصتها.«)1(بل إن »التمسك »بظن الجاهلية« وعقائد اآلباء واألجداد فرع 
الجاهلية«، ال  للقبيلة ومشيختها يؤسس »حكم  السياسي  الكلية. والوالء  العصبية  عن 
حياة للفرد بدونه، فهو التعبير الحيايت للعصبية. وتربج النساء مفاخرة عند قوم يتمدحون 
المحافل،  الشعراء يف  ينشر محاسنهن  نسائهم  يرفع سمعتهم، من ذلك جمال  ما  بكل 
وتنفق سلعتهن إن ذاع صيتهن. العصبية ُعصارة الجاهلية وثقلها وركيزهتا.«)2( ولخطورة 
العصبية فقد هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنها. ألنه باستعراض تاريخ اإلسالم إلى العصر الذي 
نعيش فيه »نستطيع أن نعرض نبضات القلق ونزعات الشقاق وفورات الفتن على معيار 
بضعفها  يقوى  اإلسالم  أن  فنجد  والحمية،  والتربج  والحكم  الظن  عصبية  العصبية، 
ويرتاجع بقوهتا. يكفي أن نشير إلى التالحم الحاضر بين اإللحاد والعلمانية، وهما »ظن 
الجاهلية«، بالقومية وهي »حمية جاهلية«، وارتفاعها على اإلسالم إلى سدة الحكم.«)3( 
ويف مقابل ذلك: »أمر اهلل ورسوله باألخوة بين المومنين على أساس من عضوية اإليمان 
والتقوى، ال فضل لعربي على عجمي إال هبما.«)4( قام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطيبا فقال: »يا 
أيها الناس، إن اهلل قد أذهب عنكم ُعبِّيَّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجالن: َبر تقي 
كريم على اهلل عز وجل، وفاجر شقي هّين على اهلل عز وجل. الناس كلهم بنو آدم، وخلق 
ُعو�بً 
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اإلسالم  التي طاردها  الَحُروُن  الجاهلية  »هذه  فـ  بالوثنية  الحديثة  الجاهلية  ويصف 
األول -وهي اليوم تحاصر اإلسالم من كل جانب منذ كرهتا المتواصلة على اإلسالم 
العاض- هي  الحكم  الراشدة وتأسيس  الخالفة  للقضاء على  العصبية  ابتداء من عودة 

)1(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 29.
)2(  سنة اهلل، ص: 29.
)3(  سنة اهلل، ص: 30.
)4(  سنة اهلل، ص: 30.

)5(  سورة الحجرات: 13.
)6(  أخرجه الرتمذي بسند حسن.
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قبل كل شيء وثنية عامة، وثنية عقيدة، وثنية حكم، وثنية زينة، وثنية تفاخر.«)1(

فهي »نقيض اإلسالم... الجاهلية كتلة واحدة بمادياهتا ومبادئها وقوانينها. واإلسالم 
الكريم  القرآن  يصفها  اجتماعية  سياسية  فكرية  سمات  لها  الجاهلية  يتجزأ...  ال  كل 
وحمية  الجاهلية،  وتربج  الجاهلية،  وحكم  الجاهلية،  ظن  مظاهر:  أربعة  إلى  ويردها 
الجاهلية. أربع خصائص ذكرت يف القرآن الكريم تحيط بكليات الروح الجاهلي.«)2( 
فرق جوهري بين اإلسالم وبين الجاهلية: »اإلسالم حق والجاهلية باطل، هو نور وهي 
السماء  إلى  األرض  من  المقارنة  انقل  العرضية.  والمعايب  المزايا  كانت  مهما  ظالم. 
ِبالِد 
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أربع  القرآن  يف  وتتكرر  وضده،  اإلسالم  بين  التمييز  معياَر  الجاهلية  كلمة  تحتوي 
مرات، حاملة على الكفر  وعلى الحكم الفاسد وعلى إذالل المرأة وعلى هياج القبلية 
الجاهلية الفتاك منددة هبا. وبما أن لكل عصر شكال خاصا من القبلية والكفر والحكم 
الفاسد والفسق والظلم، فإنني أنطلق من جذر الكلمة ألترجمها بلفظين متالزمين: جهل 
وعنف.)5(وهو ما يعني أن الجاهلية قائمة عليهما وهذا ما يوضحه قوله: »إن الجاهلية 
مفهوم قرآين عام. القرآن يدحض الجاهلية ويقابلها باإلسالم تقابل الظالم مع النور. من 
خصائص الجاهلية الجهل باهلل عز وجل وهو أعظم الظلم، ومن خصائصها الجهل على 
جهل  عنه  ينتج  وجل،  عز  بالّله  جهٌل  لغة:  فالجاهلية  عليه.«)6(  العنف  بمعنى  اإلنسان 

بمعنى عنف.

)1(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 31.
)2(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج1، ص:141 - 142.وانظر أيضا كتاب حوار الماضي والمستقبل، 

ص: 228 - 229.
)3(  سورة آل عمران: 196 - 197.

)4(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 111.
)5(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص: 217.

)6(  ياسين عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص: 34.
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من سمات الجاهلية تفضيل الرأي البشري على الوحي، والزيغ عن الشرعة اإلسالمية 
والمنهاج إلى شرعة المصالح ومنهاج الشهوة، وابتغاء الفتنة أي الكيد والمكر، لتضليل 
المؤمنين عن بعض ما أنزل الّله. والضمائر يف اآليات تعود على أهل الكتاب. فلو رجعنا 
إلى جاهليتنا المعاصرة لوجدنا أن أهل الكتاب كانوا دعاة العلمانية السابقين، والفتنة 
العلمانية التي ُزجَّ فيها بكثير من القوميين من ذراري المسلمين تنتمي جذورها الفلسفية 
إلى فالسفة نصارى هم سلف هذا الفكر.)1( ويعترب أن اليهودية الصهيونية وراء الجاهلية 
كراهية  كل  وخلف  جهنمي،  عنف  كل  خلف  اليهودية  الجاهلية  الروح  وجود  فإن 
لإلنسانية، وخلف كل قساوة قلب مدمرة وتآمر دينء مفلسف أو ساذج حقيقة شهد هبا 
المباركة،  كتابه، وشهدت هبا سيرة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وجماعته  اهلل خالق كل شيء يف 
وتشهد هبا نصوص اليهود أنفسهم.فالسنة النبوية ما تركت مظهرا من مظاهر الجاهلية يف 

غيرنا ومن مظاهر الفتنة وتقلباهتا فينا إلى يوم القيامة إال أشارت إليه.

ويمكن معالجة مظاهر الجاهلية وبقاياها يف الطب النبوي الكريم ،عن المعرور قال: 
حلة  وعليه  عنه(  اهلل  رضي  حياته  أواخر  فيه  عاش  الذي  )المكان  بالرَبَذة  ذر  أبا  لقيت 
وعلى غالمه حلة. فسألته عن ذلك فقال: »إين ساببت رجال فعيرته بأمه، فقال لي النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية! إخوانكم َخَولكم، جعلهم اهلل تحت 
أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. وال تكلفوهم 
ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم«.)2( وإلبراز دور المربي والمعلم والمرشد، يعلق 
األستاذ عبد السالم $ على هذا األثر بقوله: »صحابي جليل نتصوره يف جالله مكتمال، 
الجاهلية ال تنمحي ضربة واحدة، وأهنا  أن  نتعلم معه  النبوية  الرتبية  ها هو يف أحضان 
تلتصق بقاع الطبع، وترتسب يف جنبات النفس، وتنتشب يف العقل والكيان كله بمخالب 
العادة، وتتحالف مع الهوى. يف الطائفة القلقة التي لم تذق السكينة وأمنة النعاس بقايا 
»ظن الجاهلية« ندد هبا القرآن يف موقف جماعي خطر هو موقف القتال الذي يقتضي ثقة 
باهلل كاملة. ويف موقف فردي بسيط ينّدد المربي العظيم بصغيرة الجاهلية يف خلق رجل 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص: 154.
)2(  أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
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يعير خادمه بأمه.«)1(

اإليمانية  الرتبيُة  هي  »وهي  اإلحسانية:  اإليمانية  بالرتبية  أيضا  العالج  ويكون 
بَلمِّ  المغيَرِة-  الزاحَفِة  بل  المستوَرَدِة،  المذهبيات  -دون  وْحَدها  الكفيلُة  اإلحسانيُة 
هي  هي  المسلَمِة.  المجتمعات  َشْمَل  قِة  المفرِّ الطبقية  َصْدِع  وَرْأِب  األمة،  َشَعِث 
الرتبية التي تنُقُد المذهبيات الجاهلية، وتضعها على مَِحكِّ المعيار اإلسالمي اإليماين 
. نقُد جاهلية بإسالم. نقد الييكيَّة بدين، نقد استبداٍد طاٍغ  اإلحساين الشرعي نْقُد كلٍّ بكلٍّ
وديمقراطيٍة الدينية بشورى تستجيب هلل والرسوِل وتطيع.«)2( و أولى خطوات الرتبية 
ْجَعى إليه هداَيٌة من ضالل. ليس اإلسالُم فكرًا  وأساسها التوبة ألن: »التوبَة إلى اهلل والرُّ
اإلسالُم  والرأسمالية.  الشيوعية  مبادئ  بمبادئِه  لننتِقد  َنعتنُقه  شريعٍة  وحقوقيَة  ومذهبًا 
ُل به اإلنسان والمجتمع مِن َمْهَيع الضالالت الجاهلية  وتوبُته َعَمٌل، مشروع َعَمٍل، يَتَحوَّ
إلى الصراط المستقيم، صراِط اهلل الذي له ما يف السماوات وما يف األرض. أال إلى اهلل 

تصير األمور. 

اإلسالم ُخطوٌة مصيرية من َمساٍق متذْبِذٍب إلى يقين فاِعٍل يف الحياة الدنيا ما ُيسِعد 
لقاِء ربه. اإلسالم وتوبُته االنقالبية  يوم  المسلم  ُيْسِعد  الوهدة، وما  األمَة وينتشلها من 
نفسي  عينْي  وتْفتح  اإليمان،  َغْرسَة  َقلبي  ُسَوْيداء  يف  َتغِرُس  تربيٍة  نحو  حيايت  يف  خطوٌة 
نيَِّرٍة منفتحٍة على الدنيا بما هي داُر عَمٍل، وعلى اآلخرة  وعقلي على آفاٍق أْخَرى َحيٍَّة 
بما هي المآل الحتمي إيماين باهلل وبلقاء اهلل وعملي الصالُح هما جواُز سفري الوحيُد 
وذلك  فيها.  خالدين  ونعيم  َجناٍت  يف  الصفاء.  أهل  منازل  إلى  الشقاء  مدافِِن  من 

جزاء المحسنين.«)3(

ويلح األستاذ عبد السالم ياسين $ على أنه: »ال بد من قطع حبال الجاهلية على 
كل المستويات. وأول ما يجب استئصاله من نفوس األمة التبعية للحاكم المستبد، ومن 

)1(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 34 - 35.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 228.

)3(  حوار الماضي والمستقبل، ص: 118.
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عقول ذرارينا التبعيُة الفكرية التي توهمهم أن ال خالص من ظلم الجبارين إال عن طريق 
بنماذج  واالنبهار  اإلعجاب  رباط  قطع  من  بد  اإلسالم.ال  خارج  من  تأيت  ثورية  نظرية 
الثورات العالمية الجاهلية، لنعيد الوصلة بالسيرة النبوية المجيدة، منها نستمد الِخْبَرة 
الجاهلية،  بفكر  المتمرس  قد تكون سطحيُة  الرحمة والحكمة.  نستقي  منها  واألسوة، 
المندمُج يف حضارهتا، وِغشاوُة القلب، وَعماية الِفكر، المانَِعَة من إدراك عمق التجربة 

التاريخية المحمدية وسمّوها.«)1(

والمفهوم الثاين يف هذه الثنائية هو الفتنة، وهو من المفاهيم األساسية التي استعملها 
األستاذ عبد السالم ياسين $ كثيرا ووظفه للتعبير عن الواقع الذي يعيشه المسلمون 
الظاهرة  العامة والخاصة والسلوكات  كثيرة يف األخالق  متناقضات  بين  والذي يجمع 
المسلم  من  شرعا  مطلوب  هو  لما  المنافية  الملحوظة  والممارسات  واالعتقادات 
اعتقاده وفعله، ويؤكد على أنه ينبغي أن نميز مفهوم »فتنة« عن مفهوم »جاهلية« ليتجلى 
أمامنا الفرق بين مجتمع قاعدته الكفر والجحود لم يعرف اإلسالم وتالشت فيه تعاليم 
كرت  وإن  بالدين  متمسكا  عمومه  يف  يزال  ال  مسلم  مجتمع  وبين  اإللهية.  الرساالت 
عليه الجاهلية وغزته وحرفت من مساره، ألنه على أساس هذا التمييز بين المفهومين 
نبوي،  حكم  الفتنة  محوري،  »مفهوٌم  عنده:  فهي  المجتمع.)2(   مع  تعاملنا  نوع  يرتتب 
الفتنة َتحّفٌظ وِحكمة ولزوم لجانب التحري والصواب.«)3( ويحدد معناه اللغوي بقوله: 
»الفتنة لغة إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته.«)4( ويستدل بحديث حذيفة بن 
اليمان رضي اهلل عنه الذي قال لسائل سأله عن الفتنة: »إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق 
نبيه  بلسان  يقول: »و يسمي اإلسالم،  إذ  النبوي  إلى األصل  به  يعود  والباطل«.)5( فهو 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أمَر األمة إذا اختلط حتى ينطوي الحق ويمتد الباطل ويحل العنف محل القوة 

)1(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص:29.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 33.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل )اإلسالميون والحكم (، ص: 576.
)4(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 33.

)5(  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 577.
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والتطاحن على العصبيات محل التعاون بين المسلمين والمحبة؛ يسمى اإلسالم  هذا 
فتنة، وهو مفهوم يعم مدلوالت األزمة والتخلف وعدم االستقرار والفوضى واإللحاد، 
يغطيها جميعها ثم يفيض على معاين العصبيات المتضاربة والهيمان الجماعي والفردي 
يف طلب القيم المادية. ولو كان طريق اكتساهبا أن يمسخ المسلم الذي  خلق للعزة دودة 

لزجة تدوسها األقدام وتتقزز من نتنها النفوس السليمة.«)1( 

أن:  المسلمين«)2(.كما  تاريخ  يف  اهلل  سنة  لفقه  جدا  مفيد  الفتنة  مفهوم  »وتأصيل 
الدنيا  يف  وابتالء  واختبار  امتحان  للكلمة:  القرآين  واالصطالحي  الجذري  »المعنى 
يف  »فتن«  مادة  وردت  باهلل.وقد  نعوذ  النار،  على  للكفار  عرض  اآلخرة  ويف  لإلنسان، 
القرآن ستين مرة، فهي من المفاهيم األساسية يف الدين مثل. إيمان، كفر، تقوى، دنيا، 
آخرة، سعادة، شقاء، جنة، نار، إلخ. فإن اهلل عز وجل خلق الموت والحياة والدنيا وعبور 
اإلنسان رخاءها وشدهتا ليخترب اإلنسان ويبُلَو الناس أيهم يؤمن أو يكفر، أيهم يحسن 
الناس  بعض  ابتالء  يف  تتمثل  االبتالئية  »الفتنة  يسميه:  ما  وهو  يسيء.«)3(  وأيهم  عمال 
ببعض، ويف تمتيع اهلل عز وجل بعض الناس بزينة الحياة الدنيا، ويف قبضه سبحانه عن 
البعض وامتحاهنم بالشدة، ويف عدوان الكافرين على المومنين، ويف نزغات الشياطين، 
ويف فتنة الحاكم المستكرب للناس، ويف إغراء الماكرين وتخويف المعتدين.«)4( ويرى أن 
هذا: »المفهوم أساسي، إن غفل المسلم والمسلمة عن حكمة الفتنة االبتالئية حصل يف 
حيرة أمام تناقضات الخلق وتحديات الكون بعضه لبعض واختالف المقاصد واشتباك 
المصالح. لو شاء ربنا جل وعال لجعل الدنيا سكونا وانسجاما ودار راحة. لكن حكمته 
يف الفتنة ليظهر يف الواقع ما هو كامن يف استعداد الِفطر ومكنون القدر. أْبَدى لنا منها ما 
أبدى، واختص سبحانه بما ال علم لنا به.«)5( وهذه الفتنة من اهلل تعالى قدر وقضاء ولها 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص:3.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 33.

)3(  عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، ج1، ص: 148.
)4(  تنوير المومنات، ج1، ص: 149.

)5(  عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، ج1، ص: 148 - 149.
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المقدر، ومن فعل  إذ »الفتنة شدة ومصائب وباليا من فعل اهلل المقضي  هدف وغاية، 
الفتنة  أيديهم.  بما كسبت  والبحر  الرب  الفساد يف  بينهم  ويظهر  اهلل  بأس  يصيبهم  الناس 
اختبار له معنى ومغزى وهدف، يريد اهلل عز وجل به أن يبلونا أّينا أحسن عمال. يبلونا 
بالخير والشر فتنة، يبلونا فرادى وجماعة، تأيت الفتن التاريخية على ميعاد بين قدر اهلل 
وانحطاط العباد عن مقتضيات اإلسالم لتؤكد سنة اهلل وتثبتها وتعطيها طابع االستمرار 

والصرامة.«)1(

﴾)2(. ويعتربه  َ
ْيك

َ
ُ ِإل  اللَّ

َ
نَل ْ �ن
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ْ
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ْ
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َ
ويعود إلى قول اهلل تعالى: ﴿َواْحذ

الجاهليين  طبيعة  من  أن  لوال  يتلى  قرآنا  ويبقى  الكريم  للرسول  ليوجه  كان  ما  تحذيرا 
الحق عن  أهل  فتنة  ينفكون يحاولون  الباغين ال  له  المحبين  الجاهلية«  حراس »حكم 
بعض الحق، إن لم يستطيعوا صرفهم عنه جميعا.ولذلك بإثارة الفوضى وترسيخ الحكم 

الجائر وكله نجاسة: »كما أن الفوضى والفتنة والحكم الجائر نجاسة.«)3(

المتعددة  الفتنة  تعالى ضرورة، ويفسر ذلك: »ووجود  اهلل  تقدير  الفتنة يف  أن  ويرى 
الوجوه، فتنة الشيطان واإلنسان والسلطان عامل إحياء، فلوال الفتنة لكانت الحياة الدنيا 
أية ضرورة للجهاد، وال للعمل أي حق يف أن يوصف  ركودا، ولما كان أي معنى وال 
بالصالح، وال للجزاء يف الدار اآلخرة مكان. لو كانت الدنيا جنة، والناس مالئكة، لم 
لعقبة  عندئذ  وجود  ال  إذ  إليها،  العقبة  واقتحام  للحرية  داع  وال  وجود  وال  معنى  يكن 

أساسا.«)4(
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ففي سياق اآلية الكريمة: »﴿َواْسَتف

﴾)5( يؤكد أن اهلل تعالى أعلمنا: »أن الشيطان عدو  ْ هُ
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لنا، وعلمنا كيف نتخذه عدوا، وكيف نستعيذ بالّله منه. الشيطان له مأوى يف داخل كياننا، 

)1(  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، ص: 33.
)2(  سورة المائدة: 49.

