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كلمة الدكتور إدريس مقبول

]عن مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسني[

وصحبه  وآله  اهلل  رسول  موالنا  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 
أجمعين وبعد:

مركزيا  موقعا  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  لدى  يحتل  »األمة«  مفهوم  فإن 
من فكره السياسي، وهو يكاد يكون الرهان األكرب الذي ال رهان على غيره يف عملية 
بانية،  فاعلة  تولد من جديد والدة  أهنا  يعني  تتوحد  فاألمة حين  التاريخي،  التصحيح 
يعيد  من  تنتظر  المبعثرة،  المقومات  من  مجموعة  عن  عبارة  اليوم  أمتنا  أن  والشك 
تنظيمها حتى تظهر على خريطة العالم قوة حضارية حقيقية، تمارس دورها الشهودي 
جميع  يف  اإلسالمية  للثقافة  الحي  والتجسيد  الوسيلة  ستكون  وبذلك  المطلوب، 
المتجذر يف  الوحدة  فيرب مصدر  ما يسميه ماكس  أو  التجميع  تفاصيلها، وهي مصدر 

الحقائق الموضوعية))).

يف فكر اإلمام ياسين يلمس القارئ قطبية األمة قبل كل شيء، ألهنا األساس الذي 
ُيبنى عليه غيره، وهو الذي يسمح بتحوله فيما بعد إلى وحدة سياسية كما يسميها عبد 
القادر عودة))) رحمه اهلل؛ تكون قادرة على العطاء وممارسة »اإلرادة الفعالة« مجسدة 

يف التماسك العضوي بين أفرادها الموحدين.

من التوحيد الذي هو جوهر الفطرة اإلنسانية المتقدمة يف الوجود الكائن إلى وحدة 
ن 

ُ
َتك

ْ
األمة))) التي يرنو إليها المنهاج برسمه لحلقاهتا وخطواهتا يف الوجود الممكن ﴿َول

العشرين،  القرن  السياسي يف  الفكر  للتاريخ،  تيرنس بول وريتشارد يالمي. موسوعة كمربدج  يراجع:   (((
ترجمة مي مقلد، المركز القومي للرتجمة، ط)، 0)0)، ص)9.

))) عبد القادر، عودة. اإلسالم وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة بيروت، ص7)).
المقاصد،  أهنا مقصد من  يعني  لتحقيق مراد اهلل،  الوسيلة  أن »وحدة األمة« هي  اسبوزيتو  يعترب جون   (((

يراجع:
 John L. Esposito، Islam and Politics; Fourth edition، Syracuse university press, new york، 1998، p4.
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﴾ )آل عمران:04)(، ترتفع نظرية المنهاج النبوي صانعة المثال المستقبلي  ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
نك ِمّ

الوحدة  ترجيح  رأسها  على  يكون  حين  الشريعة  بمقاصد  الواعية  القراءة  تثمره  ما  يف 
على الفرقة وترجيح الفاعلية على السلبية بما هي قيم الدين المتعالية التي جاء الشرع 
ْيَنا ِبِه   َوَما َوصَّ

َ
ْيك

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
ِذي أ

َّ
وًحا َوال

ُ
ٰى ِبِه ن يِن َما َوصَّ ِ

ّ
َن الد م ّمِ

ُ
ك

َ
َرَع ل

َ
الحكيم على أساسها، »ش

ُه 
َّ
ْيِه الل

َ
ُعوُهْم ِإل

ْ
د

َ
ِرِكيَن َما ت

ْ
ُمش

ْ
ى ال

َ
ُبَر َعل

َ
وا ِفيِه ك

ُ
ق رَّ

َ
َتف

َ
 ت

َ
يَن َول ِ

ّ
ِقيُموا الد

َ
 أ

ْ
ن

َ
ِإْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى أ

ْيِه َمن ُيِنيُب« )الشورى:))).
َ
اُء َوَيْهِدي ِإل

َ
ْيِه َمن َيش

َ
َيْجَتِبي ِإل

إن األمة كما يقول الفقيه أحمد الريسوين لها األولوية، وهي األصل بالنسبة للدولة، 
»هذه  الجماعي،  للخطاب  الفردي  الخطاب  تبعية  لها،  تابعة  تكون  أن  تعدو  ال  التي 
حولها  واالنعكاس..  االنقالب  إلى  بل  واالختالل،  للضمور  تعرضت  التي  المعاين 
بينهما  والمستهَلكين،  المستهلِكين  المتفرجين  األفراد  من  ضخم  ركام  مجرد  إلى 
"الكل يف الكل"، ويف  تضخمت الدولة حتى صارت هي األصل، وحتى صارت هي 
السلوك  ورسخ  ونما  الفردية،  والهموم  األحاسيس  نمت  المقلوب،  الوضع  هذا  ظل 

الفرداين  األناين«))).

يف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  وضعه  الذي  النبوي  المنهاج  رهان  يرتسم  األفق  يف 
د بكسر الحاء يف مقابل نموذج مادي نقيض)))، وال يكون ذلك  صناعة النموذج الموحِّ
األستاذ  يقول  خارجي،  أو  داخلي  ارهتان  أي  من  التحرر  يستهدف  سياسي  بنظام  إال 
ياسين: »اإلسالم يرسم أهدافا لألمة، أولها وأكثرها إلحاحا إقامة حكم إسالمي يوحد 

األمة وينتزعها من قبضة أعدائها الداخليين والخارجيين«))).

واألمر لعمل األمة الوحدوي والتشاركي أمر مستبطن ومقتضى من آيات الوحدة، 
ألن عظم المهمات وجسامة المسؤوليات التغييرية لواقع الظلم والباطل يف األرض، 

الشبكة  الفن،  التعبير،  الديمقراطية، حرية  لقضايا  تأصيلية  مقاربة  األمة هي األصل،  الريسوين.  أحمد   (((
العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط)، ))00)، ص)).

النموذجي: »بين المسلمين والجاهليين صراع وجود، صراع  ))) يقول اإلمام ياسين مستحضرا المدخل 
حضارة، صراع نماذج« يراجع: المنهاج النبوي، ص66).

))) ياسين، عبد السالم. مقدمات يف المنهاج، ص 9).



7وحـدة األمـة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين

ال يقوم به وله األفراد على توزع إراداهتم واختالف قابلياهتم، بل البد من نظام ناسق 
ومتناسق لهذه العملية الحيوية لبقاء أمة اإلسالم واستمراريتها.

يخربنا اإلمام ياسين أن الحرص على الحركة الجماعية لألمة حرص على الفاعلية 
الواعية واإلنجاز البناء والوظيفي؛ ألن خاليا المجتمع المسلم آنئذ يجري بينها وفيها 
كيمياء روحية خاصة بسبب معطى االجتماع والتوحد، فالعناصر األولية إذا اجتمعت 
أفق  وضيق  وحرص  أنانية  من  السلبية  الفردية  خصائصها  الجماعية  بالرتبية  فقدت 
وقطرية أو مذهبية أو طائفية حابسة، وتحلت يف المقابل بخصائص المجموع اإليجابية 

من تعاون وإيثار واتساع رؤية وأفق.

االختالف  يف  والحق  االجتهاد  حرية  والوحدة  االجتماع  عن  ينتج  أن  ينبغي  وال 
أو تعطيل ملكات النقد يف حركة األمة الجماعية، فإنه ما غاب النقد إال وغاب تقدير 
نبه  فالشرع حين  العقل،  الملكات، أال وهي ملكة  أرقى  المآالت والمصالح بسقوط 
على واجبية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارهما أسمى الوظائف المجتمعية 
لألمة، فقد استلزم الخطاب ابتداء الوظيفة من حيث موقع الفاعلين أنفسهم ممارسة 
للنقد الذايت المستمر قبل نقد اآلخرين وتقويمهم، وهذا أسلم مسلك لتفادي أعطاب 
ألفعال  والتعصيم)))  والتأليه  التقديس  أعطاب  إحيائي؛  عمل  أي  تتهدد  التي  الطريق 

وإنجازات البشر المكلفين القائمين على مناصب رعاية حقوق األمة وقيادهتا.

إن وحدة األمة يف المنظور المنهاجي ال يضرها النقد الذي ألمعنا إليه وال يؤثر فيها 
الذي  األخالقي  المنطق  وفق  يأيت  والتوجيه  وخالصة،  صادقة  النية  مادامت  بالسلب 
تمليه النصيحة بآداهبا وشروطها المعتربة القاصدة للتصحيح والتنقيح ال مجرد الهدم 
وإال  عاجل  حظ  أو  العوض  على  تتوقف  ال  وهي  النصيحة«)))،  »فالدين  والتجريح 
إلى أن ال  الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي  اختيار  على  الشاطبي-  -كما قال  توقفت 

))) يذكر أهل التاريخ أن يزيد بن معاوية أتى بأربعين شيخا شهدوا أن الخلفاء ما عليهم حساب وال عذاب. 
يراجع: الذهبي: سير أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، )00)، 5/)5). قال اليافعي يف مرآة الجنان وعربة 

اليقظان يف معرفة حوادث الزمان بعد سوقه هذه القصة: نعوذ باهلل مما سيلقى الظالمون من شدة العذاب.
))) مسلم: الصحيح،)/)5. أحمد: المسند، 8/5)).
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يكون طلبها جازما))).

والوحدوي  الجماعي  العمل  يؤيت  جهد  من  التقويم  مسألة  يف  يبذل  ما  قدر  وعلى 
والتكاملي لألمة أكله وثماره، حتى إذا عرض عارض مما يصيب المجتمعات بالعطب 
ألن  للشفاء،  وتتماثل  بسرعة  تتعاىف  مناعة  من  فيها  ما  على  األمة  َوَجْدَت  والعطل، 
لمتطلبات  والفوري  التلقائي  التجاوب  معناه  الحديث  يف  عليه  المنصوص  التداعي 
اإلصابة بالعطب، قال الشاطبي: »إذ ال يكون شد المؤمن للمؤمن على التمام إال هبذا 
عليهم  واردا  النفع  كان  إذا  إال  الواحد  كالجسد  يكونون  ال  وكذلك  وأسبابه،  المعنى 
على السواء، كل أحد بما يليق به، كما أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره 
قسمة عدل، ال يزيد وال ينقص، فلو أخذ بعض األعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل 
لخرج عن اعتداله، وأصل هذا من الكتاب ما وصف اهلل به المؤمنين من أن بعضهم 
الفرقة وهو كثير، إذ ال  الكلمة واألخوة وترك  به من اجتماع  أولياء بعض، وما أمروا 

يستقيم ذلك إال هبذه األشياء وأشباهها مما يرجع إليها«))).

اليوم »مرحلة عصيبة ومحنة  فإذا تفحصنا الواقع، ألفينا أن األمة اإلسالمية تجتاز 
حقيقية، فأرضها مستباحة، وخيراهتا منهوبة، وكرامتها مدوسة، وقرارها بيد غيرها ال 
بيدها، تكاثرت عليها األرزاء، وتزاحمت عليها سهام األعداء، وأهنكتها األزمات، ال 
تكاد تخرج من واحدة حتى تحل بساحتها أخرى ثانية وثالثة بل العشرات«)))، وهي 
اللحظة التاريخية التي تحتاج إلى استجماع قواها وَلمِّ شعثها لمواجهة مستقبلها الذي 
تماألت كيانات صهيونية على تنحيتها عنه وإزاحتها من قيادة مسرحه بما تخططه من 
شرق أوسط جديد تحتل فيه الدولة اليهودية الغاصبة دور المحور، ويدور فيه الباقون يف 
فلكها، وخرائط الطريق التي تمهد المشهد العالمي لسيطرة أمريكا ومخلبها المغروس 
يف أرض فلسطين حتى ال يكون لألمة فرصة اجتماع كلمتها وتقرير مصيرها ومصير 

العالم الذي تعترب شريكا مساهما يف صناعته.

))) الشاطبي: الموافقات، تحقيق عبد اهلل دراز، دار المعرفة بيروت، )/90).
))) الشاطبي: الموافقات، )/55).

))) عبد السالم ياسين: إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 009)، ص5.
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يف المنظور المنهاجي نحتاج من أجل الرجوع إلمامة األمة ووحدهتا أن نقفز على 
َهَب 

ْ
ذ

َ
َوت وا 

ُ
ل

َ
ش

ْ
َتف

َ
ف ُعوا 

َ
َناز

َ
ت  

َ
»َول سبحانه:  الحق  لقول  مصداقا  العقيمة  الخالفات  جراح 

نفوسا  نبني  أن  نحتاج  كما  والضعف،  للفشل  سالكة  طريق  المنازعة  فإن   ،(((» ْ كُ ُ ِر�ي

بالشروط  تحققوا  هم  إن  األرض  يف  جميعا  للمؤمنين  بالتمكين  اهلل  موعود  يف  موقنة 
 ْ ِمنكُ آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
ال  ُ اللَّ  

َ
العزيز﴿َوَعد الكتاب  عليها  ينص  كما  االستخالف  يف  القرآنية 

ُم  ُ َ ِدي�ن ْم  ُ لَ نَّ  َ �ن ِ
ّ
ُيَمك

َ
َول ْبِلِهْم 

َ
ق ِمن  نَ  ِذ�ي

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل

ْ
اْسَتخ ا  َ َ

ك ْرِض 
أَ ْ
ال ي  ِ

ن
� ْم  ُ َّ �ن

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
ل اِت  اِلَ الصَّ وا 

ُ
ل ِ

َ
َوع

ا﴾ )النور:55(، 
ً
ْيئ

َ
ي ش  �بِ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ  ُي�ش
َ

ي ل ِ
�ن
َ
ون

ُ
ْمًنا ۚ َيْعُبد

َ
ْم أ ِ ِ

ن
ْو�

َ
ن َبْعِد خ م ّمِ ُ َّ �ن

َ
ل ِ

ّ
ُيَبد

َ
ْم َول ُ ٰ لَ َ �ن

َ
ِذي اْرت

َّ
ال

فإن أكثر معاول الهدم تأيت األمة من النفوس المنهزمة أمام جربوت االستكبار العالمي 
والمنبطحة أمام الهيمنة الغربية على العقول الضعيفة التي ال تلقي باال لقيمة اإلنسان 
الذي يستطيع أن يرتقي الممتنع إن هو استعاد إرادته واستعاد قراره وتخلص من التبعية 

وكسر طوق اإللحاق.

اليوم مطلبا من أولى األولويات،بل هو يف كل وقت كذلك،  إن وحدة األمة بات 
مقام  يف  يقع  ألنه  الواجبات  من  سواه  ما  على  مقدم  واألصول  المقاصد  بمنطق  وهو 
الوسائل لغيره من الغايات، وألنه يأيت من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)))، 
إذ كيف يتصور اليوم تحرير المسجد األقصى وفلسطين –على سبيل المثال- يف غياب 
مفهوم األمة، فتحريرها يقع على مسؤولية كافة أهل البلد فإن لم يستطيعوا فعلى من 
بجوارهم، فإن لم يستطيعوا فعلى الجميع تقع المسؤولية ال تخلو منها ذمة واحد منهم 

أمام اهلل  تعالى.

إطار  أن تفك عنه  ياسين مفهوم ال تملك  فمفهوم وحدة األمة كما يعرضه اإلمام 
من  أحد  ذمة  تربأ  وال  يخصها،  ما  كل  يف  إليه  ينتمون  من  لكل  المشرتكة  المسؤولية 
المسلمين حتى تكتفي األمة جميعها من جميع حاجياهتا المادية والرمزية وتنقطع عنها 

جميع مضارها ومخاطرها.

))) األنفال:46.
ط)،  بيروت،  الرسالة  مؤسسة  اآلمل،  بغية  شرح  السائل  إجابة  الصنعاين:  يراجع:  القاعدة  هذه  عن   (((

986)، ص86)، والسبكي: اإلهباج شرح المنهاج، دار الكتب العلمية بيروت، ط)، )/8)).
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قلوهبا، وتقريب  وائتالف  األمة  »إن جمع كلمة  ياسين:  السالم  يقول األستاذ عبد 
آرائها، لشروط ضرورية إلقامة الملة وتقوية الدولة. فال تقل ضرورة ذلك عن ضرورة 
تقريب الفجوات فيما يتعلق بقسمة األرزاق. وكما يجب على دولة القرآن أن تدمج 
العامل  وبإنصاف  والكسب،  العمل  فرص  بتسوية  إقتصاديا  دمجا  المجتمع  فئات 
األجير، وبإعطاء المالك مكانته يف المجتمع اإلسالمي بال شطط، فكذلك يجب الدمج 
المذهبي والتعايش السلمي بين اآلراء والتفاهم والتعاون ليتحد الناس ماديا ومعنويا. 

وليس المخربون االقتصاديون بأحق بإنكارنا من المخربين المتنطعين يف الدين«))).

البخور لالنقالبيين والمستبدين،  بئيس باطل يحرق  وإن اإلنسان ليعجب من فقه 
بات اليوم يستشري بين فئات من المسلمين، تقوم األحكام الجائرة المأجورة فيه على 
تغييب حقوق األمة، فيفتى هبتانا بجواز حصار شعب مسلم يف غزة بجدار فوالذي لقتله 

ببطء تحت دعوى حماية الحدود وسيادة الدولة على أراضيها.

فأي سيادة على األرض، حين تكون أرض لجوار مسلم مستباحة، فإن احتالل شرب 
من أرض المسلمين يخرج أرض األمة يف المجموع عن صفة االستقالل، وأي معنى 
الطعام  من  لمنعه  مسلم  إنسان  بحصار  عورضت  ما  إذا  الملغومة  المزعومة  للسيادة 
والشراب حتى يموت، أين هو فقه الموازنات لمصالح األمة، وأين هو الفقه الجامع 

المتخلص من سلطان الجهل والسدانة للباطل؟

مرير  واقع  معالجة  خالله  من  أردنا  التي  الجماعي  الكتاب  هذا  هموم  بعض  هذه 
اإلمام  إنه  وأعالمها،  رموزها  ألحد  وتجديدي  اجتهادي  نظر  خالل  من  األمة  تعانيه 

المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل.

يف الختام البد من أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل، ونخص 
بالذكر األستاذ الدكتور باسل خلف حمود الزبيدي عن جامعة الموصل والدكتور يونس 
محمد  والدكتور  بربوكسيل  اإلسالمية  للعلوم  األوربي  المعهد  عن  المدغري  علوي 
رفيع الذي صحب هذا المشروع من بدايته إلى هنايته وساهم فيه بأحد أهم الدراسات 

))) عبد السالم ياسين: إمامة األمة، ص58).
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لغويا  األوراق  بتدقيق  قام  الذي  المسؤول  العلي  عبد  الدكتور  نشكر  كما  التأسيسية، 
رغم ظروفه الصحية الصعبة، ونشكر الدكتور عمر أمكاسو مدير مؤسسة اإلمام عبد 
السالم ياسين على تشجيعه وحرصه حتى يخرج هذا العمل يف هذا الظرف االستثنائي 

من عمر األمة.

واهلل نسأل أن يثيب الجميع، وأن ينفع اهلل هبذا العمل عموم األمة، وأن يجعله سببا 
من أسباب جمع الكلمة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد هلل رب العالمين.
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كلمة الدكتور يونس العلوي املدغري

]مدير املعهد األوربي للعلوم اإلسالمية، بروكسيل[

خصصت كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الموصل مشكورة هذا العدد من مجلتها 
األستاذ  فكر  يف  األمة  »وحدة  لموضوع  اإلسالمية(  العلوم  )مجلة  الُمحكمة  العلمية 
الباحثين  من  عدد  بمشاركة  العدد  فحظي  اهلل«.  رحمه  ياسين  السالم  عبد  المجدد 
الجامعيين من عدة أقطار عربية. وقد اكتفينا بتسع مقاالت مما وصلنا من المشاركات، 
التفكير يف إخراج هذا العمل يف  العلمية قبل أن يتم  مراعاة لحجم المجلة وشروطها 

صورة كتاب جماعي بعد ما آلت إليه األوضاع يف العراق الشقيق.

فكر  يف  األمة  وحدة  قضية  محورية  عن  تكشف  أن  المشاركة  األقالم  استطاعت 
اإلمام عبد السالم ياسين -رحمه اهلل- كشفا علميا ومنهجيا رائعا. فقد تتالت مقاالت 
وباإلضاءة  والتحليل  بالسرب  منها  مختلفة  جوانب  متناولة  القضية،  هذه  يف  الباحثين 
والغنى  للثراء  كاشفة  إفادهتا،  يف  ماتعة  تنوعها،  يف  جامعة  نتائج  إلى  لتتوصل  والنقد، 
المفاهيم  هبا  تميزت  التي  واإلجرائية  والمرونة  والعزيمة  والقوة  واالنفتاح  والرحابة 
الوحدوية عند األستاذ ياسين... مفاهيم كانت من قبل هذه البحوث الجامعية ثاوية يف 
خفاء وسكون يف تلكم اآلالف من الصفحات التي دوهنا يراع المجدد ياسين ونفخ فيها 

من روحه الوثابة، وعزيمته الماضية، ومواقفه الشجاعة.

بالمغرب  الدكتور األصولي محماد رفيع من جامعة فاس  البداية مقال  يطالعنا يف 
عبد  األستاذ  عند  التوحيد  ومطلب  الوحدة  أصل  بين  اإلسالمية  »األمة  عنوان  تحت 
فكر  يف  الوحدة  ومطلب  التوحيد  عقيدة  عن  الباحث  يتحدث  وفيه  ياسين«؛  السالم 
اإلمام، وعن الصوى والمعالم التي رسمها لتثبيت التوحيد عقيدة للوصول إلى وحدة 
على  قادرا  كيانا  والشورى...  بالعدل  ثم  والمحبة،  بالرتبية  متماسكا  قويا  كيانا  األمة 
الخروج باألمة من التمزق الطائفي والدوياليت إلى أفق خالفة جامعة، ومن التبعية إلى 

الريادة والشهادة على الناس.
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اإلمام  فكر  إلى  الثاين-  المقال  لبنان -عرب  قنديل من  أحمد  الدكتور  بنا  يدخل  ثم 
للمسألة  اإلسالمي  »العالج  بعنوان  الطائفية؛  للمسألة  معالجته  مدخل  من  ياسين 
الطائفية: قراءة يف فكر الشيخ عبد السالم ياسين«. تلك المسألة الشائكة التي تشتد حاجة 
األمة لعالجها معالجة جذرية، لما تخلف يف ساحات البالد اإلسالمية يف أيامنا هذه من 
ضحايا يف األرواح والمقدرات، وما تعمقه من آثار وخيمة يف النفوس والمجتمعات 
المسلمة. تتبع الدكتور قنديل هذه الظاهرة يف كتابات الرجل وكيف عالجها، انطالقا 
من جذورها التي صنعها التقليد يف مجتمعاتنا الثقافية اإلسالمية، وعمقها االستعمار. 
ويصف وسائل العالج الذي يرتكز –عند اإلمام- على اإلصالح السياسي من أعلى، 
وعلى ربانية المصلحين المحسنين أهل الرتبية الروحية القرآنية، وعلى العدل والقيام 
بالقسط بين جماعات المسلمين المختلفة؛ من شيعة وسنة... الخ وينوه بحاجة األمة 
انطالقا من  تدبيره،  المبني على قبول الخالف، وحسن  الحقيقي  الحوار  إلى  الملحة 

أسس إيمانية، أخالقية، قانونية، عقالنية...

والمستقبل«  والحاضر  الماضي  اإلسالمية:  »األمة  الموسوم  الثالث  المقال  يف  أما 
فيتحدث فيه األستاذ هشام القيسي من المغرب عن حقيقة األمة اإلسالمية عند اإلمام، 
وكيف صنع وحدهتا القرآن والسنة النبوية، ثم كيف انُتقضت تلكم الوحدة باالنكسار 
التاريخي وتحوِل األمر من خالفة إلى ملك عاض ثم جربي. كما تحدث عما يقرتحه 

اإلمام ياسين من وسائل وشروط منهاجية إلعادة بناء هذه الوحدة المنكسرة...

ثم يطالعنا الدكتور خالد ناصر الدين من المغرب بمقاله الرابع عن »األمة اإلسالمية 
هذا  يكشف  وفيه  ياسين«،  السالم  عبد  األستاذ  تصور  يف  والمستقبل  الماضي  بين 
الباحث القدير عن حضور ماضي األمة/النموذج -يف فكر اإلمام-النموذج يف تجلياته 
التوحيدية واإلحسانية والشورية والعدلية. كما تحدث الدكتور ناصر الدين عن حاضر 
والرتدي  والتبعية  والتجزئة  والفتنة  الوهن  داء  جراء  من  وغثائيتها  اإلمام  عند  األمة 
الخلقي. راصدا التحوالت الخطيرة عرب تاريخ األمة الطويل، من أجل رسم مخطط 
عملي يقرتحه اإلمام ياسين على األمة يف أفق مستقبل الئق بخيريتها التي ندهبا إليها اهلل 

عز وجل يف كتابه الكريم.
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  وتحت عنوان »بناء الدولة ومقّومات األّمة مقاربة قرائية يف فكر الراحل األستاذ عبد 
السالم ياسين« يطالعنا من جامعة تونس األستاذ الباحث الساسي الضيفاوي بالمقال 
الخامس. وهو مقال منهجي استقرائي مفيد يف استكناه مرجعية األستاذ ياسين الرتاثية 
والحداثية، حاول فيه الباحث اإلعالمي إعادة بناء فكر اإلمام؛ من خالل وقوفه على 
كالحرية  والمجتمع؛  والدولة  األمة  بناء  يف  المفهومي  الجهاز  تكون  التي  المداخل 
والشورى والعدل واإلحسان... لينتهي الباحث يف آخر المطاف إلى أن اإلمام ياسين 
رجل مجدد »أن الرجل صاحب مشروع ورؤية حضارية وقضية كونية ومقاربة سياسية، 
فحق بذلك أن نطلق عليه مصلحا اجتماعيا وداعية ورجل سياسة ورائدا من رواد الفكر 

والتنوير والنهضة«.

ويف المقال السادس يقف الباحث الجزائري الدكتور الذوادي قوميدي على قضية 
مهمة عند اإلمام يف حفظ وحدة األمة من جانب العدم؛ وهي قضية الخالف والتنازع؛ 
الّسالم ياسين  تحت عنوان »تدبير الخالف تحصيٌن لَوحدة األّمة يف فكر األستاذ عبد 
التدبير العلمي والعملي للخالف،  الفاعلة لإلمام يف  رحمه اهلل«. أبرز فيه »المساهمة 
مشروعه  ضمن  يندرج  مما  مفاسده،  من  األمة  لوحدة  وتحصينا  لمقاصده،  تحصيال 

اإلصالحي الكبير الذي أفنى فيه حياته رحمه اهلل«.

ثم تاله مقال الشاعر والباحث المغربي األستاذ الحسن السالسي الموسوم »مفهوم 
األمة اإلسالمية ومقومات بناء وحدتها يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل«. بين 

فيه مفهوم األمة، ومدى فاعلية فكر اإلمام يف بناء وحدهتا. 

غاية  يف  قضية  بحثه  يف  استكنه  فقد  المغربي  الباحث  عموري  رشيد  الدكتور  أما 
القرآن  »لغة  بــ  مقاله  عنون  األمة.  هبُوية  وعالقتها  اللغة  وهي  أال  والحيوية  األهمية 
ووحدة األمة عند اإلمام عبد السالم ياسين«. وفيه يذكر الشروط األربعة -عند اإلمام- 
السرتجاع وحدة األمة؛ وهي على الرتتيب: قوة اللغة العربية، ونجاح التعليم، وارتكاز 
نظام الحكم على الشورى والعدل، وأخيرا نجاح األمة يف عملية التنمية«. فجعل قوة 

العربية على رأس هذه الشروط الهامة.
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ويف المقال التاسع واألخير يختم الباحث المغربي عبد القادر أنكير بالحديث عن 
وفيه  ياسين«.  السالم  عبد  المجدد  لإلمام  االستخاليف  المشروع  يف  الوحدة  »مركزية 
رصد رصدا تاريخيا عددا مهما من مالمح الفكر الوحدوي لدى اإلمام، فتتبع مساره 
الروحي والحركي من عقد ستينيات القرن العشرين إلى آخر ما صدر عنه قبل وفاته من 

مؤلفات ومواقف رحمه اهلل.

وإذ نتوجه بالشكر لإلخوة الباحثين على مشاركاهتم الطيبة، نشير إلى أنه مهما بدا 
من تكرار يف تناول بعض القضايا والمفاهيم المتعلقة بمحور هذا العدد يف هذه الباقة 
من المقاالت، فإن كل مقال منها له خصوصية يف تجلية جوانب من القضية المطروحة 
بإضاءة أقوى ومقاربة أدق. ثم إن تالقي التحاليل والبحوث يف كثير من االستنتاجات 
والمقوم  اإلحسان،  يف  المتمثل  الروحي  الرتبوي  كالمحور  األمة  بوحدة  النهوض  يف 
يف  المتمثل  السياسي  التدبيري  والمقوم  العدل،  يف  المتمثل  السياسي  االجتماعي 
الشورى، والمطلب الحيوي المتمثل يف االقتصاد والتنمية، والمطلب اإلنساين المتمثل 
يف الحرية وحقوق اإلنسان... وغير ذلك من المفاهيم المحورية، كل ذلك يدل داللة 
قوية على منهاجية ومنهجية فكر اإلمام وانضباطه بخط فكري شرعي أصيل وعميق، 
رحب األفق، مرن وعقالين ومنفتح. يثبت عند الفحص والنقد، مهما تنوعت مقاربات 

الباحثين ومناهج الناقدين.

الموصل،  بجامعة  اإلسالمية  العلوم  مجلة  على  للقائمين  الشكر  بتجديد  وأختم 
والدعاء بالرحمة لإلمام ياسين بما نصح لألمة، منوها بالفوائد الجمة لهذه البحوث، 
بوارق  من  بكثير  النهضوية  المشاريع  يف  والباحثين  القراء  إلهام  على  وقدرهتا 
الحق  يقول  وهو  تعالى،  اهلل  شاء  إن  هادية.  وطوالع  مضيئة،  ذات  َتْوماٍض، ولوامع 

ويهدي السبيل.
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كلمة  أ.م.د باسل خلف حمود الزبيدي

]رئيس هيأة تحرير مجلة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوصل- العراق[

يعد اختيار موضوع »الوحدة يف فكر الشيخ اإلمام المجدد عبد السالم ياسين« رحمه 
اهلل وأسكنه فسيح جناته يف هذا الظرف العصيب من حياة األمة ليكون محورا لعدد خاص 
لمجلة كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة الموصل العراقية بالتعاون مع المعهد األوربي 
اإلقليمي  والوضع  السيما  موفقا،  اختيارا  ياسين  اإلمام  ومؤسسة  اإلسالمية  للعلوم 
والدولي تعاين فيه أمتنا االنقسام واالحرتاب وتبعات الفكر الطائفي واالنقسامي، ومن 
المعلوم أن الشيخ ياسين لمن يقرأ له يجده قد أولى قضية »الوحدة« يف كتبه ومقاالته 
األمة  وأبناء  خصوصا  واإلحسان  العدل  مدرسة  يف  ألبنائه  وتوجيهاته  ومحاضراته 
عموما عناية كبيرة، إذ يقدم الشيخ ياسين رؤية واضحة عن آليات ومقومات الوحدة، 
 
ً
ـة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
 َهِذِه أ

َّ
بل إن الحياة وحدة كلية تسير بجملتها نحو تحقيق مراد اهلل تعالى ﴿ِإن

﴾. واالستجابة لتلبية هذه الوحدة مطلب كبير، بل هو من أهم المطالب، وهو  ً
ة

َ
َواِحد

عنده أم المقاصد وأعالها يف الفكر المنهاجي.

