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مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم

إن التغيير االجتماعي سنة إلهية أوالها القرآن اهتمامًا خاصًا يف إطار تفسيره لحركة 
القرآن  نصوص  وبينت  وسقوطها،  الحضارات  قيام  لسنن  وعرضه  اإلنساين،  التاريخ 
والسنة أن اإلنسان هو محور التغيير، ورتب اهلل حركة التغيير ونتائجها على إرادته سلبًا 
أو إيجابًا، صعودًا أو ارتكاسًا، وقد أمر اهلل اإلنسان بالسير يف األرض، والتأمل يف تاريخ 
معها  التعامل  ثم  ومن  وفقهها،  وإدراكها،  القوانين،  واكتشاف  السنن،  إلبصار  األمم؛ 
بوعي، والتحكم يف نتائجها، وعدم تجاوزها للوصول إلى التغيير االجتماعي المنشود 

هبدف النهوض بالمجتمع.

واإلمام عبد السالم ياسين خير من فِقه سنة التغيير يف األنفس والمجتمعات، وأدرك 
التغيير  على  ركز  حيث  منها،  منطلقًا  التغييري  مشروعه  فأسس  غورها،  وسَبر  سرها، 
المجتمع  وما  التغيير،  وصانع  التغيير،  عملية  أساس  بوصفه  الفرد  لإلنسان  الجوهري 
التغييري اإلنسان من جميع  العلوي لهذا األساس، وأحاط مشروع اإلمام  السقف  إال 
جعل  مما  وغيرها،  والسياسية  واالجتماعية،  والسلوكية،  والفكرية،  العقدية،  جوانبه 
نظريته للتغيير تتميز بالشمولية، وتجمع بين األصالة والمعاصرة، برؤية تجديدية جامعة 

بين الغايتين اإلحسانية واالستخالفية.

وقد أولى اإلمام األسرة المسلمة أهمية كبيرة يف مشروعه التغييري باعتبارها أساس 
نصف  فهي  لألسرة،  الفقري  العمود  هي  المسلمة  والمرأة  األجيال،  ومحضن  البناء، 
المجتمع، ومربية الرجال إيمانيًا وتربويًا، وإلسهامها الكبير يف الدعوة من خالل موقعها 
االجتماعي،  التغيير  صناعة  يف  ومكانته  التعليم  بدور  اإلمام  وأشاد  المجتمع،  قلب  يف 
األفكار،  وصياغة  العقول،  بناء  يف  خطير  دور  من  له  لما  األولويات؛  سلم  يف  وجعله 
المنظومة  بناء  إعادة  على  اليوم  للمسلمين  واالقتصادي  الحضاري  النهوض  وتوقف 
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التعليمية بما يخدم أهداف األمة ورسالتها، وركز اإلمام يف مشروعه التغييري على دور 
المسجد وأهميته يف بناء اإلنسان، وإعداده روحًا وعقالً، وهتيئته للقيام بدوره تجاه دينه 
ووطنه، فالمسجد محضن الرجال، ومصنع األبطال، ومركز التنوير، وقاعدة التحرير، 
وملتقى العلماء، وروضة األتقياء، ولم يغفل اإلمام ياسين اإلعالم وأثره يف عملية التغيير 
الفاسدين، وأسلمة برامجه؛ لما للصوت والصورة من  بعد تطهيره وتحريره من أيدي 

تأثير يف النفوس والعقول. 

أدوارها  تتقاطع  وإعالم  وتعليم،  ومسجد،  أسرة،  من  االجتماعية  والمؤسسات 
وتتكامل يف نظرية اإلمام ياسين إلخراج وصياغة اإلنسان من جديد؛ ليكون مؤهالً للدور 
المنوط به، وحمل الرسالة وإقامة الخالفة الثانية على منهاج النبوة، ولهذه الغاية جاءت 
المعالم،  واضحة  صوى  على  االجتماعي  التغيير  يف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  نظرية 
ومفاهيم شرعية محددة، ووفق منهجية معلومة المسارات، وخطة مرسومة الخطوات، 
متسلحة  اإلنسانية،  اإلرادة  وبعث  اإلحسانية،  بالرتبية  تبدأ  األركان،  قوية  ومقومات 
بالرفق والتدرج، مبتعدة على الصدام والعنف، ومعتمدة على المشاركة الشعبية، ساعية 

لجمع األمة وتوحيدها، واستعادة دورها الحضاري المفقود.

وقد ورد الحديث عن مفهوم التغيير المنشود، ووسائله، وغاياته، ومقوماته مجمالً 
إمامة  الرابع من كتاب  الفصل  ياسين، ويعد  الغزيز لإلمام  الفكري  الرتاث  ومفصالً يف 
األمة الموسوم )بالتغيير( رغم قصره )9 صفحات( جامعًا لتصور اإلمام لمفهوم التغيير، 

وطبيعته، وأما تفاصيل مشروع التغيير فإهنا مبينة ومفسرة بغزارة يف كتبه المختلفة. 

المنشود وحقيقته، ووسائله،  التغيير االجتماعي  الكتاب استجالء لمفهوم  ويف هذا 
ومقوماته عند اإلمام عبد السالم ياسين.
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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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التمهيد

عي
وم التغي�ي الجامة م�ن

وقد  اإلنساين،  المجتمع  يف  ومشاهدة  قائمة  وحقيقة  الحياة،  يف  ماضية  سنة  التغيير 
الذين  اإلصالح  ورواد  والمفكرين،  العلماء،  من  الكثير  أذهان  التغيير  موضوع  شغل 
التخلف  واقع  وتجاوز  الحضاري،  والنهوض  التغيير،  على  اإلسالم  قدرة  على  اتفقوا 
سبب  هي  الراسخة  القناعة  وهذه  والرقي،  التقدم،  آفاق  إلى  الحضاري  واالستالب 

التحرك والمحاوالت المتعددة السرتداد الشهود الحضاري لألمة المسلمة.

ومن رواد التغيير واإلصالح يف هذا العصر اإلمام عبد السالم ياسين مؤسس جماعة 
وزحفًا،  وتنظيمًا  تربية  النبوي  المنهاج  نظرية  صاحب  بالمغرب،  واإلحسان  العدل 
والذي تميز برؤيته السننية لتغيير الواقع، ووضوح األهداف، وشمولية الرؤية، والجرأة 
الحركات  وخربة  األمم،  تجارب  واستلهام  الخطوات،  يف  والتدرج  األفكار،  طرح  يف 
اإلسالمية، ورواد الفكر واإلصالح، والخروج بنظرية تجديدية تجمع بين طلب القرب 
اإلحسانية،  للغاية  طلبًا  اإلنسانية  النفس  وتربية  الخالصة،  العبودية  وتحقيق  اهلل،  من 
والسياسية  واالقتصادية،  االجتماعية،  بالجوانب  والنهوض  الدنيا،  يف  العدل  وتحقيق 
وصواًل لتحقيق العمران األخوي، وتوحيد األمة، واسرتجاع خيريتها، وإقامة خالفتها 

على منهاج النبوة تحقيقًا للغاية االستخالفية يف األرض. 

هذا الجمع بين طلب اإلحسان والعدل بشكل متكامل ومتناسق هو أساس مشروع 
اإلمام التغييري الذي يعترب إضافة نوعية من ميدان الفكر واإلصالح، والتنظير للتغيير، 
ويف هذا التمهيد استجالء لمفهوم التغيير بأبعاده المختلفة عند اإلمام ياسين، وقد جاء 

يف المباحث التالية:
•  المبحث األول: التغيير االجتماعي لغًة واصطالحًا.

•  المبحث الثاين: مفهوم التغيير االجتماعي عند االمام ياسين.
•  المبحث الثالث: التغيير االجتماعي سنة ربانية.

•  المبحث الرابع: التغيير الجوهري لإلنسان الفرد.
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ول
أ
املبحث ال

ً
 واصطالحا

ً
عي لغة

التغي�ي الجامة

قضية التغيير من أهم القضايا التي يتم تداولها يف الوقت الراهن على كافة المستويات، 
ويعترب مصطلح التغيير األكثر تناواًل يف الفضائيات، والحوارات، والجلسات بعد اندالع 
شرارة الثورات العربية التي هبت الستعادة الكرامة، والحرية المفقودة، وإسقاط رموز 
اهتمامًا  التغيير  أولى  قد  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  وكان  االستبداد،  ودهاقنة  الفساد، 
كبيرًا يف تراثه الفكري، ووضع إجابات شافية لقضايا التغيير يف نظرية المنهاج، ويف هذا 
التغيير االجتماعي لغة واصطالحًا كمدخل لتناول مفهوم  المبحث إضاءة عن مفهوم 

التغيير عند الرائد الصدوق اإلمام ياسين: 

.
ً
ول: تعريف التغي�ي لغة

أ
املطلب ال

»الغين والياء والراء أصالِن صحيحان«، ويدلُّ على التحول والتبدل: تغير الشيء عن 
َلُه، أي َجَعَله َغْيَر ما َكاَن، ويأيت بمعنى اختالِف شيئين،  َلُه وَبدَّ حاله تحول، وَغيََّره: َحوَّ
يُء غيُر ذاك، أي هو ِسواه وخالفه، وتغايرت األشياء اختلفت، و)الِغَير(؛  وقوُلنا: هذا الشَّ

َأي: َتَغيُّر الحال وانتقالها من الصالح إِلى الفساد)1(.

أوالهما: تغيير صورة الشيء دون ذاته: يقال  فالتغيير يف معناه اللغوي له صورتان: 
غيرت  نحو  بغيره،  شيء  تبديل  وثانيتهما:  كان،  الذي  غير  بناء  بنيتها  إذا  داري  غيرت 

غالمي ودابتي إذا أبدلتهما بغيرهما.

وينبغي مالحظة الفرق بين التغيير والتغيُّر، فالتغيير هو »إحداث شيء لم يكن قبله«، 
وهو عملية إرادية، أما التغيُّر فهو »انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى«)2( واالنتقال 

)1(  ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )بدون تاريخ(،3325/5.
)2(  الجرجاين، علي بن محمد. التعريفات، تحقيق محمد السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، 

ص67.
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يكون غير إرادي أحيانًا كما أن حركته متوجهة من خارج اإلنسان إلى داخله.

.
ً
عي اصطالحا

: تعريف التغي�ي الجامة ي
املطلب الثا�ن

التغيير االجتماعي من أكثر المفاهيم التي الزمت الحياة اإلنسانية من فجر نشأهتا إلى 
المسلَّم  السنن  الحياة، ومن  المفهوم قانونًا أساسيًا يف  وقتنا الحاضر حتى أصبح هذا 
هبا، وقد تعددت نظرة العلماء والمفكرين للتغيير تنظيرًا وتطبيقًا، واختلفت تبعًا لذلك 
األهداف، والربامج، والبدايات، وجاءت النهايات يف بعض مشاريع التغيير دون اآلمال، 
والبعض اآلخر باء بالفشل والخسران؛ ألنه جانب الشرع، واصطدم بنواميس الكون، 

ويف هذا المطلب تبيان لمفهوم التغيير االجتماعي عند الكتاب اإلسالميين: 

1ــ تعريف جودت سعيد: »هو عملية مقصودة تتم وفق بواعث، ومربرات، ووسائل 
شرعية للوصول إلى أهداف ونتائج تعكس المبادئ ويكون من نتائجه إحداث مواقف 

جديدة وبرؤية وجوانب أعمق وأوسع لألحداث«)1(.

2ــ تعريف محسن عبد الحميد: »عملية مقصودة تحدث من داخل اإلنسان وبإرادته، 
اختاره  الذي  التغيير  إحداث  على  اإلنسان  يعين  وتعالى  سبحانه  واهلل  اختياره،  ووفق 

بنفسه وإرادته الحرة«)2(.

3ــ تعريف عبد الكريم بكار: »عمل قصدي بشري يقوم به الناس بغية الوصول إلى 
أهدافهم«)3(.

ينبع من نفس اإلنسان،  التغيير عمل إرادي مقصود  اتفقت على أن  التعريفات  هذه 
ولم تحدد طبيعة أهداف وغايات التغيير، هل هي فردية أم جماعية، دنيوية أم أخروية؟ 
النتائج المرجو تحقيقها على مستوى  وما هي الوسائل الموصلة إلى التغيير؟ وما هي 
الغموض  من  نوعًا  وأضفى  بالتعميم،  تتسم  التعريفات  جعل  وهذا  والجماعة؟  الفرد 

على مفهوم التغيير.

)1(  جودت، سعيد. حتي يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط8، 1989م، ص7.
)2(  محسن، عبد الحميد. منهج التغيير االجتماعي يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1983م، ص14.

)3(  بكار، عبد الكريم. تجديد الوعي، دمشق، دار القلم، ط4، 2015م، ص180.
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: ي
املبحث الثا�ن

ن س�ي عي عند المام �ي
وم التغي�ي الجامة م�ن

باعتباره مصدر علم  الكريم  القرآن  للتغيير من  بيان مفهومه  ياسين يف  اإلمام  انطلق 
إلى  فقال: »يف طريقنا  للتغيير  التطبيقي  النموذج  باعتبارها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  التغيير، ومن سنة 
دولة القرآن، ويف َخَطوات دولة القرآن نحو مجد اإلسالم ال دليل لنا يف المهمات، ويف 
تحديد األهداف والغاية إال كتاب اهلل عز وجل كما طبقته سنة رسوله عليه من اهلل الصالة 
بنيويًا،  المجتمع،  تغيير  منهجية  إلى  يشير  القرآن  »أن  ياسين  اإلمام  وبين  والسالم«)1(، 

واقتصاديًا، وسياسيًا، وشرع لذلك الشرائع، ورسم له منهاجًا«)2(.

وقد عرب اإلمام عن مفهومه للتغيير بقوله: »التغيير الجذري يف تصور اإلنسان لنفسه 
وللعالمين الدنيوي واألخروي وللمسؤولية بين يدي اهلل بعد الموت«)3(، ثم بين اإلمام 
أن هذا التغيير »يلمس جوهر اإلنسان، ونفسيته، وعقيدته، وأخالقه، وإرادته، وحركته 
كلها على األرض، لتكون حركًة لها غاية، ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير 

أمته يف التاريخ«)4(.

فالتغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين، هو مفهوم أصيل مستمد من القرآن الكريم، 
ذو أبعاد متعددة يستهدف جوهر اإلنسان وهو النفس؛ ليراجع اإلنسان من مواقفه، وينتبه 
لمصيره، ويقبل على نفسه يغير ما هبا لتقبل على رهبا)5(، فالتغيير المنشود هو يف األساس 
تحول لإلنسان من حال إلى حال، والتوبة إلى اهلل، واإلنابة إليه مركز االنطالق للتغيير 
الفردي، »يتغير موقف اإلنسان المؤمن من نفسه ومن العالم بالتوبة إلى اهلل الشاملة... 

)1(  ياسين. عبد السالم. إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2009م، ص 85.
)2(  نفسه، ص 86.
)3(  نفسه، ص 88.

)4(  نفسه، والصفحة.
)5(  نفسه، ص 86.
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والمؤمن التائب والناشئ على إيمان يضع أوامر اهلل عز وجل مواضعها يف كل جوانب 
حياته. تصطبغ حياته بصبغة اهلل، وتنضبط بطاعة اهلل. ينبعث، ينرب، يسارع يف الخيرات يسعى 
سعي اآلخرة ال كدح الدنيا«)1(، والتوبة المقصودة عند اإلمام ياسين هي التوبة االنقالبية 
ليست  االنقالبية«)2(، وهي  العميقة  بالتوبة  نفسا وفكرا وحياة  المؤمن والمؤمنة  »يتغير 
مجرد استغفار من الذنوب والمعاصي على أهمية تلك التوبة، وضرورة مالزمة اإلنسان 
لها، وإنما هي توبة التحول من الغفلة إلى اليقظة، والتجايف عن دار الغرور واالستعداد 
للقاء اهلل »توبة انقالبية ال التوبة الجزئية اآلنية الطارئة من ذنب يقرتف، ومعصية تؤتى. 
هذه الزمة مواكبة لحياة المؤمنين والمؤمنات: ُيخطُِئون ويأثمون، فيستغفرون اهلل فيغفر 
إلى  المؤمن من عالم  تنقل  التي  »التوبة قلب دولة »، فهي تلك  إنه غفور رحيم.  لهم، 
عالم  إلى  األخروي  مصيره  وعن  الهائمة،  نفسه  وعن  اهلل،  عن  الغفلة  عالم  من  عالم، 
اليقظة والتهمم بلقاء اهلل عز وجل«)3(، فالتغيير بالتوبة تحرير لإلنسان من كل عبودية، 
ليدخل يف عبودية اهلل وحده)4(، »رسالتنا ألنفسنا ولإلنسان أن يكون اهلل عز وجل غاية كل 
فرد من العباد. أن يكون ابتغاء رضاه، والسباق إلى مغفرته وجنته، والسير على مدارج 
اإليمان واإلحسان لمعرفته، والوصول إليه، والنظر إلى وجهه الكريم، منطلق اإلرادة، 
القتحام  الحركة  دائب  المكلف  يجعل  وهذا  الرجاء«)5(،  وقبلة  المسارعة  وحادي 
الدنيا واآلخرة. يف  ليسعد  وتبتالً؛  عبادة  مواله  من  القرب  ومعارج  الصعود،  مراقي 

والتغيير الجذري يف بعده المجتمعي عند اإلمام ياسين هو هدف القومة)6(، والمراد 
به تغيير جوهري يأيت بنيان الفتنة من القواعد)7(، »والمطلوب إرجاع الوضع إلى نصابه 

)1(  ياسين. عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1994م، 
ص98ــ99. 

)2(  نفسه، ص102. 
)3(  نفسه، ص100.

)4(  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، م س، ص 86.
القاهرة، ط2،  اإلفريقية،  العربية  الشركة  وتنظيمًا وزحفًا،  تربية  النبوي،  المنهاج  السالم.  )5(  ياسين، عبد 

1989م، ص8.
)6(  نفسه، ص245. 

)7(  نفسه، ص31.
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المجتمع  َتدور حياة  الالزمة حتى  التغيير  الثقيل لعمليات  الواقع  اإلسالمي، وإخضاع 
حول القرآن«)1( وليس مجرد استبدال طبقة بطبقة، أو تناوب على السلطة، أو مشروع 
تنمية، أو مشروع عدالة اجتماعية، أو إصالحات قصيرة المدى كما يحدث يف التغيير 
مركز  يولي  وال  وسياسته،  واقتصاده،  المجتمع،  وبنى  األشكال،  يغير  الذي  الثوري 
التغيير وهو اإلنسان وغاية وجوده أي اعتبار)2(، يقول اإلمام: »بل هتدف دولة القرآن إلى 
كل ذلك التغيير، وتعتربه واجبًا من آكد واجباهتا. لكن الدعوة إلى اهلل، وإنقاذ اإلنسان 
من ظالم الكفر، وقتامة النفاق، وقذارة معصية اهلل، وغبش الغفلة عنه، المؤدية إلى بؤس 

الدنيا وعذاب اآلخرة هي الهدُف األسَمى، ومحوُر الحركة، ومحطُّ الطموح«)3(.

واالستبداد،  الظلم  مواجهة  يف  قومة  ياسين  اإلمام  عند  السياسي  بعده  يف  والتغيير 
اإلمام:  قال  الجاهلية وغرهبا،  والتبعية لشرق  الظالمة،  والطبقية  الحضاري،  والتخلف 
»فنريد أن ُنعبِّر بقومة ألهنا تعيد ألذهاننا تلك القداسة التي كان يتمتع هبا القائمون من 
الحسين  الرسول  ِسْبُط  ذلك  يف  إمامهم  واالستبداد،  الظلم  حاربوا  الذين  البيت،  آل 
عليه السالم«)4(، ويف كتابه »سنة اهلل« قال: »قومة ال ثورة. وكلمة قام تعطي معاين القوة 
هو  أنفسي  بشرط  حكمنا.  إذا  العدل  نقيم  أن  أمرنا  واإلتقان...  والصرب  واالستقامة 

»القيام هلل«، وشرط آفاقي هو »القيام بالقسط« هذا من ذاك وذاك إلى هذا«)5(.

والقومة السياسية ليس مقصدها الحكم واالستحواذ على السلطة لذاهتا، وإنما لتقرير 
الحاكمية هلل، وتعبيد الناس لخالقهم، واستعادة الحكم الشوري؛ لتكون الدولة يف خدمة 
اإلسالمية  القومة  ليست  فقال:«  الدين،  وحراسة  االستخالف،  أمانة  وتحقق  الدعوة، 
وتطوير  اقتصاده،  وتنشيط  المجتمع،  ُبنى  تغيير  عند  مهمُتها  تنتهي  إقليمية  قطرية  ثورة 
وسائله، بل هي رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، وُيقبِل على 

)1(  ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط2، 2005م، ص 21.
)2(  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، م س،  ص85ــ86.

)3(  نفسه، ص 87.
)4(  ياسين، عبد السالم. رجال القومة واإلصالح، دار لبنان، بيروت، ط1، 2001م، ص8.

)5(  ياسين، عبد السالم. سنة اهلل، م س،  ص297ــ298.
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باالقتناع  إال  الواقع  أرض  يف  القومة  تتحقق  وال  رهبا«)1(،  على  لُتقبَِل  هبا  ما  ُيغيُِّر  نفسه 
الشعبي بالتغيير، والمشاركة من األغلبية لمقاومة الظلم وقوى االستبداد. 

يتبين لنا من خالل هذه المراجعة لرتاث اإلمام ياسين أبعاد مفهوم التغيير وامتداداته، 
بعد  بمصيره  اإلنسان  وجود  من  الغاية  بين  يربط  الذي  الجوهري  وعمقه  وشموليته، 
باالجتماعي  الروحي  فيه  ويلتحم  وجماعي،  ذايت  هو  لما  المفهوم  ويتسع  الموت، 
والسياسي يف محاولة تجديدية إلعادة بناء األمة يف مختلف جوانب حياهتا، واستنهاض 
يف  اإليماين  العمران  وقيام  اإلنساين،  االستخالف  لتحقيق  طاقاهتا؛  وتعبئة  مكوناهتا، 
القيامة، يقول اإلمام: »  الخلود يوم  الدنيا، ونيل رضا اهلل، وسعادة األبد يف دار  الحياة 
القومة تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، تغيير نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق 

ويصاحب التغيير السياسي واالجتماعي«)2(.

)1(  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، م س، ص 88.
)2(  ياسين، عبد السالم. رجال القومة واإلصالح، م س، ص7.
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املبحث الثالث

نية عي سنة ر�ب
التغي�ي الجامة

اإلنساين  الكون وحركة االستخالف  أن تحكم حركة  الخلق  اهلل يف  اقتضت حكمة 
شروطها،  وتوفرت  مقدماهتا،  توفرت  كلما  نتائجها  تتكرر  مطردة  ثابتة  وسنن  قوانين 
تحكم  التي  االجتماعية  السنن  هذه  إلى  المسلم  انتباه  لفت  والقرآن  عوائقها،  وانتفت 
عنها  للكشف  البشري؛  التاريخ  يف  والتوغل  األرض،  يف  السير  منه  وطلب  الحياة، 
ومعرفتها، واالستفادة منها، ومن أهم السنن التي نبه إليها القرآن سنة التغيير االجتماعي، 

أتناولها بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

. ي القرآن الكر�ي
ن

عي �
ول: سنة التغي�ي الجامة
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َّ
تحدث القرآن الكريم عن سنة التغيير يف قوله تعالى: ﴿ِإن

ْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن واٍل﴾)1(، وقوله تعالى:  ُ ُ َوما لَ ال َمَردَّ لَ
َ
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فإذا  االنتكاس،  أو  باالرتقاء  سواء  األنفس  من  يبدأ  التغيير  أن  اآليتان  بينت  حيث 
اهلل مرتبط ومرتتب على حدوثه  التغيير من  النتائج. وحدوث  تبعتها  وجدت األسباب 

من البشر سلبًا أو إيجابًا.

ْوٍم﴾ أي من النعمة واإلحسان ورغد 
َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
َ ل  ٱللَّ

َّ
وقوله تعالى يف هذه اآلية: ﴿ِإن

إلى  الطاعة  ومن  الكفر،  إلى  اإليمان  من  ينتقلوا  بأن  ْم﴾  ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
�بِ َما   

ْ
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ِ
�يّ
َ
ُيغ  ٰ العيش﴿َح�ةَّ

المعصية، أو من شكر نعم اهلل إلى البطر هبا فيسلبهم اهلل إياها عند ذلك، وكذلك إذا غير 
العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة اهلل غيَّر اهلل عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 

)1(  سورة الرعد: 11.
)2(  سورة األنفال: 53.
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إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة)1(. وذكر اهلل النفس؛ »ألن أعمال الجوارح ناشئٌة 
ك الجوارح؛ وحين تصلح النفس؛ تصبح الجوارح مستقيمة، وحين  َنْبِع نفس ُتحرِّ من 
تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة، فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح 
ينطق  لها؛ وال  فاللسان خاضع  النفُس مخالفًة لمنهج اهلل؛  النفس، فلو كانت  لُِمراَدات 

رغم إرادته بالتوحيد؛ ألن النفَس التي تديره مخالفٌة لإليمان«)2(.

وتغيير اهلل لحالة الناس لألسوء ال يشرتط لحصوله تغيير جميع الناس لحالتهم، بل 
يحصل بتغيير بعضهم دون بعض، قال القرطبي: » أخرب اهلل تعالى يف هذه اآلية أنه ال يغير 
ما بقوم حتى يقع منهم تغيير إما منهم، أو من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب كما 
غير اهلل بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة، 
فليس معنى اآلية أنه ليس َينزُل بأحد عقوبة إال بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب 
َكُثَر  إَِذا  َقاَل: »َنَعْم  الُِحوَن؟  الصَّ َوفِينَا  َأَنْهِلُك  الغير«)3(، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: وقد سئل  بذنوب 

اْلَخَبُث«)4(.

والتغيير من الناس ال يلزم أن يكون من حالة أحسن إلى حالة أسوأ، أو العكس، بل 
قد يكون من حالة أحسن إلى حالة أحسن منها، أو من حالة أسوأ إلى حالة أسوأ منها، 
ومثال ذلك كفار قريش كانوا قبل بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إليهم عبدة أصنام، فلما ُبعث إليهم 
إلى  إراقة دمه غيَّروا حالهم  البينات كذبوه، وعادوه، وتحزبوا عليه ساعين يف  باآليات 

أسوأ مما كانت، فغير اهلل ما أنعم به عليهم من اإلمهال وعاجلهم بالعذاب)5(.

قال  غيرها،  دون  بنعمة  يختص  ال  وكبيرها،  صغيرها  النعم  جميع  يشمل  والتغيير 
ينبِغ له سبحانه ولم يصح يف حكمته أن يكون بحيث يغيَّر نعمة أي  األلوسي: »أي لم 
نعمة كانت جلت أو هانت أنعم هبا على قوم )من األقوام حتى يغيروا ما بأنفسهم( أي 

بيروت، ط1،  الرسالة،  المنان، مؤسسة  تفسير كالم  الرحمن يف  الكريم  تيسير  الرحمن.  )1(  السعدي، عبد 
2000م، ص324.

)2(  الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، مصر،  ط1، 1991م، 7243/12.
)3(  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع ألحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2006م، 32/12. 

)4(  صحيح مسلم، كتاب الفتن: باب اقرتاب الفتن، رقم 2880.
)5(  الزمخشري، محمود بن عمر. الكشاف، مكتبة العبيكان، ط1، 1998م، 591/2. 
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بما  ويتصفوا  للنعمة،  عليها وقت مالبستهم  كانوا  التي  واألحوال  األعمال  من  ذواهتم 
ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة، أو أهون من الحالة الحادثة«)1(.

الناس سواء كانوا  بقوم دون آخرين، فهو شامل لكل  والتغيير سنة عامة ال يختص 
مؤمنين أم كافرين؛ ألن المدلول العام للفظة )قوم( هو عبارة عن الجماعة من الناس، 
والحق سبحانه لم يخصص هذه الجماعة من الناس، فتبقى اللفظة على عمومها، كما 
أن لفظة )قوم( الواردة يف اآلية نكرة، والنكرة تفيد العموم بأصلها، فمتى ما حقق الناس 
أسباب وجود السنة اإللهية وقعت ما لم يمنعها مانع، بغض النظر عن دينهم، أو أصلهم، 

أو أي اعتبارات أخرى)2(. 

تتسلط على  أحدًا، وال  ُتحابي  تتحول، وال  تتبدل، وال  ثابتة مطردة ال  فالتغيير سنة 
أحد، وال ُتدرك باألماين، يقول محمد رشيد رضا: »أرشدنا سبحانه يف محكم آياته إلى 
أن األمم ما سقطت من عرش عزها، وال بادت ومحي اسمها من لوح الوجود إال بعد 
نكوهبا عن تلك السنن التي سنها اهلل على أساس الحكمة البالغة، إن اهلل ال يغير ما بقوم 
من عزة وسلطان ورفاهة وخفض عيش وأمن وراحة حتى يغير أولئك ما بأنفسهم من 
السابقة،  األمم  يف  اهلل  بأفعال  واالعتبار  البصيرة،  وإشراق  الفكر،  وصحة  العقل،  نور 
والتدبر يف أحوال الذين جاروا عن صراط اهلل فهلكوا، وحل هبم الدمار، ثم لُعُدولهم عن 
الرأي،  البصيرة والحكمة، حادوا عن االستقامة يف  العدل، وخروجهم عن طريق  سنة 
الحق،  والحمية على  الشهوات،  والعفة عن  الصدر،  والسالمة يف  القول،  والصدق يف 
والقيام بنصره، والتعاون على حمايته، خذلوا العدل، ولم يجمعوا هممهم على إعالء 
كلمته، واتبعوا األهواء الباطلة، وانكبوا على الشهوات الفانية، وأتوا عظائم المنكرات، 
خارت عزائمهم، فشحوا ببذل مهجهم يف حفظ السنن العادلة واختاروا الحياة يف الباطل 
على الموت يف نصرة الحق، فأخذهم اهلل بذنوهبم، وجعلهم عربة للمعتربين، هكذا جعل 
اهلل بقاء األمم ونماءها يف التحلي بالفضائل التي أشرنا إليها، وجعل هالكها ودمارها يف 
التخلي عنها سنة ثابتة ال تختلف باختالف األمم، وال تتبدل بتبدل األجيال، كسنته تعالى 

)1(  اآللوسي، شهاب الدين السيد محمود. روح المعاين، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، 19/10ــ20.
)2(  حتى يغيروا ما بأنفسهم، م س، ص31.
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يف الخلق واإليجاد، وتقدير األرزاق، وتحديد اآلجال«)1(.

ومن المعلوم أن التغيير ال بد أن يرتكز على ثالثة مقومات أو تتوفر فيه ثالثة شروط:

بالمصطلح  أو  النعمة،  لبسط  أّوليًا  يعد شرطًا  تعالى  باهلل  فاإليمان  العقيدة:  أولها: 
المعاصر: »الحضارة« أو الرفاهية والرخاء، والعمل الصالح الذي يرتجم هذا اإليمان 

إلى سلوك هو ِصَمام األمان للحفاظ على هذه النعمة أو الحضارة.

بد  المجتمع، فال  بناء  اللبنة األساسية يف  التغيير؛ ألنه  وثانيها: اإلنسان: وهو محور 
من تزكيته وتربيته وهتيئة إرادته للعمل واإلبداع عن طريق شحذ قوته الداخلية: الروحية 

والعاطفية والنفسية والعقلية ليمتلك رصيدًا ضخمًا يف مجال المبادرات الحضارية.

ثالثها: الزمن: باعتباره عامالً رئيسًا إلنضاج عملية التغيير؛ ذلك أن التغيير النوعي يف 
المجتمع يتطلب فرتة زمنية كافية حتى يكتمل، ويؤيت ثماره يانعة سائغة.

إن سنن اهلل تعالى المبيَّنة يف القرآن الكريم ويف السنّة الشريفة جديرة بالدراسة والفهم؛ 
من  جزء  هي  إذ  ودينًا؛  شرعًا  والواجبة  جدًا  المهمة  األمور  من  وفهمها  دراستها  ألن 
معرفة الدين، ومن جملته معرفة أحوال األمم مع أنبيائهم، وما حّل فيهم بسبب سلوكهم 
معهم وفقًا لسنن اهلل تعالى كما أهنا تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح يف الحياة حتى ال 
نقع يف الخطأ والعثار والغرور واألماين الكاذبة، وبذلك ننجو مما حذرنا اهلل عز وجل 

منه، ونظفر بما وعد اهلل تعالى به عباده المتقين.

والقرآن  وأنفعها،  العلوم  أهم  من  تعالى  اهلل  بسنن  »والعلم  رضا:  رشيد  الشيخ  قال 
أمرنا أن نسير  إذ  يحيل عليه يف مواضع كثيرة، وقد دلنا على مأخذه من أحوال األمم؛ 
يف األرض ألجل اجتالئها ومعرفة حقيقتها... وال أشك يف كون الصحابة كانوا مهتدين 
هبذه السنن وعالمين بمراد اهلل تعالى من ذكرها... إهنم بما لهم من معرفة بأحوال القبائل 
العربية والشعوب القريبة منهم، ومن التجارب واألخبار يف الحرب وغيرها، وبما منحوا 
من الذكاء والحذق وقوة االستنباط كانوا يفهمون المراد من سنن اهلل تعالى ويهتدون هبا 

يف حروهبم وفتوحاهتم وسياستهم لألمم التي استولوا عليها«)2(.

)1(  رضا، محمد رشيد. تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م، 2049/4.
)2(  نفسه، م س، 114/4ــ115.
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. ن س�ي مام عبد السالم �ي ي فكر الإ
ن

: سنة التغي�ي � ي
املطلب الثا�ن

التغيير، حيث  ياسين مشروعه اإلصالحي على أساس سنة  السالم  اإلمام عبد  بنى 
وسورة  الرعد،  سورة  يف  بالنفس  ما  بتغيير  األحوال  تغيير  اْقتِراُن  القرآن  يف  »جاء  قال: 
األنفال، قال المفسرون بأن اآليتين ُتخربان عن تغيير اهلل عز وجل نعمته نقمة على قوم 
جحدوا دينه، واآليتان دالتان أيضًا على حصول العكس يف حق َمن غير نفسه من جحود 
السبب«)1(،  اللفظ ال بخصوص  العربة بعموم  وُكفران العرتاف وإيمان جريًا على أن 
بنا ال حل لها إن  التغيير فقال: »مهمة تغيير ما  ويف موضع آخر تحدث اإلمام عن سنة 
لم نغير ما بأنفسنا فكما خذلنا حين تنكبنا شريعته ينصرنا إن رجعنا إليه. والرجوع إلى 
اهلل إنما يكون عن دعوة داع وتربية مرب. إرجاع األمة بكاملها إلى اهلل تعالى قضيتنا. 
فقبل أن نصل إلى الحكم تبذل الدعوة جهدها لتغيير وجهة سفينتنا الموحولة يف المياه 

الفتنوية العكرة«)2(.

عـن  واالقـالع  التوبـة،  إلـى  المعصيـة  مـن  االنتقـال  بالنفـس  لمـا  تغييـر  وأول 
الذنـوب، فهـو مقدمـة لتغييـر مـا بالواقـع قـال اإلمـام ياسـين: »تشـير اآليـة يف عمـوم 
إطالقهـا إلـى أن المسـلم التائـب عندمـا يتغيـر موقُفـه مـن نفسـه، ومـن خالقـه، ومـن 
الكـون، وعندمـا تتغيـر عالقاتـه تَبعـا لذلـك الموقـف، وأخالُقـه، وتصـوُره يتغيـر مـا 
وخمـوٍل   ، اقتصـاديٍّ وعجـز   ، سياسـيٍّ واسـتبداد   ، اجتماعـيٍّ وظلـم  رذيلـة،  مـن  بـه 

للجاهليـة«)3(. وتبعيـٍة   ، فكـريٍّ

ويدرك اإلمام أن تغيير ما باألمة لن يتم بمعجزة خارقة، بل بسنة جارية، وهي تغيير ما 
باألنفس، أي من داخل اإلنسان، وعزمه، وإرادته، حيث يقول: »سنة اهلل ترتيب النتائج 
ما  وتغيير  العلة،  على  والمعلوالت  المرحلة،  على  المرحلة  وترتيب  المقدمات،  على 

بالقوم على تغيير ما بأنفسهم، والفوز يف المعركة على إعداد القوة«)4(.

)1(   إمامة األمة، م س، ص 86.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 242.

)3(  إمامة األمة، م س، ص 180.
)4(  سنة اهلل، م س، ص 21.
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التغيير الذي سيكون يف الخارج  التغيير الداخلي لإلنسان تتحدد طبيعة  ومن خالل 
إيجابًا أو سلبًا؛ ألن موقف اإلنسان وسلوكه تجاه التاريخ واألحداث نابع من النفس، 
وقناعاهتا، وقيمها، واإلنسان مسؤول يف الدنيا واآلخرة عن نتائج تفاعله مع األحداث 
التغيير،  آليات  تفسيره  يف  قطب  سيد  المعنى  هذا  على  يؤكد  األشياء،  حيال  ومواقفه 
فيقول: »هذه اآليات قررت عدل اهلل يف معاملة العباد فال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال 
بعد أن يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهم، ويقلبوا أوضاعهم، ويستحقوا أن يغير ما هبم 
التي لم يقدروها، ولم يشكروها، ومن  النعمة  إياه لالبتالء واالختبار من  مما أعطاهم 
ينفذ  به  اهلل  قدر  يجعل  حين  تكريم،  أكرب  اإلنساين  المخلوق  هذا  ُيكرم  اآلخر  الجانب 
الناس  القدري يف حياة  التغيير  اإلنسان وعمله، ويجعل  ويجري عن طريق حركة هذا 
التي  وأوضاعهم  وعملهم،  وسلوكهم  ونواياهم  قلوهبم  يف  الواقعي  التغيير  على  مبنيًا 
ما  على  هبم  تصرفه  فيرتب  عباده،  يراقب  »فاهلل  أيضا:  وقال  ألنفسهم«)1(.  يختاروهنا 
يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم، فإنه ال يغير نعمة أو بؤسًا، وال يغير عزًا أو ذلة، 
وال يغير مكانة أو مهانة، إال أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياهتم فيغير 
اهلل ما هبم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم، وإن كان اهلل يعلم ما سيكون منهم قبل 
أن يكون، ولكن ما يقع عليهم يرتتب على ما يكون منهم، ويجيء الحقًا له يف الزمان 

بالقياس إليهم«)2(.

ْوٍم﴾، فلم 
َ
ِبق والتغيير قانون اجتماعي، وليس قانونًا فرديًا دل على ذلك قوله: ﴿َما 

يقصد هنا فردا،ً وإن الحديث عن قوم، أي عن مجتمع له خصائصه وعناصره، ثم جاءت 
ْم﴾ لتشير إلى المجتمع مرة أخرى، ومع أن تغيير األنفس أساس التغيير  ِسِ

ُ
ف
ْ
ن
َ أ
كلمة ﴿َما �بِ

المجتمعي فإن تغيير فرد أو مجموعة أفراد ما بأنفسها ال يعني حدوث تغيير يف المجتمع 
ما لم يتم إثارة الوعي بقضايا المجتمع، ومشكالته، وكيفية مواجهتها عند السواد األعظم 
من األفراد على أقل تقدير، وحشد طاقاهتم، وإمكانياهتم، ومواهبهم ضمن رؤية موحدة 
االجتماعية  الظروف  وتغيير  فسد)3(،  ما  إلصالح  الجماعي  العمل  أساس  على  تقوم 

)1(  قطب، سيد. يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط38، 2008م، 1535/3. 
)2(  نفسه،  2049/4.

)3(  حتى يغيروا ما بأنفسهم، م س، ص38.
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قال:  حيث  المستضعفين  تعبئة  ياسين  اإلمام  عليه  أطلق  ما  وهذا  باألفراد،  المحيطة 
إلى معاين اإليمان، ورفُع  القلب  إيقاُظ  المستضعفين  العامة وتعبئة  »الهَدُف من تجنيد 
الزمان،  الِفكر من ُسبات  إيقاُظ  الكرامة اآلدمية وكمال اإلنسان، ثم  إلى ُنشدان  الهمم 

وَبثُّ الوعي السياسيِّ لَِيْهَتمَّ المستضعفون بما َيجري يف الَحَدَثاِن«)1(. 

وتعبئة المستضعفين بتعبير اإلمام ياسين يحتاج إلى كتلة بشرية متميزة ُأعدت مسبقًا 
لهذه المهمة الشاقة، ولديها القدرة على تحريك العامة، وتحفيز عزائمهم، قال اإلمام: 
الجهادية  رابطتهم  يف  الحق  جماعُة  اهلل  جند  وهم  للعملية  َك  المحرِّ أن  »والمفروُض 
أن  قبل  العزائم،  وشحذ  والرتبية،  اليقظة،  من  المراِحل  هذه  كل  تجاوزوا  قد  يكونون 

ْوا لتحريك غيرهم على النطاق الواسع«)2(. يتصدَّ

)1(  إمامة األمة، م س، ص 46.
)2(  نفسه، ص46ــ47.
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املبحث الرابع:

نسان الفرد وهري لالإ التغي�ي الب

وهدفه،  ووسيلته،  التغيير،  موضوع  وهو  التغيير،  عملية  يف  الزاوية  حجر  اإلنسان 
وال قيمة لتغيير البنى االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية ما لم يتغير اإلنسان عقيدة، 
على  الباعثة  المحركة  اإلرادة  هو  بنفسه  ما  اإلنسان  تغيير  ومنطلق  وسلوكًا،  وفكرًا، 
إلى  للطاغوت  االنقياد  ومن  الفردي،  المستوى  على  اليقظة  إلى  الغفلة  من  االنتقال 
االنعتاق على المستوى الجماعي، ويف هذا المبحث بيان لمركزية اإلنسان يف التغيير، 

ودور اإلرادة الحرة يف صناعة التغيير:

. نسان حمور معلية التغي�ي ول: الإ
أ
املطلب ال

إن اإلنسـان الفـرد هـو اللبنـة األولـى يف المجتمـع، وإعـادة بناء اإلنسـان الفـرد وتربيته 
هـي الطريـق الصحيـح للتغييـر الحضـاري المنشـود، والبدايـة لـكل التحوالت اإلنسـانية 
التـي نطمـح إليهـا؛ فاإلنسـان أسـاس البنـاء، وخميـرة النهـوض، وعليه تقـوم الحضارات 
باعتبـاره  التغييـر  يف  اإلنسـان  دور  مركزيـة  علـى  ياسـين  اإلمـام  أكـد  ولذلـك  واألمـم؛ 
موضـوع التغييـر، ووسـيلته، وهدفـه يف آن واحـد، والتغييـر الجوهـري لإلنسـان يسـبق 
تغييـر السياسـات والهيـاكل، قـال اإلمـام: »والقومـة تغييـر دوافـع اإلنسـان، وشـخصيته، 
السياسـي  التغييـر  ويصاحـب  يسـبق  تغييـر  وسـلوكه،  وعقلـه،  نفسـه،  تغييـر  وأفـكاره، 
االجتماعـي«)1(، ويف موضـع آخـر قال: »وكل تغيير يف السياسـية واالقتصـاد فإنما هو تَبٌع 
لهـذا التغييـر الكلـي الجوهـري لإلنسـان«)2(. فال معنى لتغيير السياسـات والهيـاكل ما لم 
يتغيـر اإلنسـان الـذي سـيقوم بتنفيذهـا، وسـيغدو عندئذ التغيير شـكالً بال مضمـون، ولن 
يجعـل منـا أمـة مقتديـة بالهـدي النبـوي، مطلبهـا اإلحسـان والزلفـى عنـد اهلل يف اآلخـرة، 

)1(  رجال القومة واإلصالح، م س، ص 7.
)2(  إمامة األمة، م س، ص 88.
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وإقامـة العـدل يف األرض، بـل اعتـرب اإلمـام تغييـر الهيـاكل دون تغييـر اإلنسـان تضييعـًا 
للجهـد يف دوامـة التجـارب الفاشـلة)1(.

وتصحيح  االعتقاد،  بتصويب  يبدأ  لإلنسان  الجوهري  للتغيير  األول  واألساس 
الجوهري  الكلي  »التغيير  ياسين:  يقول اإلمام  الوجود،  الغاية من  التصورات، وإدراك 
لنفسه،  اإلنسان  تصور  يف  الجذريُّ  التغيير  و«هذا  وعقيدته...«)2(  ونفسيته،  لإلنسان، 
وللعالمين الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية بين يدي اهلل بعد الموت، ويقول: »رسالة 
لتُقبَِل  يُغيُِّر ما هبا  القرآن إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، ويُقبِل على نفسه 

على رهبا«)3(. وكل تغيير ال يحقق هذه الغاية ليس له أي وزن، أو قيمة يف الحياة.