)3(  عبد السالم ياسين، اإلحسان، ج2، ص: 162.
)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص: 68.

)5(  سورة اإلسراء: 64.
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ركنا  فيها  الشيطان  فيجد  تتطهر،  تتزكى وال  النفس حين ال  تخبث  له حلفاء.  له عش، 
ممهدا، أو تنجس بالكفر والنفاق فكلها ظالم وكلها مملكة إبليس، ويحالف الشيطان 
أشغاله.  ليمارس  ويستغلها  اإلنسان،  يف  األنانية  العدوانية  والغضبية  الشهوانية  نوازع 
الصوتان  يلتئم  بنفسه ونوازعها، وبالشيطان ونزغاته،  داخله  اإلنسان من  يفتتن  وهكذا 
ويتمازجان. ويفتتن اإلنسان من خارجه، يفتنه اإلنسان من بني جنسه، ويفتنه السلطان 
كما سنذكر بعد قليل إن شاء الّله تعالى. وتفتنه الطبيعة باستعصائها على جهوده، وتلهيه 
معاناهتا عما هو بصدده.«)1( وأن: »المجموع يكون الفتنة بمفهومها القرآين، البالء كما 
جاء يف بعض اآليات. الحياة الدنيا كلها ممر لفتنة اإلنسان واختباره، أي المتحانه.«)2( 
 
َ
َياة َ

ْ
 َوال

َ
ْوت َ  الْ

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
فتحمل الفتنة هنا معنى االبتالء واالمتحان، قال الّله تعالى:﴿ ال

)3(.﴾ ً
ال َ ْحَسُن �َ

َ
ْ أ كُ يُّ

َ
ْ أ ُ

َوك
ُ
ِلَيْبل

أحوال  إثرها  على  تغيرت  التي  التاريخية  الفتنة  االبتالئية،  الفتنة  جانب  إلى  ونجد 
يرتبط  مما  واألخالق  والسياسة  والدين  الحكم  يف  أوضاعهم  وتبدلت  المسلمين، 
تنبأ  التي  التاريخية  الفتنة  هذه  ضوء  وعلى  ومستقبلهم.  بحاضرهم  ومآلهم،  بحالهم 
عنوان  تحت  أبواب  يف  المحدثون  صنفها  أحاديث  يف  أحداثها  من  بكثير  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
»كتاب الفتن«. ويؤطر هذه الفتنة التاريخية حديث الخالفة على منهاج النبوة المذكور 
آنفا. فالفتنة االبتالئية شطر فقط من داللة الكلمة، تكتمل داللتها إن أضفنا إلى المفهوم 
القرآين االبتالئي المفهوم السني. فإننا نجد يف دواوين الحديث المصنفة »كتاب الفتن« 
بعده  يقع لألمة  بما  نبوية  إخبارات  الكتب  الجمع. يف هذه  المالحم« بصيغة  أو»كتاب 
ملسو هيلع هللا ىلص من مِحن تاريخية، من ثورات وقتال وسفك دماء وفساد حكام وخروج كذابين إلى 

ظهور الدجال فنزول عيسى عليه السالم بين يدي قيام الساعة.

ي زمانه ورجاله،  الفتن التي حذر منها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حوادث عْينية منها ما كان يسمِّ
عن  بالكف  السامعين  ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  الفتن  من  به  أنذر  ما  معظم  يف  وعممه.  أهبمه  ما  ومنها 

)1(  عبد السالم ياسين، مقدمات يف المنهاج، ص: 66 - 67.
)2(  مقدمات يف المنهاج، ص: 67.

)3(  سورة الملك: 2.
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المشاركة يف الفتنة، وبكسر الِقِسيِّ وإغماد السيوف. وشدد النهي عن سفك الدماء.« )1( 

ويرتتب عن الفتنة أمراض كثيرة منها: التدخين الذي جلبته الفتنة لألمة تعتمت منه 
القلوب ومرضت وماتت. داء األمم األَشر والبطر والتحاسد والتناجش، وكلها كواسح 
فيكون  متقاتلة  هائجة  وتتكتل يف عصبيات  وتتصادم  فيها  تلتهب  النفوس،  وجوائح يف 

البغي.

معنى  والوهن  الَوْهن.  دركة  إلى  ينحدر  حتى  األمم  بداء  المريض  حال  يرتدى  ثم 
كفة  رجحت  بمقتضاه  الذي  القوى  وميزان  الموت.  وكراهية  الدنيا  حب  النفوس:  يف 
أعداء اإلسالم المتداعين على المسلمين يأكلوهنم قدره الحديث النبوي تقديرا معنويا 
عناصره نْزع اهلل جل وعال هيبة المسلمين من صدور أعدائهم وقذفه الوهن يف قلوب 

المسلمين.)2(

هريرة:  أبو  رواه  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »قال  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  حديث  ذلك  ويفصل 
والبطر،  »األَشر  قال:  األمم؟  داء  وما  اهلل!  رسول  يا  فقالوا:  األمم«  داء  أمتي  »سيصيب 

والتكاثر والّتناجش يف الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي«.)3( 

الراغب  قال  واحد.  بمعنى  والبطر  »األَشر  بقوله:  ذلك  اهلل  رحمه  األستاذ  ويشرح 
األصفهاين رحمه اهلل: »البطر َدَهش يعرتي اإلنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام 

بحقها وصرفها إلى غير وجهها«. والتناجش المزايدة يف الدنيا والتنازع عليها.

 ! والحديث  القرآن  لغة  يف  إيمانية  خلفية  دالالت  من  األلفاظ  تحمل  كم  أرأيت 
لإلنسان يف الدنيا معنى واتجاه، وألفعاله األثر األول يف ما يصيبه ويصيب المجتمع من 
الباطل يتوقف  النفسية مع  القلبية يف الحق وضعف هواجسه  َبْلوى، وعلى قوة دوافعه 

مصيره الشخصي يف اآلخرة ومصير مجتمعه يف الدنيا.«)4(

)1(  عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، ج1، ص: 149.
)2(  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، ص: 42.

)3(  أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
)4(  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، ص: 41 - 42.
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وما يعالج أدواء الفتنة أمور منها: 

1- الرتبية: »فأي عالج للفتنة ال يعمد إلى القلوب بالرتبية ليعّقَم فيها جرثومة الفساد 
القلبية  الرتبية اإليمانية  يعتمد  للفتنة ال  . أيُّ عالج  َوْقتِيٌّ فإنما هو ُدهن سطحي وطاِلء 
التي ُتِحل يف باطن األفئدة طمأنينة اإليمان وسكينة اهلل فإنما هو َحَومان حول َزريبة الشر 

وتدخيٌن َلطيٌف يف وجهه«. )1( 

2- »صحبة الصالحين ومجالستهم شرط يف قلع جذور الفتنة من  القلوب.«)2( 

للجماعة  باالنضمام  لك  »نصح  هلل:  والتحزب  للجماعة  االنضمام  ذلك  ومعنى 
وممارسة  الصرب  ممارسة  على  المؤمنين  مع  لتتعاون  معها  وجل  عز  لّله  والتحزب 
المرحمة. الصرب لمقاومة التسلط الخارجي والمرحمة لتكون لحمة الرتاحم والتآخي 
من  ينتزعها  أن  الفرد  يستطيع  ال  حرية  وضمان  قوة  آصرة  المؤمنة  الجماعة  أفراد  بين 
أو  المناهضة،  الفئة  يقيه طغيان  السلطان.ال حرية لإلنسان إال داخل تضامن اجتماعي 
طغيان الدولة.النداء اإللهي لالقتحام لن يصل إلى سمعك بتاتا، أو لن تسمعه بالوضوح 
الكايف، إن كنت غارقا يف الفتنة. ثم لن تستطيع تلبيته إن كانت الفتنة جاثمة يف نفسك، يف 

حياتك اليومية، يف وضعيتك االجتماعية السياسية  االقتصادية.«)3(
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اهلل: ﴿أ ذكر  القلوَب من  تأيت  »الطمأنينة  اهلل:  ذكر   -3

الماضية.  الفقرة  يف  الفتح  سورة  من  قرأنا  كما  الجاهلية«  »حمية  نقيض  هي  فالسكينة 
الذاكرين. روى اإلمام مسلم والرتمذي عن أبي  السكينة ينزلها اهلل عز وجل يف قلوب 
هريرة وأبي سعيد أهنما َشِهدا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل 
فيمن  اهلل  وذكرهم  السكينة،  عليهم  ونزلت  الرحمة،  وغشيتهم  المالئكة،  حفتهم  إال 
وقيل  القلوب.  يسكن  َمَلٌك  هو  الرعب.وقيل  زوال  السكينة  اللغة:  أهل  قال  عنده«. 
له  القلوب يشهد  الذي يسكـن  بالَمَلِك  والتفسير  الشهوات.  يميل عن  الذي  العقل  هو 

)1(  عبد السالم ياسين، العدل، ص: 586.
)2(  العدل، ص: 587.

)3(  عبد السالم ياسين، مقدمات يف المنهاج، ص: 67 - 68.
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حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هلل مالئكًة يطوفون يف 
الطرق يلتمسون أهل الذكـر. فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل َتناَدْوا: َهُلّموا إلى حاجتكم! 

فَيُحّفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا«. الحديث.«)1( 

وعند اإلمام البخاري يف الباب األول من كتاب اإليمان: »قال معاذ: اجلس بنا نؤمن 
ساعة«.

نؤمن  بنا  اجلس  إخوانه:  من  للرجل  يقول  بن جبل  معاذ  »كان  أحمد:  اإلمام  وعند 
ساعة. فيجلسان فيذكران اهلل ويحمدانه«.

العباد  إيقاظ  له إال  الفتن« ال وسيلة  الفتنة وقْلَع »أم  ويستخلص من ذلك أن عالج 
ليتحرروا من كل عبودية للهَوى وليطيعوا أمر اهلل بالَوالية الجامعة.)2( وال يكون ذلك إال 
بالرجوع إلى كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فهما وعلما، عمال وتطبيقا. لتغيير حال 

الفرد وحال األمة جميعا.

)1(  عبد السالم ياسين، العدل، ص: 586 - 587.
)2(   العدل، ص: 588.
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الـتـغـيـيـر

لهذا المفهوم ارتباط بمفاهيم منهاجية أخرى هي اقتحام العقبة والرتبية والقومة، فإن 
وا  ُ ما بقوٍم ح�ة ُيغ�ي  الَل ل يغ�يّ

َّ
التغيير الجذري لألمة هو هدف القومة. قال اهلل تعالى: ﴿إن

م﴾.)1( نفِسِ
أ
ما �ب

للنهضة الثانية، هنضة الخالفة على منهاج النبوة، نحتاج رجاال، ونساء، أقوياء أمناء، 
مسلحين بالعلم والخربة والكفاءة العملية ليحملوا للعالم رسالة اإلسالم، لُيغيروا وجه 
اإلنسانية،   على  العصر  يطرحها  التي  الضخم  الحجم  من  األسئلة  عن  لُيجيبوا  العالم، 
أخماس  أربعة  تستعبد  التي  العاتية  الرأسمالية  طغيان  المستضعفين  مقدمة  يف  ليقاوموا 
يغير  لم  من  العالم  وجه  يغير  وما  واللذة.  الرتف  يف  المستعلية  القلة  ليعيش  اإلنسانية 
م﴾)2( وما يغير النفوس الخارجة من  نفِسِ

أ
وا ما �ب ُ ما بقوٍم ح�ة ُيغ�ي  الَل ل يغ�يّ

َّ
َنفسه. ﴿إن

َها من حضن إسالم باٍل إال توبٌة على منهاج النبوة. ال أقصد بالتوبة مجرد الندم على  َتوِّ
ذنب والكف عن معصية. لكن التوبة العميقة التي تقلب كل الموازين، العقلية القلبية 
األخالقية السلوكية، وتوجه التائب ِوجهَة اآلخرة، وتستنقذه من عبوديته لهواه وأهواء 
يقول  كما  دولة  قلب  المعنى  هبذا  التوبُة  ورازقِه.  خالِقه  وجل  عز  هلل  وُتْخلصُه  الناس، 
الشيخ عبد القادر الجيالين رحمُه اهلل. قلُب دولة النفوس، ال َمْسَعى من دوهنا لقلب دولة 

الباطل يف العالم.)3(

تصرفاهتم  كل  يضبطوا  أن  عليهم  الدعاة.  أنفس  »من  يبدأ  الشامل  التغيير  أن  ويرى 
وحركاهتم بضابطي الكتاب والسنة. الجد يف حمل أنفسنا على االستقامة ال التوجه إلى 
المسلمين بالتكفير. الوقار ال الجمود. البشر ال االكفهرار. األدب ال اإلسفاف والتبذل 

الرتيث ال العجلة. التعلم والصرب عليه ال ترديد العبارات.«)4( 

)1(  سورة الرعد: 11.

)2(  سورة الرعد: 11.
)3(  ياسين عبد السالم، العدل ) اإلسالميون والحكم(، ص: 187.

)4(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 266.
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الفاسدة، ويذهب  األهوية  تتبخر  أن  إلى  تربية. وتدريب. وتحميل. وزمن. وصرب. 
الزبد المتخمر المغطي على العقول واإلرادات جفاء.هذا الشرط هو أساس كل تغيير. 
م﴾ )1(  فيكفي أن نغير ما بأنفسنا  نفِسِ

أ
وا ما �ب ُ ما بقوٍم ح�ة ُيغ�ي  الَل ل يغ�يّ

َّ
قال اهلل تعالى: ﴿إن

التغيير المطلوب ليغير اهلل ما بنا. ويتم ذلك يوم يكون كل مؤمن من جند اهلل مربى منظما 
ويجود  الحسنيين،  إحدى  اهلل  من  مؤمن  كل  يطلب  موالنا،  واهلل  معنا،  والشعب  معبأ، 
بماله ونفسه، جهادا يف سبيل اهلل بال تردد. واهلل أكرب وال إله إال اهلل.«)2( إن مهمة تغيير ما 
وا ما  ُ ما بقوٍم ح�ة ُيغ�ي  الَل ل يغ�يّ

َّ
بنا ال حل لها إن لم نغير ما بأنفسنا. قال اهلل تعالى﴿إن

م﴾ )سورة الرعد، اآلية: 11(. فكما خذلنا حين تنكبنا شريعته ينصرنا إن رجعنا  نفِسِ
أ
�ب

إليه. والرجوع إلى اهلل إنما يكون عن دعوة داع وتربية مرب. وإرجاع األمة بكاملها إلى 
)سورة  م﴾  نفِسِ �بأ ما  وا  ُيغ�ي ح�ة  بقوٍم  ما   ُّ

يغ�ي ل   
َ

الل  
َّ

﴿إن آية:  فإنَّ  قضيتنا.)3(  تعالى  اهلل 
الرعد:11(. تشير يف عموم إطالقها إلى أن المسلم التائب عندما يتغير موقُفه من نفسه، 
ومن خالقه، ومن الكون، وعندما تتغير عالقاته تَبعا لذلك الموقف، وأخالُقه، وتصوُره، 
وخموٍل   ، اقتصاديٍّ وعجز   ، سياسيٍّ واستبداد   ، اجتماعيٍّ وظلم  رذيلة،  من  به  ما  يتغير 
أو  تغيير، نحو األحسن  ، وتبعيٍة للجاهلية.)4( والقرآن فيطرح شرطًا الزما لكل  فكريٍّ
نحو األسوأ: التغيير النفسي والعقلي للناس.)5( هذا التغيير الجذريُّ يف تصور اإلنسان 
لنفسه، وللعالمين الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية بين يدي اهلل بعد الموت، هو رسالة 
القرآن الخالدة إلينا. ما خلق اهلل الخلق إال ليعبدوه، فإن ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير 
القومة اإلسالمية ثورة قطرية  البشرية. ليست  دوهنا ال حساب به، وال وزن له يف حياة 
إقليمية تنتهي مهمُتها عند تغيير ُبنى المجتمع، وتنشيط اقتصاده، وتطوير وسائله. بل هي 
ُيَغيُِّر ما هبا  رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، وُيْقبِل على نفسه 

لُتْقبَِل على رهبا.

)1(  المنهاج النبوي، ص:431.
)2(  المنهاج النبوي، ص: 440.
)3(  المنهاج النبوي، ص: 445.

)4(  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، ص: 180.
)5(  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، ص: 235.
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يف كتاب اهلل عز وجل وحَده علُم هذا التغيير اإلسالمي، ويف قلوب العلماء العارفين 
باهلل نور اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج.وبذلك ال ُتْشبُِه القومة اإلسالمية 
ولسنا  ومراقبته.  إحصاؤه  يمكن  الذي  الظاهر  ل  والتحوُّ المظهر  يف  إال  العالم  ثورات 
فما عندها  اإليديولوجية ومبادئها وبرامجها ونماذجها.  نْعُكَف على أصنام  أن  بحاجة 
خربٌ بالهجرة النفسية التي تحول المسلم من دار الخمول إلى دار الجهاد. وال خرب عندها 
وتوادِّهم  المومنين  بصحبة  عندها  خرب  وال  ُشحها.  من  األنفس  به  تْبَرأ  الذي  اهلل  بذكر 

وتراحمهم يف اهلل حتى يصبحوا كالجسد الواحد، ملتحمًا بوالية اإليمان.)1(

وكل تغيير يف السياسية واالقتصاد فإنما هو تَبٌع لهذا التغيير الكلي الجوهري لإلنسان، 
لها  حركًة  لتكون  األرض،  على  كلها  وحركته  وإرادته،  وأخالقه،  وعقيدته،  ونفسيته، 

غاية، ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته يف التاريخ.ولذلك » يلزم:

- االجتهاد: لتغيير بنى المجتمع كله ونقله من سلطان القانون الوضعي إلى سلطان 
أي صياغة  التقنين،  يغطي حاجات  اجتهاد مخطط، مربمج، جماعي،  الغراء.  الشريعة 
أحكام الشرع صياغة قابلة للتطبيق العيني، ويغطي حاجات التنظيم، أي تحكيم الشريعة 
المطلع على  الفقيه  يجتهد  أن  يفيد  يكفي وال  الواقع وفروعه. وال  المقننة يف جزئيات 
األحكام، العارف بأصول الشريعة، بل ال بد أن يشرك يف اجتهاده رجل االقتصاد الذي 
العالم،  يف  االقتصادية  المنافسة  وصرامة  العصر،  بضرورات  ويعرف  األهداف،  يحدد 
ومصادر  للمال،  األمة  وحاجة  لإلنتاج،  المطلوبة  األساسية  واآلليات  واألحجام، 
األموال  توفير  وشروط  الخارج،  من  لالقرتاض  األمة  واضطرار  المتاحة،  التمويل 
واستثمارها. وال بد أن يشرك معه رجل الدعوة، إن لم تجتمع يف الدعاة أنفسهم كفاءات 
الفقه وشروط االجتهاد، ليذكره بأهداف العدل، وقسمة المال، ومحاربة الطبقية. وال 
التطبيق،  الواقع، وعلى إمكانيات  بد أن يشرك معه رجل اإلدارة والحكم ليطلعه على 
وفراغات التشريع التي يدخل منها التزوير، والخيانة، والسرقة، وعلى دروس التجربة، 

وتقنيات الصياغة، والتخصيص والضبط.