إنما  األمم  قيادة  يف  لدورها  وتغييب  وتشتت  تفرق  من  اليوم  األمة  تعانيه  ما  إن   
بأشكال  تتجلى  غايات  وفق  وإلضعافها  األمة  تفريق  يف  لمخطط  مرسومة  نتيجة  هو 
مختلفة؛ إثنية وطائفية وقومية وشهوات عاجلة، وميول شخصية وأنانية فردية، مزقت 
ثوب األمة وجعلت من وحدهتا اإلسالمية فئات متناحرة ونزاعات ثائرة وحروب دامية 
أتت على األخضر واليابس، واستنزفت مقومات أصالة األمة وبددت طاقاهتا، وسببت 
واالقتصادية  العقدية  المستويات  على  الشيخ  يسميه  كما  التاريخي  االنكسار  لها 
واالجتماعية والعلمية جميعها، تداعت عليها األمم كما تتداعى األكلة إلى قصعتها كما 
أخرب بذلك الصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص، لذلك نظر الشيخ إلى وحدة األمة بعد التشخيص 
الدقيق نظرة شمولية، واشرتط لقيامها ونجاحها شروطا أربعة، وهي قوة اللغة العربية 
ونجاح التعليم وارتكاز نظام الحكم على الشورى والعدل وإدامة عجلة التنمية، يقول 
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الشيخ »الوحدة تريد عدال والعدل يريد تنمية والتنمية تريد تعليما وعلوما وتوطين كل 
ذلك يريد حكما شوريا وأساس كل ذلك الوحدة اللغوية، وحدة لغة القرآن تتضمن 

وحدة االيمان بالقرآن«.

فهذه الكليات األربع مجتمعة تمثل أساسا وركيزة يف الوحدة اإلسالمية للشعوب 
المسلمة المختلفة، ومن خاللها تستطيع األمة أن تواجه التحديات العالمية سواء يف 
المجال السياسي أو الفكري أو االقتصادي أو العلمي التكنولوجي التقني، وقد جاءت 
بحوث هذا العدد الخاص التي وقع االختيار عليها من لدن اللجنة العلمية المحكمة 
لتسلط الضوء وتكشف ما تضمنته كتب الشيخ ومؤلفاته من إضاءات وآليات لعالج 
حالة األمة يف تشرذمها وتمزقها، ودعوته للوحدة من خالل إنجاز واستحضار وإحياء 
مقومات بناء وحدهتا على المستوى الرتبوي والسياسي واالقتصادي والعلمي، لتؤدي 
اِس  ِرَجْت ِللنَّ

ْ
خ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ْيَر أ

َ
نُتْم خ

ُ
دورها القيادي والريادي الذي رسمه القرآن الكريم لها ﴿ك

ِه﴾. فاألمة اإلسالمية، باعتبارها أمة دعوة 
ّ
 ِبالل

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ِر َوت

َ
ُمنك

ْ
 َعِن ال

َ
ْنَهْون

َ
َمْعُروِف َوت

ْ
 ِبال

َ
ُمُرون

ْ
أ
َ
ت

اهلل  يرضي  الذي  الوجه  على  وتحملها  رسالتها  تسرتد  أن  اليوم  منها  مطلوب  ودولة، 
تعالى ويحقق لإلنسانية ما ترجوه من خير برسم الخطة اإلسالمية والنظرة المستقبلية 
التوحيد،  عوامل  إلحياء  والواقع  للتاريخ  جامعا  استيحاء  وزحفا،  وتنظيما  تربية 
ومعالجة مشكالهتا المتعددة األبعاد، قصد إعادة البناء، لتحيى الحياة الطيبة التي دعانا 
ْم﴾. وفق اهلل 

ُ
ُيْحِييك ِلَما  ْم 

ُ
ك َدَعا ا 

َ
ِإذ ُسوِل  َوِللرَّ ِه 

َّ
ِلل اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال َها  يُّ

َ
إليها بقوله: ﴿َياأ

الجميع وجعل هذا العمل يف موازين أعمال القائمين عليه جميعا، وفرج عن أمتنا يف 
كربتها، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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تقديم

تحتل قضية األمة اإلسالمية المرتبة العليا يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين، تجد 
ذلك واضحا يف مختلف كتاباته، يف سياقات متعددة، سواء تعلق األمر بتحليل نقدي 
لمستقبلها،  متكامل  تخطيط علمي  أو  لواقعها،  دقيق  تشخيص  أو  األمة،  لتاريخ هذه 
حتى أصبحت بقية القضايا التي تناولها يف مشروعه الموسوعي »نظرية المنهاج النبوي« 

تفاصيل وجزئيات منتظمة يف سلك قضية األمة المركزية.

ومن أجل قضايا األمة التي فصل فيها المرحوم ياسين القول وآثرنا البحث فيها من 
خالل هذا المقال وحدة األمة اإلسالمية وتوحيدها، حيث كان القصد من هذا العمل 
عليه  ينبني  وما  متنوعة،  أصول  من  الرجل  عند  األمة  وحدة  فكرة  إليه  تستند  ما  بيان 
التوحيد من شروط مرعية، فتمت مقاربة الموضوع بمنهج جمع بين استقراء  مطلب 
المراجع األخرى  ببعض  ياسين أصالة مشفوعة  العلمية من مكتوبات األستاذ  المادة 
تبعا، وتوثيق النقول وتحليل المضامين العلمية، وبيان عمق أصالتها، وتعليل قضاياها، 

وتركيب ذلك يف سياق التصور العام للموضوع. 

املبحث األول: أصول وحدة األمة عند األستاذ ياسني

مكينة،  أصول  جملة  إلى  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  فكر  يف  األمة  وحدة   تستند 
نذكرها تباعا فيما يلي:

ي ون ك ل ال 1 - األص

ينبني مفهوم الوحدة واالئتالف عند األستاذ ياسين على ما جعله اهلل بمقتضى إرادته 
الكونية بين قبائل البشر ومختلف طوائفه وأجناسه، من موجبات الوحدة واالئتالف 
م 

ُ
ك

َ
ق
َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ُم ال

ُ
ك بَّ  َر

ْ
وا

ُ
ق
َّ
اُس ات َها النَّ يُّ

َ
الشرتاكهم يف أصل جامع واحد يف قوله تعالى: ﴿َيا أ

﴾ )النساء: اآلية)(، »فاإلنسانية  ً
ِثيرا

َ
 ك

ً
 ِمْنُهَما ِرَجال

َّ
ْوَجَها َوَبث

َ
 ِمْنَها ز

َ
ق

َ
ل

َ
ٍة َوخ

َ
ٍس َواِحد

ْ
ف
َّ
ن ن ِمّ
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على امتداد الزمان واتساع المكان، وعلى اختالف ألواهنا وأدياهنا وألسنتها تؤول بنص 
اآلية إلى أصل واحد جامع تفرعت عنه فروع اإلنسانية التي تربط بينها عالقة الرحم 
تقوي  أخرى  أصول  إليه  تنضاف  اإلنسانية،  لفروع  موحد  كوين  أصل  فهذا  اآلدمية، 
المخلوقات  جميع  بين  الرابطة  القسرية  العبودية  كوحدة  الناس  بين  الوحدة  جانب 
ومنها الكائنات البشرية، إذ يتوحد الجميع يف الخضوع االضطراري للنظام الكوين يف 
ْرِض 

أَ ْ
َماَواِت َوال َم َمن ِفي السَّ

َ
ْسل

َ
أ ُه 

َ
الحياة، فتستقيم الحياة، مصداقا لقول اهلل تعالى: ﴿َول

المتمثلة يف عمارة  الكونية لإلنسان  الوظيفة  )8(، ووحدة  )آل عمران:  ْرًها﴾ 
َ
َوك ْوًعا 

َ
ط

األرض استخالفا، وغيرها من نواظم الوحدة التي أرساها اهلل تعالى بين الناس قبل أن 
يخاطبهم بالتزام الوحدة يف وحيه عن طريق رسله كرما منه وفضال على خلقه)))، قال 
األستاذ ياسين منبها إلى هذا األساس الكوين للوحدة: »الجماعة من التفرق رحمة من 

اهلل عز وجل، وقدر مقدر«))).

دي ق ع ل ال 2 - األص

يرجع اإلمام ياسين البناء العقدي لقضية وحدة المسلمين إلى أصل اإلسالم األول 
وشعاره كلمة التوحيد الجامعة لقلوب المسلمين والرابطة بين عقولهم مهما اختلفت 
للرب  الخالص  التوحيد  »فعقيدهتم  ياسين:  اإلمام  يقول  وثقافتهم،  وألواهنم  ألسنتهم 
الخلَق  الوجدان  يف  ُد  ُتَوحِّ عقيدٌة  الوارث،  الباعث  القيوم  الحـي  الرزاق  اإلله  الخالق 
أجمعـين وتدعو إلى وحدة األمة اإلسالمية لتربز يف العالم شاهدة على الناس،حاملة 

لرسالة التوحيد، مبلغة إياها نيابة ووراثة عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم«))).

ويرى األستاذ أن الوحدة اإلسالمية تستمد عمقها من تاريخ الرساالت السماوية، 
العَقديِّ  الرباين ألنبيائه ورسله، يقول اإلمام: »بالتوحيد  فقد كانت موضوع الخطاب 
خاطب اهلل عز وجل يف كتابه األمم من قبلنا، وبه خاطبنا معشر أمة الرحمة. قال جلَّ 

القاهرة،  السالم،  دار  وتدبيراالختالف،  االئتالف  بناء  يف  الشرعي  النظر  محماد،  رفيع  ينظر   (((
ط)/))0)م،ص9.

))) ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، ط) /000)م، ص 8)).
))) ياسين عبد السالم المصدر السابق ص 5)).
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 ٌ ِإلَٰ  ْ كُ ُ
َٰ

ِإل
َ
ف َعاِم 

ْ
ن
َ أ ْ
ال يَمِة  ِ

ن �بَ ِمّ م  ُ �قَ
َ

َرز َما   ٰ ِ َعلَ
َّ

الل اْسَ  ُروا 
ُ
ك

ْ
َيذ

ّ
ِل  

ً
َمنَسك َنا 

ْ
َجَعل ٍة  مَّ

ُ
أ  

ّ
ِ
ُ

شأنه: ﴿َوِلك
 ،)(5  ،(4 )الحج:  ْم﴾  ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
َوِجل  ُ اللَّ ِكَر 

ُ
ذ ا 

َ
ِإذ نَ  ِذ�ي

َّ
ال نَ  ِبِت�ي

حنْ ُ الْ  ِ
ّ
ِ َوَب�ش وا  ْسِلُ

َ
أ  ُ لَ

َ
ف  

ٌ
َواِحد

منه.َيْعِرُف  سبحانه،ومصدرها  إليه  جميعا  مرجعها  وأمم  واحد،  وخلق  واحد،  إله 
ذلك  بالفطرة«))).

والوحدة يف نظر األستاذ ياسين هو السلك الناظم أصالة للمؤمنين يف كل زمان، وأن 
التفرق داء يطرأ على وحدة المؤمنين لحظات ضعف تمسكهم بحبل اهلل المتين، يقول 
اإلمام ياسين مقررا هذه الحقيقة: »أمة النبيئين والمرسلين أمة واحدة، وأمة المومنين ال 
رين،ويف ضمور اإلسالم  افرتاق بين أجزائها العضوية، لكن الناس يف َفْتَرٍة ما بين المَذكِّ
يف القلوب، يتقطَّعون أمرهم بينهم ُزُبرًا. أي قطعا خالفية مذهبيـة قوميـة وطنية قبلية. 

إسالُمها يف حكم الدم لتالشي عقيدة التوحيد عندها.«))).

ي: ف ي ل ك ت ل ال 3 - األص

توحيد المسلمين وحفظ وحدهتم على امتداد الزمان واتساع المكان فريضة شرعية 
التأسيسية  اللحظة  منذ  تكليف  المؤمنون خطاب  القيامة، خوطب هبا  يوم  إلى  ماضية 
وا﴾ )آل عمران: 

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
يًعا َول ِ ِ �بَ

َّ
ْبِل الل َ

األولى لهذه الوحدة يف قوله تعالى: ﴿َواْعَتِصُموا �بِ
)0)(، حيث جمعت اآلية بين األمر باالعتصام بعمود الوحدة ومعقدها وهو الحبل 
القرآين الممدود من السماء إلى أرض الواقع بعبارة األستاذ ياسين)))، وبين النهي عن 
نقيض الوحدة ومنافيها وهو التفرق، ولعل هذا النوع من الصيغة يف طلب الوحدة يمثل 

أعلى درجة يف االنحتام واإللزام.

كما أن هناك أدلة عديدة مبثوثة يف الشريعة كتابا وسنة تحت على االعتصام بوحدة 
 ،)5( )المومنون:   ﴾ ً

ة
َ

َواِحد  
ً
ة مَّ

ُ
أ ْم 

ُ
ُتك مَّ

ُ
أ َهِذِه   

َّ
﴿َوِإن وجل:  عز  اهلل  قول  مثل  من  األمة، 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إن المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا«)4)، وغيرها من األدلة التي 

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص6)).

))) ينظر ياسين عبد السالم، العدل ص 8))
)4) البخاري يف كتاب الصالة باب تشبيك األصابع يف المسجد وغيره، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب 

باب تراحم المومنين .
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رفعت بمجموعها قضية وحدة األمة إلى مصاف الكليات القطعية للشريعة.

اعترب  الشرعي،  الخطاب  يف  اإلسالمية  األمة  لوحدة  العظيمة  المكانة  لهذه  ونظرا 
»إسالُمنا  قال:  حيث  األمة،  إسالم  يف  ثلمة  الوحدة  هذه  يف  التفريط  ياسين  األستاذ 

َمخروٌم حتى يلتئم شمُلنا ونكوَن أمة واحدة«))).

وي: ب ن اج ال ه ن ل امل 4 - أص

القرآين  األمر  وتفصيل  تنزيل  يف  النبوي  المسلك  النبوي  المنهاج  بأصل  القصد 
بتأسيس األمة الواحدة يف األعيان زمانا ومكانا ال يف مجرد األذهان، وهو المنهاج الذي 
يجعل األمة عند استيعابه قادرة على إعادة بناء وحدهتا عند حصول أي تفرق أو تمزق 
مكروه، كما حصل لألمة ولمجتمعاهتا يف هذا الزمان، فما زال األستاذ ياسين يستند إلى 
المنهاج النبوي يف حل قضايا األمة وإشكاالهتا المعاصرة، ومنها قضية الوحدة، فاعترب 

سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته عليهم من اهلل الرضوان رمز وحدة األمة ومنبع كل خير))).

انطلق  كونه  يف  األمة  توحيد  يف  النبوي  المنهاج  معالم  ياسين  األستاذ  أجمل  فقد 
من مركزية وحدة المقصد »التي وحدت من قبائل العرب جندا محض والءه هلل رب 
منهم  وحدت  والجهد.  والوجهة  الصف  منهم  وحدت  الوالآت.  كل  ونبذ  العالمين 
الحس والمعنى وكان رمز هذا التوحيد وضامن هذه الوحدة االعتصام بالعروة الوثقى 
كتاب اهلل الذي يجمع ال يفرق، والبيعة االختيارية غير اإلكراهية الموثقة للعهود عقدت 

مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم مع خلفائه الراشدين«))).

فبالمنهاج النبوي انتقلت العرب من شتات قبلي مختلفي الوجهة والوالء إلى أمة 
البيعة  استمرارها  وضامن  اهلل،  كتاب  عروة  عاصمها  والوالء  القصد  موحدة  واحدة 
العدالة  سيادة  النبوي  البناء  هذا  ثمار  من  فكان  الشورى،  على  القائمة  االختيارية 
أعضاء  مختلفي  بين  والمساواة  الحرية  من  أجواء  يف  اإلنسانية  والكرامة  االجتماعية 

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
))) ينظر ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، المحمدية: مطبعة فضالة، ط) /989)م ص 46.

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص )5.
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األمة بغض النظر عن معتقدهم أو جنسهم، كما تجسد ذلك يف مجتمع المدينة النبوي.

فما زال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرعى هذه الوحدة ويمتنها ويسددها ب » تربية المسجد واالعتصـام 
بحبل اهلل يف صحبة رسول اهلل«)))، حتى انتقل ملسو هيلع هللا ىلص إلى ربه سبحانه ف »خلَّف« جماعة 
أمة  كانوا  والتبليغ.  الرسالة  ِعْبء  لحمل  مؤهلة  راشدة مسؤولة  أمة  »وهم  المسلمين 

بكل معنى الكلمة«))).

دي: اص ق ل امل 5 - األص

ال شك أن من المقاصد الشرعية العظمى من إنزال شريعته سبحانه وبعثة نبيه عليه 
الصالة والسالم توحيد األمة المخاطبة بالشريعة، وتحقيقا لهذا القصد بادر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
منذ اللحظة األولى من بعثته لتوحيد المؤمنين المخاطبين يف القرآن بالشريعة، ذلك أن 
األمة المخاطبة باالستخالف يف األرض ليست أمة متناثرة أفرادها مجزأة أوطاهنا، وإنما 
وا﴾ )آل 
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هي أمة متماسكة على قاعدة قول اهلل تعالى: ﴿َواْعَتِصُموا �بِ
وِن﴾ ) األنبياء: 
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َّ
عمران: )0)(، وقوله تعالى: ﴿ِإن

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم  )9(، ومتالحمة كما وصفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: »َمَثُل اْلُمْؤمِنِيَن فِى َتَوادِّ
ى«)))،  َهِر َواْلُحمَّ َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى مِنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ
حتى إن معظم التكاليف الشرعية جاءت يف القرآن مسبوقة بنداء جمعي للمؤمنين ﴿َيا 

ِذيَن آَمُنوا﴾ مما يدلل على وحدة المخاطبين.
َّ
َها ال يُّ

َ
أ

فإذا كان المقصد األسمى الذي ينبغي إعالؤه وينتظم ما سواه يف نظر األستاذ ياسين 
الدين كله هلل، وأن ال تكون فتنة يف األرض، وأن يدخل الخلق جميعا  »هو أن يكون 
 

َّ
ِإل نَس  إِ

ْ
َوال ِجنَّ 

ْ
ال ُت 

ْ
ق
َ
ل

َ
يف طاعة اهلل ليحققوا الغاية التي من أجلها وجد العالم. ﴿َوَما خ

الخلق  بين  الفتنة  وانتفاء  للدين يف األرض  فالتمكين   ،(4(»)  56 )الذاريات  وِن﴾ 
ُ

ِلَيْعُبد

))) ياسين عبد السالم، العدل ص))).

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
))) مسلم يف الجامع الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلدب، باب َتَراُحِم اْلُمْؤمِنِيَن َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم، 

والبخاري يف الجامع الصحيح، كتاب األدب، َباب َرْحَمِة النَّاِس َواْلَبَهائِِم، وغيرهما. 
)4) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص )5.
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إال  ياسين  األستاذ  نظر  يف  يتم  ال  وذلك  وعبادته،  اهلل  معرفة  من  الخلق  يمكن  ما  هو 
وتحكم  عليها  وتتوحد  عليها  وتجاهد  تبلغها  للعالمين  رسالة  تحمل  »واحدة  بأمة 

بمقتضاها«)))، فرسالة التوحيد إنما تبلغها أمة موحدة.

املبحث الثاني: األمة ومطلب التوحيد عند األستاذ ياسني

فإذا تبين من خالل المبحث السابق متانة التأسيس القرآين لوحدة األمة، وتماسك 
منه  اشتكى  إذا  الواحد  العملي ألمة موحدة متالحمة متضامنة كالجسد  النبوي  البناء 
أمانة هذا  النبوي)))، فإن  بالسهر والحمى وفق الوصف  عضو تداعى له سائر الجسد 
ورجات،  لهزات  تعرضت  أن  التاريخي  مسيرها  يف  تلبث  لم  لألمة  المتالحم  البناء 
كبير  إلى حد  منها  نالت  فقد  الراشدة  الخالفة  تماسكها ووحدهتا زمن  تنل من  لم  إن 
ياسين:  األستاذ  يقول  األمة،  تاريخ  المبكر يف  السياسي  التحول  بعد حدث  خصوصا 
»أعلمنا المعصوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل رحيله أن تلك الخالفة لن تدوم أكثر من ثالثة عقود، 
وأن عروة الحكم من عرى اإلسالم ستكون أول ما ينقض من عراه، وأن هالك األمة 

سيكون على يد أغيلمة هم شر الملوك«))).

على  القائم  الحكم  نظام  تحول  األمة  وحدة  يف  القدري  النقض  هذا  فبموجب 
نظام  إلى  القضاء،  واستقالل  الرأي  وحرية  وتدبيرا،  تأسيسا  االختيار  وبيعة  الشورى 
بذلك  فانفتح  المخالف،  الرأي  وإبادة  اإلكراه  وبيعة  الوراثة  قائم على  جديد  سياسي 
باب واسع من فتنة التمزق الفكري والتشتت الطائفي واالحتقان السياسي، فكان لطف 
اهلل باألمة أن بقيت على وحدهتا السياسية )ولو شكال وقسرا( رغم ما يموج يف أحشائها 
والعدل  الشورى  وحدة  المسلمون  »ضيع  ياسين:  اإلمام  يقول  التناقضات،  تلك  من 

واإلحسان، وتمسكوا بعدها بوحدة قسرية تحت ظل السيف«)4). 

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص )5.
))) ينظر الحديث يف مسلم، المصدر السابق.

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص)5.
)4) ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
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وما زالت الفتن تموج فيها ظهورا وخفوتا حتى اصطدمت األمة بصدمة االستعمار 
الغربي الذي أتى على ما تبقى من بنيان وحدة األمة، فمزق وطنها وغرب أهلها فكرا 
والحزبية  الطائفية  نواقض  فيه  تعتمل  شتيتا  األمة  وجود  فاستحال  ووالء)))،  وسلوكا 

والفساد واالستبداد.
المسؤولية  ياسين  األستاذ  استشعر  األمة  لوحدة  البئيس  التاريخي  المآل  هذا  أمام 
يقول:  الوحدة،  حال  إلى  الشتات  حال  من  ونقلها  األمة  حال  تدارك  يف  الشرعية 
»الجماعة يف حقنا مطَلٌب شرعي ومكَسب يجب أن نشمر لتحقيقه ونجاهد ونخوض 
معارك مع الُقوى المعاكسة المادية الخارجية والنفسية الذاتية والعدوة المعرتضة«))).

أصر  التاريخ،  يف  الوحدة  هذه  ولضياع  األمة،  وحدة  على  الشرعي  إللحاح  نظرا 
قيامها يف  اهلل  ييسر  األذهان حتى  العظمى يف  الفريضة  إحياء هذه  ياسين على  األستاذ 
شرعي  وواجب  ملحة  ضرورة  اإلسالم-  -بيت  اإلسالم  دار  »وحدة  فقال:  األعيان، 
بوحدة  إال  قوة  »وال  لألمة  القوة  الستعادة  السبيل  ألنه  األمة«)))،  على  عزيز  وأمل 

المسلمين -عربا ثم عربا وعجما- وال بقاء يف عالم التكتالت لكيان هزيل«)4).
وما يؤكد ضرورة هذه الوحدة ورفعها إلى مصاف األولوية المقاصدية العظمى عند 
األستاذ حال واقع األمة الممزق ثقافيا والمشتت جغرافيا المستباح دوليا)5)، وهو حال 
يختلف عن حال األمة يوم تحدث علماؤنا عن المقاصد دون أن يلحوا على مقصد 
الوحدة »فهم كانوا يعيشون وحدة شعوب جمعها اإلسالم ال تكاد تشعر بالتفرقة التي 
تلك  وحدهتم  يف  يقدح  يكن  لم  والقطر.  والسحنة  واللغة  ْيفية،  السَّ اإلمارات  فرقتها 
الوحدة ال  إطار  العنيفة داخل  أو  الكالمية  يعيشون صراعاهتا  وجود خالفات مذهبية 

))) ينظر دراسة مفصلة لما تعرضت له األمة من صدمات يف رفيع محماد. سؤال الوعي التاريخي وإشكال 
بناء الرؤية المستقبلية مجلة إسالمية المعرفة، عدد60 /0)0)م.

))) ياسين عبد السالم، العدل ص8)).
))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص47.

/)00)م.  ط)  البيضاء:  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد  يف  السالم،  عبد  ياسين   (4(
ص9)).

)5) ينظر ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 57.



وحـدة األمـة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين 28

النبوة  الوحدة زمن  بنيت عليها  التي  القواعد  خارجه«)))، فهي وحدة قسرية مخرومة 
والخالفة الراشدة من شورى وعدل وإحسان ولم تدم سوى ثالثين  سنة))).

وبمقتضى أصل وحدة األمة واعتبارا بمآلها التاريخي يلح األستاذ ياسين على أن 
الوحدة المقصود بناؤها »ال تكون إال بالحكم الشوري الضامن وحده أن يسود العدل 
على  ياسين  األستاذ  نظر  يف  تحقيقه  يتوقف  العزيز  المقصد  هذا  لكن  واإلحسان«)))، 
مقاصد شرطية دوهنا، وهي دولة الخالفة التي تمثل اإلطار العام الناظم للوحدة، لذلك 
إلى  تدرج  ثم  المقاصد)5)،  أم  األمة  وحدة  سمى  كما  المقاصد)4)  أبا  األستاذ  سماها 
الوسيلة الشرطية لتحقيق المقصدين وتنفيذهما ممثلة فيما سماه »إنشاء جماعة منظمة 
تكون دعوة وتؤسس دولة الخالفة«)6)، وذلك »على صيغ تدريجية حسب اإلمكان«)7).

د ي وح ت رشوط ال

إن مطلب السعي لتوحيد األمة من شتاهتا الطائفي والفكري والسياسي والجغرايف 
يف نظر األستاذ ياسين قربة جليلة إلى اهلل تعالى، يقول: »ما يرجح ميزان العبد المتقرب 
ل سلوكه بالسعي الجاد  إلى اهلل عز وجل الموالي ألوليائه المعادي ألعدائه إن لم يكمِّ
يف ترجيح وحدة األمة على شتاهتا وترجيح جمعها على فرقتها«)8)، غير أن تحقيق هذا 

المسعى الحضاري التاريخي لألمة يتوقف على جملة شروط:

د: ي وح ت ل ة ل ي س ي أس ت رشوط ال أوال. ال

ونقصد هبا جملة المبادئ التي قامت عليها وحدة األمة أصالة زمن النبوة والخالفة 

))) ينظر ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 96.
))) ينظر ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص76.

))) ياسين عبد السالم،  المصدر السابق ص 78.
)4) ينظر ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص09).

)5) ينظر ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص77.
)6) ياسين عبد السالم،  المصدر السابق ص09).

)7) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ص 9)).
)8) ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، ط) /998)م، ) /)40.
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الراشدة، وعليها يتأسس التوحيد المطلوب استئنافه يف هذا الزمان بمنه تعالى وفضله.

وري: ش ايس ال ي س ام ال ظ ن 1 - ال

قادرة  األمة  تجعل  التي  شرعا  المطلوبة  الحضارية  الصورة  على  األمة  توحيد  إن 
يتأتى  العالمين ال  اهلل يف  لدين  والتمكين  األرض،  االستخالفية يف  أداء وظيفتها  على 
إال يف إطار نظام سياسي قائم على أصل الشورى تأسيسا وتدبيرا، بحيث يضمن إقامة 
العدل وإشاعة اإلحسان يف األمة، ويضع الحد لوباء االستبداد والوراثة يف الحكم الذي 
جلب الفساد والدمار يف مجتمعات األمة منذ قرون، يقول األستاذ ياسين: »ننظر من 
أعلى لنتبين أهمية الوحدة التي ال تمكن إال بالحكم الشوري الضامن وحده أن يسود 

العدل  واإلحسان«))).

أصول:  ثالثة  على  مؤسس  سياسي  نظام  إطار  ضمن  حقيقة  توحدت  إنما  واألمة 
هذه  وبدأت  الراشدة،  والخالفة  النبوة  مرحلتي  طوال  واإلحسان  والعدل  الشورى 
الوحدة يف التشتت منذ فاجعة االنقالب األموي على الحكم الشوري، وتحويله إلى 
نظام وراثي عشائري يقوم على حد السيف، ولذلك تعين أن يكون المدخل الصحيح 
يقول  االبتداء،  يف  األمر  كان  كما  واإلحسان  والعدل  الشورى  شريعة  األمة  لتوحيد 
الخالَفة األولى، وهبا يصُلح  أمر  الخالدة هبا َصُلح  األستاذ: »إن شريعة اهلل عز وجل 
مشروُعنا وإن العمراَن األخوي، وهو مطَلُبنا االجتماعي السياسي، على َمْهيِع تحقيقه 

تتوحد األمة، وبحافز ضرورة التوحيد تجتمع جهود القومة«))).

ظرف  يف  العالمين  يف  والسالم  والحرية  العدل  قيم  إشاعة  يف  أبدعت  حين  واألمة 
على  األمة  توحد  أساس  على  ذلك  كان  إنما  سنة،  ثالثين  يتجاوز  ال  قياسي  تاريخي 
والشورى  الَوالَيُة  »تسوُق  األستاذ:  يقول  المسلمين،  بين  العامة  والوالية  الشورى 
األشتات القطرية إلى الوحدة«)))، فليست الشورى مجرد مسطرة تدبيرية للشأن العام 

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص55.
))) ياسين عبد السالم، العدل ص98).

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص556.
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وإنما هي إطار حضاري قيمي يعكس اإلرادة الجماعية لألمة، وقد شبه اإلمام موقع 
الشورى يف األمة بـ »الجسم الذي تتجلى فيه إرادة األمة ووحدهتا واستقرارها«))).

ادي: ه ج ي ال ع س وي وال رتب اء ال ن ب 2 - ال

يقدر األستاذ ياسين مطلب التوحيد حق قدره، فيلح على أن تكون انطالقة السعي 
إلى تحقيق هذا المطلب على األساس الرتبوي اإليماين الذي ينبت القدرة على التحمل 
والصرب جهادا إلى هناية التوحيد، يقول اإلمام يف تقرير المنطلق الرتبوي للتوحيد: »لن 
نستعيد الوحدة الضائعة، وال الشوكة المخضودة المكسورة، وال الشورى وال العدل 

إن لم ُنِعْد تربية أنفسنا على اإليمان واإلحسان«))).
التأسي  أحدهما  أمران:  الجهادية  والتعبئة  اإليمانية  الرتبية  بين  الربط  وموجب 
بخطوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف توحيد األمة يف ابتداء أمرها، وهي الخطوات التي لم ينفك فيها 
التفتت  الغثائية وكارثة  داء  استفحال  والثاين  الجهادي،  الجانب  الرتبوي عن  الجانب 
ونتحرر  المتوغل  المرض  من  نربأ  »إنما  الموجب  هذا  مؤكدا  اإلمام  يقول  األمة،  يف 
من الحمل القاصم للظهور باليقظة اإليمانية والهبة اإلحسانية والتعبئة الجهادية. ومع 
يقظتنا وهبتنا إلى الجهاد نحتاج إلى االستفادة من تجارب تاريخنا وإلى عرض ما نتج 

عن أوزار الماضي وسلبياته نستخرج منه دروسا إيجابية لتاريخ مستأنف«))).
ومن أجل التعويل على هذا المسلك يف استئناف توحيد األمة يف هذا الزمان، ألفينا 
األستاذ ياسين يوصي اإلسالميين »الغادين إلى سدة الحكم أن ُيِحلُّوا الجهاد مكانته 
التوحيد،ُلحمتها  عقيدة  والعامة  الخاصة  عند  اإليمان  أرض  يف  يحرثوا  وأن  العزيزة، 

وسداها المحبة األخوية والعدل والبذل، وحصنُها الالزم الضروري قوة الجهاد«)4).