الفردي،  التغيير  يف  األهم  األساس  هو  اإلنسانية  النفس  يف  السليمة  العقيدة  بناء  إن 
وأول قواعد بناء العقيدة التصور السليم عن الذات اإللهية المستحقة للتوحيد والعبادة، 
واتصافه سبحانه بالقدرة المطلقة، والعلم النافذ يف جميع الكليات والجزيئات، وغيرها 
من الصفات المختصة بذاته جل وعال، وتخلية العقول مما ترسب إليها من انحرافات 
تؤدي إلى الشرك والضالل، واإليمان بوجود اهلل تعالى يستلزم اإليمان ببقية األركان؛ 
ورسل  منه،  رسائل  وجود  خالل  من  إال  الخالق  توحيد  إلى  اإلنسان  يصل  كيف  إذ 
يوصلوهنا؟ وإن من مقتضيات العدل أن يكون هناك يوم للجزاء ليجزي الذين أساؤوا 
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َ
ِذي أ

َّ
ِكتاِب ال

ْ
 َعل َرُسوِلِ َوال

َ
نَّل َ ِذي �ن

َّ
ِكتاِب ال

ْ
َوَرُسوِلِ َوال

. )4(﴾ ً
 َبِعيدا

ً
 َضالل

َّ
 َضل

ْ
د

َ
ق
َ
ِخِر ف

آ ْ
َيْوِم ال

ْ
َوُرُسِلِ َوال

النور،  إلى  الظلمات  النفوس من  تغيير  إعالن  بمثابة  باهلل وتوحيده هو  اإليمان  إن 
والتحول من الشر إلى الخير، والخروج من أحكام الدنيا إلى أحكام الدين، وااللتزام 
ورقابة  الطريق،  على  واستقامة  القلب،  يف  يقظة  يوجب  وهذا  غيره،  دون  اهلل  بمنهج 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 238.
)2(  إمامة األمة، م س، ص 88.

)3(  نفسه، والصفحة.
)4(  سورة النساء: 136.
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واستخالفه  اإلنسان،  وجود  من  الغاية  وتحقيق  العمل،  وإحسان  والعلن،  السر  يف  هلل 
يف األرض.

واألساس الثاين للتغيير الجوهري إصالح الفكر والعقل؛ ألن له دورًا كبيرًا يف عملية 
التغيير، فهو المغذي الرئيس لعملية التغيير الفردي بكل جوانبها ومراحلها، وهو دعامة 
الثبات واالنضباط لها وفق منهج اهلل كي ال تجتث من أساسها، أو تضطرب يف مسارها، 
سلوكها،  تنفيذ  يف  النفس  إليها  تستند  وقناعات  ومدركات  معارف  على  يقوم  فالتغيير 
الهين  باألمر  ليس  الذهنية واإلقناع، وهو  بتغيير  يتم  ياسين  اإلمام  العميق عند  فالتغيير 
هذه  يف  المجاهدة  القيادة  »مهمُة  يقول:  وتحريره،  الفكر  تنوير  القيادة  ودور  اليسير)1(، 
العمليات أن تُشدَّ فكر األمة وعزمها إلى المَثل األعلى المنشود، وأن تسهر على جمع 
اإلرادة المشتتة، لتصنع منها سهما يخِرق الحواجز«)2(، وتحرير العقول وتنوير األفكار 
يقول  العزائم،  وتنبعث  الهمم،  تحيا  وبذلك  حثيث؛  وسعي  دائبة،  حركة  إلى  يحتاج 
اإلمام: »وحركَة فكر، وحركَة عواطف، تتناسق لُتْحيَِي وقَت العامة النائَم يف األحالم، 

، وتستِفزَّ الفكر، وَتنَْهض باإلرادة البليدة«)3(. المضطرَب بالتوافِه، ولتخاطِب الحواسَّ

عقله،  تغيير  يف  فعلها  تفعل  ضميره  وتلج  اإلنسان  عقل  تقتحم  عندما  الفكرة  إن 
وعاطفته، ومن ثم سلوكه، وبالتالي واقعه كله، فالفكر يسبق العمل دائمًا، ولو استعرضنا 
الناس  أفكار  بتغير يف  ُسبَق  تغيير حدث يف مكان ما قد  البشري لوجدنا أن كل  التاريخ 
المعاصرين، والتغيير يزداد عمقًا كلما كانت الفكرة إلى عقل اإلنسان وضميره مرتبطة 

بمصدر غيبي روحاين أكثر من ارتباطها بمصدر مادي ملموس.

واألساس الثالث للتغيير الجوهري إصالح السلوك وهو نتيجة طبيعة إلصالح العقائد 
واألفكار؛ ألن السلوك انعكاس لما يف القلب والعقل، وأول مظاهر تغيير السلوك هي 
التوبة، ثم اليقظة واالستقامة على أمر اهلل تعالى، وقد جمع اإلمام ياسين األسس الثالثة 

)1(  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط1، 2000م، ص310ــ311.
)2(  إمامة األمة، م س، ص 46.

)3(  نفسه،  ص 47.
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يف الجزء الثاين من كتابه اإلحسان، فقال: »يف هذا الكتاب تعرضنا قبل كل شيء للتغيير 
الالزم يف نفسية المسلم والمؤمن وعقليته وسلوكه ليكون صالحًا يف اآلخرة، قريبًا من 
اهلل عز وجل يف مقاعد الصدق. وصالُحه يف اآلخرة وربانيَّته واستقامته على أمر اهلل وهنيه 
نافعا  لغيره،  مصلحًا  القيامة،  يوم  ميزانه  يف  صالحًا  المجتمع  يف  عمله  ليكون  ضمان 

لخلق اهلل«)1(.

الوتيرة يجعله يعيش عصره بكفاءة وفعالية بحيث يشعر  الفرد على هذه  إن تكوين 
التغيير؛ تغيير نفسه، وتغيير محيطه، ورؤيته لألشياء، فيمتلك القدرة على  بقدرته على 
مغالبة الرتابة، والعادات السلبية، والتفوق عليها، وتحديث أساليب الدعوة والخطاب 

بصورة مستمرة للوصول إلى تغيير واقع المجتمعات.

تكوينها،  يجب  التي  الحضارية  والخلية  المجتمع،  نواة  باعتباره  المسلم  والفرد 
الفرد،  هذا  قدرات  ُنّميت  إذا  لها،  المناسب  المحضن  وتأمين  ورعايتها،  وبناؤها، 
وصقلت مواهبه، وشحذت فعاليته، وفجرت طاقاته، استيقظت فيه روح العمل، وتدفق 
عطاؤه، ويغدو بإمكاناته الروحية والمادية مستعدًا للتلقي واإلبداع، ومالحقة العصر، 
الخمول  مظاهر  تتجاوز  وّثابة  وعزيمة  نّيرة،  وبصيرة  ثاقبة،  بنظرة  حضارته  ومواكبة 

والكسل والسلبية التي يعاين من رواسبها اإلنسان المسلم يف الوقت الحاضر.

. رادة القيقية للتغي�ي : الإ ي
املطلب الثا�ن

أهالً  وجعله  االختيار،  إمكانية  ومنحه  بالعقل،  اهلل  ميزه  مكرم  مخلوق  اإلنسان  إن 
للتكليف، وأناط التغيير بإرادته، وجعله محور التغيير، ووسيلته، وهدفه، فاهلل ربط تغيير 
 َ ٱللَّ  

َّ
الحال بإرادة اإلنسان وحركته، وتغيير ما بنفسه، حيث جعل الفاعل يف قوله: ﴿ِإن

﴾ على اإلنسان ذلك أن من  ْ
وا ُ

ِ
�يّ
َ
﴾ عائدًا على اهلل سبحانه، والفاعل يف قوله ﴿ُيغ ُ

ِ
�يّ
َ
ُيغ  

َ
ل

سنة اهلل، وقانونه يف التغيير أن يبتدئ من داخل اإلنسان ويرتبط بإرادته)2(، فهي الفاعل 

)1(  ياسين، عبد السالم. اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م، 366/2.
)2(  حسنه، عمر عبيد. رؤية يف منهجية التغيير، األعمال الفكرية الكاملة، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط1، 

2011م، 4/ 2099.
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والمحرك للتغيير يف الحياة، وأية محاولة للتغيير وإعادة البناء ال بد أن تتجه إلى اإلنسان 
بإحياء العزيمة، وبعث اإلرادة، وتجديد األفكار، وتصحيح المسار، وتجديد اإليمان، 
وإشعال أشواق القلب إلى مرابع القرب من اهلل، فيبصر حقيقة وجوده ومآله بعد الحياة 
الدنيا، يقول اإلمام: » إن توتر القلب شوقا إلى الّله عز وجل يبقى أماين جميلة عقيمة إن لم 
يصحبه توتر العقل لمعرفة الشريعة، الطريق، المنهاج، الكتاب والسنة )كلها مرتادفات(، 
ولم يصحبه توتر اإلرادة على مدى اإلنجاز وقطع المراحل. بين مرمى الطرف ومحط 

األشواق وبين مواقع األقدام يف الواقع اآلين مسافات شواسع«)1(.

هذا التحول اإليجابي المنبعث من داخل اإلنسان المبني على إشعاع الروح، وأشواق 
القلب، المصحوب باإلرادة يطلق طاقته ومواهبه من ُعَقلِها؛ ويستيقظ من سباته، وينعتق 
من كسله وسلبياته، وينتبه لمصيره، ويعمل آلخرته »ال يمكن للمسلمين أن ينتظروا تغيير 
ما هبم حتى يغيروا بتجديد إيماهنم ما بأنفسهم من عقدة حب الدنيا والشح هبا وإيثارها 

على اآلخرة دار البقاء«)2(. 

هذه  تنتقل  الذايت  المستوى  على  التغيير  بضرورة  وأيقن  باإلرادة  الفرد  تحقق  فإذا 
اإلرادة وتسري يف المجموع، فيكون االقتناع الشعبي بالتغيير، ويصبح مطلب الجمهور، 
اإلرادة  تنبعث هذه  أن  بحاجة  إننا  ياسين:«  اإلمام  يقوم  بإرادهتم،  إحداثه  ويشاركوا يف 
المغيرة الفاعلة من داخل صدور الماليين، وقد ألَِفْت الماليين قرونًا أن تضع أمَرها بين 

يدي الحاكم، وتتواكل إليه، وتسكت عنه«)3(.

ويري اإلمام ياسين أن بعث اإلرادة يتوقف على وجود جماعة تقود عملية التغيير، 
يف  نقرأها  كما  اإلسالمي  التغيير  اسرتاتيجية  »إن  قال:  حيث  الواقع  يف  شروطه  وتصنع 
السيرة النبوية ويف القرآن الكريم تتأسس على إرادة جماعة مجاهدة مبنية بناء خاصا، ثم 
إذا تغيرت النفوس الفردية يف الجماعة وتقوت يف اإليمان واإلحسان إلى أن تكون عن 

)1(  ياسين، عبد السالم. مقدمات يف المنهاج، تصفيف دار الخطابي، مطبعة األمة، ط1، 1409هـ/1989م، 
ص74.

)2(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص203.
)3(  إمامة األمة، م س، ص90ــ91.
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نَ آَمُنوا﴾ أصبح القرآن برناَمجها ونظامها  ِذ�ي
َّ
ا ال َ �يُّ

َ
استحقاق معنيًَّة بقول اهلل عز وجل: ﴿�يَ أ

المقرتَح وأسلوهبا، وأصبح موقُع النُظم الجاهلية واألساليب والُخَطِط منها موقَع الكفر 
الرفق«)1(،  العنف من  له ولرسوله، وموقع  الطاعة  اإليمان، وموقَع عصيان اهلل من  من 
ومهمة هذه الجماعة حشد األمة وتربيتها، وشد همتها إلى مطلوب العدل واإلحسان، 
التغيير،  ومقتضيات  التضحيات  وحجم  الصراع،  وطبيعة  الطريق،  مراحل  لها  وتشرح 
الموعود:  وتحقيق  الصمود،  على  أقوى  العلم  من  أساس  على  تنبعث  التي  فاإلرادة 
»معرفة موضوع التغيير، وحجمه، وكمه، وكيفه، وتطوره، وقوى الصراع فيه ومن حوله، 
مقدمة وباب ليدخل جند اهلل بإرادته اإليمانية على المستقبل من باب العلم، وحول هذا 
الداخل بثبات من يعرف مواقع خطاه، وهو مستعد لبذل النفس والمال والجهد، تلتف 

األمة وتستعيد ثقتها يف القيادة ويف نفسها«)2(.

للنهوض  معًا  والجماعية  الفردية  اإلرادة  بعث  على  يتوقف  التغيير  أن  لنا  يتبين 
المعالم،  واضحة  اسرتاتيجية  بخطة  موجهة  تكون  أن  يجب  اإلرادة  وهذه  بالمجتمع، 
وفتنة  هيجان  إلى  الجماهير  حركة  استحالت  وإال  الخطوات،  واثقة  األركان،  مكتملة 

مدمرة غير محمودة العواقب. 

)1(  االحسان، م س، 367/2.
)2(  المنهاج النبوي، م س،  ص 239.
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وسائل التغي�ي الجامة

من  المنبعثة  أصالتها  بعمق  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  التغيير  نظرية  تميزت 
اإلسالمي  المجتمع  ميالد  مراحل  واستحضار  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  وسيرة  القرآن  هدايات 
اإلمام  عند  االجتماعي  فالتغيير  والمجتمعات،  األنفس  يف  اهلل  سنن  واستكناه  األول، 
ياسين ينصب على أعماق النفس اإلنسانية، وينفض غبار السنين عن جوهرها وفق رؤية 
شاملة. قال اإلمام: »المستقبل لتغيير عميق شامل، تغيير من داخل اإلنسان، من تربية 
مدرسة  التغيير  صالحات،  أمهات  التغيير  أجيال،  التغيير  اإلنسان،  تعليم  من  اإلنسان، 
صالحة، التغيير َمنَعٌة ضد االمتداد السرطاين للثقافة الدوابية، التغيير إعادة بناء األمة على 

أصولها، التغيير تعبئة أمة، قومة أمة«)1(.

هذا التغيير الشامل ال يتحقق إال بتفعيل كل اإلمكانات والوسائل المتاحة التي تؤثر 
باألسرة، والمسجد، والتعليم،  بدًء  الحاضنة  البيئة  يف اإلنسان بشكل مباشر، وإصالح 
واإلعالم ضمن خطة متدرجة الخطوات، واضحة المعالم، متكاملة الجوانب يحدوها 
التغيير  وسائل  أتناول  الفصل  هذا  ويف  والتمكين،  النصر  إلى  للوصول  واللين  الرفق 

االجتماعي عند اإلمام ياسين من خالل المباحث األربعة التالية:

•  المبحث األول: األسرة، ودورها يف التغيير االجتماعي.

•  المبحث الثاين: المسجد، ودوره يف التغيير االجتماعي.

•  المبحث الثالث: التعليم، ودوره يف التغيير االجتماعي.

•  المبحث الرابع: اإلعالم، ودوره يف التغيير االجتماعي.

2000م،  ط2،  البيضاء،  الدار  اآلفاق،  دار  والحكم،  اإلسالميون  العدل  السالم.  عبد  )1(  ياسين، 
ص641ــ642.
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ول:
أ
املبحث ال

عي
ي التغي�ي الجامة

ن
رسة، ودورها �

أ
ال

إن األسرة أساس المجتمع، ونواته األولى، وهي عماد قوته، وخميرة هنضته، ودعامة 
انطالقته، واألسرة القوية يتوقف بناؤها على األم المربية المصلحة التي تعرف دورها، 
روادًا  المستقبل  يف  ليكونوا  الرجال،  وصناعة  األجيال،  تربية  يف  مسؤوليتها  وتدرك 
واألسرة  المرأة  قضية  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  أولى  وقد  لشعوهبم،  وقادة  ألمتهم، 
رحمه  فقال  المؤمنات(  )تنوير  كتابه  يف  خاصة  التغيير  صانعة  باعتبارها  بارزًا  اهتمامًا 
اهلل: »ومكان المرأة المؤمنة، أمًا وبنتًا وأختًا، هو مكان الصدارة. صالحها يف نفسها 
هي  الصالحة  المرأة  األمة.  صالح  هو  بيتها  من  ابتداء  االجتماعي  الوسط  يف  وتأثيرها 
التي  الفطرة واألسرة  الغيب، حافظة  مبالغة، ألهنا حافظة  أية  ليس يف هذا  األمة.  عماد 
يتآمر عليها إبليس وحزبه جميعًا. فهي وحدها كفاء لهم، وهي متعهدة األنفس«)1(، ويف 

هذا المبحث بيان لدور األسرة والمرأة يف التغيير االجتماعي يف المطالب التالية:

رسة.
أ
ن ال ول: تكو�ي

أ
املطلب ال

ينطلق بناء األسرة وتكوينها يف شريعتنا من قانون الزوجية الذي جعله اهلل سنة جارية 
وال  تتحقق،  ال  روحية  وأشواق  جسدية،  مطالب  اإلنسان  فطرة  يف  وأودع  خلقه،  يف 
يحصل االستقرار إال باقرتان الرجل بامرأة يقاسمها الحياة، وجعل ذلك آية على قدرته 
 ْ  َبْيَنكُ

َ
ا َوَجَعل َ ْ �ي

َ
ُنوا ِإل

ُ
ْسك

َ
َواًجا ِلت

ْ
ز

َ
ْ أ ِسكُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْ ِمْن أ كُ

َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
ِتِه أ سبحانه وتعالى، فقال: ﴿َوِمْن آ�يَ

﴾)2( . يقول اإلمام ياسين: »ال قرار للمرأة وال للرجل وال َسَكَن إال بائتالف  ً
ة  َوَرمْحَ

ً
ة َمَودَّ

بعضهما ببعض. والمرأة خاصًة مهما انغمست يف المتاع أو اتُّخذْت أداة يف سوق األنوثة 
وشهرة  المجتمع  يف  نجاح  من  بلغت  ومهما  وأطفال.  وزوج  لبيت  نفُسها  هتفو  تفَتأ  ال 

 ،1996 ط1،  مصر،  طنطا،  والعلوم،  للثقافة  البشير  دار  المؤمنات،  تنوير  السالم.  عبد  )1(  ياسين، 
153/2ــ155. بتصرف.

)2(  سورة الروم: 21.
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فأنوثتها يف الحياة ال تكتمل وال تكسب يف نظر نفسها احرتامًا إال إن جاءها خاطب طالب 
محب يُبْرِهُن لها أهنا شخص عزيز كريم«)1(. ودعامة الزواج، وسر سعادة األسرة تحقيق 
المودة والرحمة بين الزوجين، وإلنشاء األسرة الناجحة، وتحقيق الرباط القلبي )المودة 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  فقال  حياته،  شريكة  اختيار  حسن  إلى  الرجل  اإلسالم  دعا  والرحمة( 
َترَِبْت  يِن،  الدِّ بَِذاِت  َفاْظَفْر  َولِِدينَِها،  َوَجَمالَِها  َولَِحَسبَِها  لَِمالَِها  أِلَْرَبٍع:  الَمْرَأُة  »ُتنَْكُح 
َأَحقُّ  الرفض، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأْلَيُِّم  أو  القبول  المرأة حرية  َيَداَك)2(«)3(، وأعطى 
بِنَْفِسَها ِمْن َولِيَِّها، َواْلبِْكُر ُتْسَتْأَذُن فِي َنْفِسَها، َوإِْذُنَها ُصَماُتَها«؟ َقاَل: َنَعْم)4(، يقول اإلمام 
ِة الزواج اإلسالمي ونفاسة معانيه ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يستشيروا  ياسين: »لِِعزَّ
ويتَحّروا قبل االختيار لكي يجعلوا يف جانبهم ال ِضّدهم كل شروط نجاح الزواج«)5(. 
وألهمية عقد الزواج المبني على حسن االختيار والرضا التام نعته اهلل يف كتابه بالميثاق 
بين  عقدًا  فقط  ليس  »فالزواج   ، ا﴾)6( 

ً
ِليظ

َ
غ ا 

ً
اق

َ
ِميث  ْ ِمْنكُ  

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
﴿َوأ سبحانه  فقال  الغليظ، 

َفَحْسُب؛ بل  الراسخة يف اإلنسان  للغريزة  الفطرة، وال هو استجابة  ذكر وأنثى إلرضاء 
نبيلة، فهو محرتم شرعًا، مَشّجع  به معان جليلة، ومقاصُد  ُأنيط  هو عهد وطيد غليظ. 
عليه، مرغوٌب فيه، معتمٌد عليه، َيربُطُه الصدق والوفاء والعفة والمعروف واإلحسان، 
وبمقتضى هذا العقد يتحمل الرجل مسؤوليته عن األسرة بصفة القوامة، وتتحمل المرأة 

مسؤوليتها بصفة الحافظية لكل منهما وعليه نصيب من آثار العقد وتكليفاته«)7(.

ومن مقاصد الزواج السامية جعله اهلل طريقًا لحفظ النوع البشري، وصيانة األنساب 
من االختالط، وحماية األعراض، ووقاية المجتمع من المفاسد واألمراض التي تنتج 

)1(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص 277.
المطلوب. )تربت يداك( هو يف األصل دعاء. معناه لصقت  البغية وهناية  الظفر وهو غاية  )2(  )فاظفر( من 
يداك بالرتاب أي افتقرت، ولكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الشيء، وهذا هو المراد هنا.

)3(  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين، ح5090
)4(  صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، ح1419.

)5(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 157.
)6(  سورة النساء: 21.

)7(  تنوير المؤمنات، م س، 153/2ــ155. بتصرف.
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أو  االنحالل،  من  األسرة  رابطة  والمحافظة على  الجنسين،  بين  السائبة  العالقات  عن 
النسب،  إثبات  مقاصده  أبرز  من  الزواج  إشهار  ولعل  والبنوة،  األبوة  عواطف  ذهاب 
ذينك  إلى  منتسبًا  المتأيت  النسل  ليكون  الناس،  بين  بشيوعها  الزوجية  العالقة  ومعرفة 

الزوجين)1(.

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
رسة �

أ
: دور ال ي

املطلب الثا�ن

األسرة مهد البناء والتعبئة، ووظائفها يف التغيير شاملة متنوعة، وأهمها أمران، أولهما: 
صناعة أجيال األمة، وثانيهما: المشاركة يف التعبئة للتغيير، وال يمكن المراهنة على أي 
تغيير كيفما كان يف المجتمع مع إغفال مشاركة المرأة ودور األسرة فـ«هل يتصور بناء 

دون مشاركة المؤمنات؟«)2(، وفيما يلي بيان ألدوار األسرة يف التغيير االجتماعي:

 . وع التغي�ي ي م�ش
ن

ي � اتي�ب ج الس�ة رسة ال�ب
أ
: ال

ً
أول

اعتـرب اإلمـام ياسـين األسـرة بمثابة خط الدفـاع األول، والربج االسـرتاتيجي، والثكنة 
المختلطـة، لحمايـة الفـرد مـن غوائـل الفجـور، ونـوازع اإلضـالل، وتسـميم األفـكار، 
وعلـى عاتـق المـرأة يقـع عـبء الجهـاد للتصـدي لمحاولـة إفسـاد الجيـل، فقـال:« بيتهـا 
الثكنـة  بـرُج دفـاع وذخيـرة وتخطيـط للمسـتقبل وتدريـب جنـد«)3(، وقـال: »مـن هـذه 
َرًة لُتمسـك الواقِـع مسـكًا، تتخـذ المؤمنـة برجـًا اسـرتاتيجيًا  المختلطـة، ووسـَطها مشـمِّ
تغـزو منـه وال ُتغـزى، فـإن ُغِزَيـْت قاومـت وصمـدت، واسـتعانت بـاهلل العلـي القـوي، 
واسـتنجدت بحبـل أخواهتـا يف اهلل الوثيـق. مـن موقعهـا االسـرتاتيجي ترتِّـب المعـارك 
الرتبويـة ليسـَلَم وَلُدهـا ويخـرج مـن ارتبـاك. وترتب الزحف السياسـي، وتؤسـس التغيير 

التاريخـي«)4(.

ط1،  عمان،  النفائس،  دار  الميساوي،  محمد  تحقيق  الشريعة،  مقاصد  الطاهر.  محمد  عاشور،  )1(  ابن 
1973م، ص222.

)2(  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، مطبوعات األفق، البيضاء، ط1، 1996م،86/1.
)3(  نفسه، 2/ 238.

)4(  سنة اهلل، م س،  ص275.
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واالمام رحمه اهلل عندما استدعى المصطلحات العسكرية يف التعبير عن دور المرأة 
األسرة  على  المعلنة  والحرب  الدائر،  الصراع  حجم  يدرك  وتكوينه  الجيل  إعداد  يف 
الطليعي  دورها  وتعطيل  لتفكيكها  المستميتة  والمحاولة  اإلسالمية،  المجتمعات  يف 

يف اإلصالح.

إن المراهنة على نجاح عملية التغيير االجتماعي مع إغفال دور المرأة الحيوي وهم 
وسراب، فالمرأة تسبق الرجل يف ميدان إعداد األجيال، وحشد طاقات األبناء، وتوجيه 
اهتماماهتم، فمن موقعها المتقدم وبرجها االسرتاتيجي يكون االنطالق للتغيير والبناء، 
وبمقدار تحكمها يف برجها بناًء وحمايًة وإعدادًا تفتح أمامها جبهات التغيير، وتتهاوى 
ها إال المؤمنات. ُيَعلِّْمَن  العقبات، لذلك قال اإلمام: »ثغرة من ثغور المسلمين ال َيُسدُّ
ْرَن الجذور، ُيَقلِّْمَن الفروع الخبيثة بصرب وتؤدة  حَن البديهيات، ُيَطهِّ األساسيات، ُيَصحِّ
تربية  على  العمَل  يلزمها  مؤمنة  أمًا  بصفتها  االجتماعي  »موقعها  وقال:  ومتابعة«)1(. 
اإلنتاج  ومهنة  االجتماعي،  االندماج  مهنة  يف  ليتأهلوا  وعمليًا  وعقليًا  نفسيًا  أطفالها 

االقتصادي، ومهنة العضوية الفاعلة المؤثرة يف الحياة«)2(.

بية النشء. : حفظ الفطرة، و�ة
ً
نيا �ش

ويتشرب  ويرتعرع،  وينمو  النشء  فيها  يرتبى  الذي  األول  المحضن  هي  األسرة 
سوء  كل  ويمج  الرشيدة،  والمسالك  الحميدة،  األخالق  ويكتسب  والقيم،  المبادئ 
الفطرة  المحافظة على  المؤمنة  باألسرة والمرأة  المناطة  المهام  الفطرة، وأول  تقبله  ال 
السليمة لإليمان، وصيانتها من لوثة الفتنة، وتعهد الروح وتزكيتها يف مجتمعات ضمرت 
فيها الفطرة وأصابتها نكبة، أما أن يرَضُع الطفل، ويلَبس، وُيطبَُّب، ويدلل الجسُم وُينعم، 
وُيصان من األسقام واألوجاع، وهتمل الفطرة، وترتك الروح سائبة، غارقة يف قتام الغفلة، 
وظالم الجهل، فهذا تضييع ألمانة الحفظ، وإخالل بوظيفة األمومة، قال اإلمام: »نكبة 
مة إال أمهات صالحات قائمات  ورقدة يف الفطرة ال يمكن أن ينربَي لها بقومة ُمحيَِيٍة مقوِّ

)1(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص295.
)2(  تنوير المؤمنات، م س، 239/2ــ240.
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بوظيفتهن الحافظية كاملة غير منقوصة«)1(، فحقيقة الحافظية جمع بين سالمة األجساد، 
ونقاء األرواح، وطهارة النفوس؛ لذلك اعتربها اإلمام ياسين »الجبهة األمامية« وسط 
الحق يف  كلمة  اإليمان، وبث  الطفل غذاء  بتغذية  األبوين  المفتون، وأوصى  المجتمع 
وفعلت  فعال،  فإن  للقلب.  القلب  من  المناسبة،  بالبساطة  المناسب،  الوقت  يف  الطفل 
األم خاصة، فهو كنٌز ال يفنى، وبذرة حية ال تلبث بإذن اهلل أن ترتعرع شجرة طيبة تويت 

أكلها كل حين بإذن رهبا)2(.

أمه صفحة  يدي  بين  فالطفل  النشء،  تربية  المؤمنة  والمرأة  الثانية لألسرة  والمهمة 
بيضاء تملؤه بالعلم النافع، والخلق الناصع، والسلوك القويم، فعلى عاتقها تقع مسؤولية 
الرتبية وعلى يديها تتخرج األجيال المؤمنة كما يف الحديث الشريف »َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى 
للولد الصالح  َرِعيَّتِِه«)3(، وتربيتها  َعْن  َمْسُئوٌل  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع  ُكْم  َفُكلُّ َوَوَلِدِه،  َزْوِجَها  َبْيِت 
ذخر لها يف الدنيا، وامتداد لرصيد الحسنات بعد الممات، كما يف حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َثاَلَثٍة:  ِمْن  إاِلَّ  َعَمُلُه  َعنُْه  اْنَقَطَع  ْنَساُن  اإْلِ َماَت  الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: »إَِذا 
َلُه«)4(، يعقب اإلمام ياسين  َيْدُعو  َوَلٍد َصالٍِح  َأْو  بِِه،  ُينَْتَفُع  َأْو ِعْلٍم  إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، 
على هذا الحديث، فيقول رحمه اهلل: »أول علم نستفيده من هذا الحديث الكريم هو أن 
الوَلُد من عمل اإلنسان. الولد خلق اهلل وعمل اإلنسان، والحديث دليل قاطع، أن الذريَّة 
-صالحًة أو فاسدًة- هي من عمل اإلنسان، ال ينفي كوُنها خلقًا هلل كوَنها عَمالً لإلنسان، 
فقد توّجه أماَمنَا عظم مسؤولية اإلنسان عن ذريته: تصلح إن أصلحها، وتفسد إن أساء 
منهاج  النبوي  التوجيه  ونور  الوحي  بنور  المستنير  المنطق  هذا  على  فيرتتب  تنشئتها. 
المسؤولية البشرية عن صالح األجيال وفسادها. ال يهدي للصالح إال اهلل، لكن الهداية 
اإللهية يقيض اهلل لها بشرًا يهدون. والغواية تضليل من شيطان جن أو شيطان إنس«)5(.

)1(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص284.
)2(  نفسه، ص285ــ286، بتصرف يسير.

)3(  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية يف بيت زوجها، رقم 5200.
)4(  صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب، رقم 1631.

)5(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 218.
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فاألم هي المحضن، وأساس البيت، وعماد الرتبية، يقول اإلمام: »األم المريدة وجه 
رهبا، الخائفة منه، المشوقة إلى لقائه، الواثقة بوعده، المتعلمة العالمة بما لها وما عليها 
ما رسمته لها شريعته، العامِلة على ذلك، هي األس، ومنها البناء«)1(، لذلك اعترب اإلمام  مِّ
ياسين: »أقوى ما تستقوي به األمة متانة بناء األسرة والمتانة أمومة مصونة مستقرة يف بيت 
مدرسة أهم ما نعد لهم من قوة أمومة مربورة برة مربية تصنع مستقبل العزة لألمة«)2(. 
للدور  وهتيئته  إعداده  وكيفية  الجيل،  نوعية  على  يقوم  المتين  األسري  البناء  وهذا 
المنتظر منه يف المستقبل، ال على األعداد البشرية الضعيفة جسديًا بسبب سوء التغذية، 
»التكثير  اإلمام  عليه  أطلق  ما  وهذا  والتعليم،  الرتبية  رداءة  بسبب  عقليًا  أو الضعيفة 
الغثائي« فقال: »وعلى المؤمنة واجب أن ال تَضع غثاء، واَل تتسبب يف التكثير األرنبيِّ 
بينما غيرها يربي صقورًا ونمورًا«.)3(، واعترب اإلمام المرأة التي تنجب غثاء، وتسيء يف 
تربية األبناء غير مستحقة لصفة األمومة الموجبة لرضا اهلل، فقال: »وما من أموَمٍة تستحق 
اسمها وتنال من اهلل عز وجل نوالها إن كان العمل فاسدًا، إن أنجبت ُغثاًء كغثاء السيل، 
إن أساءت تنشئة نسلها، وأهملته، وأسَلَمْتُه إلى غيرها مِن َوَسط منحل، وإعالم مفسد، 
الذرية،  إلنتاج  مصنع  عن  عبارة  ُأم  بين  كبير  فالفرق  ُمضلة«)4(،  ورفقة  سائب،  وشارع 
وبين ُأم توظف قدراهتا، ومواهبها، وكفاءهتا يف صناعة قوة التغيير ومستقبل األمة، يقول 
اإلمام: »ما يكون لكمالها العلمي والخلقي وتقواها إال زينٌة عقيمة إن أفادهتا إفادة فهي 
فائدة محدودة، ينقطع بعد الموت عملها إن لم ُتَخلِّْف ذرية صالحة، إن لم تساهم يف بناء 
األمة، إن لم توظِّف كمالها العلمي والخلقي والقلبي يف صنع مستقبل أمتها، واكتَفْت 
العاقلة الحصيفة توجيه  المرأة  الذرية، ومحطة لمرورها«)5(. فدور  بكوهنا مْعَبرًا لربوز 
طاقات ذريتها، وصقل عقولهم، وتنمية مواهبهم، وتزكية أرواحهم، وتقويم سلوكهم، 
ورعاية أخالقهم، حتى يكونوا صالحين، وألمتهم ناصحين. ومن األدوار المنوطة هبا 
تأهيل األبناء دعويًا بأن تغرس فيهم بذور حب الدعوة، والسعي لهدف و«بفكرة، بمهمة 

)1(  تنوير المؤمنات، 229/2.
)2(  نفسه، م س، 221/2.

)3(  نفسه، 228/2.

)4(  نفسه، 219/2.
)5(  نفسه، 229/2ــ230.
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إيجابية يغزو هبا الساحة«)1(، و«من برجها االسرتاتيجي الجهادي تبعث المؤمنة ُبعوثًا 
البنات واألبناء، حفاظًا عليهن وعليهم على األقل، إن لم يكن االستعداُد  يف طليعتها 
ليسبِق الفاِرُس ُمجلِّيًا. جيل يتقدم بالدعوة ُقُدمًا بعد جيل، راسخا علُمه بما هي المهمة، 
ثابتة أقدامه، متوكال على ربه. وَيكون برج المؤمنة مشتالً لرتبية الشجر الطيب، ومنطلقًا 
ومطعٍم  المنكسرة،  للمراكب  وَمْرفأٍ  األحضان،  يف  مالٍذ  رَد  مجَّ ال  الغازية،  للبعوث 

ومضجع«)2(. 

ومن األدوار المنوطة بالمرأة أن تقوم المؤمنات المنتسبات للدعوة بإعداد األمهات 
للفتيات المقبالت على الزواج؛ ألنه شرط أسبق لتطهير الصانعات لغد األمة من لوثة 
الفطرة  المؤمنة وحفظ  لتنشئة األجيال  تفرغ األمهات  فإن »كان  الفتنة،  الجهل، وركام 
سليمة من أسبق المهمات المستقبلية، فإن تربية األمهات تكون الشرط األسبق والمطَلب 
األوثق. وذلك ما يجب أن ُتْفرغ فيه جهود المؤمنات المنتسبات للدعوة ليْسُددن ثغرات 

تركها يف نسائنا الجهل الموروث، والفقر المثبط، ومرض الفطرة«)3(.

إن تأكيد اإلمام رحمه اهلل تعالى على أهمية المرأة األم يف التغيير يربز أهمية ضرورة 
إلى  بشرية  أعداد  تفريخ  من  األم  وظيفة  تتحول  إذ  أفضل،  غد  لصناعة  األمهات  تربية 
وظيفة أسمى، وهي صنع الولد الصالح، الذي يسهم يف إحياء أمته، وصناعة مستقبلها، 
ذلك أن »جهاد المؤمنة وحيثيَُّتها يف سجل كرامة اإليمان أن تنجب مجاهدين ومجاهدات 
أقوياء. فإن اضطرهتا ظروف الحاضر واالحتياط المستقبلي من َغَدرات مجتمع منفصم 
نداء  فإن  البضاعي،  اإلنتاج  مِهن  يف  للعمل  ويشرد،  يطلق  زوج  وصَوالت  األوصال، 
اليد الطولى،  المستقبل ُيحيِّي المؤمنات وُيهيُب هبن أن يكون لهن يف صنع غد أفضل 
والكلمة المسموعة، والِخدمة التي ال يقوم هبا غيرهن. ليست هذه الخْدمة تفريخ أعداد 
بشرية. إن كان الَوَلُد الصالح الواحد ذخرا باقيا لآلخرة وعمال يرضاه اهلل، فكيف بإصالح 

أمة وإحيائها وصناعة مستقبلها«)4(.

)1(  تنوير المؤمنات، 240/2.
)2(  نفسه، م س، 240/2.

)3(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص294.
)4(  تنوير المؤمنات، م س، 229/2ــ230.
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الواعدة  األجيال  هذه  فرتبية  ثم  ومن  يربي،  من  تربية  هو  التغيير  جيل  صنع  إن 
مرتبطة  الجسيمة  مسؤوليتهم  إلى  واألمهات  اآلباء  »إيقاظ  فإن  الوالدين،  برتبية  رهين 
الناس وترفيع وعيهم إلى مصلحتهم ومصلحة ذريتهم  بمسؤوليتهم الرتبوية، وهتذيب 
التي هي مصلحة األمة واجب تربوي تعليمي يبسط أمام دولة القرآن والعدل واإلحسان 
المعايش من  الرتبوية مقرونة بجهود اإلنصاف والعدل يف  الجهود  لبذل  مجاال فسيحا 

توفير سكن ومدارس ومشايف ومشاغل، وتوفير شروط الرخاء وظروفه«)1(. 

التغيير الناجح يف  وبإتقان هذه األدوار الرتبوية تكون المرأة ساهمت يف صنع جيل 
مهمته، والمؤثر يف محيطه، والمغير لواقعه، فالمسألة » مسألة أجيال، مسألة قوة أجيال، 
مسألة كفاءة أجيال، مسألة إيمان أجيال، مسألة تربية أجيال، مسألة تأصيل أجيال، مسألة 

توصيل أجيال لتستقي من ينابيع الوحي وتستنير بأنواره«)2(.

. ي التغي�ي
ن

: مشاركة املرأة �
ً
لثا �ش

النهوض  يف  وكفاءهتا  أهليتها  عن  ودافع  المؤمنة،  المرأة  موقع  عن  اإلمام  نافح 
بمهمات التغيير االجتماعي، واعتربها ركنًا أساسيًا يف مشروعه منطلقًا من قوله تعالى: 
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عقب اإلمام على اآلية بقوله: »فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليفان على المرأة 
منهما مثل ما على الرجل. عليهما من ذلك مثُل ما عليهما من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
وطاعة اهلل ورسوله.. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية مشرتكة بين الرجال 
والنساء، هما العمل التضامني الذي يوقف الَوالية بين المؤمنين والمؤمنات على َقَدٍم. 
إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ركنان من أركان اإلسالم، وطاعة اهلل ورسوله أمرًا بالمعروف 
وهنيًا عن المنكر َوالَية إيمان. تدخل الصالُة وتدخل الزكاُة يف طاعة اهلل ورسوله كما 

البيضاء،  األفق،  مطبوعات  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد،  يف  السالم.  عبد  )1(  ياسين، 
ط1، 1995م، ص122.

)2(  تنوير المؤمنات، م س، 243/2.
)3(  سورة التوبة: 71.
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الدين  بين  معه  فصل  ال  اندماجيًا  دخواًل  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  يدخل 
من  نصيبها  المؤمن  كالرجل  المؤمنة  والمرأة  دين.  والسياسة  الدين سياسة  والسياسة. 

المسؤولية السياسية مثل نصيبه«)1(.

وللمرأة يف مشروع اإلمام ياسين مساهمة كبيرة يف الجهد والجهاد، وصنع مستقبل 
تجميع  يف  ومشاركتها  اهلل،  إلى  يقرب  ذلك  بأن  واثقة  دامت  ما  اإلسالمية  الحركة 
وتثوير النساء أحد عوامل النجاح؛ وذلك لموقعها المتقدم يف المجتمع، يقول اإلمام: 
»موقع المؤمنة السياسي وانتماؤها للحركة اإلسالمية يحتم عليها العمل على إنجاح 
المشروع اإلسالمي. تشارك مع جند اهلل من إماء اهلل يف التثوير والجمع. تِصل مساعدًة، 
آمرًة ومأمورة، ما ُفصل أول ما تجمع وتصل بعد توثيق توبتها وبيعتها لرهبا عز وجل؟ 
تجمع  أّنى  األمور  إلى  نظرتان  لها  تِصل!  ال  منفصلة  دعوهتا.  هبموم  وَلدها  هموم 
القدرة  وضعتها  حيث  التاريخي  موقعها  ف»من  أيضا:  وقال  مجتمعة«!)2(،  غير  وهي 
تساهم  العباد«)3(  رب  لذلك  واصطفاها  ِجهاد،  سابقة  رهبا  من  لها  َسَبَقْت  إن  اإللهية، 
»ومستقبل  األجيال،  مستقبل  وتصنع  التغيير،  إحداث  يف  الرجل  جنب  إلى  المؤمنة 
ينتشل اإلنسان  العالم  النبوة، مستقبل اإلسالم يف  الخالفة على منهاج  األمة، مستقبل 
من  يتجزأ  ال  جزًء  المؤمنة  المرأة  اإلمام  عدَّ  لذلك  الديان«)4(؛  الملِِك  سبيل  ويهديه 
فقال:  المستقبل،  الرتدي وضياع  االقتحامية، واعترب مشاركتها صيانة لألمة من  القوة 
»لو أصبح المسلمون فردًا فردًا على أتقى قلب واحد منهم، ولو اجتهدوا يف األعمال 
فيها  المرأة  تكون  جماعية  اقتحامية  قوة  يؤلفوا  لم  ثم  اجتهدوا،  ما  الفردية  الصالحة 
فعالة لفاهتم فردًا فردًا درجة الجهاد، ثم لفات األمة ما فاهتم، ولرتَدَّت األمة برتديهم 
عن الدرجة العالية، ولتبدد حاضرها وضاع مستقبلها بتبدد إرادهتم وتشتتها«)5(، ولقوة 
تأثير المرأة يرى اإلمام البيت اإلسالمي مبعث انطالق القومة، وشرارة التغيير بشرط 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 303.
)2(  نفسه، 241/2.
)3(  نفسه، 242/2.

)4(  نفسه، والصفحة.
)5(  تنوير المؤمنات، م س، 20/1.
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واحد »إذا اكتمل الوعي وتكامل بين وظيفتها األمومية، وجهادها الحركي، وإعدادها 
التاريخي«)1(. للتغيير  القوة 

وقد أعاب اإلمام على نساء العصر العطالة، وغلبة الكسل والخمول، وعدم المباالة 
بالشأن العام لألمة، وانشغالها بخاصة بيتها، فقال: »ما وظيفتها يف الحياة بصفتها مسلمة 
تنتمي إلى خير أمة أخرجت للناس؟ إسعاد أهلها وذويها من فرائض فطرهتا وأمومتها، 
لكن ماذا تقدم من خدمة ألمتها؟ أن تغشى المسجد وتسمع الوعظ شيء حسن، مطر 
رحمة يحيي القلوب وينعش اإليمان من جمعة لجمعة. لكن أين هي من مجالس العلم 
ومدارس التفقه يف الدين؟ أين هي من المشاركة الفعالة يف الحياة االجتماعية ويف الجهاد 

ويف االقتصاد كما كانت الصحابيات يشاركن؟«)2(.