)1(  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، ص: 88 - 89.
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اجتهاد جماعي هادف، يأخذ بعين االعتبار مقاصد الشريعة، وعلة التشريع اإللهي 
النبوي، وضرورات العصر وإمكانياته. والعجلة أثناء ذلك تدور بسرعة، والضرورات 

تلح من كل جانب. فهذا باب عظيم من جهاد التغيير.

األوضاع  تتحول  أن  يمكن  كيف  وسنوات.  الجهاد سنوات  هذا  ويأخذ  التدرج:   -
المرتاكبة المتداخلة من فتنة إلسالم والباطل ضارب أطنابه يف قواعد المجتمع، ضارب 

جذوره يف النفوس، والمعامالت، والمصالح، والعالقات، واألذهان، والعادات؟

ال يمكن إيقاف العجلة ريثما يعاد ترتيب اآللة االجتماعية االقتصادية اإلدارية والنظام 
القانوين يف دولة ما جزء ال يتجزأ من نظامها الكلي. فال بد إذا من وضع سلم أسبقيات، 
وتفريع القوانين الشرعية من أصول شرعية هي اليوم يف ضمائرنا مطلب ملح، ويجب أن 
يمكن لها يف أرض الواقع لتحتل المراكز غدا، بعد معركة الزحف، وخالل صراع الحق 

الهاجم مع فلول الباطل الذي لن يجلو عن مواقعه بيسر.«)1( 

اثنتين:  يدين  بين  وتناوبا  تعاونا  التغيير  عملية  نتصور  »إننا  للتغيير:  تصوره  ويحدد 
اهلل  كتاب  من  آيتين  بين  تراُوحا  نتصورها  الصارمة.  الدولة  ويِد  الرحيمة،  الدعوة  يِد 
رفقًا  التغييَر  نتصور  اآليتين.  ُتقابالن  ومرحلتين  النبوية،  السيرة  من  ووجهين  تعالى، 
م  ُ َوَجاِدلْ  ۖ َسَنِة  َ الْ ِة 

َ
ْوِعظ َ َوالْ ِة  َ كْ ِ

ْ
ل �بِ  

َ
ك ّبِ َر َسِبيِل   ٰ ِإلَ اْدُع   ﴿ وجل:  عز  قوله  من  ورحمة 

َجاِهِد   ُّ
بِي

� النَّ ا  َُّ
�ي

َ
أ  

َ
قائل: ﴿�ي من  عز  قوله  من  وصرامة  بأسًا  ْحَسُن﴾)2(ونتصوره 

َ
أ  َ ِهي ي  ِ

�ة
َّ
ل �بِ

الرفيقة  الرحمة  بين   )3(﴾ ُ ِص�ي َ الْ َس 
ْ
َوِبئ  ۖ  ُ َّ �ن َ �بَ  ْ

ُ
َواه

ْ
َوَمأ  ۚ ْم  ِ

ْ �ي
َ
َعل  

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
َواغ نَ  َناِفِق�ي ُ َوالْ اَر 

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال

وتولِّي  المستضعفين،  وتعبئة  العام،  التجنيد  جو  ويف  التنفيذية،  الدعوية،والصرامة 
ها بيدها، ُتذاُب التجمعات المصلحية، والمقاومات المنظمُة. ومعنى هذا  القواعد مهامَّ
ُيْمَلى من فوق،  أن يد الدولة وسلطاهنا ال يملكان أن يغيرا مما بنا شيئا، ألن التغييَر ال 
بل ال يكون لإلمالء أثٌر عملي إن كانت القيادُة معزولة عن القواعد، وكانت الدعوُة لم 

)1(  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 306.
)2(  سورة النحل: 125.

)3(  سورة التوبة: 73.
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ْلطويِّ  تمهد لتغيير ظاهر الحياة بتغيير أنفس الناس، وكان جهاز الدولة يدور يف فَلكِِه السُّ
، والمشاركة المتحمسة الراغبة من جانب السواد األعظم.)1( ال ُيْسنده االقتناع الشعبيُّ

اهلل  يكلله  جهاد  من  أنفسنا  به  ونحدث  نريده  »ما  التغيير:  يبدأ  الحاضر  من  وابتداء 
بالنصر غيب يف غيب. ثم إن تلك اإلرادة اإليمانية هي الطاقة المحركة. فيكون تجديد 
الخطوة  اإلسالم  عن  المقاتلين  اهلل  جند  وتكوين  وتعميمه  وتقويته  وتربيته  اإليمان 
األمة  من  جزء  ائتالفهم،  وخالل  مجاهدا،  صفا  يتألقوا  أن  بعد  اهلل  الحاسمة.وجند 
الحاضر  من  أيديهم  اهلل  جند  نفض  إن  للجهاد  معنى  ال  ينالها.  ما  وينالهم  يعايشوهنا 
المكروه ولم ُيْعنَْوا العنايَة التامة برتكيبه ودقائقه وحركته والقوى المهيمنة عليه.من هذا 

الواقع الحاضر تبدأ الحركة، وإياه تقصد بالتغيير.«)2(

صفه  إلى  الرجال  بربح  الميدانية  المواقع  يحتل  »أن  يزحف:  وهو  اهلل  جند  ومهمة 
اإلسالمي.  التغيير  أبعاد  للناس  يوضح  أن  أيضا  عليه  لكن  الشعب.  يف  وبالتغلغل 
للناس  فنقدم  شموليته،  يف  به  أمرنا  الذي  الصالح  للعمل  تصورنا  يتوحد  أن  يجب 
وبواعثه،  السير  تعرف  قيادة  له  جند  منتصرا  جندا  يكون  وإنما  له.  ونخطط  صورة  عنه 
ما  لتغيير  العاملين  على  يؤكد  وأخطارها.«)3(كما  ومراحلها  وهدفها،  ومداها  والطريق 
عمال  التغيير  يف  مشروعنا  يصبح  »لكي  ومقتضياته:  تبعاته  تقبل  على  وحملها  باألمة 
الحضاري  التخلف  وحقائق  الطبقي،  الظلم  بحقائق  الشعب  نصارح  أن  يجب  ناجحا 
واالقتصادي، وحقائق التبعية لشرق الجاهلية وغرهبا. ثم ال يكفي أن نفضح المسؤولين 
أنفسنا  نصارح  أن  علينا  بل  الفساد وحاضره.  لماضي  االهتام  بأصابع  ونشير  الفتنة  عن 
ونصارح الشعب بالثمن الواجب دفعه إلصالح ما أفسدوه. فإنه إن هونا على الشعب 
ما ينتظره من صرب وبذل )تضحيات(، ووقفنا بلوائح وعودنا إلى جانب عارضي الزور 
من األحزاب السياسية، نكون تجار كالم.«)4( ويضيف »نشرح للعامة التغيير المطلوب 
القواعد.  من  الفتنة  بنيان  يأيت  جوهريا  تغييرا  نريد  ونعلم.  باإلسالم،  ونربط  حياهتم  يف 

)1(  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، ص: 91-90.
)2(  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 20.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 235.

)4(  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 237.
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على  بل  وقيمها،  الجاهلية  فيه  تتحكم  الذي  العصر  مستوى  على  ال  نكون  أن  فعلينا 
مستوى مستقبل نقرتحه نحن على التاريخ، ونصنعه، ونخرتعه على هدى من اهلل وبإذنه. 
الجربيين وإسالم  الصالة  تاركي  بالرجعية، يجمعون يف كلمتهم إسالم  األعداء  يتهمنا 

الدعاة  المجددين.«)1(

على  يتفتح  إسالمي،  وعي  لبعث  »وسيلة  باعتباره  النبوي  المنهاج  أداته  فالتغيير 
ومقصَده  هدَفه  التغيير  كان  إذا  إال  للمنهاج  معنى  ال  »)2(إذ  بنا  ما  لتغيير  العمل  ميادين 
الفرد  بالمسلم  ُيعنى  المنهاج  إذا »كان  الفرد والجماعة ألنه  تغيير  وغايَته«)3( وبه يكون 
ويحلل عوامل الردة يف نفسه كما ُيعنى بالجماعة المسلمة، فذلك لكي يكون تغيير الفرد 
مع تغيير الجماعة وبواسطته مسايرا له«)4( كما أن التغيير مدرسة تشمل جميع  مناحي 
الحياة آلته الحكم: »التغيير مدرسة صالحة، التغيير َمنَعٌة ضد االمتداد السـرطاين للثقافة 
الدوابية، التغيير إعادة بناء األمة على أصولها،التغيير تعبئة أمة، قومة أمة. وأداة الحكم 
آلة لصنع كل ذلك.«)5( ويجيب عن طبيعة هذه اآللة بأهنا: »ُصنع كل ذلك دعوة تستجيب 
لها األمة من األعماق. ُصنع ذلك توبة إلى اهلل خالصة صادقة. ُصنع ذلك إنابة إلى اهلل 
وتوحيد وعبادة. ُصنع ذلك ال مجال فيه للنخبة السياسية إن كان الدين يف مخّيلتها مجرد 
رافد من روافد الثقافة إلى جانب الفن والمسرح والقصة والتقاليد المجيدة والمعلومات 

المتناثرة عن الماضي والحاضر وما كتب وما قيل وما أنشد.«)6(

ومن أهم وسائل التغيير على المدى القريب والمتوسط والبعيد، نجد الرتبية فهي: 
»وسيلتنا لتغيير اإلنسان حتى يتبنى موقفا ونظرة وإرادة تتعالى على الظرفيات التاريخية، 
الصغير،  اإلقليمي  المنزل  سياسة  هبا  تحيطنا  التي  الضيقة  الجغرافية  الحدود  وتتجاوز 

)1(  المنهاج النبوي، ص: 29.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص: 17.

)3(  اإلسالم غدا، ص: 17.
)4(  اإلسالم غدا، ص:17.

)5(  ياسين عبد السالم ،العدل، ص: 692.
)6(  العدل، ص: 692.
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نجتمع  اللتان  وحرفتنا  فنظرتنا  بعيدا  وأفقا  وقتا  يتطلب  وهذا  التجزيئية.  الهوية  وذهنية 
عليهما وننتظم، تميزاننا عن األحزاب السياسية التي ال يتعدى طموحها المدى القريب، 
وال غاية ألعضائها إال الحقيبة الوزارية. مشروعنا بعيد المدى، والتغيير العميق الذي 
اليوم  لكننا  عسير.  مخاض  بعد  إال  يعاش  أن  يمكن  ال  واإلقناع  الرتبية  بواسطة  يتم 
والمكان  الراهنة  باللحظة  إال  هتتم  ال  التي  السياسية  األحزاب  مع  حادة  منافسة  نعيش 
الحاضر«.)1( ويوضح طبيعة المنافسة واالختالف بين نظرة األحزاب للتغيير وبين نظرة 
المنهاج النبوي له بأن: »الحركة الرتبوية وتغيير الذهنية والسلوك ال يرتجالن، كما أن 
ابتكار المستقبل وشكل النظام ال يقومان على أرضية انتخابية أو برنامج حكومي. وإنما 
يقتضي األمُر َمشروع ُعمراٍن واضح الُخطَّة ونظرة بعيدة تبني مشروع مجتمع يستجيب 
الذين  والسالم  العدل  ُن  وُيَؤمِّ اإلسالمية،  الشعوب  إليها  تفتقر  التي  الدائمة  للحاجات 
تتوق إليهما«.)2( »وأفقنا التغيير العميق الذي ال يمكن أن تبنيه وتقوده بعون اهلل إال حركة 
الح  كلما  إال  تندفع  ال  تجعلها  بصورة  َلة  ُمَشكَّ السياسية  األحزاب  متواصلة.  مباشرة 
بدور  تقوم  أن  إلى  يرميان  وتجمعها  األحزاب  هذه  »فبنية  انتخابي«.)3(  موعد  األفق  يف 
غايات  فلهما  نحن  وتنظيمنا  تشكلنا  أما  أقلية.  عليها  لتنقلب  هبا  ترتبص  حاكمة  أغلبية 
التي  القومية  الدولة  بنطاق  محدودة  غير  نظرتنا  إن  أبعد!  ورؤيتنا  أوسع  فأفقنا  أخرى. 
تخنق أنفاسنا، ألن غايتنا مهما طال الزمن هي توحيد الشعوب اإلسالمية يف كيان واحد. 

واجبنا توحيد األمة«.)4(

مناص  أنه ال  الديمقراطيين موضحا  المعاصرين  التغيير من  ينشدون  ويخاطب من 
للجميع: »من تمريض هذه المرحلة االنتقالية بحكمة.والمستقبل إلسالم صادق العنوان 
والبنيان. المستقبل لتغيير عميق شامل. تغيير من داخل اإلنسان، من تربية اإلنسان، من 
التغيير أمهات صالحات،«)5( ويؤكد لهم: »على أن كل  التغيير أجيال،  تعليم اإلنسان. 

)1(  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، ص: 310.
)2(  اإلسالم والحداثة، ص: 311.
)3(  اإلسالم والحداثة، ص: 309.

)4(  اإلسالم والحداثة، ص: 309- 310.
)5(  عبد السالم ياسين، العدل، ص: 691.
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حديث عن التغيير َهَذٌر بدون قاعدة يتفق عليها السواد األعظم، وينهض إلخراجها من 
َحيِِّز األمل إلى حيِّـز التطبيق. لكن نختلف يف أنكم ُتنيطون مهمتكم التاريخية بمروآت 
اهلل  إلى  تابوا  ومؤمنات  بمؤمنين  ننيطها  ونحن  والسياق،  والديمقراطية  الوطنية  تسمى 
المروءة.مروءة  وضرورياهتا  مؤهالهتم  جملة  القرآن.من  لحمل  فتأهلوا  نصوحـا  توبة 

يطبعها الدين بطابع الَقبول عند اهلل الملك الدياِن.«)1( 

بالنفوس.  ما  تغيير  التغييري.من  اإلسالمي  االقتصاد  اسرتاتيجية  تبدأ  هنا  »من  ألنه 
ُيذكر  اإلنسانية  طورهتا  التي  التكنولوجية  اإلدارية  التنظيمية  العقالنية  مكتسبات  وكل 
مدرسة  يف  التعلم  من  تخوف  وال  تعقد  وال  تردد  بدون  وُتستصلح.  اهلل  اسم  عليها 

الحكمة  البشرية.«)2(

ويحتاج التغيير إضافة إلى التدرج ضبط النفس والرفق واليسر والسكينة: »ذلك لكي 
يتحرك جند اهلل يف مجاالت التغيير بِحلٍم ينايف الرخاوة وبقوة ليست هي العنف. لين يف 
غير ضعف وقوة يف غير عنف، كما يقول أمير المومنين عمر رضي اهلل عنه.«)3( وبذلك 
الكريم،  القرآن  النبوية ويف  السيرة  نقرأها يف  التغيير اإلسالمي، كما  تكون »اسرتاتيجية 
الفردية يف  النفوس  إذا تغيرت  بناء خاصا، ثم  تتأسس على إرادة جماعة مجاهدة مبنية 
الجماعة وتقوت يف اإليمان واإلحسان إلى أن تكون، عن استحقاق، معنيًَّة بقول اهلل عز 
﴾ أصبح القرآن برناَمَجها ونظامها المقرتَح وأسلوَبها، وأصبح  ْ

نَ آَمُنوا ِذ�ي
َّ
ا ال َ �يُّ

َ
وجل ﴿�يَ أ

موقُع النُظم الجاهلية واألساليب والُخَطِط منها موقَع الكفر من اإليمان، وموقَع عصيان 
قوله:  يف  عليه  يلح  ما  وهذا  الرفق.«)4(  من  العنف  وموقع  ولرسوله،  له  الطاعة  من  اهلل 
»أما بعد نزع قوة السلطان من األيدي الخبيثة فحاجة المومنين المحسنين لتؤدة الرفق 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس تزداد إلحاحا. ذلك أن ماضي الفتنة ال بد أن ُيخلَِّف آثارُه 
الفاسدة المفسدة المتمثلة يف أقوام بأعياهنم ويف تضامنات وعصبيات ومصالح متحجرة 

)1(  العدل، ص: 631.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 487.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 368.
)4(  اإلحسان، ج2، ص: 367.
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مشتبكة مع مصالح جمهور األمة. فالحل العنيف الصراعي الثوري الذي يوصي بالقتل 
الرفق  وليس  إسالمي.  غير  حل  للماضي  ًة  مرَّ انتمى  من  كل  َبْيِت  وتخريب  والسفك 
الُقمامة،  كنس  من  بد  وال  المظالم،  رد  من  بد  فال  جملًة.  الماضي  عن  السكوت  هو 
. والرفق يف هذه العمليات، واألناة فيها، وحقن الدماء هي  التغيير الجذريِّ وال بد من 

الحكمة  المطلوبة.«)1(

ويتساءل عن طبيعة التغيير الذي يحتاجه اإلسالم يف أفق دولة القرآن فيقول: »ما هو 
التغيير الضروري الذي يتحتم على اإلسالم أن يفرضه بعد أن ُيْقنِع به؟ وما هو موقع النية 
اإلسالمية اليوَم والممارسِة اإلسالميِة غدا من النظامين السائدين يف العالم: الديمقراطية 

واالشرتاكية، ومن األسلوبين المألوفين: اإلصالحية والثورية؟«

يف  الالزم  للتغيير  شيء  كل  قبل  تعرضنا  الكتاب  هذا  »يف  بقوله:  ذلك  عن  ويجيب 
عز  اهلل  من  قريبا  اآلخرة،  يف  صالحا  ليكون  وسلوكه  وعقليته  والمؤمن  المسلم  نفسية 
وهنيه  اهلل  أمر  على  واستقامته  وربانيَّته  اآلخرة  يف  وصالُحه  الصدق.  مقاعد  يف  وجل 
ضمان ليكون عمله يف المجتمع صالحا يف ميزانه يوم القيامة، مصلحا لغيره، نافعا لخلق 
اهلل. ويف هذه الفقرة نتعرض للمزايا االنضباطية التي ُتمسك المومنين والمحسنين على 
إلحاق األذى بغيرهم، إذ النفوس التي يطَغى هبا هواها وشهوُتها وغضُبها ال تكون إال 
آفة على الغير مهما كانت اإليديولوجية والنظام المقرتح واألسلوب والبواعُث األولى 

لحركة التغيير.« )2(

ويحتاج التغيير كذلك إلى الصرب والتصبير، صرب الطليعة المجاهدة وتصبير العامة 
ألن: »من ُيحتمل أن يصربوا على البأساء والضراء بباعث الصرب اإليماين اإلحساين قلٌة 
قليلة. وال يلبث حماس عامة الناس بعد االستجابة لشعار »ثوري« جديد أن يتالشى. 
والصرب هو بالضبط الفضيلة التي تأيت من بعد الحماس الموقوت ومن ورائه. فالدعاة 
وازعي  بين  الموازنة  من  كبير  قدر  على  الزمام،  يمسكون  وهم  يعتمدوا،  أن  مناص  ال 

)1(  اإلحسان، ج2، ص: 315.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 366.
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القرآن والسلطان، بين صرب الخاصة من المومنين والمحسنين وتصبير العامة الناطقين 
يكون  أن  قبل  وعطاء  بذل  اإلسالمي  التغيير  أن  يكتشفوا  أن  إلى  النقابية،  بالمطالبات 
األموال  من  ونقص  والجوع  الخوف  من  شيء  على  الصابرون  فقط  هبا  يبشر  رحمة 

واألنفس  والثمرات.