فبهذا الرتابط بين الرتبية اإليمانية والتعبئة الجهادية يف التماس توحيد األمة نكون 
قد أنجزنا بعبارة اإلمام واجبا مقدسا »وحركة ضرورية لتعبئة الشعوب المسلمة حتى 

))) ياسين عبد السالم، سنة اهلل، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، طبعة) /005)هـ، ص 09).
))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص49.

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص49.
)4) ياسين عبد السالم، العدل ص))).
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تتبنى مشروع التوحيد وتتجاوز يوما ما ضيق محابس الدولة القومية«)))، غير أن هذا 
المسلك وإن بدا عسيرا وطويل المدى لكنه أصيل المضمون ومحمود النتائج، وهذا 
اإلحسانية  والهبة  اإليمانية  اليقظة  بضرورة  قلنا  »فإذا  قال:  حين  األستاذ  إليه  نبه  ما 
وصفاء  الخلوة  هدوء  اهلل  لجند  فيها  يتهيأ  مراحل  نتصور  ال  فإننا  الجهادية  والتعبئة 
الصاخب«)))،  التاريخ  خارج  األحداث،  ضوضاء  عن  بعيدا  األخوة  وحالوة  العشرة 
بل إن السعي الجهادي اإليماين إلى تحقيق مشروع توحيد األمة من شتاهتا يقتضي يف 
منظور األستاذ »دخول المعمعة، واقتحام العقبة، ومخالطة المجتمع، وخوض غمار 
الجهاد والمجتمع مفتون سادر يف خموله أو هيجانه، واألفكار يف تفاعل، واالتجاهات 
السياسية يف تصارع، والتخلف الصناعي والعلمي واالقتصادي ضارب أطنابه، وحكام 

الجور يف كيد يكيدون، ومن خارج رحى الجاهلية تطحن«))).

وإنجاز هذا المشروع وسط تلك التحديات يقتضي التحلي بأعلى درجة من الصرب 
وطول النفس وعدم استعجال الوفاق عمال بأصل التدرج الواجب اعتماده يف معالجة 
األستاذ  يقول  قرون،  منذ  تمزيقها  مسلسل  بدأ  التي  األمة  توحيد  حجم  من  موضوع 
نراه  لما  نيأس  أن  وال  الوفاق،  نستعجل  أن  وال  الحوار،  نؤجل  أن  ينبغي  »ال  ياسين: 
الرحمة  معاين  العاطفية، وعمقنا  المواقف  فإن تحولنا عن  تاريخية.  أهوال  خلفنا من 

األخوية الجامعة، فعسى يأذن اهلل جلت قدرته برجوع المياه إلى المجرى األول«)4).

الف: ت ك االئ ل الف يف س ت م االخ ظ 3 - ن

إن الحديث عن التوحيد يقتضي لزوما تدبير واقع االختالف الحاصل يف األمة منذ 
قرون، وذلك بتوسيع وتنمية دائرة االئتالف حتى تنتظم قضايا االختالف، ومن أجل 
ذلك دعا األستاذ ياسين يف بداية مسلك التوحيد إلى بناء المرجعية األصولية المشرتكة 

))) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، مطبوعات األفق، ط) /000)م، ص6)).
))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص50.

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص50.
)4) ياسين، عبد السالم. الخالفة والملك، البيضاء: مطبعة األفق، ط) /)00)م.ص)5.
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وتجاوز الكثير من تفاصيل الخالف ضرورة، حيث يقول: »إن وحدة األمة إنما تـتاح 
بالرجوع إلى أصولها الثابتة بالكف عن تغذية ذكريات المآسي وشرحها إال بمقدار ما 
تحصل العربة. وإن اإلغضاء الكريم عن فروع الخالف ضروري ليتسنى لنا الحفاظ 
على ما يجمعنا«)))، ألن اعتماد الخالف أصال بين فرقاء األمة يقلل من دائرة االئتالف 
الذي هو األصل ويزيد المفتت تفتيتا، وهو ما يناقض مقتضى الوحدة، يقول األستاذ: 
»إن تأسيس مستقبل الوحدة ال يمكن أن يعتمد خالفا مذهبيا ُيتخذ بمثابة األصل. وإال 
حكمنا على أنفسنا بسرمدية الخالف واالنشقاق، إن لم نزد االنكسار التاريخي تفتـتا 

بما يستجد من مواقف متـناقضة بين أعضاء أمة«))).

وجل الخالف الحاصل بين األمة ليس يف أصول العقيدة كالتوحيد والنبوة والمعاد، 
وال يف أصول الشريعة من صالة وصوم وزكاة وحج وغيرها، وإن ادعت بعض الطوائف 
أهنا من األصول، فتوحيد النظرة بعد حين على مستوى األصول والكليات يمكن أن 
من  واسعة  مساحة  على  اإلبقاء  مع  الصادق)))،  الفعلي  التعاون  جسور  بمد  يتحقق 
الخالف المذهبي الذي يصبح بمقتضى االئتالف على مستوى األصول الكربى غناء 
المذاهب  وإدماج  الطائفية  محق  نقصد  »لسنا  زهرة:  أبو  قال  اجتهاديا،  وتنوعا  فكريا 
اإلسالمية يف مذهب واحد. فإن ذلك ال يجوز، ولو جاء ال يكون عمال ذا فائدة، ألن 

إدماج المذاهب يف مذهب واحد ليس عمال علميا عند العلمـاء«)4).

د: وح ت ع ال وان رق وم ف ت ل ال ل ع ي ب اب ج ي اإلي وع 4 - ال

ال يستقيم الحديث عن توحيد األمة وإخراجها من واقع التشتت والتجزئة ما لم يتم 
األمة،  التمزق يف  لداء  المنشئة  التاريخية  بالعلل  العميق  التبصر  ذلك على أساس من 
الصحيحة  الخطط  وضع  يتم  وبذلك  المعاصر،  الواقع  يف  التوحيد  جهود  وعوائق 

))) ياسين، عبد السالم. الخالفة والملك، الدار البيضاء: مطبعة األفق، ط) /)00)م.ص)5.
))) ياسن عبد السالم، المصدر السابق.

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)4) نص غير موثق يف كتاب العدل ص 85).
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الناضجة لجهود توحيد األمة، يقول األستاذ ياسين: »نحتاج إلى االستفادة من تجارب 
تاريخنا وإلى عرض ما نتج عن أوزار الماضي وسلبياته نستخرج منه دروسا إيجابية 

لتاريخ مستأنف«))).

ومنطلقه  الخالف  منشأ  بين  التمييز  وجب  األمة  يف  التفرق  لتاريخ  مراجعتنا  ويف 
وتطوره:  التمزق  منشأ  بيان  يف  ياسين  األستاذ  يقول  وإذكائه،  استمراره  عوامل  وبين 
ت تلك  »نقضت وحدة األمة بانتقاض الحكم. وضعف اإلسالم التاريخي بنيًة منذ انفكَّ
العروة. وكل ما نشأ من حروب داخلية بين المسلمين، ومن فتن مذهبية، ومن مروق 
وزندقة، ومن انحراف يف العقيدة وثورة وعنف فإنما مرده بعد تعميق النظر إلى ذلك 

االنفصام  األول«))).

وقد تمخض عن تلك الفتن المدلهمات التي ابتليت هبا األمة نشوء هيجان عاطفي 
عمق جرح التمزق وحال دون الوحدة، يقول األستاذ ياسين: »نعالج مرضا واحدا، هو 

مرض الهيجان العاطفي الذي فتك بوحدة األمة وال يزال يفتك«))).

كما أن طموح التوحيد وجهوده يصطدم بما عليه األمة من واقع التجزئة الموروثة 
َل عليها التقطيع االستعماري وتولد عن ذلك التشرذم المتفاقم)4)، مما يجعل  التي َتنَزَّ
لهم  المسكونين هبم توحيد األمة يتساءلون بحق: »من يقود دويالت التجزئة؟ من ُيموِّ
بين  وتباعد  لتتعاون،  األرض  شعوب  تقرب  الجسام  األهوال  بال  ما  ويسلحهم؟ 
المسلمين الحاصلين يف قبضة الحكم المستبد األناين، وقبضة الدعاة المفرقة المخربة، 
وقبضة األمية السياسية، واألمية التاريخية، واألمية األمية ؟«)5)، وهذا ما ينبغي فهمه يف 
سياق الرتابط الجدلي بين المقدمات ونتائجها والعلل ومعلوالهتا يف تاريخ األمم، وأن 

األمة اإلسالمية ليست بدعا من تلك األمم يف سياق هذا القانون الكوين.

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص49.
))) ياسين عبد السالم،  المصدر السابق ص)5.

))) ياسين عبد السالم، اإلحسان ) /)40.
)4) ينظر ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة ص6)).

)5) ياسين عبد السالم، نظرات ص48.
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التي يتوجب دفعها جملة تمثالت وتصورات سلبية  التوحيد  ومن عوائق مشروع 
الكراهية تجاه  تؤطر العالقة بين طوائف األمة، حيث نشأت كل طائفة على تمثالت 
نظيرهتا، ودرجت عليها سنين عددا وغذهتا صراعات وحروب تاريخية وأحقاد، وترجم 
بعضهم ذلك يف كتب تؤسس للحقد الطائفي دون تحقيق علمي، يقول األستاذ ياسين: 
َي شيعة وُيفيض كراهيته  »أهل السنة والجماعة طوائف منهم من ُيسيء الظن بكل ما ُسمِّ
الت من  على الصوفية لَِما َعَرَف من حب األولياء الشديد آلل البيت. وإنك لتقرأ المطوَّ

الكتب يف صلة التشيع بالتصوف وصلتهما بالباطنية. وما هو إال َخْرٌص  وَرْهٌص«))).

والواجب العاجل تصحيح تلك التصورات ودفع تلك التمثالت من منطلق علمي 
ومذاهبها  وطوائفها  األمة  ألطراف  الجامعة  ومقاصدها  الشريعة  أصول  إلى  يستند 
بوحدة  القرآين  األمر  فنجد  »نلتفت  ياسين:  األستاذ  يقول  البيت،  آل  ومحبة  كالقرآن 
األمة، فيتعين علينا أن نلتمس جسورا لَِلمِّ َشَعِث المسلمين من شيعة وسنة. وليس من 
جسر أشرف وال أطهر وال أمتن من محبة آل البيت والوفاء آلل البيت، السالم على آل 

البيت ورحمة اهلل تعالى وبركاته«))). 

ومن أوجه التصحيح لجم العقليات المقلدة التي تشربت الحقد الطائفي وما زالت 
تنفثه يف األمة يف تناقض صارخ مع مطلوب القرآن ومقصود السنة، وقد ألفينا األستاذ 
ياسين يستنكر بحرقة فعل العقلية المقلدة يف تمزيق األمة حين قال: »يا من يقرأ القرآن 
تفرق  الناس، كيف  اهلل وال يخشى  بقلب يخشى  تقلد،  بذهنية  اهلل ال  يعقل عن  بعقل 
بين شطري األمة سنة وشيعة طائفة ممن ال يعقلون وأنت ساكت ؟ كيف ترى نباشي 

الخالفيات سفلة القراء يعيثون فسادا وتلزم الحياد ؟«))).

))) ياسين عبد السالم، اإلحسان ) /)40.
))) ياسين عبد السالم. المرجع السابق.

))) ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص47.
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ة: اع م رادا وج ة أف الح األم د ص ي وح ت 5 - ال

إيمانية  ثقافة  إلى  مجرد شعار  من  يتحول  أن  التوحيد  مشروع  إنجاز  يف  المطلوب 
مبدئية عامة بين أفراد األمة، بحيث يتحول مطلب التوحيد إلى حاجة فردية وجماعية يف 
األمن االجتماعي من غوائل الظلم واالستكبار، يقول األستاذ ياسين يف ربط مصلحة 
الفرد بوحدة أمته: »وحدة األمة أمر من اهلل، فأنا أجاِهد لتتوحد األمة وتقوى وَيصُلَح 
يف  االجتماعي  العدل  إقامة  أمري.  صالح  والقوة  بالوحدة  صالحها  ويف  دنياها.  أمُر 
نُني من غوائل المستكربين، وذلك لدنياي وآخريت. ويحفظني من االنزالق  األمِة يؤمِّ

واالنِسالك يف صف المستكربين، وذلك آلخريت أنا ودنيا أمتي«))).

ومن الحوافز القوية التي استطاع األستاذ ياسين أن يربط هبا مطلب التوحيد شعور 
الجميع بالمسؤولية األخروية والدنيوية يف ضياع وحدة األمة وفيما ترتب عنها من واقع 
التجزئة والمهانة الحاصل، فيقول: »ُنغصُّ بمعاشنا هذا الكئيب ُغصتين، غصة الدنيا 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص،  أمة  وحدة  من  ضيعنا  بما  اآلخرة  وغصة  الجهاد،  عن  وعجزنا  قعدنا  بما 

وكانت تلك الوحدة وال تزال شرط حياتنا«))). 

د: ي وح ت ل ة ل ي ل م ع رشوط ال ا. ال ي ان ث

 إذا تقرر مما سبق أن قضية إعادة بناء وحدة األمة تكليف شرعي وضرورة واقعية 
ليس  زمن  يف  التوحيد  مشروع  إلنجاز  متكاملة  عملية  اسرتاتيجية  خطة  بناء  فالالزم 

بالقصير، وذلك من خالل مسلكين عمليين:

أ- مسلك الوحدة القطرية: 
يقوم هذا المسلك على السعي لبناء جبهة مجتمعية داخلية متينة على أرضية ميثاق 
يجمع كل الفرقاء واألحزاب على اختالف انتماءاهتم الدينية واأليديولوجية والمذهبية، 
وتنوع اتجاهاهتم السياسية على مصلحة الوطن واستقالله تحت سيادة الشريعة، يقول 

))) ياسين عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، البيضاء: مطبوعات األفق، طبعة) /997)م، ص))).
))) ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص)5.
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ُيـْبَرُم بين اإلسالميين وغيرهم من  األستاذ: »وما "جماعة المسلمين" القطرية وميثاق 
هذه  فبدون  األمة«)))،  توحيد  طريق  على  واحدة  خطوة  إال  والشخصيات  األحزاب 
للجميع  الكربى  الحقوق  وتضيع  المشروع،  استكمال  يتعذر  الوحدة  بناء  يف  الخطوة 
ألن »اإلنسان الواحد وحَده ال يستقلُّ بجميع حاجاته بل ال بدَّ من التعاون وال تعاوَن 

إالَّ بالتَّعارف«))).

ومن أهم الكليات الشرعية التي تشكل موضوع التحالف المجتمعي بين مختلف 
األطياف كلية العدل التي عليها بناء الكون كله، ألن »العدل نظام كل شيء«)))، وصالح 
اإلنسان يف العدل وخرابه يف الظلم قال ابن تيمية: »صالح حال اإلنسان يف العدل، كما 

أن فساده يف الظلم وأن اهلل سبحانه عدله وسواه لما خلقه«)4).

فإقامة العدل يف نظر األستاذ ياسين إنما يكون أساسا يف الحكم والقضاء ويف توزيع 
الثروة)5) ونفي الظلم بجميع صوره ومطاردة الظالمين ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة 
المستبدين لب الشريعة الدستورية التي ال تطبق إال بالتعاضد والتعاون بين مكونات 
المجتمع وتأجيل كل خالف إلى ما بعد إقامة هذا الركن الركين للحياة اإلنسانية، وإال 
فكل »دعاية للتفرقة المذهبية والخالفات على ذكاة الحلزون تنافس انتحاري«)6)، ألن 
العدل ويقرتن هبا  كلية  إلى  وينضاف  العدالة،  أجواء  إال يف  إدارته  الخالف ال تحسن 
كلية الحرية التي ال تكتمل إنسانية اإلنسان إال هبا، فهي »حق للبشر على الجملة، ألن 
اهلل لما خلق لإلنسان العقل واإلرادة وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن فيه حقيقة 
الحرية وخوله استخدامها باإلذن التكويني المستقر يف الخلقة«)7)، ثم كرامة اإلنسان 

))) ياسين عبد السالم. العدل ص555.
))) السيوطي، جالل الدين، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها ) /4).

))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى8) /45) - 46).
)4) ابن تيمية، المصدر السابق 0) /8)). 

)5) ينظر ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط ) /989)م، ص78)، والعدل ص5.
)6) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص48.

طبعة0)0)م،  السالم،  ودار  السنون  دار  القاهرة:  اإلسالم،  يف  االجتماعي  النظام  عاشورأصول  ابن   (7(
ص69).
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التي انتهكت وتنتهك يوميا بمنتهى الوقاحة يف أوطان المسلمين، ثم وحدة الوطن التي 
يتعين على الجميع حمايتها من أي اعتداء أو اجتزاء))).

تحرتم،  ومراحل  تلتزم،  شروطا  المسلك  هذا  خالل  من  الوحدة  بناء  ويقتضي   
وعقبات تقتحم)))، عمدة ذلك كله العمل والصرب والزمن، يقول األستاذ: »فكل وقت 
يضيع ال نشتغل فيه بجمع جند اهلل يف كل قطر ويف كل بلد مضيعة ُجلَّى لألمة، حول 

القرآن يجب أن نلتف. وبالصرب والزمن تأيت الوحدة إن شاء اهلل«))). 

ب- مسلك الوحدة اإلسالمية: 

نقصد هبذا المسلك بحث سبل الجمع بين طريف األمة المتنافرين المتخاصمين منذ 
قرون: السنة والشيعة، وقد أولى األستاذ ياسين هذا الموضوع عناية كبيرة يف مختلف 

كتاباته حاولنا استقراءها وتلخيصها على النحو التالي)4):

بدراسة  يبدأ  اإلشكال  هذا  لمعالجة  األستاذ  يقرتحه  الذي  الصحيح  المدخل  لعل 
منشأ الخالف بعمق وصدق ومراحل تطوره وتعقده واستفحاله تحت ضربات الفتن 
السياسية المؤلمة طوال عهود العض، وذلك بعد معرفة وإبراز األصل الذي شجر منه 
الخالف ودراسة األصول التي يتشبث هبا كل طرف، ويؤسس عليها مواقفه ومذهبه، 
عن  بحثا  وذلك  العض)5)،  لسلطان  والمعارضة  المساندة  موقفي  أصول  وخصوصا 
ليطوى  بعض،  على  بعضها  بحمل  األصول،  تلك  بين  يجمع  معترب،  علمي  مخرج 
بالقصير  ليس  لطيه عمليا على مدى زمن  المجال  الخالف من أساسه علميا، ويفتح 

العربي  الربيع  كتاب  ضمن  مقال  المرحلة،  تدبير  وأصول  العربية  الشعوب  ربيع  محماد.  رفيع،  ينظر   (((
وأسئلة المرحلة، المرجع السابق، ص0).

طبعة)  السالم،  دار  القاهرة:  تنزيلية،  رؤية  المقاصدي  النظر  محماد.  رفيع  يف  ذلك  تفصيل  ينظر   (((
/0)0)م،ص49 وما بعدها.

))) ياسين عبد السالم.نظرات يف الفقه والتاريخ ص48.
)4) ينظر منها نظرات يف الفقه والتاريخ ص6) فما بعدها، واإلحسان) /)40 فما بعدها، والقرآن والنبوة 

ص 0) وما بعدها، واإلسالم والحداثة ص)6 وغيرها.
)5) ينظر ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص6).
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تفعل فيه الرتبية فعلها.

ومن القضايا اإلجرائية التي ينبغي البدء بمعالجتها البحث عن سبل تحرير علماء 
التي  الكأداء  العقبة  فهي  السلطان،  قبضة  من  السنة  وعلماء  العوام،  قبضة  من  الشيعة 
تقف أمام كثير من جهود الوحدة، وتزيد من تعميق الفرقة بين الطرفين، بعدها يمكن 
قضايا  المجال:  هذا  يف  بعمق  دراستها  ينبغي  التي  الموضوعية  القضايا  إلى  االنتقال 
بيانا  السنة  هبا  وقضت  وإجماال،  قطعا  القرآن  يف  هبا  اهلل  أمر  التي  والعدل  الشورى 
وتفصيال، وأحاديث الطاعة لولي األمر الواردة مطلقة ومقيدة، وكذلك الوصايا النبوية 
التي  الخميس، وغيرها من األحاديث  البيت، كحديث غدير خم، وحديث رزية  بآل 

تشكل نصوصا حيوية لدى المسلمين الشيعة))).

ومن زاوية أخرى البد من دراسة مباحث االجتهاد زمن العض، واستحضار خطورة 
وعلى  العلماء،  بين  الحاصل  التفاوت  يف  السر  لندرك  المتالطمة  وفتنه  الزمن  هذا 
رأسهم الصحابة يف تقدير مصلحة األمة، وتعيين المفسدة الكربى التي تدرأ بالمفسدة 
الصغرى، ومدى إعمالهم لفقه الضرورة، إلى غيرها من القضايا التي بدراستها تجلو 

الرؤية وتربز الحقائق.

أرجو يف ختام هذا المقال أن أكون قد وفقت يف حسن وسالمة عرض قول األستاذ 
ياسين يف وحدة األمة وتوحيدها، وإن تكن األخرى، فحسبي أن اجتهدت وما ألوت، 

والحمد هلل رب العالمين. 

))) ينظر ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص4).
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مقدمة

بحث المسألة الطائفية يف الفكر اإلسالمي المعاصر يعد من أهم البحوث التي ال 
ظواهر  جانب  إلى  وتشكل  األمة،  يف  متجذرة  الظاهرة  هذه  لكون  مخاطرة  من  تخلو 
رسمه  الذي  الريادي  دورها  أداء  عن  وتراجعها  اإلسالمية  األمة  تأخر  أسباب  أخرى 
القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: »كنتم خير أمة أخرجت للناس، تامرون بالمعروف 

وتنهون عن المنكر وتومنون باهلل«))).

و»تنهون«  و»تامرون«  »كنتم«  الجماعة  خطاب  يف  مرهتنة  الخيرية  أن  اليقين  ومن 
أساسها اجتماع الكلمة على القيام هبذه المهمات أو بمنطق المقاصد »الضروريات«، 
جاء  ما  يخفى  وال  العمران،  وتصدع  البنيان  الهندم  لوالها  التي  الكلية  المسائل  أي 
التحذير، ألن قوة األمة يف  النهي ويف تشتت كلمتها من  يف تفرق االمة األسالمية من 
ُعوا 

َ
َناز

َ
ت  

َ
تعالى:﴿َول يقول  كياهنا،  بوحدة  المضر  اختالفها  يف  وضعفها  أمرها  اجتماع 

م﴾))). أي قوتكم. والنهي عن التنازع يف هذه اآلية يقتضي األمر 
ُ
يحك َهب ِر

ْ
ذ

َ
وا َوت

ُ
ل

َ
ش

ْ
َتف

َ
ف

بتحصيل أسباب االتفاق والوحدة: بالتفاهم، والتشاور، ومراجعة بعضهم بعضا، حتى 
يصدروا عن رأي واحد، قال الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسير اآلية: »ولما كان التنازع 
من شأنه أن ينشأ عن اختالف اآلراء، وهو أمر مرتكز يف الفطرة بسط القرآن القول فيه 
ببيان سيئ آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء يف قوله: فتفشلوا وتذهب ريحكم فحذرهم أمرين 

معلوما سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح«))).

والعلماء والمجددون كانوا على مر التاريخ يحملون على عاتقهم التنبيه على هذا 
المزلق العظيم، ويحذرون أتباعهم من شر االنغالق المذهبي، بل يرون يف تمادي شقة 

))) آل عمران:0)).
))) األنفال:46.

))) الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون، 997)، ج))،ص)).
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الخالف بين أجزاء األمة وعناصرها سببا مباشرا يف تدهورها، ومن هؤالء الشيخ عبد 
به  الشدائد وأحاطت  ونال يف سبيله  بالحق  الذي جهر  المغرب  عالم  ياسين،  السالم 
لما  العلمية  القيمة  له  يظهر  كتبه ومؤلفاته  المطلع على  المحن من كل جانب، ولعل 
الفكر اإلسالمي ويف تجديد كثير من قضاياه والدعوة إلى  الرجل يف ميدان  تركه هذا 

الوحدة بين المذاهب والطوائف والتحذير من شرور الفرقة والتشرذم.
ونحن يف هذا البحث سنعمل -إن شاء الباري تعالى- على تسليط الضوء على بعض 
أفكاره التي تتناول قضايا الطائفية وضررها، كما نتناول بالتحليل أهمية هذه األفكار 

وحاجة األمة إلى مثل هؤالء المجددين والعلماء المصلحين.

ة: ق اب س ات ال دراس ال

الواقع أن الدراسات التي عنيت بموضوع الطائفية كثيرة وبكل اللغات، نظرا النتشار 
هذه اآلفة االجتماعية يف كثير من الدول والمجتمعات، لكن الدراسات التي تناولت 
موقف ورؤية الشيخ عبد السالم ياسين للموضوع ال تكاد توجد، ولهذا يبدو أن بحثنا 

سيكون جديدا يف بابه.
ال  المثال  سبيل  على  نذكر  أن  فيمكن  عامة  الموضوع  يف  كتب  ما  بخصوص  أما 

الحصر:
سكان  بين  الطائفية  تكريس  يف  الفرنسي  االستعمار  »سياسة  الطاهر،  سواكري   -

منطقة القبائل والمجتمع الجزائري«))).
- فاضل الربيعي، »الطائفية والحرب«))). 

- الكتاب الجماعي »الطائفية: صحوة الفتنة النائمة «))). 
إلى  المتوكل  العراق من  الطائفية يف  الظاهرة  المقدس:  الالمي عالء، »السرطان   -

بوش األمريكي: الجذور، الواقع، اآلفاق«)4). 

))) الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 009). ع. ))، ))0)، ص. 47) - 59).
))) بيروت: دار الفكر، ))0).

))) دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، 0)0).
)4) مؤسسة االنتشار العربي، 0)0).
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ة: ي ف ائ ط ؤال ال ن س واب ع ج اق ال ي س

يأيت جواب الشيخ عبد السالم ياسين عن سؤال الطائفية من خالل قراءتنا ألفكاره 
التي صنعها  الحدود  الذي يرفض  الوحدوي  ومكتوباته من منطلق تفكيره اإلسالمي 
عامالن: االستعمار من جهة وصنعها أيضا تاريخ التقليد يف منظومتنا الثقافية اإلسالمية، 
يقول الشيخ ياسين عن الفرقة التي أحدثها االستعمار األجنبي يف جسم األمة، فتحولت 
متناسين  المسلم  أخاه  المسلم  فيها  يحارب  التي  المقدسات  من  دائرة  إلى  الزمن  مع 
جميعا سبب بالئهم ومحنتهم: »منغصاُت الدنيا ما يتعرض له المسلمون يف العالم من 
ضياع وحقارة وَضعف وُهزال وهزيمة وُفرقة. الُفرقة وتشتُّت الشمل يف ُرَقْيَعاٍت وأقطار 
قبع فيها كل شعب أو كل شعبين كما هو حال المغرب وسماها وطنا، وقطع نْفَسه عن 
التي  السجون  ُمنْحِشرًا وراء أسالك  الحدود االستعمارية،  سًا  ُمَقدِّ الوحدة اإلسالمية 

َرَسم خارطتها أعداؤنا«))).

ياسين  الشيخ  قراءة فكر  الثقافية كما يتضح من خالل  التقليد يف منظومتنا  وتاريخ 
التي تولدت  يشمل الجماعات والمذاهب والفرق وغيرها، تلك الجماعات والفرق 
تزال كامنة يف جسم األمة ويف  ما  تنتهي ألن أسباهبا  تناسلية ال  البعض يف  عن بعضها 
سماه  كما  الوهن  أو  النفوس  ومرض  األعمى  والتعصب  بالرأي  االعتداد  عقلها؛ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أمراض سياسية وأمراض اجتماعية وأمراض نفسية تحتاج كلها للعالج 
على ضوء ما يقرتحه الدين الحنيف من معالجات لهذه األدواء الفاتكة، يقول الشيخ 
قبل  وبعضها  بعض،  جنب  إلى  بعُضها  تكونت  الجماعات  هذه  أن  »والواقع  ياسين: 
إلى  ترجع  ألسباب  بعض،  عن  انشقاقا  وبعضها  بعض،  مع  اختالفًا  وبعضها  بعض، 
التمزق السياسي القطري، وإلى األصل الرتبوي والثقايف للمؤسسين، وإلى المرجعية 
الديني  االجتهاد  وإلى  النفوس،  وُرعونات  الرئاسات  حب  وإلى  والمذهبية،  العقدية 
بالواقع  العاملون  القيادات والجماعات. لم يعرتف  تاريخ  السياسي، وإلى  والموقف 
َر كل فريق موقفه، وحفر  كما هو. ومعرفة أسباب المشكل نصٌف كبير من الحل، بل برَّ

))) عبد السالم ياسين، حورا مع صديق أمازيغي، )البيضاء: مطبوعات األفق، 997)( ص 08).



47 الـعـالج اإلسالمي للمسألة الطائفية: قراءة يف فكر الشيخ عبد السالم ياسين

خنادقه، وحصن حصونه. فلعل الربانية التي نبحث عنها تتجاوز بالجميع، إن شاء اهلل، 
، ليخُمَد اّتقاد الوسواس، وتطيب بذكر اهلل األنفاس«))). خطوط التَّماسِّ

الحل عند الشيخ عبد السالم ياسين كما يبدو يتوقف على إصالح الرأس أي قضية 
الحكم ونمط السياسة من دون إغفال لمسؤولية المجتمع يف هنوضه بما هو مطلوب 
منه يف مجال الرتبية على قيم اإلسالم التي تشن الحرب على األنانية واألثرة والتعصب 
البحث  يبدأ من  ياسين  السالم  الشيخ عبد  الحل األمثل يف فكر  والمشاحنة والتفرق، 
الرحمة  اإلدارية  وحنكته  كفاءته  جانب  إلى  يجمع  سياسي  نموذج  على  وااللتفاف 
ذات  مربية  ربانية  قيادة  يشتت،  وال  يلم  يفرق،  وال  يجمع  فيمن  المطلوبة  والليونة 
روحانية عالية قادرة على الجمع بين المتفرقين، تتجاوز الرؤية الرباغماتية والمصلحية 

الضيقة كما تتجاوز اإلطارات التنظيمية والسياسية التي تخلق مزيدا من التصلب.