نعم دور المرأة األساسي هو صناعة األجيال تربية وتعليمًا وتأهيالً، لكن ذلك ال يلغي 
الرجال أن  المسلمين  الواجهة الجهادية »إن كان على  القيام على  انخراطها يف  واجب 
يرابطن  أن  المسلمات  فإن على  العسكري،  الجسدي  الخشن  الدفاع  أبراج  يرابطوا يف 
الجهادية  الشؤون  يف  الرجال  المسلمين  مساعدة  ثم  أساسا،  الرتبوي  الدفاع  أبراج  يف 
األخرى«)3( بما يسمح به وقتهن وجهدهن يف الموجه أساسًا للعملية الرتبوية، وال يصح 
غمط المؤمنة حقها يف بناء األمة ومشاركتها يف القضايا العامة. قال اإلمام: » متى أظهرت 
كفاءة وقدرة وقد ولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مسؤولية القيام على الجرحى امرأة اسمها رفيدة«)4(

ونماذج النساء يف عصر النبوة الاليت شاركن يف الجهاد، والتعبئة، وتحمل المسؤولية 
تجاه المجتمع، وضربن أروع األمثلة، وسجلت أسماؤهن بحروف من نور كثيرة جدًا، 
كانت  اهلل  وعطاؤها  وثباهتا  امرأة  »همة  عنها:  اهلل  رضي  خديجة  أمنا  األمثلة  هذه  ومن 
َز عليه لواء اإلسالم. أمنا خديجة رضي اهلل حاطت  األساس الخلقي المعنوي الذي ُركِّ
محمدا بعنايتها، وتزوجت، وأنفقت. وهي زّودته لغار حراء يتبتل وهي أول من آمن به 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 243/2.
)2(  نفسه، 101/2.
)3(  نفسه، 144/1.
)4(  نفسه، 2/ 305.
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وصدقه وثبته لما جاءها يرتجف من رؤية الملك الذي جاءه بالوحي وقد بث إليها أنه 
ِحَم، َوَتْحِمُل  خشي على نفسه َفَقاَلْت َخِديَجُة: »َكالَّ َواهَّللِ َما ُيْخِزيَك اهَّللُ َأَبًدا، إِنََّك َلَتِصُل الرَّ
)1(«)2(، واستأذنْت  الَحقِّ َنَوائِِب  َعَلى  َوُتِعيُن  ْيَف،  الضَّ َوَتْقرِي  الَمْعُدوَم،  َوَتْكِسُب   ، الَكلَّ
عائشة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الجهاد، فأخربها رسول اهلل أن الجهاد على المرأة ليس فرضًا 
كما يف البخاري فَعْن َعائَِشَة ُأمِّ الُمْؤِمنِيَن، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َسَأَلُه نَِساُؤُه َعِن الِجَهاِد، َفَقاَل: 
وأبلين  متطوعات  قاتلن  الصحابيات  من  وغيرها  عائشة  لكن   ،)3(» الَحجُّ الِجَهاُد  »نِْعَم 
البالء الحسن«)4(، ونبأ صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اهلل وصنيعها باليهودي الذي 
كان يطيف بالحصن فضربته بالعمود حتى قتلته، وخرب أم سليم يوم حنين كانت تحمل 
خنجرها، وتتحدى األعداء، وقالت: أردت إن دنا إلي أحد منهم طعنته به، وأم حرام بنت 

ملحان ركبت البحر مع المجاهدين لغزو القسطنطينية، والنماذج أكثر من أن تحصى.

النساء،  دون  الرجال  على  حكرًا  والجهاد  المجتمع،  وشؤون  السياسة،  وليست 
ويتساءل اإلمام »أمع الرجال دليل وحجة هبا أحالوا إماء اهلل قواعد يف البيوت محجورات 
كيف  الروح؟  تلك  وماتت  الرتبية،  تلك  ُفقدت  كيف  مظلومات؟  جاهالت  عاجزات 
ُقتلت المرأة وُأْفشلت؟«)5(، وما تربية األجيال المناطة بالمرأة »إاِل ترسيخًا للمعروف 
وإبادة للمنكر. فأنتن تزاوْلن السياسة يف البيت والمدرسة والمعهد والجمعية اإلحسانية 
وميدان الشغل والكسب أسمى ما تكون السياسة«)6( والمرأة المؤمنة عليها أن تدرك أن 
أي تغيير منشود لألمة رهين بفاعليتها يف صناعة األجيال، ومشاركتها يف التعبئة العامة، 
وحاجة المسلمين إلى اجتهاد ُيشرك الصالحات القانتات يف الجهاد العام لألمة، جهادًا 

يخرجها من قمُقم قعيدة البيت األمية غير المسؤولة)7(.

)1(  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم 3.
)2(  تنوير المؤمنات، م س، 77/1.

)3(  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء، رقم 2876.
)4(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 296.

)5(  نفسه، 2/ 300.
)6(  نفسه، 2/ 304

)7(  نفسه، 2/ 93 بتصرف.



التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين44

والتعبئة لألجيال، والجهاد  الرتبية،  اليوم هو جهاد  المرأة  المطلوب من  الجهاد  إن 
السياسي، وهو عملية ليست سهلة، تحتاج للجهد الكبير، والنفس الطويل، يقول اإلمام: 
أمة، وتنشئة أجيال، وتعبئة حاملي  بناء  أما جهاد  أيام.  القتال صربُ ساعة وصرب  »جهاُد 
ُعْمر  صرب  فهو  والمؤمنات،  المؤمنين  يد  على  اهلل  يحييه  رميم  غثاء  من  ابتداء  الرسالة 

وأعمار. لكن الباعث والرتبية ومصدر القوة ال يختلف«.)1(

والبناء  التغيير  يف  العامة  والمشاركة  التعبئة  يف  المرأة  وظيفة  إن  المبحث:  وختام 
الفصل  من  الخامس  المبحث  يف  سنطرحه  ما  مع  يتكامل  المجتمع  نصف  باعتبارها 
القادم، وعليه يجب على المسلمة أال تبقى قابعة يف ركن البيت، منشغلة بتدبير شؤونه، 
مكتفية برتبية أبنائها، راضية بتصرف الرجل حيالها كعالة، أو منكمشة يف أحكام النساء 
ال تتطلع ألدوار اجتماعية وسياسية، فتغيير حال األمة ال يكون بضربة الزب، بل بعمل 

دؤوب ومشاركة جماعية كل بجهده وطاقته.

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 296.
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: ي
املبحث الثا�ن

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
املسجد، ودوره �

المسجد من أهم معالم اإلسالم، وركيزة من ركائز المجتمع المسلم، وذلك لما له 
دور كبير يف هنضة المجتمع من خالل الوظائف التي يؤديها، فهو مؤسسة دينية واجتماعية 
وتربوية وثقافية، وسياسية، فالدارس لتاريخ المساجد يف اإلسالم يقر بالدور السياسي 
الذي كانت تلعبه يف حياة األمة واألفراد، واإلمام ياسين يعترب المسجد منطلق الحركة 
لتجديد اإليمان والحياة وعمارهتا بطاعة اهلل »إنما نحب حياة للمسلمين جديدة تنشأ يف 
المسجد وتشب وتعمم أوقات المسلم كلها معاين المسجد ومعاين الجماعة التي مأواها 
المؤمنة،  بالقلوب  عامرَا  المسجد  حول  وتدور  المسجد،  من  حركيتنا  فتبدأ  المسجد 

تذكر اهلل، وتصلي له، وتتلو قرآنه، وتتعلم الكتاب، وتتعلم الحكمة«)1(.

ويف هذا المبحث بيان لمكانة المسجد يف اإلسالم ودوره يف التغيير االجتماعي عند 
اإلمام ياسين على النحو التالي:

سالم. ي الإ
ن

ول: ماكنة املسجد �
أ
املطلب ال

المساجد أطهر البقاع وأشرفها، فهي بيوُت اهلل يف األرض؛ ولفضلها وقداستها نسبها 
ا﴾)2(، وجعل عمارة المساجد 

ً
َحد

َ
ِ أ
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د
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اهلل إليه يف قوله تعالى: ﴿َوأ

ماديًا بالتشييد، والبناء، ومعنويًا بالصالة، وِذكر اهلل عز وجل أمارة على اإليمان، وسبيالً 
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العابثين بالمساجد بالتخريب الحسي بالهدم، والمعنوي بمنعها أداء رسالتها بارتكاهبم 

)1(  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدَا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1973م،  ص280.
)2(  سورة الجن: 18.
)3(  سورة التوبة: 18.
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رة،  ﴾)1(، وحيَن هاَجَر رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينِة المنوَّ ٌ اٌب َعِظ�ي
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وشَرع يف تأسيس الدولة اإلسالمية كان بناُء المسجد أول األُسس، وشارك يف البناء بنقل 
الطوب مع الصحابة الكرام، فالمسجُد مِحوَر حياة الدولة اإلسالمية، وسرَّ قوهتا؛ فهو 
َس  ّسِ

ُ
 أ

ٌ
ْسِجد َ أوُل مدرسة يف اإلسالم َتبني األجياَل، وتصنع األبطال؛ يقول اهلل تعالى: ﴿لَ
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له يف  اهلل  بنى  بنى مسجدًا هلل  فقال: »من  المساجد وعمارهتا،  بناء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  ورغب 
الجنة مثله«)3(، لذلك تنافس الِخَيرة من األغنياء، واألثرياء، والحكام، والمحكومين من 
أجل الحصول على الثواب العظيم، »فمن بنى هَّلل مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى اهَّلل له 

بيتًا يف الجنة«)4(.

الرجال  ومحضن  اإلصالح،  ومنطلق  الهداية،  شعاع  اإلسالم  يف  والمسجد 
المعرفة،  وذكر  العبادة،  »ذكر  هلل،  الذكر  على  ويداومون  الصالة،  يقيمون  الذين 
قولبة  إلى  الرامي  البيان  وسحر  واألنداد،  األصنام  ذكر  فيه  ليس  الممارسة،  وذكر 
سياستهم،  وتربير  األنداد،  هؤالء  أسماء  ليذكروا  إرادهتم  وتشكيل  المصلين،  عقول 
تنبه حكام الجور واالستبداد إلى أهمية دور المسجد  وتجميل ممارساهتم«)5(، وقد 
يف تشكيل العقل، وتجديد الوعي عند الجمهور، فعمدوا إلى بناء مساجد وشيدوها، 
المدح  مهمتهم  وخطباء  أئمة  وعينوا  أئمتها،  من  منابرها  وخطفوا  المبنية  وحاصروا 
إلى  الَمكروُهون  الحكاُم  انتبه  »وقد  اإلمام:  يقول  للظلمة،  والتسبيح  واالطراد، 
إال  منابُرها  ُتْفَتُح  ال  محاصرة،  فهي  عليهم،  ومعلميه  ووعاظه،  المسجد،  خطر 

)1(  سورة البقرة: 114.

)2(  سورة التوبة: 108.
)3(  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل بناء المساجد، رقم533.

)4(  نفسه، باب فضل الجلوس يف مصاله بعد الصبح، رقم671.
)5(  الكيالين، ماجد عرسان. هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس، دار الخير، بيروت، ط1، 

2011م، ص470.
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اإلطراء،  خَطب  بمنثوراِت  القصور  ُعَلَماِء  ِذَمِم  خراِب  على  ينوُح  الكئيِب،  لِْلُبوم 
رسالة  محاصرة  من  جرى  ما  ياسين  اإلمام  اعترب  وقد  األمراء«)1(،  مديح  وأْسجاع 
احتل  رسمي  »إسالم  وإضرار  احتالل  بمثابة  مضموهنا  من  وإفراغها  المسجد، 
ضرارا  الناعس،  الرسمي  والوعظ  الرسمية،  بالخطب  وعمرها  وأممها،  المساجد 
األولوية  لها  معركة  المسجد  رسالة  اسرتجاع  وعد  المؤمنين«)2(  بين  وتفريقا  وكفرا 
الستعادة دور المسجد وروحه، فالعربة برسالة المسجد ال بجدرانه، وأثاثه، وزخرفة 
أن  ألحد  حق  ال  اهلل.  مساجد  يف  بحقنا  الطلب  يف  معركتنا  »نركز  ومحاريبه،  قبابه، 
مع  المسجد  ورسالة  المسجد  روح  يخربوا  أن  لهم  حق  ال  فيها.  اهلل  ذكر  من  يمنعنا 
متقون.  أهنم  للدعاية  وسيلة  المساجد  جدران  عمارة  يتخذون  إهنم  وتأثيثه.  تزويقه 
فاسرتجاع حقنا يف  إمعات محرتفين.  أثاثها خطباء ووعاظا وقراء  بين  ويتخذون من 

معاركنا«)3(. أولويات  من  المسجد  عمارة 

إن المسجد يحتل المركز األول بين مؤسسات التعليم والتوجيه لما له من أثر كبير يف 
تشكيل اتجاهات الجماهير المسلمة ووالءاهتا، وشحذ طاقاهتا، وتعبئتها المعنوية، »تعاد 
للمسجد الحياة اإليمانية، والسنة والعلم. ويعاد له مكانه كالمركز األول يف حياة المجتمع 
اإليمانية والسياسية والتوجيهية«)4(، وإحياء رسالته وعمارته بحلق العلم والذكر من آكد 
الواجبات الكفائية، »يحيى المسجد بحلقات العلم ومجالس اإليمان يلتقي فيه الدعاة 
بأنواعه«)5(،  الجهاد  لواء  فيه  ويعقد  اليقظة،  منه  وتنطلق  الشمل،  فيه  ويلتئم  بالشعب، 
ويتكامل دور المسجد مع بقية مؤسسات التعليم خاصة المدارس والجامعات إليقاظ 
النوعية  النقلة  وإحداث  واآلخرة،  الدنيا  يف  خيرهم  فيه  لما  الناس  وتوجيه  الجماهير، 
لهم من واقع الفتنة إلى مرابع اإليمان ومراتب اإلحسان، والتحول من دين االنقياد إلى 

االنعتاق من االستبداد.

)1(  إمامة األمة، م س، ص175.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص284.

)3(  نفسه، ص284.

)4(  نفسه، ص285.

)5(  نفسه، ص285.
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. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
: دور املسجد � ي

املطلب الثا�ن

عرفنا يف المطلب السابق مكانة المسجد وأهميته يف المجتمع باعتباره أحد منطلقات 
التغيير وفيما يلي إجمال لدور المسجد يف مشروع التغيير عند اإلمام ياسين:

وإيمانًا،  الرجال، علمًا،  األجيال، وصناعة  إعداد  رئيس يف  دور  له  المسجد  أوالً: 
وسلوكًا؛ لهذا حث اإلمام ياسين على ضرورة إحياء دور المسجد وتفعيله يف المجتمع، 
فالمسجد »محضن الرجال، ومدرسة العلماء، ومحراب المتبتلين، ودائرة قيادة الجهاد، 
ت صناعُتهم يف المسجد، كانوا دائمًا  ومجلس الشورى واإليمان »)1(، فالرجال الذين َتمَّ
القلب،  اليد، وطهارًة يف  والفعل، ونظافة يف  القول  المسؤولية؛ صدًقا يف  على مستوى 

ونقاًء يف السريرة، ووفاًء بالعهد، وشجاعة يف الحق؛ وبذلك منحهم اهلل َنْصَره وتأييده.

وتعبئة  بالجمهور،  والتجديد  التغيير  دعاة  وملتقى  انطالق،  مركز  المسجد  ثانيًا: 
األجيال وتربيتهم من خالل مجالس العلم واإليمان، يقول اإلمام »يلتقي المستجيبون 
الهوى  وخمود  القلب  وصحوة  اإليمان  هدأة  يف  اهلل  بيت  بنورانية  المسجد،  بروحانية 
والشيطان. يحيى المسجد بحلقات العلم ومجالس اإليمان يلتقي فيه الدعاة بالشعب، 
ويلتئم فيه الشمل، وتنطلق منه اليقظة، ويعقد فيه لواء الجهاد بأنواعه«؛ ولهذه األهمية 
دعا اإلمام إلى إنشاء و«تعميم المساجد على كل بقعة يف أرضنا«؛ بل عدَّ بناء المساجد 
المدارس،  المساجد أسبق من تعميم  المدارس، فقال: »وتعميم  بناء  مقدمًا وأهم من 
المدارس  من  أعم  والصغار  للكبار  الموجهين  والرتبية  التعليم  وجهاد  له.  موازيًا  بل 
وتعاون«)2(،  المدرسة  المسجد ورسالة  بين رسالة  تكامل  فيكون  للناشئة.  المخصصة 
اإليمان،  باعتبارها تحيي  المسجد  تلقى يف  التي  العلم  أهمية دروس  وأكد اإلمام على 
وتنشر الوعي الديني، و«تكمل الدروس المنظمة يف أَسِر الجماعة ويف مدارس الدولة، 
وتُسدُّ الثغراِت، وتفي بحاجة العامة الذين لم ينتظموا يف صفوف الدعوة، وفاهتم دخول 
مدارس الدولة«)3(، كما أن لها فائدة تنظيمية تغييرية، وهي استقطاب »السواد األعظم 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص284.
)2(  نفسه، ص285.

)3(  إمامة األمة، م س، ص176.
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فال  دروسا.  ليحضر  يستهويه  درسا  المصلي  فيحُضُر  تدريجيًا.  الجماعة  حضن  إلى 
الطيب،  الكالم  ومن  العلم،  مِن  ولِقَف  المسجد،  ألَِف  نفسه  يجد  حتى  وقٌت  يمضي 
والموعظِة الحسنِة، ما يحبب إليه اإليمان وأهَل اإليمان«)1(، والداعية الحصيف يف نظر 
اإلمام الذي »ُيْتبَِع موعظَته المؤثَرة، وخطبَته البليَغة، استدعاَء الناس للتوبة وعقِد العهد 
يف اللحظة، اآلَن وهنا، على ِهجرِة ماضي المعصية والفتنة، وعلى الخروج مع الجماعة 

إلى ملتقياهتا«)2(.

للناشئة،  وتحفيظه  وتجويده،  القرآن،  قراءة  تعليم  يف  عظيم  دور  للمسجد  ثالثًا: 
اعتبار  إلى  اإلمام  أرشد  لهذا  وآدابه،  بتعاليمه  ويتحقق  بكتابه،  يعتز  قرآين  وإعداد جيل 
دخول الطفل عندما يعقل إلى المسجد » مناسبة يحتفل هبا ويشوق إليها«، وأن يحرص 
اآلباء على تعليم أبنائهم القرآن الكريم، ألن الطفل الذي يدخل قلبه القرآن يستضيء به 
ويهتدي، فيقول« أن يكون القرآن الكريم أول ما يدخل جوف الصبي. إن دخل جوفه 
والفكريِّ  القلبيِّ  بنائه  أساُس  كان  »فمن  ويقول:  مهتديًا«)3(،  ينشأ  أن  به  فأحرى  النور 
ألن  وذلك  حياته«)4(؛  على  ونورُه  القرآن  فضُل  ينعكس  أن  خليٌق  وجل  عز  اهلل  كتاَب 
نزغ  من  المؤمنين  تقي  ودرع  ورحمة،  وهدى  الصدور  يف  لما  وشفاء  مبين  نور  القرآن 
الشيطان، وبلسم يداوي جراح الفتنة السابقة، ويهيئ المحل، وهو قلب الصبي وعقله، 
الفتيان،  قلوب  يف  اإليمان  يرتعرع  القرآن  أفياء  ففي  والرجولة)5(،  اإليمان  بذرة  لتلقي 
وتسمو فيهم معاين الرجولة، وتربأ النفوس من األسقام، يقول اإلمام: »وُيرجى للنفوس 
الناشئة يف َجوِّ القرآن، المتمرسِة به أن ُتْشَفى من َسقامها، فَيْعُبَر الناشُئ عَتَبَة الرجولة وقد 

تجاوز الزْهَو بالتفوق، واالستكباَر على األقران«)6(. 

)1(  إمامة األمة، م س، ص176.
)2(  نفسه، ص176.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص226.
)4(  إمامة األمة، م س، ص165.

)5(  المنهاج النبوي، م س، ص226، بتصرف يسير.
)6(  إمامة األمة، م س، ص168.
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حفظ  على  والحوافز  بالجوائز  وإناثًا  ذكورّا  األبناء  تشجيع  ضرورة  اإلمام  ويرى 
القرآن مستحضرًا األحاديث الواردة يف فضل تعلم القرآن وحفظه، منها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل 
َفَرِة الكَِراِم الَبَرَرِة، َوَمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ، َوُهَو َيَتَعاَهُدُه،  الَِّذي َيْقَرُأ الُقْرآَن، َوُهَو َحافٌِظ َلُه َمَع السَّ

َمُه«)2(. َم الُقْرآَن َوَعلَّ َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد َفَلُه َأْجَراِن«)1(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

وقد دعا اإلمام أتباعه إلى ضرورة حضور مجالس االستماع والتلمذة للقرآن، وتالوة 
ِض  القرآن، وقراءته، فيقول: » فإذا قرأ المؤمن كتاَب اهلل عز وجل بالتعظيم الالزم والتعرُّ
للرحمة باإلقبال على اهلل عز وجل تقربا إليه بتالوة كتابه وتداُرِسه َغنَِم مزيدا من اإليمان، 
ويستقيم  العقول،  تستضيء  بالقرآن  اإليمان  أنوار  إلى  وإضافة  النور«)3(.  من  ومزيدًا 
العقالنية  تشرد  عن  تزجره  بالعقل  ونمسك  النظرة  لنا  »تستقيم  اإلمام:  قال  التفكير. 
الفلسفية وتسيبها، ونجيء به طائعًا هلل رب العالمين تحت مراقبة القلب ونجنده ليطوع 

آيات اهلل يف الكون آليات اهلل المتلوة المنزلة المقدسة«)4(.

للجيل  التأسيس  نواة  ياسين  اإلمام  مشروع  يف  القرآن  تحفيظ  حلقات  وتعترب  هذا، 
المؤمن الذي يحمل لواء التغيير والتنوير، يقول: »إن كان المسجد مركز إشعاع التعليم، 
والقرآن غذاء الصبي األول، وزاده كل حياته، فستنبعث فينا أجيال مصونة إن شاء اهلل، 
لن تستفزها المحرضات، ولن يغريها الكسب، بل تكتشف يف سن مبكرة أن ال عيش إال 
عيش اآلخرة، وأن الجهاد يف سبيل اهلل هو الخطة المثلى، والهدف والمشروع الصالح 
يعطي  وحده  هو  الفطرية  الغضة  الشخصية  تتشربه  الكريم  والقرآن  الكريمة.  للنفوس 
إلى  الشباب  بعودة  ياسين  اإلمام  يستبشر  لذلك  فطرهتا«)5(،  ويهديها  كرامتها،  النفوس 
كتاب اهلل بقرب قيام دولة القرآن، فهذا الجيل القرآين تباشير الصحوة المباركة، فيقول: 
تتهيأ  القرآن  دولة  أن  يبشر  اهلل. وهذا  إلى كتاب  الصالح  الشباب  الحمد هذا  »عاد وهلل 

)1(  صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا، رقم4937.
)2(  نفسه، رقم5027.

)3(  إمامة األمة، م س، ص163.
)4(  نفسه، ص160.

)5(  المنهاج النبوي، م س، ص226.
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ليحتل القرآن يف األجيال القادمة إن شاء اهلل مكانة الشمس يسطع ُنوره ُيضيء األرجاَء، 
ومكانَة الغيث يُروي أراضَي القلوب المتعطشة، ومكانَة المرجع المقدس، حول معانيه، 
هو  وفهمًا  ومدارسة،  حفظًا،  فالقرآن  العقول«)1(،  تتبارى  وغايته  أهدافه  خدمة  ويف 
المرجع واألساس يف نظرية اإلمام ياسين للتغيير، يقول: »فتوبُتنا إلى الرحمن، وتسميتنا 
لدولة القرآن، ال يصحان لنا إال هبدي القرآن، علوم القرآن منه ننطلق، وإليه ننتهي. به 
اهلل،  صبغَة  لتأُخَذ  العلوم  كلُّ  ُتْطَبُع  مدرستِه  ويف  األخالُق،  ُب  هتذَّ وبه  القلوُب،  ُتَطبُّ 

وتَجنََّد لخدمة دين اهلل«)2(.

االجتماعية  العالقات  وتماسك  السياسي،  الوعي  تنمية  يف  المسجد  يساهم  رابعًا: 
األخوة  جسور  ويمدون  بينهم،  فيما  يتعارفون  للمسلمين  التقاء  مركز  فهو  وتقويتها، 
بين األغنياء والفقراء، والرؤساء والمواطنين، فالكل يقف  الفوارق  والمحبة، وتذوب 
صفًا واحدًا يف الصالة دون تمييز بينهم، فاجتماع المسلمين لغرض واحد وبنية خالصة 
خلف إمام واحد ال يتخلفون عليه، هذا االجتماع الذي يوحي بالتآلف والوحدة، ويقوي 
الكلمة، وتأتلف  المجتمع، وتجتمع  إلى هالك  التي تؤدي  المفاسد  المجتمع، وتزول 
مركز  والسياسية.  االجتماعية  المسلمين  حياة  مركز  »المسجد  اإلمام:  يقول  القلوب، 
حياهتم الروحية قبل كل شيء. مكان اسرتاتيجي فيه تعقد العقود مع اهلل تعالى توبًة وَعْزما 
صالحا، ومنه تنطلق الحركة الجهادية، وفيه يذكر اهلل وُيتلقى العلم باهلل وبشريعة اهلل. فيه 
الصلوات الخمس جماعة يكاد حضورها يكون فرضا على الرجال، ال يتخلف منهم عن 
الجماعات إال شبه المنافقين. فيه الجمعة وخطبته، فيه اللقاء الطارئ والمشورة، وإليه 
يعود الفضل يف تربية روح الخشوع والتقوى واألخوة والتعاون والوالية بين لمؤمنين 

واالنتماء إليهم«)3(. 

المساجد  إلى عمارة  اإلمام  دعا  االجتماعي  التغيير  للمسجد يف  المحوري  وللدور 
رياضة،  وقاعة  المكتبة،  مثل:  عامة  مرافق  واْتَباِعها  وزخرفة،  تكلف  دون  وتشييدها 

)1(  إمامة األمة، م س، ص162.
)2(  نفسه، ص158.

)3(  تنوير المؤمنات، م س، 115/2.
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جمال  مع  البناء،  بساطة  إلى  المسجد  عمارة  »وتعاد  فقال:  الضيوف،  إلقامة  ومحل 
الهيئة، ودون هذه الزخرفة المنتفشة المبذرة. وحول المسجد، متصلة به حسًا ومعنى، 
تقام مرافق الدعوة من مكتبة، وحجر للضيف، وقاعات للرياضة والنظافة واالستحمام. 
يعاد للمسجد دفء الحياة، وحرارة الحركة، من برودة الهجران، وجمود العادة«. وهذا 
المختلفة.  وأدواره  وتوجيهاته،  المسجد  حول  تتمحور  المسلمين  حياة  يجعل  بدوره 
»وتعود إلى المسجد مركزيته يف دولة اإلسالم ووظائفه. يف بنايته العامة وما حولها من 

مرافق«)1(.

المساجد ويذكر  ُتْعَمَر  أن  يلَزُم  التحرير،  القومة: »بعد  بعد نجاح  المسجد  خامسًا: 
ُد العلماء َطْوَق واِجبهم الديني  فيها اسُم اهلل ال اسُم األصنام. ويعاُد للمنرب حرمُته، وُيقلَّ
الالئق شرعا وال من  الميثاُق. وليس من  أِخَذ عليهم  للناس وال يكتموُه كما  ُيَبيِّنُوُه  أن 
الجائز أن يكون العالم يف المسجد أجيرًا للدولة، إذ أنَّ تلك الوظيفَة أنبُل وأشرُف من 
. فُيناَدى يف العلماء أن هُلّموا إلى ميراِث رسول اهلل  أن يدخَلها اعتباُر الِعَوِض الدنيويِّ
ع، فُيحُيون المساجَد حتى تكوَن  ُموه بين الناس. يْفَتُح علماُء الدعوة باَب التطوُّ ملسو هيلع هللا ىلص قسِّ
بين  التعليم  لنشاط  وُمنطَلقا  التائبين،  للوافدين  وملتقى  الدعوة،  لحياة  مدارا  ِحَلُقها 
الُخرافة، والجهُل  فيه  الذي تحاَرُب  الوقت  الفكرية، يف نفس  العامة، ولمحاربة األمية 
السكني،  الحيِّ  مسجد  ويف  الصغير،  القرويِّ  المسجد  يف  ودينه.  وكتابه  ورسوله  باهلل 
ِط، والسيرُة، والعربية،  والعمارِة السكنية ينبغي أن ُتعقَد حلُق الوعظ، وحلُق الفقه الُمَبسَّ
وحفُظ القرآن وتجويده. وينبغي أن يجد المؤمنون يف المساجد الجامعِة الحلَق المتنّوعَة 
جانب  إلى  والعربية،  والحديث،  التفسير،  يف  المتخصصَة  المسجد  أركان  يف  المتعددة 

ِحَلِق الوعظ والرتبية«)2(.

ودعا اإلمام ياسين إلى التكامل بين أداء الحكومة المسؤولة عن تأمين الحياة المادية 
المجتمع  المسجد يف  »أما  المعنوية،  المسؤولة عن حياهتم  المسجد  للناس، ومؤسسة 
اإلسالمي فيمثل باألنشطة التي تديرها المؤسسة المركزية التي يجب أن تخدمها خلقيا 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 259/2.
)2(  إمامة األمة، م س، ص175.
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وروحيا كل المؤسسات الحكومية. فعلى الحكومة إدارة الحياة المادية للناس، وعلى 
المسجد توجيه وتغذية حياهتم الروحية«)1(.

ومحضنًا  والخشوع،  للتبتل  آمنًا  مالذًا  المسجد  يجعل  األنشطة  بين  التكامل  هذا 
»التكامل  بمناجاته  المؤمن مع ربه ويتلذذ  ليخلو  الحياة وضجيجها  هادئًا من صخب 
المشتتون  المؤمنون  يجتمع  حيث  المسجد  ووظيفة  الحكومة  وظيفة  بين  الضروري 
المنشغلون طول اليوم هبم المعاش الجئين إلى محضن يسود فيه األمن والخشوع«)2(، 
الظرفية  والمفاوضات  السوق  قوى  تواَزن  أن  »يجب  اإلمام:  يقول  آخر  موضع  ويف 
خمس  الموقوتة  والصالة  الروحي  للخشوع  الجادة  بالقوى  اليومية  الحياة  وصخب 

مرات يف اليوم. وإال َفَقد المؤمن وسط الضوضاء اليومية كل معالمه »)3(.

خطباء  بتعين  المسجد  رسالة  توهج  إعادة  يف  والدولة  الدعوة  تشرتك  القومة  وبعد 
والدولة  الدعوة  تلتقي  »وعندما  وتوعيتهم،  الناس  تربية  على  المقدرة  لديهم  وعلماء 
تكون المساجد العنصر الجامع يف شبكة مؤسسات الدعوة. ويكون نقباء الجماعة أئمة 
يبثون سراياهم، وفيها يجمعون كل  المساجد  المساجد وخطباءها ومربي الشعب من 

أمر رشيد إن شاء اهلل تعالى«)4(. 

)1(  اإلسالم والحداثة، م س، ص347.
)2(  نفسه، ص347.
)3(  نفسه، ص347.

)4(  المنهاج النبوي، م س، ص286.
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املبحث الثالث:

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
، ودوره � التعل�ي

كل  انتبهت  »وقد  والشعوب،  األمم  حياة  يف  التغيير  وسائل  أهم  أحد  التعليم  يعد 
المجتمعات إلى هذه الحقيقة، فراهنت على التعليم من أجل فرض الذات، والدخول 
االلتفات  يتم  التي  المؤشرات  أولى  التعليم  الدولية، بل كان  المنافسة  إلى حلبة  بثبات 
المتقدمة«)1(،  الدول  بين  نيراهنا  المحتدمة  المنافسة  تراجع يف عالم  إليها كلمت سجل 
فالتعليم يمنح اإلنسان المؤهالت لصناعة التغيير المنشود، لذلك ال يمكن أن يحدث 
التعليم مرتكزًا أساسيًا يف مشروعه،  التعليم، واإلمام ياسين جعل  تغيير يف غياب دور 
وأركان  هادية،  معالم  له  ووضع  القضية،  هذه  حول  صفحة  أربعمائة  قرابة  وكتب 
متكاملة، وأسسًا قوية قادرة على حمل مشروع بناء اإلنسان والمجتمع، ويف المطالب 
القادمة توضيح لدور التعليم يف التغيير االجتماعي يف رؤية اإلمام الشمولية بما تسمح به 

طبيعة البحث. 

. ن س�ي مام �ي ، وأهدافه عند الإ وم العل، وأمهية التعل�ي ول: م�ن
أ
املطلب ال

تنبع أصالة رؤية اإلمام ياسين لدور التعليم يف التغيير االجتماعي من حقيقتين، وهما، 
فقد مارس  بالمهنة وواقعها، وأسرارها، وأزماهتا، وتحدياهتا، ومهدداهتا،  أواًل: خربته 
وأهميته  العلم  مكانة  ثانيًا:  وإدارية،  تعليمية  مختلفة  مواقع  يف  وترقى  التدريس،  مهنة 
كبيرًا  اهتمامًا  التعليم  اإلمام  أولى  ولهذا  حياته،  وتوجيه  اإلنسان،  شخصية  صياغة  يف 
يف مشروعه، وقدم رؤية تجديدية لمفهوم العلم وأهدافه، وهو ما أسلط الضوء عليه يف 

النقاط التالية:

)1(  ناصر الدين، خالد. التعليم بين التغيير والتحرير يف المشروع الفكري الدعوي لإلمام عبد السالم ياسين، 
السالم  عبد  اإلمام  مؤسسة  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف  الثاين  الدولي  المؤتمر  أعمال  كتاب  يف  منشور  بحث 

ياسين، استانبول، ط1، 2016م، ص503.
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: ن س�ي مام �ي وم العل عند الإ  م�ن
ً
أول

ليس  فالعلم  الجهاد(،  وإرادة  القلب،  ونور  العقل،  )فهم  ياسين:  اإلمام  عند  العلم 
بكثرة الرواية، وال تكديس النقول، وال حفظ المتون، يقول اإلمام: »العلم فهم العقل 
الخاضع لجالل اهلل، ونور يف قلب من أيده باإلرادة الجهادية«)1(، وحقيقة العلم ما أورث 
اُء﴾)2(،  َ ُعلَ

ْ
َ ِمْن ِعَباِدِه ال  اللَّ

َ سش
نْ َ ا �ي َ َّ الخشية من اهلل عز وجل، وبعث إرادة العمل؛ لقوله: ﴿ِإ�ن

القلوب  »يشرق يف  فهو  )علم خطوة ال علم خطبة(،  ياسين  اإلمام  عليه  أطلق  ما  وهو 
بالطريق.  تعريفًا  اهلل  إلى  يقربنا  علم  وتطبيقًا...  تدبيرًا  العقول  ويف  وتصديقًا،  إيمانًا 
يكون العلم خطوة إن تال التعريَف تصديق، وتال التصديَق عمل وجهاد«)3(. أول خطوة 
أن نصحح المفاهيم ونطهرها مما علِق هبا من الفهم المادي الدنيوي، يقول: » العلم، 
نبوية نفرغها  النظر. هذه مفاهيم قرآنية  التدبر،  التفّكر،  الفقه، العقل، الرشد،  الحكمة، 
من محتواها اإليماين ولبها اإلحساين إن نحن قرأناها على ضوء القاموس الفكري العام. 
هذه المفاهيم المفاتِح تحمل شحنات قلبية، ما منها كلمة إال ومدلولها اإليمان، وداللتها 
على اهلل، وعلى حكمة وجود اإلنسان، وعلى مصيره إلى الجنة والسعادة األبدية إن رَشد، 
وغيبه  باهلل  علم  علمين:  إلى  العلم  اإلمام  وقسم  َغَوى)4(،  إن  األبدي  والشقاء  النار  أو 
العقل، فقال: »علم باهلل وبغيب اهلل  الكون، وآلته  القلب، وعلم  الوحي، وآلته  مصدره 
مصدره الوحي ال مصدر له غيُره. وآلة تلقيه القلب المؤمن ينير العقل الراجع من تأمالته 
يتتلمذ على الوحي. وعلم بكون اهلل آلته العقل الُمشاع بين بني اإلنسان مؤمنهم  كليالً 
وكافرهم«)5(، ومعارف الكون ضرورة حياتية، وعدة لألمة، وقوة ال غنى لها عنها، وال 
والتسلح هبا، واإلمام هبذا  اكتساهبا  لم تجاهد يف  إن  األمم  بين  لها، وال مكان  مستقبل 
المفهوم الجامع للعلم يؤسس للتكامل بين نور القلب، وحكمة العقل، وحركة اإلرادة، 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص213.
)2(  سورة فاطر: 28.

)3(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 67.
)4(  نفسه، 2/ 68.
)5(  نفسه، 2/ 66.
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علم يجدد اإليمان، وينور الفهم يف العقول، ويبعث اإلرادة يف السلوك)1(، وعلم يجمع 
بين حقائق الوحي، ومكتسبات العقل، وجعلها يف بوتقة واحدة لبناء الشخصية الفاعلة 

القادرة على التغيير يف ضوء تجربة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تغيير المجتمع الجاهلي. 

. وع التغي�ي ي م�ش
ن

: أمهية التعل�ي �
ً
نيا �ش

بوأت نظرية المنهاج النبوي التعليم مكان الريادة والصدارة يف سلم أولويات التغيير 
المنشود، فالتعليم منبت الرجال، ومحضن األبطال، ونجاح األمة، وتقدمها، وازدهارها 
متوقف على نجاح التعليم ونوعيته، يقول اإلمام: »السياسة التعليمية هي روح السياسة؛ 
ألهنا مفتاح االزدهار اإلنساين، ومفتاح االزدهار االقتصادي، أي مفتاح حياة األمة وقوة 
األمة، وعزة األمة. السياسة التعليمية مفتاح المستقبل«)2(؛ بل لن تقوم للدولة قائمة إال 
بنظام الرتبية والتعليم، يقول: »نظام الرتبية والتعليم هو العمود الفقري للدولة، وإعادة 
ترتيب هذا الجهاز ضرورة الضرورات يف حياة األمة. يجب إنشاؤه إنشاء جديدًا، وصياغة 
العقيدة والفطرة، مسلحة  المخلفة فيه إلعداد أجيال سليمة  الفساد  قنواته، وسد منابع 
بالمعارف العملية التطبيقية«)3(، فالتعليم أساس النهضة، وخميرة الرفعة، ومصدر العزة؛ 
لذا البد أن تعمل كل اإلرادات، والمخططات، والربامج لتطويره واالرتقاء به، وحيازة 
العصر  لعزة يف هذا  أمل  األمة، ف »ال  أعداء  مواجهة  به يف  والتسلح  ميدانه،  السبق يف 
ألمة ال تقرأ وال تكتب وال تشارك شعوهبا عن معرفة بما يجري يف العالم، وما تفرضه 

ضرورات الصراع يف العالم«.)4(

وعدَّ اإلمام ميدان التعليم جهادًا)5( ال يقل أهمية عن بذل المال والروح يف سبيل اهلل؛ 
بل اعتربه أعظم ميدان للمواجهة؛ ألنه »الميدان الذي فيه يتقرر المستقبل، وعلى نتائجه 

التدبير إلى  الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام ياسين من أزمات  )1(  شكري، مصطفى. قضايا 
مداخل التغيير، بحث منشور يف كتاب أعمال المؤتمر الدولي الثاين يف نظرية المنهاج النبوي، مؤسسة اإلمام 

عبد السالم ياسين، استانبول، ط1، 2016م، ص467.
)2(  ياسين، عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات األفق، البيضاء، ط1، 1995م، ص105.

)3(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص525.
)4(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص135.

)5(  المنهاج النبوي، م س، ص388.
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يتوقف مصير األمة«)1( ودعا إلى بذل الجهود، وحشد الطاقات، لتحرير التعليم من قبضة 
والشباب  األطفال  إلنقاذ  الجاهلي؛  الفكر  لوثة  من  وتطهيره  واالستبداد،  الجرب  حكام 
ضحايا المثقفين المعادين للدين، فيقول: »تطهير األجهزة، ومنابر الرأي، والمدارس، 
رجال  وإعداد  رجال،  نصب  اإللحاد.  ودعاة  الجاهلي  الفكر  صنائع  من  والجامعات، 
الحق،  كلمة  وتبليغ  العام،  الرأي  تحويل  ويقودوها.  والتطهير  البناء  معركة  ليخوضوا 
وتنفذ  للتنفيذ  صالحة  برامج  يف  المبادئ  هذه  وتحقيق  اإلسالمية،  المفاهيم  وتوطيد 
بالفعل، هذا عويص وله إن شاء اهلل همم الصالحين«)2(، وهذا إقرار من اإلمام ياسين 
بصعوبة المهمة ما دام جهاز التعليم يف يد دولة الجرب، فقال: »ما دامت أجهزة الدولة يف 
يد غيرنا، وأبناؤنا وبناتنا يف أيدي المتسلطين، يتحكمون يف مصائرهم وعقولهم، فمهمتنا 
عويصة ما دامت المساجد نطرد منها ليحتلها صنائعهم ومداحوهم، فمهمتنا عويصة«)3(، 
وكذلك بعد نجاح القومة المهمة ليست سهلة، فهي تحتاج إلى تأهيل كفاءات، وإعداد 
مناهج، وإعادة هيكلة جهاز التعليم على قواعد إسالمية، فالتعليم بحاجة إلى بذل وجهد 
وجهاد متواصل ومدروس، سيما وأن ركب األمم يسير بسرعة قل نظيرها وأمتنا ال تكاد 

تراوح مكاهنا يف ذلك.

. ن س�ي مام �ي : أهداف التعل�ي عند الإ
ً
لثا �ش

ممارسات  ويف  الفرد،  اإلنسان  تغيرات يف سلوك  إحداث  إلى  التعليم  عملية  هتدف 
وهذه  التعليمية،  العملية  هناية  يف  الطيبة  الثمار  لقطف  المحلي؛  المجتمع  واتجاهات 

األهداف يف تصور اإلمام ياسين، هي كما يلي:

أوالً: الهدف األساسي للتعليم هو بناء األجيال، هذه األجيال تكون حاملة لرسالة 
اإلسالم، مستوعبة لعلوم القرآن وأحكام الشريعة. تسعى لخدمة األهداف التي حددها 
من  النهائي  فالمقصد  اإلنسان)4(،  إليها  وصل  خربة  وأعلى  بأحدث  والسنة،  القرآن، 

)1(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص524.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص391.

)3(  نفسه، ص390.
)4(  ينظر: إمامة األمة، م س، ص183، بتصرف.
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»تخريج  الغاية  بل  العلمية،  المادة  من  والتمكن  الحفظ  مجرد  ليس  العلوم  استيعاب 
شباب ورجال من المدارس والمعاهد يكونوا جنودًا لخدمة الغاية اإلحسانية، وتحقيق 

أهداف دولة اإلسالم يف وسط مليء بالتحديات«)1(.

واإليمان  بالعلم  وعقله  اإلنسان  قلب  »إيقاظ  فيقول:  باإليمان،  العلم  ربط  ثانيًا: 
الواجب  لمعرفة  وسيلة  الكون  وعلوم  الشريعة  علم  على  العقل  تفتح  هلل.  عبدًا  ليكون 
الديني، والتعامل مع الخلق ومع األشياء، لكن التعامل مع الخالق، ونيل مواهبه ورضاه، 
ال يصح إال بسلوك وتربية ينفتح القلب على إثرهما لمعرفة اهلل عز وجل«)2(، والتكامل 
بين علماء الشريعة وغيرهم من المتخصصين يف العلوم الكونية ضرورة لقيام المجتمع 
نحتاج  فقهاء،  قضاة  إلى  نحتاج  الشريعة،  يف  مجتهدين  علماء  إلى  »نحتاج  المنشود 
ُمْفتين نزهاء، نحتاج إلى مهندسين خرباء، نحتاج إلى تقنيين صانعين، نحتاج إلى  إلى 
الدعوة،  رجال  الربانيين  إلى  النفوس،  أطباء  إلى  حاجتنا  لكن  األجسام.  لعالج  أطباء 
القلوب المعنوية ال تقل عن تلك الحاجات«)3(، فتحقيق  إلى اختصاصيين يف أمراض 
العبودية هلل تعالى بأن يكون القلب والعقل معًا يسبحان يف النور الرباين »فإذا اجتمعت يف 
الرجل الواحد كفاءتا القلب والعقل، كفاءتا اإليمان والعلم فذاك هو المطلوب: أقوياء 
أمناء«)4( والقوة: تعني الكفاءة، والقدرة، واألمانة: تعني الصدق، واإلخالص، ومراقبة 

هلل تعالى، وبأمثال هؤالء الرجال األقوياء األمناء تنهض المجتمعات.

يف  الوالء  لغرس  وسيلة  التعليم  الناشئة:  نفوس  يف  ورسوله  هلل  الوالء  غرس  ثالثًا: 
نفوس الصغار إما لحضارة وتقاليد أسرية قومية، وإما الوالء لدين، وإما الوالء لشخص 
إلى غرس  التعليمية  العملية  ياسين يهدف من خالل  ُيعبد من دون اهلل، واإلمام  حاكم 
النفوس، الوالء هلل ورسوله قبل أن يغرس فيها والء آخر، فيقول: »يف  الوالء مبكرًا يف 

المجتمع اإلسالمي المتجدد ال والء ُيقبل إن لم يكن لبه الوالء هلل ال شريك له«)5(. 