وتواجه التغيير اإلسالمي عقبات: »وَلن َيْعَدم أي تغيير إسالمي األسباب الكونية من 
عوامل التخويف الجاهلي الخارجي والداخلي، ومن عوامل التجويع لتخلفنا الزراعي 
المشروط  والتمويل  االقتصادي  الخنق  عوامل  ومن  االستكبارية،  القوى  واحتكار 

والمساومة على استقالل البالد. 

مراحل دقيقة خطيرة يكون اهلل عز وجل معنا فيها ويف غيرها، وعدًا منه غير مكذوب، 
إن صربنا كما صرب أولو العزم من الرسل.«)1( وهذا ما عرب عنه يف كتاب جماعة المسلمين 

بحمل القائد الناس على الكريهة يف بناء دولة القرآن أي الخالفة الثانية.

ويربط بين القومة وبين التغيير، إذ يعتربها: »تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، 
تغيير نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق ويصاحب التغيير السياسي االجتماعي.)2( وقد 

سبق أن تطرقنا إلى ذلك يف الفصل الثاين.

)1(  اإلحسان، ج 2، ص: 292.
)2(  عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، ص: 7.
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الـتـجـديــد

لفقه التجديد مركزية خاصة يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين وقد تأسس المشروع 
يسبقه  للدين،  تجديد  النظرية.  يف  ألهميته  به  النبوي  المنهاج  وتصدر  عليه،  المنهاجي 
تجديد للبواعث اإليمانية يف النفوس والقلوب، تجديد يمس جميع الجوانب الحياتية 
والفقه  المرأة،  والقضاء وضوابطه، وقضية  الحكم وشروطه،  القضايا، يف  ويتناول كل 
والتاريخ، وطبيعة الصراع مع الجاهلية وحراسها، وقضية واقع األمة المفتون، وعالقة 
مزدوجة:  مهمة  له  تجديد  والكائنات،  المخلوقات  من  وغيره  وخالقه  بنفسه  اإلنسان 
وبعث  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  وحب  اهلل  حب  وعلى  تعالى  اهلل  على  الدال  األول  الفقه  إحياء 
اجتهاد يستقل فيه المسلمون عن تقليد ما بلي من اجتهاد والسيما فقه الحكم والشورى 
وأهل  والمفكرون  العلماء  عنها  سكت  أهميتها  على  أمور  وهي  والسياسة،  والدولة 

االجتهاد والرأي.

وأول ما يبدأ به األستاذ عبد السالم ياسين من حديث عن التجديد هو معناه: »ونحن 
يهمنا أن نعرف معنى التجديد، ومن يجدد، وبم يجدد، وكيف يجدد ال حّبا يف اإلطالع، 
النبوية، سائرا  بالسنة  النبوي، منضبطا  الهدي  لكن تحريا أن يكون جهادنا مستمدا من 

على منهاج النبوة. ثالثة أحاديث ورد فيها ذكر التجديد: 

1- روى اإلمام أحمد وحسنه السيوطي أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اإليمان يخلق 
)أي يبلى( يف القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم« ويف رواية: »إن اإليمان ليخلق 
قلوبكم«.  يف  اإليمان  يجدد  أن  تعالى  اهلل  فاسألوا  الثوب،  يخلق  كما  أحدكم  جوف  يف 

ورواه الطرباين يف الكبير والحاكم يف المستدرك.

2- روى أبو داود والبيهقي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »إن اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«.

3- روى اإلمام أحمد والطرباين، ورجال أحمد ثقات، والحديث صححه السيوطي، 
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عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »جددوا إيمانكم«، قيل: »يا رسول 
اهلل وكيف نجدد إيماننا؟« قال: »أكثروا من قول ال إله إال اهلل«.«)1(

كما يربط بين الفقه المنهاجي وبين التجديد »ففقه المنهاج -وهو ثمرة اجتهاد لهذا 
يف  بما  الجهاد،  وكليات  الرتبية،  كليات  يتناول  أن  إليه  يطلب  الزمان-  وهذا  المكان 
ذلك تنظيم حزب اهلل بما يضمن إحياء رجال ونساء، وإحياء أمة، وتحريك الكل على 
المنهاج النبوي -على الطريق الصاعد عرب العقبة- المؤدي للخالفة اإلسالمية بالنسبة 
شريعة  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  ومؤمنة.  مؤمن  لكل  بالنسبة  الميمنة  يف  اهلل  ولرضى  لألمة 
ثابتة، ونحن أمة وأجيال طرأنا يف األرض ووجدنا أنفسنا نحمل ثقل قلة إيماننا، وثقل 
أمة تحمل  تتحول  لن  الطارئة  األجيال  فهذه  المسعرة علينا.  الحرب  بيننا، وثقل  الفتنة 
رسالة اهلل وتنصر دين اهلل يف األرض إن اكتفت بتكديس العلم بالكتاب والسنة. المنهاج 
الضروري لكي يصبح الطارئ أصيال هو المنهاج الذي يربي اإلنسان انطالقا من كبده 
الفردي والجماعي، ويرفعه مع الجماعة إلى قمة العقبة، إلى حيث ينال رضى اهلل دنيا 
وأخرى. تصعيد الهمم والجهود وتعبئتها لتكون يف مستوى الجهاد، هما مهمة المنهاج 
النبوي وثمرته المرجوة.«)2( ويحدد رأيه يف التجديد بقوله: »رأينا أن التجديد هو تجديد 
اإليمان بعد باله، وأن الدين الذي أتى جربيل ليعلمه المؤمنين هو الدين الذي يجدده 
من يبعثهم اهلل على رأس كل مائة.«)3( وأن المؤمنين بما يتوافر لهم من مواصفات تربوية 
وفكرية ونفسية هم المكلفون بالتجديد: »ورأينا أن القرآن الكريم يخاطب المؤمنين ال 
المسلمين وال المحسنين، ذلك أن من المسلمين من يأيت لألعمال الظاهرة من شهادة 
وصالة وغيرهما وهو منافق، فهذا ال يخاطب بالقيام على دين اهلل. وألن اإلحسان درجة 
خاصة واصطفاء، ينبغي أن يتوق إليهما كل المؤمنين، لكن تعيين أصحاهبما ليس من 

اختصاص البشر.

فبقي المؤمنون، وال بد أن تكون لهم مواصفات هبا يعرفون، وتربية هتيئهم ليحملوا 

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:33.
)2(  المنهاج النبوي، ص: 17.
)3(  المنهاج النبوي، ص: 38.
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يضبط  وقانون  التنفيذ،  قادرين على  منهم جندا  يجعل  وتنظيم  اهلل،  أمر  تنفيذ  مسؤولية 
زحفهم إلى الجهاد.«)1(

سكته  إلى  القطار  نعيد  أن  الموعود  المبارك  القرن  هذا  مطلع  يف  التجديد  فمهمة 
ووجهته، ال أن نتقدم على درب التقليد والتبعية والتخاذل أمام الحضارة الدوابية اآلخذة 
يف األفول على مستوى اإلنسان«)2(. فالتجديد المطلوب لألمة هو تجديد بواعثها لتقوم، 
أفرادا تجدد إيماهنم بالرتبية، وجماعة تجددت قوهتا بتجدد بواعث أعضائها اإليمانية، 
بواجب الجهاد واقتحام العقبة.«)3( من هنا يكون فقُه تجديد اإليمان، وتحريك اإليمان، 
»أوُلهما  أمور:  بثالثة  الدين  تجديد  إسالمي،ويكون  عمل  كل  مِحوَر  اإليمان  وتربية 
والبيهقي  داود  أبو  رواه  الدين. جاء يف حديث  ليجدد  اهلل عز وجل  يبعثه  صحبة »من« 
والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل يبعث 
لهذه األمة على رأِس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«... الركن الثاين من أركان تجديد 
اإليمان العبادة بأنواعها، ويجمعها ذكر اهلل فهو اللب، وأفضل الذكر قول ال إله إال اهلل. 
روى اإلمام أحمد والطرباين، ورجال أحمد ثقات، عن أبي هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»جددوا إيمانكم« قالوا: يا رسول اهلل! وكيف نجدد إيماننا؟ قال: »أكثروا من قول ال إله 

إال اهلل«.

وإخالص  النية،  وصدق  تعالى،  اهلل  إلى  الرجوع  »صدق  ضروري:  ثالث  وركن 
الصدق صدق طلب وجه اهلل عز وجل. فذلك هو  اعرتافا وطاعة. وأعلى  له  العبودية 

التطلع إلى مقامات اإلحسان واإليقان. وما ُيَلّقاها إال ذو حظ عظيم.«)4(

ويتساءل األستاذ رحمه اهلل عن األولوية يف التجديد: »هل يتجدد دين األمة بتجديد 
علومها، وبفقه ُينزل آيات اهلل على الواقع ليغيره التغيير اإلسالمي؟ أم إن تجديد الدين 
يكون أّواًل بتجديد اإليمان يف القلوب تجديدا تفقه به القلوب وتعقل مثلما يفقه العقل 

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 38.
)2(  المنهاج النبوي، ص: 270.

)3(  المنهاج النبوي، ص: 34.
)4(  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 65.
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المجتهد يف الشريعة ويعقل؟«)1( ليلفت االنتباه يف جوابه  إلى »إن حاجة األمة مزدوجة 
إلحياء الفقه األول الدال على اهلل، وعلى حب اهلل، وعلى حب رسول اهلل، وعلى الدار 
اآلخرة، ولبعث اجتهاد نستقل فيه عن تقليد ما بلَِي من اجتهاد، خاصة الفقه المكبوت 
المسكوت عنه؛ فقه الحكم والشورى والدولة والسياسة.«)2( أي أن »أهم قضايا التجديد 
هي قضية إحياء الربانية يف األمة. ثم هناك بعَد ذلك يف االعتبار القضايا الكربى الجهادية 
عن  وبديلنا  العصر.  دين  وهي  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  من  وموقفنا  السياسية، 
النظام الرأسمالي، ونظريتنا وبرامجنا لبناء الدولة اإلسالمية، ووسائلنا وجهودنا لتوطين 
مشاكلنا  ثم  شتاهتا،  وجمع  األمة  لتوحيد  وخطتنا  المسلمين،  بالد  يف  والصنائع  العلوم 
على  ُيلح  هذا  كل  اإلسالمية؛  الحركة  تعددية  عن  الناتجة  التعليمّية  الرتبوية  الداخلية 

فكرنا«)3(.

والمهم يف التجديد أنه يقوم بالفرد أو المدرسة أو الجيل شرط تجدد اإليمان: »َيبَلى 
أو  فرٌد  المجّدد  هذا  وبالمجدد.  اهلل  إال  إله  بال  ويتجدد  القلوب،  يف  ويخَلق  اإليمان، 

مدرسة إيمانية أو جيل من األحياء بحياة إيمان متجدد؟ 

األول،  للقرن  العزيز مجددا  عبد  بن  َعدَّ عمر  اهلل  ابن عساكر رحمه  الحافظ  اإلمام 
اهلل  رحمهم  أحمد  اإلمام  عن  ذلك  وُروي  الثاين.  القرن  رأس  على  مجددا  والشافعي 
جميعا. وعد طائفة من العلماء منهم ابن عساكر أبا الحسن األشعري مجددا على رأس 
الرابعة، والغزالي على رأس  الباقالين مجددا على رأس المائة  الثالث، وأبا بكر  القرن 
المائة الخامسة. نقف هنا، وُنحيل على ذمة األجيال المقبلة نورها اهلل االعرتاف بفضل 

أمثال حسن البنا الذي اعتربه الشيخ محمد الحامد مجددًا للقرون الخمسة األخيرة. 

فسد الحكم فنهض إلصالحه الَعَلم الفذ الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز. وأقبلت 
الذي  األصول  علم  بمفتاح  أبوابه  الشافعي  العْبقري  اإلمام  لها  فشق  العلم  على  األمة 

)1(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج1، ص: 387 - 388.
)2(  عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، ج 1،ص: 388.

)3(  تنوير المومنات، ج 1، ص: 388.
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الكالم  علم  أئمة  لدحضها  فانربى  والملل  والفلسفات  والشك  الكفر  وهجم  أنشأه. 
تجديد  األمة؛  لدين  التجديد  من  أنواع  هذه  بعده.  من  الباقالين  ثم  األشعري  أبرزهم 
لتدينها وفهمها للدين يف مجاالت الحكم والعقيدة والفقه. ليس تجديد الدين اخرتاعا 

فيه، لكنه إحياء لمواٍت يف قلوب المتدينين وعقولهم.«)1(

)1(  تنوير المومنات، ج1، ص:385- 386.
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بـيـة الـتـر

يولي األستاذ عبد السالم ياسين للرتبية أهمية كبيرة لدورها الفعال يف التغيير، »إذ ال 
تغيير يرتجى دون وجود تربية وال تجديد وال خالفة والقلوب بعيدة عن اهلل، فالحديث 
على ما تعتقد يف الخالفة وتجديد الخالفة هذر إن لم يسبق قيام الخالفة تربية إسالمية 
تدل مفاهيم المسلمين وعاداهتم ومواقفهم الفكرية والعاطفية«)1( وهو يلح على الرتبية 
ويؤكد عليها لمركزيتها وأهميتها يف البناء الفردي والجماعي، ويجعل »وظيفة الدعوة 
والجهاد  والمجاهدة  السلوك  إطار  يف  معناها  ويحدد  الرتبية...«)2(  ثم  الرتبية  الصادقة 
التزكية يشير  التزكية،ولفظ  الدائمة بمعنى  أيضا: »العملية عملية تربية بمعنى المعالجة 
األمة  واحتياج  تمريض،  فالتزكية  عز،  إلى  ذل  ومن  طيب،  إلى  خبيث  من  تحول  إلى 
األرواح  أود  يقيم  عام  تمريض  إلى  وأساسا  أوال  احتياجها  يتضمن  شامل  تجديد  إلى 

ويزكيها.«)3( 

ومن المعاين التي يعطيها للرتبية أهنا: »تنميُة اإليمان والطموِح. الرتبية صعود إراديٌّ 
وتصعيٌد مستمر. الرتبية اقرتاٌب من الكمال وتقريب. الرتبية َقْدُح ِزناٍد يف القلب والعقل، 
إشعاُل فتيٍل، تعبئة طاقاٍت فردّيٍة لتندمج يف حركية اجتماعية َيْعَمل فيها العاملون بجْهٍد 

ُمتكامٍِل ينفع اهلل به األمة.«)4(

والرتبية طب نبوي والحاجة إليها يف الخالفة الثانية ماسة لرتويض النفوس وتأهيل 
القلوب للجهاد والبذل والصرب والخروج من الطمع النفسي المستأذب: »يف أفق الخالفة 
الثانية على المنهاج النبوي نستبصر الرتبية النبوية من زاوية طب القلوب. وإنك تستطيع 
أن تؤلف حزبا قويا، وتثور على الظلم باسم اإلسالم، وتقتل التضامن الوحشي بين ذئبي 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص: 48.
)2(  اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص: 49.

)3(  عبد السالم ياسين، اإلسالم بين الدعوة والدولة، ص: 69.
)4(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 100.
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المال والسلطان يف غيرك، وتكسر صرحه. لكن إن تصديت للحكم، وسقطت الدولة 
بين يديك وما معك رجال قهروا ذئبيتهم النفسية، وهذبوها، وصّعدوها يف أعمال بنّاءة، 
فلن تكون ثورتك اإلسالمية، اسما ونية يف أول المسار، إال تجربة أخرى للصراع الدائم 

بين النفوس البشرية المائلة مع الهوى، الُملحدة المائلة عن اهلل.«)1( 

بناء  شروط  من  اإليمانية  والرتبية  وتشرب«)2(.  وتمثل  وتشبه  سماع  »الرتبية  ألن: 
الرتبية  الدنيا أصال من أصول  الزهد يف  النفس وترويضها على  األمة: »إذا كان هتذيب 
من  يده  نفض  الذي  المؤمن  الفرد  خاصة  يف  شروطها  من  وشرطا  اإلحسانية  اإليمانية 
كل شيء ليتفرغ لطلب اهلل يف رفقة محدودة بعيدا عن المجتمع، فإن مشروطيَّتها آكُد، 
إلحقاق  جماعة،  القائمين  جماعة،  العاملين  المؤمنين  حق  يف  مناال،  أبعد  وتحقيقها 
إبطاله  يستطيعوا  فلن  نفوسهم  الباطل يف  القائمون  ُيبطل  لم  إن  اهلل.  دين  الحق وإظهار 
جملة  الدنيا  حب  بإخراج  النفس  وتزكية  النفس  وتحصين  النفس  بناء  وإنَّ  غيرهم.  يف 
وتفصيال من القلب لهو البناء. وما يزكيها إال اهلل، وما ُيفلح يف استئصال الجرثومة الذئبية 
أّيها  لتعلمون  إنكم  نعم  اليقظة.«)4(  ثم  التوبة  الرتبية  خطى  و»أول  اهلل.«)3(  ذكر  من  إال 
السادة أن الشباب المسلم الظامىء يظل َيْسأل هذه األسئلة، وال من مجيب، ألن الذين 
إننا ال نعدو  البدع والسعي للقضاء عليها )...(  عليهم أن يجيبوا منهمكون يف مالحقة 
الحقيقة عندما نقول: إن جل مشكالت مجتمعاتنا اإلسالمية اليوم إنما يكمن يف غياب 

هذه الرتبية الوجدانية التي هي العمود الفقري يف جوهر اإلسالم«)5(

وللرتبية شروط »صحبة وجماعة + ذكر + صدق، هذه معادلة الرتبية اإلسالمية يف 
خطوطها الرئيسية، شرط يف المربي )بالكسر( وبيئة الرتبية، وشرط يف تجديد اإليمان، 
وشرط يف المربى وقابليته للجندية، وسائر الخصال العشر مع ما تضمه من شعب اإليمان 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 435.
)2(  اإلحسان، ج1، ص: 80.

)3(  اإلحسان، ج1، ص: 435.