العولمة والتشظي))) ال  بالدعوة لوحدهتا يف زمن  أمتنا  تمزق  الجواب عن  أن  كما 
السياسي يف  القرار  السنوات ال يصلحه  يمكن ان يكون ضربة الزب، ألن ما أفسدته 
لحظة تاريخية حاسمة، مشاكل اإلنسان مزمنة وزمنية، فهي تحتاج لفقه رسالي رحيم 
السالم  عبد  الشيخ  يقول  والصرب،  الزمن  أساسين:  لشرطين  تحتاج  فهي  وحكيم، 
الرياح إن أضفنا إلى جهود  قَِددًا إال رمادا تذروه  ياسين: »لن تكون أقطارنا الموزعة 
كياننا  لننسف  نحن  جهودنا  الخناق  علينا  تضيق  التي  العالمية  االسرتاتيجية  الهيمنة 
من أسفل. نكون أقدر على المقاومة كي ال تتلفنا األحداث وتعدمنا إن لذنا بالعروة 
الوثقى الخالدة الباقية كتاب اهلل تعالى. حول القرآن يجب أن نلتف. وبالصرب والزمن 
تأيت الوحدة إن شاء اهلل، ال تأيت بأمر يصدر إليها. يصدر إليها من أين؟ من يريدها؟ لم 

يريدها؟ من يخافها؟ ولم ؟ من يكرهها ويكيد لها؟ ولم؟«))). 

الداعي  المسلمة  األمة  دستور  باعتباره  وتعليماته  ومقرراته  القرآن  على  االلتفاف 

))) عبد السالم ياسين،االحسان، الدار البيضاء، دار اآلفاق، 994)،  ج) /44) - 45).
زمن  يف  تحقيقه  يجب  شرعي  واجب  اإلسالمية  األمة  وحدة  الرحيم،  عبد  إسماعيل  شلبي  يراجع:   (((

العولمة، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 004).
))) عبد السالم ياسين، نظرات يف الفقه والتاريخ، دار البشير، 995)، ص49.
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الحرتام اإلنسان وحقوق اإلنسان مهما كان هذا اإلنسان مختلفا عنك ومخالفا لك، 
بأوضاع  النهوض  سبيل  يف  الناس  من  واحد  كل  يقدمه  ما  بتقدير  جاء  اإللهي  فاألمر 
َياءُهْم﴾)))، قال العالمة الطاهر بن عاشور 

ْ
ش

َ
اَس أ  النَّ

ْ
ُسوا

َ
ْبخ

َ
 ت

َ
األمة،قال عز من قائل ﴿َول

رحمه اهلل: »وما جاء يف هذا الّتشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين األّمة؛ ألّن 
المعامالت تعتمد الّثقة المتباَدلة بين األّمة، وإنَّما تحصل بشيوع األمانة فيها..، فيقوم 
وتآخ،  وتحابب  رخاء  يف  النّاس  وَيعيش  متين،  أساس  على  والحضارة  المدينة  َنماء 
وبضد ذلك يختّل حال األّمة بمقدار تفشي ضّد ذلك«))).وقال الحق سبحانه ايضا يف 
سياق المعاملة بالعدل والقسط أي منهج اإلنصاف القرآين الذي ال يتحيز إال للحق: 
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العدل والقيام بالقسط بين جماعات المسلمين وغيرهم هو السبيل لتجاوز إمكانات 
استفحاال  الفرقة  فتزداد  والتظالم،  التحيز  من  غالبها  ينشأ  التي  والتحارب  التصادم 

والتعصب الطائفي وباال.

نفسي  أمر  يف  ياسين  الشيخ  يحدده  األمة  تعيشها  التي  الفرقة  سؤال  عن  الجواب 
روحاين قبل أن يكون إجراء ماديا يرتجم سياسيا يف حزمة من القرارات الشجاعة لصالح 
»الجماعة« و»األمة« ال لصالح »الفردية« أو »الطائفية« أو »المذهبية«، الجواب نجد 
الشيخ يحدده يف حقيقة قرآنية هي صدق االلتجاء إلى اهلل، الجواب يف صدق الطلب، 
يدخل  امتحان  السياسية،  التحليالت  يف  نظيره  نجد  أن  يمكن  ال  للنيات  امتحان  إنه 
الغيب واإليمان باهلل يف صلب المعادلة، فتصبح المعادلة ليست سياسية محضة، وال 
ثقافية صرفة، كما تراها المقاربات المادية االختزالية، وإنما تدخل فيها رقابة اهلل التي إن 
استشعرها المؤمن والجماعات يف األمة كانت بمنزلة »الضمير« و»الوازع« األخالقي 

))) هود: 85.
))) التحرير والتنوير، مرجع سابق، 5 /)45.

))) المائدة: 8.
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معها  فتستحضر  الجماعة  وعلى  اإلنسان  على  مستمرة  رقابة  يمارس  الذي  الداخلي 
خطورة الفرقة ومسؤولية اإلنسان عن هذه الفرقة بما كسبت يداه وجناه اختياره وكسبته 
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المعادية  العوامل  تزال تشتتها بكثرة  التي شتَّتت شمل األمة وال  الفتنة  »تقاس فداحة 
للوحدة وبعمِق تأثيرها النفسي وثِْقلها يف حياة المسلمين، حيث أصبحِت الفرقة هي 

األصل والوحدة حلما ضائعا أو مطلبا معجزا أو قضية غير ذات موضوع«))).

ب  ومن أجل تجاوز داء الفرقة نحو أفق التوحيد يقول الشيخ ياسين: »على قدر ترسُّ
العوامل المفرقة، وعلى قدر فتكها وإضرارها تكون الحاجة إلى تعميق الرتبية اإليمانية 
وتصعيد الهمة اإلحسانية لتجاُوز العوامل األرضية الثقيلة، والتحرر من فعلها، وقهرها، 
وإسكاتِها، وإبطالها. بتوفيق اهلل جلت عظمته، ال يمكن التغلب على شرك الوالء إال 
المفرقة،  لألنانيات  المستجيبة  المريضة  القلوب  عالج  يمكن  وال  اإلسالم،  بتوحيد 
والعادات  اإلقليمية،  والسيادات  المذهبية،  والخالفات  الطاغوتية،  والعصبيات 
استعادة  يف  لألمة  مطمع  وال  اإليمان.  بتقوية  إال  العرقية،  والخصوصيات  المحلية، 
الذي ال تتحكم  التأليف  القلوب، ذلك  بتأليف  العالم إال  هويتها وتثبيت وجودها يف 
فيه اإلرادة البشرية وال تتصرف فيه الحيلة السياسية، وإنما يأيت نصرا من عند اهلل عز 
ل بركات من سماء الفضل اإللهي على جماعة المومنين حين تتوجه  وجل وتأييدا َيَتنَزَّ
ْو 

َ
ْم ل ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
نَ ق ْ

 َب�ي
َ

ف
َّ
ل
َ
نَ َوأ ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ لْ ِه َو�بِ  ِبَنْصِ

َ
ك

َ
د يَّ

َ
ِذَي أ

َّ
القلوب إلى رهبا مخلصة ضارعة. ﴿ُهَو ال

﴾ )سورة  ٌ نٌ َحِك�ي ُه َعِز�ي
َّ
ْم ِإن ُ َ  َبْي�ن

َ
ف

َّ
ل
َ
َ أ ـِكنَّ اللّ

َ
ْم, َول ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
نَ ق ْ

ْت َب�ي
َ
ف
َّ
ل
َ
ا أ  مَّ

ً
يعا ِ ْرِض �بَ

أَ
ي ال ِ

ن
َت َما �

ْ
ق
َ
نف

َ
أ

األنفال، اآلية: )6 - )6(«))).

))) األحزاب:)7.
))) عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، البيضاء: دار اآلفاق، ط)، 000)، ص ))5.

))) نفسه، ص  ))5.
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ة: ي س ي أس ت ة ال ل رح ة امل ع راج م

يطالب الشيخ عبد السالم ياسين أن ترجع االمة لقراءة المرحلة األولى، المرحلة 
التأسيسية لدولة ما بعد الخالفة الراشدة، خصوصا حين نشب الخالف بين اإلمام علي 
عليه السالم ومعاوية رضي اهلل عنه، وهو خالف يف جوهره سياسي، وحين نقول انه 
سياسي أي انه مرتبط بتقديرات دنيوية، ولم يكن بينهم خالفات يف العقيدة او يف الفقه 

كما هو حاصل اليوم بين السنة والشيعة.

يقول الشيخ عبد السالم ياسين: »والسؤال الذي أمام مستقبل الحوار السني الشيعـي 
هو مدى استعداد الفريقين للتغاضي والسكوت عن كل ما يفرق، يحتفظ المتحاورون، 
التاريخ  صنعها  بخصوصياٍت  الحدود،  عرب  الموجهة  الدعوة  ويف  الحوار  مجالس  يف 
ريثما يعيد الجميع النظر يف المرحلة التأسيسية التي لم يكن فيها بين اإلمام علي كرم 
اهلل وجهه وبين معاوية وأنصاره أي خالف البتََّة يف العقيدة وال يف الفقه. ريثما نكشف 

جميعا جذور البالء لنقلعها. واهلل الحكيم يويت الحكمة من يشاء. سبحانه«))).

يف هذا النص يمكن أن نتوقف عند المالحظات التالية:

) - المستقبل هو مستقبل الحوار بين السنة والشيعة، وال خيار غير ذلك.

) - الحوار يحتاج يف المنطلق إلى رأب الصدع الموجود.

) - وجوب التغاضي يف الحوار عما من شأنه إثارة النعرات التاريخية.

4 - معاجلة القضايا الخالفية تحتاج إلى حكماء كما تحتاج إلى وقت.

5 - كثير من الخالفيات هي من صنع التاريخ ويجب أن تبقى طيه وال تالحق األمة 
يف حاضرها ومستقبلها.

6 - الخالف األول بين علي ومعاوية لم يكن خالفا يف الفقه وال يف العقيدة.

7 - جذور البالء تحتاج لحكماء، واهلل يويت الحكمة من يشاء.

))) ))) عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، البيضاء: دار اآلفاق، ط)، 000)، ص447.
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إننا محتاجون إلى إضفاء مزيد من المسحة اإلنسانية على وجودنا، محتاجون إلى 
المختلفين، ألنه  بين  العلواين- والتعاون  الشيخ طه جابر  يقول  -كما  الحقيقي  الحوار 
هو الوسيلة المثالية للجنس البشري لتحقيق األمن والسالم اللذين يحققان العمران، 
وليس الصراع والتقاتل، ومن ثمة ال ينبغي النظر إلى الغير على أنه عدو ينبغي قهره، 

ولكن على أنه إنسان مكرم ينبغي التعامل معه بصورة تحقق حريته وكرامته))).

المرحلة التأسيسية مرحلة دقيقة كان فيها الوضع على جانب كبير من الخصوصية 
التي غابت اليوم بين المسلمين، وقد كانت محبة آل البيت موضوعا مجتمعا عليه رغم 
كل خالف، ألن محبتهم من اإليمان، يقول الشيخ عبد السالم ياسين: »ومن بعد وصية 
رسول اهلل رحمة العالمين وتذكيره اهلل إيانا يف أهل بيته نلتفت فنجد األمر القرآين بوحدة 
األمة، فيتعين علينا أن نلتمس جسورا لَِلمِّ َشَعِث المسلمين من شيعة وسنة. وليس من 
جسر أشرف وال أطهر وال أمتن من محبة آل البيت والوفاء آلل البيت، السالم على آل 

البيت ورحمة اهلل تعالى وبركاته«))).

الخالف إنما نشب وهو أمر طبيعي لما اختلفت األفهام وتضاربت المصالح بين 
المسلمين، ولم يستطيعوا حسم خالفهم بالرأي والرأي اآلخر؛ أي بالحوار، فلجؤوا 
إلى رفع السيوف على بعضهم البعض، ومسألة المقاتلة سجلها القرآن لطابعه الواقعي 
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يؤكد عدد من الباحثين على أن وحدة األمة هي وحدة مصيرية البد من استيعاب 
أثقال  من  متحررين  المستقبل  نحو  االنطالق  من  نتمكن  حتى  ورهاناهتا،  شروطها 

ص23-24-25،  التعايش«،  وثقافة  والتعاون  التعارف  لفقه  المنهجية  »األصول  العلواين،  جابر  طه   (((
مجلة قضايا إسالمية معاصرة، بيروت، س7، ع))، )00).

))) عبد السالم ياسين، اإلحسان، مرجع سابق، ص ) /)40.
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أن  هي  أساسية  فكرة  من  ينطلق  ياسين  السالم  عبد  والشيخ  والحاضر)))،  الماضي 
تخلف األمة اليوم وهو المعرب عنه بوصف »الغثائية«، سببه هو سيادة التقليد األعمى 
والمنغلق للقرون الماضية، وهذا العماء هو سبب الفرقة والتطاحن بين طوائف االمة 
وهي  والكفر،  اإلسالم  بين  الحرب  يشبه  ما  إلى  التطاحن  هذا  انتقل  وقد  ومذاهبها، 
صورة نقدية للفريقين، حيث يتصور كل واحد أنه ممثل اإلسالم الحقيقي يف الوقت 
الذي يتصور فيه غريمه أنه ممثل الكفر، وهذه الوضعية الكارثية ال تخرج بالجميع من 
دائرة التخلف، بل تزيد من تعميقه ألن أسبابه تزداد مع مرور الوقت بسبب السياسة كما 
بسبب اإلعالم الذي ينفخ يف نار الفتنة، والشيخ يبدو واضح اإلدانة لكال الفريقين يف 
أحد نصوصه، فريق الشيعة والفريق البعثي، يقول: »يف نسيجنا الغثائي العميق، ما بين 
سنة وشيعة، جراثيم الفرقة المعششة مع عناكب التقليد.فحوارنا مع بعضنا بعد الثورة 
واإلسالم.  الوثنية  بين  بالصراع  أشبه  يكون  يكاد  العدوانية  البعثية  والحرب  اإليرانية 
وقد آن أن يفهم إخواننا الشيعة عن اهلل العزيز الحكيم الذي شاء قَدُره، بكسب البعث 
والتفاهم  والنقاش  للتحاور  المسلمون سبيال  ليلتمس  الثورة  يقف تصديُر  أن  النكير، 

غير سبيل التعصب الطائفي«))).

ال يمكن أن يكون هناك حوار وسياسة تصدير الثورة على أشدها، وعمليات التشييع 
قائمة على قدم وساق، تصدير الثورة معناه الحرب على »الحوار« و»سد باب الحوار«، 
الثورة معناه السعي المحموم الخرتاق اآلخر وتفجيره وليس »الحوار معه«،  تصدير 
أركان  وهتد  الجميع  بنيان  تلتهم  أن  المستعرة  للطائفية  التمكين  معناه  الثورة  تصدير 
البيت الذي يضمنا جميعا، البد من لحظة ترو وتأن وهدوء، ألن العقل ال يمكنه ان 
يفكر بتعقل وحكمة وهو داخل معركة حامية الوطيس، والنقاش والحوار هو السبيل 
يخلد  الذي  البنزين  سوى  الطائفي)))  التعصب  وليس  والوطن،  األمة  إلنقاذ  الوحيد 

مركز  والمسيرة،  المصير  العربية:  األمة  وحدة  صربي،  إسماعيل  اهلل  عبد  المثال:  سبيل  على  يراجع   (((
األهرام للرتجمة والنشر، 995). محمد عبد القادر الخطيب، وحدة األمة حقيقة تاريخية، م م ع الخطيب، 

990)، وزكريا عبد الرزاق مصري، وحدة األمة أسس صحيحة وواقعية، مؤسسة الرسالة، 990).
))) عبد السالم ياسين، كتاب العدل، مرجع سابق، ص)44.

اإلسالمية،  األمة  وحدة  على  وأثره  المذهبي  التعصب  إبراهيم،  الشايف  عبد  إبراهيم  يراجع:  للمزيد   (((
القاهرة، 004).
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الديار مشتعلة إلى األبد. 

من  جزء  هو  بل  طبيعي،  والمواقف  واألفكار  اآلراء  يف  واالختالف  التنوع  هذا 
لما  واحدة  وأمة  واحدة  نسخة  كلهم  الناس  كان  لو  إذ  االنساين،  االجتماع  متطلبات 
ينبغي أن ال نحولها إلى رزية،  كان هناك تفاعل وال حصل عمران، فاالختالف مزية 
إهنا تتحول إلى خسارة ورزية بالفعل حين تنفخ الروح الطائفية يف اختالفاتنا الطبيعية، 
هذه الروح هي بمنزلة البنزين والمواد المشتعلة القابلة لالنفجار يف كل لحظة وحين، 
التفاعل والتبادل  التهييء من أجل  االختالف الذي ال ضير فيه هو الذي تكون غايته 
والتداخل والتسامح بما هو التسامح تياسر وتساهل يف لغتنا العربية، وهذه مرتكزات 
واجبات  عليهم  مثلما  حقوقهم  لآلخرين  بأن  االعرتاف  يف  المتمثلة  التعايش،  ثقافة 
خصوصيات  احرتام  على  نحرص  أن  التعايش  ثقافة  تلزمنا  كما  الوطن،  دائرة  داخل 
اآلخرين بأن ال نلزمهم إال بما يضمن استقرار األرض التي نتقاسمها وحماية حدودها 
شأنه  من  الخصوصيات  تلك  على  اعرتاض  أو  نقد  أي  إبداء  ألن  ذلك  أعدائها،  من 
إلى  ينبه  أكثر مما  إلى دوائر االختالف  المشرتك، ويشد االنتباه  الواسع من  أن يضيق 
المساحات المشرتكة، والتي يجمل بالجميع تنميتها.. إهنا ليست نظرة حالمة أو مثالية 
وإنما هي نظرة واقعية تؤمن بمنطق التدافع السلمي بين »األفكار« و»اآلراء« وليس بين 
»المعتقدات اإليمانية«، ألن »اإليمان« ليس محل مناكفات ومجادالت ومناطحات، 
إذ لم يخل تاريخ المناظرات الكالمية بين أصحاب الملل والعقائد من دماء ومشانق 

وامتحانات ال عالقة لها بالعلم وال بالدين، بل هما منها براء..

ي: ف ائ ط زاز ال ف ت ب االس ن ج ت وة ل دع ال

يدعو الشيخ عبد السالم ياسين يف رفق الشيعة إلى أن يتوقفوا عن مسلسل االستفزاز 
لمشاعر إخواهنم من أهل السنة، بسبب أن مثل هذه التصرفات ال تزيد األمور إال احتقانا 
ظلوا  الذين  وعلماءهم  السنة  أهل  المقابل  يف  يدعو  كما  استعارا،  إال  النار  تزيد  وال 
أوفياء لروح األمة ولم يخالطوا السلطان الجائر ولم يأكلوا من موائد »يزيدات العصر« 
كما يسميهم، أي األنظمة العربية واإلسالمية المستبدة، إلى أن يكفوا عن االهتامات 
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المجانية إلخواهنم من الشيعة، فال هؤالء وال اولئك على صواب، وهو يؤكد على أن 
إيران البد وأهنا قد استفادت من براجماتية ما بعد سقوط البعث يف العراق وحرهبا مع 
اليوم يف جمع شمل األمة،  التي تحولت بتحول المصالح، أال وإن المصلحة  أمريكا 

ألن معركتها الوجودية معركة واحدة كما يصالها السني يصالها الشيعي.
 يقول الشيخ عبد السالم ياسين: »ولئن كان من َحَملة األقالم من َغمس ريشته يف 
مداد الكراهية الصرفة، وأكل من موائد يزيدات العصر، فإن من علمائنا األفاضل من 
المنتصرين يف استفزاز مشاعر إخواهنم، خاصة يف تقديس األئمة  الشيعة  أنكر تماِدَي 
التوهج  اهلل عنهم، مضى زمن  الصحابة رضي  الشنيع على  الطعن  السالم ويف  عليهم 
الثوري مع اإلمام الخميني رحمه اهلل، ونرجو أْن قد جاءت الحكمة والتبصر ليتعامل 
بعد  دولتهم  تعلمت  كما  الخالف  أسباب  عن  والتغاضي  األخـوة  برفق  معنا  الشيعة 
إن  معتدل،  دولي  تعامل  إلى  السعي  األكرب"  "الشيطان  مع  الصدام  من  سنـوات  عشر 
كان الشيعة، وهم المومنون باهلل وباليوم اآلخر، يطيب لهم أن يلَقْوا رهبم عز وجل ويف 
بتقديسهم  لنا نحن  صحائفهم سب الصحابة رضي اهلل عنهم فذلك شأهنم. وال شأن 
آلل البيت عليهم السـالم الذين نعترب محبتهم وتعظيمهم دينا من الدين شريطة أن ال 

ْيِن وحواشي الَبْيِن«))). يستفزونا وأن يكتمـوا ما َثمَّ مِن ُمَخلَّفات الشَّ
وحوارات  مناقشات  يف  الدخول  يف  يرغب  ال  هذا  موقفه  يف  ياسين  الشيخ  يظهر 
التي  الحادة  الحجاجية  الروح  عن  يكون  ما  أبعد  يجده  كتبه  قرأ  والذي  العقيدة،  هتم 
اتسمت هبا كتب الجدل والكالم والمناظرة، فهو ال يقصد إلى إقناع أحد وخصوصا 
من الشيعة بقوة عقيدته السنية أو صوابيتها، ألنه يعلم ما لقوة عقيدة العوام التي ال تجد 
فيها منفذا للدخول، لهذا فهو ال يحرص إال على ما يجمع ويقرب مع بقاء القوم على 
ما يعتقدون، لكنه ينبههم إلى خطورة ما يأيت به بعضهم اعتقادا من النيل من عقيدة أهل 
السنة، خصوصا السب الصريح للصحابة وألمهات المومنين، فهذا مما يخرم شرط 
الحوار، ألن فيه تعديا صارخا وهجوما عنيفا ال تستسيغه النفسية السنية، ألهنا تتعبد اهلل 

بمحبة الصحابة ومحبة آل بيته الطاهرين.

))) عبد السالم ياسين، كتاب العدل، ص )44.
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يقول الشيخ عبد السالم ياسين بأن أمة النبيئين والمرسلين كانت فيما قبلنا أمة واحدة. 
يرجع  أنه  كما  العضوية،  ومكوناهتا  أجزائها  بين  افرتاق  ال  حقا  المومنين  أمة  أن  كما 
القلوب، وهو عامل معنوي  الرحمة من  إلى غياب عنصر  التي أصابت األمة  بالفرقة 
روحي ينشأ عنه التصادم وحب السيطرة وارتفاع معدالت األنانية بين الناس، كما يميز 
الفرقة( وقدره الشرعي )قدر  الفرقة بين قدر اهلل الكوين )قدر  الشيخ ياسين يف مسألة 
رين، ويف ضمور اإلسالم يف القلوب،  الوحدة(، يقول: »لكن الناس يف َفْتَرٍة ما بين المَذكِّ
ُزُبرًا. أي قطعا خالفية مذهبيـة قوميـة وطنية قبلية. إسالُمها يف  يتقطَّعون أمرهم بينهم 

حكم العدم لتالشي عقيدة التوحيد عندها.

ٌد للمسلمين على معرفة الخالق المحيي المميت الباعث الديان  اإلسالم جامٌع ُمَوحِّ
سبحانه، وعلى طاعته. ومظاهر الُفرقة بين بني آدم ترجع إلى سبب عميق كامن تحت 
تصادم المصالح االقتصادية والنزاعات السياسية والتنافسات القومية: هذا السبب هو 
جفاف القلوب من الرحَمِة، وهي الرِحُم الجامعة. نجد هذا السبب مطروحا واضحا 
إن قرأنا آيات اهلل عز وجل يف القرآن وآياته يف الكون وسنته يف التاريخ قراءة ُثنائية قَدرية 
شرعيًَّة. القراءة التاريخية تشتغل بالنـزاعات يف عالم األسباب ال تتفتح عين قلبها لُتمّيَز 
سبحـانه  آياُته  أسرارها  ويكشف  يقابُِلها  الكون  يف  اهلل  آيات  من  الُمْدَرَكـات  مراتِب 
القرآن دليَل عمل  المنـّزَلة على رسله عليهم السالم. وإذًا فال يكون  الشرعية األمرية 

لمن يقرأ هكذا.
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﴿َول وجل:  عز  اهلل  قال 

أن  الشرعي  أمره  التكليفي.  الشرعي  أمره  غيُر  الكونيُة  سبحانه  إرادُته  )المائدة:48(. 
يكون الناس أمة واحدة موحدة على اإلسالم الذي جاء به الرسل عليهم السالم. وقدره 
سبحانه الكوين أن ال يكونوا أمة واحدة، وأن يختلفوا ويتقطعوا ُزبرًا بما كسبت أيديهم 
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وبما حادوا عن الفطرة وَعَصْوا رهبم«))).

وهذا التمييز بين اإلرادتين، يعطي للعقل المسلم دوره ليتحمل مسؤوليته يف السعي 
نحو الوحدة ألهنا مطلوب االبتالء، وهي محل الحساب والعقاب والتكليف.

والتفريق بين اإلرادتين، »اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية، أو بين ما أراده اهلل بنا 
وبين ما أراده منا، بمعنى أن المسلم مطالب أوال وآخرا بتتبع األوامر الشرعية والتزام 
ما مطلوب منه والعمل به بقدر وسعه وطاقته، أيا كان زمانه ومكانه على ساحة العمل 
اإلسالمي، فهذا هو ما سيحاسبه اهلل عليه فقط. وأما ما وراء ذلك من األوامر الكونية 
نصره  يهب  ومتى  أين  أعلم  فاهلل  البالغة،  وحكمته  المطلقة  بمشيئته  اهلل  أرادها  التي 
الكونية-متى  االوامر  تجاه هذه  له  ليس  فالعبد  عباده،  يستحق ذلك من  لمن  وتمكينه 
ثبتت بالنصوص الشرعية الصحيحة- إال اإليمان هبا والتسليم هبا، وتوسم المقدمات 
التي  ربه ووظيفته  كلفه هبا  التي  مهمته  يقعده ذلك عن  أن  المرتبطة هبا دون  والنتائج 
التي توضح له هذه  -فقط-  الشرعية  ألزمه هبا والتي سيحاسبه عليها بمقتضى األوامر 

المهمة وترسم له حدود هذه الوظيفة«))). 

وة: ق وع رس ال ن ت ال

الموجود يف  التنوع  ياسين أن قضية  السالم  الشيخ عبد  من زاوية نظر متفائلة يرى 
بل  والمسجد  والقبلة  اإليمان  الجامع  مادام  وقوة  غناء  هي  ومستقبال  حاضرا  األمة 
والخطر أيضا الذي يتهددنا باعتبارنا »كتلة واحدة« شئنا أم أبينا، وهي قضايا جوهرية 
الناس  برب  الخالص  اإليمان  رحابة  إلى  اإليديولوجيا  ضيق  من  تخرجنا  »قوية« 
والكراهية،  الغل  من  خالية  تربية  على  الصاعدة  أجيالنا  تنشئة  على  عملنا  إذا  جميعا، 
»نركز على  يقول:  المأزوم،  المضطرب والماضي  الحاضر  المستقبل مطبات  وجنبنا 
الرتبية والتعليم والصيانة عن رياح الفتنة حتى يرتاش الجناح، ويشتد العضد، وينهض 
اليافع يف الدين مكانه، ومكانته يف الصف، ثم بعد ذلك نسأل عن هيأة أحزاب إسالمية 

))) عبد السالم ياسين، العدل، سابق، ص9)).
))) محمد عبد الهادي المصري، أهل السنة والجماعة، معالم االنطالقة الكربى، ص56
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ونقابات وجمعيات ومؤسسات متعددة متعاونة ترمقها عين الرقيب فتوحد جهودها، 
وهتددها عواصف الثقافة العالمية المادية وقوارصها، فتعلمها كيف تتصدى بإسالمها 
جامع،  فالمسجد  التنوع  كان  مهما  متنوعة،  الرتبية  يف  أساليبها  كانت  مهما  وإيماهنا 
واإليمان جامع، والصالة جامعة، والخطر جامع، مهما كان التنوع فالمنعة ضد التيار 
يتحصن  بالنبع.  النشء  قنوات  نصل  واإليمان حين  العلم  يكسبها مصل  إنما  الهاجم 

بحقنة الصفاء من الكدر التقليدي، ومن الوباء السافر والمتسلل«))).

يحميه،  قانوين  وإطار  تنظيمي  إطار  من  له  البد  التنوع  لكن  قوة،  الشك  التنوع 
وإال فإنه يتحول مع الوقت إلى ما يشبه الفوضى، أو قد يركب على الفوضى ليدخل 
مرحلة التقاتل والعنف المتبادل، البد من إطار يسمح بالتعايش ويسمح داخل األمة 
المنافع  بتبادل  والواجبات  الحقوق  تساوي  من  واضحة  أسس  على  المبنية  الواحدة 
دون احتكارها، التنوع يكون قوة ما دام محميا بثقافة تعلي من قيم التسامح والتعايش 
ضعيف  فلكلوري  شكلي  تنوع  إلى  تحول  وإال  الخيرات،  كما  التضحيات  وتقاسم 

توشك أي ريح أن تخلط أوراقه، وتدخله يف أتون ضرب بعضه ببعض.

ة: ي ال ع ت ة امل م ك ح ال

واالختالف  بالخالف  القبول  مبدأ  من  ياسين  الشيخ  عند  المتعالية  الحكمة  تبدأ 
باعتباره ظاهرة بشرية طبيعية، وينبني عليه قبول ما يرتتب عليه من اجتهادات وتنوع 
يف المذاهب والمدارس وهي كلها عنصر قوة وعالمة على الحياة، ويبقى الرهان على 
يبقى يف إطاره اإلنساين  تدبير الخالف والتنوع حتى  المتعالية أن تعمل على  الحكمة 
بعيدا عن التعصب، يقول الشيخ عبد السالم ياسين: »والحكمة قبول الخالف ظاهرًة 
خالفات  أن نضع  الحكمة  وبداية  التنوع.  هذا  وتنظيم  االجتهاد،  تنوع  وقبول  بشرية، 
علمائنا األولين مواضعها النسبية، ال نتخذ رأي فالن أو فالن مرجعا هنائيا ومطلقا ال 
تسمو العقول لمناقشته، حظُّ كل صاحب مذهب ورأي من حفظ النص وتحريره، ومن 
ه اإلرادة وسموها ومضائها يحدد إمكانياته ويرسم له  ِحدة العقل وتنظيمه، ومن َتوجُّ

))) عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، دار البشير، 998)، ص 5)).
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حدودا. فينكر يف حدوده وظروفه وزمانه ومكانه ما هو عند اآلخرين غير منكور. وَيُرّد 
وُيرّد عليه. ولكل مجتهد أجر عند اهلل، ووجه معقول َمْقبول عند العقالء الموفقين«))). 

هناك حقيقة موضوعية تؤكد أن اإلنسان يف هذا الحياة يعيش يف عالم زاهر األلوان، 
فهناك آالف من القوميات والسالالت والطوائف والمذاهب يف العالم، وهناك فروق 
كربى فيما يختص بالنظام االجتماعي، ومفهوم القيم، والميراث التاريخي، والمعتقد 
الثقافية والفلسفات المختلفة، ولكل بلد أو قومية خصائصها، وال  الديني، والخلفية 
يمكن إيجاد عالم مشبع باأللوان، تزدهر فيه كلها بما فيها من جمال دون اعرتاف بما 

يف العالم من تنوع))).