)1(  إمامة األمة، م س، ص183ــ184، بتصرف.
)2(  نفسه، ص151.
)3(  نفسه، ص152.

)4(  نفسه، والصفحة.
)5(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص153.



59 الفصل األول: وسائل التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين

رابعًا: تعليمي مهاري تدريبي يقوم على »إكساب الناشئة المهارات العقلية العملية 
المطلوبة اجتماعيًا واقتصاديًا«)1(.

العملية مالئمة  برامجه وجدواه  تكون  أن  مبني على سابقه، ويشرتط  الهدف  وهذا 
للوضع االقتصادي ملبية لحاجات المجتمع)2(.

ويف ضوء رؤية اإلمام التغييرية التعليمية حدد معالم ومواصفات الشخصية اإلسالمية 
المطلوب من المدرسة اإلسالمية المستقبلية صياغتها كما يلي: 

1ــ »الشخصية المؤمنة باهلل واليوم اآلخر، المخلصة هلل عز وجل، العالية الروحانية.

2ــ الشخصية الصالحة لالندماج يف الجماعة، من حيُث محبة اهلل ورسوله المنتجة 
لمحبة المؤمنين، ومن حيث اإلرادة والقدرة على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، 

ومن حيث المشاركة يف األمر العام، ويف الشورى، والدعوة، والدولة. 

3ــ الشخصية الصادقة الشجاعة يف الحق التي يوثق هبا. 

4ــ الشخصية الواعية بمسؤوليتها عن االنتصار للمستضعفين يف األرض، المستعدة 
لبذل الجهد والمال من أجل إقامة العدل يف األرض. 

الشريعة،  القادرة على االجتهاد يف  الكون،  الحق وعلم  بعلم  العالمة  الشخصية  5ــ 
وعلى توطين العلوم الكونية يف بالد اإلسالم وتطويرها واستثمارها. 

وجل،  عز  اهلل  عنه  يرضى  عمل  كل  إلى  الخفيفة  النشيطة  المتحركة  الشخصية  6ــ 
الممسكة الثقيلة عن محارم اهلل. 

7ــ الشخصية المتميزة ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، عاطفة وفكرا، مضمونا وأسلوبا، 
عن الشخصية الجاهلية، وعاداهتا، وثقافتها، ومنهاجها. 

8ــ الشخصية الصامدة أمام كل إعصار، المقتحمة لكل العقبات التي ال تعرف الملل، 
وال َيُفتُّ يف عزمها الكلل. 

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص153.
)2(  نفسه، ص152ــ153.
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إدارة أموال األمة وخيراهتا، وعلى  القادرة على  المقتصدة،  المنتجة،  9ــ الشخصية 
التعامل مع تيارات المصالح العالمية تعامال يضمن استقالل األمة يف غذائها، وكسائها، 

ورخائها، وسالحها. 

العالمين  إلى  اهلل  رسالة  الحاملة  اهلل،  سبيل  يف  المجاهدة  المقاتلة  الشخصية  10ــ 
بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، المدافعة عنها بحد السيف، 

وقوة الدبابة، ونار الصاروخ إن اقتضى الحال ووقع على األمة العدوان«)1(.

. ي
يل القرآ�ن ، ومضمونه، ومعل الب مام لتعم�ي التعل�ي : رؤية الإ ي

املطلب الثا�ن

لما كان دور التعليم يف البناء والتغيير مركزيًا، ومكانته يف الرقي واالزدهار رئيسية، 
وأثره يف الحياة عظيمًا، فإن اإلمام اهتم بتعميم التعليم برؤية تجديدية مع مضمون جامع 
بين العلم واإليمان، وبّين مكانة المعلم ومواصفاته يف مشروع التغيير، ويف هذا المطلب 

استجالء لرؤيته على النحو التالي:

. : تعم�ي التعل�ي
ً
أول

يعد تعميم التعليم ظاهرة معاصرة تريد الدول من ورائها تحقيق العزة، واالستقالل، 
أبنائهم  لتعليم  الناس  »فيتسابق  واقتصاديًا،  اجتماعيًا  ضرورية  وأصبحت  والرخاء، 
دنيوية  فالغاية  المعاش.  تضَمن  صناعية  ومهارة  فكريٍّ  مؤهل  على  ليحصلوا  وبناهتم 
محضة. وما يتخلل هذا التعليم من »تربية وطنية« وأخالٍق ودين فهو تبع غيُر مقصود 

يف المقام األول«)2(.

وتعميم التعليم يف مشروع اإلمام ياسين من صلب الدين، فالعلم يف اإلسالم فريضة، 
حيث يجب على كل مسلم أن يتعلم حدًا أدنى ضروريًا من قضايا دينه يف جانب العقائد 
والعبادات حتى يصح إيمانه وعبادته)3(، وتعميم التعليم الديني يسير جنبًا إلى جنب مع 

)1(  إمامة األمة، م س، ص178ــ179.
)2(  نفسه، ص156.
)3(  نفسه، ص174.
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تعميم القراءة والكتابة، ومحو األمية وصواًل إلى محو األمية السياسية، واألمية التقنية، 
يف  األمية  ومحو  الدين،  يف  الضرورية  المعارف  تعميم  عن  هنا  »وحديثنا  اإلمام:  يقول 
التقنية، وتساندها  الدين تساير جهود محو األمية األبجدية، واألمية السياسية، واألمية 
قال  واألولوية.  السبق  لها  اإليماين  والجفاء  الدينية  األمية  فمحاربة  إليها«)1(.  وتستند 
الِقَيِمي رأسًا على عقب، فتجيء تربيُة  ِم  لُّ ياسين: »يف دولة القرآن ينبغي قلُب هذا السُّ

اإليمان يف المرتبة األولى وتكوُن لها األسبقية«)2(.

وثورة  العلمي،  االنفجار  عصر  يف  التعليم  تعميم  أهمية  عن  اإلمام  ويتحدث 
التصنيع  التصنيع، والبد من  التي هي قوام  التقنيات  التكنولوجيا، فهو »مقدمة الغتنام 
المتنافسين  الدنيا  الكاسبين يف  الكسب، والبد من مزاحمة  القدرة على  الذي هو قوام 
والنجباء،  النبغاء  الصطفاء  مدخل  التعليم  تعميم  إن  بل  عليها«)3(،  القادرين  فيها، 
واختيار الموهوبين« لتفتح لهم الطريق ويشجعوا على تأصيل العلوم العصرية وتوطينها 
وترويضها على خدمة األهداف اإلسالمية والمقاصد الشرعية والمطالب اإليمانية«)4(.

ويركز اإلمام يف هذه المهمة النبيلة على ثالثة أمور، وهي:

1ــ التعليم األولي لألطفال من فجر المدرسة األساسية، حيث اعتربه اإلمام زحفًا 
يف الميدان؛ ليجمع الطفل بين معرفة القراءة والكتابة، ويتدرب على التطلع إلى أعماق 
روح  وإذكاء  والتعاون،  فريق،  ضمن  الجماعي  والعمل  واألرقام،  والصور،  األشياء، 

التنافس بين األقران)5(.

يتعين  جهاد  مجال  النافع  العلم  من  الوافر  الحظ  واكتساهبن  المؤمنات،  تعليم  2ــ 
عليهن المزاحمة فيه، تحقيقًا للفرض الكفائي يف التعليم العام بما ال يتناقض مع الفرض 

العيني يف تربية األبناء)6(.

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص136.
)2(  إمامة األمة، م س، ص156.

)3(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص136.
)4(  نفسه، ص136.

)5(  تنوير المؤمنات، م س، 2/ 255.
)6(  نفسه، 66/2ــ68.
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3ــ التعليم الكيفي النوعي: ال يقاس نجاح تعميم التعليم بالكم الهائل من المتخرجين 
من المدارس والمعاهد إن كانوا عاطلين عن اإلنتاج بسبب االهنيار االقتصادي أو سوء 
مقياس  بل  االستيعاب،  على  اإلنتاج  سوق  وقدرة  المدارس  تخرجه  ما  بين  التنسيق 

النجاح هو بالكيف الخلقي اإليماين المشارك المسؤول)1(.

 . ي
: التعل�ي القرآ�ن

ً
نيا �ش

القرآن الكريم هو محور، وأساس، وجوهر العملية التعليمية يف نظرية المنهاج، وقد 
القرآن،  ومضمونه  القرآن،  برنامجه  تربوي  تعليمي  نظام  »بناء  اهلل  رحمه  اإلمام  اقرتح 
القرآين حفظًا ومدارسة  فالتعليم  المطهرة«)2(،  النبوية  السنة  ومنهاجه  القرآن،  وأهدافه 
عملية تجديد لإليمان، وإحياء للنفوس التي تغشاها الجهل، وألقى بكلكله الكثيف على 
»مضمون  يقول:  الفتنة  مناهج  معالمها  طمست  التي  األمة  لخيرية  واستعادة  األرواح، 
المنظومة  يف  ليحيي  الموروث  اللب  يستفرغ  قرآنيًا  مضمونًا  يكون  أن  عليه  التعليم 
التعليمية اإلعالمية روح اإليمان المتجدد«)3( وهذا ال يعني االستغناء بالقرآن عن العلوم 
األرضية والمعارف الكونية، وإنما استعادة لموقع القرآن الكريم ومكانته ومركزيته يف 
وبناء  واألفكار،  المعارف  تلقي  يف  الصافية  الينابيع  إلى  باألمة  وعودة  التعليم،  برامج 
الوعي على أساس اإليمان، واالستمساك بالكتاب قراءة وتدبرًا، علمًا وعمالً، جسدًا 
وروحًا، واألمة ما تزال »بخير ما اتخذت القرآن ُعمدَة التعليم والرتبية وقِواَمُهما. ففي 
مدارس الصبيان واليافعين والشباب والكبار ينبغي أن ُتعاد للقرآن حرمُته ومكانُته بحيث 
يكون ُصْلَب دروس اللغة والفقه واألخالق والعقيدة. يف حلقات الدعوة، يف المسجد، 
والمعاهد  المدارس  عن  القرآن  إبعاد  وإنَّ  والجامعي.  المدرسي  التعليم  برامج  يف 
والجامعات، وتقليَص حصصه، وعدَم اعتبار ِحفظه، وتجويده، وفهمه يف االمتحانات 
األساسية  المرحلة  اإلمام  واعترب  العظمى«)4(،  اإلسالم  شعائر  من  لواحدة  لمحاربة 

)1(  ينظر: العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص527ــ528.
)2(  إمامة األمة، م س، ص159.

)3(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص152.
)4(  إمامة األمة، م س، ص165.



63 الفصل األول: وسائل التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين

فيها  أساسية  مادة  القرآن  حفظ  يكون  أن  ينبغي  التي  المراحل  أهم  التعليم  يف  األولى 
لغرس اإليمان يف قلب الطفل فيقول: »ثم يكون القرآن محور العملية الرتبوية ومورد 
النسيُج األساسي  يتكون  األولى حين  التسع  السنوات  العلوم السيما يف  العلم وجامع 
للشخصية. هل يستوي يف فرص علوق اإليمان بالقلب َمن غذينه باألغاين رضيعا ومن 
العلوق. وإال فالهداية اإللهية  بالقرآن؟ قلت: ُفرص  التغني  اللبن ثدي  ألقمنُه مع ثدي 
والرحمة تصيب من شاء اهلل كما يشاء اهلل. حفظ القرآن يكون مادة أساسية يف المدرسة 
فيها  تنجمع  التي  القرآنية  الشخصية  اإلمام مواصفات  بعدها«)1(، ويضع  األساسية وما 
العلوم حول نواة العلم أي يوجه فيها القرآن اإلنسان، فاستحضار روح القرآن يف التعليم 
الحضانة،  مدرسة  إلى  األولى  الخطوات  »فمن  المسلم  اإلنسان  لبناء  أساسي  مقصد 
وبستان الرباعم، ُيَعّلم التهجي من آيات القرآن وسوره القصيرة. وُيَعّلم الحساب من عدد 
ركعات الصالة، وُيَعّلم ضبط الوقت من مواقيتها. وتتفرع علوم الرياضيات والهندسة يف 
مراحل أخرى من تحول الليل والنهار، ومن أنصباء الزكاة، ومن فلكيات الشهور وتغير 
مدخل  والقمر  الشمس  ومطالع  والنهار  الليل  اختالف  آيات  والعصر.  الظهر  مواقيت 
التاريخ. آيات  لدراسة الجغرافيا. قصص األنبياء عليهم السالم مقدمة ومعيار لدراسة 
الخلق واإلبداع اإللهي فتح لباب االطالع على الكون المرئي من ساحة الغيب. آيات 
النبات والثمرات واألعناب والنخيل والرمان كتاب كامل لمعرفة جنات الدنيا وجنات 
اآلخرة. آيات الخيل والبغال والحمير واألنعام امتنان إلهي على العباد ُيفضي العلم به 
إلى  نطفة  اإلنسان يف األرحام من  نشأة  آيات  االقتصاد وعلوم األحياء.  البحث يف  إلى 
بالخالق، وَتعجيٌب لإلنسان الذي أطفأت فيه  ُمَخلقة تذكير  علقة فُمضغة مَخّلقٍة وغير 
الحضارة المادية العجائبية فطرة التعجب من وجوده. ثم هي منطلق لدراسة مقدمات 

علوم األحياء والطب وتركيب الجسم وقواعد الوقاية والصحة«)2(. 

وال يفتأ يستحضر نموذج التعليم يف المجتمعات الغربية، هذا النموذج الفارغ من كل 
روح ومن كل عمق رباين، ال يمكن إال أن ينتج إنسانًا يتعبد يف محراب هواه وغرائزه، 
يقول: »الوضُع معكوس يف النمط الرتبوّي التعليمي السائِد يف بالد الجاهلية، المستوَرِد 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 260/2.
)2(  نفسه، 261/2ــ262.



التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين64

إنسانيته،  من  فارٌغ  والشكل،  بالصورة  إنسان  النمط  هذا  يف  علينا.  المفروِض  بل  إلينا، 
ممتلٌئ هبواه وهبيميته، يدور حول فَلك شهواته. وكلُّ إفرازات ذهنه، وهواِجس نفسه، 

َرٌة إلسعاف هواه«)1(.  وصناعِة يده، وابتكاِر ِحذقه، ُمَسخَّ

 . ي
: املعل القرآ�ن

ً
لثا �ش

يحظى المعلم بمكانة سامية، ومنزلة رفيعة يف مشروع اإلمام ياسين، فهو ركن قوي يف 
العملية التعليمية، ومحورها األساسي؛ ألنه يربى النفوس، ويغذي العقول، ويزرع القيم، 
وعلى يديه تتلمذ أجيال التغيير، ويتخرج رجال اإلصالح، لذا عده اإلمام »واسطة عقد 
المنظومة التعليمية الرتبوية«)2( فيقول »المعلم المربي القدوة هو الواسطة الحية يف عملية 
الرتبية والتعليم«)3(؛ ولمكانة المعلم وأثره يف بناء الجيل تحدث اإلمام عن المواصفات 
المثالية للمعلم القدوة واسطة عقد المنظومة، وهي: الكفاءة العلمية، واألخالق العالية، 
وأن يكون قرآنيًا مقتديًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف طريقته، كامل المروءة، عالي الهمة، فيقول: »مطلبنا 
عالم متوازن ومعلم منسجم يف نفسه، مرتاح يف سربه االجتماعي، سوي يف بنيته النفسية 
الخلقية، كفء يف مادته العلمية، مراقب هلل تعالى يف أمانته، مطمئن باإليمان، صابر على 
معالجة النفوس الناشئة والعقول، زاهد فيما بأيدي الناس، ذو مروءة وعفة وهمة«)4(، 
وأما عن الدور المنوط بالمعلم يف إحداث التغيير االجتماعي قال اإلمام: »وظيفة العالم 
وأن  اهلل،  والمرأة على  والصغير  والكبير  والخاصة  والعامة  الناشئة  يجمعا  أن  والمعلم 
يؤصال يف النفوس والعقول والهمم نية باعثة، وأشواقًا وانصرافًا عن اللهو إلى الجد. 
األمر عمل. المطلوب عمل. المنشود عمل. ال نظريات حلقة وأفكار عائمة ومهارات 
لفظية«)5(، ويضيف: »واجبهما وشرفهما الخالدان أن يحرثا الواجب الباعث يف أرض 
النفوس شعورًا، ويف سماء العقول مشروعًا، ويف صميم القلب نية وباعثًا، ويف حقول 

)1(  إمامة األمة، م س، ص158ــ159.
)2(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص169.

)3(  نفسه، ص169.
)4(  نفسه، ص172ــ173.

)5(  نفسه، ص175.
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الواقع عمالً تغييريًا ينقل الناس من حياة إلى حياة، ومن عهد إلى عهد«)1(.

وألداء المعلم دوره بجدارة يف عملية بناء الجيل اشرتط اإلمام شرطين مهمين، وهما: 

الكريم  العيش  بضمان  المادي  بعدها  يف  االجتماعية  مكانته  حفظ  األول:  الشرط 
والخبز  البيت  هبموم  منشغالً  الذهن  مشتت  مبعثرًا  يكون  ال  بحيث  بالمعلم،  الالئق 
اليومية؟...  همومه  يف  موزع  هو  من  وخلقه  علمه  من  ينفق  فكيف   « فقال:  والدرهم. 
التعليم وهما يف حضيض  يقودا جهاد  أن  الميدان  المسجد ومعلم  عالم  من  ننتظر  فال 
المعنوي،  بعدها  للعلماء والمعلمين أساس«)2(، وحفظ مكانته يف  فالكفاية  الحاجة... 
»إعادة  يقول:  وهيبة،  وتبجيل،  وتقدير،  احرتام،  من  )بالحرمة(  اإلمام  عنه  عرب  وقد 
عالقات المعلم بالمتعلم إلى نصاهبا اإلسالمي. فيكون التوقير والحب والتبجيل تحية 
ُينزلوا  وأن  الناس،  مقدمة  يف  المعلمون  يكون  وأن   ،)3(« للمعلم  المتعلم  على  واجبة 
منازلهم، وُيرفع قدرهم ال أن يعيشوا على هامش الحياة العامة، فهم نخاع األمة، ويجب 
النفوس والعقول، وإثرائها من  إعطاؤهم الفرصة والوسائل إلخصاب األمة من قحط 

عوز اإليمان والرجولة، وتنويرها من ظالم الجهل والجاهلية)4(.

المتقدمين  بين  من  علميًا  األكفأ  اختيار  يتم  بحيث  المهنية  الكفاءة  الثاين:  الشرط 
المعلم،  كفاءة  قلة  هي  التعليمية  المنظومة  جدار  يف  األفدح  الثغرة  ألن  لالمتحانات؛ 
وانعدام الباعث القوي لدى المعلم، ووضعية المعلم مع سائر الناس يف دوامة السائبة 

العامة، ووضعية المعلم االجتماعية غير المريحة.

وبناء عليه البد من إعادة تنظيم التعليم وطرد التمرد على القيم وأخالق التخريب يف 
فضاء المدرسة، والبد من إعادة النظر يف عالقة المربي بالمتعلم، فتعاد أخالق الجدية 
بسكينتها،  والحلم  للعلم  مجالس  مدارسنا  لتكون  التعلم  بآداب  ذلك  كل  تعليمنا  إلى 
المعلم فيها حامل قائد بالقرآن وأخالق القرآن متواضع غير متعجرف. والمتعلم مؤدب 

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص174.
)2(  نفسه، ص171ــ172.

)3(  نفسه، ص151.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص389.
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متجاوز للصدام والعنف، وال يكون ذلك بالزجر واإلكراه وإنما بسيادة الخلق القرآين 
لما تسود الربانية اإليمانية«)1(

وتغيير  المستبدة،  األنظمة  يد  من  تحريره  بعد  إال  التعليم  تنظيم  إعادة  يمكن  وال 
»ال  اإلمام:  يقول  بمحيطه،  التأثر  شديد  التعليم  ألن  واالقتصادي،  االجتماعي  الواقع 
يمكن إصالُح المدرسة والجامعة والمعهد وَسَط خمول المحيط االجتماعي السياسي 
االقتصادي، فالكل مرتبط، وال يمكن للشخصية اإلسالمية أن تنَشَأ وال أن َتِصحَّ وتْقَوى 
يف قارورة ُمْغلقة، أو يف الهواء المعقم بعيدًا عن تأثيرات ما يجري يف األرض، خاصًة ما 

يجري يف االقتصاد«)2(.

وإذا تقرر لدينا أنه ال فكاك من االرتباط بين السياسة التعليمية والسياسات العمومية، 
المجتمع  تغيير  عن  بعيدا  تدبيره  وإصالح  التعليم  واقع  تغيير  عن  حديث  أي  أن  تيقنا 
عنق  عن  الحكام  قبضة  فك  أهمية  معه  يتعين  مما  جدوى،  ذي  غير  حديث  وإصالحه 
المتسلطين  يد  الدولة من  أجهزة  باسرتجاع  التعليم خصوصًا  األمة عمومًا وعن عنق 

المحتكرين)3(.

اإللحاد،  من  وتطهيره  إليه،  اإلسالم  بإدخال  يكون  اإلمام  نظر  يف  التعليم  وإصالح 
وإصالح اإلدارة والمنهج المدرسي، ليصبح التعليم محضن الرتبية اإليمانية اإلحسانية. 
شهادة  بكلمة  اإلسالم،  إلى  والمدرسة  المعهد  الجامعة  إدخاُل  يجب   « اإلمام:  يقول 
َتها اإلسالمية. يجب أن تكون أجهزُة الرتبية والتعليم محاِضَن للرتبية اإليمانية  ُتْثبُِت ُهِويَّ
يُد الدعوة فيها بسطا كامال على مستوى وضع الربامج،  ُتبَسط  يف االعتبار األول، وأن 
وهتييئه  الجماعة،  ألَُسِر  ه  وضمِّ النشء،  ورعايِة  والتفتيش،  واإلدارة،  الكتب،  وتأليف 
لقيادة األمة. ينبغي أن نسير إلى هدف تطهير أجهزة الرتبية والتعليم من جراثيم اإللحاد، 

وإلى اعتبار اإليمان مؤهال أساسيا يف اختيار المعلمين واألساتذة ورجال اإلدارة«)4(.

)1(  إمامة األمة، م س، ص188.
)2(  نفسه، ص180ــ181.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص356.
)4(  إمامة األمة، م س، ص156ــ157.
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املبحث الرابع:

عي
ي التغي�ي الجامة

ن
عالم، ودوره � الإ

والمعلومات  االتصاالت  تقنيات  تطور  بفعل  البارزة  العصر  سمة  اإلعالم  أصبح 
التي حولت العالم إلى قرية صغيرة إلى جانب إشباع اإلعالم غرائز اإلنسان المتجددة 
وفضوله المستمر يف الحصول على األخبار والمعلومات، والتعرف على ظروف البيئة 
المحيطة به حتى بات من الصعب تصور الحياة دون وسائل إعالم تصل اإلنسان بعالمه 

القريب والبعيد. 

األمضى  والسالح  واألمم،  والشعوب  األفراد  على  األقوى  المؤثر  اإلعالم  ويعترب 
يف مواجهة الخصوم واألعداء، فالقوة التدميرية لآللة اإلعالمية أصبحت تفوق القدرة 
يصيب  حين  يف  وممتلكاته  اإلنسان  جسد  تصيب  التي  العسكرية  للوسائل  التدميرية 
اإلعالم نفس اإلنسان وروحه المعنوية فيدمرها حتى ال تعود قادرة على المواجهة، بل 
ربما يغير مسارها فيحولها إلى الصف المعادي كما قال نابليون بونابارت: »إن صرير 

قلم واحد أشد مضاضة على نفسي من دوي ألف مدفع«. 

ولما كان لإلعالم أهمية كبيرة شديدة التأثير يف بلورة المواقف، وأداة فاعلة يف توجيه 
األمة(  )إمامة  كتابه  يف  باإلعالم  خاصًا  بابًا  ياسين  اإلمام  أفرد  المحلي،  العام  الرأي 
تحدث فيه عن مخاطره، وآليه مواجهته، وأسلمته، ودوره يف التغيير االجتماعي، وهو ما 

أبينه يف المطالب التالية:

عالمية. ة الإ ول: املوا�ب
أ
املطلب ال

إن اإلعالم أحد الميادين التي تحتدم فيها المواجهة، وتتصارع فيها القوى ال بالسيوف 
والمعدات العسكرية، بل باألقالم وتقنيات التصوير والتحرير، ومعها تضاعف اإلغراء 
ر أقوامًا،  والتخدير، فكم نَصر اإلعالُم الفاسد باطاًل، وزيَّف واقعًا، وعطَّل مسيرًة، وأخَّ
وخَذل حقوًقا، وأسقط هممًا، وثبَّط عزائم، وكم تجرأ على األصول والثوابت، ونشر من 
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ت،  سات، وتتبع الزالَّ أراجيف وشائعات، وقطع أواصر وَعالقات، وهاجم أفراد ومؤسَّ
وأفسد الفطر واألخالق، ولوث األفكار، وشوه الرؤى بأساليب تأثيريَّة إقناعيَّة خبيثة، 
وجهود مبذولة مدروسة، يقول اإلمام ياسين: »أجهزة اإلعالم أدوات حرب ووكاالت 
الحرب اإلعالمية  الهجمات علينا«)1(، وخطورة  الدعاية معاقل لشن  األنباء وشركات 
ال تتوقف عند ما ذكرناه سابقًا، بل يستخدم أعداؤنا وسائل البث المسموع، واألقمار 
الصناعية، وحتى المراسلين لجمع المعلومات، وكتابة التقارير بغرض إذكاء نار الفتنة 
يحتكرون  التي  األجهزة  هذه  أعداُؤنا  »ويستعمل  اإلمام:  يقول  علينا  والتجسس  بيننا، 
ُسمعتنا،  وتشويه  علينا،  للتجسس  مداركنا  خارج  روهنا  ويطوِّ وتجارهتا،  صناعتها، 
والوسوسة  التجارية،  والدعايِة  المصنوع،  بالخَب  شعبنا  على  والتأثيِر  أفكارنا،  وتغييِر 
وعدم  األجيال،  يف  تأثيره  لخطورة  بالقنبلة  اإلعالم  ياسين  اإلمام  ويصف  الدائمة«)2(، 
قدرة اآلباء واألمهات على منع رياحه من اجتياح عقول وقلوب األبناء، وأن الوسائل 
المعهودة من الموعظة والتوبيخ ال تصمد أمام فنون الصوت والصورة، فيقول: »أمام 
التوبيخ والزجر وال كسر  اليومية ال تجدي الموعظة وال المنطق وال  القنبلة اإلعالمية 
وما  والصوت  الصورة  تقنع  إنما  المنطق،  وال  العزالء  الموعظة  تجدي  ال  الجهاز... 
يؤلف منهما فن اإلعالم من رسالة مربمجة مدروسة لتتسلل إلى أعماق النفس فتحدث 

فيها االنفعال المطلوب من رجة غضب أو هبة إقبال وقبول أو نفرة كره وتقذر«)3(.

وقد استحوذ اإلعالم على كثير من الناس فبدد أوقاهتم، وصرفهم عن اإلنتاج بسحر 
له  فكاك  ال  المخدرات  كشارب  والمتابعة  المشاهدة  أدمنوا  حتى  والصورة،  الصوت 
َثْت العقوَل والنفوَس، وتعاظمت سيطرُتها على  منها » فإن هذه المهيجاِت اإلعالمية َلوَّ
ومسلسالت  متجددة،  وأفالٍم  متالحقة،  أخباٍر  على  تعليقا  إال  لهم  حديث  فال  العامة، 
باألذهان  يستْأثر  تلفزيوين إعالمي معلومايت  انفجار  العولمة  »دنيا  مرتابطة«)4(، ويقول: 

)1(  إمامة األمة، م س، ص193.
)2(  نفسه، ص193.

)3(  نفسه، ص194ــ195.
)4(  نفسه، ص196.
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عن  ملهية  ضوضاء  يف  هبا  ويلعب  ويستهويها  َيْسِرقها  واألخالق،  واألعمار  واألوقات 
الجد يف كسوب الدنيا وعن االستعداد لآلخرة«)1(.

أوقات تضيع سدى لو استغرقت يف السعي على العيال لكانت عبادة، ولو صرفت يف 
المباح لكان متاعًا، وإنما صرفت يف سماع الحرام، والنظر إلى الحرام، ومألت صحيفة 

اإلنسان بالذنوب والعصيان، وجلبت عليه ظلمة القلب وسواده.

ويستهدف اإلعالم بشكل مباشر األسرة المسلمة، ويسعى لتفكيكها، وتسميم عقول 
الناشئة من خالل ثقافة الُعِري واالنحالل الخلقي، وخلع الحياء، وترويج ثقافة العنف، 
ْت خرطوم  يقول اإلمام: »َوَلَغْت الربامج التلفزيونية يف َحَرم األسرة فزادهتا تفكيكًا، وَشكَّ
وقتلت  وآبائهم،  أمهاهتم  من  األطفال  وَسرَقت  أحشائها،  يف  النِجسة  المبتذلة  عاهتا  ُمنَوَّ
الوقت فلم يبق لواجب االتصال الحميم بين اآلباء واألبناء فرصة ليتصل حبل الفطرة. 
للكلم  الفرصة  ُتتاح  أن  فيها من سمومه قبل  َفنَفَث  الطرية  النفوس  إلى  التلفزيون  سبق 
الطيب ليصلح بْذُرها وَناُؤها وثبات نبتها وإثمار فرعها«)2(؛ ولهذا يعترب اإلعالم الفاسد 
أحد عوامل ضياع األسرة وتشتتها، وانطماس معالم الخير فيها ونشر أمراض النفوس. 
الهَوس،  وأفالم  اإلعالم،  وشيطنة  »الفن«،  وشيطنة  الجن،  »شيطنة  اهلل:  رحمه  قال 
واإلباحية باسم الحرية، وتربج النساء، وانحالل األسرة، وذهاب الحياء، وغياب سلطة 
األبوين، وهما يهودان أو ينصران، أو يشركان أو يمجسان. كل ذلك يتحامل على إفساد 

محضن الخير. سرقت 

من األبوين ذرياهتم الشوارع، وسرقهم التلفزيون، واغتالهم كل شيطان مريد«)3(.

من  غفلة  يف  األجيال  بعقول  وعبثت  والصغار،  الكبار  أصابت  اإلعالم  هذا  وفتنة 
الخليعة  المهرجة  المسموعة  المرئية  الثقافة  »خطفت  والتوجيه  الرتبية  عن  الوالدين 
أفراد األسرة رهائن يف  نفسها وأخذت  أبناءها وبناهتا. بل خطفتها  المتلصصة من األم 

)1(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص11.
)2(  نفسه، ص534.

)3(  سنة اهلل، م س، ص 274.
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انتظار ملهوف للحلقة التالية. األسرة تنتظر مصير البطل والبطلة الذي ُعلِّق يف الحلقة 
األخيرة على عقدة مأساوية تتجدد يف حلقات الخيال الماجن السخيف. تجلس األسرة 
العادة واستألفه  َأته  أن وطَّ بعد  المروءة  الحياء ويجرح  منكرا يخدش  ما كان  لمشاهدة 
التكرار فأصبح أمرا عاديا. انتهك برُقع الحياء وأصبح ما كانت تنِفر منه الفطرة ويمجه 

الذوق ويضج منه الدين أمرا أليفا مألوفا«)1(.

إن حرب اإلعالم أشد فتكًا، وأعظم ضررًا من الحروب التي تزهق فيها األرواح، 
حيلة  وال  واألخالق،  والمبادئ،  القيم،  فيها  تراق  اإلعالم  حرب  ألن  الدماء؛  وتراق 
للوقاية من تأثيرها وفتكها بالعقول وإفساد النفوس، »يربي اآلباُء واألمهاُت األبناَء على 
، وقد يكوُن يف المدرسة والكليِة أساتذة يعطون المثال الطيَب، ويبنون  سلوك إسالميٍّ
الفضيلَة. لكنَّ كلَّ ذلك يذهُب أدراَج الرياح أماَم عواصف الدعاية اإلعالمية، والَقنَْبَلِة 
ثقافتهم،  لنشر  روها  وسخَّ الجهنمية  الوسائل  تلك  اخرتعوا  والشعور.  للفكر  الدائمِة 

وترويج بضاعتهم، وال ُيمكن اخرتاُع ترس واقيٍة من فتك تلك األسلحة«)2(.

ويف ميدان السياسة يلعب اإلعالم دورًا خطيرًا، يزين الكذب، ويلفق الخرب، ويزيف 
ا، ويصيِّر الجرائَم مكارَم، ُيعادي الُمصلحين  الحقائق، َيجعل الحقَّ باطاًل والباطَل حقًّ
ك يف ِسيرهتم، وَيطِمس ُهويََّتهم، وَيعِزف على  ث ُسْمعَتهم، ويشكِّ ه دعوَتهم، ويلوِّ ويشوِّ
أوتار كرامتهم، يصطنع االتِّهامات لهم، وَينِسج األساطير حوَلهم، ويف المقابل يحسن 
بطالً،  الرعديد  من  ويصنع  عجزه،  ويغطي  حجمه،  ويضخم  القبيح،  المستبد  صورة 
ومن الخائن ثائرًا، يقول اإلمام: » أما الحاكم المستبد الذي وصل إلى الحكم بانقالب 
قمة  إلى  وترفُعه  اإلعالم،  أدوات  على  فينَقضُّ   ، الثوريِّ الحزب  بواسطة  أو   ، عسكريٍّ

الزعاَمة المغناطيسية، ال يقتضي ذلك منه إال أن َيْرَفَع الصوَت، وُيجيَد التمثيَل«)3(.

ميدان  ياسين  اإلمام  اعتربه  المستطير  والشر  الخطير،  التأثير  ولما كان لإلعالم هذا 
جهاد بعد ميدان التعليم، فقال: »ميدان المعركة الجهادية المتواصلة المدرسة والجامعة 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 136/1.
)2(  إمامة األمة، م س، ص194ــ195.

)3(  نفسه، ص203.
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والتلفزيون وشبكات االتصال الغازية العُقوَل والنفوس والبيوت واألسر والمجتمعات 
والِقَيَم عرب األقمار الصناعية والصحون المقعرة واألنرتنيت وما يجد غدا وبعد غد من 

بالٍء ذكي، ظاهر وخفي«)1(.

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
عالم � : دور الإ ي

املطلب الثا�ن

يؤمن اإلمام ياسين أن أجهزة اإلعالم ما هي إال وسائل يمكن التحكم هبا تبعًا للغايات 
واألهداف، فكما استخدمت للفساد وشيطنة اإلنسان، فيمكن أسلمتها وتوجيهها لخدمة 
ألهنما  شيطانيَّان  وفنٌّ  »أجهزٌة  فيقول:  العظيمة،  اإلسالمية  والغايات  النبيلة،  األهداف 
استُعِمال ألهداٍف شيطانية، فإذا انتزعناهما من يد العدو، وشهدا شهادة اإلسالم، فمن 
الخير، وتحبيب  لتبليغ رسالة  الوسائل جدَوى  أكثُر  ُتستعمل  استعماُلهما كما  الممكن 

الحق، والتنفير من الباطل«)2(. 

ولما كانت الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإن اإلمام ياسين يرى ضرورة المنافسة يف 
بين  ها  أُشدِّ المنافسُة على  الباطل، »وستكون عندئذ  الميدان والمزاحمة فيه ألهل  هذا 
اإلعالم اإلسالمي يف الدولة اإلسالمية وبين اإلعالم الجاهلي العالمي«)3(، وأال نضع 
ُة ِجناية نجني على األمة إن وضعنا وسائل اإلعالم يف يد  اإلعالم يف أيدي المنافقين »أيَّ

منافقين أو ُمَهرجين«)4(.

وهنا أسلط الضوء على دور اإلعالم يف التغيير االجتماعي من خالل مكتوبات اإلمام 
ياسين يف النقاط الموالية:

1ــ أول السعي يف ميدان اإلعالم محاولة أسلمته وتطهيره من رجس الجاهلية« وليس 
بوسائل  والناظر  السامع  انتباه  لجْلب  العالمية  المباراة  الدخول يف  مندوحة عن  من  لنا 

1997م،  ط1،  البيضاء،  الدار  األفق،  مطبوعات  والمستقبل،  الماضي  مع  حوار  السالم.   عبد  )1(  ياسين، 
ص338.

)2(  نفسه،  ص194ــ195.
)3(  نفسه، ص194ــ195.

)4(  نفسه، ص204.
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بين  الصلة  قطَع  وإنَّ  ذلك.  ونحو  ونشيد  مسرح  من  وتقنياته،  وفنونه  الحديثة  اإلعالم 
أشكال اإلعالم التي يتيحها التقدم العلمي التكنولوجي وبين مضموهنا الجاهلّي الدوابي 
قطعًا مفاجئا ال يتيسر إن أردنا االحتفاظ بسمع السامع وبصر المتفرج، وهما كل زيد 
وعمرو من المسلمين وذراريهم. واإلذاعة اإلسالمية والتلفزيون اإلسالمي الَلذْين ُيْتَلى 
َة الناس  منهما القرآن والوعظ بالِجد الالزم قد يستمع إليهما المتقون ساعًة، لكنَّ عامَّ
رَّ سريعا إلى محطة َمَرٍح ولهو تؤنس نفوسا تغذت »تربيتها الفنية« بذلك الِغذاء  تدير الزِّ

حتى أْصبَح جزءًا من ماهيتها)1(.

يستعمل  »أن  اإلمام:  يقول  الدعوة،  بالغ  هي  األولى  اإلسالمي  اإلعالم  وظيفة  2ــ 
الدعوة  لتبليغ  اإلخراج  وفن  المطبوع  والحرف  واللون  والصورة  الصوت  سلطان 
هبا  تنطبع  حتى  األساليب  بشتى  والعقول  واألنفس  واألبصار  األسماع  على  وترديدها 

األخالق واألفكار والسلوك«)2(.

أحسـنا  إذا  والتأثيـر  التعليـم  وسـائل  أهـم  مـن  اإلعـالم  يعتـرب  العصـر  هـذا  ويف 
البيـوت  يف  النـاس  مالييـن  هنـاك  ألن  والمضمـون،  الرسـالة  حيـث  مـن  اسـتغاللها 
واألماكـن المختلفـة يتابعـون ويشـاهدون البـث الفضائـي، ومـا كانـت الرسـالة لتصـل 
لمثـل هـذا العـدد الكبيـر لـوال تكنولوجيـا االتصـال الحديثـة » وإن الَخطابـة، والتمثيَل، 
والصـورة، والنشـيد، واللـوَن إذا عالجهـا الفـن اإلعالميُّ مـن زاوية إسـالمية، وبمعايير 
َلِمـْن أهـم وسـائل التعليـم والرتبيـة  إسـالمية، وسـخرهما المؤمنـون لغايتنـا وأهدافنـا 

العـام)3(. الـرأي  وتسـديد 

بجاذبية  إخالل  دون  اإلعالمية  الرسالة  بمضمون  باالهتمام  اإلمام  أوصى  ولهذا 
التي يحملها، وُيَشوُش  الرسالَة  الشكُل اإلعالميُّ  ُيْفِسُد  الشكل واإلخراج، فقال: »أال 

عليها، وُيلِهي الناظَر والسامَع والقارَئ عن المضمون«)4(.

)1(  ياسين، عبد السالم. اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م، 352/2.
)2(  إمامة األمة، م س، ص197.

)3(  نفسه، ص194ــ195.
)4(  نفسه، ص197.
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3ــ تنويع الرسالة اإلعالمية حتى ال يمل المشاهد، وأن تشتمل الربامج على النشيد، 
والمسرح، والقصة الهادفة، واألدب الرفيع، وغيرها من الفقرات التي هتدف إلى رقي 
اإلنسان المسلم يف دنياه وأخراه، يقول اإلمام:« يكون اإلعالم فيه )المسار اإلسالمي( 
مسموعة  كلمة  للمسلمين  فيه  وتكون  الصالح،  العمل  إلى  ُحداًء  والفن  واألدب 
واألغنية  المسرحية  فيه  وتكون  القسمات،  جذاب  الصورة  مبثوث  حضاري  ونموذج 
ليوحدوا  األرض  أهل  إلى  السماء  جو  من  نداء  الشيطان-  رجس  من  تطهيرها  -بعد 
لعباده  التي أخرج  اهلل  بزينة  الغرور، متمتعين  دار  اهلل، ويكرموا اإلنسان، ويتجاَفوا عن 
والطيبات من الرزق، تاركين زينة الشيطان وتبذير الشياطين ودعارة األدب الخليع«)1(.

الخطة  من  يتجزأ  ال  جزًء  القرآن  وترتيل  والمواعظ،  الجمعة،  خطب  تكون  أن  4ــ 
الهداية،  تكون سببًا يف  علَّها  الوسائل  بكافة  والعقول  القلوب  إلى  للوصول  اإلعالمية 
والتعلم، والتذكير باهلل تعالى، و«على الواعظ األول والمربي األول يف الدولة اإلسالمية 
وهو اإلمام أن يستعمل وسائل اإلعالم لنشر خطبة الجمعة والعيدين وليتصل االتصال 
الدائم والقريب باألمة، يشد بذلك ويعضد االتصال اليومي مع العامة ومع رجال الدعوة 

والرتبية«)2(.

َدْوره  الصحيح، والتخلي عن  انحراف اإلعالم عن مساره  ياسين من  وحذر اإلمام 
م  ينوِّ أال  يجب  اإلسالمي  »اإلعالم  فقال:  الطريق،  ة  جادَّ عن  والعدول  به،  الَمنُوط 
المسلمين وال يأمرهم بالمنكر بأباطيل الروايات التمثيلية التي تمجد الزنى وال بالدعاية 
والتهويل«)3(،  بالتهييج  وال  للحاكم  الكاذبة  بالدعاية  وال  الرتفية،  االستهالك  لسلع 
ليُبثَّ  ال  الشبهات،  وَيرد  هها،  ليشوِّ ال  الحقيقة  ويبيِّن  ليهِدم،  ال  لَيبني  ُوجد  فاإلعالم 

ج األباطيل والشائعات. المنكرات وُيروِّ

إن اإلعالم من أهم الوسائل المعاصرة التي لها َدور كبير يف تكوين الهوية اإلسالمية 
لألفراد والجماعات، وترسيخ االنتِماء، وتعزيز الروح المعنوية، وتقوية العزائم، فاألمة 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 138/1ــ139.
)2(  إمامة األمة، م س، ص204.

)3(  نفسه، ص196.
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اإلسالمية تحمل مسؤوليات جسام، وتقاوم أعداء لئام، وهذا يوجب على إعالمها رفع 
الهمم، واالنتقال هبا من مواطن الهزل إلى الجد، ومن الكسل إلى العمل، ومن اليأس 
إلى األمل، وأن يحارب عوامل الوهن، ويحرضهم على الدفاع عن حقوقهم اإلنسانية، 
والعطاء،  البذل  أخالق  ويعزز  المنهوبة،  وأرضهم  السليبة،  ومقدساهتم  وكراماهتم، 

ومعاين العزة والفداء؛ ألنه ما ترك قوم الجهاد إال ُذلوا.



75

: ي
الفصل الثا�ن

ن س�ي مام عبد السالم �ي عي عند الإ
مقومات التغي�ي الجامة

يقوم مشروع اإلمام عبد السالم ياسين على أساس رؤية تجديدية مستوعبة لتاريخ 
المسلمين أحداثًا وتراثًا، وتجارب العمل اإلسالمي المعاصر، ترنو إلى تحقيق الوعد 
إلى  المسلمين  ياسين  اإلمام  فدعا  النبوة،  منهاج  على  الثانية  الخالفة  بإقامة  النبوي 
اكتشاف المنهاج النبوي؛ ليكتشفوا إسالمهم، ويتحركوا يف حياهتم العامة والخاصة وفق 
هدي القرآن والسنة، وعلى هذا عرض اإلمام ياسين نظريته يف التغيير التي أطلق عليها 
عزة  وتوطين  الفرد  بناء  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تجربة  ألصول  مجددًا  عرضًا  النبوي(  )المنهاج 
األمة المسلمة، وإعادة صياغة اإلنسان الفرد وتربيته وترقيته يف مدارج اإليمان، ومعارج 
اإلحسان، فالرتبية هي غاية هذا المشروع وال سبيل للتغيير بدوهنا، وبناء الجماعة التي 
تحمل هم التغيير، وتسعى جاهدة لبعث السواد األعظم للمشاركة وفق خطة مرسومة 

وواضحة المعالم، تسير على سنة التدرج برفق وتؤدة إلحقاق الحق وإبطال الباطل. 