)4(  اإلحسان، ج1، ص: 119.
)5(  مجلة »منار اإلسالم«، رمضان 1408، ص: 103 وما بعدها.
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تكمل الشروط وتجلو الصورة إن شاء اهلل تعالى.«)1(

التنظيم، ومن ثم فشل الجهاد  »إن الخلل الذي يحدث يف الرتبية ينتج عنه خلل يف 
يتوقف  اإلنجاز،  على  وقدرة  ودراية  خلق  ومتانة  إيمان  عمق  الرجال،  قوة  فعلى  كله. 
نجاح العمل.«)2( وقول ال إله إال اهلل ركن أساسي من أركان الرتبية »وقد جمعت بفضل 
اهلل أكثر من سبع وعشرين حديثا يف فضل ال إله إال اهلل، فالحمد هلل دعاء أن يجدد إيماننا 
باإلكثار من قولها، باللسان أوال، باالستغراق فيها. واإلكثار منها ركن أساسي يف الرتبية 
كما سنرى إن شاء اهلل.«)3( »والربط بين المصيرين يف وعي المؤمن وعمله من أهم أهداف 
المؤمن  لها  يخضع  مستمرة  يومية  عملية  تكون  والرتبية  أهمها.«)4(  يكن  لم  إن  الرتبية 
والمؤمنة يف حاضرهم، كما كان األمر يف ماضيهم ألن: »عمر أيضا كان تحت الرتبية كما 
كانت حفصة وعائشة والمؤمنات والمؤمنون. ذلك التحول القلبي اإلرادي الذي نقل 
المسلمات والمسلمين عرب شدائد مكة وجهاد المدينة من مرتبة إلى مرتبة لم يتحقق يف 
الجاهلية  القرآنية شوائب  النبوية  الرتبية  إنما عالجت  حوزات منعزلة ومدارس نظرية. 
وكدورات الخطايا عالجا يوميا فيه معاناة وخصامات وخروج ودخول، وحرب وسلم، 
واتفاق واختالف. وكانت نساء اإلسالم عنصرا حيا أساسيا. لم يكن هامشا. أعد اهلل لهن 
ولرجال اإلسالم مغفرة وأجرا عظيما.«)5( ويصف الرتبية بالنبوية كما يف قوله: »انصبت 
الدنيا على الجيل الفاضل وهم جميٌع حديثو عهد بالتنزيل، مستنيرو القلوب والعقول 
النبوية، مشحوذو العزائم واإلرادات بالجهاد العظيم الذي اقتحموه على عهد  بالرتبية 
الرسالة والخالفة الراشدة.كانوا منجمعين على اهلل، حاملين سنة رسول اهلل، متشبعين 
هبا علما وعمال.«)6( وهذه العملية مستمرة: »لذلك فمهمة الدعوة والرتبية دائمة. الدعوة 

)1(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 56.
)2(  المنهاج النبوي، ص: 54.
)3(  المنهاج النبوي، ص: 35.

)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص: 65.
)5(  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج1، ص: 177.

)6(  تنوير المؤمنات، ج1، ص: 273.
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وحدها  هي  اإليمانية  البيئة  ونموذجية  بالقدوة  فيهم  والتأثير  وتعليمهم  الناس  وهداية 
تقلب ِوجهة الناس ليسلموا وجوههم هلل متقيدين بأخالق اإلسالم.«)1(

ونجد الرتبية من المقومات الضرورية لبناء الجماعة وتأهيلها لحمل الرسالة »الرتبية 
والتنظيم وذكر اهلل والصدق والتزود بالعلم النافع، علم الحق المنزل الموحى به وعلم 
واألمانة  والقوة  اإليمان  الجماعة  تستمد  منها  ضرورية  مقومات  الكون،  وعلم  الواقع 

على شرع اهلل ومقاصده.«)2( 

السالم:  عليه  جربيل  حديث  من  انطالقا  واإلحسانية  باإليمانية  الرتبية  ويصف 
»والرتبية اإلحسانية على الصرب لها رجالها، نستفيد من فقههم الدقيق الرقيق ليكون كل 

قائم بالقسط من المجاهدين صابرا يف موقعه مع عامة الناس، مثبِّتا لهم.« )3(

وعلى أساس الرتبية يكون تأليف جند اهلل فهم »ال ينشأون نشأة عفوية على أخالق 
تؤلفهم  إنما  وجل.  عز  هلل  الرجال  وعبودية  الرجال  وعزائم  الرجال  وإيمان  الرجال 
الحق  هبذا  هنا  نذكر  اإلحسان.  آصرة  ويوحدهم  ويجمعهم  التنظيم،  ويؤلفهم  الرتبية، 
لكيال ننسى أن تربية جند اهلل وتأليفهم مقدمة لكل عمل جهادي ينربي للعظائم.«)4( بل 
الرتبية اإليمانية اإلحسانية وحدها »كفيلة بالنفاذ إلى األعماق الداخلية حيث منبع الخير 
أو  أو جورا، عمرانا  أو فسادا، عدال  المجتمع صالحا  إلى  منه تخرج  الفرد،  والشر يف 
تخريبا.«)5( وهكذا فرجال الدعوة والمربون الذين هنلوا من نبع النبوة الصايف، اعتمدوا 
الرتبية سبيال للتغيير وبناء النشء المجاهد ومنهم اإلمام حسن البنا الذي كان »رحمه اهلل 
الرجال  القرآن والسلطان. لم يجد يف زمانه من  الذين اجتمع يف تصورهم  القالئل  من 
المكتملي النضج إال القليَل ممن أدركوا َمْدَرَكُه، فعمد إلى تربية نشء جديد ال َيْفِصل 
بين الرتبية اإليمانية القلبية وبين الدراية الفكرية، وال بين المسجد وساحة القتال، وال 

)1(  تنوير المؤمنات، ج1، ص: 212.
)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 76.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 292.
)4(  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 43.

)5(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد )البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية(، ص: 95.
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بين العبادة والسياسة، وال بين التبتل وترويض األجسام وحمل السالح.«)1(

غد  يف  والتقدمة  الصدارة  المجتهد  والعالم  المربي  للعارف  فإن  الرتبية  وألهمية 
الرأس،  فوق  مرفوَعْيِن  بل  المهمة، معرتفًا هبما،  نفس  »يؤديان  القرآن  اإلسالم ودولة 
تكوُن  وجامعاتِها،  ومعاهِدها،  األمة،  ومدارِس  اهلل،  بيوت  يف  األبواُب.  لهما  مفتحة 

ُة الرتبية القلبية وصيدلية الشريعة متجاورتين متكاملتين.«)2(  مصحَّ

جديد،  إنسان  وصياغة  النافع،  األمة  سواد  وتكثير  القوة  تكتيل  الرتبية:  مهام  ومن 
وربط عالقات جديدة متينة قادرة على تحمل الصدمات مثلما فعلت الرتبية النبوية. إذ 
»هبذه الرتبية وهذا اإلحياء ُنَكتُِّل قوًة إلبطال الباطل، ثم نتمم العملية يف ظل دولة القرآن، 
ونستمر فيها، ونوسعها، لَيكسب »السواد األعظم« القدرة على مسك زمامه بنفسه، على 
مراقبة الحاكم، على محاصرة المنكر ومحاربته، على اليقظة الدائبة، والمشاركة الفعالة، 

يف كل صغيرة وكبيرة من أمر المسلمين.«)3(

وهو إذ يشيد بدور الرتبية النبوية التي  أدت »مهمتها يف صياغة إنسان جديد، وربط 
عالقات جديدة متينة ال تنال منها المحن. فأصبحت الجماعة قادرة على تحمل صدمات 
أقصى على درب الجهاد. وأصبح قيام دولة القرآن ممكنا بوجود حملة للدولة ودعائم 
لبنائها.«)4( فهو يطرح علينا سؤاال مهما هو : هل ضاع ِسرُّ تربية جيل القرآن جند الرحمان 
وتنظيمه وقيادته بوفاة الرسول المعظم وغياب شخصه الكريم؟ هل خبا إلى غير َرجعة 
َقَبَس منه الصحابة فوصلهم بنور القرآن وقرهبم من اهلل جلت  ذلك النور النبوي الذي 
قدرته فأحبهم ونصرهم؟ ليؤسس على ذلك قاعدة تربوية، أنه متى »اكتشفنا من خالل 
كتاب اهلل وسنة نبيه سر الرتبية النبوية ومنهاجها انفتحت عنا أغالق الجاهلية الراتعة يف 
األفئدة، المقيمة عليها، المقيدة لطاقات الفطرة اإليمانية، تمنعها من االنطالق.جاءت 
أحاديث كثيرة تأمرنا بالتمسك بعده ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب اهلل وسنته وأهل بيته. أحاديث تضمن لنا 

)1(  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص: 115.
)2(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 153.

)3(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 32.
)4(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 77.
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الهدى إن فعلنا.«)1( فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص النموذج الخالد لكل األجيال.

يورثها جيل سالم  أبوة وأمومة، وفطرة  للرتبية.والرتبية  المطلقة  »األسبقية  ويعطي: 
لجيل ناشئ يتعرض للتلقي، ويقَبُلُه، ويمتص، ويرشف، ويرتوي.«)2( »وليس تغيير ما 
بنا مسألة فقه جدلي لتجديد المفاهيم واالستغراق يف الفلسفة حول »اإلسالم والعقل«، 
للتنظير  إن كان  »اإلسالم والغرب«، »اإلسالم والديمقراطية«، »اإلسالم وكذا وكذا«. 
أهميته يف الُحَداء المشجع للصحوة المباركة المهيِّئ للفهم الواسع فإن تغيير ما بنا مسألة 
عميق،  إحساين  بدافع  اإليمان  أهل  وتعبئة  القلوب،  يف  اإليمان  تعميق  مسألة  عملية، 

وتربية جند اهلل يف خندق الجهاد تربية عملية بدل »الرتبية« المعلبة الثقافية.«)3(

ويؤكد على أن »حرفتنا الرتبية. هي وسيلتنا لتغيير اإلنسان حتى يتبنى موقفا ونظرة 
وإرادة تتعالى على الظرفيات التاريخية، وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة التي تحيطنا 
اللتان  وحرفتنا  التجزيئية.نظرتنا  الهوية  وذهنية  الصغير،  اإلقليمي  المنـزل  سياسة  هبا 
نجتمع عليهما وننتظم، تميزاننا عن األحزاب السياسية التي ال يتعدى طموحها المدى 
القريب، وال غاية ألعضائها إال الحقيبة الوزارية. مشروعنا بعيد المدى، والتغيير العميق 
الذي يتم بواسطة الرتبية واإلقناع ال يمكن أن يعاش إال بعد مخاض عسير.«)4( وتواجه 
الرتبية صعوبات يف مقدمتها مزاحمة الرتبية المضادة والفقر والبؤس: »فالرتبية المضادة 
المشوهة لن تكون الخطر الوحيد الذي يهدد عملية إعادة أسلمة الطفولة ما دام البؤس 
إذن  تجدي  لن  الروحي.  والضالل  الخلقي  االنحطاط  يولد  واالجتماعي  االقتصادي 
محاولة إحالل سلطان الفطرة مجددا وتربية الناس على االستقامة الروحية والخلقية ما 
لم تجتث الجذور المادية للداء. سيظل اإلعالن عن برنامج إعادة التأهيل الخلقي إذا لم 

يواكبه االنكباب على الحياة اليومية للطفولة مجرد نزهة خيالية رائقة.«)5(

)1(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 66.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 264.
)3(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 242.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص: 310.
)5(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة ص: 193.
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وتلك هي الرتبية المضللة التي يعتمدها الحاكم يف بالد المسلمين: »لذا يشهر السالح 
البوليسية  القبضة  فتستعين  المشروعية،  ويمنحه  المادي  السالح  ليسند  الغربي  الثقايف 
بالرتبية المضللة واإلعالم المخادع.وبما أن الوجود المادي للمستعمر القديم قد اندثر، 
وبما أن الدخيل رحل عن ديارنا، فلنحارب اإلسالم باسم حرية التفكير، باسم التعددية 
الديمقراطية، بعيدا عن كل معيار إسالمي، باسم حق االختالف الذي يمنح الفرد الحق 
يف ادعاء اإلسالم دون االقتناع به. ولنقرتح بل لنفرض نماذج العقالنية الملحدة والتقدم 
أضحت  بصلة.هكذا،  الدين  إلى  يمت  ما  كل  وجه  يف  المتجهمة  والالئيكية  المادي 
المفاهيم التي كان الغرب يغرسها يف أذهان تالمذة المدارس االستعمارية مكسبًا ثمينا، 
أن  اآلن  والتي تحاول  التي كانت صغيرة  السمكة  تلك  بمهارة  مياهه  تسبح يف  حوضًا 

تغرق  الشعب المتشبث بإسالمه يف لجة الحداثة الالييكية المناهضة لكل دين.«)1(

ولعل ما يجب التأسي به يف مجال الرتبية أن نتخذ فهم الصحابة لنا مثاال ألن فهمهم: 
»رضي اهلل عنهم معيار للفهم، وحجة للفقيه. ذلك أن سليقتهم العربية، ثم الرتبية النبوية 
وهبذه  المأخذ.«)2(  إليهم  قربت  إيمان،  من  القلوب  يف  الرتبية  بتلك  وقر  وما  والتعليم، 
األستاذ  يرى  ولذلك  فيهم  ويؤثروا  الناس  يصحبوا  ألن  العاملون  الدعاة  يتأهل  الرتبية 
الوقوف  ومجال  الصراع،  لمجال  القاعدية  األبواب  من  تدخل  الرتبية  »أن  اهلل:  رحمه 
المؤمن  باكتساب  المجاهدة  للرتبية  التأهيلية  الخلقية  المالمح  المستضعفين. وتتم  مع 
الباسم  الفاعلية الجهادية،و الوجه  صفة الرب وحسن الخلق وهي جماع الخير، ومعقد 

المحبب الجذاب للدعوة.«)3(

من هنا ترتبط الرتبية بالتغيير والتجديد وبعث الحوافز اإليمانية يف النفوس، وتكون 
والتطلع  ومظاهرها،  الجاهلية  مفاسد  وكنس  الماضي  مخلفات  لتجاوز  وسيلة  لنا 

لمبشرات  المستقبل.

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة ص: 297.
)2(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص: 13.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص: 137.
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الـعـقـل

أن  »يكثر  قوله:  خالل  من  العقل  إشكالية   $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يطرح 
يتجادل خصوم اإلسالم وأصدقاؤه والمومنون باهلل يف مكانة العقل يف اإلسالم، يطعن 
األعداء يف أصل الدين من كونه مناقضا للعقل، وَيْدَفُع أصدقاء اإلسالم من حيث كون 
التخلف العقلي راجع إلى تخلف المسلمين ال إلى اإلسالم الذي أشاد بالعقل. ويقف 
د للعقل. وال يقف  المومنون مواقف متباينة مختلطة يغلب منها الموقف الدفاعي الممجِّ

المتجادلون ليسأل بعضهم بعضا عن أي عقل نتحدث؟«.)1(

قاموس  يف  ومرتبته  العقل  عن  حديثنا  »يف  بالقول:  العقل  ماهية  تقرير  يف  بحثه  يبدأ 
اإليمان واإلحسان، قاموس القرآن، البد أن نحدد أوال، انطالقا من القرآن ورجوعا إلى 
القرآن معنى »عقل«. بعد ذلك يسهل أن ُندرجه يف مكان وظيفته حيث يشغل مكانته يف 

حياة المسلمين. 

له واستعمله شاهدا موثوقا ال يكذب  العقل الذي تحدث عنه القرآن وأشاد به وعدَّ
ُر وُيعرف ما هو  ليس هو العقل الصنم الذي يقرر من داخل منطق الكفر المادي ويمرِّ

الحق من الباطل.«)2(

يرتبط العقل يف النظرية المنهاجية ارتباطا قويا بالقلب والوحي، إذ أن العقل يف القرآن 
أن  اهلل   المجدد رحمه  أورد األستاذ  فقد  له داللة خاصة ومميزة تتصل هبما وتلتصق، 
مادة »قلب« ذكرت: »يف القرآن أكثر من مائة وثالثين مرة. ما منها لفظة تنصرف للعضلة 
الصنوبرية اللحمية. وذكرت يف القرآن مادة »عقل« خمسين مرة ما منها لفظة تدل على 
اآللة المشرتكة. وذكرت مادة »فقه« عشرين مرة، ومادة »فكر« ثمان عشرة مرة. كل ذلك 
داللة على الوظيفة القلبية اإليمانية.«)3( فيقرتن ذكر العقل يف القرآن بذكر القلب. قال اهلل 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 26.
)2(  ياسين عبد السالم،اإلحسان، ج2، ص: 27.

)3(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 8.
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القرآن »فعل حاسة  القلوب ؛ ألهنا محل العقل«.)2( فهو يف  التعقل إلى  يتعقلوه وأسند 
باطنة يف اإلنسان تسمى القلب«.وهو »تلق لحقائق الوحي بواسطة القلب.«)3( فالقلب 
المؤمن هو الذي يعقل عن اهلل. العقل الُمعترب شرعا هو وظيفة قلبية تابعة لإليمان. ويف 

هذا يكون خالص العقل من ِرْبقة الهوى.

وللعقل المؤمن ثالث خصائص: »يتفكر يف الخلق، يتفكر يف أن البد للصنع العجيب 
الذي تشاهده الحواس من صانع. هذه واحدة. الثانية أن هذا العقل الُمشاَد به يف القرآن 
هو المَلكة التي يستدل هبا المتفكُر، اعتمادا على مَسبَّقات مغروزة يف الفطرة، على أن 
هذا الصنع العجيب ال يمكن أن يكون صانعه الضروري عابثا. الثالثة أن هذا العقل يتدبر 
القضية األولى والثانية ليستنتج منها نتيجة وجودية ال نتيجة فكرية منطقية باردة. يستنتج 
العقل المحمود يف القرآن اهتماما حميما بالمصير الشخصّي بعد الموت ألن الموت من 
المعطيات الكونية العامة المندرجة يف النظام العجيب، المثيرة أكثر من غيرها للسؤال 
ِي 
 �ن

َّ
المحوري: هل كل هذا عبث؟)4( وهي الخصائص المذكورة يف قوله عز وجل: ﴿ِإن
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َ
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َ
ف

البشري،  العقل  يشرف  إذ: »ال  الوحي  وبين  العقل  بين  الوثيق  االرتباط  ويلح على 
وال يرتفع باإلنسان من حيوانية »اإلنسان الصانع« إلى كرامته اآلدمية إال إن تتلمذ العقل 

)1(  سورة الحج: 46.
)2(  الشوكاين محمد بن علي بن محمد،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، دار المعرفة، 1423هـ 

- 2004م، ص: 968.
)3(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 7.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 2، ص: 27.
)5(  سورة آل عمران: 191.
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للوحي المنزل على الرسل عليهم السالم، وخدم مقاصد الشريعة ومشى يف ركاهبا ال يف 
ركاب الهوى واألنانية الفردية أو الطبقية...«)1(

هبذا  فالسماع  و»يسمع«.  له  ويتتلمذ  والداعَي  القرآن  يجالس  أن  العقل  لذلك على 
المعنى القرآين هو مصدر العلم. ثم يتسرب اإليمان للقلب، ويتسع القلب ليكون وعاء 
صالحا الستيعاب القرآن ورسالة القرآن. فالعقل القرآين واقف على عتبة القلب، خادم 
مطيع، سامع لنداء المنادي لإليمان، تائب مستجير بربه عز وجل. نظر يف الكون نظرتين 
فرجع خاسئا حسيرا كااّل مهزوما لما هالُه من عظمة الخلق الدالة على عظمة الخالق. 
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معاين  لتقليب  مؤهل  لشؤونه،  المرتِّب  للقلب،  الخادم  العقل  هو   )3(».)2(﴾ ٌ َحِس�ي َوُهَو 

والرضى  للقضاء،  والتسليم  والتوكل،  والرجاء،  الخوف،  حاالت  يف  بربه  العبد  عالقة 
به، والدعاء لصرفه، واالجتهاد الحرتام السببية التي جعلها اهلل نظاما يف العالم، ويف حالة 
الشكر، والصرب، والحياء من اهلل، والتوبة إليه، واإلنابة، والشوق، والمحبة، واالضطرار، 
والصدق، والتبتل، واالستغفار، ومحاسبة النفس، والهيبة، واألنس، والقرب، والتقرب، 
وأداء  واإلرادة،  واليقين،  والتقوى،  والورع،  الخواطر،  ومعالجة  والمبايعة،  والطاعة، 

حقوق اهلل والناس، واإليقان باآلخرة.«)4( 

الزمان  يف  الجوارحية  الحركات  ينظم  كبيرة،  والذكر  التسبيح  يف  مشاركة  وللعقل 
والمكان والمقدار، ويحرك نسائم القلب، ويسجل هباهتا خادما ساعيا بين يدي القلب 
نفيسة  ثمينة  آلة  اللغة عقال  تسميه  ما  النفس.  نزوات  الطاعات وضبط  تدبير  أمينا على 
وجوهر غال، بوجوده يتميز اإلنسان من الحيوان. لكن ما يسميه القرآن عقال هو اندراج 

)1(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء، ص: 42.
)2(  سورة الملك: 1 - 4 .