إن الحكمة المتعالية التي يدشنها الشيخ عبد السالم ياسين ال تتحدث عن إلغاء للذاتية 
أو محو لألنا الفردية أو الجماعية أو للمذهبية، وإنما العتبار كل االجتهادات »بشرية« 
« و«ُيَردُّ َعَلْيَها«، ما دامت مقرتحة على  »نسبية«، لها قيمتها تناقش هبدوء وباحرتام »َتُردُّ
»الجميع«، أهميتها يف كوهنا »لونا« من األلوان«، والتواصل بين المذهبيات واألفكار 
كما يتطلب االعرتاف بحق اآلخرين يف االجتهاد، يتطلب يف الوقت ذاته الحفاظ على 
المقومات الذاتية كما هو حال النباتات يف الحديقة، تختلف يف مظهرها، ويف حجمها 

وألواهنا، لكنها يف مجموعها تكون حديقة واحدة.

الحكمة المتعالية كما ترتقي لتذكر إيجابيات الفعل والموقف ال تنبهر وال يأخذها 
إخواننا  »يتمتع  يقول:  ياسين  للشيخ  نستمع  وجناياته  الفعل  تجاوزات  من  الصمت 
ولَِم ال وَوالُؤهم مطلق  المستضعفين والمظلومين.  ُمرهف يف حق  بإحساس  الشيعة 
على  عميقة  ولوعتهم  وجهه،  اهلل  كرم  علي  موالنا  العادلين  وقدوة  الزاهدين  إلمام 

المظلوم األعز موالنا الحسين عليه السالم!

ًة من تسامح اإلمام كرم اهلل وجهه الذي  لكن يا ليتهم! يا ليت! يا ليت! يقتبسون َشمَّ

))) عبد السالم ياسين، اإلحسان، م.س. ) /50).
))) أ.شن جي فنج، »دفاعا عن التبادل والتعاون الثقايف، تعزيزا للسلم والتنمية«، ضمن المؤتمر الدولي حول 

صراع الحضارات أو حوار الثقافات، 997)،القاهرة، 0) - )) مارس، تحرير فخري لبيب، ص)8).
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اِبِليَن﴾، 
َ
َتق ٰى ُسُرٍر مُّ

َ
ا َعل

ً
َوان

ْ
ٍ ِإخ

ّ
ْن ِغل وِرِهم ّمِ

ُ
َزْعَنا َما ِفي ُصد

َ
قال تعليقا على اآلية الكريمة: ﴿َون

قال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم. ليتهم! ليت! ليت! يكفون عن سخافاهتم 
وشرفها  الجمل  وقعة  بعد  مقامها  السالم  عليه  اإلمام  أكرم  وقد  المومنين  أم  حق  يف 

بخدمته الشخصية.

السقوط يف  ما هو عبث. ومن  بـالٌء  اهلل عنهم  الصحابة رضي  بين  بَدَر  الذي  ذلك 
البالء مداومة تنزيف ذلك الجرح األليم واشتقاق سلوك األجيال من أكداره«))).

هكذا يبدو أن حكمة الشيخ عبد السالم ياسين تدعونا ألن نتعامل بقدر من التعالي 
يمكننا  فكيف  اهلل،  من  ابتالء  الجميع  فيها  وقع  التي  ومنحدراته  التاريخ  سقطات  مع 
على  نقتصر  أن  غير  من  باألحداث  الحافل  السجل  هذا  من  وعرب  بدروس  نخرج  أن 

مضاعفة األزمة بزيادة أسباب استمرارها وتفاقمها؟.

))) ياسين، عبد السالم. العدل، ص)45.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.	 

اإلسالمية، 	  األمة  وحدة  على  وأثره  المذهبي  التعصب  إبراهيم،  الشايف  عبد  إبراهيم 
القاهرة، 004).

ضمن 	  والتنمية،  للسلم  تعزيزا  الثقايف:  والتعاون  التبادل  عن  دفاعا  فنج،  جي  أ.شن 
997)،القاهرة، 10-12  الثقافات،  أو حوار  الحضارات  الدولي حول صراع  المؤتمر 

مارس، تحرير فخري لبيب.

الخطيب حمد عبد القادر، وحدة األمة حقيقة تاريخية، م م ع الخطيب، 990)، 	 

الرسالة، 	  مؤسسة  وواقعية،  صحيحة  أسس  األمة  وحدة  مصري،  الرزاق  عبد  زكريا 
.(990

شلبي إسماعيل عبد الرحيم، وحدة األمة اإلسالمية واجب شرعي يجب تحقيقه يف 	 
زمن العولمة، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 004).

األهرام 	  مركز  والمسيرة،  المصير  العربية:  األمة  وحدة  إسماعيل،  اهلل  عبد  صربي 
للرتجمة والنشر، 995)م.

الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، 997). 	 

طه جابر العلواين، األصول المنهجية لفقه التعارف والتعاون وثقافة التعايش، مجلة 	 
قضايا إسالمية معاصرة، بيروت، س7، ع))، )00).

محمد عبد الهادي المصري، أهل السنة والجماعة، معالم االنطالقة الكربى، 	 

ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، دار البشير، 998).	 

ياسين عبد السالم، حورا مع صديق أمازيغي، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، 997).	 

ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، دار البشير، 995).	 

ياسين عبد السالم، العدل، الدار البيضاء، دار اآلفاق، ط)، 000).	 

ياسين عبد السالم، االحسان، الدار البيضاء، دار اآلفاق، 994).	 
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مقدمة

للعالمين،  رحمة  اهلل  أرسله  من  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد بعث اهلل عز وجل رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص إلى العالمين داعيا إلى اهلل ومبشرا برسالة 
اإلسالم ورحمته، فوحد العرب وجعل كلمة اهلل هي العليا وخصب قلوب قوم جفاة، 
التوحيد  دين  لينشروا  اهلل  دين  إيمانا وحبا يف  تشع  بقلوب  قاحلة  انطلقوا من صحراء 

والعدل، حتى بلغت الفتوحات اإلسالمية مداها وعز دين اهلل يف أرضه.

التي قطعتها؟ وهل تنعم األمة  المراحل  فما هي حقيقة األمة اإلسالمية؟ وما هي 
اإلسالمية اليوم بعزهتا كما كانت؟

سيجيب هذا البحث على هذه األسئلة متبعا الخطة التالية: 

مقدمة: تبين أهمية الموضوع ومشكلته ومنهجه.

المبحث األول:  األمة اإلسالمية: صوى محورية يف وحدة  الجيل األول، وفيه: 

1- فهم مقاصدي 

2- وحدة المقصد  

3- تعظيم القرآن الكريم     

4- نظام الحكم

المبحث الثاين: األمة اإلسالمية.. ونقض الوحدة:االنكسار التاريخي، وفيه:

1- الخالفة والملك 

2- الملك العاض   

3- الملك الجربي
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المبحث الثالث: األمة اإلسالمية.. وإعادة بناء الوحدة، وفيه:

1- ضرورة المنهاج

2- منفذ المنهاج  

3- العواصم من القواصم.           

 خاتمة: تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.  
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املبحث األول: األمة اإلسالمية.. صوى محورية يف وحدة الجيل األول

القصد من هذا المبحث اإلشارة إلى بعض الصوى المحورية التي سار عليها الجيل 
أخرجت  أمة  »خير  لقب  واستحقوا  وحدهتم  حققوا  حتى  الكرام  الصحابة  من  األول 
للناس«، ذلك أن صالح آخر أمر هذه األمة ال يكون إال بما صلح به أمر أولها. وأهم 

هذه الصوى:

دي: اص ق م امل ه ف 1 - ال

كما  فوائدها  ويستثمر  قواعدها  على  ويعتمد  بالمقاصد  يتبصر  الذي  الفهم  وهو 
قواعدها  على  اعتمادا  بالمقاصد  التبصر  هذا  ولعل  الريسوين)))  أحمد  ذلك  يوضح 
واستثمارا لفوائدها نابع من الوعي بالغاية من أحكام الشريعة وأسرارها ويتضح هذا 
التي  واألسرار  منها  »الغاية  الشريعة:  لمقاصد  الفاسي  تعريف عالل  أكثر  يف  المعنى 

وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها«))).

تبين  كثيرة  أمثلة  مع  نقف  عليه،  اهلل  اهلل صلى  إلى سيرة صحابة رسول  وبالرجوع 
فقد روي عن  الفهم  هذا  يتمثلوا  أن  عنهم  اهلل  الصحابة رضي  استطاع  بوضوح كيف 
ٍة  ِكَ ا

َ
﴾ فلما أتى على هذه اآلية ﴿َوف َّ

َول
َ
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنه قرأ ﴿َعَبَس َوت

لهو  إن هذا  الخطاب  ابن  يا  لعمرك  قال:  األّب؟  فما  الفاكهة.  قد عرفنا  قال:   (((﴾ �بًّ
َ
َوأ

التكلف)4). ويتجلى وجه الفهم هنا يف اإلهتمام بما ينفع، وهذا نموذج واضح للسلوك 
المقاصدي عند الصحابة رضوان اهلل عليهم الذي يوحد وال يفرق، فما كانوا ليتقعروا يف 

))) الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، أحمد الريسوين، منشورات جريدة الزمن، دجنرب 999)، ص:5) 
- بتصرف.

))) مقاصد الشريعة ومكارمها ـ عالل الفاسي ـ الطبعة:5  دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت 985) ص: ) - 
بتصرف.

))) سورة، عبس، آية:)).
)4) مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوين دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

.60( /(
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الجزئيات إذا كان علمها ال يبين حكما وال يفصل يف مسائل العقيدة والحالل والحرام. 
يف هذا الصدد يشير اإلمام المجدد األستاذ عبد السالم ياسين إلى سريان هذه الروح 
المقاصدية عند الرعيل األول من هذه األمة، فيقول رحمه اهلل: »كانوا رضي اهلل عنهم 
يتأثمون ويتورعون أشد  كانوا  للشريعة...  الكلية  التنزيل، والمقاصد  يعلمون أسباب 
التورع عن تفسير كالم اهلل سبحانه وتعالى بالرأي«.))) ولعل تورعهم واحتياطهم هذا 
نابع من عدم االكتفاء بفهمهم حتى يرجعوا إلى الرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويسألوه البيان، الشيء 

الذي أكسبهم استيعابا لمراتب التكليف سواء من واجب الفعل أو الرتك فما دونه. 

د:  ص ق دة امل 2 - وح

ومعناها يتجلى يف أن يكون الدين كله هلل، وأن ال تكون فتنة يف األرض، وأن يدخل 
وِن«))).

ُ
 ِلَيْعُبد

َّ
نَس ِإل إِ

ْ
ِجنَّ َوال

ْ
ُت ال

ْ
ق
َ
ل

َ
الخلق جميعا يف طاعة اهلل مصداقا لقوله تعالى ﴿َوَما خ

كان هذا المقصد السامي جليا متكامال يف عقول الصحابة وقلوهبم ونياهتم وعملهم 
الجهادي ،يقول األستاذ عبد السالم ياسين: »وحدة المقصد األول وحدت من قبائل 
العرب جندا محض والءه هلل رب العالمين ونبذ كل الوالءات. وحدت منهم الصف 

والوجهة والجهد. وحدت منهم الحس والمعنى«))).

المقصدية  الوحدة  هذه  بمعاين  يذكرنا  عامر  بن  ربعي  الجليل  الصحابي  ونرتك 
بلباسه  المستكرب،  رستم  بساط  يقتحم  وهو  قال  وتعالى،  سبحانه  اهلل  وجه  القاصدة 
الخشن ورمحه القصيرة وهيئته الساذجة: »اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
اإلسالم،  عدل  إلى  األديان  جور  ومن  سعتها،  إلى  الدنيا  ضيق  ومن  اهلل،  عبادة  إلى 

فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه«)4).

))) نظرات يف الفقه والتاريخ، عبد السالم ياسين، الطبعة األولى، 989)، ص: )).
))) سورة الذاريات، اآلية: 56.

))) نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:54.
بيروت،  للطباعة والنشر والتوزيع،  ابن كثير  دار   ،( الدمشقي، ط  البداية والنهاية، إسماعيل  بن كثير   (4(
القادسية،  غزوة  عبيد،  حسان  محمد  د.  رياض،  الحميد  عبد  رياض  د  تحقيق:   .(0(0-(4(( دمشق، 

.((4/7
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للمهمة  اإلدراك  تمام  مدركا  لمقصده،  موحدا  كان  فقد  عامر  بن  ربعي  اهلل  رحم 
العظيمة التي ورثها عن نبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم، وكان بحق حامل رسالة عظيمة 

خارجة من صحراء قاحلة بعد أن أخصبت قلوب بدو جفاة. 

وقد استطاع إخوة ربعي بن عامر وال أنساب بينهم أن يحافظوا على وحدة المقصد 
إلى  يدعون  البشرية  المجتمعات  إلى  لينطلقوا  والجهد،  والوجهة  للصف  الموحدة 
معانيها ألهنم فهموا أن اهلل ابتعثهم للعالمين، فأخذوا يعلمون اإلنسانية نمطا جديدا عاليا 
من األخالق والرحمة والعدل والسياسة القاصدة وجه اهلل،والموحدة ألطراف  األمة.

م: ري ك رآن ال ق م ال ي ظ ع 3 - ت

كان الفهم والحفظ والعلم والعمل بالقرآن الكريم أمورا مجتمعة متناسقة يف سلوك 
الصحابة رضي اهلل عنهم، فكان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجدا لما 
المسؤولية،  بحجم  الشعور  لذلك  يدفعهم  الشعور،  ولطف  اإلحساس  رقة  من  عنده 
مسؤولية تبيلغ الرسالة إلى العالم ومسؤولية الثقة يف وعد اهلل يف الدنيا واآلخرة. يقول 
األستاذ محمد عبده: »أرأيت أهل جزيرة العرب، كيف انضووا إلى اإلسالم بجاذبية 

القرآن لما كان لهم من دقة الفهم التي كانت سبب االنجذاب إلى الحق«))).

أن  استطاع  التنفيذ  بنية  والتلقي  والتعظيم  الخشوع  يسبقه  الذي  الجامع  الفهم  هذا 
السالم  األستاذ عبد  بالليل. يوضح  بالنهار رهبانا  فرسانا  منهم  العرب ويجعل  يوحد 
والوهن  الضعف  عوامل  تمكن  قبل  الرسالة  أمة  عن  حديثه  يف  أكثر  األمر  هذا  ياسين 
البالغة  يعرفون  فصحاء  عربا  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة  »كان  اهلل:  رحمه  يقول  فيها، 
العربية سليقة، ويذوقون المجاز واإلشارة، فيتنزل القرآن وهو غض حديث الربوز إلى 
عالم الشهادة على أسماعهم، يسبقه التعظيم والخشوع لما علموا من أنه كالم من رب 
العالمين، ويتنزل على قلوهبم ومعه الحالوة والطمأنينة واالستعداد الصادق لطاعة اهلل 
يف أمره وهنيه، كانت آياته يف أسماعهم وعقولهم توجيهات مباشرة تعالج قضايا الساعة 

للطباعة  المعرفة  دار  رضى،  رشيد  محمد  الشيخ  تقديم  المنار،  بتفسير  الشهير  الكريم  القرآن  تفسير   (((
والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط:)  المنار، )/ )8.
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التشريعية والجهادية«))).

إن هذا التلقي للوحي وهو طري، وهذه الثقة باهلل ورسوله، أنتجا جيال فريدا مؤيدا 
بجنود من السماوات واألرض، استطاع العشرون منهم أن يغلبوا المائتين من سواهم. 
يقول األستاذ عبد السالم ياسين عن هذا الجيل: »كانوا رجاال صنعتهم الرتبية النبوية 
ومحصهم اهلل باألذى والشدائد. فلما أيقنوا أن ما عند اهلل خير، غلب سباقهم إلى مغفرة 

اهلل ورضوانه وجنته عوامل الجبن البشري«))).

صحبة وتربية نبوية وصرب على الشدائد واالبتالءات، معادلة ربانية ارتقت بنفوس 
القرآن الكريم معاين  البشري لتتشرب مباشرة من  الصحابة وتجاوزت عقبات الجبن 

تعظيم وحدة األمة والحفاظ على شوكتها. 

م:  ك ح ام ال ظ 4 - ن

ركيزة  أهم  القلب  وثمرة  اليد  صفقة  إعطاء  على  القائمة  االختيارية  البيعة  شكلت 
يعتربه  أمر  وهذا  اإلسالم،  دار  وحدة  وحماية  للقرآن،  السلطان  خدمة  على  حافظت 
األستاذ عبد السالم ياسين صمام أمان ضمن وحدة الجيل األول وقوته، يقول رحمه 
اهلل: »وكان رمز هذا التوحيد وضامن هذه الوحدة االعتصام بالعروة الوثقى كتاب اهلل 
مع  عقدت  للعهود  الموثقة  اإلكراهية  غير  االختيارية  والبيعة  يفرق،  ال  يجمع  الذي 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ثم مع خلفائه الراشدين«))).

األمة  شؤون  إدارة  الراشدون  الخلفاء  استطاع  اإلكراهية  ال  االختيارية  البيعة  هبذه 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  منهاج  يحفظ  متميز  بسلوك 
ويحصن دين األمة وعقيدهتا. وهذا أمر قد اتفق عليه علماء األمة وسادهتا معتربين أن 
تنصيب اإلمام من غير طريق البيعة االختيارية طريق باطل. فهذا اإلمام الباقالين رحمه 
اهلل يقول: »ألنه ليس لها طريق إال النص أو االختيار ويف فساد النص دليل على ثبوت 

))) نظرات يف الفقه والتاريخ. ص ))/)).
))) المنهاج النبوي: تربية وتنظيما وزحفا، عبد السالم ياسين، الطبعة األولى )98)، ص:4).

))) نظرات يف الفقه والتاريخ، عبد السالم ياسين، ص: 54.
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االختيار الذي نذهب إليه«)))ونفس المعنى يؤكد عليه القاضي عبد الجبار الذي يقول: 
»وأن يقال طريق اإلمامة االختيار، ألن على هذا الوجه جرت أحوال الصحابة«))).ومن 

هذا الكالم يتبين أن طريقة عقد اإلمامة الشرعية هي: »االختيار« .

العالم  إلى  تعالى  اهلل  لحمل رسالة  وأهلتهم  العرب  وحدت  وغيرها  الصوى  هذه 
فأخمدت  والحكمة،  الكتاب  وعلمهم  زكاهم  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  الرسول  بصحبة 
الثغرات القومية والعصبيات الجاهلية، وحمل لواء الجهاد أكابر الرجال المستضعفين 
آخذين كلمة القرآن ووصية النبي العدنان ملسو هيلع هللا ىلص مأخذ المطلق الذي اليأتيه الباطل من 

بين يديه وال من خلفه.

فهل حافظ المسلمون على هذه الصوى؟ ذلك ما سيحاول المبحث المقبل  معالجته.

)))  تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل.  للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالين، تحقيق الشيخ عماد 
الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األولى 407)هـ - 987)م، ص 467.

آبادي، تحقيق: د.محمود  األسد  الجبار  الحسن عبد  أبو  القاضي  والعدل،  التوحيد  أبواب  المغني يف   (((
محمد قاسم. القسم األول 0)/ 95).
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املبحث الثاني:  األمة اإلسالمية ونقض الوحدة    

التي مرت  التاريخية  تتبعا دقيقا للمراحل  السابق تقتضي  لعل اإلجابة عن السؤال 
القرآن والسنة، ألن معالجة مآسي  إزاء  التاريخ  متن  يعلو  تتبعا  األمة اإلسالمية،  منها 
الكيان،  نخر  يف  زيادة  تكون  إنما  البليد  والخلود  التقليد  أسافل  من  وجراحاهتا  األمة 
وهذا الفهم التاريخي مما يدعو إليه اإلمام المجدد األستاذ عبد السالم ياسين ويؤكده 
بإلحاح. يقول رحمه اهلل: »ال بد أن نفهم تاريخنا، وأنه أطوار بدأت بالنبوة، ثم الخالفة 
على منهاج النبوة، ثم الملك العاض والجربية... والصفحة الناصعة من تاريخ الخالفة 

الثانية أمامنا«))).

فنحن إذن أمام مطلب لفهم شمولي لتاريخ المسلمين يطالع ببصيرة ماضي وحاضر 
وشوكتها  اإلسالمية  األمة  وحدة  اسرتجاع  يتسنى  حتى  اإلسالمية  األمة  ومستقبل 
المخضودة المكسورة ببصيرة ومحجة الحبة. واألستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل 
يستند يف تقسيمه لتاريخ المسلمين إلى حديث حذيفة رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها. ثم 
تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. 
ثم  يرفعها.  أن  إذا شاء  يرفعها  ثم  أن تكون،  اهلل  ما شاء  فتكون  ملكا عاضا،  ثم تكون 
تكون ملكا جربيا، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون 

خالفة على منهاج النبوة. ثم سكت«))).

وضوءا  مفتاحا  المجدد  اإلمام  يعتربه  الكثيرة،  وشواهده  الشريف  الحديث  هذا 
كاشفا لتحليل تاريخ األمة اإلسالمية وفهمه، بل أفقا وبرنامج عمل إلعادة البناء على 
األساس األول. والتأمل يف هذا الحديث الشريف يسعفنا يف حل مشكلة هذا المبحث 
واإلجابة على سؤاله، فهو إخبار بسبب االنكفاء من األفق العلي والمتجلي يف التحول 

))) القرآن والنبوة، عبد السالم ياسين، الطبعة األولى 989)، ص:40.
7 /)))، وصححه  اهلل:  البزار رحمه  4/)7)، مسند  ))) مسند اإلمام أحمد رحمه اهلل، رقم:4)84)، 

اإلمام األلباين رحمه اهلل يف السلسلة الصحيحة تحت رقم: 5.
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الخطير من خالفة على منهاج النبوة إلى ملك عاض ثم ملك جربي، وهو ما يصطلح 
عليه اإلمام المجدد باالنكسار التاريخي الذي يقول عنه: »ألح عليكم إخويت أن تعرفوا 
أن االنكسار التاريخي حدث محوري يف تاريخ اإلسالم، وسيبقى فهمنا لحاضر األمة 
ومستقبلها مضببا بل مشوشا غاية التشويش إن لم ندرك أبعاد تلك األحداث وآثارها 
تكوين  وبحكم  العهود  تلك  يف  وعي  عن  الضمائر  يف  وتجلجلها  تاريخنا  مسار  على 
المعنوي  األمة  كيان  مزقت  عظيمة  ة  رجَّ األجيال.  توارثته  الذي  الجماعي  المخزون 
فبقي المسلمون يعانون من النزيف يف الفكر والعواطف منذئذ، ويؤدون إتاوات باهظة 
فما  وأقطارهم«))).  علومهم  من  وتجزأ  شملهم  من  وتمزق  وحدهتم  من  ضُعف  لما 

الفرق إذن بين الخالفة والملك؟ وما المقصود بالملك العاض؟ والملك الجربي؟ 

ك:  ل ة وامل الف خ ني ال رق ب ف 1 - ال

يعرف إمام الحرمين الجويني اإلمامة بقوله: »اإلمامة: رياسة تامة، وزعامة عامة، 
تتعلق بالخاصة والعامة يف مهمات الدين والدنيا«))). ويعرفها اإلمام الماوردي فيقول: 
»اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا«))).أما الملك فيعرفه 
بأنه: »طبيعي وسياسي، فالطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض  ابن خلدون 
المصالح  جلب  يف  العقلي  النظر  مقتضى  على  الكافة  حمل  هو  والسياسي  والشهوة، 

الدنيوية ودفع المضار«)4).

ولتوضيح الفرق بين الخالفة والملك أكثر نقف عند بعض نصوص علماء األمة التي 
تسعفنا على فهم طبيعة االنكسار التاريخي والمراحل التي مرت منها األمة اإلسالمية، 
فاإلمام أبو الحسن األشعري رحمه اهلل، يرى أن فرتة اإلمامة امتدت ثالثين سنة، وهي 

))) نظرات يف الفقه والتاريخ ص:7) - 8).
))) غياث األمم يف التياث الظلم، إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. مصطفى حلمي و د. فؤاد 

عبد المنعم أحمد، دار الدعوة اإلسكندرية، ص 5).
))) األحكام السلطانية والواليات الدينية، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق د.أحمد 

مبارك البغدادي، مكتبة دار بن قتيبة، الطبعة األولى 989)م- 409)هـ، ص ).
7)4)هـ   - 008)م  الفكر،  دار  خلدون،  ابن  الدين  ولي  زيد  أبو  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  مقدمة   (4(

ص:  )9).
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فرتة الخالفة الراشدة، يتبين ذلك من خالل قوله: »و قال قائلون: كان أبو بكر اإلمام 
بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وإن الخالفة بعد النبوة ثالثون سنة، وهذا 
اإلمامة ومن  القول واضح يف تحديد مدة  السنة واالستقامة«))) .ولعل هذا  أهل  قول 
اختص هبا وهم األئمة األربعة وسند اإلمام األشعري رحمه اهلل يف ذلك، حديث رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الخالفة يف أمتي ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك« وهو رحمه اهلل يورد هذا 
الحديث يف كتابه »اإلبانة عن أصول الديانة«، فيقول: »وقد روى شريح بن النعمان قال: 
حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان، قال: حدثني سفينة قال: قال لي رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الخالفة يف أمتي ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك«، ثم قال لي سفينة: أمسك 
خالفة أبي بكر، ثم قال: وخالفة عمر وخالفة عثمان، ثم قال:أمسك خالفة علي بن 
أبي طالب، قال فوجدهتا ثالثين سنة«.)))وبعد إيراده رحمه اهلل لهذا الحديث الشريف، 

يصرح بموقفه ويقول: »فدل ذلك على أنه إمامة األئمة األربعة رضي اهلل  عنهم«))).

وتستوقفني هنا قولة للجاحظ يوجز فيها تقييم االنكسار التاريخي وتحول الخالفة 
إلى ملك، يقول فيها: »فعندما استولى معاوية على الملك، واستبد على بقية الشورى، 
وعلى جماعة المسلمين من األنصار والمهاجرين يف العام الذي سموه عام الجماعة، 
تحولت  الذي  والعام  وغلبة،  وجربية  وقهر  فرقة  عام  كان  بل  جماعة،  عام  كان  وما 
الضالل  أجمع:  ذلك  يْعُد  ولم  قيصريا،  غصبا  والخالفة  كسرويا،  ملكا  اإلمامة  فيه 

والفسق...!«.)4)

والذي  السابقة،  األحاديث  رأينا يف  كما  المرحلتين  بين  النبوي  التفريق  هذا  ولعل 
من  وقبول  رضى  عن  كانت  التي  البيعة،  طبيعة  من  نابع  واالستقامة،  السنة  أهل  أقره 

))) مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، اإلمام أبوالحسن علي بن اسماعيل األشعري، تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ))4)هـ - 990)م .ص 44).

))) مسند اإلمام أحمد، كتاب مسند األنصار، باب حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 5 
/0)) رقم 969))، وسنن الرتمذي، كتاب الفتن عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 4 /)50 رقم 6)))، باب ما جاء 

يف الخالفة قال عنه حديث حسن.
))) اإلبانة عن أصول الديانة، أبي الحسن األشعري، تحقيق صالح بن مقبل عبد اهلل العصيمي، ص )57.

بيروت،  الجيل،  دار  هارون،  محمد  السالم  عبد  تحقيق  بحر،  بن  عمرو  عثمان  أبو  الجاحظ،  رسائل   (4(
.(89 /(



73 األمة اإلسالمية: الماضي والحاضر والمستقبل

األمة، وهذا هو أساسها ومرتكزها كما مر بنا يف المبحث األول »نظام الحكم«، وبيان 
ذلك أن الخليفة كان من المؤمنين وليس عليهم، حيث كان يتولى األمر باختيارهم، 
يعتمد على أوصاف غير  الذي  العاض والجربي«  »الملك:  الحكم  على عكس نظام 

التي عرفت يف الخالفة الراشدة. فما هي هذه األوصاف؟

اض: ع ك ال ل 2 - امل

مرحلة جاءت بعد الخالفة الراشدة، وقد نعت هذا الملك بالعاض لحرص الحكام 
لهم  البيعة  ويأخذون  أبناءهم  يورثونه  فكانوا  به  واالستبداد  العصبية  عليه،وطغيان 
باإلكراه وكان أول اجتهاد لوضع أسس الملك اجتهاد الصحابي معاوية بن أبي سفيان 

رضي اهلل عنه وذلك بتنصيبه ابنه وليا للعهد بعده. ومن أهم موصفات هذا  الملك:

- غياب الشورى وظهور االستبداد: لم يعد أمر المسلمين بعد اإلمام علي كرم اهلل 
وجهه شورى واختيارا، بل إكراها وشدة وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى، نقف مثال 
مع نص البن األثير رحمه اهلل يقول فيه وهوِ يِؤرخ لهذا الحدث، حدث »غياب الشورى 
وظهور االستبداد« مع أول ملك معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه: »دعا صاحب 
حرسه بحضرهتم، فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤالء رجلين -أي الحسين بن 
علي  وعبد اهلل بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد اهلل بن عمر-  ومع كل واحد 
سيف، فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما. ثم 
خرج وخرجوا معه حتى رقي المنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: عن هؤالء الرهط 
قد  وإهنم  مشورهتم  عن  إال  يقضى  وال  دوهنم  أمر  يبتز  ال  وخيارهم،  المسلمين  سادة 

رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم اهلل« ))).

مقوماهتا،  بالتدريج  األمة  فتفقد  المسلمين  تاريخ  مجرى  يحول  خطير  انحراف 
ومن  الراشدة.  الخالفة  ذهاب  مع  الشورى  وتذهب  أمية  بني  مع  االستبداد  ويجيء 
الحسن  بسنده  أحمد  اإلمام  روى  فقد  الخطير،  االنحراف  هبذا  إخباره  ملسو هيلع هللا ىلص  معجزاته 

))) الكامل يف التاريخ، ابن األثير أبو الحسن علي بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
5)4)هـ - 995)م، )/54).
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»لينقضن عرى اإلسالم  قال:  الباهلي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أمامة  أبي  عن 
الحكم،  نقضا  وأولهن  تليها.  بالتي  الناس  تشبث  عروة  انتقضت  فكلما  عروة،  عروة 

وآخرهن  الصالة«))). 

و قد أشار العالمة ابن خلدون رحمه اهلل إلى هذا النقض يف مقدمته وذلك يف الفصل 
هذا  يذكره يف  ومما  الملك«،  إلى  الخالفة  »انقالب  بـ:  عنونه  الذي  والعشرين  الثامن 
الفصل قوله: »وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على 
اآلدميين  بالباطل وتصريف  التغلب  فيه من  لما  ذمه  وإنما  المصالح،  الدين، ومراعاة 
للباطل  مظنة  إال  هو  ما  خلدون  ابن  نظر  يف  فالملك  والشهوات«))).  األغراض  طوع 
يخرج بصاحبه عن مقاصد الدين ومذاهب الحق، ألن طبيعة الملك تقتضي االنفراد 
بالمجد واستئثار الواحد به دون غيره فتضيع بذلك مصالح األمة وتقوى شوكة أعداء 
الدين، وليس أدل على ذلك من رفض الخلفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم أجمعين 
لفكرة  عنهم  اهلل  رضي  وإقرارهم  بالحق،  الباطل  التباس  من  فيه  لما  الملك  لفكرة 

الخالفة لما تحمله من معاين العدل والشورى واإلحسان.