يف  نظريته  ياسين  اإلمام  عليها  بنى  التي  األساسية  للمقومات  بيان  الفصل  هذا  ويف 
المباحث التالية: 

•  المبحث األول: التعبئة الرتبوية للتغيير االجتماعي.
•  المبحث الثاين: اسرتاتيجية التخطيط للتغيير االجتماعي.
•  المبحث الثالث: التدرج، وأهميته يف التغيير االجتماعي.
•  المبحث الرابع: الرفق ونبذ العنف يف التغيير االجتماعي.
•  المبحث الخامس: مشاركة العامة يف التغيير االجتماعي.

•  المبحث السادس: عقبات يف طريق التغيير االجتماعي





77الفصل الثاين: مقومات التغيير االجتماعي عن االمام عبد السالم ياسين

ول:
أ
املبحث ال

عي
بوية للتغي�ي الجامة التعبئة ال�ة

تعد الرتبية المدخل األساسي إلصالح األمة، وإعادة بنائها على نحو يجعلها مؤهلة 
الحضاري  المشهد  صياغة  يف  والمساهمة  اإلبداع،  على  وقادرة  التاريخ،  يف  للفعل 
بالرتبية المالئمة  الكوين، فالمدّقق يف تواريخ األمم يجد أّن هنضتها كانت يوم اغتنائها 
لزمنها وبيئتها، وقد ركز اإلمام ياسين على الدور الجوهري للرتبية يف مشروعه التغييري، 
مبينًا أهنا أساس النهضة، وبداية القومة، وال يمكن أن يتحقق تغيير اإلنسان بدوهنا، ويف 
ياسين  اإلمام  عند  ومجاالهتا  ووسائلها،  وأهميتها،  الرتبية،  لمفهوم  بيان  المبحث  هذا 

باعتبارها ُلبَّ منهجه التغييري. 

. ن س�ي مام �ي ا عند الإ بية، وأمهي�ة وم ال�ة ول: م�ن
أ
املطلب ال

المشروع  إيمانية مفتاح هذا  تربية  ياسين، وتربيته  التغيير عند اإلمام  اإلنسان محور 
التغيير،  يف  وأهميتها  الرتبية  مركزية  له  يتبين  ياسين  اإلمام  كتبه  لما  والمتأمل  الكبير، 
على  إضاءة  يلي  وفيما  المتعددة،  الرتبوية  العملية  لزاويا  اإلمام  نظر  عمق  ويكتشف 

المفهوم واألهمية.

. ن س�ي مام �ي بية عند الإ وم ال�ة : م�ن
ً
أول

وهذه إطاللة على مفهوم الرتبية عند اإلمام ياسين، كالتالي:

1ــ الرتبية تزكية: »العملية عملية تربية بمعنى المعالجة الدائمة بمعنى التزكية، ولفظ 
التزكية تشير إلى تحول من خبيث إلى طيب، ومن ذل إلى عز، فالتزكية تمريض واحتياج 
أود  يقيم  عام  تمريض  إلى  وأساسًا  أواًل  احتياجها  يتضمن  شامل  تجديد  إلى  األمة 

األرواح ويزكيها«)1(. 

)1(  ياسين، عبد السالم. اإلسالم بين الدولة والدعوة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1972م، ص69.
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الرتبية  مستمر.  وتصعيٌد  إراديٌّ  صعود  الرتبية  والطموِح.  اإليمان  تنميُة  »الرتبية  2ــ 
تعبئة  فتيٍل،  إشعاُل  والعقل،  القلب  يف  ِزناٍد  َقْدُح  الرتبية  وتقريب  الكمال  من  اقرتاٌب 
اهلل  ينفع  ُمتكامٍِل  بجْهٍد  العاملون  فيها  َيْعَمل  اجتماعية  لتندمج يف حركية  فردّيٍة  طاقاٍت 

به األمة«)1(.

3ــ »والرتبية عمل يسبقه علم. الرتبية تنمية وارتفاع: إسالم، فإيمان، فإحسان«)2(.

الحياة  لجوانب  ممتدة  شمولية  وأعطته  المفهوم  أثرت  المتعددة  التعريفات  هذه 
الرتبية من حيث هي عملية تعليم بغرض تقويم  المختلفة، فهي تتكامل لتجلي حقيقة 
السلوك، والوصول بالفرد إلى تغيير فكره الداخلي، وقناعته، وميوله، وتحديد أهدافه، 
واالرتقاء بقلبه إلى الغاية اإلحسانية، وهي ترسم لنا الشخصية التي يريد اإلمام ياسين 

أن يصنعها من خالل المنهاج النبوي.

. ن س�ي مام �ي وع الإ ي م�ش
ن

بية � : أمهية ال�ة
ً
نيا �ش

عملية  يف  الفعال  لدورها  خاصة  وعناية  كبيرًا،  اهتمامًا  الرتبية  ياسين  اإلمام  أولى 
التغيير، وبناء اإلنسان الجديد روحًا، وعقالً، وجسمًا، ويمكن إجمال أهمية الرتبية يف 

النقاط التالية:

1ــ الرتبية عماد التغيير ومحوره يف مشروع اإلمام ياسين، ويرى رحمه اهلل أن قانون 
التغيير مبني على الرتبية، فيقول: »وإن قانون التغيير اإللهي قائم على الرتبية، تربية بشر 
لبشر تربية تعيد الناس إلى الفطرة ويربيهم هبا ربانيون هم رسل اهلل ثم أنبياؤه بعد رسله 
أن مصدر  يدلنا على  اهلل  بقوله: »ففرقان  المعنى  أنبيائه«)3(، ويؤكد هذا  بعد  أولياؤه  ثم 
التغيير ما نحدثه نحن يف أنفسنا من تحول. وإن رسول اهلل علمنا أن التحول النفسي من 
اإليمان للكفر يحدث بعامل الرتبية فنفهم أن التحول المعاكس يحدث أيضا بالرتبية«)4(، 

)1(  حوار مع الماضي والمستقبل، م س، ص100.
)2(  نفسه، ص84.

)3(  اإلسالم غدًا، م س، ص597ــ598.
)4(  نفسه، ص595.
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ومن يستقرأ منهج القرآن يف التغيير يتبين له أهمية الرتبية وموقعها يف تغيير ما باإلنسان؛ 
لهذا جعل اإلمام لها األولوية المطلقة يف منهجه للتغيير، »إهنا األسبقية المطلقة للرتبية. 
ويقَبُلُه،  للتلقي،  يتعرض  ناشئ  لجيل  سالم  جيل  يورثها  وفطرة  وأمومة،  أبوة  والرتبية 
وهي  التغيير،  منهج  يف  الصدارة  مكانة  لها  فالرتبية  ويرتوي«)1(،  ويرشف،  ويمتص، 
الحرفة والوسيلة »لتغيير اإلنسان حتى يتبنى موقفًا ونظرة وإرادة تتعالى على الظرفيات 
التاريخية، وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة التي تحيطنا هبا سياسة المنـزل اإلقليمي 
الصغير، وذهنية الهوية التجزيئية... والتغيير العميق الذي يتم بواسطة الرتبية واإلقناع ال 

يمكن أن يعاش إال بعد مخاض عسير«)2(.

المجموع،  يف  لالنخراط  الفرد  تؤهل  التي  السليمة  بالرتبية  مرهون  النجاح  إن  2ــ 
وتمّكنه من آليات التفاعل مع الواقع والتأثير فيه والتّأثر به، فيصبح الفرد رافدًا من روافد 
النشاط االجتماعي الخالّق، وعنصرًا يساهم فعليًا يف الصالح العام، فيقول: »إن عضو 
جماعة المسلمين المجاهد إذا كان يف مستوى اإليمان واإلحسان هو لبنة البناء، فعلى 
نوعية تربيته يتوقف نجاح القومة اإلسالمية يف القطر والعالم«)3(؛ ولهذا اعتربها اإلمام 
وال  تجديد  وال  تربية  وجود  دون  يرتجى  تغيير«  فال  التغيير،  منهجية  يف  أساسيًا  ركنًا 
خالفة والقلوب بعيدة عن اهلل، والحديث عن الخالفة وتجديدها هذر إن لم يسبق قيام 

الخالفة تربية إسالمية »)4(.

فهي  التغييرية،  الجماهيرية  القاعدة  لبناء  الضرورية  المقومات  من  الرتبية  تعترب  3ــ 
تعمل على صياغة اإلنسان، وتمتين العالقات بين أفراد المجتمع، وتكثير سواد األمة، 
اإلحياء  وهذا  الرتبية،  »هبذه  والسياسي  االجتماعي  الميدان  يف  الفاعلة  القوة  وتكتيل 
ُنَكتُِّل قوًة إلبطال الباطل، ثم نتمم العملية يف ظل دولة القرآن، ونستمر فيها، ونوسعها، 
على  الحاكم،  مراقبة  على  بنفسه  زمامه  مسك  على  القدرة  األعظم  السواد  لَيكسب 

)1(  سنة اهلل، م س، ص264.
)2(  اإلسالم والحداثة، م س، ص325.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص 20.
)4(  ينظر: اإلسالم بين الدولة والدعوة، م س، ص48، بتصرف.
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محاصرة المنكر ومحاربته، على اليقظة الدائبة، والمشاركة الفعالة يف كل صغيرة وكبيرة 
من أمر المسلمين«)1(.

يقول  النصر،  تحقيق  ويمنع من  للفشل،  كله  المشروع  يعرض  الرتبية  الخلل يف  4ــ 
فشل  ثم  ومن  التنظيم،  يف  خلل  عنه  ينتج  الرتبية  يف  يحدث  الذي  الخلل  إن   « اإلمام: 
اإلنجاز  على  وقدرة  ودراية  خلق  ومتانة  إيمان  عمق  الرجال،  قوة  فعلى  كله.  الجهاد 
يتوقف نجاح العمل »)2(، ويقول أيضا: »الرتبية بداية السير، فمتى كانت متينة على هدى 
اهلل من  ننتظر نصرًا من  أن  الرتبية فال يصح  أخللنا يف  الجهاد ممكنًا، وإن  اهلل كان  من 
المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم، فسرعان ما ينقلب العمل اإلسالمي يف النية عمالً 

حزبيًا سياسيًا يف الفعل«)3(.

ولمنع وقوع الخلل دعا اإلمام إلى »تربية متوازنة« تلك الرتبية اإليمانية التي ال تقصر 
لب  من  الخالية  الجوفاء  الحركية  غثاء  من  تجعله  المجاهدين وال  درجة  بالمؤمن عن 
التي تجعل من جندي اهلل عارفًا باهلل مجاهدًا يف  المثلى هي  اإلحسان. يقول: »الرتبية 
سبيله، فمن المتصدين للجهاد من هم يف حماس إيماين دون الصدق. ومن أولياء اهلل 
من اعتزل الناس فال يحدث نفسه بإحياء غيره فضالً عن إحياء أمة«)4(، ويقول: »االلتزام 
اإلسالمي اإليماين اإلحساين ليس كااللتزام السياسي، فهذا ال يحتاج إال لرتبية الفكر، 
الجماعة،  اندماجًا عاطفيًا وفكريًا وحركيًا يف جسم  فيريد  المؤمنين  الدخول مع  أما 

اندماجًا ال ينقطع بانتهاء الحياة الدنيا بل يمتد إلى الحياة األبدية«)5(.

حساب  على  الحزبية  السياسية  بالتعبئة  االنشغال  من  التحذير  أشد  اإلمام  ويحذر 
الرتبية اإليمانية الروحية التي يتجاوب فيها القلب مع ذكر اهلل، وتسري يف الروح فتطلقها 
من عقالها، وتغوص يف أعماق النفس لتسمو هبا عن انحطاطها، وتكشف داءها، فيقول: 

)1(  إمامة األمة، م س، ص32.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 51.

)3(  نفسه، ص 14.
)4(  نفسه، ص 132.

)5(  نفسه، ص 13.
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قيادة  شيء،  يف  اإلسالم  من  هو  ما  سياسي  تحزب  إيمانية  تربية  بال  والحركة  »التنظيم 
التحليل  للتيه،  القافلة  تقود  عليه  والتوكل  اهلل  حب  من  فارغ  والقلب  باإلسالم  تنطق 
السياسي والفقه الفكري دون ذكر اهلل، والخشوع الدائم بين يديه، هذيان على مستوى 
هذيان العالم. الحركة دون معرفة النفس وأمراضها وعالجها هوس، استيقظ واعلم أن 
المنهاج النبوي هو ذاك الصراط الذي تضع فيه قدميك على قدمي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. هو 
نعمته  كتابه  يف  عليك  وقص  عليهم،  اهلل  أنعم  بالذين  يلحقك  الذي  المستقيم  الصراط 

عليهم، وتفضيله إياهم، ونصره دعوهتم. ثم حسن لك رفقتهم«)1(.

إن الرتبية المؤصلة والموصلة إلى اهلل تجعل المرء يعيش يف نسائم القرب من ربه، 
الدونية، هذه الرتبية إذا ما  ترفرف روحه يف آفاق الطهر، وتستعلي على لذات األرض 
بعد  الحياة  تغير وجه  الجماهير، وتجسدت سلوكًا يف حياهتم  سرت روحها يف قلوب 

ذلك بجهودهم وجهادهم.

. ن س�ي مام �ي ا عند الإ ال�ة بية، وحمب : وسائل ال�ة ي
املطلب الثا�ن

الحياة،  لجوانب  الشاملة  ومجاالهتا  للرتبية  المتعددة  الوسائل  المطلب  هذا  يتناول 
كما يلي:

. ن س�ي مام �ي بية عند الإ : وسائل ال�ة
ً

أول

لبناء  الشمولية  تحقيق  يف  تتكامل  بحيث  ياسين  اإلمام  عند  الرتبية  وسائل  تعددت 
الشخصية الفاعلة والمؤثرة على مستوي الفرد والمجتمع، ومن هذه الوسائل: )2(

ِخِر 
آ
ال َيْوِم 

ْ
َوال  ِ

َّ
لل �بِ آَمَن  َمْن   ِ

َّ
الل  

َ
َمَساِجد َيْعُمُر  ا  َ َّ 1ــ عمارة المسجد: قال اهلل تعالى:﴿ِإ�ن

نعمر   ،)3(﴾ َ ن ْهَتِد�ي ُ الْ ِمَن  وا 
ُ
ون

ُ
َيك  

ْ
ن

َ
أ  

َ
ِئك

َ
ول

ُ
أ َعَس 

َ
ف  َ اللَّ ِإل   

َ
ش

نْ َ �ي  ْ َولَ  
َ
ة

َ
اك الزَّ  

َوآ�ةَ  
َ
الة الصَّ اَم 

َ
ق
َ
َوأ

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 457.
)2(  الفراك، أحمد. وآخرون، اإلمام عبد السالم ياسين، جوانب تجديدية من فكره ومشروعه إلحياء األمة، 

مطبعة دعاية، سال، ط1، 1435هـ/2015م، ص41
)3(  سورة التوبة: 18.
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المساجد، ومنها ننطلق يف سبح النهار بروح إيمانية جهادية مسجدية. 

2ــ األسرة اإليمانية: بما توفره من فضاٍء للحفاظ على الفطرة ووقايتها من االعوجاج 
الجادة  عن  وتحيد  َتْعَوجُّ  أو  الفطرة  َوَتستوي  هلل،  الوجه  إقامة  فـ»الفطرة  والطمس، 

بالرتبية«)1(

3ــ مدارس القرآن: وهي محاضن خاصة بتعلُّم كتاب اهلل تعالى وتعليمه ومدارسته 
َمُه«)2( َم الُقْرآَن َوَعلَّ والتخلق بأخالقه. ففي الحديث: »إِنَّ َأْفَضَلُكْم َمْن َتَعلَّ

االتباع  بنية  فيه  والتفقه  الشريف،  النبوي  الحديث  لقراءة  الحديث:  مجالس  4ــ 
للمصحوب األعظم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

5ــ مجالس النصيحة: وهي »مجالس مفتوحة يف وجه الراغبين يف مقامات اإلحسان 
من المؤمنين المتحابين يف اهلل المتجالسين فيه المتناصحين فيه، لتحقيق معاين »الدين 
النصيحة« لّله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم. ويف هذه المجالس يتم تدارس 
اإلحسان  وُكتب  عليهم،  اهلل  رضي  الكرام  الصحابة  وسير  وتفسيره،  الكريم  القرآن 

والمنهاج والتنوير«)3(. 

الحديث  سماها  تعالى  اهلل  بذكر  خاصة  مجالس  وهي  الذكر:  مجالس  6ــ 
على  والصالة  اهلل(  إال  إله  )ال  الطيبة  والكلمة  االستغفار  الجنة«؛  بِـ»رياض  النبوي 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص والدعاء. 

7ــ الرباطات التربوية: وهي مجالس دورية ترتاوح مدهتا بين »رباط بين الِعشائين« 
أي بين صاليت المغرب والعشاء يف المسجد، إلى »الرباط األربعيني« الذي يدوم أربعين 
النفس على االجتهاد يف  لتوطين  إلى ذلك سبيالً، وُتخصص مواده  يومًا لمن استطاع 

كر وقراءة القرآن الكريم والدعاء.  طاعة اهلل تعالى بالصيام والقيام والذِّ

)1(  اإلحسان، م س، 80/1.
)2(  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم5028.

)3(  الفـراك، أحمـد. وآخـرون، اإلمـام عبـد السـالم ياسـين، جوانـب تجديديـة مـن فكـره ومشـروعه، م. س، 
ص 42.
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ولَيتعهد المؤمن والمؤمنة بذرة اإليمان وينمياهنا حتى تكون يف حياهتما اليومية معالم 
ُترسخ القدم يف زمن العبادة والجهاد، لزمهما الحفاظ على »يوم المؤمن وليلته« تنظيما 
م  فيقسَّ الغفالت،  التسيب يف األوقات وإلف  آفة  للنفس وتخلصًا من  للوقت وضبطًا 
الوقت على مجموعة أعمال يراعي فيها أوقات األسرة والكسب والتحصيل العلمي، 
وأوقات الذكر والصالة على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتالوة القرآن الكريم وحفظه، واالستغفار 

والتسبيح، وأوقات الدعوة إلى اهلل والجهاد يف سبيله«)1(.

. ن س�ي مام �ي بية عند الإ الت ال�ة : حمب
ً
نيا �ش

إلى  للوصول  الرقي  هي  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  اإلحسانية  اإلسالمية  الرتبية 
اإلحسان، ولتحقيق هذا الهدف ال بد أن يكون للفرد مجموع طيب من شعب اإليمان، 
والتي قسمها اإلمام عبد السالم ياسين إلى عشر خصال ليكون مقتديًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، مجسدًا 
للنموذج السلوكي القرآين، وهذه الخصال العشر عمدة التغيير الرتبوّي وركيزته؛ ألهنا 
تسمو بالفرد يف عالقته مع رّبه، ودينه، ونفسه، ومجتمعه، وتقوده إلى تحقيق االستخالف 

يف األرض، والفوز بالنعيم المقيم يف اآلخرة، وهي بإيجاز:

1ــ »الصحبة والجماعة: الصحبة يف اهلل محبة يف اهلل وتآٍخ وتراحم يرتفع هبا الوافد 
علينا يف درجات حب اهلل وحب رسول اهلل. والجماعة تنظيم. ال يمكن أن تجابه قوى 
التنظيم وضوابطه ومسؤولياته مع ليونة  الكفر والظلم وأنت شتات ورفات. ويختصم 
تأليف القلوب فال يثبت يف الميدان إال كل قوي اإليمان، يمنعه من التساقط الثقة باهلل، 

وحسن الظن بعباد اهلل، والصرب على أذى اإلخوة واألعداء يف ذات اهلل.

2ــ الذكر: الذكر توحيد المعبود، وإفراده بالعبادة، والمواظبة على العبادة، والخشوع 
الصدق  لها  إلى اهلل إن كان  المؤمنين والمؤمنات عبادة تقرب  العبادة. كل حركات  يف 
حاديًا، والصواب ضامنًا، والتقوى شافـعًا. »إنما يتقبل اهلل من المتقين«. فمن زعم أنه 
ينال من اهلل رضى وقبواًل بالتجمعات والمجادالت يف ساحة العرض، والعبادة مرتوكة، 

والذكر نغماٌت تردد الشعارات اإلسالمية يف زعمها، فإنما هو بالٌء وخسران. 

س،  م.  ومشروعه،  فكره  من  تجديدية  جوانب  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  وآخرون،  أحمد.  )1(  الفراك، 
ص 42.
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تميًزا  أربعة  بأخالق  والمنافقة  المنافق  عن  والمؤمنة  المؤمن  يتميز  الصدق:  3ــ 
َخالًِصا،  ُمنَافًِقا  َكاَن  فِيِه  ُكنَّ  َمْن  َأْرَبٌع   « المراقب:  المالحظ، وحدس  ال تخطئه حواس 
َوإَِذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ إَِذا  َيَدَعَها:  َحتَّى  نَِفاٍق  ِمْن  ٌة  َخلَّ فِيِه  َكاَنْت  ِمنُْهنَّ  ٌة  َخلَّ فِيِه  َكاَنْت  َوَمْن 
َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر«)1(. هكذا هو يف توصيف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
ال ينطق عن الهوى. منافق من الدركة االبتدائية من نشأ يف الحفرة ولم يتحرر من جاذبية 
البؤرة. منافق من الدركة السفلى من مرد على النفاق وهو يزعم أنه تاب، وَتَقنَع بقناع 

اإلسالم يغالط األصحاب.

المستكربين  أنانية  ُمقابَل  ة.  وُفُتوَّ البذل: عطاء وسماحة وكرم ومساعدة وخدمة  4ــ 
والرتّفِع، والتنطِع، والحرِص الجشع، والصمم عن بؤس البائسين، وحاجة المحتاجين. 
المعادن الِخسيسة ال تعطي، إنما تطمع. ال ُتواسي، إنما تلتوي وتتقاعس. الهتُبُّ لنجدة، 

إنما تتدثر برَداء عافية الُجبناء العاقِّين.

نا على واجباتنا  5ــ العلم: العلم ما قربنا إلى اهلل، وما بصرنا بمصيرنا إلى اهلل، وما دلَّ
خ خطانا اتباعا واحرتاما لسنة رسول اهلل. ثم العلم والفقه يف أصول  من قَِبل اهلل، وما رسَّ
الدين وفروع العبادات. ثم العلوم اآللية الضرورية يف الحياة مما أنتجته العقول، ورتبته 
تجربة اإلنسان، واكتسبه الجاّدون يف ُنشدان الحكمة، أنى وجدوها فهم أحق هبا. العلوم 
اآللية سالح ضروري لمن وطَّد النفس على خوض غمار المواجهة مع باطٍل مستكربٍ 
يف األرض. َتعود هذه العلوم وباال وطاعونًا إن َحَمَلت يف أوانيها معاينَ الكفر، وفلسفة 

الزندقة، وديَن اإللحاد.

6ــ العمل: اإليمان تصديق بالجنان، وشهادة باللسان، وعمل باألركان. الذين آمنوا 
ْم َوُحْسُن  ُ و�ب لَ

ُ
اِلاِت ط وا الصَّ

ُ
ل ِ

َ
نَ آَمُنوا َومع ِذ�ي

َّ
إنما يعرفون بالعمل الصالح. قال اهلل تعالى: ﴿ال

َمآٍب﴾)2(، عاملون للدنيا هم من العاملة الناصبة التي تصلى نارًا حامية. أولئك المنافقون 

فيها  يرزقون  الجنة  يدخلون  أولئك  مؤمنون،  المراؤون. وساعون لآلخرة سعيها وهم 

)1(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان: باب بيان خصال المنافق، رقم 58.
)2(  سورة الرعد: 29.
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اهلل،  وجه  إلى  والنظر  اهلل،  من  بالقرب  والفوز  اهلل  رضى  لنيل  وساعون  حساب.  بغير 
أولئك هم المحسنون. واهلل يحب المحسنين.

الجاهلية ومخابر  التميُّز شكالً ومضمونًا عن مظاهر  ْمت  السَّ الحسن:  السمت  7ــ 
القرآن، ال  تْمَتُح من معين  الحسن أن تكون لغة خطابنا ومعاين مذهبنا  السمت  الفتنة. 
لم  إن  الفلسفات واإليديولوجيات، وكلماُتها، وعباراُتها.  إفرازاُت  الوحي  بنبع  تمتزج 

َنْحَتِرز يف التميُّز نجد نفسنا يوما وقد ُذبنَا يف جسم الجاهلية وُغصنا يف َمَرق الفتنة.

التُّؤدة صرب وِرفق وطوُل نفس، وتحّمٌل لألذى، وشفقة على المؤمنين،  التؤدة:  8ــ 
الكافرين  على  وصاعقة  المسلمين  على  رحمًة  تكون  كيف  الكافرين.  على  وغلظة 

والمنافقين؟.

9ــ االقتصاد: االقتصاد توُسٌط رفيق، وسير حثيث، وخطًى يف الدنيا ال تزيغ بك عن 
قصدك األخروي ومطلبك اإلحساين.

10ــ الجهاد: الجهاد يف ُعرف الجاهلين جهاد السيف وانتهى السؤال. وكأنَّ اإلسالَم 
نقمٌة على بني اإلنسان. إن بادؤوك بالعنف وغّرروك بالمزاعم الديموقراطية ثم صفعوا 

إرادة الشعب ونّكلوا بالمؤمنين فالسكوت هوان والدفاع عن النفس واجب.

لتبني جيال  الديار  الباطل يف  الكفر وصروَح  معاقل  تنُْقُض  فمطاولة  البناء  أما جهاد 
مات حياة)1(. وعقلية، وإيمانا، ونمط حياة، ومقوِّ

وتتضمـن الخصـال العشـر سـبعًا وسـبعين شـعبة مـن شـعب اإليمـان كمـا حصرهـا 
الحليمـي والبيهقـي،« فلكثـرة العـدد نقسـم الشـعب يف تصنيفها إلى عشـر فئـات، تكون 
كل فئـة منهـا خصلـة، لتقـارب موضوعهـا ومغزاهـا اإليمـاين ومرماهـا السـلوكي«)2(، 
وهـذه الخصـال بشـعبها تشـكل روافـد أساسـية مـن روافـد هنـر اإليمـان علـى السـالك 
والحركـة،  والعاطفـة،  العقيـدة،  علـى  لشـمولها  هبـا؛  يتحلـى  أن  اإلحسـان  مقامـات 
والسـلوك، يقـول اإلمـام: »وسـائر شـعب اإليمـان البضع والسـبعون، ركائز سـلوكية ال 

)1(  ياسين، عبد السالم. رسالة تذكير، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1ــ1995م، ص13ــ26. بتصرف.
)2(   المنهاج النبوي، م س، ص119.
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يمكـن لطامـح يف مقامات اإلحسـان وسـلوك طريـق العرفان أن يتجاوزهـا أو أن يتنكبها 
إال كان كمـن يبنـي علـى غيـر أسـاس«)1(، وهـي بمثابـة »المضمـون الـذي يتجسـد فيـه 
اإليمـان طريقـًا إلـى اهلل، وحـالً لمشـاكل المجتمع واألمـة، ومنهاجًا للحكـم، وتنمية، 
وسياسـة«)2(، وهـي »طاقـة النهـوض لموعـود اهلل بقيـام الخالفـة علـى منهـاج النبـوة، 

ووحـدة المسـلمين يف العالـم«)3(.

عند  وااللتزام  اإليمان  ونسبية  الفردية،  القدرات  تفاوت  ياسين  اإلمام  راعى  وقد 
يقول:  الخصال،  إلى اهلل مجموعًا طيبًا من هذه  السالك  يتحصل  أن  الناس، فاشرتط 
»وقد جعلنا كلمة )مجموع( مفهومًا نعني به أن المؤمنين يتفاوتون يف اإليمان وخصال 
الخير، فال ننتظر أن تعطينا الرتبية رجااًل يف نفس المستوى يف كل الجوانب، وال ننشد 
يف إخوتنا الكمال يف كل الفضائل. هنالك االستعداد والقابلية اللذان أودعهما اهلل تعالى 
يف فطرة كل منا، وهناك القدرة على الكسب على التعلم والعمل وبذل الجهد، إلى كل 
ما هنالك«)4(، والتفاوت بين األفراد يف االستعداد والكسب والتحلي بخصال اإليمان ال 
ينفي وال يناقض وحدة السلوك التي تؤدي إلى وحدة الشعور، فتؤدي هذه إلى وحدة 

الوالء)5( 

النبوي  المنهاج  كتابه  يف  عنها  الحديث  يف  النفس  أطال  التي  العشر  الخصال  وهذه 
يقول:  والتنظيم،  الرتبية  دستور  هي  وتنظيمًا،  تربية  متالزمين  جانبين  من  لها  متناواًل 
»الخصال العشر - وتحت كل منها عدة شعب من شعب اإليمان- منهاج تربية، وتنظيم، 

وحكم، وسلوك إلى اهلل. تشمل كل الفرض والنفل والسنة والندب«.)6(

والرتبية اإليمانية والتنظيم الجهادي الذي يريدهما اإلمام ياسين جمع معاين اإليمان، 

)1(  اإلحسان، م س، 253/1.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص117.

)3(  نفسه، ص118.

)4(  نفسه، ص116.
)5(  نفسه، ص118. بتصرف.

)6(  نفسه، ص120.
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ذلك  من  والهدف  والجماعة)1(،  الفرد  مستوى  على  وعباداته،  وعواطفه  وحركاته، 
تحقيق الغايتين: 

ترتبط بمصير  ياسين ألهنا  الغاية اإلحسانية: وهي أهم مقاصد مشروع اإلمام  أوالً: 
ذوي  نظر  ومحط  الغايات،  غاية  »هي  فقال:  الوجود،  من  وغايته  الموت  بعد  اإلنسان 
فقال:  التغييري،  مشروعه  يف  خاصة  أولوية  لها  وجعل  الرجال«)2(،  من  العالية  الههم 
»المطلب اإلحساين أسبق المطالب يف سلم األولويات، ويكون طب القلوب أهم علم، 
وتطبيقه أهم عمل«)3(. وهي: ارتقاء بالمسلم يف مقامات اإلسالم، ثم اإليمان، فمعارج 
اإلحسان، بحيث »يعرف العبد ربه، يتقرب إليه بكل أنواع القربات من أقوال، وأفعال، 
وأحوال، وأخالق، حتى يحبه اهلل، ويدخله يف أوليائه«)4(، ويف موضع آخر عرفها: »أن 
يكون اهلل عز وجل غاية كل فرد من العباد، أن يكون ابتغاء رضاه، والسباق إلى مغفرته 
إلى  والنظر  إليه،  والوصول  لمعرفته،  واإلحسان  اإليمان  مدارج  على  والسير  وجنته، 

وجهه الكريم، منطلق اإلرادة، وحادي المسارعة، وقبلة الرجاء«)5(.

والغاية اإلحسانية عند اإلمام ياسين تشتمل على ثالثة أبعاد:

1ــ »اإلحسان بأن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

والمسلمين  والمساكين  واليتامى  واألقربين  كالوالدين  الناس،  إلى  اإلحسان  2ــ 
وسائر الخلق أجمعين.

3ــ إحسان العمل وإتقانه وإصالحه، سواء العمل العبادي أو العادي أو المعاماليت.

ومجموع هذه الدالالت يعطينا مواصفات المؤمن الصالح يف نفسه وخلقه وتعامله 
مع المجتمع، يعطينا الوصف المرغوب لعالقات العبد بربه وبالناس وباألشياء. عالقته 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص115.
)2(  اإلحسان، م س، 18/1.

)3(  نفسه، والصفحة.
)4(  نفسه، ص8. بتصرف.

)5(  المنهاج النبوي، م س، ص8.



التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين88

ودعائه  ورجائه  وخشيته  مراقبته  عن  يفرت  ال  ذكره  على  حافظ  إن  إحسانية  تكون  بربه 
ومناجاته. هبذا اإلحسان يف عبادة ربه يطيب قلبه وتجمل أخالقه وتصلح نواياه وأفعاله 
وللناس  للمجتمع  ونفعه  فاألقرب.  األقرب  العالم  نفعه  يعم  رحمة  للخلق  فيكون 
يتوقف  بل  فقط،  الفعل  إلى  القصد واإلسراع  النية وجمال  يتوقف على حسن  كافة ال 
أيضا، وبالمكانة المؤكدة على خربته ومهارته وقدرته على إتقان ما هو موكول إليه من 

أعمال«)1(.

ومن رام الصعود إلى مراقي اإلحسان فعليه بتزكية النفس وطهارهتا ظاهرًا وباطنًا. 

الغاية االستخالفية: وهي مطلب تربية المجتمع، وتأهيل األمة لحمل رسالة  ثانيًا: 
الجاهلية،  عن  تحرر  من  لألمة،  الجماعية  »األهداف  يف:  وتتمثل  للعالمين،  اإلسالم 
ونجاح يف االقتصاد، وظهور يف األرض، شروط ضرورية ليسمع اإلنسان تلك الكلمة، 
الثمرة«)2(. والغاية االستخالفية هي موعود رسول  ويقبل ذلك االقرتاح، ويجني تلك 
ُثمَّ  َتُكوَن،  َأْن  َما َشاَء اهَّللُ  ُة فِيُكْم  النُُّبوَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبشارته لنا، كما يف الحديث قال: »َتُكوُن 
ِة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهَّللُ َأْن َتُكوَن،  َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنَْهاِج النُُّبوَّ
َأْن َيُكوَن، ُثمَّ  ا، َفَيُكوُن َما َشاَء اهَّللُ  َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء اهَّللُ 
َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبرِيًَّة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهَّللُ َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها 

ٍة ُثمَّ َسَكَت«)3(. إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمنَْهاِج ُنُبوَّ

الرتبية  يف  ومنهاجه  التغييري  مشروعه  ياسين  اإلمام  بنى  النبوي  الوعد  هذا  وعلى 
والتنظيم، الستعادة الخالفة الراشدة وإقامتها بعد اإلطاحة بالملك الجربي. 

ووْعُد اهلل تعالى عباده المؤمنين باالستخالف والتمكين يف األرض مشروط باإليمان 
اإلحسان  روح  مستصحبًا  صالحًا  العمل  يكون  وأن  واألداء،  بالعمل  المصحوب 
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واإلتقان، ﴿َوَعد

)1(  اإلحسان، م س، 17/1.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص8.

)3(  مسند اإلمام أحمد، من حديث النعمان بن بشير، رقم 18406.
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القرآنية متالزمتان مرتابطتان، فحياة المسلم كلها ذكر، وعبادة،  والغايتان يف الرؤية 
تبقى  اإلحسانية  والغاية  ورفعتها،  وهنضتها  األمة،  حاجات  يف  وسعي  وجهاد،  وعلم، 
هي ذروة الغايات التي يطمح إلى تحقيقها الفرد باعتبارها غاية فردية، وأيضًا هي غاية 

جماعية باعتبار أن المشروع هو خادم لهذه الغاية. 

)1(  سورة النور: 55.
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: ي
املبحث الثا�ن

عي
اتيجية التخطيط للتغي�ي الجامة اس�ة

يتوقف نجاح عملية التغيير بعد الرتبية، وبناء األفكار، وتعبئة الطاقات على التخطيط 
بين  والموازنة  األولويات،  تحديد  على  والقدرة  للواقع،  العميق  والفهم  الدقيق، 
المصالح والمفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة وآلية درئها، ودراسة المصاعب 
رؤية  ضمن  حرقها،  وعدم  الطريق  بمراحل  وااللتزام  مواجهتها،  وكيفية  والتحديات، 
اسرتاتيجية فاعلة واضحة األهداف والمعالم، ويف هذا المبحث بيان لمفهوم التخطيط 

وأهميته يف مشروع التغيير، ورؤية اإلمام ياسين االسرتاتيجية على النحو التالي:

. ي التغي�ي
ن

وم التخطيط، وأمهيته � ول: م�ن
أ
املطلب ال

إن التخطيط سمة من سمات الحياة المعاصرة التي تعقدت يف كافة جوانبها، وأصبح 
الممنهجة  الخطة  أن تضع  أفضل  الى مستقبل  أو مؤسسة تسعى  لزامًا على كل دولة، 
االسرتاتيجي  للتخطيط  العصر  هذا  يف  فالحاجة  منها،  وتستفيد  هديها  على  تسير  لها 
إمكاناته بشكل  أن تعقدت وسائط معيشته، وتشابكت وسائله، وتطورت  بعد  ضرورة 

غير مسبوق.

وم التخطيط. : م�ن
ً
أول

شؤون  تنظيم  هبدف  مسبق  مسار  رسم  هو  التخطيط:  أن  على  اإلدارة  علماء  يتفق 
َتحديد  طريق  عن  اإلنسان  لصالح  وتسخيرها  المستقبل،  ظروف  يف  والتحكم  الحياة، 
واإلجراءات  الخطوات  وتحديد  الربامج،  وتصميم  السياسات،  ووضع  األهداف، 

والقواعد يف إطار زمني محدد.

وترسم  الهدف،  تحدد  عقلية،  مكنة  إلى  تحتاج  أساسية  إدارية  عملية  والتخطيط 
طريقه بوضوح، وقدرة على التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل ومتغيراته، وإعداد العدة 
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لمواجهة الصعاب المتوقعة، واالختيار األمثل للبدائل الممكنة، ومعرفة الواقع بدقة من 
خالل البحوث الميدانية، واإلحصاء، والمعلومات الصحيحة عن الماضي، والحاضر، 
واتجاهات المستقبل؛ حتى يمكن تحديد النتائج على أساس علمي مدروس)1(، ويتسم 
التخطيط بأنه عملية متداخلة ومتتالية يغذي السابق منه الالحق، كالقطار الذي يتحرك 

وفقًا المتداد القضبان ويقف حالما تقف)2(.

. عي
: أمهية التخطيط للتغي�ي الجامة

ً
نيا �ش

ْم  ُ لَ  
ْ
وا

ُّ
ِعد

َ
﴿َوأ تعالى:  فقال  به،  اهلل  أمر  الذي  القوة  إعداد  ضمن  يدخل  التخطيط  إنَّ 

أن  يتصور  ال  إذ  التخطيط،  يقتضي  واإلعداد  ْيِل﴾)3(،  نَ
ْ

ال ِط  �بَ ّرِ َوِمن  ٍة  وَّ
ُ
ق ن  ّمِ ْع�ةُ 

َ
ا اْسَتط مَّ

الصراع  بطبيعة  والمعنوية دون خطة واضحة، ووعي  المادية  القوة  أسباب  أمة  تمتلك 
بين الحق والباطل، وطبيعة العدو وما يمتلك من سالح وعتاد، يقول اإلمام: »التخطيط 
على  األمة  مصلحة  يسبق  وألنه  واحدة،  وجهة  الطاقات  كل  توجيه  ألنه  قوة؛  نفسه  يف 

مصلحة األشخاص«)4(.

إن اهلل تعبدنا بالعمل وفق حقائق السنن الكونية واالجتماعية، وأن نجمع بين اإليمان 
بالغيب، والعمل الجاد الدؤوب يف عالم الشهادة، وبين إعداد القوة والتفويض اإليماين، 

وبين التخطيط اليقظ الواعي وطلب التوفيق من رب العزة)5(.

والتخطيط يضع األسس الضرورية للرؤية، واستقامة الطريق، ويؤدي إلى البعد عن 
العشوائية واالرتجال، ويحمي المسيرة من التخبط واالضطراب يف العمل، والسير يف 
دروب شائكة، ويجنب العمل االنحراف عن األهداف، ويمنح التخطيط العاملين الثقة، 

)1(  المكي، عبد المولى الطاهر. التخطيط للدعوة اإلسالمية دراسة تأصيلية، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود، السعودية، 1995م، ص6.

)2(  الطالب، هشام. دليل التدريب القيادي، دار المستقبل، الخليل، ط3، 1998م، ص106، حسن، عاصم 
محمد، ما بين االسرتاتيجية والتخطيط، مجلة البيان، العدد322، السنة 29، 2014م، ص64.

)3(  سورة األنفال: 60.
)4(  اإلسالم غدًا، م س، ص568.

)5(  ينظر: يف االقتصاد، م س، ص 205.
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برنامج مدروس، وحسب خطوات محددة،  ليسيروا وفق  لهم؛  النفسي  ويحقق األمن 
واالطمئنان  النفسي  االرتياح  من  جو  يف  مهامهم  ألداء  فيجتهدون  واضحة،  وأهداف 
األهداف  إلى  للوصول  واإلنتاج  العطاء  من  تزيد  عالية  بكفاءة  العمل  إلى  يؤدي  مما 
ويعين  واالحرتاف،  واإلبداع،  اإلنجاز،  على  ويشجع  المحدد)1(،  الوقت  يف  المرجوة 
لإلمكانات  األمثل  االستخدام  ويضمن  وتنفيذها،  المشاريع  تصور  يف  الشمولية  على 
والموارد)2(، ويعمل التخطيط على توفير كثير من النفقات المالية والجهود البشرية التي 

توضع يف غير موضعها بسبب ضعف التخطيط أو انعدامه.

الواضحة،  الرؤية  امتالك  أهمية  إلى  أصحابه  السالم  عبد  اإلمام  وجه  ولهذا 
ال  الذي  ألن  الحياة؛  وقوانين  الواقع  معطيات  وفق  والتحرك  العميقة،  واالسرتاتيجية 
يخطط لمشروعه الحضاري فسيخطط له اآلخر وفق منظومته القيمية، وأفكاره، ورؤيته 

للحياة)3(.

. ن س�ي مام �ي جية التغي�ي عند الإ ي م�ن
ن

: التخطيط � ي
املطلب الثا�ن

أهداف  بدون  ينطلق  أن  يمكن  ال  العميق  الراشد  الحضاري  التغييري  المشروع  إن 
واضحة وخطط واقعية ترسم خريطة اسرتاتيجية لعملية التغيير، ومن فقه اإلمام ياسين 
العميق بالمعالم الكربى لنظرية التغيير يف المنهاج النبوي هو إيمانه بضرورة التخطيط 
االسرتاتيجي، ومعرفة نقاط القوة والضعف عندنا، والفرص المتاحة، والمهددات التي 
أنجز  كيف  ومعرفة  به،  اهلل  أمرنا  ما  معرفة  الضروريات  »من  فيقول:  الطريق،  تعرتض 
أعداءنا،  زماننا ومكاننا، وتكتالت  به، ومعرفة طبيعة  أمروا  ما  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه  رسول 
وأسلحتهم، وأحالفهم، وتحركاهتم، ومعرفة ما لدينا من قوة رجال وقوة وسائل، ومعرفة 
الفرص المتاحة لنا، وبركة الساعة وهي فضل اهلل هبذه اليقظة يف مطلع هذا القرن. وبعد 

المعرفة اإلنجاز«)4(.

)1(  التخطيط للدعوة اإلسالمية، م س، ص22.
)2(  دليل التدريب القيادي، م س، ص107.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص 231.
)4(  نفسه، ص 233.
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واضحة  بوصلة  وفق  يسير  اإلصالحي  المشروع  تجعل  االسرتاتيجية  والخطة 
تساعده على الوقوف ضد المصاعب والتحديات، والوصول إلى األهداف والغايات، 
مع  الفكرة  فيه  تتناغم  أرحب  فضاء  إلى  الحضاري  التغييري  المشروع  تحول  كما 
الواقع وتنسجم فيه األنا مع اآلخر. ويرى اإلمام ياسين أن أي عمل، -وإن كان هدفه 
لكل  وإسناد  دقيقة،  ومراحل  واضحة،  وأهداف  محكمة،  خطة  من  خال  إن  نبيالً- 
عضو يف الحركة التغييرية المهام التي تناسب قدراته فإن ذلك لن يؤدي إال إلى تكتل 
التغيير، حيث إن »العمل الميداين إن لم  غير ذي فائدة مرجوة، وال وزن له يف عملية 
يدخل يف خطة محكمة لها وجهة مدروسة، وغاية معروفة، وأهداف مرحلية، وقسمة 
للمهام بين فئات جند اهلل، لن يؤدي لتأليف قوة التغيير المرجوة وإن انتهى إلى تكوين 
الصراع  من  يتجزأ  ال  جزء  االسرتاتيجية  أن  على  اإلمام  ويؤكد  حجم«)1(،  ذي  تكتل 
المسألة حياة أو موت كما عرب  يتوقف عليها؛ بل  الهزيمة  أو  النصر  مع األعداء، وأن 
والتخطيط  بنا،  المكائد  يفرتون عن  ينامون، وال  فاألعداء ال  المنهاج)2(،  مقدمات  يف 
للنيل منا، وال يتحركون إال وأعينهم على هدف وصيد، بينما نحن نغفو ونستيقظ على 
األحداث  وسبق  التخطيط  األعداء(  أي  »يسيرهم)  يقول:  حيث  المعسولة  األحالم 
وتوقع نتائجها، بينما ننام حتى يفجأنا الواقع بالكوارث«)3(، وأعداؤنا وخصومنا نقلوا 
السياسة  ميدان  إلى  والمعارك  الحروب  ميدان  من  واالسرتاتيجية  بالتكتيك  خربهتم 
العمل  بين  يميزون  بواسطتها  قواعد  لها  وعملهم،  نظرهم  يف  حرب  فهي  واألفكار، 
إلى  الهادف )االسرتاتيجية( للوصول  المستمر  العمل  )التكتيك( وبين  الميداين اآلين 

أهدافهم الخبيثة، وغاياهتم المشؤومة)4(.