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 29.
)4(  اإلحسان، ج1، ص: 309.
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العقل االصطالحي يف خدمة القلب وتوجهاته إلى اهلل.«)1(

»فإذا انفتح العقل على الوحي، وسِمع خرب اآلخرة، وصدق وأيقن، عندئذ تجتمع أمام 
باصرته معطيات الخلق، وتكتمل لميزانه الصنوج الضرورية لوزن المتناقضات، ووضع 
المسؤولية والحرية مكاهنما. ومن وراء كل ذلك حكمة اهلل التي استأثر سبحانه بعلمها 
وتدبيرها.«)2( أي أن »القرآن يجب أن يكون الربهان على مكان العقل بين المخلوقات. 
للعقل وظيفة مرسومة يجب أن ينشط فيها كل النشاط. له حدود معلومة ال يتعداها إال 

حصد اإلنسان الوبال.«)3( 

بين  المشرتكة  للملكة  وتعريفا  لغة  عقال  نسميه  ما  عقالن.  العقل  »أن  هي  والنتيجة 
إما  البشر  بين  المشرتك  المعاشي  العقل  هذا  القرآن.  يف  العقل  مسمى  هو  ليس  البشر 
يكون آلة للقلب يخدم تطلعات القلب إلى خالقه،فهو بذلك القلب المؤمن ويكون هذا 
للنفس  أو  المتأله،  للهوى  آلة  المعاشي  العقل  أو متفكرا، وإما  يكون  العقل استدالليا 
المعلومات  لجمع  أو  المكونات،  يف  للفعل  أو  والتأمالت،  للفلسفة  أو  والشهوات، 

واستنتاج حصيلة الماجريات. فيكون ماديا ملحدا وفلسفيا وعلوميا.

ويقبل العقل المؤمن المفتوح العينين ما جاء به الوحي وما صدر عن النظر العقلي 
اهلل  أن  حقيقة  من  لقلبه  تجلى  ما  إلى  المنطقي  فكره  على  أهبم  ما  أمر  يكل  بارتياح 

أعلم  وأحكم.«)4(

فهو عقل متميز  يختلف عن العقل المعاشي، وهو »عقل النظر القائم بذاته المستقل 
المتأله، عقل المعاش المدبر لشؤون الحياة الدنيا، المحجوب عن حقائق الغيب مادام 
ليست  المسألة  ألن  نوعي.  اختالف  فهو  الوحي.  نور  يبصر  وال  الوحي  من  يسمع  ال 
اصطالحا يفرز العقل المؤمن اآلخذ عن اهلل على حدة، والعقل المعاشي على حدة بل 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج1، ص: 304.
)2(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج1، ص: 244.

)3(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 22.
)4(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 50.
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هو تميز جوهري، ليس األمر ترتيبا يف درجات يكون العقل المعاشي الفلسفي أكثر أو 
أقل حكمة وذكاء من العقل المؤمن.« )1( 

بواسطة  الكون  عن  »علومه  يأخذ:  اآللة  العقل  أن  العقلين  بين  االختالف  ومرد 
استقراء  من  لديه  الناشي،  المنطق  بواسطة  ثم  الفطرية،  البديهيات  وبواسطة  الحواس، 
الثابتات والمرتابطات والمستلزمات. ويأخذ العقل الكامل عن الوحي ما هو من عالم 

الغيب، وعن المدارك المشرتكة ما هو من عالم الشهادة.«)2(

هنا  متساوقة مرتابطة  متزامنة  وتطلعاته خدمة  القلب  يخدم  أن  اآللة  العقل  »وكمال 
وهناك. هنا يف الكون حيث يشرتك مع كافة البشر يف طرق تحصيل علوم الكون. وهناك 

وراء سجف الغيب من حيث ال تتأتى له معرفة إال باستماعه للوحي.« )3(

مقنعة  دامغة  بحجة  الرسول  شخص  جاءه  الذي  بالراشد  المؤمن  العقل  وينعت 
األسئلة  عن  مجيبا  الخالق،  عن  مخربا  بالمعجزة،  مؤيدا  وأعلم.  وأقدر  أقوى  أنه 
َنا  بَّ الوجودية،مناديا لإليمان.فقال منيبا إلى اهلل بعد أن أعياه فهم المبادئ والغايات: ﴿رَّ
نفسه  إلى  َنَظَر  الذي  العقل  هذا  ا﴾)4(  آَمنَّ

َ
ف  ْ كُ ّبِ َ

�بِ  
ْ
آِمُنوا  

ْ
ن

َ
أ اِن  َ �ي ِلالإِ ُيَناِدي   

ً
ُمَناِد�ي ْعَنا  َسِ َنا 

َّ
ِإن

وضآلتها بإزاء الكون وفنائها فازداد إيمانا، بينما ال يزداد العقل السفيه إال طغيانا كلما 
المشارُك  اآلخر،  وباليوم  باهلل  المؤمن  العقل  واألرض...  السماوات  كشف  يف  توغل 
الُمَتَلّقى  البشريُّ يف  الحاِصُل  البشرية دون أن يطَعَن  التجربة  الكون وحصائِِل  يف علوم 
من الوحي، كان عقال كامال، مكتمال منجمعا. ألن دين اإلسالِم كلمُة اهللِ إلى اإلنسان 
جاءت هبا الرُسُل، والكون مخلوُق اهلل معروٌض على مخلوق اهللِ المميَّز بجوهرة العقل، 
المطلوُب إليه شرعا وقرآنًا أن يسعى يف األرض. يف األرض رزُقه ومعايشه، ال بد أن 
يْكَدح لتحصيلها، ويف السماء قَدُر ِرْزقِِه، يؤمن بالرازق دون أن ُيعطِّل التكليف الشرعّي 

)1(  محنة العقل المسلم، ص: 4 - 5.
)2(  محنة العقل المسلم، ص: 4.

)3(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 5.
)4(  سورة آل عمران: 193.
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بالسعي والَكْدح وإعماِل العْقل. عقٌل مجَتمع متكامٌِل كامٌِل ... عْقٌل مجتمع كامل ألنه 
ة، ورساَلة الكون المنشوَرَة  عقل يسَمع الرسالتين معا بسمع واحد: رسالَة القرآن المتُلوَّ

يف اآلفاق.)1(

فهو عقٌل متفكر يف آياِت اهلل يهتدي بما معه من فطرة َلْم ُتْجدْع إلى وجوب خالٍق، 
العلماء  عنها  يتحدث  التي  اهلل  معرفة  هو  ليس  اإلدراك  من  القْدُر  هذا  خالق.  ووجود 

ويطمحون إليها. 

وغايته أن يصَطنع َجهازًا علمّيًا ومنطقا ومنهجية ليجاِدل يف اهلل من ينكر وجود اهلل، 
اكتمل  الدفاعي  الجَدلي  الجهاز  هذا  الوحي.  مصدر  يف  ك  ويشكِّ اهلل،  صفات  وُيَعطل 
عند علماء الكالم، له منطُقه ومنهجيته ومصطلحه. وهو علم كِفائي ال بد أن يتصدى به 

َبَه العقدية.)2(  متخصصون ليدفعوا الشُّ

وهو عقٌل استدالليٌّ يتميز عن العقل المعاشي ويظهر على إثر هذا التمايز صنفان من 
الناس: صنف اقتنع أنه سليل قرود، وصنف آمن باهلل َلّما هداه العقل االستداللي، وآمن 
الغريب  العجيب  الكون  ومعنى  هو  معناه  فهم  عن  َعيَِي  َلّما  والوحي  والرسالة  بالنبوة 
حوله، وآمن فيما َيخصه هو ويخص أصله أنه سليل خليفة اهلل آدَم عليه السالم، ال سليل 

قرود دروينية تطورية.)3( وهو عقٌل متدّبٌر .

يقول اإلمام المجاهد:

ــي ــ ــــ ــ ــــــوْنَخـــــــــــاَطـــــَبـــــْت آَيـــــــــــــــاُت َربِّـ ــــ ــُلـ ــــ ــِقـ ــــ ــْعـ ــــ ــوٍم َيـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــبَّ ق ــ ــــ ــ ُلـ

ــِل الــــُكــــْفـــــــــِر َقـــْلـــــــٌب  ــ ــــ ــ ــا ألهـ ــ ــُدوْنمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَت ــ ــْه ــ َي ال  َعـــــــــــاقِـــــــــــل، 

ــِه الـــَوْحـــــــــــُي الـــُمـــبِـــــــيـــــــــــْن)4(الـــــــُهـــــــَدى َطـــــــاَعـــــــُة َمـــــــا َجـــــــــاَء ــــ ــــ بِـ

)1(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 137.
)2(  حوار الماضي والمستقبل، ص: 134.

)3(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص: 81.
)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 2، ص: 33.
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وقد نشأ العقل المسلم يف أحضان المسجد، فقد احتضن الوحُي اإلنساَن المسلم، 
 ُ لَ ُن  ْ َ َو�ن  ۖ  

ً
ة

َ
ِصْبغ  ِ

َّ
الل ِمَن  ْحَسُن 

َ
أ ﴿َوَمْن  اهلل.  بصبغة  وصبغه  المعاشي،  العقل  آلة  وكيف 

العقل  ونقل  خطوة  خطوة  والمعنوية  الحسية  األصنام  اإلسالم  كسر   )1(.﴾ َ
ون

ُ
َعاِبد

حول  المسلم  العقل  ويدور  القهار.  الواحد  هلل  الوالء  إلى  لألوثان  الوالء  من  اإلنساين 
شمس الوحي متعرضا لضوئها مستشفيا من أشعتها. ووقف العقل المهتدي على عتبة 
اهلل  بوحدانية  الوحي  فأخربه  المصير  وعن  الخالق  عن  الفطري  السؤال  يسأل  الفطرة 
وأخربه بالجنة مآال للمؤمنين وبجهنم مثوى للمتكربين. ووصف له الجنة والنار وصفا 
كأهنا رأي العين.بعد أن انتصر اإلسالم يف ميدان القتال، يف سياق الفتوحات اإلسالمية 
أفريقيا. وكان  بين تخوم الصين وشمال  القومية بسرعة ما  القواعد  ،وكسب شعبيته يف 
البد بعد الفتح السياسي من استيعاب األقوام، وتقنين الشرع، وتأسيس مناهج العلوم، 
وتحضير البدواة وتعليم األمية، والرد على المعرتض. كان البد من إثبات أن العقل ال 
يتناقض مع الوحي، وكان البد من شرع سالح الجدل عن الدين يف وجه طوائف الملل 
كان  المقاومة حيث  أو يف مواطن  كالخوارج،  المجتمع  نشأت يف صلب  التي  والنحل 

الدين فلسفة والفلسفة دينا. تفاعل العقل المسلم وتعلم واستوعب واستعار.

العض  حكام  والجرب،تآَمَر  العض  دول  تحت  للخنق  المسلم  العقل  تعرض  ولقد 
وبذلك  وخنقوه.  بالقرآن  المستنير  العقل  وصادروا  االجتهاد  باب  سد  على  والجرب 

أغلقوا منافذ الحرية والمسؤولية عن الناس.)2(

فبعد  المسلم.  العقل  العلوم، ومحنة  إلى تشظية  أدت  األمة  التي مرت هبا  الفتنة  إن 
أن خيَّم ُمناخ استبدادي على األمة، تداخل العقل المسلم بعضه يف بعض وتقلص، كما 
تداخل كيان المسلمين المعنوي بعضه يف بعض رغم االنتشار السطحي الجغرايف للدولة 
- الشوكة اإلسالمية. حارب العقُل العقَل -والقرآن َتَبٌع مربر- يف حروب الفتنة األولى، 
الحكم  إلى جانب  الجدلية. علماء  العلماء  مناظرات  ثم يف  السنة والشيعة،  قتال  ثم يف 
يستنطقون القرآن بما ُيْطِرُب أهواء الحكام، يرتجمون عن الهوى الساكن فيهم. وآخرون 

)1(  سورة البقرة: 138.
)2(  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص: 20.
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بآثار االصطدام ونار  العقلية، وتنعكف، وتنثني، وتعوج  يقاتلوهنم، فتصطدم األسلحة 
الحمية.)1( وعجز المسلمون عما يصنع األقوام ويبدعون ويخرتعون ويغلبون، لوقوف 
واستبداد  الداخلية،  والحروب  السياسية،  الفتن  ضربات  تحت  حائرا  المسلم  العقل 
الحاكم، واعتكاف المجتهد على أحكام الشرع يف القضايا الفقهية اليومية، وانكفائه عما 
وراء ذلك.وهو يرى أنه قد ُسخرت لآلدميين من غيرنا هذه األكوان لما جلسوا إليها، 
واستمعوا، وتحسسوا، وتصرفوا بمنهجية التجربة العلمية التي كانت يوما ما زهرة نبتت 
يف حقلنا. أخذوا فسيلتها وغرسوها يف أرضهم، ويف عقولهم، وألهتنا نحن عنها حروب 
تجارهتا  عن  وألهانا  قائمة،  تزال  وال  مبكرا  بدأت  حروب  وهي  بيننا،  الشديد  البأس 

الرابحة تمزق العقل المسلم وعجزه عن النظرة القرآنية الجامعة.)2(

يف  وتقدم  رائعة،  حضارة  فأثََّث  العلوم  ميدان  يف  المسلم  العقل  عبقرية  ظهرت  فقد 
منهاج البحث واالخرتاع، حتى أصابته النكبة التي خنقت العقل يف كل مظاهره.

ويأمل األستاذ رحمه اهلل أنه بعد ما غفا العقل المسلم الذي كان ذات يوم رائدا يف 
مجاالت العلوم الكونية كما كان سابقا يف فقه الشرع غفوته التي توشك أن تعقبها صحوة 
العقل  اسرتداد  المسلمين   لدى  الملحة  المطالب  فمن  وحرية.  عاملة  وهنضة  شاملة 
العلمي التجريبي الذي كان بين أيدي أجدادنا، ساهموا يف تشييد صرح العلوم وأخذوا 
وأعطوا. فنحن نتعلم مما تأثل عند البشرية من هذه المكتسبات العقلية العلمية بال تردد 
وال شعور بالنقص، رائدنا يف ذلك أن نستعمل هذه النعمة التي أنعم اهلل هبا على الخلق 
لعمل الصالحات ال للتدمير، لنفع الخلق ال لبث القطيعة بينهم، لرفع راية األخوة..)3( و 
ال يتأتى ذلك إال من خالل وصل شرايين العقل بواردات القلب ليتمكن العقل المسلم 
من كل أنواع القدرة العلمية والتكنولوجية والخربة التنظيمية يف كل المجاالت دون أن 
يتنازل عن استقامته الفطرية... هذا تلوث وتحد أمام الربانية لتعيد العقل المسلم إلى 
نصابه. ما دام  كثير من الكتبة عن اإلسالم يستعملون اللغة العقالنية الثقافية، من خالل 

)1(  القرآن والنبوة، ص: 20.
)2(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص: 262.

)3(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: 41.
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عباراهتم البعيدة عن القرآن وبيان القرآن. ال ترُشح من أقالمهم إال أفكار سطحية مادية 
اصطبغت على أصلها »الحضاري الثقايف العقالين« بصبغة إسالمية شفافة.)1(

من  معه،  وتعاملهم  للعقل  نظرهم  طريقة  يف  المسلمين  العلماء  ببعض  ويستشهد 
أمثال اإلمام الغزالي الذين كلما تحدثوا عن العقل فللعقل عندهم معنًى ُقرآين. خلفيُتهم 
الهادَي،  ل فطريٌّ سجد أمام عظمة الخالق، ثم َسِمع الوحَي  قرآنية. العقل عندهم تعقُّ
وامتثل، وَسَعى ُجهده لتحصيل سعادته األخروية. العقل عندهم آلة نفيسة ونعمة من اهلل 
عادة الدنيوية واألخروية ال ُتؤديها كاملة، وال جزئيًة، إن َلم  الوهاب عظيمٌة وظيفُتها السَّ

تتلَمذ للوحي.)2( 

الثمرة من  العلم وأساسه، والعلم يجري منه مجرى  العقل منبع  الغزالي  وقد اعترب 
بين  الرفاعي  أحمد  اإلمام  ربط  وقد  العين)3(.  من  والرؤية  الشمس  من  والنور  الشجرة 
العقل وبين العلم إذ: »قال: العقل عاقل العلم. ال يتم شرف العلم للمخلوق إال بالعقل. 
قال جماعة بإعالء قدر العلم على العقل. ولكن ذلك بالنسبة إلى اهلل. ألن العلم صفته 
بالنسبة إلى علمنا وعقلنا فعقلنا أجلُّ مرتبة وأرفع  أما  تعالى. والعقل صفة المخلوق. 
له  العاقل يكبو وُيصَرع، ولكن يؤمل  العلم.  لنا  العقل لما تم  إذ لوال  منزلة من علمنا، 

النجاح ويرجى له الخير. العاقل من فهم حكمة الدين...
»أي سادة! تفكروا هل من عقل ذكي َقرَّ بطبع سليم يجهل حكمة األوامر والنواهي 
ُة عقله على  الدينية ويردها. ال واهلل! بل كل عاقل ذكي العقل سليم الطبع تعُكف أشعَّ

َعتبة باب األمر والنهي علما بجمعها بين خيري الدنيا واآلخرة ...«)4(
كما يثني على أبي على الحسن اليوسي يف معرض اعرتاضه عن من يستعمل عقله 
لالستخفاف بالدين وترك الصالة من منطلق جدلي بقوله »فاض بحر الحسن الذي قال: 

»يشرف اإلنسان بالعقل والعلم والدين«.