- االنفصام النكد: وقد أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذا حين قال: »أال إن رحى اإلسالم دائرة 
فدوروا مع الكتاب حيث دار .أال إن الكتاب والسلطان سيفرتقان، فال تفارقوا الكتاب. 
عصيتموهم  إن  لكم،  يقضون  ال  ما  ألنفسهم  يقضون  أمراء  عليكم  سيكون  إنه  أال 
يا رسول اهلل، كيف نصنع؟ قال: كما صنع  قالوا:  قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم، 
أصحاب عيسى بن مريم عليه السالم: نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب. موت يف 
طاعة اهلل خير من حياة يف معصية اهلل«))). هذا الحديث الشريف يخرب فيه النبي الكريم 
وهو الصادق المصدوق عن مآل أمر المسلمين بعد االنكسار التاريخي، والمتجلي يف 
اضطهاد السلطان ألهل القرآن ،فأمر الدعوة صار مهمة العلماء وأما أمر الدولة فصار 

رقم:4))))،  الباهلي،  أمامة  أبي  حديث  األنصار،  مسند  باقي  كتاب  اهلل،  رحمه  أحمد  اإلمام  مسند   (((
5/)5)، وأخرجه الحاكم النيسابوري يف: المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن والمالحم.

))) مقدمة ابن خلدون. ص ))).
))) رواه الطرباين رحمه اهلل يف المعجم الكبير، الطبعة: )،  مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )98)، رقم: 

.90/(0 ،(7(
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يأبى  نتائج ذلك إسكات بل وتعذيب كل صوت حر  الحاكم، وكان من  النظام  مهمة 
التنكيل  وإما  الدولة  مؤسسة  يف  والذوبان  الخضوع  فإما  السلطان؛  لظلم  االستسالم 
والتعذيب،ولعل استحضار نماذج األئمة األربعة وما واجهوه من قبل السلطان يف هذا 

المقام خير مثال على ذلك:

- اإلمام مالك بن أنس رحمه اهلل، عذب حتى خلعت كتفه، وطيف به يف بغداد على 
ثور مشوه، ليقول خالف رأيه يف بيعة اإلكراه، وزواج المتعة))).

- اإلمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل، ساند يحيى بن عبد اهلل بن الحسن 
المثنى رضي اهلل عنهم، يف خروجه فاهتم بالتشيع وحمل إلى هارون الرشيد قصد  قتله))).

- اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل وما عاناه من عذاب بسبب قضية خلق القرآن، 
ورفضه تبني مواقف النظام الحاكم))).

- اإلمام أبو حنيفة النعمان رحمه اهلل ،عذب وضرب مرات متكررة، بسبب رفضه 
تولي منصب القضاء)4). 

معاناة  بوضوح  يعكس  األربعة  األئمة  له  تعرض  الذي   والتعذيب  التضييق  هذا 
،إضفاء  وإسكاهتم  تدجينهم  قصد  ووالهتم وسطوهتم  الحكام  ظلم  جراء  من  علمائنا 
للمشروعية وطلبا للمساندة بعدم اإلفتاء بما يخالف توجهاهتم. وهذا دليل واضح على 

افرتاق القرآن والسلطان أو مؤسسة الدعوة والدولة.

كذب على األجيال: تغيير الحقائق وترسيخ المغالطات: 

 « األموية  »الخالفة  لقب  كثيرة،  أحيانا  عليه  المفرتى  تاريخنا  يف  نقرأ  ما  غالبا   

))) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي عياض، ضبطه وصححه: 
محمد سالم هاشم،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:)، 8)4)هـ - 998)م،  )/5))، وشذرات 

الذهب، ابن عماد الحنبلي، دار الفكر للطباعة والنشر،  994)م، )/90).
))) انظر: شذرات الذهب، )/))) - 8)).

))) انظر: نفسه، ) /9).
)4) انظر: نفسه، ) /8)).
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و»الخالفة العباسية« و»الخالفة العثمانية«  ولقب: » الخليفة هارون الرشيد«  و«الخليفة 
فالن« و»الخليفة عالن«، وهذه لعمري مغالطات اصطالحية خطيرة تموه حقيقة الفهم 
التاريخي للمراحل التي مرت منها األمة اإلسالمية وتشوش عليها، ولعل من أسباب 
ذلك بقاء شوكة اإلسالم محفوظة خصوصا على المستوى الخارجي، باإلضافة إلى 
كون الفتوحات اإلسالمية والمعامالت المختلفة كانت تقام وتربم باسم الدين، حرصا 

من المستولي بالسيف على شرعنة استيالئه.

لكن الفهم المنهاجي )))يقتضي منا تسمية المسميات بأسمائها .فما سماه رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص »ملكا« وسماه المؤرخون »خالفة« خطأ وانحراف أن نسميه بغير ما سماه من ال 
ينطق عن الهوى ملسو هيلع هللا ىلص، ولعل هذا ما ينبه عليه وينادي به األستاذ عبد السالم ياسين حينما 
الناس أن يسمعوا عن الخالفة األموية والعباسية وهلم جرا. وعاشوا  يقول: »واعتاد 
على سراب األسماء دون فحص ناقد للمسميات. سماها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملكا عاضا 
وملكا جربيا وسماها »المؤرخون« الرسميون خالفة، فانطلت الكذبة على األجيال، 
وتسلينا وال نزال بأمجاد هذه »الخالفة«. وقد كانت بالفعل شوكة اإلسالم وحاميه من 
العدوان الخارجي. لكن يف ظلها زحف العدوان الداخلي لما أسكتت األصوات الناهية 
الصراعات  الحر، وسد باب االجتهاد. يف ظلها ويف خفاء  الرأي  المنكر، واغتيل  عن 
تكونت المذاهب الدساسة، وتمزقت األمة سنة وشيعة، وتشتت العلم مزعا متخصصة 
منهاج  بسط  على  أحد  يجسر  ال  الشاملة.  النظرة  التخصص عن  أصحاب  فيها  عاجز 

السنة والقرآن مخافة السلطان«))). 

يؤكد اإلمام المجدد عبد السالم ياسين إذن أن غياب النقد الفاحص للمسميات يتيه 
ما  واألمر  الخاطئة، واألدهى  والمغالطات  األسماء  تعيش يف سراب  باألمة ويجعلها 

))) يقصد بالفهم المنهاجي، الفهم الذي يعم يف نظرة واحدة الدعوة والدولة يف عالقتها األولى على عهد 
الخالفة  عهد  على  توسيعيا  تطورا  العالقات  هذه  تطور  يف  ثم  واألنصار،  المهاجرين  من  الجماعة  تأليف 
الرشيدة، ثم يف تطورها إلى الفساد والكساد على عهود الملك العاض فالجربي، ثم يف الوضع الحالي وكيف 

يستعيد رجال الدعوة مراكز القرار حتى يعود السلطان خاضعا للقرآن ال العكس. 

))) نظرات يف الفقه والتاريخ ص:0)
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ظهر ونبت يف ظل هذا السراب من اجتهادات جوزت وأثبتت حكم المستبد المستولي 
بالسيف.فهذا اإلمام الغزالي رحمه اهلل يقول: »السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته 
تركه،ووجبت  تطاق،وجب  ال  ثائرة  فتنة  به  االستبدال  يف  خلعه،وكان  الشوكة،وعسر 

الطاعة له«))). 

إن مقصد الحفاظ على وحدة األمة من أن ينفرط عقدها جعل اإلمام الغزالي رحمه 
اهلل يرى وجوب طاعة السلطان ولو كان ظالما جاهال، مخافة وقوع الفوضى واختالل 
أمر األمة. هذا االجتهاد وأمثاله ترسخ يف أفهام أجيال من العلماء، لكي يتطور األمر 
ويزداد خطورة حتى يصير القهر والغلبة طريقا من طرق عقد اإلمامة .فلننظر ولنتأمل يف 
قول اإلمام القلقشندي وهو يعد طرق انعقاد اإلمامة، يقول رحمه اهلل: »الطريق الثالث 
من الطرق التي تنعقد هبا اإلمامة: فإذا مات الخليفة فتصدى لإلمامة من جمع شرائطها 
من غير عهد إليه من الخليفة المتقدم، وال بيعة من أهل الحل والعقد انعقدت إمامته 
لينتظم شمل األمة، وتتفق كلمتهم. وإن لم يكن جامعا لشرائط الخالفة، بأن كان فاسقا 

أو جاهال ،فوجهان ألصحابنا الشافعية أصحهما انعقاد إمامته أيضا »))).

وأي تيه هذا أكثر من أن يحتل » القهر واالستيالء والفسق والجهل » رتبة رسمية 
تخوله إبرام عقد اإلمامة !

حال  إلى  يستحقها  ال  من  بإمامة  األمة  حال  تغير  من  األجالء  علمائنا  خوف  إن 
سمى  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  منهاج  عن  تبتعد  اجتهادات  يجتهدون  جعلهم  منه،  أسوأ 

المسميات بأسمائها.

))) إحياء علوم الدين. لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.لبنان 
(/((4

))) مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة. أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. عالم الكتب. 
بيروت. الطبعة الثانية  80)) هـ .)/ 58
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ربي:  ج ك ال ل 3 -  امل

لها  تعرض  التي  الثانية  بالصدمة  لها  التأريخ  ويمكن  العاض،  الملك  تلت  مرحلة 
المسلمون والمتمثلة يف دخول االستعمار بالدهم وعقولهم. وأهم مواصفاته باإلضافة 

إلى ما سبق من مواصفات الحكم العاض: 

بلدان  من  االستعمار  خرج  مستوردة:  وضعية  بقوانين  تعالى  اهلل  حكم  تغيير  ــ  أ 
المسلمين بأسلحته وعتاده لكنه ترك أعدادا كثيرة من الخرباء واألساتذة والعسكريين 
عقولهم  وبرمج  عليهم  استولى  أن  بعد  والتوجيه،  القرار  مراكز  يف  والمستشارين 
وبعض  العسكري  االحتالل  من  أنكى  النتيجة  فكانت  مصالحه،  لخدمة  وألسنتهم 

معالمها باختصار شديد يتجلى يف:             

- اإلدارة: يسيرها من هم نتاج صرف للرتبية الجاهلية، أنتجوا قضاء مرتشيا وفوضى 
قانونية ناهيك عن القمع البوليسي...

- اإلعالم: يصيح منه صوت الغواية والكفر والفساد، هدفه تفتيت العزائم، وتثبيط 
النيات، والزيغ بالخطى... 

- اللغة العربية: محقورة مزدراة إال عند الخطب الرسمية المموهة للشعب...

االستعمارية  األوساط  لدى  والمحظوظين  األغنياء  التعليم: موجه وحكر على   -
واألمية  الجهل  فنصيبه  الشعب  ومنحها...أما  وكتبها  ومكاتبها  ومراكزها  بمدارسها 

والعطالة حتى يسهل انقياده وقيادته...

- المساجد: محتلة ومؤممة، بالخطب الرسمية والوعظ الرسمي الناعس، ضرارا 
بتقوى  للدعاية  وسيلة  جدراهنا،  مؤثثة  روحها  مخربة  المؤمنين،  بين  وتفريقا  وكفرا 

حكام الجرب...  

- شطر المجتمع: المرأة أخرجت من بيتها ,وألقيت يف الشوارع متهتكة جاهلة أمية 
عاطلة بفتنة وزينة تربجية...

تعزيزا لما سبق يقول اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »حضارهتم يف 
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خراب من داخلها، وخفافيش الفكر فينا ال يزالون مأخوذين بربيقها الكاذب. تكفينا 
وكيف  اإلسالم  يريدها  كيف  والبيت  األسرة  أصلهم.  من  الكئيبة  نسختنا  على  نظرة 
هي فينا؟ التعليم؟ الخالعة؟ الزنا واالنحالل؟ الخمور والمخدرات؟ اللهو وانتهاب 
ونستوردها  استوردناها،  التي  هذه  أمراضهم  إلى  ونزيد  الفكري؟  التهافت  اللذات؟ 
المتفاعلة  المتولدة  المحلية  أمراضنا  والثمرات،  واألنفس  األموال  يف  باهظة  بأثمان 

مع  أمراضهم«))).

ب - استبداد كبير وقمع واسع: من مظاهر استبداد حكام الجرب وقمعهم للشعوب، 
األجنبي  للنهب  المسلمين  بل وتسخير كل جهود  أموالهم  بخيراهتم وهنب  االستئثار 
وخدمة مصالحه، يقول اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »انظر كيف حلت 
نقمة اهلل المجسدة يف أموال البرتول على حكام الجرب، يملؤون أبناك اليهود هبا، يغذون 
ثعابين الصهيونية. وكيف عم الرخاء الزائف شعوبنا المضللة التي تحولت إلى مجتمع 
مستهلك رخو. يضيف الجربيون إلى هزائمهم العسكرية جريمة إفساد األمة بإلهائها 

عن الحق، وإغراق أسواقها ببضائع اللهو والفساد والعبث. غثاء!«))) .

المادية  الحضارة  كابوس  تحت  تقاسيها  زالت  وما  األمة  قاستها  عظيمة  فواجع 
والتآمر الصهيوين العالمي الذي ينظر إلى المسلم من كونه ذبابا ال يستحق إال الموت، 
اإلفريقي  الذباب  »موت  يقول:  حين  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ذلك  يوضح  كما 
المسلم، واألسيوي، والبوسنوي، والفلسطيني، والشيشاين ال يكاد ُيمثِّل خربًا يستحق 

النشر لوال مخافة أن يسبقك المنافس التلفزيوين بكامرته«.)))

تشكل  استكبارية  طبقية  تركيبة  صار  فينا  الجرب  حكام  يديره  الذي  الظلم  هذا  إن 
الشعوب وأفسدت يف األرض  مظهر داء وبؤرة فساد سيطرت على األرزاق ومصائر 
بغير حق. ولن يتحقق نصر اهلل إال بتحرك األمة إلزالة هذا الظلم ،يؤكد اإلمام المجدد 

))) المنهاج النبوي، ص:70).
))) المنهاج النبوي، ص: )6).

))) الشورى والديمقراطية، عبد السالم ياسين، الطبعة األولى، 996)م، ص:88.
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ذلك فيقول رحمه اهلل: »تتحقق المطالب التي تعنينا، معشر األمة، معشر أهل اإلحسان 
العالم،  ويف  أنفسنا  يف  الرتف  وقتال  وقتاله  الظلم  لرفض  اإليجابي  بالعمل  واإليمان، 
صفا متضامنا مع المستضعفين يف األرض، متناغما مع النداء اإلنساين المحرتم شرعا 
وطبعا لضمان حقوق اإلنسان والدفاع عن المظلومين والمحرومين. فنحن المأمورون 

أن نربَّ اإلنسانية وُنقِسط إلى من أقسط إلينا«))).  

نتائج  أخطر  من  المعاصرة:  المنهجيات  باسم  تعالى  اهلل  كتاب  على  جرأة   - ج 
االستعمار الثقايف بروز طائفة تتمسح بالدين وتتظاهر باإلسالم وتدعو إلى االجتهاد، 
ضمن  ويصنفه  قدسيته  من  القرآين  النص  يجرد  اجتهاد  إنه  إليه!  تدعو  اجتهاد  وأي 
بالمنهجيات  وتحليلها  دراستها  على  ينكب  التي  اإليديولوجية  التاريخية  النصوص 
المادية الجدلية واإلحصائيات البنيوية. غايتهم يف ذلك ال تخرج عن نطاق االستهتار 

واالستخفاف.

األمة  »جسم  يقول:  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  نجد  الفكرة  لهذه  تأكيدا 
ُبّثْت يف كياناهتم الحسية والمعنوية  َلّما  مريض، ونفوس المسلمين وعقولهم مريضة، 
ب عن دينهم وعناكب الوحشة والُفرقة فيما بينهم« ))). وممن بذلوا جهدا  جراثيم التَغرُّ
يف بث جراثيم التغرب يف األمة أذكر على سبيل المثال ال الحصر: حسن حنفي، محمد 

النويهي، روجيه جارودي، نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، وغيرهم كثير...

وعن هذه الطائفة يقول أحمد بوعود: »فالوحي يف نظر هؤالء نزل يف زمان معين، له 
مميزاته وخصائصه التي تختلف كليا عن زماننا ،فمن زمن الجمل والصحراء، إلى زمن 
الطائرات والتكنولوجيا المذهلة، ومن العقيدة البسيطة الساذجة التي كانت تستجيب 
لتلك الظروف والخصائص والعقليات، إلى عقيدة الحداثة الالئيكية التي يمكنها فقط 

وحدها أن تساير العصر«.)))

))) اإلحسان، عبد السالم ياسين،  الطبعة األولى، 998)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء،  ) / 4)5.
))) العدل: اإلسالميون والحكم، الطبعة األولى، 000)م،  مطبوعات الصفاء، الدار البيضاء، ص:9.

والتوزيع  والنشر  للطباعة  السالم  دار  بوعود،   أحمد  الواقع،  ومتطلبات  التاريخ  حقائق  بين  االجتهاد   (((
والرتجمة،  ط:)،  5)4)هـ ــ 005)م، ص: ))).
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على  قادرة  غير  اإلسالمية  الشريعة  بأن  اإلقناع  إلى  يسعى  اتجاه  أمام  إذن  نحن 
الواقع  متطلبات  حسب  تكييفها  لزاما  كان  وبالتالي  والمستجدات  المتغيرات  مواكبة 
أو استبدالها بما يناسب،وهذا هو الجهل بعينه، فيكون من مطالب الشريعة ومهمات 

رجال الدعوة كشف هؤالء المغربين المتلبسين باإلسالم الملبسين والرد عليهم. 

حاول هذا المبحث أن يقدم تفسيرا منهاجيا لوهن األمة وانكفائها وتداعي األكلة 
على قصعتها، لكن هل ستظل األمة اإلسالمية على هذا الحال ؟ وهل من أمل السرتجاع 

أمجادها وعزهتا على منهاج النبوة ؟ ذلك ما سيحاول المبحث الثالث اإلجابة عليه .
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املبحث الثالث:

الخالفة الثانية عىل منهاج النبوة.. نظرات وأسس

رسول  بحديث  السابق  المبحث  إليه  انتهى  الذي  السؤال  على  باإلجابة  نسارع 
األمة  يخرب  الشريف  الحديث  النبوة«))).هذا  منهاج  على  خالفة  تكون  »ثم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
اإلسالمية بعودة الخالفة على منهاج النبوة، يعز فيها دين اهلل وينعم فيها اإلنسان بمعنى 
لكن كيف  النبوة.  منهاج  األولى على  الخالفة  كانت  كما  استخالفه  ووظيفة  إنسانيته 

ستعود الخالفة على منهاج النبوة وما هي معالمها وطريقها؟

اج: ه ن 1 - رضورة امل

لألمة  الكرامة  وإعادة  النبوة  منهاج  على  الخالفة  اسرتجاع  عن  الحديث  لعل 
المجنحة  اآلمال  يعدو محطات  واضحة وصريحة، حديث ال  بدون خطة  اإلسالمية 
المحلقة يف سماء األماين المعسولة، بل ويمكن القول إن من أخطاء اإلسالميين العمل 
بدون مشروع واضح،وهذا مما ينبه عليه اإلمام المجدد عبد السالم ياسين حين يقول: 
»وإن نصاعة بياننا حين نعرب عما يريده جند اهلل وما يخططون إحداثه يف حياة األمة 

والعالم لمن أجل وسائل الدعوة«))). 

نسقا  يمتلكون  الباطل  دعاة  كان  إن  خطتهم  على  الحق  أصحاب  يعرب  ال  وكيف 
للمستقبل،  ممكن  مسار  ورسم  التاريخ،  وتحليل  ونقده،  الواقع،  لتحليل  واضحا 
هذا يعني البقاء مع العواطف الجياشة الصادقة المشتاقة لغد اإلسالم دون أي إرساء 
ما  أن  يرى  ياسين  السالم  عبد  واألستاذ  والسنة.  الكتاب  مكين  على  صلبة  لقواعد 
يوجد يف الميدان من مشاريع إلنقاذ األمة ال تعدو كوهنا عروضا نظرية لإلسالم يكون 

))) سبق تخريجه.
))) مقدمات يف المنهاج، عبد السالم ياسين، الطبعة األولى، 989)، ص: )).
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مجموعها حصيلة ال بأس هبا )))، وبالتالي فهو يذهب إلى أن الطريق األضمن لتحصيل 
النتائج العملية ال يزال يحتاج الجتهاد يلقي عليه األضواء. يقول رحمه اهلل: » ال تقل 
عن  أخربين  لكن  الخ،  االقتصاد  يف  وكذا  وكذا  العقيدة،  يف  وكذا  كذا  هو  اإلسالم  لي 
المنهاج العملي لكي يكون تحزبنا هلل عز وجل قوة فاعلة، أخربين عن الرتبية العملية، 
عن وسائل وآداب وأفعال التغلغل يف األمة، عن المخطط الصالح للتطبيق، المتدرج، 
الكفيل بإيصال حزب اهلل حيث يكون من الوجود الكثيف واالنتشار والتمركز والتمكن 
والدراية والخربة والنظام بحيث يستطيع أن يفرض على الواقع وجوده وإرادته رغم 

المعارضين ورغم سندهم الداخلي والخارجي«))).

 إن غياب هذا المخطط الصالح للتطبيق الذي يفرض على الواقع وجوده رغم سند 
المعارضين وقوهتم، مما دفع اإلمام المجدد عبد السالم ياسين إلى تقديم مقرتح واضح 
للعمل يتجلى أساسا يف »المنهاج النبوي« وهو السنة التطبيقية العملية النموذجية. يقول 
ْرعة، يستنير القلُب بنورها، والعقل  رحمه اهلل »تنطلق ُخطانا المنهاجية من قواعد الشِّ
بعلمها، والنّظر بمفاهيمها، واإلرادة بحافزها وداعيها وندائها، لنقتحم العقبة إلى اهلل 

عز وجل. هكذا نفكر وهكذا نعمل. والخالفة على منهاج النبوة هي األفق«))). 

ويهدف المنهاج النبوي إلى طلب وتجديد وجهات أساسية أهمها:

- العلم: يطلبه لينحو به منحى علميا إجرائيا يجمعه مشروع متكامل لتفسير التاريخ 
والواقع وفتح النظرة المستقبلية.

التوحيد  عوامل  إلحياء  للعمل  ويحفزه  الطريق  له  ليوضح  يطلبه  اإلحسان:   -
والتجديد يف األمة.

النجار،  المجيد  الدكتور عبد  قام هبا   دراسة  إلى االطالع على  القارئ  نظر  نلفت  أكثر،  األمر  ليتضح   (((
إذ  اإلسالمية،  لألمة  الحضاري  الشهود  سلسلة  من  الثالث  الجزء  الحضاري«خصوصا  اإلشهاد  مشاريع 
تناول بالدراسة والتحليل والتقييم مناهج مجموعة من الحركات التي قامت على امتداد العالم اإلسالمي: 
كالمنهج السلفي والمنهج التحرري والمنهج اإلحيائي، حيث يمكن أن يخلص القارئ لهذه الدراسة إلى 

مدى حاجة  الحركات اإلسالمية إلى منهاج يقي من الزلل والزيغ عن الغايات واألهداف .
))) مقدمات يف المنهاج، ص: )).

))) العدل:اإلسالميون والحكم، ص: 7).
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الخطة  ولرسم  وجهادها  األمة  أمل  بين  الشرعية  الروابط  لمعرفة  يطلبه  العمل: 
اإلسالمية دعوة ودولة، تربية وتنظيما وزحفا. 

 الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي: يطلبه لمعرفة مقومات األمة ومعالجة 
مشاكلها الحالية قصد إعادة البناء والتأسيس للوحدة.

األهداف الدنيوية والغاية األخروية: يطلبها ليضعها على خط واحد ال تتناقض وال 
تتنافر. 

ويطلب المنهاج مجموع طاقات األمة، لينسق الجهود ويوجهها بإرادة وعزم وقوة 
وتنفيذ دون قعود أو خمول، ويوضح اإلمام المجدد رحمه اهلل كل ماسبق بقوله: »نطرد 
أن قدمنا لنيل الجائزة ونحن لم نعمل ولم نسابق ولم نجاهد. بطاعة اهلل وسلوك منهاج 
نبيه ننتصر. وما موازين القوى التي تمأل الدنيا علينا ونحن خواء وصفر على الشمال 
محورية  كلمات  نجاهد«.  ولم  نسابق  ولم  نعمل  لم  »ونحن  عزائمنا«))).  تثبط  بالتي 
يطرحها هذا النص،تلح علينا طرح سؤال من هو هذا الذي سيعمل ويسابق ويجاهد 

لتنفيذ خطة المنهاج؟

اج: ه ن ذ امل ف ن 2 - م

لماذا هذا المنفذ؟ وما هو دوره؟ لعل اإلجابة عن هذين السؤالين تكون باإلشارة 
إلى أهمية »جماعة المسلمين« يف إعادة توحيد صف المسلمين الذي انفرط وتشتت، 

ويمكن استعراض بعض معالم هذه األهمية يف النقاط التالية:  
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ياسين يف معرض شرحه لهذه اآلية: »هم جماعة المسلمين، عليهم يدور واجب األمر 
الورثة  هم  وبعده،  اإلسالمية  الدولة  قيام  فقبل  األمة،  شمل  جمع  والجمع،  والنهي 

 .(989 األولى  الطبعة  ـ  ياسين  السالم  عبد  الهوى.  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة   (((
ص:  6)).

))) سورة آل عمران، اآلية: 04) - 05).
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المجدد عبد  يعترب اإلمام  لهذا  النبوية وحفظها وتبليغها«))).  الرسالة  المسؤولون عن 
مطلبا  المسلمين  وحدة  تحقيق  حتى  لبنة  لبنة  المسلمين  جماعة  بناء  ياسين  السالم 

شرعيا أساسيا يف تصنيف مقاصد الشريعة. 
ــ توفر أعداء اإلسالم على تنظيمات وإيديولوجيا: مما يقتضي قيادات مؤمنة،  ب 
وعلما تربويا، وحكمة تنظيمية تنظم طاقات األمة لكي ال تذهب جهودها يف فوضى 
السالم  عبد  المجدد  اإلمام  وكيدهم.يقول  األعداء  تحرك  أمام  مشتتة  أفعال  ردود 
ياسين رحمه اهلل: »إن أعداءنا ما هم إال حطام بشري من حيث العقيدة والفكر والخلق 
وتنظيم  به،  يلتزمون  فكري  بخط  انضباط  من  لهم  لما  يحكموننا  لكنهم  والرجولة، 
قيم  يف  فسادا  تعيث  ضاربة  قبضة  يف  قوامهم  يجمع  إيديولوجي  حديدي  أو  مصلحي 
بين  تنظيم محكم يجمع  اهلل على  توفر جند  ثم كان  والمادية«))).ومن  المعنوية  األمة 
قوة  اهلل من موقع  لدعوة  تبليغا  أعداء اإلسالم  مزاحمة  القوة واألمانة، من ضرورات 

وعزة وليس من موقع ضعف ودروشة.
ج - حمل هم األمة وتغيير واقعها: وذلك بفهم حجم المهمات المستقبلية، والتهيؤ 
لها والتحرك نحو المشاكل المنتظرة: مشاكل شعوب مفككة مغزوة، متخلفة اقتصاديا 
وعلميا وعسكريا وحضاريا، واقتحام هذه الجبال من المشاكل ليس باألمر الهين، بل 
دوهنما عقبات تتفرع عنها تواجه المؤمن وجماعة الجهاد. هذه العقبات لخصها األستاذ 
عبد السالم ياسين يف ثالث نقاط لكل منها بعد نفسي تربوي وبعد اجتماعي  تنظيمي:

تنتظر أن يفعل هبا وال  التي  القاعدة  النفوس  الرعوية: وهي ذهنية  الذهنية  أولها   -
تفعل، وأن يدبر غيرها لها وهي ال تقدر أن تدبر، أولئك قوم يحق عليهم قول رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق«))).
- ثانيها األنانية المستعلية أو المتمتعة: يعوق أصحاهبا عن اقتحام العقبة امتالء ما 

هم فيه وطلب المزيد مما هم فيه. قوم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس.

))) المنهاج النبوي ص: 455.
))) نفس المرجع السابق ص: 8.

))) صحيح مسلم، كتاب اإلمارة،  باب من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو، رقم ))5).
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- ثالثها العادة الجارفة: للمجتمعات المسلمة يف تيار التبعية للوضع السائد، المانعة 
لنا أن نعرف معروفا بميزان الشرع، أو ننكر منكرا يذمه الشرع.

يعلق األستاذ عبد السالم ياسين على هذه العقبات بقوله: »ثالثة تغييرات ضروري 
األمة.  يف  والعملي  والنفسي  الفكري  الجو  يف  وتنظيمهم  برتبيتهم  الدعاة  يحدثها  أن 
باإلسالم.  المسلمين  جهل  دونه  للدعاة.  واضطهادهم  الحكام  مقاومة  التغيير  ودون 
واليومية  السياسية  وحياتنا  وأرضنا  نفوسنا  احتلت  التي  المادية  الحضارة  هذه  دونه 

ببضائعها وأفكارها وصنائعها فينا ومكرها«))).

مهمة  الدعاة على ما يبدو ليست باألمر الهين، لكن وجود تصنيف دقيق وشامل 
كما بسطه اإلمام المجدد يف هذه العقبات مما يهون العقبة التي تعرتض الفرد المسلم 

أمام غايته اإلحسانية، وتعرتض الجماعة المسلمة أمام غايتها االستخالفية.

د ــ حماية الدعوة وعدم الذوبان يف الدولة: األصل يف نظام الدولة أنه  نظام منبثق 
عن الدعوة وتابع لها، لكن بعد فساد الحكم أصبحت الدولة هي كل شيء، والدعوة 
عبد  المجدد  اإلمام  الواقع.و  تغيير  على  لهم  قدرة  وال  إرادة  ال  ثانويا  تابعا  ورجالها 
السالم ياسين ينبه على أن الوضع اإلسالمي الطبيعي يف المنهاج النبوي هو الذي تتخذ 
فيه الدعوة القرارات المصيرية التي هتم األمة يقول رحمه اهلل: » يف عهد النبوة كانت 
الدعوة والدولة قضية واحدة، فكان من مقتضيات نشـر الدعوة أن ينتظم المسلمون يف 
أمور عباداهتم ومعامالهتم ومعاشهم وجهادهم حول ُمطاع واحد...يف عصرنا، معاشَر 
الدعاة، وجدنا الدعوة منزوَية، بل َمزِوّية، بعيدا عن الدولة، مغايرة لها، مضغوطة مِن 
دور  يربز  واضح  كالم  وهذا  ُمَؤّنسة«)))  ُمَدجنة  ُمَرّوضة  أو  مضطهدة،  ُمحاَرَبة  قَِبلها، 
الدولة  مهيمنة على  الدعوة  تعود  بأن  نصاهبا،  إلى  األمور  إعادة  المسلمين يف  جماعة 

تقوم وتصلح وتوجه.