من  لنا  بد  ال  المحكمة،  األعداء  خطط  أمام  تنجح  ال  واالرتجالية  العشوائية  إن 
لنسير بخطوات مرسومة،  التدبير،  التخطيط، وقوة اإلرادة وحسن  بعلم وفقه  التسلح 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 231.
)2(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص38.

)3(  ياسين، عبد السالم. محنة العقل المسلم، مؤسسة التغليف، الرباط، ط1، 1994م، ص104.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص 231. بتصرف.
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ومراحل معلومة، وإال كانت النتائج سلبية، يقول اإلمام: »فقه بال إرادة خيال وحلم. 
إلى  اهلل  رسول  سن  وبما  اهلل  أوجب  بما  العلم  واحدة  نظرة  يف  يضم  فقه  بال  وإرادة 
إلى  الناس بعضهم ببعض توشك أن تؤول  به  ابتلي  الكون وما  العلم بما خلق اهلل يف 
جعجعة  تبني،  ال  لكن  هتدم  غاضبة  انتفاضة  تنكسر،  ثم  عارمة  موجة  عنيف،  تخبط 

وال طحن«)1(.

وأفقها  ورؤيتها،  الكبير  عنواهنا  وجهادًا  وفكرًا،  تنظيمًا،  ياسين  اإلمام  واسرتاتيجية 
النبوة( ويعترب المنهاج النبوي بمثابة التخطيط لهذه االسرتاتيجية،  )خالفة على منهاج 
فيقول: »فإن المنهاج النبوي للمؤمن يكتسي من األهمية ما تكتسيه األيديولوجية بالنسبة 
التوضيح  أهمية  االسرتاتيجية،  وأهميته  الوظيفة.  نفس  ويؤدي  غيرنا،  من  للمتحزب 
بنّية  اإللهي  األمر  سماع  من  العملي،  العلم  من  تجعل  والتنفيذ،  والتنسيق  والتخطيط 

التنفيذ كما يقول سيد قطب، مسألة حياة أو موت«)2(.

ويزيد وظيفة المنهاج توضيحًا يف )كتابه مقدمات يف المنهاج( »نحدد وظيفة المنهاج 
للعلم ومرشد  آلة  فهو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  يتبعهما سلوك على سنة رسول  وتوضيح  بأنه وضوح 
آلة للعلم  المنهاج  العلم وبرنامج العمل، ال ينفصل  للعمل، وهو يف نفس الوقت مادة 

والتوضيح عن المضمون العلمي والعملي للمنهاج الطريق«.)3(

مبثوثة يف مكتوباته  والتغيير، وتفصيالهتا  البناء  وهذه إضاءة موجزة عن اسرتاتيجية 
المختلفة)4(:

مجاهدة،  جماعة  تأسيس  هي  يقرتحها  خطوة  أول  المسلمين:  جماعة  تأسيس  1ــ 
مستحضرًا الجماعة التي بنيت على عهد النبوة من المهاجرين واألنصار، والهدف هو 
الدفع بالعجلة نحو مستقبل وحدة الجماعة واإلمامة على صعيد األمة)5(، وهذه الجماعة 

)1(  تنوير المؤمنات، م س، 67/1.
)2(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص37. 

)3(  نفسه، ص 36.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص17ــ19. 

)5(  ياسين، عبد السالم. جماعة المسلمين ورابطتها، دار لبنان، بيروت، ط1، 2011م، ص78.
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تكون على درجة عالية من القوة والفاعلية والتماسك، تربطها نواظم ثالث:

أ- الحبُّ يف اهلل والبغض فيه. هذا هو المعنى القلبيُّ للَوالية.

العقلي،  معناها  وهذا  العامة،  الخطة  على  واالتفاق  الرأي  وإجماع  الشورى  ب- 
وال يقدح الخالف يف الفروع واألسلوب بين تنظيمات العاملين يف اإلجماع المطلوب 

على الخطة العامة.

ج- الطاعة للقيادة، وهذا معناها وشرطها العملي التنفيذي الجهادي)1(.

وهي  الذاتية،  الشروط  بتحقيق  للتغيير  المتصدين  إعداد  يكون  المرحلة  هذه  ويف 
اإليمانية يف  اإلرادة  وتنظيم  اإليمان  وتربية  ينتظرنا،  الذي  الجهاد  ما يلي: وضوح خط 
األم،. وتوفر قيادات مؤمنة، وعلم تربوي، وحكمة تنظيمية، لكي ال تذهب جهودنا يف 

فوضى ردود الفعل الموقوتة االنفجارية أمام تحرك األعداء)2(.

2ــ تحرير الدويالت القطرية تدريجيًا: ويكون من خالل تأليف الموجة الجماهيرية 
الفساد  وإيقاف  العام،  للتظاهر، واإلضراب  الشارع  إلى  المؤمنين ونزولها  العارمة من 
بالعصيان الشامل، حتى يخزي اهلل المسرفين الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون)3(، 
لكل  الشعب  مقاطعة  على  يشتمل  عام  سلمي  شعبي  احتجاجي  سلوك  والعصيان: 
مجاالت الحياة العامة التي تحتاج إلى الطاعة، والتعاون، وخدمات المواطنين هبدف 

شل حركة األنظمة االستبدادية وإسقاطها)4(.

فإذا سقطت األنظمة البائسة كان المؤهل للقيادة واستالم مقاليد الحكم أهل الدعوة 
السياسية،  المنافسة  أبواب  فتح  بعد  اهلل  نصرهم  حتى  القومة  معارك  خاضوا  الذين 

واسرتداد الشعب حقه يف اختيار حكامه.

)1(  جماعة المسلمين ورابطتها، م س، ص80.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 6.

)3(  نفسه، ص 11، سنة اهلل، م س، ص303.
)4(  هندا، عبد الرحيم. نظرية القومة يف التغيير قضايا واسرتاتيجيات، بحث منشور يف كتاب أعمال المؤتمر 
الدولي الثاين: »التغيير يف نظرية المنهاج النبوي«، مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين، استانبول، ط1، 2016م، 
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الجربي  الحكم  من  لألقطار  التدريجي  التحرير  بعد  اإلسالمية:  األقطار  توحيد  3ــ 
تنخرط جميعها يف برنامج الوحدة. يقول ياسين:« فال مناص من تحريرها واحدة واحدة 
وبقائها على استقاللها بعد التحرير إلى أن يتم تسليكها تدريجيًا يف سلك الوحدة«)1(، 
وهذا األمر يستدعي »هتيء الفكر، واالجتهاد، ومنهاج الرتبية والتنظيم، ومنهاج الحكم، 

ليوم تتحرر فيه األقطار، فيلتقي المؤمنون ويتدرجوا لوحدة االندماج«)2(.

4ــ الخالفة الوارثة: بعد إقامة الدولة القطرية المتحررة، وتوحيد األقطار بتوفيق اهلل 
قواعد  المنهاجية من  ُخطانا  »تنطلق  الراشدة  الخالفة  قيام  األهم، وهي  الخطوة  تكون 
بحافزها  واإلرادة  بمفاهيمها،  والنّظر  بعلمها،  والعقل  بنورها،  القلُب  يستنير  ْرعة،  الشِّ
وداعيها وندائها، لنقتحم العقبة إلى اهلل عز وجل. هكذا نفكر وهكذا نعمل. والخالفة 
على منهاج النبوة هي األفق«)3(، وبعد تحقق الوعد »يجب على المؤمنين يف العالم أن 
اإلسالميين«)4(،  والدولة  الدعوة  رجال  من  األمر  أولي  باجتماع  عليهم  خليفة  ينصبوا 
وقتئذ« يمكن لألمة الموعودة بالوراثة واالستخالف يف األرض أن تبلغ رسالة اهلل للعالم 
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ويدرك اإلمام ياسين أن نجاح خطته يف التغيير يتوقف على القدرة على التنفيذ، ودقة 
التنفيذ، وذلك ألن األتباع عادة لديهم قصور يف فهم الخطة، واحتمالية وجود بون بين 
ما تريده القيادة من خطتها، وبين ما يكون من استجابة األتباع والمنفذين، فقال: »بل ال 
ل على قدرة التنفيذ، وأن نبنَِيها حتى نكون قوة إرادية تغير بالفعل، وتفعل  بد أن نحصِّ

بوازعي القرآن والسلطان«)7(.

)1(  جماعة المسلمين ورابطتها، م س، ص84.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 18.

)3(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص26.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص 19.

)5(  سورة التوبة: 33.
)6(  المنهاج النبوي، م س، ص 19.

)7(  العدل، اإلسالميون والحكم، م س، ص135.
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فالقيادة تعايش القضية، وتنفعل هبا، وتفكر بشكل أعمق، بينما المنفذ يتلقى أمرًا، 
هذا  ولعالج  أقل،  علمية  موازاة  وربما  الخطة،  لواضع  نفسية  موازاة  عنده  تكون  وال 
التغييرية،  الحركة  يف  الفاعلين  اهلل  جند  تأهيل  يلزم  أوالً:  وإزالته،  التخطيط  يف  العيب 
وتحصينهم من األهواء، وتعزيز تعلق قلوهبم باهلل القوي العزيز يقول اإلمام: »وعلى 
وتفانيهم  سلوكهم  نموذجية  وعلى  اهلل،  لجند  األخالقية  اإلحسانية  اإليمانية  المرتبة 
مؤمنون  إال  األرض  يف  اهلل  ديَن  ُيقيم  ال  فإنه  الخطة.  نجاح  يتوقف  اهلل،  دين  نصرة  يف 
للخطة،  شرح  تدوين  ثانيًا:  اآلخرة«)1(،  يف  روحهم  وطموح  هنا  وجهدهم  جسمهم 
تجارب  من  والدروس  العرب  واستخالص  المنفذين،  بين  التخطيطي  الوعي  وإشاعة 

التغيير. حركات 

وهي  أواًل:  وهي،  التخطيط،  آفات  عليه  نطلق  أن  يمكن  مما  ياسين  اإلمام  وحذر 
الطارئة،  األحداث  واستثمار  سانحة،  فرص  يفوت  مما  الخطة،  تقديس  يف  الوقوع 
وعدم  التنفيذ،  ممكنة  األهداف  تكون  أن  ثانيًا:  الخطة،  يف  المرونة  من  البد  ولهذا 
الجنوح للمبالغة، وإال بقيت الخطة حربًا على ورق، ثالثًا: أن تكون جميع النشاطات 
الخطة  يسطر  من  الناس  »ومن  عبثًا  كانت  وإال  ألهدافها،  ومحققة  بالخطة،  مرتبطة 
لينجزها، بينما تجد من يعد إنجازًا مجموعة من األعمال المبعثرة، يحسب أن حجمها 
على  المرقوم  العلم  أن  يحسبون  آخرين  وتجد  العمل.  هو  ضوضاء  من  تحدثه  وما 
الناس  ويتلقاه  السماء  من  ينزل  واقع  إلى  النيرة  المبادئ  تلك  لتنتقل  كاف  األوراق 

بتلهف«.)2(

إن التخطيــط الســليم لحركــة اإلســالم المعاصــر عــرب قيادهتــا يف ســاحات الجهــاد، 
وتصحيــح المنطلــق، وتوضيــح طمــوح األمــة يف الريــادة العالميــة رغــم قصورهــا 
الحاضــر واهنزامهــا الحضــاري كفيــل باســتنهاضها مــن كبوهتــا، وإيقاظهــا مــن رقدهتــا، 
وبعثهــا مــن وهدهتــا، ألن لديهــا مــا يميزهــا عــن شــعوب األرض لديهــا رســالة خالــدة 
زادنــا  قرآننــا  العالــم.  إلــى  اهلل  رســالة  أننــا حملــة  اإلمــام:«  يقــول  قويــم،  ومنهــج 

)1(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص 135.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 233.
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وســالحنا. واهلل عــز وجــل ولينــا، ومحمــد ملسو هيلع هللا ىلص نموذجنــا وإمامنــا. فلكــي نكــون علــى 
ــى  ــالمية عل ــة اإلس ــة الخالف ــعى إلقام ــي أن نس ــا وه ــة أمامن ــة التاريخي ــتوى المهم مس
منهــاج النبــوة يلــزم أن نعطــي لإلنســان، لــكل إنســان، النمــوذج الحــي الناجــح للفــرد 

ــة«)1(. ــة المهيب ــعيد واألم الس

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 7.
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املبحث الثالث:

عي
ي التغي�ي الجامة

ن
التدرج �

بنى اإلمام ياسين منهاجه يف التغيير على قواعد متينة، وأصول ثابتة، وسنن إلهية مطردة، 
والتي من أهمها سنة التدرج يف تنزيل األحكام على الواقع، ومراعاة حال النفوس، وأكد 
ياسين أن اعتماد التدرج يف مرحلة التأسيس يقتضي لزومًا اعتماده يف مرحلة إعادة البناء، 
فقال: »وما َوِسَع أمَة اإلسالم يف مرحلة بنائها األول يسُعها، بل ال يسُعها غيره يف مرحلة 
إعادة بنائها. تدرجت النبوة والخالفة األولى بالناس من جاهلية سائبة إلسالم متمكن، 
وكذلك تتدرج إن شاء اهلل الخالفة الثانية بالمسلمين من غثاء شتيت إلى وحدة قائمة، 
هذا  ويف  مجاهد«)1(،  جند  إلى  قاعد  َكمِّ  ومن  متجدد،  إيمان  إلى  َخَلٍق  بال  إيمان  ومن 

المبحث بيان لسنة التدرج وأهميتها يف التغيير االجتماعي على النحو التالي:

. ي التغي�ي
ن

ول: سنة التدرج �
أ
املطلب ال

التدرج مرتكز أساس من مرتكزات الخطاب الدعوي، وهو إحدى خصائص المنهج 
الدعوي لجميع األنبياء عامة، ولدعوة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص خاصة؛ فجميع األنبياء سلكوا 
التوحيد، وجادلوا أقوامهم  بأهم األمور، وهو  أقوامهم، فبدؤوا  التدرج يف دعوة  سبيل 
حتى  والتكذيب،  األذى  منهم  لوا  وتحمَّ فشيًئا،  شيًئا  معهم  تدرجوا  ثم  والرفق،  باللين 

قضى اهلل تعالى بينهم وبين أقوامِهم.

مًا يف ثالثة وعشرين سنة  وقد أنزل اهلل القرآن الكريم على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مفرقًا منجَّ
ْول 

َ
ل ُروا 

َ
ف

َ
ك نَ  ِذ�ي

َّ
ال  

َ
ال

َ
حسب األحداث والوقائع، وبين اهلل الحكمة من ذلك يف قوله: ﴿َوق

﴾)2(، وهذه اآلية تكشف  ً
ِتيال ْ �ةَ َناُه 

ْ
ل
َّ
َوَرت  

َ
اَدك

َ
ؤ

ُ
ف ِبِه  َت  ّبِ

َ
ِلُنث  

َ
ِلك

َ
ذ

َ
ك  

ً
ة

َ
َواِحد  

ةً لَ ْ محبُ  
ُ

ْرآن
ُ
ق
ْ
ال ْيِه 

َ
َعل  

َ
ل ن �ن

والعقول  السليمة  فالنفوس  البشر،  فطرة  ومراعاة  الدعوة  يف  األمثل  األسلوب  عن 

)1(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص161.
)2(  سورة الفرقان: 32.
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الراجحة ال تقبل األخبار، وال تطيق التكاليف إال بالتدرج شيئًا فشيئًا، وبناء األشياء 
يف  أما  واألمر:  الخلق  يف  إلهي  وقانون  ربانية،  سنة  فالتدرج  درجة،  درجة  والقرارات 
أن  قادر  سبحانه  وهو  أيام،  ستة  يف  واألرض  السموات  تعالى  اهلل  خلق  فقد  الخلق، 
يخلقها يف لحظة واحدة، وكذلك خلق اإلنسان، فآدم عليه السالم خَلقه على مراحل 
)تراب، ثم طين، ثم التسوية، ثم النفخ..(، وذريته أيًضا، بدأ اهلل تعالى ذلك بالنطفة، 
األخذ  تعالى  اهلل  لُيعلِّمنا  آخر؛  خلًقا  صار  حتى  متدرجة  أخرى  مراحل  ثم  العلقة،  ثم 
بسنة التدرج يف كل شيء. وأما يف األمر، فأكتفي بمثال واحد، وهو تحريم الخمر فإن 
التدريج  بد من  يتخلَّى عنها دفعة واحدة، فكان ال  أن  الصعب عليه  الخمر من  مدمن 
لتهيئة النفوس لَقبول الحكم؛ ولهذا مر تحريم الخمر بعدة مراحل ذكرها المفسرون، 
ما  وقال  ُأُحٍد...  وقعة  بعد  ثالث  سنة  يف  الخمر  تحريم  نزل  »وإنما  القرطبي:  يقول 
وأول  بشربِها،  ُموَلعين  كانوا  فإهنم  كثيرة،  ونوازل  بتدريج  كان  الخمر  وتحريم  نصه: 
ُهَما  ُ ْ َوِإ�ش اِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع   ٌ ِب�ي

َ
ك  ٌ ْ ِإ�ش َما  ِ ِف�ي  

ْ
ل

ُ
ق ْيِ�ِ  َ َوالْ ْمِر  نَ الْ َعِن   

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
﴿َيْسأ شأهنا:  يف  نزل  ما 

َما﴾)1(؛ أي: يف تجارتِهم، فلما نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس وقالوا:  ِعِ
ْ
ف
َ
ُ ِمْن ن �بَ

ْ
ك

َ
أ

نأخذ منفعَتها ونرتك  الناس، وقالوا:  إثم كبير، ولم يرتكها بعض  فيه  فيما  لنا  ال حاجة 
َرى﴾)2(، فرتكها 

َ
ْ ُساك �ةُ

ْ
ن
َ
َوأ  

َ
الة الصَّ ُبوا  َر

ْ
ق
َ
ت آَمُنوا ل  نَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  َ �يُّ

َ
أ إثمها، فنزلت هذه اآلية: ﴿ �يَ 

يف  الناس  بعض  وشِرَبها  الصالة،  عن  يشغلنا  فيما  لنا  حاجة  ال  وقالوا:  الناس  بعض 
لُم 

ْ
ز
أ
َصاُب َوال

ْ
ن
أ
ْيِ�ُ َوال َ ْمُر َوالْ نَ ا الْ َ َّ نَ آَمُنوا ِإ�ن ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
غير أوقات الصالة حتى نزلت: ﴿�يَ أ

﴾)3(، فصارت حرامًا عليهم حتى صار  َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ
ت  ْ كُ

َّ
َعل

َ
ل اْجَتِنُبوُه 

َ
ف اِن 

َ
ْيط

َّ
الش ِل  َ معَ ِمْن  ِرْجٌس 

أن  بعد  فالتكاليف لم تفرض إال  الخمِر«)4(،  م اهلل شيًئا أشد من  يقول بعضهم: ما حرَّ
الهوى والنفس،  باإليمان، وأصبح سلطاُن اإليمان أقوى من سلطان  القلوب  عَمرت 
وقد مر ذلك بمراحل طويلة، كان أولها غرس التوحيد، وتصحيح االعتقاد، ثم الرتقي 

بعد ذلك شيًئا فشيًئا يف مدارج السالكين، ومراتب السائرين. 

)1(  سورة البقرة: 219.
)2(  سورة النساء: 43.

)3(  سورة المائدة: 90.
)4(  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع ألحكام القرآن، م. س، 286/6.
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وقد أدرك اإلمام عبد السالم ياسين أهمية قانون التدرج، ودوره يف التغيير، ومعالجة 
القضايا العامة، وذكر أن النتائج ال تأيت قبل المقدمات، وأن سنة الدعوة التدرج يف البناء، 
وعامِل الوقت جزء من القضية. يقول يف كتابه )سنة اهلل( مؤكدًا على سنة التدرج: »لكن 
تأيت  بالتدرج يف عالم األسباب، وأن  اقتضت أن تدور رحا اإلسالم  حكمته جل وعال 
الدفعة الملكوتية لتساعد األيدي المجاهدة، داخل التاريخ ويف زحمته ال خرقًا سافرًا 

لناموسه«)1(.

فاإلصالح والتغيير ال يتحقق بالقفز على الواقع، وحرق المراحل، بل باالنتقال من 
اإلسالم،  قررها  التي  التدرج  لسنة  استنادًا  خطوة  إلى  خطوة  ومن  مرحلة،  إلى  مرحلة 
»وبالتدريج  اإلمام:  يقول  اإليمان،  مجتمع  إلى  الجاهلي  بالمجتمع  التحول  كان  وهبا 
ل الوحي، والتكليف، واألحكام، ولم يكن بمكة سلطاٌن يزع المسلمين قبل الهجرة،  تنزَّ
ولم يُفَطْم المسلمون عن مألوفهم يف الجاهلية إال بالتدريج«)2(، ويف موضع آخر يقول: 
»وخرج المسلمون من جاهلية إلسالم بتدرج، وتميزوا عن المجتمع الجاهلي بتدرج، 
وبعد الهجرة أقاموا مجتمعًا ودولة إسالميين بتدرج، وحتى قطع حبال الجاهلية حصل 
، َفَقاَل: َأيُّ  بتدرج«)3(، وذكر اإلمام نبأ عائَِشَة ُأمِّ الُمْؤِمنِيَن َرِضَي اهَّللُ َعنَْها، إِْذ َجاَءَها ِعَراِقيٌّ
َك؟ » َقاَل: َيا ُأمَّ الُمْؤِمنِيَن، َأِرينِي ُمْصَحَفِك؟ َقاَلْت:  الَكَفِن َخْيٌر؟ َقاَلْت: َوْيَحَك، َوَما َيُضرُّ
ُه َقَرْأَت َقْبُل؟  َك َأيَّ ُه ُيْقَرُأ َغْيَر ُمَؤلٍَّف، َقاَلْت: َوَما َيُضرُّ لَِم؟ َقاَل: َلَعلِّي ُأَولُِّف الُقْرآَن َعَلْيِه، َفإِنَّ
ِل، فِيَها ِذْكُر الَجنَِّة َوالنَّاِر، َحتَّى إَِذا َثاَب النَّاُس  َل َما َنَزَل ِمنُْه ُسوَرٌة ِمَن الُمَفصَّ َما َنَزَل َأوَّ » إِنَّ
َل َشْيٍء: الَ َتْشَرُبوا الَخْمَر، َلَقاُلوا: الَ َنَدُع  إَِلى اإِلْسالَِم َنَزَل الَحالَُل َوالَحَراُم، َوَلْو َنَزَل َأوَّ

َنا َأَبًدا«)4(.  الَخْمَر َأَبًدا، َوَلْو َنَزَل: الَ َتْزُنوا، َلَقاُلوا: الَ َنَدُع الزِّ

ومن سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين المهديين المقتدى 
يتمكن  أن  بعد  وذلك  األربعة،  الخلفاء  هدي  إلى  بالحياة  يعود  أن  عمر  أراد  فقد  هبم، 

)1(  سنة اهلل، م س، ص22.
)2(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص162.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص314.
)4(  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم4993.
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األتقياء  من  الملك  عبد  الغيور  الشاب  ابنه  كان  ولكن  يديه،  يف  الخيوط  ويمسك 
المتحمسين ينكر على أبيه عدم إسراعه يف إزالة كل بقايا االنحراف، والمظالم، والتعفية 
على آثارها، ورد األمور إلى سنن الراشدين، فقال له يومًا: مالك يا أبت ال تنفذ األمور؟ 
فواهلل ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك يف الحق، فكان جواب األب الفقيه المؤمن: 
ال تعجل يا بني، فإن اهلل ذم الخمر يف القرآن مرتين، وحرمها يف الثالثة، وإين أخاف أن 

أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة، فيكون من ذا فتنة)1(.

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
جية التدرج � : م�ن ي

املطلب الثا�ن

إن تغيير النفوس ونقلها من ميولها، وما رسخ من مألوفاهتا، واألعراف التي استقرت 
يف العقول، والعادات التي تواطأ عليها الناس، وما تلبسوا به دهرًا طويالً من المنكرات 
ضرورة  التدرج  لذلك  توجه؛  بدعوة  أو  يصدر  بأمر  يتغير  أن  يمكن  ال  والمخالفات 
يفرضها واقع الناس، وتمكن العادات واستحكامها يف المجتمع. يقول اإلمام: »إن فطام 
الناس  إن طال على  النفوس، ال سيما  الناس عن عوائدهم ومألوفهم أشقُّ شيء على 
األَمُد حتى تمكن الهَوى واستعبَد الناس. ثم إن اهلل عز وجل حين حّرم وأحل لم يقطع 
على الناِس السبيَل إلى حق النفوس ونصيبها من المتعة يف الدنيا، بل جعل فيما أحل من 
الطيبات ِعوضًا عما حَظر ومنع«)2(. والحكمة تقتضي إعداد الناس نفسيًّا وذهنيًّا لتقبُّل 
التغيير، وأخذهم بقانون التدرج وفطامهم رويدًا رويدًا، وتخليصهم من تجدر عاداهتم 
والمشقة  بالعسر  جئنا  »إن  اإلمام:  يقول  االستجابة،  تحصل  حتى  أهوائهم  غلبة  ومن 
القيم: »الوصول إلى  ابن  الناس«)3(، لذلك قال  يثور علينا  الناس نوشك أن  إلى أهواء 
فالعوائد  العوائق.  العوائد، وقطع  المطلوب )من الصالح والخير( موقوف على هجر 
عة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم واألوضاع التي جعلوها  السكوُن إلى الدَّ
بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظُم من الشرع، فإهنم ينكرون على من خرج عنها 

)1(  الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، 
ط1، 1997م، 148/2. 

)2(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص163.
)3(  نفسه، ص175.
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وخالفها ما ال ينكرون على من خالف صريح الشرع. وربما كفروه، أو بّدعوه وضللوه، 
أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم. وأماتوا لها السنن، ونصبوها أندادا للرسول. 

ُيوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها، والمنكر ما خالفها«)1(.

واحدة  جملة  كتابه  ل  نزَّ تعالى  اهلل  أن  فلو  الدعوة،  َقبوَل  ل  ُيسهِّ التدرج  أن  كما 
والشرائع دفعة واحدة، وطاَلبهم بالتزامها كلها يف الحال َلَما قبِل ذلك إال النادُر القليل 
بما  خاَطبهم  الناس،  بأحوال  العليم  الحكيم،  واإلله  الرحيم  الرب  ولكن  الناس،  من 
هبم  وسلك  فشيًئا،  شيًئا  بالتكاليف  وألزم  ًقا،  مفرَّ ًما  منجَّ كتابه  فأنزل  فطرَتهم،  يوافق 
الجامحة؛  النفوس  إلصالح  الطريق  هو  فالتدرج  بالرفق،  وأخذهم  التدرج،  سبيل 
يف  نجومًا  القرآن  نزول  كان  هنا  »ومن  الشاطبي:  يقول  هبا،  ما  تغيير  على  ليساعَدها 
تنزل دفعة واحدة، وذلك  التكليفية شيئًا فشيئًا، ولم  عشرين سنة، ووردت األحكام 
التكاليف على  لتكاثرت  واحدة  دفعة  نزلت  فلو  واحدة؛  دفعة  النفوس  عنها  تنفر  لئال 
المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو االثنين،.... وإذا اعتادت 
النفس فعالً من أفعال الخير حصل له به نور يف قلبه وانشرح له صدره، فال يأيت فعل 
يف  جارية  أخرى  وعادة  الطاعة،  أهل  يف  اهلل  عادة  هذا  القبول،  له  النفس  ويف  إال  ثان 
نوعه، ومنها كان  إلى فعل يكون عندها فعل آخر من  انقيادًا  أقرب  النفس  أن  الناس، 
ويكره  الرفق  يحب  فكان  يالئمه،  ما  ويحب  هذا  أضداد  يكره  والسالم  الصالة  عليه 
العنف، وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما ال يطاق حمله؛ ألن هذا كله 

أقرب إلى االنقياد وأسهل يف التشريع للجمهور«)2(.

ما  وتغيير  بإصالحه  السوي  الفرد  بناء  على  يرتكز  ياسين  اإلمام  منهجية  يف  التدرج 
هو  الفرد  ألن  وذلك  واألحكام،  األنظمة  تغيير  وقبل  المجتمع  ببناء  البدء  قبل  بنفسه 
األساس لبناء األسرة، واألسرة هي اللبنة األولى لبناء المجتمع، وعندما تصلح النفوس، 
وترتبى تربية إسالمية كاملة، فإهنا تتلقى األحكام الشرعية برحابة صدر وتتجه ذاتيًا إلى 

تنفيذها وتطبيقها، وهذا ما فعل بالمؤمنين يف مكة أواًل ثم يف المدينة.

)1(  ابن القيم الجوزية، محمد. الفوائد، دار البيان، دمشق، 1986م، ص274.
)2(  الموافقات، م س، 150/2.
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ومعناها:  الدعاة،  بعض  هبا  يصاب  التي  االستعجال  آفة  من  ياسين  اإلمام  وحذر 
نظر  دون  عين  طرفة  من  أقل  أو يف  لمحة  المسلمون يف  يحياه  الذي  الواقع  تغيير  إرادة 
الواقع ودون إعداد جيد  يف العواقب، ودون فهم للظروف والمالبسات المحيطة هبذا 
أو  يفتحوهنا،  ثم  عيوهنم  الناس  يغمض  بحيث  والوسائل،  لألساليب  أو  للمقدمات 
الطبيعي يف حياهتم،  فإذا هبم يرون كل شيء عاد إلى وضعه  ليلة ثم يستيقظون  ينامون 
قبل  المسؤولية  إلى تحمل  السعي  الخطوات، وعدم  التدرج يف  اهلل على  وشدد رحمه 
اإلعداد الالزم، واكتساب الخربة الكافية، »التدرج يف الخطوات، فال ننتظر من الثمرات، 
وال نقبل منها دعوى أن تصرب زبيبًا قبل أن تتحصرم. وال ننتظر من التنظيم أن يحمل 
عبء الدولة قبل أن تشتد أركانه، ويحصل على التجربة الكافية، ويعد األطر الالزمة، 
الثورية شعورها بحجم عددي، يخيل  التنظيمات  المدروسة. فمما يستخف  والربامج 
إليها معه أهنا قادرة على خرق السدود وتشييد األحالم. فتدخل يف مغامرة تغرقها وتغرق 

الشعب معها«)1(.

ما  أول  العقوبات  بتنفيذ  بالبدء  ينادون  الذين  اإلسالميين  على  ياسين  اإلمام  ونعى 
يصلون إلى الحكم بدعوى اكتمال التنزيل، واعترب ذلك جهالً بحقائق النفوس، وإلغاء 
ينفر  الواقع  الشريعة على  تنزيل  إدراك لألسباب والعلل، وتعسفًا يف  لسنن اهلل، وعدم 
الناس من الدين، ويبغض إليهم البديل اإلسالمي، والواجب التيسير والتدرج حتى تفيء 
األمة لدين اهلل، ويفطمها اإليمان عن الخبائث، وتنعتق من قبضة الهوى الجامح، وتسعى 
يف طلب الطيبات، يقول: »ال نستطيع من أول يوم وسنة ومدة أن نحذف المنكر حذفًا 
بجرة قلم وغضبة مضرية، وال أن نحل المعروف محله بحماس وقرار سريع. لكن كل 
نصر أحرزناه نثبته ونبني عليه. كل حد من حدود اهلل طبقناه نقف عنده وال نرجع، ونكون 
نحن يف أنفسنا عرب كل المراحل أهل العزائم وإن اضطررنا إلى الرتخيص للناس«)2(.

الجزئي،  على  للكلي  وتقديم  ورحمة،  وتبشير،  بناء،  منهج  اإلسالمية  الشريعة  إن 
زواجر  إال  والعقوبات  الحدود  وما  األفراد،  عقوبة  على  وسعته  اإلسالم  ولمصلحة 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص292.
)2(  نفسه، ص299.
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وحماية للدين والمجتمع ممن يصر على الجريمة، ويهدد الحمى، »الحدود الشرعية 
والعقوبات واقيات وزواجر تحفظ بناء الدين من الهدم، ومقاصَده من سطو المعتدين، 
فمن جعل يف حسابه الزواجر مرتكزًا للبناء فقد جهَل الدين، ومن حدث نفسه بتعطيل 
شيء منها جهالً وتأويالً فقد ضل، ومن جحد شيئًا منها فقد كفر«)1(، مخطئ من يظن 
أن تطبيق الشريعة هي تطبيق الحدود، آيات الحدود والعقوبة يف كتاب اهلل ثالثون آية من 
جملة 6236 آية، يقول اإلمام » فالحدود المنزلة دين من الدين واجبة التطبيق، لكن يف 
تدرجها، ويف مكاهنا من الكل الشرعي، هي جزء من الشريعة ال كلُّها، هي سياج حاٍم 

للبستان، ليس السياُج هو البستان«)2(.

وبيَّن اإلمام أن وازع السلطان، والزجر، والعقوبة ال يكفي، وال يفيد يف التغيير »ما لم 
يكن يف القلوب إيمان حي يكتنزه صاحبه كما يكتنز أعز شيء وأثمنه، يخاف أن ُيسَلَب 
نعمة هي حياته ومعناه. يسمع المؤمن والمؤمنة خرب الوحي أن المؤمن ال يزين حين يزين 
وهو مؤمن، وال يشرب حين يشرب وهو مؤمن، وال يسرق وال ينتهب، فهو دائمًا على 
حذر أن يتدنَّس ِسْربال إيمانه بمعصية، يزعه القرآن وَتَزعه السنة ويخاف وعيد اآلخرة 

ويرجو رحمة ربه«)3(.

وعليه؛ فالتدرج من أهم عوامل نجاح التغيير؛ ألنه قائم على رعاية المقاصد، وفقه 
األولويات، وتقديم األهم على المهم، والركن على الواجب، فهو يعتمد يف نجاحه على 
الحافز الذايت لألفراد؛ ألنه يخاطب العقل والضمير أواًل قبل أن ينتقل إلى اإلجراءات 
الشكلية واالعتبارات الظاهرية، فالذي يروم اإلصالح والتغيير يف هذا العصر، وتطبيق 
إسالمي  مجتمع  وإقامة  متكاملة،  إسالمية  حياة  واستئناف  الحياة،  يف  اإلسالم  نظام 
أو  رئيس  أو  ملك  من  يصدر  بقرار  أو  قلم  بجرة  يتحقق  ذلك  أن  يتوهم  فال  حقيقي، 
الفكرية،  والتهيئة  واإلعداد  التدرج،  بطريق  ذلك  يتحقق  إنما  برلمان؛  أو  قيادة  مجلس 
لتغيير  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سلكه  الذى  المنهج  نفس  وهو  واالجتماعية،  واألخالقية،  والنفسية، 

)1(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص168.
)2(  نفسه، والصفحة.
)3(  نفسه، ص161.
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الحياة الجاهلية إلى حياة إسالمية.

إن بناء اإلنسان من أعقد وأشق ألوان التغيير والبناء، ويتطلب قدًرا كبيًرا من الجدية 
والمثابرة وطول النََّفس، كما يتطلب قدًرا كبيًرا من سعة األفق وُبعد النظر، وبقدر ضخامة 
المهمة التي سيقوم هبا اإلنسان يكون مقدار الرتبية وطبيعتها، فمن الضروري أن يتدرج 
المربون يف تربيتهم ألوالدهم وطالهبم ومناصريهم، وأن ال يطالبوهم يف بداية تربيتهم 
بما يطالبون به أنفسهم، وال يقارنوهنم بمن أمضى سنوات يف الرتبية والتزكية، ولذلك 
أكد اإلمام على هذا المعنى بقوله: »على أن التدرج ضروري يف الرتبية، فال يتحمل كل 
الناس أن يسمعوا، وال أن يستجيبوا لنداء المسيرة الجهادية من أول لقاء وعاشر لقاء، 
نكتفي ممن ندعوهم بفضول من المال والوقت والجهد ريثما تنضج رجولتهم اإليمانية، 

فيهبوا كل المال، وكل الوقت، وكل الجهد، والنفس هلل«)1(.

وختامًا أقول: إن التدرج مطلب ضروري إلحكام إعادة البناء، وتغيير ما باإلنسان، 
للَبْدء  الكبيرة تحتاج إلى تحديد األولويات  المرجوة، فاألهداف  الغاية  إلى  والوصول 
ل أعباء  هبا، وهتيئة البيئِة، وإعداد الرجال القادرين على القيادة، وتربية األجيال، وتحمُّ
الدعوة ومسؤولياهتا، حتى إذا ما اكتملت العوامل، وتوافرت أسباب النهوض انطلقت 

القومة على أساس متين، وتحقق النصر المبين.

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص14.
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املبحث الرابع:

عي
ي التغي�ي الجامة

ن
الرفق ونبذ العنف �

رفيق،  أنَّه  تعالى من صفاته  واهلل  الكمال،  األخالق، وصفات  فق من جواهر  الرِّ إن 
فقاء، والداعية المصلح الذي يرفق يف دعوته، ويشفق على النَّاس،  ويحب من عباده الرِّ
رهم من الدين بأسلوبه الغليظ والعنيف، ينجح يف نشر دعوته، واإلقناع بفكرته،  وال ينفِّ
يقول ابن تيمية: »من أمر بالمعروف وهنى عن المنكر فينبغي أن يكون: عليمًا بما يأمر 
به، عليمًا بما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما هنى عنه، حليمًا فيما يأمر به، 
حليمًا فيما ينهى عنه«)1(؛ لذلك يحتاج المصلح إلى العلم، والرفق، والصرب: العلم قبل 
اإلمام  أدرك  وقد  األذى،  من  يسلم  لن  ألنه  بعده؛  والصرب  معه،  والرفق  والنهي،  األمر 
ياسين أهمية الرفق وأثره يف التغيير، وخطورة العنف والقسوة وآثارهما المدمرة فكان 

كثيرًا ما يوصي الرفق ونبذ العنف قبل القومة وبعدها، هذا ما تبينه المطالب التالية:

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
ول: الرفق وأمهيته �

أ
املطلب ال

تبنى اإلمام ياسين يف منهاجه للتغيير الرفق بالناس، والرحمة التي تنايف القسوة، واللين 
الذي يأبى الغلظة، والبعد عن العنف، فقال: »التدرج واإليغال برفق من أهم واجبات 
الراجين نصر اهلل، الناصرين بجهادهم الصابر هلل«)2(، ومنهج األنبياء عليهم السالم الرفق 
بالناس، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولين الجانب؛ استجابة ألمر اهلل، وسعيًا لجذب 
القلوب، وقد أمر اهلل موسى وهارون عليهما السالم بالرفق مع الطاغية فرعون، فقال: 
﴾)3(، وقد أشاد اهلل تعالى يف  َ سش

نْ َ ْو �ي
َ
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َّ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
َهَبا ِإل

ْ
﴿اذ

القاهرة، ط1،  النبوية، تحقيق محمد سالم، مؤسسة قرطبة،  السنة  الدين أحمد، منهاج  تقي  تيمية،  )1(  ابن 
1986، 253/5ــ254

)2(  سنة اهلل، م س، ص22.
)3(  سورة طه: 43ــ44.
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َ
كتابه برفق النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأثره يف الدعوة يف قوله: ﴿ف

﴾)1(، فبين اهلل تعالى يف هذه اآلية الطبيعة الخيرة الرحيمة الهينة  َ
وا ِمْن َحْوِلك ضُّ

َ
ف
ْ
ن

َ
ِب ل

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال

اللينة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودورها يف تجميع القلوب، وتأليف النفوس، فهي رحمة اهلل التي 
نالته ونالتهم فجعلته ملسو هيلع هللا ىلص رحيمًا هبم، لينًا معهم، ولو كان فظًا غليظ القلب ما تألفت 
إلى كنف رحيم، وإلى  فالناس يف حاجة  المشاعر،  القلوب، وال تجمعت حوله  حوله 
رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم ال يضيق بجهلهم وضعفهم 
ونقصهم، يف حاجة إلى قلب كبير يعطيهم، وال يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم 
وال يعنيهم هبمه، ويجدون عنده دائمًا االهتمام، والرعاية، والعطف، والسماحة، والود، 

والرضاء)2(.

ْفَق، َوُيْعطِي َعَلى  ويف الصحيح عن عائشة قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعائَِشُة إِنَّ اهَّللَ َرفِيٌق ُيِحبُّ الرِّ
ْفِق َما اَل ُيْعطِي َعَلى اْلُعنِْف، َوَما اَل ُيْعطِي َعَلى َما ِسَواُه«)3(. وَعْن َجِريٍر، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الرِّ
ْفَق الَ َيُكوُن فِي َشْيٍء إاِلَّ َزاَنُه،  ْفَق، ُيْحَرِم اْلَخْيَر«)4(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الرِّ َقاَل: َمْن ُيْحَرِم الرِّ

َواَل ُينَْزُع ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َشاَنُه«)5(. 

وذم  به،  التخلق  على  والحث  الرفق،  فضل  على  تدل  كثير  وغيرها  األحاديث  هذه 
العنف، وأن الرفق سبب كل خير، ويثيب اهلل عليه ما ال يثيب على غيره)6(، وأن اإلنسان 
ٌب  ف لنفسه أو لغيره بالعنف والشدة فإنَّه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرَّ إذا تصرَّ

فق، واألناة، وسعة الصدر؛ حصل على خيٍر كثير. ومشاهد، وإذا كان يتعامل بالرِّ

والرفق لبوس حسن، يزين صاحبه، ويزيده جمااًل، وهباًء، ووقارًا، ويسرت العيوب، 
ونقاط ضعف، والمثالب التي ال ينجو منها عادة إاِلَّ الُكّمل من الناس، وعلى العكس من 

)1(  سورة آل عمران: 159.
)2(  يف ظالل القرآن، م س، 501/1.

)3(  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة: باب فضل الرفق، ح2593. 
)4(  نفسه، رقم 2592.
)5(  نفسه، رقم 2594.

)6(  النووي، يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5، 2012م، 119/16.
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ذلك فلو استجمع إنسان المزايا الحميدة، والصفات النبيلة ولم يتخّلق بالرفق، وسلك 
له كثرة  وتبتعد عنه، وال تشفع  منه،  تنفر  الناس  فإنَّ  القسوة والعنف يف تصرفاته  سبيل 

خالله الطيبة.

حديث  منها:  كثيرة  شواهد  الدعوة  يف  وتلطفه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لرفق  العملي  التطبيق  ويف 
معاوية بن الحكم إذ يقول رضي اهلل عنه: »َقاَل: َبْينَا َأَنا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل اهَّللِ صلى اهَّلل عليه 
َفَرَمانِي اْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت:  وسلم، إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت: َيْرَحُمَك اهَّللُ 
ا  َفَلمَّ َأْفَخاِذِهْم،  َعَلى  بَِأْيِديِهْم  َيْضرُِبوَن  َفَجَعُلوا   ، إَِليَّ َتنُْظُروَن  َشْأُنُكْم؟  َما  َياْه،  ُأمِّ َواُثْكَل 
ُهَو  َفبَِأبِي  َرُسوُل اهَّللِ صلى اهَّلل عليه وسلم،  ا َصلَّى  َفَلمَّ  ، َلكِنِّي َسَكتُّ ُتوَننِي  ُيَصمِّ َرَأْيُتُهْم 
ًما َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعِليًما ِمنُْه، َفَواهَّللِ، َما َكَهَرنِي)1(، َوالَ َضَرَبنِي  ي، َما َرَأْيُت ُمَعلِّ َوُأمِّ
َما ُهَو التَّْسبِيُح  اَلَة اَل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس، إِنَّ َواَل َشَتَمنِي، َقاَل: »إِنَّ َهِذِه الصَّ

َوالتَّْكبِيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآن«)2(

شهد  الذي  الخلق  عظيم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليه  كان  ما  بيان  فيه   « النووي:  يقول 
اهلل تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه »)3(، ومن 
رفقه ولطفه صنيعه مع األعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه، فقام الصحابة رضوان اهلل 
عليهم وانتهروه، فقال لهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َدُعوُه، َوَهرِيُقوا َعَلى َبْولِِه َسْجالً ِمْن َماٍء، َأْو 

رِيَن«)4(.  رِيَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ َما ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ َذُنوًبا ِمْن َماٍء، َفإِنَّ

إن انتهاج الرفق أسلوبًا يف الدعوة والتغيير له أثر حسن يف تأليف القلوب، واستمالة 
العقول، واستثمار الطاقات، وُيلين َسوَرة عناد المعاندين، ويقهر عريكة ذوي الطغيان، 
العالقة  المتخاصمين، ويعمل على توثيق  الناس إلى ظالل اإلسالم، ويصلح  ويسوق 

)1(  الكهر: االنتهار وقد كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس، ابن األثير، المبارك بن محمد الجزري، 
النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحقيق محمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، 1979م، 212/4.