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج 1، ص: 98.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، 133.
)3(  الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين ،ج1، ص: 90.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 31.
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الدين إن كانت عقالنية  يا هذا كامٌل ينظر يف الكون فيعَتبِر، ُيرجعه العقل إلى  عقٌل 
عماد  ترك  على  أو  الدين،  بأصول  االستخفاف  على  أو  الدين،  نبذ  على  ه  تدلُّ بعضهم 

الدين الصالة.«)1( 
ولكن قد يحدث للعقل المؤمن باهلل المصدق للوحي عور إذا أغمض عن المدارك 
المشرتكة، وعجز عن التعلم من الكون، وترك آلته لإلهمال والصدإِ. فيفوته ركب الحياة 
فهم رسالة  نقص من حقه، وقصور عن  العاجزين. وذلك  القاعدين  مع  ويقعد  الدنيا، 

الوحي الذي أنبأ بأن اهلل سخر لنا الكون وأمرنا أن نسير يف األرض«)2(
المادية  الحضارة  لتحوير  عمل  كل  على  مَسبَّق  شرط  العقل  ترشيد  أن  والخالصة: 
إلى عمارة استخالفية. والبد لنا من مباراة العقالنية وتحريرها من إلحادها، وترويضها، 
توجيههما،  يف  والمساهمة  وتوطينهما،  والتكنولوجيا،  العلوم  واكتساب  وَغنْمها، 
والتحكم فيهما ألهداف خير اإلسالم وبر اإلسالم. ومن مرتفع النماء والَكَفاء وعمارة 
األرض تكون لنا جوالت حوارية مع العقلين التائهين. المهمة مهمة عملية تتوقف على 

اإلرادة السياسية، ليست مهمة جدل وحذَلقة.)3(
وبالرجوع إلى العقل المعاشي المشرتك بين البشر َفَقْد َصمَّ عن سماع رسالة األنبياء 
عقل  واستكرب.)4(  وتمطَّى،  وتأّله،  اهلل،  وجود  وأنكر  اهلل،  على  د  وَتَمرَّ السالم،  عليهم 
إشعاٌع؟  المادة  وطاقة؟  قوة  المادة  المادة؟  هي  ما  جاهال:  حائرًا  يسأل  يزال  ال  ماديٌّ 

ة السلبية«؟ المادُة وجوٌد أم الوجود هو »المادَّ

ر ونظَّر  وهذا العقل إما عقل متكرب وهو العقل الفلسفي الذي استمر يف تخميناته فقدَّ
وتقدم وأدَبر فأثبت وجود الخالق أو نفاه، وأثبت له سبحانه من عنده افرتاء وظنا سيئا ما 
شاء من الصفات وَسَلَب. وعاش هذا العقل الفلسفي يف نسجه العنكبويت يشيِّد منظومات 
ويقوض أخرى، ينتقد الالحق ما قاله السابُق، وينتقد نفسه وإفرازاته، ويتطور يف صور 

)1(  ياسين عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص: 217.
)2(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص: 8.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، ص: 30.
)4(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 137 – 139.
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ما  وسائر  التاريخ«  و»علم  النفسي«  التحليل  و»علم  االجتماع«  و»علم  النفس«  »علم 
يسمى بالعلوم اإلنسانية.

عقل  وساكنيها،  األرض  بتدمير  كفيلتين  خصلتين  بين  جمع  جبار،  سفيه  عقل  أو 
االخرتاع والصناعة والفاعلية والتنظيم. هذا العقل السفيه هو صنم العصر. 

والعقل الجبار والعقل السفيه يعتربان أن التكوين السليم والنظام السليم هو العقالنية 
الموضوعية الوضعية النفعية. الحديث معهما عن الغاية والمعنى ترٌف فكري. وانفتاح 
أقطار السماوات واألرض يف وجههما ال يرجعهما إلى شيء من الحسرة واالنحسار بل 

يزيدهما غرورا وتوغال يف المجهول المعلوم.)1(

ما  المكَتشفِة حديثا. هي أصل كل  السوداِء  المادِة  عتمة  يْختلِط يف  ماديُّ  عقٌلٌ  فهو 
وكهربائية،  وجاذبية،   ، َكْونِيٍّ وغاٍز  سوداَء،  وثقوٍب  وكواكَِب،  شموس،  من  الكون  يف 
ُأذنْيه  الخالق، ألنه جعَل يف  أمام عظمة  العقل األعمى  وتمدد، وتقّلٍص. ال يسُجد هذا 
ِه وإنكاره. ُينكر هنا يف الدنيا، ويعرتف يف اآلخرة  أصابَع استكبارِه، واسَتْغَشى ثِياَب عُتوِّ

َواَلَت ساعَة اعرتاف.)2(

ْت يف ُعُتوٍّ ونفور، وأكبَّت على وجهها،  ويخربنا سبحانه وتعالى أن العقول الكافرة َلجَّ
ولم َتسمع نذيَر الوحي. 

الحسرِة  ُمقام  يف  اآلخرة  يف  وهي  الدنيا،  يف  متكامال  كامال  سمعا  سمعت  ما  عقول 
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هذا  يعرف  ال  والصدفة  التطورية  منها  مسلمات  على  ينبني  علومي  عقل  وهو 
ليسمع من يضع عليه  لديه  يعرف، وال وقت  أن  يريد  اهلل، وال  المادي  العلومي  العقل 

سؤال  الفطرة. 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2 ص: 30.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 139.

)3(  سورة الملك: 10. 
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إنه مشتغل باألمراض االجتماعية البيئية االقتصادية السياسية التي أوقع فيها العالم، 
ال يجد لها حال. الصناعة تلوث البيئة، هذا هو المشكل. الروبوطية تسبب البِطالة، هذا 
مدمر  العقل  أين؟)1( وهذا  وإلى  أين  من  وتناسى مشكل وجوده،  المشكل. ونسي  هو 
لإلنسان فالسالح الذري من صنع العقل العلومي المشارك مع أخيه وزمليه يف المهنة 
العقل المعاشي الفلسفي.)2( إنه عقل مزدوج المظاهر كما هي آلهة المشركين. عقل بال 
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معجم  إلى  استنادا  ويعرفها  »العقالنية«،  الصناعي  المصدر  كتاباته  يف  ويستعمل 
الروس بأهنا: المذهب الذي يؤمن بأن لوجود كل موجود علة وبأن اإلهبام ينتفي من كل 
موجود، أو هي المذهب الذي يؤمن بأن المعرفة البشرية تصدر عن مبادئ قبلية مستقلة 
التعريفات للكلمتين األوربيتين »راْسُينِْل«. و»الراسُينِْل«من  التجربة.)4(ومن بعض  عن 
مصادرهما »راسينالتي«. هو ما يعتمد على العقل ال على العفوية والعشوائية. »الراسُينِْل« 

ما هو مطابق لمقتضى العقل والحكمة العملية. 

العفوية  على  ال  والحكمة  العقل  على  المعتِمد  العملي  المعنى  هبذا  فالعقالنية 
ٍف ُيصنُّفَك مع العقالء ال مع المخبولين.)5( والعشوائيِة مطَلُب كل عاقِل، وِعماُد كلِّ َتَصرُّ

ومن التعريفات المتداولة للعقالنية يف مصادرها »ما يلي: 
- »هي مذهب فلسفي يقول: ليس هناك من شيء ال يْدركه العقل«. 

عالمية  عقلية  مسبقات  عن  تنبثق  ال  بمعرفة  ثقة  ال  تقول:  فلسفية  مذهبية  »هي   -
ضرورية«. 

)1(  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج1، ص: 239.

)2(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص: 64.
)3(  سورة الجاثية: 23.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص: 164.
)5(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 146.
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ُفوَف على كل شيء«.  - »هي مذهبية تعطي للعْقل الشُّ
- »هي مذهبية ترفض كل تفسير غيبي للكون«. 

- مذهبية وفلسفة هي، ال منهجية علومية.«)1(

العقالنية/ تعريفات  بعض  على  »أتينا  بقوله:  يعلق  التعريفات  لهذه  تحديده  وبعد 
ال  ثم  العقالنية،  بمعاداة  يتهمنا  من  خطاب  يف  التدليس  مواطن  لنعِرف  الراسينالزم 
ُث ويتحدثون. ذلك أن اللَُّغة  يسمحون وال ينتظِرون أن يعرَف الناس عن أي شيء نَتحدَّ
العربيَّة الصافية يف الخطاب القرآين، الحيَّة بحياة القرآن ومفاهيم القرآن، سكنتها شياطيُن 
اللغة األجنبية المبتوَرِة أْصالً، الباتَِرة القاطعِة وظيفًة.«)2( وهذا ينسجم مع ما قلناه سابقا 
وربطها  والمعاين،  والمصطلحات  للمفاهيم  الروح  ليعيد  المنهاجي جاء  الفكر  أن  من 

بأصولها القرآنية.

يف  دامغان  سالحان  بل  دامغتان،  »حجتان  والديمقراطية:  العقالنية  أن  يرى  لذلك 
يف  الثقيل  الوزن  من  لفظتان  هما  الغامسة.  الطامسة  بيداغوجيتهم  ويف  بين،  المغرَّ نْطِق 
المَتْرَجم،  السالِح  دار  يف  قاضيان  سالحان  المستوردة،  الفكرية  البضائِع  مستوَدعات 
إلى جانب أوزان أخرى ثقيلة مثِل التنمية، وحقوق اإلنسان، ودولة القانون. والمْسرُد 
يف  نيتهم  عن  كشْفَت  إن  والقداسة،  الطُّهِر  هاَلة  عَلْيها  يضُفون  كلماٌت  وهي  طويل.)3( 

استعمالها وجدَت تزويرا وتحويرا وهتويال.

والعقالنية  ِرية  التطوُّ والعقالنية  العلومية  والعقالنية  الفلسفية  العقالنية  وهناك 
التكنولوجية .

ِرية تفلسف اإللحاد، وتعلمه، وتبني  ويوضح طبيعة العقالنية بقوله: »العقالنية التطوُّ
بيداغوجيتها عقول الناشئة. ولئن كان الملحدون المرتدون يف ديارنا قلًة وذلة، فإن مراكزهم 

ًة منافقة مستخفية تارة جريئة تارة... يف الجهاز الرتبوي التعليمي يكسب نضالهم ِشرَّ

)1(  حوار الماضي والمستقبل، ص: 149.

)2(  حوار الماضي والمستقبل، ص: 149.
)3(  ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص: 150.
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ودعاة العقالنية من المغّربين كلما تكلموا استلوا يف وجه خصمهم الحجة العلمية 
المزعومة: تتكلم عن الغيب، عن أمر غير عقلي، عن اهلل!   إذن لست عقالنيا !إذن فأنت 
ظالمي ال يؤمن بالعقل! ومن ثم ال تستحق سوى التشهير واإلدانة... إن الحديث عن اهلل 
يف هذه األزمنة الحديثة يعرض صاحبه لالهتام، ويحكم عليه إن كان من وجهاء المجتمع 
العلمي باإلبعاد. لهذا ال يجرؤ كبار األعالم من أمثال بوبر وبريغرجين وموران المنتقدين 

»لليقينيات« العلمية أن يعرضوا صراحة قضية اهلل عز وجل.وألن الضغوط قوية.)1(

فهم  لإلسالميين.  المعادين  اإلسالم  من  جلدتنا  بني  من  النافرين  كثيرا  ناقش  وقد 
التفكير العقلي، وال يولون االهتمام  يستعملون لفظا واحدا هو العقالنية للداللة على 
المطلوب للقلب وال للوحي ناهيك عن الغيب.ويقول: »لطالما قرَع آذاَننا اهتاُم أعدائنا 
بالعقالنية،  وَتِديُن  العقل،  تؤله  التي  المادية  الحضارة  ففي  الال عقل.  ديُن  أنه  اإلسالَم 
أي  عقلي،  ال  وأساتذُته،بأنه  وأبواُبه  العقل  منافذ  وهي  الحواس،  تدركه  ال  ما  وُيوَسُم 
المسلمون  فيتحاشى  المغربون،  يمارسه  الذي  الفكريُّ  اإلرهاُب  ويسود  له.  وجود  ال 
الحديث عن الغيب، وعن غاية اإلنسان، وعن حياته األبدية، وعن النعيم يف الجنة، وعن 

العذاب يف النار، وعن أحوال البعث والنشور، وعن القرب وفتنته، وعن المالئكة.«)2(

ويكشف ما يدعيه الدهريُّ الماديُّ عندما يتقدم إلى الناس بقاعدته العقالنية، وهي 
العقَل  يتجاوز  ما  الرفض كلُّ  أمام هذا  ويتسطَُّح  له.  العقل ال وجود  يثبته  ما ال  أن كل 
ما  مع  والنار،  والجنة،  الربزخ،  ووجود  مالئكته،  ووجود  وجل،  عز  اهلل  وجود  من 
يتجاوز الحس واألسباب المعروفة من حياة الجن، وحصول المعجزة والكرامة على 
بالالعقالنية،  الغيب  وْسم  من  الدهريُّ  فرغ  فإذا  الخرافة.  تحتله  الذي  المستوى  نفس 
أي بالخرافية والعدم، جلس إلى جانب العقل، وخاطبك كما ُيَخاَطُب القاصُر والطفُل 
العابثة،  حضارته  وخرافَة  فلسفته،  أوهام  ُز  يعزِّ والعقالنية  العقل  وباسم  والمجنوُن. 
وهبيميَة اإلنسان، وسائَر ما أفرزه العقل الفلسفي الطائش مع تيار الهَوِس الجاهليِّ منذ 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:  167-166.
)2(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 122.



الجهاز المفهومي فـي نظـريـة المنهـاج النـبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين 176

َفَطَم هذا العقل نفسه عن تعاليم الدين، وأنكر يف أوربا مع شعوذة الكنيسة ما كان بقي 
الدهريَّ يف شيء من فلسفته، وُأُسِس حضارته، وفراغ  نازْعَت  فإذا  النصرانية.  آثار  من 
ُتَردُّ شهادُته، وهو  الذي ال  بالشاهد  حياته من كل معنى، وعبث سعيه وضالله، جاءك 
العقل العلميُّ الصانُع المخرتُع. ها هي الحجج التي ال تَذُر الشك يف صواب الفلسفة، 
الصناعية،  العلمية،  األمجاد  من  عال  َصْرٌح  اللذة:  ودين  اإلنسان،  وهبيمية  والعبثية، 

االبتكارية، التنظيمية، شيده هذا العقل الجبار.)1(

التفكير  إدراجهم  الوحي  عن  يدافعون  الذين  االهنزاميين  أولئك  على  يعيب  وهو 
العقلي يف الوحي إلدراك عظمة اهلل يقول بعض من يكتب عن اإلسالم، يدافع من مواقع 
اهنزامية: إن الوحَي معقول، وما آمن المؤمنون بالوحي إال من خالل عقولهم. ويستدل 
مثُل هؤالء الكتَّاب بما ورد من إثبات مزايا العقل يف القرآن. و ينبه هؤالء إلى أهنم لو 
»قرأوا القرآن لعلموا أن اهلل عز وجل حين أمرنا بالتفكر يف خلق السماوات واألرض، ما 
. إنما دفعنا لننبهر بعظمة آيات اهلل فنخَضع. فإذا جاءنا  دفعنا إلى َحَلَبِة االستنتاج العقليِّ
التلميذ لنسمع. وما هلك من هلك  ُمَؤيَّد بالمعجزات وبالوحي جلسنا مجلس  رسوٌل 

من مكذبي الرسل إال ألهنم وزنوا بعقولهم الكليلة ما جاء به الوحُي.«)2(

فليس هناك رفض للعقالنية إال تلك »التي تفِصح عن خبثِها وغبائها وتخلُِّفها عندما 
ترفض كل مصدر للمعرفة غيِر العقل العالميِّ الضروريِّ الُمَزّوِد بُمْسَبقاته الفلسفية كما 
الوحي  ترفض  التي  المذهبية  هي  الغبية  الخبيثة  قبله.  من  والفالسفة  »كانت«  رسمها 
المادية اإللحادية »تدخل حياة أمة  العقالنية  العقل.ألن  الذي ال يدركه  بالغيب  وتكفر 
فيتساند  السياسية.  المجتمعية  الحقائق  عن  وَعماها  وغبائها  بنفاقها  فيها  فتنَخر  مسلمة 
النفاق والغباء والَعَمى الَعَقدي مع الَمكر والتسلط والتزوير والرشوة المادية والمعنوية 
و»األوامر العليا« لينتِج هذا الخليط المذهبي الواقعي ديمقراطية انتخابيًة واجهًة هزلية 

أفرغت من كل معنى.«)3( 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 123و ما بعدها.
)2(  إمامة األمة، ص: 124.

)3(   ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 343.
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لكن مفهوم العقالنية الذي ينادي به المثقف المغرب يعني أول ما يعني تأليه العقل 
وسيادته، أي تأليه اإلنسان وطغيانه وسيطرته على الطبيعة كما يليق بورثة األسطوري 
برومثيوس اإلغريقي الذي سرق النار من »اآللهة«. ذلك الرمز هو مرجعية العقالين. فال 

وحي هناك إذ ال إله غير اإلنسان الذي اخرتع فكرة اهلل إبان طفولته.

فكلمة »عقالنية« يف خطاب المثقف الحداثي تعني مثل كل كلمات قاموسه المفضلة: 
َل ما تعني أن ال إله إال العقل. )2( الييكية، الدينية.)1( فالكلمة تعني أوَّ

اهلل  شرع  بين  جدلهم  ويف  خطاهبم  يف  ليميزوا  يتورعون  وال  الالييكيون  يرتيث  وال 
وبين  حميد  حكيم  من  تنزيل  خلفه  من  وال  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  المنزل 
اجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء وخطإ البشر يف الفهم عن اهلل ورسوله ويف تنفيذ ما 
أمر اهلل به ورسوُله... أستعمل كلمة »العقل« مؤقتا بمدلول »العقل المعاشي« المشرتك 
ا هم فالعقل ُمطلق عندهم، منه وإليه يبتدئ وينتهي كل شيء، ال خربَ عندهم  عندي، أمَّ
وباآلخرة  باهلل  المؤمن  القلب  فعُل  وهو  القرآن،  يف  تعالى  اهلل  ده  مجَّ الذي  بالعقل 

وبالنبّوة  وبالشريعة.)3(
ويقف مع الدكتور حسن حنفي يف كتابه »الرتاث والتجديد« الذي يقرتح التعامل مع 
»اللغة  الدين:  ومعاين  الدين  بلغة  واإليمان  التعامل  بدل  اإللحاد  دين  أي  العقل«  »لغة 
العقلية هي التي يفهمها كل الناس بال شرح أو تعليق أو سؤال أو استفسار )...( فالعمل، 
والحرية، والشورى والطبيعة، والعقل كلها ألفاظ عقلية يف علم التوحيد )...( أما ألفاظ 
والحوض  والميزان،  والصراط  والعقاب،  والحساب،  واآلخرة،  والنار،  والجنة،  اهلل، 
فهي ألفاظ قطعية صرفة ال يمكن للعقل أن يتعامل معها دون فهم أو تفسير أو تأويل«.)4( 

ويعلق على هذا بقوله: أال ساء ما يزرون!)5(

)1(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: 42.
)2(  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 17.

)3(  ياسين عبد السالم، )العدل اإلسالميون والحكم(، ص: 158.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 81.