))) المنهاج النبوي  ص:))
))) العدل اإلسالميون والحكم ص:78
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األمناء،  األقوياء  على  توفرها  والخلل،  الزيغ  من  الجهاد  جماعة  يحصن  مما 
األتقياء المحبين هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، القادرين على بذل النفس والنفيس جهادا يف سبيل 
اهلل، وتوفر هذه الشروط يف جند اهلل عناصر جماعة المسلمين يتطلب تحقيق مطلبي 
العدل واإلحسان،والعدل واإلحسان لفظتان قرآنيتان متالزمتان، يتضمنهما معا قول 
ر 

َ
ْنك ُ اء َوالْ

َ
ْحش

َ
ف
ْ
َ َعْن ال ْ َ َوَي�ن

ْر�ب
ُ
ق
ْ
ْحَسان َوِإيَتاء ِذي ال إِ

ْ
ِل َوال

ْ
َعد

ْ
ل ُمر �بِ

أْ  �يَ
َّ

 الل
َّ

اهلل عز وجل: ﴿ِإن
﴾))). هذه اآلية هي أجمع آية يف القرآن الكريم للحث على  َ

ُرون
َّ
ك

َ
ذ

َ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
ْ ل ي َيِعظكُ

ْ َب�ن
ْ
َوال

المصالح كلها وللزجر عن المفاسد كلها كما يقول سلطان العلماء العز بن عبد السالم 
رحمه اهلل: »فإن األلف والالم يف "العدل واإلحسان"  للعموم واالستغراق، فال يبقى 
ل﴾. وال يبقى من دق 

ْ
َعد

ْ
ل ُمر �بِ

أْ  �يَ
َّ
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َّ

من دق العدل وجله شيء إال اندرج يف قوله: ﴿ِإن
واإلنصاف،  التسوية  والعدل هو  باإلحسان.  أمره  اندرج يف  إال  اإلحسان وجله شيء 
واإلحسان إما جلب مصلحة أو درء مفسدة«))). فالعدل إعطاء الحق لصاحبه وهو ضد 
الجور وهو أمر إلهي ووظيفة نبوية، وجميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية إنما 

جاءت ألجل تحقيق العدل يف مختلف نواحي الحياة الخاصة والعامة. 

أما اإلحسان فهو اإلتقان، ومجاالته كثيرة ومتعددة أعالها وأعظمها استحضار اهلل 
السالم))). عليه  جربيل  حديث  ذلك  بين  كما  والسكنات،  الحركات  كل  يف  ومراقبته 

وبالعودة إلى قول العز بن عبد السالم رحمه اهلل: »واإلحسان إما جلب مصلحة أو درء 
الشرور  القول: إن سيادة اإلحسان حصن للمجتمع من مجموعة من  مفسدة« يمكن 

والفتن .فهو معنى زائد على العدل وقد يحتويه .

مما سبق يمكن القول إن صفتي العدل واإلحسان، مقصدان شرعيان، فالعدل وهو 

))) سورة النحل، اآلية: 90.
))) قواعد األحكام يف مصالح األنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، ط:)، 4)4)هـ - )00)م،  دار 

ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ص:)46.
))) »اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك...«: صحيح البخاري رحمه اهلل، باب )، 

سؤال جربيل عن اإلسالم،  )/7) .
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األساس األول للحكم شرط بقاء األمة اإلسالمية، أما اإلحسان بمجاالته وفروعه فهو 
يحرص  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  المجدد  فاإلمام  ثم  ومن  رقيها.  شرط 
بعد  هناك  ثم  األمة  يف  الربانية  إحياء  قضية  هي  التجديد  قضايا  »أهم  تكون  أن  على 
ذلك يف االعتبار القضايا الكربى الجهادية السياسية«))) ومن الواضح أن قضية إحياء 
الربانية يرعاها مطلب اإلحسان، وأما  القضايا الكربى الجهادية السياسية، فيتصدى لها 

مطلب  العدل.

إن اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل  يرى أنه ال مخرج لألمة من كبوهتا 
»المنهاج  اهلل:  رحمه  فيقول  العاليين،  الشرعيين  المقصدين  هذين  تحصيل  غير  من 
واالجتهاد والحكم بما أنزل اهلل من شورى وعدل وإحسان هذه مطالب قرآنية ال نحتاج 
االستدالل،  يف  المتقدمين  طرائق  سلوك  اهلل  أوجبها  بما  أنفسنا  على  وإيجاهبا  إلثباهتا 
ولن يثنينا عنها إن شاء اهلل التواء من يحاول أن يسرت الشمس بكفه«))). ومن خالل هذا 
النص وما سبق، يمكن أن نخلص إلى أن مطلبي العدل واإلحسان مقصدان شرعيان 
واضحان، واجب تحصيلهما يف نفس المؤمن وعلى أرضه تحقيقا للغايتين اإلحسانية 
التساؤل عن وسائل تحقيقهما، ومنهاج  إلى  الحاجة ماسة  تبدو  واالستخالفية. وهنا 

تنزيلهما؟ وهو ما ستجيب عنه النقطة التالية.

- التربية على شعب اإليمان أو الخصال العشر:

»عشر  بقوله:  السابق  السؤال  عن  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يجيبنا 
صوى على الطريق،عشر خطى،عشر مجموعات من الشعب )))«. وهذه الصوى هي 
تربية  منهاج  وهي  العشر«  »الخصال  بـ  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  عليها  اصطلح   ما 
وتنظيم وحكم وسلوك إلى اهلل، تشمل كل الفرض والنفل والسنة والندب، يقول عنها 
اإلمام المجدد رحمه اهلل: » فكأن الخصال العشر مراحل على الطريق، ومراحل صعود 

))) تنوير المؤمنات ج)، عبد السالم ياسين،  الطبعة األولى، 989)م، ص: 88).
))) نظرات يف الفقه والتاريخ، عبد السالم ياسين، ص: )).

))) المنهاج النبوي، عبد السالم ياسين، ص: ))).
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ترتيبها  اإليمان.ويكون  ومحتوى  اإلسالم  مضمون  اإليمان  ُشعب  العقبة...تكون  يف 
البداية يف الحياة، يف  معراجا إحسانيا يرتفع عليه المؤمن وجماعة المؤمنين من نقطة 

حضن الوالدين، إلى مقام الشهادة يف سبيل الّله يف ساحة الجهاد«))).

فيما  تتناسب  اإليمان  شعب  من  فئة  فيها  خصلة  كل  تشكل  العشر  الخصال  هذه 
بضع  »اإليمان  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  روي  فقد  سلوكيا،  تربويا  مجاال  وتكون  بينها 
وسبعون شعبة أعالها قول ال إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة 

من اإليمان«))). وهي على الشكل التالي:

وجهته  الوارد  يتخذ  الخصلة  هذه  عرب  والجماعة:  الصحبة  األولى..  الخصلة  أ- 
ليتكون يف مدرسة الجهاد ومحضن اإليمان.

 (( وجل،  عز  الّله  يف  التحاب   )( ورسوله،  الّله  محبة   )( الخصلة:  هذه  وشعب 
صحبة المؤمنين وإكرامهم، 4( التأسي برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف خلقه، 5( التأسي به ملسو هيلع هللا ىلص يف 
7( الزواج بآدابه اإلسالمية  6( اإلحسان إلى الوالدين وذوي الرحم والصديق،  بيته، 
رعاية   )(0 والضيف،  الجار  إكرام   )9 المرأة،  وحافظية  الرجل  قوامة   )8 وحقوقه، 

حقوق المسلمين واإلصالح بين الناس، ))( الرب وحسن  الخلق .

التي  المشروعة  العبادات  أنواع  الذكر  الذكر: تجمع خصلة  الثانية..  ب- الخصلة 
توقظ روحانية العبد، وتصلح القلب والعقل، تأهيال لسلوك جهادي.

وشعب الخصلة: ))( قول ال إله إال اهلل.))( الصالة المفروضة4)( النوافل5)) 
تالوة القرآن6)( الذكر وأثره7)( مجالس اإليمان8)( التأسي بأذكار النبي ملسو هيلع هللا ىلص 9)) 
الدعاء بآدابه0)( التأسي بدعواته ملسو هيلع هللا ىلص))( الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص))( التوبة واالستغفار 

))( الخوف والرجاء4)( ذكر الموت.

ج- الخصلة الثالثة.. الصدق: وهي عتبة للتصفية، وامتحان منه يدخل لميادين التدريب 
واالستعداد المرشح للجندية برباهين الصدق المعرب عنها باإلنجاز ال بمجرد  الكالم.

))) مقدمات يف المنهاج، عبد السالم ياسين، ص76.
))) رواه مسلم رحمه اهلل، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان، )/)6.
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اآلخر،  باليوم  اإليمان   )(6 وبغيبه،  تعالى  بالّله  اإليمان   )(5 الخصلة:  وشعب 
بالعهد،  والوفاء  األمانة   )(0 النصيحة،   )(9 الصدق،   )(8 واإلخالص،  7)(  النية 
الرؤيا  5)( تصديق  الشجاعة،   )(4 النصرة،   )(( الهجرة،   )(( القلب،  ))( سالمة 

الصالحة وتعبيرها.

د- الخصلة الرابعة.. البذل: البذل عطاء وعدل وقسمة وإحسان، وهو دليل ذوبان 
األنانيات ونبذ الشح والسماح بما يف اليد.

وشعب الخصلة: 6)( الزكاة والصدقة، 7)( الكرم والنفقة يف سبيل الّله، 8)( إيتاء 
ذوي القربى واليتامى والمساكين، 9)( إطعام الطعام، 40( قسمة المال.

هـ- الخصلة الخامسة.. العلم: وهو العلم الذي يعيد يف وعي المؤمن المعايير إلى 
وضعها اإلسالمي، ويعيد يف ثقافة األمة كل معرفة كونية إلى مفصلها ومتصلها بعلم 

الحق،أي علم الوحي.

وشعب الخصلة: )4( طلب العلم وبذله، )4( التعليم والتعلم بآداهبما اإلسالمية، 
)4( تعلم القرآن وتعليمه، 44( الحديث الشريف وإتباع السنة، 45( التعليم بالخطابة، 

46( التعليم بالمواعظ والقصص.

الوسائل  الصالح  األهداف  الصالح  العمل  وهو  العمل:  السادسة..  الخصلة  و- 
بميزان الشرع وبما يرضي اهلل.

العدل،   )49 الحالل،  طلب   )48 واالحرتاف،  التكسب   )47 الخصلة:  وشعب 
عباده  الّله  تأييد   )5( والصرب،  بالحق  التواصي   )5( الطريق،  عن  األذى  إماطة   )50

الصالحين بالغيب، )5( الربكة يف أرزاقهم .

ز- الخصلة السابعة.. السمت الحسن: وذلك بالتحلي القلبي والعقلي بقيم اإليمان 
الحضارية  العدوى  المناعة ضد  المجتمع اإلسالمي  مما يكسب  وأخالق اإلحسان، 

المادية فيتقمص أشكاال حضارية ُتظهر على السطح ما يف الباطن.

56( السمت الحسن  55( آداب اللباس،  54( الطهارة والنظافة،  شعب الخصلة: 
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والبشر،57(الحياء، 58(آداب المعاشرة، 59(الجمعة والعيدان، 60(عمارة المساجد.

ح- الخصلة الثامنة.. التؤدة: وهي الخصلة الخلقية السياسية االسرتاتيجية، يصفها 
اإلمام المجدد بأهنا خصلة امتالك النفس، والصرب على طول الطريق ومشقة العمل، 

والرتيث حتى تنضج الثمار.

حقن   )6( وجل،  عز  الّله  حدود  يف  القيام   )6( الصوم،   )6( الخصلة:  وشعب 
والتفكر،  الصمت   )65 واألسرار،  الّلسان  حفظ   )64 المسلمين،  عن  والعفو  الدماء 
66( الصرب وتحمل األذى، 67( الرفق واألناة والحلم ورحمة الخلق، 68( التواضع .

األخطاء  من  القصد،واالستفادة  تجديد  بمعنى  االقتصاد:  التاسعة..  الخصلة  ط- 
وتوفيق األعمال الجزئية وتنسيقها وبمعنى اإلنتاج والتوزيع وتنظيم الملكية وما تحمل 

الكلمة من مدلوالت عصرية.

شعب الخصلة: 69( حفظ المال، 70( الزهد والتقلل، )7( الخوف من غرور الدنيا.

ي- الخصلة العاشرة.. الجهاد: وهو طريق يؤدي بالمؤمن إلى نيل الدرجات العلى 
عند الّله عز وجل وبحزب الّله إلقامة دولة اإلسالم.

وجل،  عز  الّله  سبيل  يف  الجهاد   )7( والعمرة،  الحج   )7( الخصلة:  وشعبة 
واإلمارة،  الخالفة   )75 الجهاد،  يف  وبأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  الّله  برسول  74(  التأسي 

76( المبايعة والطاعة، 77( الدعوة الدائمة إلى الّله عز  وجل.

فعرب هذه الخصال وشعبها، وهي عملية تجديد شاملة، تتحقق الغايتان اإلحسانية 
واالستخالفية، ويبنى عمران أخوي قوامه العبودية هلل عز وجل، وهنا يبدو دور الجماعة 
الذي يتمثل يف تغيير اإلنسان وإخراجه من عاداته وتوفير الجو المناسب له يف المجتمع 
لتحقيق اإلحسان، على طريق المنهاج المؤدي إلى اهلل عز وجل بالنسبة للمؤمن، وإلى 

الخالفة بالنسبة لألمة، وإلى سيادة الحضارة اإلسالمية بالنسبة للعالم.
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ث  ح ب ات ال ي وص ج وت ائ ت ة: ن م ات خ

ويف ختام هذا البحث الذي حاول أن يعرج على أهم المحطات التاريخية التي مرت 
منها األمة اإلسالمية والتي مازالت تستشرفها يف مستقبل األيام بمشيئة اهلل، يمكن أن 

نخلص إلى مجموعة من النتائج أهمها:

) - استبصار الجيل األول من األمة اإلسالمية بصوى محورية أضاءت له الطريق 
وقوت بنيانه وشكلت وحدته أهمها:

- الفهم المقاصدي.
- وحدة المقصد.

- تعظيم القرآن الكريم.
- نظام الحكم.

) - شكل االنكسار التاريخي تحوال خطيرا يف تاريخ األمة اإلسالمية، جعلها تفقد 
مقوماهتا وثوابتها بالتدريج.

النبوة وبروز  التاريخي ذهاب الخالفة على منهاج  نتائج االنكسار  ) - من أخطر 
مرحلتين من الملك:

أ. مرحلة الملك العاض الذي اتصف بـ:

- غياب الشورى وظهور االستبداد.

- الكذب على األجيال: تغيير الحقائق وترسيخ المغالطات.

ب. مرحلة الملك الجربي الذي اتصف  بـ:

- تغيير حكم اهلل تعالى بقوانين وضعية مستوردة.

- استبداد كبير وقمع واسع.

- جرأة على كتاب اهلل تعالى باسم المنهجيات المعاصرة.
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إلى األمة اإلسالمية  النبوة موعود رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الثانية على منهاج  الخالفة   - 4
بعودهتا إلى عزهتا ووحدهتا وقيادهتا للعالم. 

والبكاء  المعسولة  باألماين  تتحقق  النبوة ال  منهاج  الثانية على  الخالفة  5 - عودة 
على أمجاد اإلسالم، وإنما تحتاج إلى منفذ قوي وهو جماعة المسلمين المأمور هبا 
يف كتاب اهلل تعالى، ومنهاج نبوي ينشد العدل واإلحسان تحقيقا للغايتين اإلحسانية 

واالستخالفية، تؤطره وتصوغه الرتبية النبوية على شعب اإليمان والخصال العشر.

6 - تبقى آفاق هذا البحث مفتوحة، خصوصا وأنه يرتبط بموضوع دقيق جدا، وهو 
دراسات  من  األخير  هذا  إليه  يحتاج  وما  اإلسالمية،  لألمة  المنهاجي  الفقه  موضوع 
باتت تفرض نفسها بقوة، وتلح على الباحثين االقرتاح واالبتكار والتجديد واالجتهاد  
خصوصا مع المستجدات المعاصرة داخل الساحة السياسية ورياح الربيع العربي وما 

طرحه من أسئلة حرجة تحتاج إلى إجابات واجتهادات...

7 - يوصي هذا البحث الدارسين والباحثين إلى مزيد من التعمق يف الفكر التجديدي 
لإلمام المجدد األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل ومدرسته األصيلة مدرسة المنهاج 
النبوي، سعيا إلى توضيح وتقريب أكثر لهذا الفكر من األمة اإلسالمية التي باتت يف 
حاجة ماسة إليه. والشكر الجزيل لكلية العلوم اإلسالمية لجامعة الموصل والمعهد 
األوربي للعلوم اإلسالمية على مبادرهتم القيمة هذه التي نسأل اهلل لها نجاحا وتوفيقا 

وسدادا ومزيدا من العطاء.
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مقدمة

لم ينخرط األستاذ عبد السالم ياسين يف الجدال الذي احتدم بين بعض المفكرين 
حول ما إذا كانت »األمة اإلسالمية« حقيقة أم مجرد وهم)))، ألن األمر بالنسبة إليه حق 

ثابت أكيد محسوم ومفروغ منه. 

هذه  مثل  عن  يرتفع  جعله  اإلسالمية  األمة  ومبدئية  بأصالة  الصادق  اليقين  هذا 
النقاشات، ليجعل من األمة قضيته األولى واألخيرة يف كل كتاب من كتبه التي تنيف 
عن الثالثين والتي يشكل كل منها لبنة من لبنات صرح »المنهاج النبوي« الذي ندب 
إليه  والدعوة  معالمه، وتوضيح أسسه ومقوماته،  اهلل عليه- كل جهوده إلنارة  -رحمة 

وتربية الناس عليه .

ال تكاد تخطئها العين تلك الثنائية الضدية التي تشكل ثابتا من الثوابت التي يمكن - 
على ضوئها - أن نستوعب نظرية المنهاج النبوي برمتها، إهنا ثنائية الماضي،المستقبل، 
ففي كل ما كتبه األستاذ ياسين حضور قوي لماضي األمة، النموذج "النبوة والخالفة 
الراشدة". إنه يستعيد ماضي األمة ال ليمأل الدنيا أنينا وبكاء وأسفا على ِعزٍّ َضاَع، وَمْجٍد 
ُأْهِدَر، وِسَياَدة انُتِهَكْت، وَكراَمٍة اْسُتبيَحْت... بل يستعيد ذلك ويستحضره بروح مفعمة 

بالتفاؤل، وبرؤية ملؤها اليقين يف موعود اهلل تعالى ويف بشارة النبي . 

إن أهمية موضوع »األمة اإلسالمية بين الماضي والمستقبل يف تصور األستاذ ياسين« 
تكمن يف كونه يسعى لرصد التحوالت الخطيرة التي عرفتها األمة عرب تاريخها، كما أنه 
يسعى لتجاوز األطروحات التي اكتفت بالتناول النظري، ويقرتح مخططا عمليا كفيال 
المميزة  الخصائص  أهم  من  واحدة  و»اإلجرائية«  المتأزم،  واقعها  من  األمة  بإخراج 

لكتابات األستاذ ياسين الذي لم تكن الكتابة بالنسبة له قط مجرد ترف. 

))) من النقاشات التي أثيرت حول هذا الموضوع، ذلك الذي دار بين يوسف القرضاوي والسيد ياسين، 
انظر: األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم، ليوسف القرضاوي. 
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العثور على جواب  للنقاش هو  الموضوع  الهدف من طرح  فإن  ذلك  وبناء على   
شاف وكاف على سؤال قلق يقض مضجع كل مسلم غيور: ما السبيل ألن تنهض األمة 
البحث  فإن  وبذلك  ؟،  النبوي  للوعد  وفاء  ومكانتها  ألقها  تستعيد  وألن  كبوهتا،  من 

يندرج يف إطار »المنهاج العملي لكي يكون تحزبنا هلل عز وجل قوة فاعلة«))).

تبنيُت منهجا  المنهج«)))، فقد  التي تفرض  الموضوع هي  وانطالقا من أن »طبيعة 
إلى  ألتوصل  الشيخ  كتب  بعض  يف  »األمة«  موضوعة  ضوئه  على  َتَتبَّْعُت  استقرائيا 
الزمن  بعنصر  وثيقة  عالقة  للموضوع  وألن  اإلجمالي،  تصوره  هتم  عامة  خالصات 
بأبعاده الثالثة ماضيا وحاضرا ومستقبال، فقد استعنت بمناهج ُأَخَر )تاريخي، مقارن، 
وصفي( رصدُت على ضوئها أهم المقومات واألسس التي قامت عليها وحدة األمة، 
الشاهد، ثم عرجت على حاضر األمة بعد تمزق وحدهتا وحددت أهم مميزاته بعدما 
األمة  لمستقبل  الثالث  المحور  يف  ألخلص  »الغثائية«،  النبوي  التوصيف  اعتمدت 
الذي  الفكري  المشروع  الموحدة كما يتصوره األستاذ من خالل  الواحدة  اإلسالمية 

أثله على امتداد حياته الفكرية  والدعوية.

العديد من  باهتمام  استأثر  أنه  األمة اإلسالمية  بحثي يف موضوع  لي من  تبين  وقد 
المفكرين والباحثين المعاصرين اإلسالميين الذين تناولوه من زوايا مختلفة ومتعددة، 
فمنهم من اهتم بالبحث يف مفهوم األمة)))، ومنهم من اهتم بمسألة التأصيل الشرعي 
لألمة)4)، ومنهم من اهتم بقضية األمة والصراع الحضاري)5)، ومنهم من اهتم بعالقة 

))) مقدمات يف المنهاج( )) لعبد السالم ياسين.
))) الرتاث ومشكل المنهج( لمحمد عابد الجابري ضمن )المنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية( 70. 

))) من البحوث المندرجة يف هذا اإلطار: »األمة المسلمة: مفهومها، مقوماهتا، إخراجها«، ماجد عرسان 
الكيالين »مفهوم األمة يف القرآن الكريم والحديث الشريف«، عبد الكبير حميدي 

)4) من البحوث الممثلة لذلك: »األمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة يف اإلسالم«، منى أبو 
الفضل »األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم«، يوسف القرضاوي 

العزيز  عبد  الحضاري«،  التحدي  مواجهة  يف  اإلسالمية  »األمة  الخانة:  هذه  يف  المؤطرة  البحوث  من   (5(
التويجري »يف البدء كانت األمة: بين قومية الغرب وأمة اإلسالم«، هبة رؤوف عزت .
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األمة بالدولة))).

اإلسالمية،  األمة  عاشتها  التي  جدا  والخطيرة  والجذرية  الكبيرة  التحوالت  إن 
تستوجب قراءة تاريخ األمة من األعالي، كما تفرض تجاوز الذهنية التجزيئية والفقه 
بنية  امتياحا  الراشدة  والخالفة  النبوة  شهد  من  المباشر  االمتياح  أجل  من  المنحبس، 

التنفيذ، وبنية إعادة البناء من جديد، كل ذلك يستدعي وقفة للتأمل والتساؤل: 

النبوة  عهد  على  اإلسالمية،الشاهد  األمة  وحدة  وأسس  مقومات  أهم  هي  ما 
الراشدة؟ ما هي مشاهد وصور تمزق وغثائية األمة اإلسالمية حاضرا؟ ما  والخالفة 

السبيل إلعادة بناء وحدة األمة من جديد؟ 

))) من نماذج هذه البحوث: »األمة هي األصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية حرية التعبير الفن«، 
أحمد الريسوين »األمة والدولة: جدليات الجماعة والسلطة يف المجال العربي اإلسالمي«، الفضل شلق، 

»األمة والدولة من القطيعة إلى المصالحة لبناء المستقبل«، محمد محفوظ ... 
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مدخل تمهيدي: مفهوم »األمة« 

أن  الكريم  القرآن  يف  م«  م  »أ  اللغوية  المادة  مشتقات  استقراء  خالل  من  يبدو 
حضورها لم يتجاوز »أربعا وسبعين مرة )74( وذكرت كلمة أمة على اختالف معانيها 
فيها  وردت  مرة  وأربعون  أربع  منها  مرة،  وأربعين  ثماين  والجمع  اإلفراد  حالتي  يف 
الكلمة بمعنى الجماعة من الناس، وجاءت يف موضعين بمعنى الحين أو الزمن، ويف 
موضعين بمعنى الدين«))). وقد توصل الباحث عبد الكبير ُحَمْيدي من خالل استقراء 
المشتقات الخاصة بكلمة »أمة« يف مجموعة من المعاجم)))، ومن خالل تأمل الجذر 
« ومشتقاته يف اللغة، إلى نتيجة عامة مفادها أن »مأخذ لفظ "األمة" -يف داللته اللغوية  »َأمَّ
األصلية- من معنى القصد، وهو: التوجه والتوخي والتعمد، وأن معنى "األمة" يف اللغة: 
يف  واستفاضت  واشتهرت  ويقصد،  يؤم  ما  كل  يف  -لغة-  استعملت  إهنا  ثم  المقصود، 

بعض المقصودات هي: األصل، والمرجع، والجماعة، والدين، والقامة، الحين«))). 

يتبنى األستاذ عبد السالم ياسين تعريف الراغب األصفهاين لمصطلح »أمة« يقول: 
أو مكان  أو زمان واحد،  أو دين واحد،  أمر واحد،  لغة: كل جماعة يجمعهم  »األمة 
واحد. سواء كان ذلك تسخيرا أو اختيارا. التسخير لمثل أمة الطير المسخرات يف جو 
السماء. واالختيار واإلرادة المسؤولة لمثل المهاجرين واألنصار الذين جمعهم دين 
واحد وتبوأوا الدار واإليمان يف دار الهجرة، وقد هذبتهم الهجرة والنصرة«)4)، وإذا صح 
قول من قال: كل من بعث إليهم رسول من الرسل فهم أمة له، وكان محمد إلى الناس 

))) مفاهيم قرآنية، محمد أحمد خلف اهلل، ص 56.
))) يتعلق األمر بالمعاجم التالية: العين والمقاييس وفروق العسكري والمفردات والتعريفات واألساس 
انظر:  الفنون.  اصطالحات  وكشاف  والكليات  والقاموس  والمصباح  الصحاح  ومختار  والتاج  واللسان 

مفهوم األمة يف القرآن الكريم والحديث الشريف لعبد الكبير حميدي، ص: 9). 
))) مفهوم األمة يف القرآن الكريم والحديث الشريف )). 

للراغب  القرآن  ألفاظ  )مفردات  وانظر  ص)))،  ياسين،  السالم  عبد  والحكم،  اإلسالميون  العدل   (4(
األصفهاين( 86 .
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وعربه أمة محمد، وهذا صحيح بالنظر إلى أمة الدعوة، فالمسلمون متفقون على أن أمة 
محمد تشمل الناس جميعا«)))، ويذهب األستاذ ياسين إلى أنه »كان يف وعي الصحابة 
أمة االستجابة وهم من  أمة اإلسالم شطران:  أن  فقه علمائنا،  بإحسان ويف  والتابعين 
يستجيبوا،  أن  دائما  يرجى  الناس،  سائر  وهم  الدعوة  وأمة  فعال،  اإلسالم  يف  دخلوا 
ويجب على المؤمنين دائما أن يبلغوهم رسالة اهلل«))). وأمة االستجابة هي المقصودة 
إذا قيل: األمة اإلسالمية، أو أمة اإلسالم، أو األمة المسلمة، أو أمة محمد، أو ما شابه 
هذه  أن  خاف  وغير  اإلطالق.  عند  »األمة«  بكلمة  المقصود  بل  العبارات،  من  ذلك 
التوصيفات على اختالفها وتنوعها تختزن كل أسس ومقومات وركائز األمة الواحدة 
الموحدة، هذه األمة »التي شهد التاريخ مولدها مع شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 
رسول اهلل. فالمسلم الفرد حين يتوجه ويأخذ العهد فردا ويقول: »أشهد أن ال إله إال 
اهلل« ينتقل بعدها ليكون جمعا يف إياك نعبد وإياك نستعين »...«)))، هذه الشهادة بشقيها 
الخالق ومع  إله إال اهلل، وشهادة أن محمدا رسول اهلل رباط رأسي مع  »شهادة أن ال 
الغيب ومع المصدر، ويف نفس الوقت هبذه الشهادة يدخل يف عالقة أفقية مع الجماعة 

ومع األمة ومع الجماعة األولى...«)4).

))) األمة اإلسالمية حقيقة أم وهم، 0) - )) .
))) العدل اإلسالميون والحكم، عبد السالم ياسين، ))). 

))) األمة القطب نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة يف اإلسالم، ص 5).
)4) المرجع نفسه، 5) - 6) .
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املبحث األول: وحدة األمة اإلسالمية/ الشاهد.. أصل أصيل

الم:  ة اإلس الد أم ي 1 - م

التي  المصطلحات  من  مصطلح  »األمة:  أن  الكيالين  عرسان  ماجد  الدكتور  يرى 
"اإليمان"،  و  و"الزكاة"،  "الصالة"،  مصطلح  مثل  اإلسالمية  الرسالة  بميالد  ولدت 
و"اإلسالم"، و"الكفر"، و"النفاق"، وهكذا«)))، واألدق أن يقال: إن هذه ألفاظ كانت 
حاضرة متداولة يف اللسان العربي، وأن اإلسالم نقلها من داللتها اللغوية األصلية إلى 
آفاق داللية شرعية أرحب وأوسع، فتحولت إلى مصطلحات نوعية على قدر كبير من 

السعة والدقة والقوة االصطالحية))).

لم تكن هجرة النبي وصحابته من مكة إلى المدينة مجرد انتقال من مكان إلى آخر 
وانتهى األمر، لقد كانت إيذانا ببعث روح جديدة يف مصطلح »األمة« التي صارت منذئذ 
ملء السمع والبصر تدعى »أمة اإلسالم«، وحرص عليه الصالة والسالم على تثبيت 
دعائم وحدة هذه األمة الوليدة بدءا من األخوة التي عقدها بين المهاجرين واألنصار، 
مرورا بالمواثيق والعهود التي أبرمها مع اليهود، والمواقف التي بينت خبث المنافقين 
بالظفر والتمكين ألمة اإلسالم  التي كللت  وكيدهم وأهدافهم، والمعارك والغزوات 

بعد صلح الحديبية وفتح مكة.

إن إدراك قوة العقيدة اإلسالمية وعظمتها يف بناء وحدة أمة اإلسالم ال يستقيم إال 
زائغا  الجاهلي  المجتمع  كان  فقد  اإلسالم،  شمس  انبالج  قبل  ما  إلى  قليال  بالعودة 
العامة  والخصائص  ضالله،  صحاري  يف  تائها  غيه،  ظلمات  يف  سادرا  الحق،  عن 
يديه وال  بين  الباطل من  يأتيه  الذي ال  اهلل عز وجل  كتاب  »نجدها يف  المجتمع  لهذا 
مبحثا  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يخصص  حميد«)))،  حكيم  من  تنزيل  خلفه،  من 

))) األمة المسلمة: مفهومها، مقوماهتا، إخراجها، ص )) .
))) انظر: مفهوم األمة يف القرآن الكريم والحديث الشريف، ص )) .