)2(  صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكالم يف الصالة، رقم537.
)3(  شرح صحيح مسلم، م س، 18/3.

)4(  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول يف المسجد، رقم 220.
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بين الداعية والمدعوين؛ ألن نفوس الناس ال ُتساس إال بالرفق، فالداعي الرفيق يملك 
األفكار،  عليها  فينقش  العقول،  له  تتفتح  وعندئذ  النفوس،  به  فتتأثر  بالمحبة،  القلوب 
غراس  ويرى  الجماهير،  لدعوته  وتستجيب  الطاقات،  معه  وتتفاعل  اإلقناع،  ويتحقق 

رفقه باسقة، وثمراته طيبة يانعة. 

فجمالية خلق الرفق آسرة للقلوب، وهي مقدمة طبيعية ومهمة لنشر الفكرة، وجذب 
الناس من حولها، وتؤدي إلى أفضل النتائج، وأطيب العواقب، وهو ما أكد عليه اإلمام 
المنكر  الرفق اإلسالمي وضرورة تغيير  بين  لتعبيٍر جامع  يف قوله: »ولنحن أشدُّ حاجة 
الرحمة«)1(.  والنقمُة  الُيْسر،  العسُر  يغلَِب  ولكيال  ثورًة،  القومُة  تستحيل  لكيال  وإبادته 
ويقول: »تملَُّق العامة ليس من شأننا، لكنَّ الرفَق حتى يعرَف الناس لِم نُقوُم، وما نريد، 
منزلة  بآيٍة  إتقانه.  لنا عن  َفنٌّ ال غنى  الُحْلوة  بالمخاَلَقة  المر  الحق  الناس على  وتأليف 
وسنة ماضية ال بالنفاق والطفيلية. ولنتذكر كيف كاَن عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه 

َة من الحق«)2(. َز المرَّ ينتظر الحلوة من الدنيا لُيَجوِّ

ومع  الحزم،  من  الرفق  مع  بد  ال  بل  وهتاون،  لين  الرفق  أن  يفهم  أن  ينبغي  وال 
الذي  مريضه  على  يقسو  كالطبيب  المدعو،  صالح  تحقيق  إلى  هتدف  قسوة  الرحمة 
اإلمام  عن  يغب  لم  لذلك  فيه؛  يقصر  أو  التداوي  ويرتك  مرضه،  خطورة  يدرك  ال 
نتوغل  أن  علينا  »والذي  قال:  والصرامة  الحزم  مع  الرفق  يتواءم  أن  ضرورة  ياسين 
اثنتين:  يدين  بين  تعاونًا وتناوبًا  التغيير  »إننا نتصور عملية  الحازم«)3(، وقال:  بالرفق 
اهلل  كتاب  من  آيتين  بين  تراُوحًا  نتصورها  الصارمة،  الدولة  ويِد  الرحيمة،  الدعوة  يِد 
رفقًا  التغييَر  نتصور  اآليتين  ُتقابالن  ومرحلتين  النبوية،  السيرة  من  ووجهين  تعالى، 
ي  ِ

�ة
َّ
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)1(  إمامة األمة، م س، ص81.
)2(  نفسه، ص40ــ41.

)3(  سنة اهلل، م س ص22.
)4(  سورة النحل: 125.
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التجنيد  جو  ويف  التنفيذية،  والصرامة  الدعوية،  الرفيقة  الرحمة  بين  ْم﴾)1(،  ِ
ْ �ي
َ
َعل  

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
َواغ

ها بيدها ُتذاُب التجمعات المصلحية،  العام، وتعبئة المستضعفين، وتولِّ القواعد مهامَّ
بنا  والمقاومات المنظمُة. ومعنى هذا أن يد الدولة وسلطاهنا ال يملكان أن يغيرا مما 
القيادُة  إن كانت  أثٌر عملي  يكون لإلمالء  بل ال  ُيمَلى من فوق،  التغييَر ال  شيئًا، ألن 
معزولة عن القواعد، وكانت الدعوُة لم تمهد لتغيير ظاهر الحياة بتغيير أنفس الناس، 
والمشاركة   ، الشعبيُّ االقتناع  ُيْسنده  ال  ْلطويِّ  السُّ فَلكِِه  يف  يدور  الدولة  جهاز  وكان 

المتحمسة الراغبة من جانب السواد األعظم)2(.

والرحمة  واللين،  الرفق  بين  باعتدال  ويمازج  األوقات،  كل  يف  فق  الرِّ يلزم  فالعاقل 
والقسوة بما يناسب معطيات الواقع ألنَّ الزيادة على المقدار يف المبتغى عيٌب، كما أنَّ 
فق لم يصلحه العنف، لهذا  الرِّ النقصان فيما يجب من المطلب عجز، وما لم يصلحه 
استخدم اإلمام ياسين مصطلح )رفق القومة( فقال:« فإذا قلنا رفق القومة فال تناُقَض. 
الساكنين مؤونًة ما كان أغناهم  ُل  تأثيثه ُيحمِّ البيت إلعادة  وإن أسلوب كسر كل ما يف 
َث، هذا ال يمنُع من طرح  َفَسَد، وتنظيف ما كان تَلوَّ ُوفِّقوا الستصالح ما كان  عنها لو 
ما ال خير يرجى منه طرحًا جميالً«)3(. والعنف يفسد األمور، ويصعبها على أصحاهبا، 

ويجعل النتائج عكسية، ويحرم الخير من ترك الرفق، وترفع الربكة يف عمله

. عي
ي التغي�ي الجامة

ن
: نبذ العنف � ي

املطلب الثا�ن

نبذ اإلمام عبد السالم ياسين العنف واستبعده من منهجيته يف التغيير، ونعى على الذين 
يلجأون إليه من اإلسالميين وغيرهم، وركز على السلمية، والتواصل، وعدم الصدام مع 
اآلخر، فقال: »ال نحب العنف وال نقول به، ونعوذ باهلل العلي العظيم من خصلة العنف، 
ورفع  معانيها«)4(.  من  ومعنى  لوازمها،  من  والزمة  الجاهلية،  مالمح  من  ملمح  وهي 

)1(  سورة التوبة: 83.
)2(  إمامة األمة، م س، ص90ــ91.

)3(  نفسه، ص81.
)4(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص582.
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اإلمام شعار:« وال تخشْون منا عنفًا«)1(. ويضيف:« ليس العنف من أخالق اإلسالم، 
لكن من أخالقه القوة«)2(.

وتجربة  القرآن،  من  مستمدة  أصيلة  ياسين  اإلمام  عند  التغيير  منهجية  يف  والسلمية 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته، التي اعرتف كل الفالسفة والمؤرخون بأهنا أفضل تجربة تغيير 
قوله:  كلمة يف  الكبير، وهو جهاد  بالجهاد  أمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  تعالى  فاهلل  البشرية،  عرفتها 
الجهاد  أنواع  كل  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقدمه  ا﴾)3(،  ً ِب�ي

َ
ك اًدا  َ �بِ ِبِه   ْ

ُ
ه

ْ
َوَجاِهد نَ  ِفِر�ي

َ
اك

ْ
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ِ
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ُ
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َ
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َ
﴿ف

جائر«)4(.  إمام  عند  حق  كلمة  الجهاد  »أفضل  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  األئمة،  جور  مع  التعامل  يف 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله«)5(، وهذه 
يبدأ  الذي  العام  الرأي  ضغط  وقوة  الكلمة،  تأثير  قوة  على  األدلة  أظهر  من  النصوص 
بكلمة يصدع هبا عالم جريء يف وجه طاغية، ثم تتطور وترتاكم وتتكاثف لتصنع هديرًا 
عروشهم،  وتزلزل  الطغاة،  ترعب  والمسيرات  االعتصامات  من  ثورية  وحالة  مدويًا، 

وتجربهم على الرحيل أو التخلي عن الحكم.

بل هي قضية  مرحليًا،  خيارًا  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  التغيير  وليست سلمية 
اإلمام  راح  لذلك  السامية؛  الرتبوية  والقيم  السلمية  الروح  رسوخ  بقدر  راسخة  مبدئية 
الوخيمة،  آثارهم  من  ويحذرهم  العنف،  خطورة  ألتباعه  يوضح  ياسين  السالم  عبد 
فيقول: »تريد تغيير واقع أليم ال يغير العنف إال المظاهر والهياكل النخرة«)6(، ويضيف: 
»الرفض االنفعالي للحال التي وصلنا إليها، والتهييج والعنف، لن تؤدي إلى بناء حالة 
فتنة عارمة غاضبة  الكل يف  الهرم كله على رأس  البناء  العنف يهدم، وقد يخر  ترضي، 

)1(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص583.
)2(  نفسه، ص395.

)3(  سورة الفرقان: 52.
السلسلة  يف  األلباين  وصححه  رقم8081،  أمامة،  أبي  حديث  من  الكبير  المعجم  يف  الطرباين  )4(  أخرجه 

الصحيحة)حديث491(، 886/1.
المستدرك على الصحيحين من حديث جابر رضي اهلل عنه، رقم4884، وصححه  الحاكم يف  )5(  أخرجه 

األلباين يف السلسلة الصحيحة)حديث374(، 716/1.
)6(  ياسين، عبد السالم.  رسالة إلى كل طالب وطالبة، دار البشير، مصر، ط1، 1996م، ص19. 
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قاتلة مبيدة«)1(.

واعترب اإلمام العنف الثوري جنون مدمر يحمل أصحابه على االنتقام والتشفي من 
الخصم والطبقة الساقطة من الحكم، فينزل هبا أقصى العقوبات الدموية، أو اإلعدامات 
العنف  »إن  فقال:  أو رحمة  بال شفقة  كرامته  ويدوس  اإلنسان،  قيمة  ويهدر  الميدانية، 
الثوري َلجنوٌن يعرتي الثوار فيتجاوزون الحد، ويصبحون حيوانات مفرتسة«)2(، ويرى 
اإلمام: »أن الذين َرُضوا باستعمال السالح يف الضعفاء الُعْزل وانساقوا مع منطق العنف 
يده  يف  كان  وإن  معنى،  األضعُف  الضعفاء  الُعْزل  من  ينتقم  وإنما  غبن،  بصفقة  َرُضوا 

السالح«)3(.

وأكد اإلمام على أن »لْلقومِة اإلسالمية قواعُدها ليتحكم جند اهلل يف َمسار التغيير، دون 
هم صعاُب الحاضر فرتاِوَدهم على كْسِر اإلنسان، ودون أن يضيقوا بُمَخلَّفات  أن تستفزَّ
ال  حتى  التغيير  يرافق  أن  يجب  الرفق  وأن  الشطط«)4(،  فيرتكبوا  ومسؤولياته  الماضي 
تستحيل القومة ثورة عنيفة، وشدد اإلمام على أن لِْلُمْسلمين ُحْرَمٌة ال ينبغي أن ُتقتحم، 
وكرامٌة ال ينبغي أن ُتداس، ولئن كان الفاجُر المجرم الطاغية المفسُد جديرًا أن َتجِرَي 
التائُب، والرعيَُّة الضحية ال ينبغي أن يأتيهم إال كما يأيت  عليه حدوُد اهلل، أما المخطئ 
ُر من العدو)5(، ويقول: »ُألِحَّ على أن اإلسالم ضبط للنفس ويسر وسكينة. ذلك  المَحرِّ
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 المؤمنين عمر رضي اهلل عنه«)6(.

وأوصى اإلمام ياسين باختيار من يتصف بدماثة الخلق ورحمة القلب للوالية، وهذا 
ال يتناىف مع الصالبة يف الحق؛ ألن أصحاب القلوب الكبيرة تتسع عواطفهم، وتتعالى 

)1(  رسالة إلى كل طالب وطالبة، م س، ص20.
)2(  إمامة األمة، م س، ص81.

)3(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص398.
)4(  إمامة األمة، م س، ص81ــ82.

)5(  نفسه، ص81.
)6(  اإلحسان، م س، 368/2.
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على األحقاد، وال تتلوث بصغائر االنتقام)1(.

ويقول: »أما بعد نزع قوة السلطان من األيدي الخبيثة فحاجة المؤمنين المحسنين 
لتؤدة الرفق وكظم الغيظ والعفو عن الناس تزداد إلحاحًا. ذلك أن ماضي الفتنة ال بد 
بأعياهنم ويف تضامنات وعصبيات  أقوام  المتمثلة يف  المفسدة  الفاسدة  آثارُه  ُيخلَِّف  أن 
ومصالح متحجرة مشتبكة مع مصالح جمهور األمة، فالحل العنيف الصراعي الثوري 
ًة للماضي حل غير إسالمي،  الذي يوصي بالقتل والسفك وتخريب َبْيِت كل من انتمى مرَّ
وليس الرفق هو السكوت عن الماضي جملًة، فال بد من رد المظالم، وال بد من كنس 
وحقن  فيها،  واألناة  العمليات،  هذه  يف  والرفق   ، الجذريِّ التغيير  من  بد  وال  الُقمامة، 

الدماء هي الحكمة المطلوبة«)2(. 

. جية التغي�ي ي م�ن
ن

هاد السملي � املطلب الثالث: خطوات الب

قبل  الثمرة  قطف  أحد  يستعجل  ال  حتى  السلمي  الجهاد  مراحل  ياسين  اإلمام  بين 
نضجها، وأوضح أن التغيير االجتماعي ال يكون بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى 
الصرب الجميل، والنفس الطويل، فقال: » القومة أيها األحباب قيام من السقطة الكبيرة 
الصرب  تريد  معقدة،  المدى،  طويلة  عملية  فهي  قرون،  عدة  األمة  فيه  انحدرت  التي 
على  الداللة  مسؤولية  التحويل  يف  البادئ  الجيل  وعلى  أجيال،  قضية  إهنا  والمصابرة، 
أن  قبل  السنين  من  لعقود  العميق  البناء  وجهة  الجهود  توجيه  ومسؤولية  القويم  الخط 
العمل  منا  يقتضي  وأهله  الباطل  إزالة  على  القدرة  »امتالك  ويقول:  الثمار«)3(،  تقطف 
التامة،  والثقة  الواسعة،  القاعدة  لنا  وتكون  الشعب،  يف  نتغلغل  حتى  الطويل  بالنَفس 
ولحظة  القومة  من  جزء  استعمالها  وحسن  القدرة،  هذه  وامتالك  المنضبطة،  والحركة 
منها ضرورية)4(، وتكوين القاعدة الشعبية العريضة يبدأ »باقتناص قلوب العباد، والفوز 

)1(  إمامة األمة، م س، ص82.

)2(  اإلحسان، م س، 315/2.
)3(  سنة اهلل، م س، ص292.

)4(  نفسه، ص292.
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من  وتصفو  الفتنة،  شوائب  من  وتخُلص  اإليمان  تتشرب  حتى  إلينا  وإمالتها  بمودهتا، 
دخنها، وتعرف الرب جل وعال، وتتقرب إليه بالعمل الصالح، وتبتغي رضاه، وتخطب 
إليه مقامًا يف جنة اهلل، وتخلص يف طلب اهلل، وتلح بالدعاء على اهلل، وتبلغ المجهود يف 
عبادة اهلل، ويصبح همها اهلل، ونصرة أمر اهلل، واالنخراط يف جند اهلل، والجهاد يف سبيل 
اهلل، والسير على خطا رسول اهلل حتى تدور يف صالح العبد آخرة ويف صالح األمة دنيا 
وأخرى«)1(، ثم االنتقال هبذه الحشود إلى مرحلة رفض األنظمة الجبارة رفضًا مطلقًا 
ال  أن  رسوله  وأمر  اهلل  ألمر  تطبيقًا  المبدئي  والعصيان  العام،  واإلضراب  بالمقاطعة، 
نطيع من عصى اهلل وال نتعاون معه، وال نستبقيه متى قدرنا على إزالته)2(، ولم يستبعد 
اإلمام المشاركة الديمقراطية والتنافس يف االنتخابات من منهجية التغيير السلمية، فقال: 
اقتضى  الظل إن  بتكتلنا يف  أو  الديمقراطية  التعددية  »نفرض وجودنا فرًضا بدخولنا يف 
التعددية  يف  القومة  قبل  اإلسالمية  الجماعات  دخول  ولعل  اإلمام:«  ويقول  األمر«)3(، 
بالرأي  االنفراد  أن  تعلمهم  وحدودها،  إطارها  يف  وصواب  حكمة  وهي  الديمقراطية، 
ونبذ  لهما«)4(،  وقتل  معًا،  والدولة  للدعوة  إفقار  المغاير  الرأي  ورفض  واالستبداد 
العنف ليس ضربًا من االستسالم للظلمة، بل هو ادخار للطاقات ومجاهدة لالندفاعات 
الضارة، ومراغمة للظلمة بحرماهنم من فرصة استدراج الدعوة والدعاة إلى المحارق 
الحرب  بذريعة  المسلمين  ضد  والخارجي  المحلي  العام  الرأي  وتأليب  وتجريمهم، 

ضد اإلرهاب)5(.

)1(  سنة اهلل، م س، ص52.
)2(  نفسه،  ص292.

)3(  نفسه، ، ص292.

)4(  نفسه، ، ص296.
)5(  الغنوشي، راشد. الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير، طباعة المؤسسة اإلسالمية، بيروت، ط1، 2000م، 

ص94.
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امس: املبحث الن

عي
ي التغي�ي الجامة

ن
مشاركة العامة �

إن التغيير االجتماعي يبقى حلمًا يداعب خيال النخبة مالم يتحول إلى قناعة لدى 
عن  حديث  كل  أن  على  معكم  »نتفق  األغلبية  ضرورته  على  وتتفق  الشعب،  جمهور 
التغيير َهَذٌر بدون قاعدة يتفق عليها السواد األعظم، وينهض إلخراجها من َحيِِّز األمل 

إلى حيِّز التطبيق »)1(.

والمناهضة  بالتغيير  المؤمنة  اإلجماع،  تشبه  التي  العارمة  الجماهيرية  والقاعدة 
كالموج  ألهنا  مسيرهتا؛  يصد  أو  يواجهها،  أن  أحد  يستطيع  ال  تحركت  إذا  لالستبداد 
الهادر والسيل العارم ال يقف أمامه شيء حتى القوات المسلحة؛ ألهنا يف النهاية جزء 
منها، والجماهير ليسوا إال أهالً لهم، أو أبناًء، أو إخوانًا)2(، ويقول اإلمام ياسين: »يف 

هذا السواد األعظم من األمة ِسرُّ القوة، وبَرَكُة النصر«)3(.

السواد  تكوين  وكيفية  الجماهير،  مشاركة  ضرورة  عن  حديث  المبحث  هذا  ويف 
األعظم، ودور الطليعة القيادية يف التغيير.

ورة حتمية.  ية �ن ماه�ي ول: املشاركة الب
أ
املطلب ال

أو جماعة،  به حكومة،  تقوم  أن  يمكن  أمة ال  التغيير االجتماعي مشروع  إن عملية 
أو نخبة، أو حزب، أو مؤسسة لوحدها، وإنما العمل التغييري إنجاز رؤية اسرتاتيجية 
عمله،  ومجال  موقعه،  يف  كل  التغيير  بضرورة  إيمانًا  تحقيقها  يف  الجميع  ينخرط 
لتحقيق  موحد  إطار  ضمن  والمؤسسات  األفراد،  جهود  تتكامل  بحيث  وتخصصه، 
الكثير  د  بدَّ فهذا  بعينها،  فئة  على  يقتصر  أن  يمكن  التغيير  بأن  والتوهم  مشرتك،  هدف 

)1(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص585.
)2(  القرضاوي، يوسف. من فقه الدولة يف اإلسالم ، دار الشروق، القاهرة، ط 3، 2001م، ص125.  

)3(  إمامة األمة، م س، ص 34.
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التغيير  المتالحق، يقول اإلمام ياسين: »وإن  الفشل  من الجهود والطاقات، وأدى إلى 
نجاح  بعد  أمتهم  بمصير  االهتمام  يف  عامة  المسلمين  مشاركة  على  متوقٌف  اإلسالمي 
القومة اإلسالمية، وإال َضُمَرْت وَذُبلْت، ثم ماتت معانيها، بتدين طموحاهتا المخذولة، 

وفشل محاوالهتا من فوُق«)1(.

إن التغيير االجتماعي مسؤولية تضامنية وفرض من فروض الكفاية، ولن يتحقق يف 
الواقع إال إذا استوعب األمة، فاآليات ربطت بين التغيير بتغيير )ما بقوم( وأمة، وليس 
فرد واحد أو فئة محددة)2(، لذلك على دعاة المشروع اإلصالحي أن ينتشروا يف كافة 
شرائح المجتمع للوصول إليها، وإقناعها بضرورة التغيير واإلصالح، وربط المجتمع 
هبذا المشروع الحضاري، وجعل المجتمع يقتنع تمامًا بأن مصالحه المادية والمعنوية، 
وحركته  حضارية،  كأمة  ورسالته  وعدله،  وحريته،  استقراره،  واألخروية،  الدنيوية 
والتخلف  والجهل  الفقر  من  الخروج  يف  ونجاحه  التدافع،  على  وقدرته  التاريخية، 
واالستبعاد إلى االستقالل الحقيقي تتحدد وتتلخص بشكل حاسم وهنائي يف المشروع 

الحضاري اإلسالمي.

أساسًا  وانشغل  متعددة،  وآليات  قنوات  بواسطة  الرؤية  هبذه  المجتمع  اقتنع  فإذا 
بضرورة تحكيم اإلسالم يف حياته، تأسس ما يمكن أن نسميه: تيار التغيير، يقول اإلمام 
يتعبأوا للتغلغل يف الشعب قصد إيقاظه وتربيته، والتماس  ياسين: »ينبغي لجند اهلل أن 
الخير عند أهل الخير، وما من جلسة وال وقفة مع شخص من خلق اهلل، تدعوه إلى اهلل، 
وتحاجه يف اهلل، وتتحبب إليه يف اهلل، وتذكره باهلل، إال وهي حركة مباركة«)3(، ويقول: 
إن  هزيالً  كائنًا  تعيش  أو  ميتًا،  مولودًا  تبقى  القيادُة  تتخذها  التي  التغيير  مبادرات  »إن 

اصطدت بأرضية الخمول، وُوكَِل تنفيُذها »للروتين« اإلداري، ولم َيَتَبنَّها الشعب«)4(.

بالرتبية  المعبئة  الجماهير  من  ظهير  أو  سند  غير  من  االجتماعي  للتغيير  القومة  إن 

)1(  إمامة األمة، م س، ص 91.
)2(  رؤية يف منهجية التغيير، م س، 4/ 2107.

)3(  المنهاج النبوي، م س، ص 136
)4(  إمامة األمة، م س، ص 89.
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والوعي مغامرة فاشلة، ألنه بدون الزخم الشعبي يسهل سحقها من قبل األنظمة الفاسدة، 
عمل  من  القومة  يف  األولى  الخطوُة  تكون  »قد  لالستبداد،  الحارسة  األمنية  واألجهزة 
جماعة محدودة. لكن إن لم تجعل هذه الجماعة هدَفها األوَل إخراَج عاّمة األمة من 
دين االنقياد، وخمول االستسالم، ولم تحارب ذهنية الرعوية القطيعية فستكون حركُتها 

مغاَمَرًة فاشلًة«)1(.

عظم.
أ
ن السواد ال : تكو�ي ي

املطلب الثا�ن

إن تكوين السواد األعظم أو القوة الجماهيرية ضرورة لتحقيق التغيير االجتماعي، 
فإسهام جميع القوى الحية يف األمة ونخبها يمنع من احتواء عملية التغيير، أو محاصرهتا، 
وحشرها يف الزاوية، وتجارب األمم والشعوب خير برهان ودليل على قوة الجماهير يف 

التغيير وإسقاط الحكام الظالمين. 

1ــ يبدأ تكوين السواد األعظم بمخالطة الدعاة للناس يف أماكن تواجدهم، ومعايشتهم، 
ومقاسمتهم همومهم، ومشاركتهم يف آمالهم وآالمهم، ومبادأهتم بالحديث، والتلطف، 
والخدمة، والبذل؛ وبذلك يحبون الداعية والدعوة »واجب جند اهلل الدعاِة أن ينَْبّثوا يف 
المساجد، والمكاتب، واإلدارات، والشوارع، واألسواق«)2( ويقول أيضا: »الّداعي إلى 
اهلل من األمة وإليها شعورًا صادقا، ونمط حياة، ومشاركًة يف اآلمال واآلالم، واختالطا يف 
المجالس، والشارع، والسوق. ما هو طفيليٌّ سياسيٌّ يمتص دماء األمة بالتلصص على 
عْطِفَها. ما هو منافٌق يرتاءى للناس بما يحبون. فحين يعلم المسلمون صدَقه ُيِصيُخون 

إليه، وَيْقَبلون منه النصيحَة والتعليم، واألمَر والنهي، والزجَر أيضًا ».)3( 

شرط  قرب  عن  واقعهم  على  واالطالع  بمعاناهتم،  واإلحساس  الناس،  معايشة  إن 
وتعبئتها)4(.  وتربيتها،  وتأطيرها،  الجماهير،  استقطاب  النجاُح يف  عليه  يتوقف  أساسي 

)1(  رجال القومة واإلصالح، م س، ص 32.
)2(  إمامة األمة، م س، ص 27.

)3(  نفسه، ص 30.
)4(  نفسه، ص39ــ40.
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كما أنه يفتح الباب لطالئع الحق على كيفية التعامل مع الجمهور بعد القومة، ويحسنون 
لغة الخطاب، ويتدرجون معهم يف االلتزام »فمن أعزِّ ما يحتاج إليه طالئُع الحق نوافذ 
ُيطِلُّوَن منها على واقع األمة، ومعاشها، وُمعاناهتا، حتى إذا فتحت األبواُب بعد القومة 
يخاطبون  كيف  تعلموا  قد  يومئذ  يكونون  عنهم.  غريبا  ليس  عالم  يف  أنفسهم  وجدوا 
العامة، كيف يحبوهنم، كيف يشاركوهنم معاشهم، كيف يقبلون التدرج يف التزام الناس 
بالشريعة، كيف يصربون على ذي الهفوة والنزوة، كيف يخاطِبون الفطرَة ونوازَع الخير 
يف الناس حتى ينبَع الخير، كيف ُيميِّزون بين أهل المروءة الصالحين لمزيد من الصالح 

وبين الدهماء الذين يرَضى منهم بالموافقة«)1(. 

ومخالطتهم  العامة،  أذهان  يف  الفكرة  وتوضيح  اإلرادة،  وبعث  النفوس،  إحياء  2ــ 
وتربيتهم على طاعة اهلل ورسوله، وتحريرهم من طاعة العبيد، والخضوع لغير اهلل تعالى، 
يقول اإلمام:« فإن دخلنا إلى السوق، والشارع، والمجلس، وخالطنا الناس يف المكتب، 
والمعمل، والمدرسة، والكلية فلكي نقوم بعملية إحياء، بعملية تربية شاملة ُتعلُِّم األمة 
طاعة اهلل، وأسبقيََّتها على طاعة العبيد، ُتعلُمهم أسبقيََّة رضى اهلل الذي إليه يرجعون على 
اهلل محمد  إال  إله  كلمة ال  أن  ُتعلمهم  وَيْبطِشون.  فون  وُيوِّ ُيهددون  الذين  العبيد  رضى 
رسول اهلل تتناىف مع الخضوع لغير اهلل إال بحق الطاعة ألولي األمر منا، ال من غيرنا، وإال 
بالتحاب والتوادد األخوي بيننا«)2(. فمجتمع العبيد الذي يسهل على أي ظالم قياده ال 
واد  يسمن وال يغني قومة، وال تحيا به أمة، ما لم يتحرر من عبوديته »وال َغنَاَء يف هذا السَّ
آدميته، وإن لم نحرر نفسه وعقله من  إلى  الكريم  العيش  بالعدل وضمان  َنْرَفْعُه  إن لم 

، ودين االنقياد«)3(. الخرافات، والنفاق، والغزو الحضاريِّ

3ــ استعادة وكسب ثقة السواد األعظم بعد خيبة األمل التي منوا هبا على أيدي كثير 
القلوب والعقول، وتعظيم  يفتح  الذي  الرفق  المثقفين والحكام، وذلك من خالل  من 
االتصال  ودوام  العامة،  مع  والتالحم  الضعفاء)4(،  على  والحنو  منهم،  التقوى  ذوي 

)1(  إمامة األمة، م س، ص39ــ40.
)2(  نفسه، ص 32.
)3(  نفسه، ص 16.
)4(  نفسه، ص 16.
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والتواصل، والصدق مع اهلل تعالى، يقول اإلمام: »ال يمكن أن َيْتبعنا الشعُب يف مسيرة 
البناء، وهي  يشاركنا يف معارك  أْن  الِجسام، وال  باألخطار  المحفوفِة  القومة اإلسالمية 
إن  الخارجية،  والهجمات  الداخلية،  األَزَمات  أماَم  يصُمد  أن  وال  الجهود،  بذَل  تريد 
لم يحُصْل بيننا وبين العامة تالحٌم، إن لم نحصل على ثقة سواد األمة. الوسيلة لذلك 
باألمة،  اتصالنا  دواُم  ثم  القلوب.  بين  يؤلف  الذي  اهلل عز وجل  مع  القلبيُة هي صدُقنا 

وتحرُكنا إليها، ومعها«)1(.

4ــ إثارة الوعي، وتحريك الناس باتجاه المطالبة بحقوقهم، ورفض الظلم والهضم، 
ومواجهة المنكر والفساد »يجب أن نعلم العامة أن اإلسالم قومٌة على الفساد والكفر 
الَخيِِّر -الذي يف  االستعداد  َنُصوَغ من  أن  واِحٍد. يجب  َقَرن  كلُّها يف  والفسق،  والظلم 
القومة  أواُن  آن  إذا  حتى  الحق،  وتحقيق  الباطل  إلبطال  ماضية  أداًة  المسلمين-  عامة 

وجدنا على الحق مساعدا قويا، وظهيرا شديدا«)2(.

والقناعات  األفكار  بتغيير  مرهون  اإلصالحي  المشروع  وتحقيق  التغيير  نجاح  إن 
لدى عموم الناس عرب اسرتاتيجية التوسع والتعبئة العامة ألفراد المجتمع، وهبذا الوعي 
تتغير نظرة عامة الشعب لوظيفتهم يف الحياة، فيتبنون قضايا التغيير، ومع االستمرار يف 
المبادرة  زمام  إلمساك  الشعب  يتأهل  الجهود  وحشد  الطاقات،  وتعبئة  والبناء،  الرتبية 
واالنخراط يف القومة« وهبذه الرتبية وهذا اإلحياء، فقال رحمه اهلل: »نكتل قوة 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(.

اهدة. املطلب الثالث: الطليعة املب

إن الطليعة المجاهدة لها أهمية كبيرة يف مشروع اإلمام ياسين، فعلى عاتقها تقع مهمة 
التخطيط للمستقبل، وقيادة األمة نحو عملية التغيير بخطى ثابتة، ونقلها من الحماس 

)1(  إمامة األمة، م س، ص 41.
)2(  نفسه، ص 31.
)3(  نفسه، ص 32.
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الحالم إلى اإلرادة الواعي؛ ولذلك فإن اإلمام يلح على أن تتحلى هذه الطليعة القيادية 
باإليمان الراسخ، واليقين الصادق بنصر اهلل ألوليائه، والثقة بالقيادة؛ ألهنا معرضة لإلفك 
والتشكيك، والتحصن ضد الحرب اإلعالمية الني تشن على طالئع المؤمنين، وأن تقوم 
بواجب النصيحة لمن أخطأ، فضالً عن الوعي العميق لهندسة التغيير، والمعرفة الشاملة 

لمراحله والمهمات المراد أداؤها. ويناط هبذه الطليعة جملة أدوار:

أوالً: أن تكون الطليعة المجاهدة قادرة على تفعيل طاقات األمة، وتجميع قدراهتا، 
وحشد إمكاناهتا، وتأطير الجماهير، وتعبئتها، وتنظيمها لتتحول من غثائية لقوة تغييرية 
جارفة تجتث االستبداد والفساد، وتستعيد زمام أمرها بيدها؛ لتفتح الطريق لنصرة دينها، 

وإقامة عدله وإحسانه يف األرض، ويف قلوب العباد. 

العزائم  وشحذ  الفكر،  وتنوير  الروح،  وبعث  اإلرادة،  إحياء  يف  المساهمة  ثانيًا: 
لنصرة الحق »مهمُة القيادة المجاهدة يف هذه العمليات أن تُشدَّ فكر األمة وعزمها إلى 
المَثل األعلى المنشود، وأن تسهر على جمع اإلرادة المشتتة، لتصنع منها سهما يخِرق 
الحواجز. مهمُتها أن تنُفخ يف جسم األمة الميِِّت روَح االستماتة والتفاين يف ُنصرة الحق 

والعدل، يف نصرة اهلل ورسوله«)1(.

ثالثًا: العمل على تأهيل الجماهير، وتنوير األذهان بحقيقة التغيير، ومؤنته، وكلفته، 
»فإن القومة اإلسالمية يجب أن تقدم للعامة وللجماهير، وترتسخ يف عقولنا، على أهنا 
فاتحة عهد طويل من البذل (التضحيات( والعمل الدائب. من ماضينا الفتنوي مخلفات 

ثقال، جروح مثخنة يف نفوس األمة وعقولها وأحوالها«)2(.

رابعًا: الطليعة القدوة التي تتقدم الصفوف، وتقود الزحوف، وتقارع الظلم، وتجاهد 
حتى آخر قطرة دم، يقول اإلمام: »مقاومُة الظلم حتى الموت ولو نشرًا بالمناشير واجب 
المجاهدة يف دعوهتا وجهادها،  الطليعة  الناس صدق  فإذا رأى  المجاهدة«)3(،  الطليعة 

)1(  إمامة األمة، م س، ص 46.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 241.

)3(  رجال القومة واإلصالح، م س، ص35.
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مشاركين  صفوفها  يف  وانخرطوا  رايتهم،  وحملوا  طريقهم،  وسلكوا  حولها،  التفوا 
بجهدهم وأموالهم لتحقيق األهداف المرجوة، فمشاركة الجماهير متوقفة على انتصاب 
لألمة  هنوض  فال  نواياهم،  صدق  عن  يخرب  وحالهم  أقوالهم،  أفعالهم  تصدق  قدوات 
من  اهلل  عند  ما  إلى  تتطلع  مؤمنة  بطليعة  إال  تغيير  وال  مشاركة  وال  عامة،  بمشاركة  إال 

فضل ومثوبة. 

»إن  للجماهير  البديل اإلسالمي  الخطة وتفاصيلها، وتقديم  خامسًا: شرح مراحل 
طليعة منظمة تريد أن تفوز بإمامة األمة، وأن تقودها إلى النصر البد أن يكون لها فكر 
البديل  هو  لما  مشروحة  الجماهير،  على  معروضة  وآفاق  واضحة،  وخطة  متكامل، 

اإلسالمي، وما مواضعه ومرافقه، وما أهدافه وبداياته وطريقه«)1(.

سادسًا: إشراك الجماهير يف تحمل المسؤولية واإلدارة، وتوجيه طاقاهتم وإمكاناهتم 
المشاركة  إلى مستوى  بالجماهير  تنهض  التي  الناجحة هي  القيادة  »إن  واإلنتاج  للبناء 
والحماِس  للطليعة،  والتصفيق  الصامتة،  الموافقة  على  تحصل  التي  ال  اإلرادية، 
للزعيم«)2(، ويقول:« ووظيُفها الغائيُّ حشد جهود السواد األعظم إلنجاز مهمات البناء، 

لإلنتاج، للتغيير بالعمل الدؤوب اُلمِصر«)3(.

ويشرتط اإلمام المرشد يف الطليعة المجاهدة القادرة على تحريك أمتها نحو التغيير 
من  وتتطهر  االقتحامية،  القوة  وتمتلك  اإلحسانية،  الرتبية  ثمرات  تحقق  أن  الجذري 
وتدفع  الناس،  تتقدم  أن  جديرة  الطليعة  هذه  تكون  عندئذ  النفس،  وحظوظ  األهواء 
األمة لألمام، وتنقلها من الخرافة إلى الحقيقة، ومن دين االنقياد إلى الحرية، ومن عدم 
االهتمام ألمر المسلمين إلى حمل هموم، ومن السكوت واإلمساك عن قول الحق إلى 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الكسل إلى العمل)4(.

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص11.
)2(  إمامة األمة، م س، ص 32.

)3(  نفسه، ص 47.

)4(  نفسه، ص 89.



123الفصل الثاين: مقومات التغيير االجتماعي عن االمام عبد السالم ياسين

إن التفاف الجماهير بأعداد كبيرة وحماسة ملتهبة حول قيادة التغيير أمر ضروري، 
لكن الكم العددي على أهميته ال وزن له، وال قيمة إيجابية له ما لم يكن مرتبطًا بالنوع 
المنتظم على كلمة واحدة، وفهم، وقيادة، ورابطة قلبية قوية، يقول اإلمام ياسين: »ال 
واإلمكانات  القدرات،  تحصر  وإمكاناتنا  الذاتية  لقدراتنا  عدادا  اعة  جمَّ حيسوبا  تكن 
الشعب  طاقات  وإليك  حولك  من  تتفجر  إنما  المادية.  والطاقة  والعدد  الكم  نطاق  يف 
وإمداداته إن شم فيك الشعب مع ريح الرجولة نسائم الصدق، وعبير الفتوة الجهادية، 

وعطر اإليمان«)1(.

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص12.
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املبحث السادس:

عي
يق التغي�ي الجامة ي طر

ن
 عقبات �

إن العقبات التي تعرتض طريق التغيير متنوعة ومتداخلة منها ما هو داخلي، ومنها ما 
هو خارجي، ومنها ما هو فردي، وما هو جماعي، تجتمع لتعيق عملية االقتحام، وتؤخر 
المحسنين على  السالكين، ومراتب  اإلنسان يف مدارج  الوصول، وتحول دون صعود 
مستوى الفرد، وتكرس االستعباد، وتوطن لالستبداد على مستوى الجماعة، وال أمل 
يف تغيير دون تجاوزها واقتحامها، ويف هذا المبحث بيان لطبيعة هذه العقبات وأنواعها 

ليتحرر السالك من سيطرهتا، ويفلت من عقدها، ويجتازها بقوة وجسارة. 

ول: طبيعة العقبات.
أ
املطلب ال

إن عناصر العقبة متداخلة ومتكاملة من ناحية الوظائف والعالقات، ويرتبط تحديد 
اإلنسان،  نفس  هي  العقبات  وأول  لإلنسان،  والخارجي  الداخلي  بالبعدين  طبيعتها 
وشهواته، وملذاته، وتطلعاته الجسدية »عقبات تثبط اإلنسان عن اقتحام العقبة اإليمانية، 
وعقبات أْوعر تعوقه عن االرتقاء يف اإلحسان. عقبات من تعلق نفسه بالدنيا، بالمال، 
بالجاه الذي يصرفه عن المرحمة، باألنانية التي تجعله يستكرب عن الدخول يف حصن 
الجماعة يسمع النصيحة، غافال عن ربه، عن مخلوقيته، يحسب أن أحدا ال يراه، ناسيًا 
أن الذي برأه وجعل له لسانا وشفتين ديَّان«)1(، فإذا ارهتن لشهوات نفسه وهواه، وأصغى 
ألنانيته، وعاداته، وذهنياته، أصبح عبدًا لها، يقول اإلمام: »فمضمون العقبة بالنسبة للفرد 
المؤمن هو نفسه«)2(، وأول الخطوات أن يتحرر اإلنسان من رق الشهوات، وينعتق من 
عبودية الملذات، ويزكي نفسه، ويطهرها من كافة الرعونات، وبامتالك المسلم للحرية 
مع  وينسجم  األمانة،  بعبء  ينهض  الذهنية  وشوائب  األنانية،  من  والتخلص  الفردية، 

التكريم اإللهي، فتشرق شمس نجاحه، ويسفر ليله عن صبح فالحه. 

)1(  اإلحسان، م س، ص94/1.

)2(  اإلسالم غدًا، م س، ص29.
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ومن هذه العقبات الداخلية الشيطان الذي يوسوس يف صدور الناس، ويزين المعصية، 
ويغري هبا، والدنيا الفاتنة، وشهواهتا الفانية، والشيطان يستغل الشهوات، ويسخرها يف 
إغواء اإلنسان وإضالله، »وهكذا يفتتن اإلنسان من داخله بنفسه ونوازعها، وبالشيطان 
وعدم  اإلنسان،  لبني  عداوته  بمعرفة  يكون  الشيطان  غواية  عقبة  واقتحام  ونزغاته«)1(، 

طاعته، واالستعاذة باهلل من كيده، ونزغه، ووسوسته.

ومن العقبات الخارجية: فتنة اإلنسان بأخيه اإلنسان، صدام أنانيات، صدام عادات، 
ألخيه  اإلنسان  وفتنة  المصالح)2(،  على  خصام  الرزق،  على  تنافس  ذهنيات،  صدام 
المصالح  وصراع  المجتمع،  يف  الطبقية  عنها  تولد  وجماعي،  فردي  بعد  ذات  اإلنسان 
اجتماعيًا،  منصبًا  احتل  من  »هنالك  واألمراض  العلل  من  وغيرها  وجماعية،  فردية 
التغييَر يعني يف حقهم االنزعاج عن  التغييَر، ألن  يقبل هؤالء  ده، فلن  وجمع مااًل وعدَّ
عاداهتم، وتطليَق طموحاهتم، وإعادَة قسمة ما ُجِمع من أموال بغير حق. هنالك الشح 
قرون.  منذ  فينا  توالدت  أمراض  وهي  الفكري،  والركود  والتقليد،  واألنانية،  الفردي، 
هنالك الطبقية المقيتة، وهي حديثة فينا بصورهتا هذه التي تسربت إلينا مع الرأسمالية 

المستعمرة«)3(.

وعقبة السلطان الذي يتسلط على الرقاب، ويصادر الحريات، ويمارس االستعباد، 
والقمع واالستبداد، وهذه العقبة ال تقل خطورة عن سابقتها؛ وذلك ألن البيئة االجتماعية 

والسياسية التي يرتبى فيها اإلنسان لها تأثير كبير على شخصيته وتوجهه يف الحياة.

بالفتن  المتموج  ومحيطه  الفرد،  هو  األساسي  وموضوعها  محورها  العقبات  هذه 
المختلفة، الذي يجعل منه عبدًا للذات، أو الشهوات، أو السلطات، ويحول دون تحققه 
بالعبودية الكاملة هلل، والعبيد لغير اهلل ال يصنعون حضارة، وال يبنون مجدًا، وال يحملون 
النفس، وإكراهات  والتغلب على عوائق  بالتحرر  العقبات يكون  رسالة، واقتحام هذه 
الواقع، والعالم الذي يحيا فيه، وتكوين رابطة أخوية متضامنة قوية النتزاع الحرية من 

)1(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص 66.
)2(  نفسه، ص 67.

)3(  إمامة األمة، م س، ص 89.
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السلطان »ال حرية لإلنسان إال داخل تضامن اجتماعي يقيه طغيان الفئة المناهضة، أو 
طغيان الدولة«)1(.