)5(  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 81.
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ارتباطا شديدا، فهو  بالقلب والوحي  الكريم مرتبط  القرآن  العقل يف  أن  والخالصة 
يستمد منهما قوته ونورانيته وقدرته على االستنتاج واالستدالل الموفقين بإذن اهلل تعالى 
خالق كل شيء: الجسد والروح والقلب والعقل، وباعث الرسل بالوحي ليرشدهم إلى 

ما عجز الناس على إدراكه بعقولهم وحواسهم الظاهرة.
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استنتاجات

بعد هذه الوقفات مع كتابات األستاذ عبد السالم ياسين وأقواله -وقد بحثنا يف ثناياها 
عن الجهاز المفهومي وعالقته بكتاب اهلل تعالى- نخلص إلى ما يلي:

المفاهيم  من  تدرج  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  فكر  يف  المفهومي  الجهاز  أن   -
اقتحام  بمفهوم  بدءا  محكم،  منسجم  مرتابط  نسق  يف  الغايات  المفاهيم  إلى  الوسائل 
ثم  العشر،  والخصال  والقومة  بالمنهاج  ومرورا  الجهاز  سلم  يف  درج  كأول  العقبة 
الوصول إلى المفاهيم الغايات: الخالفة الثانية أو دولة القرآن والشورى والعدل وغاية 
الغايات اإلحسان. على أن هناك مجموعة من المفاهيم الفرعية التي تدخل مع المفاهيم 
األساسة يف تقاطع وارتباط منهاجيين كمفهوم الرتبية والتغيير والعقل والقلب والوحي 
والتجديد والوالية وجماعة المسلمين والقيادة، أوردناها ضمن المفاهيم المناسبة لها 
والحاضرة ضمنها والمساهمة يف بنائها، لتشكل يف مجموعها الشبكة المتآلفة المرتابطة 
من المفاهيم المنهاجية فيما أسميناه الجهاز المفهومي يف نظرية المنهاج النبوي يف فكر 

األستاذ عبد السالم ياسين.

القرآن الكريم ويتأسس عليه ويتمركز، وهذا ما قادتنا  ينبني على  - أن هذا الجهاز 
ياسين،  السالم  عبد  األستاذ  كتابات  يف  جاء  ما  على  المتكرر  واطالعنا  دراستنا،  إليه 
الوحي:  حول  تدور  كلها  الكتابات،  هذه  به  نجاوز  ال  نصوص  من  به  استشهدنا  وما 

القرآن والسنة.

والدقة  والصرامة  بالجدة  يتميز  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  الجهاز  أن   -
والحديثة  القديمة  والمعارف  واألفكار  والعلوم  النظريات  كل  على  وينفتح  العلمية، 
مما له صلة بإنارة السبيل للباحث عن الحق، الطالب التغيير المنشود، الساعي للقاء اهلل 

على بصيرة.



الجهاز المفهومي فـي نظـريـة المنهـاج النـبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين 180

- أن الغرض من تحديد جهاز مفهومي على أسس منهاجية هو ربط جسور الحوار 
والتواصل مع المتلقين على اختالف مشارهبم ومرجعياهتم الفكرية والدينية والفلسفية 
يعرفون ويفهمون  بما  لهم  المعرفية والفكرية ومخاطبة  تذليال للصعوبات  والسياسية، 
يتجنب  الناس... فهو جهاز  إقامتها على  المطلوب  للحجة  اهلل، وإقامة  لرسالة  وتبليغا 

اإلقصاء ويسعى إلى التواصل والبناء.

- أن بناء جهاز مفهومي منهاجي، يتوخى تأصيل المفاهيم اإلسالمية لما يرتتب عن 
ذلك من نتائج تؤثر على األعمال والسوكات واألهداف والغايات.

المنهاجية،  النظرية  يف  وردت  التي  المحاور  لباقي  يؤسس  المفهومي  الجهاز  أن   -
والقضايا الكربى التي تضمنتها، ويتقاطع معها ألن به قوام النظرية وعليه عمادها، فهو 
ييسر السبيل لكشف المفاهيم وتوضيحها، كي ال يكون هناك لبس أو غموض، ذلك أن 
المنظر يعي جيدا القيمة العلمية لتأصيل هذه المفاهيم وتأطيرها من خالل القرآن والسنة 

وأقوال العلماء والمفكرين.

- أن الباحث والمطلع والمفكر عندما ينظرون إلى الفكر المنهاجي المؤسس على 
علم ودراية واستقصاء يف البحث، يطمئنون فيكنشف لهم سر النظرية وعظمتها، وقدرهتا 
على النفاذ إلى القلوب قبل العقول، فالفكر رباين المصدر، والمفاهيم قرآنية المنطلق، 

وهذا ما جعلها تدور حول الوحي: قرآنا وسنة.

كل  يف  تدرس  أن  تستحق  والعمق،  والدقة  والشمولية،  السعة  هبذه  النظرية  أن   -
اإلسالمي  الفكر  يف  إسهاما  ليست  ألهنا  العالمية،  والمدارس  والمعاهد  الجامعات 
العملي / العملي، بل هي إسهام يف الفكر اإلنساين ككل، مما يعطيها قوهتا ويربز قابلية 
ربت  التي  واإلحسان  العدل  مدرسة  تجربة   من   سنة  أربعون  أثبتته  ما  وهذا  للتطبيق، 
بفضل اهلل وتوفيق منه أجياال مجاهدة قائدة وصابرة ومبلغة لرسالة اهلل تعالى على بصيرة 

منه، وعلى هدي رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

بمعنييه  التجديد  نعت  تحمل  أن  النبوي  المنهاج  نظرية  تستحق  ذلك،  تأسيسا على 
العلمي والشرعي، فبالمعنى العلمي تسنى بفعل هذه الشبكة المتآلفة من المفاهيم إرساء 
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المختلفة، وبالمعنى  العلمية  التجارب  وتبادل  والتواصل والحوار  للفهم  قواعد مكينة 
الشرعي أحيت النظرية دين اهلل تعالى وبعثت موعودا أخرب به نبي آخر الزمان محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
بين يدي الساعة، يبشر العالمين بالخالفة الثانية على منهاج النبوة يعم خيرها كل بيت 

مدر ووبر، ويحيى يف ظلها الناس إخوة متحابين، يف ظل العدل واإلحسان...

أن الواضع للنظرية هو الذي سهر على تنفيذ جوانب منها يف حياة الفرد والجماعة، 
يراقب ويقوم ويحين ما تبقى من ركائزها مضمنة يف كتب تصدر اتباعا إلتمام مشروع 
دولة القرآن. فهو رحمه اهلل المنظر والمجدد والمربي والراعي، وأن الخالفة الثانية بإذن 
اهلل وشيك تحققها على يديه. وبذلك يمكن أن نعترب هذه النظرية مدرسة تتجاوز حدود 

التنظير إلى الممارسة والتطبيق.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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ومسك الختام قصيدة تلخص بعض ما جاء يف المنهاج تحت عنوان: 
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ــاين ــي ــام وأح ــ ــى األنـ ــي ــتــقــى أح ــداء ال ــ ــدٍل وإحــســانن ــع ــدى صــنــٌو ل ــه ــن ال وديـ
ــام لـــواؤهـــا ــ ــّراء ق ــ ــغ ــ ــي الـــدعـــوة ال ــاِنهـ ــ ــس ــ إلن ــوح  ــ ــل ــ ت اهلل  قــــــدر  ــى  ــلـ عـ
الــحــرب أصـــال مؤصال الــوريــث  ــاِنبــنــاهــا  وعــرب روٍم  الخلق  خير  هنــج  على 
ــهـــدى والـ اإلشــــــــارة  اهلل  ــن  ــ م ألدرانأتــــــاه  ــًا  ــع دف ــن  ــّديـ الـ ســــواء  لــبــعــث 
ــًة ــا بــصــوت الــّرفــق يــرجــو هــداي ــاه ــاِنرع ــت ــه ــب ويـــنـــقـــذ أقــــوامــــا تــــــــرّدوا ب
دا ــان يــدعــو مــجــدِّ ــس ــى الــعــدل واإلح ــٌد بــقــلــبــي ووجــــداينإل ــدي ــج ــن ت ــدي ــل ول
ــاٍت تــحــّمــلــوا ــقـ ــاٌح عـــن ثـ وأوزاِنتــلــتــه صـــحـ يعلي  الــقــول  صحيح  لضبط 
ــت مـــعـــالـــم قـــومـــٍة ــّمـ ــا تـ ــ ــًى وبــســتــاِنأصـــــــوٌل هب ــرق فــكــانــت إلـــى الــعــلــيــاء م
ــٌة ــ ــال ــ ــه رس ــ ــت ــ ــة مـــشـــتـــاٍق دع ــرقـ ــحـ ــى بـــفـــرقـــاِنبـ ــ ــأّس ــ ــاٍع ت ــتـ ــلـ ــرة مـ ــ ــي ــ وغ
ــٍد ــم ــح ــي م ــبـ ــنـ ــاج الـ ــهـ ــنـ ــوانيــــقــــودك مـ ــدٍن ورضـ إلـــى جــنــة الـــفـــردوس عـ
ــوق مــنــابــٍر ــ ــظــرة الــعــظــمــى وف ــن ــى ال ــالّنإلـ ــ ــن نـــبـــيٍّ وخ ــا مـ ــاط ــب ــت تــفــيــض اغ
ــرب قــائــمــا  ــّقـ ــّتـ ــْلـــت الـ ــٍة نِـ ــمـ ــا رحـ ــم ورجــحــاِنب ثــبــاٍت  يف  المعالي  وحـــزت 
محسنا اهلل  ــى  ــ إل تــمــضــي  ــة  ــق ث ــى  ــل ــدل يف عــهــده الــثــاينع ــع ــاء  ال ــن وتــعــلــي ب
ــٍر ــ ــب ذاك ــل ــى ق ــل ــه الــوثــقــى ع ــم بـ ــل ــاِنت ــ ــ ــأرك ــ ــ ب ــو  ــ ــرسـ ــ تـ هلل   ــه  ــتـ ــبـ ــحـ مـ
هــدايــٍة ــت  ــب ن األرجــــــاء  تـــــزرع  يف  أفــنــاِنو  مــحــاســن  ــرى  ــ األخ يف  لتقطف  
بــاألذى المليئة  األرض  يف  تــشــرق  ــاِنو  ــ ــأوط ــ ــا ب ــ ــراه ــ ــم  أنــــــــواٍر ت ــالـ ــعـ مـ
ــا  ــي ــّب ــربى تـــقـــوم مــل ــ ــك ــ ــك ال ــت ــظ ــق ــي ــربُ يــلــقــاينب ــق ـــ ــا ال ــعــث أفـــضـــاال هبـ ــب وت
ــري ــاظ ــن ــت ل ــجــّل ــعــمــراِنخـــالفـــة حــــقٍّ قـــد ت ــوٍب دعــــاك ل ــب ــح بــصــحــبــة  م
ــلــنــفــس تـــرجـــو ارتـــقـــاءهـــا ــر وقـــــــرآِنوفــــــاؤك ل ــ ــذك ــ ــا  ب ــ ــان ــ ــم ــ ــدد إي ــ ــج ــ ت
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ظــلــٍم وطغياِنســـــــراٌج بـــــدت أنـــــــــواره وتـــــألألت ــًا  رهــن  ــوع رب يــضــيء  
ــاف عــلــمــا وحــكــمــًة ــ ــاِنتــكــامــلــت األوصـ ــتـــور عــــدٍل وإحـــسـ ــدت دسـ ــ ــاٌل غ خـــصـ
ــّم جـــمـــاعـــًة  ــ ــل ــ ــار ي ــتـ ــخـ ــاِنفــصــحــبــة مـ ــي ــن ــر أركـــــــاٍن  تـــقـــوم وب ــي ــى خ ــل ع
ــي ــزده ــن ي ــي ــمــت ــه الـــصـــف ال ــاٌء بـ ــ ــ ــٍل وجـــيـــراِنإخ ــ ــة  أصـــحـــاٍب  وأهـ مــحــب
الدجى غسق  يف  الصحب  يلم  ــم لــنــشــداِندعـــاٌء   ــاه عــلــى قــلــب مـــــخــتــاٍر دع
ــت عــلــى هـــدًى ــالق ــف أحـــالمـــا ت ــؤل ــودا تــــــرّدى ألزمـــــاِني ــ ــوع ــ ــث م ــع ــب وي
وصــحــابــه المصطفى  هنــج  يــســلــك  وإيـــمـــاِنو  ــن  ــي ــق ي ــع شـــتـــاٍت يف  ــم ــج ل
ــوا عــهــودهــم ــاس ــن ت ــا  ــوامـ يــرشــد أقـ ــادا لــنــيــراِنو  ــص ــم ح ــواه ــدع ــاروا ب ــ وصـ
ــٌة ــرقـ ــم غـــــرٌب وشــــــرٌق وفـ ــه ــك ــّل ــم ـــراِنت ــب يــهــفــو ألقـ ــل ــق ــوا وال ــن ــت ــت هبـــا اف
ــارًة ــض ــت األوهــــــام  مــنــهــم ح ــّدس ــق لعصياِنِف دعــمــًا  األرجــــاُس  تقاسمها 
دليلهم السقيم  الــعــقــل  جــعــلــوا  كربهانوقـــد  الــرشــيــد  ــوحــي  ال جعلوا  ومــا 
الـــغـــوايـــة والــشــقــا ــل  ــ ــم أه ــدهـ ــرور كــشــيــطــاِنو أوعـ ــغـ ــاًة  بـــدا فــيــهــا الـ ــيـ حـ
مفسٌد  والــظــلــم  الظلم  لــدعــم  مــالــوا  ــٍل  وخـــســـراِنو  ــويـ ــا لـ ــي ــدن ــود بــنــي ال ــق ي
ــدوِّ أذلـــــًة ــ ــعـ ــ لسّجانتــــالقــــوا بـــأعـــتـــاب الـ كالخاضعين  استسلموا  ــه  ل
ــًة ــرع ــٍن وش ــ ــص خــيــر دي ــرخ ــاعــوا ب ــب فينساينف ــوان  ــه ال يــرضــى  مــن  ويــح  فيا 
ــاة تــراجــعــوا ــغ ــب ــة فـــّتـــاِنو قـــد ركـــنـــوا نــحــو ال ــايـ ــم دعـ ــه ــري ــغ ــن الـــحـــق ت عـ
ــفــوس وتــرتــقــي ــن ــاِنوصــــدٌق بــه تــعــلــو ال ــح ــري ــم ب ــي ــل ــس ــب ال ــل ــق فــيــنــتــفــع ال
ــٍة ــاب ــح ــٍق دلـــيـــل  ص يـ ــدِّ ــصـ ــى هـــديـــه  يـــدعـــو لــــربٍّ وغـــفـــراِنوكــــــان  لـ ــل ع
وســالــٌك  ــٌص   ــري ح ــالص  ــإخ ب يــدعــو وعــرفــاِنفيسعى  الــخــيــرات  إلـــى   مجيبا 
ــاه الـــــفـــــؤاد مـــــــرّددا ــ ــقَّ ــ ــل ــ ــأكــواِنوذكــــــــٌر ت ــي الــنــفــوس  الــســابــحــات ب ــزّك ي
ــع صــنــعــه ــ ــدائ ــ ــر الــــبــــاري ب ــ ــرى أثـ ــ ــداِنتـ ــ ــ ــود وأب ــ ــوج ــ ــاق  ال ــ ــآف ــ ــت ب ــّل ــج ت
فصيحه كـــتـــاب  يف  الــمــعــاين  ــدو  ــب ــت ــاِنف ــرهـ ــن وبـ ــي ــمــب ــق ال ــح ــال ــطــق  ب ــن ــي ل
ــقــًا خــال تـــمـــّجـــد  دالالت  ــا ألوثـــــاِنتـــــــراءت  ــي ــف ــد ن ــي ــوح ــت ــال وتـــنـــبـــئ  ب
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ــّيـــة ــم نـــفـــٍس رضـ ــ ــاٍل ث ــ ــم ــ ــرشــــاد بـــإيـــقـــاِنوبـــــــذٌل ل ــه نـــحـــو الــ ــ ــى ب ــرتقـ لـ
خطُبه جــلَّ  الـــورى  بين  الــطــوى  ــانلمحو  ــض ــأح ــش ب ــي ــع ورفــــــق بـــأيـــتـــاٍم ت
عــتــبــاتــه األنــــــــوار يف  ــرى  ــ تـ ــٌم  ــ ــل ــ ــاِنوع ــع ــإم ــل يـــزكـــو ب ــع ــف ــه يــســتــقــيــم ال بـ
ــقــلــب والــنــهــى ــراه يــنــيــر الــجــســم وال ــ ــاِنت ــقـ ــه الــكــل يـــزهـــو  يف  نــمــاء وإتـ بـ
ــل آفـــٌة ــه ــج ــجــهــل وال ــاء ال ــش ــل غ ــزي ــل إنــســاِني ــى مـــن حـــــّره  كـ ــظ تــــأذى ل
ــدو ثــمــاره ــبـ ــم تـ ــل ــع ــال ــٌل ب ــمـ جسماِنرســــا عـ ــروح  ــل ول إخـــالص  وللقلب 
ــا ويـــســـعـــد أّمـــــة ــ ــ ــوام ــ ــ ــزاِنفـــيـــنـــفـــع أق ــ ــذٌل  وأح ــ ــا بــســوط الــظــلــم ن ــاه رم
ــقــوده ــاِنإلـــى عــمــل يــســعــى الــمــجــيــب ي ــرقـ ــصــٍد  وفـ ــق ــى بــصــٍر عــلــٌم ب ــل ع
ــٌن ــفــعــل الــجــمــيــل مــزي يــرعــاينوســـمـــٌت بـــه ال ــق  ــالئ ــخ ال أرض  عــلــى  يــســيــر 
ــاٌر وحــكــمــٌة ــبـ ــطـ ــٌم واصـ ــلـ الباينأنــــــاٌة وحـ هبــا  يــرقــى  العلياء  إلــى  صــفــاٌت 
ــعــيــد بــشــاشــًة ــم ت ــب كـ ــع ــة ش ــب ــح ــى وأقــــــراِنوص ــكَّ ــش ــا لـــمـــحـــروم ت ــّقـ وحـ
ــاٌد جـــهـــاده   ــ ــص ــ ــت ــ ألزمـــاِنزكـــــــاٌة وبـــــــذٌل واق رؤاه  غــابــت  ــدى  ــه ال لــبــعــث  
ــا ــراهت ــم ث يف  األوصــــــــاف  ــل  ــم ــت ــك ــاِنوت ــس ــذا الــعــبــد يــمــضــي إلح ــه ــالٌح ل ــ ف
تحية الــــكــــرام   الـــرســـل  ســـّيـــَد  ــب  تــرّجــاينأيــــا  ــح ــم ــب ال ــل ــق يـــرددهـــا ال
نعمٍة ــل  ك ــن  م ــرات  ــخــي ال لــنــا  ــلـــي  وجــيــراينحملت  ــا خــيــرا ألهـ ــه ــل ــض وأف
ــالم نـــصـــر بـــإيـــقـــاِنأبـــــدت بـــــدار الـــشـــرك كــــلَّ جـــريـــرٍة ــ ــ ــت لـــنـــا أع ــعـ رفـ
ــه ــي تـــــدوم  وآلـ ــاح ــم ــى ال ــل بميزاِنصــــالٌة ع قــامــوا  الــصــدق  ــل  أه وصحبه 
بعلمهم ذادوا  ــر  ــغ ال الــتــابــعــيــن  ــذا  ــالِنكـ وإعـ دؤوٍب  ســعــٍي  يف  الــحــق  عــن 
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