. عي
يق التغي�ي الجامة ي طر

ن
: أنواع العقبات � ي

املطلب الثا�ن

التغيير االجتماعي ليست سهلة ويسيرة، بل هي عملية شاقة مضنية تشق  إن عملية 
طريقها يف وسط محفوف بكثير من العوائق والعقبات التي تتطلب البذل والتضحيات، 
باإليضاح  المتنوعة  التغيير  عقبات  اإلمام  تناول  وقد  الغاليات،  باألنفس  والمخاطرة 

والبيان؛ ليسهل على السالكين اقتحامها، وكيفية مواجهتها، وهذه العقبات كالتالي: 

: الذهنيات:
ً
أول

نظرية  أصول  من  أصالً  يعد  الذي  اإلرادة  استقالَل  وتخالف  الرعوية:  الذهنية  1ــ 
المنهاج النبوي، وتعرب عن أسلوب تفكير النفوس القاعدة ونظرهتا السلبية إلى الحياة، 
إلى  اإليجابي  التدبير  والخوض يف غمار  الفاعلة  المشاركة  من  تنفر  التي  النظرة  تلك 
أن  تقدر  ال  وهي  غيرها  لها  يدبر  وأن  تفعل،  وال  هبا  يفعل  »أن  دائما  تنتظر  أهنا  درجة 
والخنوع،  الخضوع،  ألفت  التي  البئيسة  والنفسية  العتيقُة،  الذهنياُت  هذه  تدبر«)2(، 
واكتفت  العافيَة  وآثرت  واستسالمًا،  منها  تواكالً  بالقعود  ورضيت  والتبعية،  والذلة، 
باالنتظار أن ينزل اهلل قدر النصر دون خوض غمار الجهاد، ودفع ضريبة الحرية، أهم 
لممارسة  الجرب  لحكام  الغطاء  وتعطي  االجتماعي،  التغيير  دون  تحول  التي  العوائق 
األنظمة  ضد  المعركة  كسب  يف  العوائق  »أهم  اهلل:  رحمه  اإلمام  يقول  والقهر  الظلم 
لنظام  الجماهير  تعطيه  الراسخ  الَوالء  يف  المتمثل  النفسي  العائق  المستقرة  القائمة 
مع  بسرعة  المتحول  الشاك  المتذبذب  الَوالء  أو   ، ُمْسَتَجدٍّ َحَدٍث  على  تفضله  مألوف 

رياح الدعاية الرسمية«)3(.

)1(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص 68.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 15.

)3(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص 115.



127الفصل الثاين: مقومات التغيير االجتماعي عن االمام عبد السالم ياسين

2ــ األنانية المستعلية أو المتمتعة: وهذه الفئة من الناس ارهتنت لما أنجزته، وحصلت 
عليه من منافع شخصية، ومآرب ذاتية، »ويعوق أصحاهبا عن اقتحام العقبة امتالء مما 
هم فيه وطلب المزيد مما هم فيه«)1(، فيطول أملهم وتعلقهم بما بين أيديهم، ويحجبهم 
أنفسهم،  تزكية  عن  الشخصية  المنافع  وتحصيل  الرئاسة،  ونيل  الظهور،  إلى  التطلع 

ونصرة قضايا أمتهم. 

عز  باهلل  الثقة  وقلة  بالواجب،  القيام  عن  بالنفس  »التهمم  األنانية  عن  يتولد  ومما 
الثقة باهلل عز وجل وقلة االنضباط، والخفة  وجل، ومعناه األنانية وما تولدت عنه قلة 
إلى االستماع للمرجفين«)2(، ممن تناسب دعواهتم َوْهَم المصلحة الشخصية، كما تتولد 

عنها العقالنية األنانية التي تؤله العقل وترتفع على الغيب)3(.

بآالم  يشعرون  وال  وشهواهتا،  ومتعها  أنفسهم  يف  إال  يفكرون  ال  األنانية  وأرباب 
الناس، وال يعطفون على فقرائهم، وال يبالون باألوطان والقيم إذا سلمت لهم دنياهم 
قد  الذات  فحب  األليم،  الواقع  وتغيير  األوضاع  صالح  يعنيهم  وال  ومصالحهم، 
أحدث غشاوة على أبصارهم، وطمس على قلوهبم، وال سبيل لالنعتاق إال بالخروج 
نور  إلى  العقالنية  الكاملة هلل عز وجل، ومن ظلمة  العبودية  نور  إلى  األنانية  من ظلمة 

الوحي الشريف.

لكل  العمياء  التبعية  لتيار  التام  بانقياده  حريته  اإلنساَن  وتسلب  الجارفة:  العادة  3ــ 
ما اعتاد عليه الناس، وهي التبعية »المانعة لنا أن نعرف معروفا بميزان الشرع، أو ننكر 

منكرا يذمه الشرع«)4(.

يف  صاحبها  تغرق  أهنا  ذلك  العادة،  عن  اإلقالع  من  النفور  أشد  تنفر  والنفوس 
ينبعث من وتيرهتا  المفعول  فتستسلم لمخدر قوي شديد  الرتيبة،  اليومية  الحياة  دوامة 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 15.
ط2،  طنطا،  اإلسالمية،  والعلوم  للثقافة  البشير  دار  العلمانية،  والقومية  اإلسالم  السالم.  عبد  )2(  ياسين، 

1995م، ص163.
)3(  ياسين، عبد السالم. مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط1، 2005م، ص 17.

)4(  المنهاج النبوي، م س، ص 15.
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المرتددة)1(، فيعسر عليها أن تنفلت من تأثيره المهيمن عليها بغير اقتحام يتحول بزمن 
العادة إلى زمن العبادة)2(.

الحق  بين  هبا  ابتلي  من  يميز  وال  والنظر،  الفكر  مواهب  تميت  العمياء  التبعية  إن 
أهله؛  الحق، ومعاداة  أهلها على االعراض عن  والباطل، والصواب والخطأ، وتحمل 
ذاته  الوقت  والنكبات، ويف  كثير من اآلالم  انحطاط، وشقاء، ومصدر  وهي سبب كل 
يعّلمنا الطريق المستقيم لالقتباس الصالح الذي هو أقصر الطرق لنيل السعادة الفردية 
َنا 

ْ
ْرَسل

َ
 َما أ

َ
ِلك

َ
ذ

َ
واالجتماعية؛ ولذلك نعى اهلل على من يتبعون اآلباء بغير وعي وعلم: ﴿َوك

 ،)3(﴾ َ
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َ
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تمحيص  دون  والكرباء  اآلباء  خلف  والسير  الهوى،  اتباع  من  ليحررنا  جاء  القرآن  إن 
لما هم عليه، »واإلسالم رسالة التحرر الفكري واالنطالق الشعوري ال تقر هذا التقليد 
المزري، وال تقر محاكاة اآلباء واألجداد اعتزازًا باإلثم والهوى. فال بد من سند، وال بد 

من حجة، وال بد من تدبر وتفكير، ثم اختيار مبني على اإلدراك واليقين«)4(. 

ويعترب اإلمام ياسين أن أسباب االستسالم والرقود الخامل والتنازل عن الحرية كامنة 
يف األنانيات: كل فرد شغلته نفسه وشهواته، أو أمواله، أو جاهه االجتماعي، أو وظيفته 
يريد الرقي فيها، إلى ما شابه، والذهنيات: وعي للواقع مجانب، خرافية، جربية، جهل، 
بالواقع،  رضى  بالرتف،  الساكن،  بالمألوف  التصاق  والعادات:  أيديولوجي،  تضليل 

خنوع موروث)5(.

وهذه العوائق تسلب إرادة اإلنسان، وتحوله إلى حيوان داجن، أو جماد ال روح فيه، 
وال خيرة له من أمره »مع الذهنيات البليدة، واألنانيات االنفرادية، والعادات المكدسة 
ما لإلنسان إال أن يرضى بوجود الجماد والحيوان الداجن، يتصرف فيه غيره، تفكر له 

)1(  اإلسالم والحداثة، م س، ص336.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 52.

)3(  سورة الزخرف: 23.
)4(  يف ظالل القرآن، م س، 3182/5.

)5(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص 69.
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أناشيد  له  اليه وعودًا وتزف  أو هتدي  وتغنيه،  وإليها  منها  كان  إن  ُتدلُِله  ترعاه،  الدولة، 
وطنية. بضاعة يف السوق ال إنسان حر فاعل«)1(. 

بالرتبية،  العقل واإلرادة  الرعوية والقضاء عليها البد من تحرير  الذهنية  ولمواجهة 
وتوطين  البليدة،  الرعوية  الذهنية  »ولرتحيل  اإلمام:  يقول  الجماعية  والمشاركة 
تحمل  يف  الشعب  وإشراك  وتدريب،  تربي،  من  بد  ال  الشوري  السلوك  وإرادة  عقلية 

المسؤوليات«)2(.

ويف موضع آخر ذكر اإلمام الوحدة التدريجية مع الرتبية لتخطي عقبات الذهنية »أن 
االندماج اإلسالمي، والتوحد والوحدة على صيغ تدريجية حسب اإلمكان، تريد تخطيا 
تغذوه يف  مما  اللغوية  اللونية  الجهوية  العرقية  والعادات واألنانيات  الذهنيات  لعقبات 
النفوس ذاكرة التاريخ، ومما يحيله خطرا ساكنا محيقا قلة الرتبية،... فالمطلوب: تربية، 
ثم تربية، ثم تربية، وكيف يرتبى اإليمان، كيف ترتبى العقول، كيف تدرب العقول، كيف 

تكتسب المهارات؟«)3(.

ويلزم بعد الرتبية إحداث تحوالت يف الهياكل االجتماعية، وأنظمة التعليم، والقضاء، 
واالقتصاد، واألسواق، واالنعتاق من التبعية للغرب حتى نتحرر من الذهنيات العتيقة 
البالية »مطلوباٌت ال سبيل إليها إال بتحوالت عميقة يف عقِل المسلمين والمسلمات، ويف 
الذهنيات، ويف العادات، ويف الهيكلة االجتماعية، ويف أنظمِة الحكم والتعليم والقضاِء، 
والَعَمِل، وقسمِة األرزاق، وإنتاِج األرزاق، والمنافسة يف السوق العالمية على األرزاق، 

ِر من التبعية لدهاقنة العالم وفراعنتِه وقاروناته«)4(. والتحرُّ

: املذهبيات. 
ً
نيا �ش

ويشكل  الجاهلية«،  »المذهبيات  عليه  أطلق  األمة  يف  يسري  داء  عن  اإلمام  تحدث 

)1(  مقدمات يف المنهاج، م س، ص69ــ70.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 432.

)3(  يف االقتصاد، م س ص239.
)4(  ياسين، عبد السالم. الشورى والديمقراطية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996م، ص6.
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المناهج  بفعل  والقلوب  النفوس  الداء  استوطن هذا  وقد  التغيير،  كأداء يف طريق  عقبة 
الدنيا  حب  فصار  المسلمين،  أجيال  عليها  تربت  التي  المستورة  األرضية  الجاهلية 
وزينتها، وكراهية الموت سمة غالبة على كثير من الناس، فتحولت األمة إلى غثاء كغثاء 
الغثائية إال  الخروج من حالة  إلى  الوهن، وال سبيل  السيل، وتوالت هزائمنا، وأصابنا 
باقتالع جرثومة هذا المرض من قلوب العباد، وقد كشف اإلمام ياسين يف كتابه حوار 
الماضي والمستقبل عن صور المذهبيات المرضية وكيفية نقضها، فقال: »وقد فصل اهلل 

ها أربعة أرباع: عز وجل لنا الجاهلية ومَذامَّ

والمّسلمات  المادية،  الَفرضيات  واعتماد  اهلل،  يف  الشك  وهو  الجاهلية:  ظن  1ــ 
الدوابية. ظن الجاهلية ينُقده اإليمان باهلل وبلقاء اهلل، والثقة باهلل، وبصواب ما جاء من 

عند اهلل، وبصدق من بلََّغ عن اهلل، وأمانِة من دّل على اهلل..

2ــ حكم الجاهلية: وهو الحكم بغير ما أنزل اهلل، سواًء يف ذلك ملكيٌة جربيٌة، وتسلٌُّط 
ينُقد حكم الجاهلية الشورى وشروطها  باٍغ، وديمقراطيٌة مزيفٌة، وال دينيٌة ديمقراطيٌة. 

وِسياقها وأخالقها. 

3ــ تبرج الجاهلية: تربج النساِء هو المظهر األتم لزينة الدنيا ومتاعها ولذهتا. اهنماكها 
يف الرجل واهنماك الرجل فيها ذهاب يف غياهب الغفلة عن اهلل. ينُقد تربج الجاهلية ما 
مربيِة  المتماسكة  السليمة  واألسرِة  والطهارة  الِعفة  نطاق  يف  والرجال  للنساء  اهلل  أحل 

النشء وحافظِة الفطرة..

4ــ حِميََّة الجاهلية: هي اتباع الهوى يف مظهره الغضبي، كما هو ظن الجاهلية اتباع 
تكُاثريته  يف  للهوى  اتباع  الجاهلية  حكم  هو  وكما  العقلية،  النفسية  مسالكه  يف  للهوى 
االقتصادية وتفاخريته السياسية، وكما هو تربج الجاهلية اتباع للهوى يف غرائزه اللذاتية. 
ينُقد حِمية الجاهلية وصورهتا الحاِضرَة يف الدولة القومية القطرية القَفصيَّة وحدُة األمة، 

ورسالُة األمة، واندماُج المجتمع المسلم يف َوالَيٍة عادَلة جامعة«.)1(

يف  منتشرة  قاسية،  يجعلها  أو  فيميتها،  القلوب  يصيب  ووباء  داء  الجاهليات  وهذه 

)1(  حوار الماضي والمستقبل، م س، ص228ــ229.
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مجتمعاتنا الغثائية، وهي حجرة عثرة أمام التغيير، وعالجها ال يكون إال بإحياء اإليمان، 
توبٌة  إال  ذلك  كل  ينُقُد  »ال  اإلمام:  يقول  اإلحسان،  لمقام  والتشوف  القلوب،  وتربية 
وحكم شورى وعدُل شريعة وإحسان ُأخّوة. فينا من الجاهلية بمقدار ما فينا من سماهتا 

األربع«)1(.

: املزالق. 
ً
لثا �ش

عقبات من داخل العمل اإلسالمي اعتربها األستاذ من »المزالق« التي تعرتض طريق 
يطغى  حيث  التنظيم  أفراد  تلقاها  التي  الرتبية  يف  التوازن  عدم  عن  ناتجة  وهي  التغيير 
الحركي  واإلسالم  الفكري،  واإلسالم  الزهادة،  إسالم  وهي  آخر،  جانب  على  جانب 
إغراقًا يف  الروحانية، وال  بدعوى  زهادة  اهلل  الغالبة على جند  السمة  تكون  أال  »يجب 
المجتمع،  من  والهروب  الزهادة  إسالم  الحركة...  يف  إسرافًا  وال  تقصيرًا  وال  الفكر، 

واإلسالم الفكري، والحركية على حساب التقوى والعلم ثالثة مزالق«)2(. 

االنزواء،  اإلسالميين  بعض  أقدام  هبا  تنزلق  التي  العقبات  أحد  الزهادة:  إسالم  1ــ 
وعدم  واالنقطاع  والعزلة،  الواقع،  عن  واالنكفاء  الجهاد،  عن  والقعود  والدروشة، 
االختالط بالناس، واالكتفاء بالعبادة الفردية، والغياب عن األحداث، والوقوف موقف 
المتفرج إزاءها، وهذا ما يؤاخذ عليه كثيرا »الصوفية«؛ ألن ذلك مخالف للسنة النبوية 
التي هي »بيضاء واضحة هي المحجة النبوية. ال إسالم الخمول واالستسالم، وال الثورة 
اإليمانية  اليقظة  والعدل:  الحق  خدمة  يف  القوة  لكن  واالنزواء،  الزهادة  وال  والعنف، 

المقاتلة«)3(

إن المسلم الذي كلفه اهلل بالتبليغ وحمل الرسالة للعالمين ال تسعه الزهادة واالنزواء 
عن الخلق، ومقتضى شهادته على الناس أن يتحرك يف الميدان يأمر المعروف، وينهى 
عن المنكر، ويرشد إلى الخير، يؤثر يف األحداث، الغياب عن الساحة استدعاء لآلخر 
وفكره. قال اإلمام: »األمة كم مهمل يف تاريخ العالم ألن رجال الدعوة غابوا عن الساحة 

)1(  حوار الماضي والمستقبل، م س، ص229.
)2(  المنهاج النبوي، م س، ص 55.

)3(  ياسين، عبد السالم. القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2010م، ص101.
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قرونا طويلة، إما يف الدروشة أو الزهادة أو الحوقلة. وشهادة جند اهلل يجب أن تعم حتى 
يتمثلوا حضورا قويا مؤثرا يف الواقع المحلي ثم العالمي«)1(.

ومن مخاطر الزهادة القعود عن العمل، وإيثار الراحة والكسل، الذي نتج عنه ضعف 
بينما  األرزاق،  وقلة  األسواق،  وكساد  المتفشية،  والبطالة  المدقع،  والفقر  االقتصاد، 
ويسيطر  الطبيعة،  مقدرات  يف  والتحكم  الثروة،  المتالك  هنار  ليل  ويعمل  يكدح  غيرنا 
على اإلنتاج، ويحتكر السوق، ويملك القوة االقتصادية »إن من يتلقى الفقر والقلة تلقيا 
سلبيًا قد يدعي الزهد ويحرتف الزهادة، وباالحرتاف يعالج فقره. لكن القوي هو من 
يتفاعل مع القلة ويغالبها ليوفر الجهد الالزم لبناء القوة، ومن الموارد الشحيحة يستخرج 

رزقا كثيرا باالبتكار وبالتقلل«)2(.

إن التخلف االقتصادي الذي تحياه أمتنا لن تنقشع سحابته السوداء إال هبجرة الكسل 
من  والهروب  الزهادة  بذهنية  التخلف  من  نخرج  »لن  الدؤوب  والعمل  والخمول، 
الزهد ال  الشبهات«)3(،  الوقوع يف  للورع، وخوف  ادعاًء  الكسب والخمول والدروشة 
يعني عدم امتالك المال، بل أن يمتلك المسلم المال، ويوجهه يف الخير، ونصرة قضايا 
األمة، وامتالك القوة، فنحن يف عصر من يملك المال يملك القوة، ومن يملك القوة يؤثر 
يف السياسة، ويملي إرادته على الدول الفقيرة »فالمال عصب الجهاد يف كل عصر ومصر. 
وجماعة من المتزهدين الدراويش لن تغني شيئا وال يف تحريك أذن واقع منيخ بكلكه 
االقتصادية،  وهمينته  العسكري  بعتوه  ورجله،  بخيله  عليهم  جالب  المسلمين،  على 

بأنظمته التابعة للجاهلية، الجاثمة على صدورنا«)4(.

2ــ اإلسالم الفكري: يعترب اإلمام ياسين االهتمام بالجانب الفكري عند أبناء الحركة 
الذاتية  المعوقات  من  العميقة  القلبية  والرتبية  الروحي  البناء  حساب  على  اإلسالمية 
يغني  ال  والمساجد  الشوارع  يف  واالستعراض  اإلسالمية  الشعارات  رفع  وأن  للتغيير، 
فتيالً وال قطميرًا مادامت األمراض القلبية، والنفسية، واألخالقية معششة فيمن يرفعون 

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 456.
)2(  اإلسالم غدًا، م س، ص580.

)3(  يف االقتصاد، م س، ص91.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص 345.
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الشعارات، »يغلِّب كثير من إخواننا اإلسالميين االهتمام بالتكوين الفكري، والتجديد 
الفكري. وهو أمر ال جدال يف أهميته، لكنه ليس الرتبية التي نريدها شاملة عميقة، قلبية 

نفسية ربانية قبل كل شيء، ثم فكرية عضلية حركية تنظيمية بعُد«)1(.

إن ملء العقول بالثقافة اإلسالمية دون الرتبية اإليمانية للنفوس ليس كافيًا إلحداث 
التغيير يف المجتمع، فهذه الحالة يصفها اإلمام ب»األعرابية الفكرية« و»المزيد من العلم 
والثقافة اإلسالمية دون الرتبية اإليمانية المبنية على فقه القلوب قد يساعد على نوع من 
يقظة العقل ووعي العقل ونشاط العقل، ومتى لم يدخل اإليمان يف القلوب فاألعرابية 
الفكرية لن تخدع اهلل سبحانه المطلع على القلوب المحاسب على نياهتا السائق بسنته 

يف التاريخ الناس جميعا إلى مصائرها«)2(. 

كل  يكون  أن  مجتمعاهتم  يف  التغيير  إلحداث  اإلسالمية  الحركة  أبناء  يؤهل  ما  إن 
واحد منهم »قدوة ال بالتظاهر وإتقان المظاهر، لكن بالسمت ينم عن التقوى، والتؤدة 
ُتنبئ عن الثقة باهلل الساكنة، والعطاء من ذات اليد وذات القلب، واإليمان يشع نوره يف 

السلوك«)3(.

العمل  على  السياسي  الجانب  تغليب  المزالق  أخطر  ومن  الحركي:  اإلسالم  3ــ 
بأيديهم  ما  لرتك  والرتبية  والعلم،  باإلصالح،  المشتغلين  العامة  ومطالبة  الرتبوي، 
السياسية، وعمارة  التفاصيل  ومتابعة  السياسي،  والتغيير  السياسي،  بالعمل  واالشتغال 
المجالس، والندوات، والمحاضرات بالتعليق على األحداث، وعرض الرؤى السياسية، 
وإغفال عمارة القلوب، وهتذيب النفوس فينقلب العمل االسالمي إلى حزب سياسي 
ال يختلف عن غيره إال بوصفه يتخذ اإلسالم شعارًا » وإن أخللنا يف الرتبية فال يصح أن 
ننتظر نصرا من اهلل. من المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم، فسرعان ما ينقلب العمل 

اإلسالمي يف النية عمالً حزبيًا سياسيًا يف الفعل«)4(.

)1(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص11.
)2(  سنة اهلل، م س، ص47.

)3(  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، م س، ص12.
)4(  المنهاج النبوي، م س، ص 14.
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إن اهنماك جميع الفقهاء، والمصلحين، وطالب العلم، والشباب يف متابعة األحداث 
األحكام  يف  األهلية  ذو  للسياسة  يتصدى  أن  البد  خطأ،  السياسي  والعمل  السياسية 
الفقهية للسياسة الشرعية، والمؤهل يف الخربة السياسية المعاصرة فيما يخص فنياهتا، 

وإجراءاهتا، ودهاليزها.

السياسي  الحركي  العمل  بين  الموازنة  ضرورة  للشباب  ياسين  اإلمام  وصايا  ومن 
وبين العمل التعبدي اإلحساين: »إياكم أن تتشتتوا يف النشاط الحركي. اتخذوا ألنفسكم 
وإمامكم  قائدكم  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  قبلتكم،  وجل  عز  اهلل  وجه  واجعلوا  القرآن،  من  حزبًا 
ونموذجكم. اجتهدوا بالعبادة أن تتمتن صلتكم باهلل لكيال يتخطفكم طير الهوى. طهروا 
قلوبكم وزكوا هذه النفوس بذكر اهلل: ذكر اللسان حتى يرسخ الذكر يف الجنان، ويصبح 

كالمكم كله مخلصا هلل، وعملكم كله موجها إليه«)1(.

: العقبة القتصادية.
ً
رابعا

يعترب الفقر خطرًا يهدد إعادة تشكل بناء شخصية اإلنسان، والمحافظة على فطرته، 
وتعد الحاجة والفقر من األسباب الرئيسة التي تقف وراء الرذائل والفواحش؛ إذ يكون 
الفقر يف حال غياب اإليمان أو ضعفه أقوى من مراقبة اهلل والخوف منه واالستجابة لنداء 
الذلة  إلى  الضمير)2(، والفقر مدعاة  المعدة أقوى من صوت  لذا قيل: صوت  الضمير، 
لغير اهلل تجعل المرء عبدًا للناس يخافهم ويذعن لما يملونه عليه حتى لو كان يف ذلك 
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك  ذ رسول اهلل من الفقر والذلة، وقرن بينهما: »اللَّ معصية هلل)3(، لذلك تعوَّ

لَِّة«)4(. ِة َوالذِّ ِمَن اْلَفْقرِ، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْلِقلَّ

وقد يؤدي الفقر إلى الكفر؛ لذلك قرن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف دعائه بين الفقر والكفر فقال: 
»اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفرِ، َواْلَفْقرِ، َوَعَذاِب اْلَقْبرِ«)5(.

)1(  رسالة إلى كل طالب وطالبة، م س، ص48. 
)2(  الشرجبي، ياسين. اآلثار المدمرة لسياسات اإلفقار، مجلة البيان، العدد 149، سنة2000م، ص124.

)3(  النجار، عبد الهادي. اإلسالم واالقتصاد، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1990م، ص135.
)4(  سنن النسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من الذلة، رقم 5460.

)5(  مسند اإلمام أحمد من حديث أبي بكرة، رقم 20381، وقال شعيب األرناؤوط إسناده قوي على شرط 
مسلم، 17/34.
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المال تدفع المرء إلى بيع دينه، ويف  وأوضح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن الحاجة والطمع يف 
ُذ باهلل  ْنَيا«)1(، وَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَعوَّ الحديث عن أبي هريرة: »َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ

من بالء الفقر: »َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَفْقرِ«)2(.

الجهل،  مثل  خطورة  عنها  تقل  ال  علالً  تنتج  األمة  منها  تعاين  التي  الفقر  وعلة 
الجرائم  نسبة  وارتفاع  المجتمعي،  التماسك  وانعدام  األسر،  وتفكك  والمرض، 
يقول  والنمو)3(،  التطور  عن  ويعوقه  المجتمع،  قدرات  يدمر  مما  وغيره  المختلفة، 
اإلمام: »البؤس االقتصادي واالجتماعي يولد االنحطاط الخلقي والضالل الروحي. 
االستقامة  على  الناس  وتربية  مجددًا  الفطرة  سلطان  إحالل  محاولة  إذن  تجدي  لن 
برنامج  عن  اإلعالن  سيظل  للداء.  المادية  الجذور  تجتث  لم  ما  والخلقية  الروحية 
إعادة التأهيل الخلقي إذا لم يواكبه االنكباب على الحياة اليومية للطفولة مجرد نزهة 
الفقر،  محاربة  تستهدف  أن  للتغيير  العاملة  القوى  من  يقتضي  وهذا  رائقة«)4(،  خيالية 
وإعادِة  دائرته،  يف  يدخل  من  وإخراِج  منابعه،  لتجفيف  ومستمر  دائم  بشكل  وتسعى 
الطرق؛ كي  التوزيع بكل  العمل واإلنتاج، والعمل على تحقيق عدالة  دمجه يف دورة 
يصبح معتِمدًا على ذاته، مساهمًا يف بناء مجتمعه. يقول: »إن التفقير المادي والخلقي 
ألن  تربويًا؛  إحياء  يتطلب  مثلما  اجتماعية  عدالة  يستدعي  مجتمعاتنا  منه  تعاين  الذي 

االنحطاط المادي مصدر البؤس الخلقي والثقايف«)5(.

على  قدرته  ومدى  اإلنسان  حرية  يف  مباشر  بشكل  يتحكم  االقتصادي  فالبعد 
اإلنسان  على  يصعب  والجهل  الفقر  ينخره  مجتمع  ظل  ويف  الرتبوية،  غاياته  تحقيق 
الصالح الصادق أن يجد متنفسًا القتحام عوائق نفسه والمجتمع الذي ينتمي إليه نحو 

الخالص المنشود.

)1(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب الحث على المبادرة باألعمال، رقم 168.
)2(  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب االستعاذة من فتنة الغنى، رقم 6376.

)3(   اإلسالم واالقتصاد، م س، ص143.
)4(  اإلسالم والحداثة، م س، ص193. 

)5(  العدل اإلسالميون والحكم، م س، ص194.
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. : عقبة الظل والستبداد السياسي
ً
خامسا

من أخطر عقبات التغيير االجتماعي أيضا البطش االستبدادي، والظلم االجتماعي 
يقول اإلمام: »ودون  الحكام على مجتمعاهتم،  المجسد يف االستعالء واالستكبار من 
دونه  باإلسالم.  المسلمين  جهل  دونه  للدعاة.  واضطهادهم  الحكام  مقاومة  التغيير 
هذه الحضارة المادية التي احتلت نفوسنا وأرضنا وحياتنا السياسية واليومية ببضائعها 

وأفكارها وصنائعها فينا ومكرها«)1(.

»إن الطبقة السياسية العجوز تدير معركة خلفية غايتها إفشال كل تغيير لكن الشعب 
المخلص لدينه رغم جهله الطامي يتربأ منها هذه الطائفة السياسية العجوز ال تدرك أهنا 
تقطع الطريق على األجيال الجديدة التي تفوقها تكوينًا وأهلية لخدمة الشعب المسلم 
هؤالء السادة المسرتخون على أرائكهم المستسلمون لصفعات الممتلئون زهوًا هؤالء 

المسؤولون عن النزيف الذي يمتص دماءنا البد أن ينصرفوا لكي يتغير المجتمع«)2(.

والحديث عن هذه العقبات التي تعرتض طريق التغيير االجتماعي المنشود ينبغي أال 
تفت يف عضد رجال القومة، وال تكون عامل تثبيط واحباط للقائمين بالقسط »على جند 
فيها وعيًا إسالميًا  ليبّثوا  ثقة األمة  بينهم وبين حياَزة  الحائلة  العقبات  يقتحموا  أن  اهلل 
فعااًل، وليرفعوا فيها العزائم واإلرادات، حتى يكون التغيير المنشود باسم اهلل، وعلى يد 
جند اهلل، وانطالقا من كتاب اهلل، وتأسيًا برسول اهلل. أال وإن دين اهلل غير دين االنقياد، 

وغير ملة الخمول واالستقالة«)3(.

السير  بداية  هي  المنشود  والتغيير  الناس  بين  تحول  التي  العقبات  هذه  ومحاربة 
الستعادة الرتبية اإليمانية، وتجديد فقه السلوك إلى اهلل، وبذلك يكون التغيير مبني على 

أصول صحيحة وقواعد راسخة.

)1(  المنهاج النبوي، م س، ص 15.
)2(  اإلسالم والحداثة، م س، ص327ــ328.

)3(  رجال القومة واإلصالح، م س، ص24.
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ـاتـمــة الن

بعد هذه الجولة يف رحاب يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين التي وقفنا خاللها على 
مالمح مشروع التغيير، ونستشف منها موهبة الرجل الذي جمع بين عمق الفكرة، وصفاء 
الروح، وتميز بقدرته الفائقة على استلهام الرتاث، وإدراك السنن اإللهية، وتقديم األجوبة 
ومستقبلها،  بواقعها  والمرتبطة  األمة  تعيشها  التي  الكربى  اإلشكاالت  على  المناسبة 

وعاش لفكرته بقلبه، وعقله، وقلمه، وقته وجهده، حتى لقي ربه راضيًا مرضيًا.

ومن أهم نتائج هذا البحث ما يلي:

1ـ  التغيير عند اإلمام ياسين مفهوم شامل يبدأ بجوهر اإلنسان، وهو نفسه، وإرادته، 
ومدى  مماته،  بعد  ما  إلى  ويمتد  األرض،  على  وحركته  وأخالقه،  وعقيدته، 
العمران، ونيل  التغيير تحقيق  الغاية من  الشهادة، وأن  الغيب بعالم  ارتباط عالم 

رضا الرحمن. 

2ـ  التغيير سنة اجتماعية ثابتة ومطردة نبه إليها القرآن الكريم، وعلى المسلمين إدراك 
أبعادها، وكيفية إعمالها يف األنفس والمجتمعات للوصول إلى التغيير المنشود.

ووسيلته  التغيير  عملية  محور  فهو  ياسين،  اإلمام  مشروع  يف  اإلنسان  3ـ  مركزية 
وغايته، ولن يتحقق التغيير إال إذا سبقه تغيير اإلنسان ما بنفسه من أفكار، وعقائد، 

ومشاعر، وقيم. 

4ـ  التغيير االجتماعي يحتاج إلى تكامل األدوار بين المؤسسات االجتماعية األسرة، 
والمسجد، والمدرسة، واإلعالم.

هي:  وسائلها  وأهم  النهضة،  وأساس  التغيير  عملية  جوهر  هي  اإليمانية  5ـ  الرتبية 
والذكر  الحديث  ومجالس  القرآن،  ومدارس  اإليمانية،  واألسر  المسجد، 
والنصيحة، والرباطات الرتبوية، كل هذا ليرتقى يف مدارج شعب اإليمان، والتي 
والصدق،  والّذكر،  والجماعة،  الصحبة  وهي:  عشر،  خصال  إلى  اإلمام  رتبها 
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والبذل، والعلم، والعمل، والسمت الحسن، والتؤدة، واالقتصاد، والجهاد.

6ـ  التخطيط أمر إلهي، وهو أحد أهم دعائم نجاح عملية التغيير، ألنه يضمن وضوح 
الرؤية، واستقامة الطريق، ويحمي المسيرة من االنحراف عن أهدافها، ويحفظ 

اإلنجازات من الضياع، والجهود واألموال أن تذهب سدى.

7ـ  التدرج سنة شرعية، وضرورة لعملية التغيير؛ ألن الناس لن يرتكوا ما ألفوه بسهولة. 

ألن  ياسين؛  اإلمام  عند  التغيير  منهجية  أصول  من  راسخ  أصل  واللين  8ـ  الرفق 
العنف ال  الحق، ونبذ  الناس يف دروب  استقطاب  أهم عوامل  واللين من  الرفق 
يعني االستسالم واالهنزام، وإنما هو مجاهدة ومراغمة لألعداء، وعدم إعطائهم 
على  المرتتبة  والمفاسد  المصالح  بين  دقيقة  وموازنة  الدعوة،  لوأد  الفرصة 

استعمال العنف يف التغيير.

إلى  ومحتاج  البعيد،  المدى  على  كبير  تأثير  وله  مشروع،  عمل  السلمي  9ـ  التغيير 
التسلح بالصرب الجميل، والتحمل ألعباء الطريق للوصول إلى قطف ثماره.

أفراد  جميع  جهود  إلى  يحتاج  تضامنية  جماعية  مسؤولية  االجتماعي  10ـ  التغيير 
األمة كل حسب قدرته، واستطاعته، ومجال تخصصه، وخربته.

األعمى  والوالء  المتبلدة،  والذهنيات  الموروثات  هي  التغيير  معوقات  11ـ  أخطر 
للحاكم الظالم، والخشية على األطماع المادية من الضياع. 



139

املصادر واملراجع

1ـ  ابن األثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحقيق 
محمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 1979م.

الرياض،  المعارف،  مكتبة  الصحيحة،  السلسلة  الدين.  ناصر  بن  محمد  2ـ  األلباين، 
1995م.

العربي،  الرتاث  إحياء  دار  المعاين،  روح  محمود.  السيد  الدين  شهاب  3ـ  اآللوسي، 
بيروت، ط1، 1415ه.

4ـ  البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح، دار طوق النجاة، ط1، 
1422ه.

5ـ  بكار، عبد الكريم. تجديد الوعي، دار القلم، دمشق، ط4، 2015م.

ط1،  سالم،  محمد  تحقيق  النبوية،  السنة  منهاج  أحمد.  الدين  تقي  تيمية،  6ـ  ابن 
1986م. 

7ـ  الجرجاين، علي بن محمد. التعريفات، تحقيق محمد السود، بيروت، دار الكتب 
العلمية، ط1، 2001م.

العلمية،  الكتب  دار  الصحيحين،  على  المستدرك  عبداهلل.  بن  محمد  8ـ  الحاكم، 
بيروت، ط1، 1990م.

العدد322،  البيان،  والتخطيط، مجلة  بين االسرتاتيجية  ما  9ـ  حسن، عاصم محمد. 
السنة 29، 2014م.

المكتب  الكاملة،  الفكرية  األعمال  التغيير،  منهجية  يف  رؤية  عبيد.  عمر  10ـ  حسنه، 
اإلسالمي، بيروت، ط1، 2011م.

األرناؤوط،  شعيب  تحقيق  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  مسند  أحمد.  حنبل،  11ـ  ابن 
مؤسسة الرسالة، ط،2001م.



التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين140

القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  المنار،  تفسير  رشيد.  محمد  12ـ  رضا، 
1990م.

13ـ  الزمخشري، محمود بن عمر. الكشاف، مكتبة العبيكان، ط1، 1998م، 591/2. 

مؤسسة  المنان،  كالم  تفسير  يف  الرحمن  الكريم  تيسير  الرحمن.  عبد  14ـ  السعدي، 
الرسالة، بيروت، ط1، 2000م.

15ـ  جودت، سعيد. حتي يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط8، 1989م.

16ـ  قطب، سيد. يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط38، 2008م، 

17ـ  الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، 
دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1997م. 

العدد149،  البيان،  مجلة  اإلفقار،  لسياسات  المدمرة  اآلثار  ياسين.  18ـ  الشرجبي، 
سنة2000م.

19ـ  الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، مصر، ط1، 1991م.

20ـ  شكري، مصطفى. قضايا الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام ياسين من 
أزمات التدبير إلى مداخل التغيير، بحث منشور يف كتاب أعمال المؤتمر الدولي 
الثاين يف نظرية المنهاج النبوي، مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين، استانبول، ط1، 

2016م.

21ـ  الطالب، هشام. دليل التدريب القيادي، دار المستقبل، الخليل، ط3، 1998م.

ط1،  الباحثين،  من  فريق  تحقيق  الكبير،  المعجم  أحمد.  بن  سليمان  22ـ  الطرباين، 
2006م. 

دار  الميساوي،  محمد  تحقيق  الشريعة،  مقاصد  الطاهر.  محمد  عاشور،  23ـ  ابن 
النفائس، عمان، ط1، 1973م.

الرسالة،  مؤسسة  اإلسالم،  يف  االجتماعي  التغيير  منهج  محسن.  الحميد،  24ـ  عبد 
بيروت، ط1، 1983م.



141المصادر والمراجع

25ـ  الغنوشي، راشد. الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير، طباعة المؤسسة اإلسالمية، 
بيروت، ط1، 2000م.

26ـ  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، دمشق، 
1979م.

كتاب  ضمن  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  عند  الرتبوي  التصور  أحمد.  27ـ  الفراك، 
»جوانب تجديدية من فكره ومشروعه إلحياء األمة«، مطبعة دعاية، سال، ط1، 

1435هـ/2015م.

 ،3 ط  القاهرة،  الشروق،  دار  اإلسالم،  يف  الدولة  فقه  من  يوسف.  28ـ  القرضاوي، 
2001م.

بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  القرآن،  ألحكام  الجامع  أحمد.  بن  محمد  29ـ  القرطبي، 
ط1، 2006م.

30ـ  القشيري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 
الكتب العلمية، لبنان، 1992م.

31ـ  ابن قيم الجوزية، محمد. الفوائد، دار البيان، دمشق، 1986م.

32ـ  الكيالين، ماجد عرسان. هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس، دار 
الخير، بيروت، ط1، 2011م.

33ـ  المكي، عبد المولى الطاهر. التخطيط للدعوة اإلسالمية دراسة تأصيلية، رسالة 
ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودية، 1995م.

34ـ  ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )بدون تاريخ(.

الدعوي  الفكري  المشروع  والتحرير يف  التغيير  بين  التعليم  الدين، خالد.  35ـ  ناصر 
الثاين  الدولي  المؤتمر  ياسين، بحث منشور يف كتاب أعمال  السالم  لإلمام عبد 
ط1،  استانبول،  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  مؤسسة  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف 

2016م.



التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين142

والفنون،  للثقافة  الوطني  المجلس  واالقتصاد،  اإلسالم  الهادي.  عبد  36ـ  النجار، 
الكويت، ط1، 1990م. 

مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  النسائي،  سنن  شعيب.  بن  أحمد  37ـ  النسائي، 
المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط2، 1986م. 

38ـ  النووي، يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5، 
2012م.

39ـ  هندا، عبد الرحيم. نظرية القومة يف التغيير قضايا واسرتاتيجيات، بحث منشور يف 
كتاب أعمال المؤتمر الدولي الثاين: »التغيير يف نظرية المنهاج النبوي«، مؤسسة 

اإلمام عبد السالم ياسين، استانبول، ط1، 2016م.

40ـ  ياسين عبد السالم:

ــ  اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م.

ــ  اإلسالم بين الدولة والدعوة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1972م.

ــ  اإلسالم غدًا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1973م.

ــ  اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط1، 2000م.

ــ  إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2009م.

ــ  تنوير المؤمنات، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996م.

ــ  تنوير المؤمنات، دار البشير للثقافة والعلوم، طنطا، مصر، ط1، 1996.

ــ  جماعة المسلمين ورابطتها، دار لبنان، بيروت، ط1، 2011م.

ــ  حوار الماضي والمستقبل، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1997م.

ــ  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1994م.

ــ  حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات األفق، البيضاء، ط1، 1995م، 

ــ  رجال القومة واإلصالح، دار لبنان، بيروت، ط1، 2001م.



143المصادر والمراجع

ــ  رسالة التذكير، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، ط، 1995م.

ــ  رسالة إلى كل طالب وطالبة، دار البشير، مصر، ط1، 1996م.

ــ  سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط2، 2005م.

ــ  الشورى والديمقراطية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996م.

ــ  العدل اإلسالميون والحكم، دار اآلفاق، ط2، 2000م.

ــ  يف االقتصاد، البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، مطبوعات األفق، البيضاء، 
ط1، 1995م،

ــ  القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2010م.

ــ  محنة العقل المسلم، مؤسسة التغليف، الرباط، ط1، 1994م.

ــ  مقدمات يف المنهاج، دار الخطابي، المغرب، ط1، 1989م.

ــ  مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط1، 2005م. 

ــ  المنهاج النبوي، تربية وتنظيمًا وزحفًا، الشركة العربية اإلفريقية، القاهرة، ط2، 
1989م.



فهرس الموضوعات

املوضوع الصفحة
 التمهيد: مفهوم التغيري االجتماعي

املبحث األول: التغيري االجتماعي لغًة واصطالحًا 5
املطلب األول: تعريف التغيري لغًة 5

املطلب الثاين: تعريف التغيري االجتماعي اصطالحًا 6
املبحث الثاين: مفهوم التغيري االجتماعي عند االمام ايسني 7

املبحث الثالث: التغيري االجتماعي سنة رابنية 11
املطلب األول: سنة التغيري االجتماعي يف القرآن الكرمي 11

املطلب الثاين: سنة التغيري يف فكر اإلمام عبد السالم ايسني 15
املبحث الرابع: التغيري اجلوهري لإلنسان الفرد 18

املطلب األول: اإلنسان حمور عملية التغيري 18
املطلب الثاين: اإلرادة احلقيقية للتغيري 21

 الفصل األول: وسائل التغيري االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ايسني
املبحث األول: األسرة، ودورها يف التغيري االجتماعي 25

املطلب األول: تكوين األسرة 25
املطلب الثاين: دور األسرة يف التغيري االجتماعي 27

املبحث الثاين: املسجد، ودوره يف التغيري االجتماعي 37
املطلب األول: مكانة املسجد يف اإلسالم 37

املطلب الثاين: دور املسجد يف التغيري االجتماعي 40
املبحث الثالث: التعليم، ودوره يف التغيري االجتماعي 46

املطلب األول: مفهوم العلم، وأمهية التعليم، وأهدافه عند اإلمام ايسني 46
املطلب الثاين: رؤية اإلمام لتعميم التعليم، ومضمونه، ومعلم اجليل القرآين 52

املبحث الرابع: اإلعالم، ودوره يف التغيري االجتماعي 60
املطلب األول: املواجهة اإلعالمية 60

املطلب الثاين: دور اإلعالم يف التغيري االجتماعي 64
الفصل الثاين: مقومات التغيري االجتماعي عن االمام عبد السالم ايسني

املبحث األول: التعبئة الرتبوية للتغيري االجتماعي. 68
املطلب األول: مفهوم الرتبية، وأمهيتها عند اإلمام ايسني 68



املوضوع الصفحة
املطلب الثاين: وسائل الرتبية، وجماالهتا عند اإلمام ايسني 72
املبحث الثاين: اسرتاتيجية التخطيط للتغيري االجتماعي 80

املطلب األول: مفهوم التخطيط، وأمهيته يف التغيري. 80
املطلب الثاين: التخطيط يف منهجية التغيري عند اإلمام ايسني. 82

املبحث الثالث: التدرج يف التغيري االجتماعي 88
املطلب األول: سنة التدرج يف التغيري 88

املطلب الثاين: منهجية التدرج يف التغيري االجتماعي 91
املبحث الرابع: الرفق ونبذ العنف يف التغيري االجتماعي 96

املطلب األول: الرفق وأمهيته يف التغيري االجتماعي 96
املطلب الثاين: نبذ العنف يف التغيري االجتماعي 100

املطلب الثالث: خطوات اجلهاد السلمي يف منهجية التغيري 103
املبحث اخلامس: مشاركة العامة يف التغيري االجتماعي 105

املطلب األول: املشاركة اجلماهريية ضرورة حتمية 105
املطلب الثاين: تكوين السواد األعظم 107

املطلب الثالث: الطليعة اجملاهدة 109
املبحث السادس: عقبات يف طريق التغيري االجتماعي 113

املطلب األول: طبيعة العقبات 113
املطلب الثاين: أنواع العقبات يف طريق التغيري االجتماعي 115

اخلـاتـمــة 126
املصادر واملراجع 128

فهرس املوضوعات 134



w w w.ya s s i n e .o r g