))) سنة اهلل، عبد السالم ياسين، ص 6) .
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أربع:  يف  حددها  التي  الخصائص  هذه  لرصد  اهلل«  »سنة  كتابه  من  »الجاهلية«  بعنوان 
» الخاصية األولى للجاهلية هي "ظن الجاهلية"، هي فساد االعتقاد أو الشك يف قدر 
اهلل عز وجل وقدرته وهيمنته«)))، والخاصية الثانية هي »حكم الجاهلية«، وهي شديدة 
الصلة باألولى، ذلك أن »ظن الجاهلية السيئ باهلل وتكذيبها لرسله وصممها عن الحق 
الضعيف،  سيد  القوي  فيكون  العملية.  الحياة  إلى  ويعرب  العقيدة،  مجال  من  يتعدى 
والغني مولى الفقير، والمال غنم الفئة الجبارة ودولة بينها، والربا أصل التعامل، ولغة 
السيف أفصح تعبير«)))، والخاصية الثالثة هي »تربج الجاهلية« وهي »فساد األخالق 
وطغيان الشهوات وخرق حدود العفة والصيانة التي تتميز هبا اإلنسانية عن البهيمية«)))، 
والخاصية الرابعة هي »حمية الجاهلية«، يقول تعالى يف وصف الحالة النفسية لمشركي 
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ْ
ُمؤ

ْ
ى ال

َ
ٰى َرُسوِلِه َوَعل

َ
َتُه َعل

َ
ُه َسِكين

َّ
 الل

َ
نَزل

َ
أ
َ
ف

الجاهلية عصبيتها كما تفسر ذلك األحاديث النبوية«)4)، وكانت عقيدة التوحيد أصل 
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﴿َوِإن تعالى:  بقوله  المخاطبة  األمة  وحدة  وأساس 

تكونوا  أن  يجب  التي  ملتكم  واإلسالم  التوحيد  ملة  أن  »أي   )9( »األنبياء،  وِن﴾ 
ُ
ق
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عليها فكونوا عليها "أمة واحدة" غير مختلفة فيما بين األنبياء عليهم الصالة والسالم 
وال مشاركة غيرها يف صحة االتباع«)5).

د:  اه ش ة / ال ي الم ة اإلس دة األم ي وح ن ب رآن ي ق 2 - ال

اإلسالمية  األمة  وحدة  بناء  الكامل يف  الفضل  أن  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يرى 
التاريخية  للمسيرة  مواكبا  طريا  ينزل  القرآن  كان   « يقول  الكريم،  القرآن  إلى  يرجع 
موجها لها، هو العلم، وهو المنهاج، وهو الربنامج، وهو النور الهادي إلى صراط اهلل، 

))) ))) سنة اهلل، عبد السالم ياسين، ص 6) .
))) نفسه 8) .
))) نفسه 8) .
)4) نفسه 9) .

)5) - تفسير البيضاوي،  المجلد الثاين، الجزء الرابع، ص: 46. 
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وكانت نظرة العبد الرسول ونظرة أصحابه مجتمعة ال تشتت فيها«)))، لم يكن ثمة فصل 
بين شؤون الدنيا وأمر اآلخرة يف تصور األمة، » لم تكن الحياة أشتاتا ونتفا يف سلوك 
أهل القرآن، الحياة والموت، الدنيا واآلخرة، العابد والمعبود، كانت جميعا يلفها يف 
عقيدة التوحيد والرسالة والمالئكة والبعث والقدر شرعة واحدة، يسير هبا يف صراط 
اهلل منهاج واحد«)))، وكان القرآن هو مصدر العلم بالنسبة لهذا الجيل القرآين »يعلمون 
أنه العروة الوثقى، به يستمسكون والهدى منه يلتمسون، يثورونه -كما يقول عبد اهلل بن 
مسعود رضي اهلل عنه- ليستنبطوا منه الحق، ويحكمون بحكمه يف صغير األمر وكبيره، 
يف الحيض والنفاس أخص خصوصيات اإلنسان، ويف قتال العدو وتمكين دين اهلل يف 
األرض أعم الشؤون وأوسعها مدى«)))، وكان اإليمان الراسخ يف قلوهبم هو الحادي 
والمرشد والموجه الذي ييسر لهم االهتداء بالقرآن، و»كان القرآن كلمَة اهلل التي ينطق 
هبا رسول اهلل، وكان بالغه وبيانه وخطابه الدائم لمن يدعوهم من الناس«)4)، وكانت 
الصحبة السارية بين الصحابة الكرام مبنية على أساس اإليمان المتين، وكانت تخول 
بعض  إلى  بعضهم  »يجلس  البعض،  بعضهم  اإليمان من  يقتبسوا هذا  أن  لهم جميعا 
ليذكروا اهلل جميعا، ومن جملة الذكر، بل أعظم الذكر القرآن. ال إله إال اهلل من القرآن، 
فبذلك كانت أعلى شعب اإليمان، وكان َتْرداُدها وتكرارها يف صحبة المؤمنين أوثَق 
مصدٍر لإليمان وأقربه«)5)، كانوا يرتشفون اإليمان من رحيق النبوة المطهرة، كما كان 
لديهم  تكن  »لم  تجمعهم  كانت  التي  الذكر  مجالس  يف  البعض  من  يستمده  بعضهم 
المتلو  يحييها،  القلوب  يف  المتغلغل  ينورها،  الصدور  يف  المحفوظ  القرآن  غير  كتب 
قلوهبم،  وجلت  اهلل  ذكر  إذا  المالئكة.  تشهده  المشهود،  الفجر  وقرآن  الصلوات  يف 
وإذا ُتليت عليهم آيات اهلل زادهتم إيمانا«)6)، لم يكن القرآن الكريم بالنسبة لهم كتاب 

))) القرآن والنبوة، عبد السالم ياسين، ص)) .
))) نفسه، ص 4). 

))) نفسه، ص 4) - 5) .
)4) اإلحسان، عبد السالم ياسين، ) /))). 

)5) نفسه،  )/ ))). 
)6) نفسه )/ 8)) .
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يؤثث وينظم ويؤطر كافة  ناظما  نورا، وعلما، ودواء، وعقدا  بل كان  هداية فحسب، 
شؤون حياهتم، يقول اإلمام علي كرم اهلل وجهه: »أرسله على حين فرتة من الرسل، 
وطول هجعة من األمم، وانتقاض من المربم. فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور 
المقتدى به. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. ولكن أخربكم عنه: أال إن فيه علم ما 
يأيت، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم«)))، ويذهب األستاذ عبد 

السالم ياسين أن القرآن كان بالنسبة لهذا الجيل القرآين فرقانا، وبرهانا، وإحسانا))). 

د: اه ش ة/ ال ي الم ة اإلس دة األم ت وح واب ات وث وم ق 3 - م

د:  ي وح ت أ - ال

شكلت عقيدة التوحيد أول وأقوى مقوم قامت عليه وحدة األمة اإلسالمية، لم تكن 
عبارة »ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل« مجرد كالم تلوكه األلسنة وانتهى األمر، كانت 
حدا فاصال بين عالمين مختلفين أشد االختالف: عالم الجاهلية بظنه وحكمه وتربجه 

وحميته، وعالم اإلسالم بتوحيده وعدله وعفته وسماحته.

وهذا ما ينطلق منه األستاذ عبد السالم ياسين يف رصده لعقيدة التوحيد التي شكلت 
منطلق األمة وأس بنائها، يقول: »أما إسالم المسلمين لِربِّ العالمين المطيعين لما جاء 
الحـي  الرزاق  الخالق اإلله  التوحيد الخالص للرب  به األنبيـاء والمرسلون فعقيدهتم 
إلى وحدة  الخلَق أجمعـين وتدعو  الوجدان  ُد يف  ُتَوحِّ الوارث، عقيدٌة  الباعث  القيوم 
األمة اإلسالمية لتربز يف العالم شاهدة على الناس، حاملة لرسالة التوحيد، مبلغة إياها 
نيابة ووراثة عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم«))). بل شكلت جوهر وعمق دعوات 
جميع األنبياء والمرسلين السابقين عليهم الصالة والسالم »بالتوحيد العَقديِّ خاطب 
قال جلَّ شأنه:  الرحمة.  أمة  وبه خاطبنا معشر  قبلنا،  األمم من  كتابه  اهلل عز وجل يف 
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))) هنج البالغة، )/ )5 - 54.
))) ينظر تفصيل ذلك يف كتابه: القرآن والنبوة، ص8) - 6).

))) العدل، عبد السالم ياسين، ص 5)). 
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وخلق واحد، وأمم مرجعها جميعا إليه سبحانه، ومصدرها منه«))).

النفس، وتثبيت جذورها يف الوجدان استغرق ثالث  التوحيد يف  إن ترسيخ عقيدة 
عشرة سنة من عمر الدعوة اإلسالمية، فقد قام رسول اهلل » قومة شاملة ضد كل شرك 
تحقير  هي  واالستكبار،  للجاهلية  رفض  هي  اهلل،  إال  إله  ال  الجامعة  كلمته  وطغيان. 
عرفت  سنوات  عشر  مقابل  يف  باهلل«)))،  لها  الهناية  عزة  هي  اهلل،  دين  يناوئ  من  لكل 
تأسيس الدولة اإلسالمية بكل مؤسساهتا وأجهزهتا، وانبثقت منها نواة األمة اإلسالمية 
 - الطبقي  واالنتماء  واللغة  واللون  العرق  وفوارق  الجغرافية،  حدود  ستتجاوز  التي 
االجتماعي، لتسطع منها شمس تحمل للبشرية جمعاء الخالص من الشقاء والضياع. 

ويعود األستاذ ياسين إلى أعالي التاريخ اإلسالمي، إلى اللحظة المثال، متمثلة يف 
النبي األكرم عليه الصالة والسالم »ترك لنا نموَذجًا حّيًا  النبوي مؤكدا أن  المجتمع 
للوحدة ومراحل التوحيد نقرأه يف السيرة العطرة ويف التعايش األخوي بين المهاجرين 
مع  لنا  وترك  األولى.  الخالفة  عهد  وعلى  على عهده  المسلمين  وأعراب  واألنصار، 
ذلك النموذج التاريخي الفريد العتيد صورة مثالية أودعها وصيته الشريفة حين قال: 
إذا اشتكى منه  الواحد:  الجسد  مثُل  توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم  المومنين يف  »مثل 
بشير  بن  النعمان  الشيخان عن  رواه  والحمى«.  بالسهر  الجسد  له سائر  تداعى  عضو 

رضي اهلل عنه«))).

ان:  س ب - اإلح

التي  اإلسالمية  األمة/الجماعة  وحدة  عليها  قامت  التي  األساس  المقومات  من 
بناها النبي »اإلحسان«، و يدل لفظ »اإلحسان« على معان ثالثة ورد هبا القرآن ووردت 

هبا السنة: 

))) العدل، ص 5)). 
))) القرآن والنبوة، ص 47 .

))) اإلحسان،  ) /5)5. 
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) - اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. 

والمسلمين  والمساكين  واليتامى  واألقربين  كالوالدين  الناس:  إلى  اإلحسان   -  (
وسائر الخلق أجمعين.

) - إحسان العمل وإتقانه وإصالحه، سواء العمل العبادي أو العادي أو المعاماليت«))).

 نتساءل: ما حجم حضور اإلحسان يف حياة النبي عليه الصالة والسالم، ويف حياة 
الجيل الراشد الذي صحبه وُربي يف أحضانه وعلى مشارف منربه؟ 

وكان  لإلحسان  األعلى  والمثل  األول  النموذج  والسالم  الصالة  عليه  النبي  كان   
أنه  زياد  يحدثنا  تعالى  اهلل  على طاعة  وإقباله  عبادته  فعن  للمحسنين،  الكامل  المعلم 
النبي حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر اهلل لك ما تقدم من  سمع المغيرة يقول: قام 
لم  من  كل  عن  اإليمان  وينفي  شكورا؟«)))،  عبدا  أكون  »أفال  قال:  تأخر!  وما  ذنبك 
إلى  ويدعو  كبيرنا«)))،  ويوقر  صغيرنا،  يرحم  لم  من  منا  »ليس  اآلخرين:  إلى  يحسن 
اإلحسان: »إن اهلل تعالى محسن فأحسنوا«)4)، كما يدعو إلى إتقان العمل: »إن اهلل كتب 
اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وْلُيِحدَّ 

أَحُدُكْم شفرته، فليرح ذبيحته«)5).

سيرهم  وتعبق  عنهم،  تعالى  اهلل  رضي  الكرام  صحابته  سار  الرباين  دربه  وعلى 
الطاهرة بمشاهد اإلحسان الذي مأل كل جوانب حياهتم، فقد كان الصديق »ربانيا يف 

))) اإلحسان، ) /7) .
َم مِن َذنبَِك َوَما  ُه َما َتَقدَّ َيْغِفَر َلَك اللَّ ))) صحيح البخاري كتاب: تفسير القرآن،سورة الفتح، باب قوله: ﴿لِّ

ْسَتِقيًما﴾ رقم الحديث: 6)48 / المجلد ) ص: 47). َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا مُّ َتَأخَّ
))) للرتمذي عن أنس. حديث صحيح، انظر: الجامع الصغير ) /467، و صحيح الجامع الصغير وزيادته، 

رقم الحديث :5445، المجلد )، ص: 958.
)4) البن عدي يف »الكامل« عن سمرة، انظر: الجامع الصغير، ) /76)، و صحيح الجامع الصغير وزيادته،  

رقم الحديث: ))8)، المجلد )، ص: 74).
)5) صحيح مسلم، شرح النووي، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: األمر بإحسان الذبح 

والقتل وتحديد الشفرة، رقم الحديث: 57، المجلد 7، الجزء ))، ص: 90. 
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كل مشاعره وسلوكه. يعبد اهلل كأنه يراه.. ويعامل الناس جميعا كأهنم أبناء اهلل«)))، وكان 
النبوية مضرب المثل، كان دائم المراقبة هلل تعالى،  عمر بن الخطاب يف تمثله للرتبية 
دائم الخوف منه، يستحضره يف كل لحظة، ويف كل أوان، يسأل نفسه باستمرار »ماذا 
تقول لربك غدا..؟ يف هذه العبارة، يتمثل دين عمر ومنهاجه، وتستمد حياته معاييرها 
وموازينها«)))، ولم يحد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عن هذا األفق الرباين، فقد كان 
أوابا رحيما، قوام الليل، صوام النهار، يطفح كيانه شفقة ورحمة وحنانا، وقد وصف 
معاصروه هيامه بالعبادة، فقالوا: »كان عثمان يصوم الدهر، ويقوم الليل إال هجعة من 
الراشدين  أوله«)))، ولعله يصعب علينا اجتزاء مشاهد معزولة من حياة رابع الخلفاء 
باهلل تعالى، ألن حياته كلها  اتصاله  أدلة على عمق وقوة  أبي طالب لنجعلها  علي بن 
والجوهر.  الشكل  »مكتمل  عظيما  نموذجا  إسالمه  يف  فقد  تعالى،  باهلل  مرتبطة  كانت 
فطنة وورعا.. سيادة  ترفعا وزهدا..  عبادة ونسكا.. جهادا وبذال..  كان اإلسالم  فإذا 
والء  وتمكنا..  بساطة  وعلما..  استقامة  وفضال..  عدالة  ورحمة..  قوة  وتواضعا.. 
وفهما.. إذا كان اإلسالم ذلك كله، فإن سابق المسلمين عليا كرم اهلل وجهه، كان أحد 

النماذج الباهرة والنادرة لهذا اإلسالم..!!«)4).

هذا هو النموذج النبوي السامق العبق الذي أثله النبي بتوجيه وإرشاد وتوفيق سديد 
من اهلل سبحانه وتعالى، إذ كانت سنته عليه السالم أقواال وأفعاال وتقريرات وحيا إلهيا، 
وكان عليه الصالة والسالم كما وصفته السيدة عائشة رضي اهلل تعال عنها حين سئلت 
عن خلقه، فقالت: »كان خلقه القرآن«)5)، وعلى دربه سار الخلفاء الراشدون فجسدوا 
اإلحسان يف معانيه وأبعاده المختلفة خير تجسيد: يف عباداهتم كانوا دائمي مراقبة اهلل 
يعبدونه كأهنم يرونه رؤية العين، ويف تعاملهم مع اآلخرين كانوا قمة يف حسن الخلق، 

))) خلفاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، خالد محمد خالد، ص )7 - )7. 
))) نفسه، ص 90.

))) نفسه، ص65).
)4) نفسه، ص 46).

)5) مسند أحمد، باقي مسند األنصار، رقم الحديث: )448)،  الجزء: 7)، ص: 79). 
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اإلتقان، وقد  أعلى درجات  بلوغ  الحرص على  كانوا شديدي  أعمالهم  ويف مختلف 
شكلت سيرة النبي، وسير الخلفاء الراشدين يف تصور األستاذ عبد السالم ياسين تميزا 
ينفرد به اإلسالم، ويكمن هذا التميز واالنفراد يف تلك »الشهادة التاريخية المتمثلة يف 
السيرة النبوية ويف الخالفة الراشدة، ثم بعُد يف ومضات تاريخية هنا وهناك بأن القرآن 
قابل للتطبيق، وبأن دولة القرآن ليست مثاال حالما تمخضت عنه الفلسفة األرضية كما 
تمخضت عن المذاهب الفكرية، حتى إذا وقفت المذهبية على أرض التطبيق أسفرت 
المقهورين  وأنين  الشعوب  وآالم  البشر  من  الماليين  رؤوس  تمألها  ثغرات  عن 

وبؤس  اإلنسان«))).

ورى:  ش ج - ال

األمة  وحدة  مقومات  أهم  من  مقوما  باعتبارها  الشورى  سياق  نفهم  أن  يمكن  ال 
اإلسالمية /النموذج، إال باستحضار اآليات )6)-)4( من سورة الشورى))). يذهب 
هذا  تجسد  هل  »لكن  مستنكرا:  ويتساءل  جميل«،  »سياق  أنه  إلى  ياسين  األستاذ 
التاريخ؟«، ويجيب: »نعم، وهذه خاصية اإلسالم أن جاء مع القرآن الشاهد التاريخي، 
السنة النبوية والخالفة األولى«)))، فسياق الشورى يحيل بالضرورة على الصفات التي 
ونالوا  الصحبة،  فضل  نالوا  الذين  الكرام  الصحابة  وهم  بالسورة  المخاطبين  ميزت 

فضل البناء األول. 

الوارد  المقصود بضمير »هم«  فهم  يمكننا من  /البنود)4)  الشروط  استعراض هذه 

))) القرآن والنبوة، 6) - 7) .
آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ َوَأْبَقٰى  َخْيٌر  ِه  اللَّ ِعنَد  َوَما  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  َفَمَتاُع  َشْيٍء  ن  ُأوتِيُتم مِّ ))) المقصود قوله تعالى: ﴿َفَما 
ِذيَن اْسَتَجاُبوا  ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن َوالَّ ِذيَن َيْجَتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ُلوَن َوالَّ َيَتَوكَّ َوَعَلٰى َربِِّهْم 
َينَتِصُروَن  اْلَبْغُي ُهْم  ِذيَن إَِذا َأَصاَبُهُم  ُينِفُقوَن َوالَّ ا َرَزْقنَاُهْم  َبْينَُهْم َومِمَّ اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى  لَِربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ
ئَِك  ِه إِنَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلٰ ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَّ َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ
ئَِك َلُهْم َعَذاٌب  ِذيَن َيْظلُِموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ ُأوَلٰ بِيُل َعَلى الَّ ن َسبِيٍل إِنََّما السَّ َما َعَلْيِهم مِّ

َألِيٌم﴾ )الشورى، 6) - )4.
))) القرآن والنبوة، عبد السالم ياسين، ص 0) .

)4) انظر تفصيل الحديث عن هذه الشروط يف: الشورى والديمقراطية، عبد السالم ياسين، ص 6) - )4.
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من  واحدة  آية  يف  مرات  أربع  والوارد  الشورى(،  )سورة  السورة  هذه  يف  مرات  ست 
ِب 
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﴾ )آل عمران/59)(، كما يمكننا من فهم الجو العام، وخصوصيات  َ ن �ي ِ ِ
ّ

َتَوك ُ بُّ الْ ِ
ُ
َ �ي اللّ

ُحْرَمة االسم  لها  الشورى شورى  »إنما تكون  النموذجية /الشاهدة،  األمة اإلسالمية 
وحقيقُة المعـنى إن توفر يف المتشاورين مجموع شروط بعُضها يكمل بعضا، ويؤسسه، 
وُيسنِده، ويسبقه، ويلتفت إليه. هذه الشـروط أخالقيات يف األفراد، وعقيدة، وسلـوك 
عملي تتداخل لتعطي للَواَلية بين المؤمنين التي فرضها اهلل عز وجل مضمون األخوة 
هذه  منطلق   .(((» الَعدليَّ وِعمادها  التكافليَّ  ورباطها  السياسيَّ  ومدلولها  الجامعة 
الشروط اإليمان وغايتها االنتصار على البغي، وهي »شروط تسعة بارزة يف المؤمنين 
من بين شعب اإليمان البضع والسبعين، ثمرُتها االنتصـار على البغي، ومعِقد القوة فيها 
ْم﴾. فإذا أفردت الشورى من السياق وقطعتها فقد اْبَتسرَت  ُ َ وَرى َبْي�ن

ُ
ْ ش

ُ
ْمُره

َ
والحكمة ﴿َوأ

التي  العالقات  أسس  عن  تفصح  شروط  إهنا  نتيجة«)))،  على  تحصل  فال  المسلسل 
كانت تربط بين المستشير والمستشار، وهي أسس المحبة والثقة والوفاء، المتولدة عن 
ْم﴾. فلم يكن مجاٌل للنـزاع  ُ َ وَرٰى َبْي�ن

ُ
ْ ش

ُ
ْمُره

َ
اإليمان والصحبة »كانوا يجمعهم سياق ﴿َوأ

أن  ورغم  والكذب.  للتزلف  مجاٌل  يكن  ولم  والمستشار.  المستشير  بين  الـُمغرض 
المواقف الجهادية كانت صارمة حاسمة، ورغم أنه رسول اهلل ينـزل عليه الوحي، فقد 
كان الصحابة رضي اهلل عنهم يصارحونه بآرائهم بشجاعة ولو اختلفوا مع اتجاهه )...( 
إمعات  لم يكونوا  اقتناع واجتهاد مستقل،  وكان للصحابة رضي اهلل عنهم رأيهم عن 

حتى مع أعز الناس وأكرم الناس وأقدس الناس«))).

متماسك  متكامل  متداخل  إيماين  نسق  من  يتجزأ  ال  جزءا  إذا  الشورى  شكلت 
أعمال  من  السابعة  المرتبة  »يف  فقد جاءت  بعض،  عناصره عن  بعض  يصح فصل  ال 

))) العدل، ص 554 .
))) نفسه، ص 555 .

))) نفسه، ص 560 - )56. 
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المؤمنين القلبية الخلقية العقلية العملية«)))، هذا المجموع اإليماين المنتظم المتكامل 
والمتماسك هو الذي يشكل مفهوم الَواَلية بين المؤمنين، وهي »الَواليُة التي أوجبها 
اهلل جلت عظمته بين المؤمنين، وَينَْعم برحمتها ويف كنفها كل المسلمين وكلُّ الناس 
حب  على  القلوب  تتآلف  أن  الوالية  حقا.  نعمة  لتكون  نظاما  تقتضي  أجمعين، 
يتآلف  ثم  بالشورى،  الرأي  يتآلف  أن  ثم  المؤمنين.  بين  اإلخاء  وعلى  ورسوله  اهلل 
)الحجرات،0)(،   ﴾ ٌ

َوة
ْ

ِإخ  
َ

ِمُنون
ْ
ؤ ُ الْ ا  َ َّ ﴿ِإ�ن األمر:  وألولي  ورسوله  هلل  بالطاعة  العمل 

 ﴾ ْ ْمِر ِمنكُ
أَ
ْوِلي ال

ُ
 َوأ

َ
ُسول  الرَّ

ْ
ِطيُعوا

َ
َ َوأ  اللّ

ْ
ِطيُعوا

َ
ْم﴾ )الشورى،8)(، ﴿أ ُ َ وَرى َبْي�ن

ُ
ْ ش

ُ
ْمُره

َ
﴿ َوأ

)النساء،59(، نصوص قطعية يف الموضوع«))). المحبة واألخوة هتدف لجمع القلوب، 
والشورى تمثل لهذه المحبة واألخوة تسعى إلى إجماع الرأي. لقد فرض اهلل عز وجل 
للشورى مرتبة يف سلسلة شعب  التكاليف. وعين  الصالة وسائر  الشورى كما فرض 

اإليمان ودرجات  اإلحسان.

دل:  ع  د - ال

كان طبيعيا جدا أن يسود العدل يف أمة بناها القرآن على أسس التوحيد واإلحسان 
والشورى، بل أن يشكل ثمرة من ثمار ذلك البناء الرباين السامق المتين، ومقوما آخر 
على  تعليقه  يف  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يقول  وقوته،  وحدته  مقومات  أقوى  من 
اآليات )6)-)4( من سورة الشورى، مؤكدا هذا المعنى: »جاء بعد ذكر الشورى يف 
هذه اآليات الكريمة ذكر اإلنفاق وذكر ردِّ البغي وذكر االنتصار عليه. ذلك أن الشورى 
وحدها، بتنظيمها العمَل الصالَح من بر وأمر بالمعروف وهني عن المنكر، تعطي األمة 

القيادة القوية والوحدة العملية الضروريتين إلقامة العدل ولحماية الحوزة«))).

إن »العدل« باعتباره مقوما من مقومات األمة اإلسالمية المثال، حظي باهتمام بالغ 
بكون  »القسط«  وكلمة  »العدل«  كلمة  بين  يميز  الذي  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  من 

))) اإلحسان، )/ )6).
))) نفسه، )/ )6). 
))) نفسه،  )/ )6).
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األولى خاصة بالحكم والقضاء، والثانية باإلنصاف يف القسمة، ويربر هذا التمييز بقوله: 
»لكيال يختلط حديثنا عن العدل الحكمي والعدل االجتماعي االقتصادي«)))، وهما 
والقسط  العدل  »إقامة  أن  ويؤكد  القسمة«)))،  وعدل  الحكم  عدل  متالزمان  »عدالن 
ركن ركين يف صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتهما مدار صالح الحكم، واالقتصاد، 
ما  السياق:  هذا  يف  يطرح  الذي  التساؤل  ولعل  كله«)))،  واألمر  واإلدارة،  والشورى، 

مظاهر حضور مقوم »العدل« يف عهد األمة/المثال، عهد النبوة والخالفة  الراشدة؟ 

السيرة  له طيلة حياته، وامتألت كتب  بالعدل والقسط منهًجا  التزم رسول اهلل  لقد 
كه بالعدل والقضاء الحقِّ على نفسه وأهل  ة رسول اهلل يف تمسُّ بمواقف نبويَّة تؤكد قوَّ
األمور  يف  أو  اهلل،  حدود  من  حدٍّ  يف  العدل  هذا  كان  سواء  به،  المحيطين  وعلى  بيته، 
ينتقص  أن  المنافقين  أراد أحد  ة، وقد  العامَّ الحربيَّة، وغيرها من األحوال  أو  السلميَّة 
من عدل رسول اهلل، فردَّ عليه َوْيَلَك! َوَمْن َيْعِدُل إِْن َلْم َأْعِدْل؟ َقْد ِخْبُت َوَخِسْرُت إِْن 
َلْم َأْعِدْل...«)4). ولم ينشغل بالدولة وقيادهتا، والغزوات وكثرهتا، عن ممارسة العدل 
يف نطاق األسرة الكريمة، وبين زوجاته أمهات المؤمنين، وحرص صالة ربي وسالمه 
عليه على تعليم أصحابه قيمة العدل مبيِّنًا لهم عظيم أجره يوم القيامة، فقال رسول اهلل: 
، َوكِْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن،  ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ »إِنَّ اْلُمْقِسطِيَن ِعنَْد اهللِ َعَلى َمنَابَِر مِْن ٌنوٍر َعْن َيِميِن الرَّ
ِذيَن َيْعِدُلوَن فِي ُحْكِمِهْم َوَأْهلِيِهْم َوَما َوُلوا«)5)، هكذا غرس رسول اهلل صفة العدل يف  الَّ

قلوب أصحابه، ثم كان المثل األعلى يف تنفيذ تلك األوامر.

أما الخلفاء الراشدون فقد كان العدل واحدا من الثوابت التي تعلموها من مدرسة 
النبوة، وجعلوا منه ِشرعة ومنهاًجا يف كل موقف وكل لحظة، واألدلة الواقعية والتاريخية 

))) اإلحسان، )/ )6). 
 - يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، عبد السالم ياسين، ص: 90) .

))) المنهاج النبوي، ص 4)) .
))) يف االقتصاد، ص 90) .

)4) صحيح مسلم، شرح النووي، كتاب الزكاة، باب 47، رقم الحديث: )4)، المجلد 4، ص: )4). 
الجائر والحث على  العادل وعقوبة  اإلمام  باب فضيلة  اإلمارة،  النووي، كتاب  )5) صحيح مسلم، شرح 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم الحديث: 7)8)، المجلد: 6، الجزء: ))، ص: 77). 
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على سيادة هذا الـمبدأ يف عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصى. فهذا الخليفة 
األول أبو بكر الصديق يخطب الرعية يف أول خطبة له مؤكدا مبدأ العدل يف تدبير أمور 
األمة: »...أال أّن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوّي 
حتى آخذ الحق منه«)))، أما صور ومشاهد العدل يف حياة عمر بن الخطاب فأكثر من أن 
يحصيها العد)))، فقد كان مضرب المثل يف ذلك، فقد »قال يوما لمن حوله: أرأيتم إذا 
! قالوا: نعم. قال:  استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما عليَّ
ال، حتى أنظر يف عمله أَعِمَل بما أمرته أم ال ؟«))) )...( »وجمع صالح األمر يف ثالث: 
أداء األمانة، واألخذ بالقوة، والحكم بما أنزل اهلل«، وصالح المال يف ثالث: »أن يؤخذ 
من حق، وُيعطى يف حق، ويمنع من باطل«)4)، ومن مشاهد عدل عثمان بن عفان رضي 
اهلل عنه ما كتبه إلى العمال: »أال إن عدل السيرة أن تنظروا يف أمور المسلمين فتعطوهم 
وتأخذوهم  لهم،  الذي  فتعطوهم  بالذمة  تثنوا  ثم  عليهم،  بما  وتأخذوهم  لهم،  الذي 
بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء«)5)، ويف اختصام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب واليهودي أمام شريح القاضي يف قضية الدرع المشهورة 

خير دليل على ثبات العدل باعتباره أساسا من أسس األمة /النموذج)6).

))) العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي،  4/ )6 - )6. 
"العبقريات  األول  المجلد  العقاد،  محمود  عباس  األستاذ  لمؤلفات  الكاملة  المجموعة  انظر:   (((

اإلسالمية)"، عبقرية عمر، ص: )48 - 485. و"تاريخ الخلفاء" ص: 9)) - 0)) - ))).
 ،"( العبقريات اإلسالمية  "المجلد األول  العقاد  الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود  ))) المجموعة 

عبقرية عمر، ص: )48.
)4) نفسه ص: )48 .

)5) المجموعة الكاملة لمؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد، المجلد الثالث "العبقريات اإلسالمية )"، 
عثمان بن عفان، ص: 66.

)6) تاريخ الخلفاء، ص: )7). 
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املبحث الثاني: واقع األمة اإلسالمية اليوم: كغثاء السيل 

انطالقا من حقيقة  أهميته  اليوم  األمة  لواقع  المميزة  الخصوصيات  يكتسب رصد 
تسم  التي  السمات  استجالء  دون  األمة  هذه  مستقبل  استشراف  يمكن  ال  أنه  مفادها 
حاضرها، كما أنه ال يمكن وصف العالج المناسب ألدوائها دون تشخيص دقيق لهذه 
لألمة  المميزة  والخصائص  السمات  ما  التساؤل:  مشروعية  يعطينا  ما  وهذا  األدواء. 
اإلسالمية اليوم؟ ما أعراض الوعكة الصحية الخطيرة التي تنخر جسدها، وتموقعها يف 

حضيض الذيلية والتبعية والمفعولية؟

واألكيد أن معرفة ذلك يسلمنا يقينا للجواب عن األسئلة المصيرية: كيف نعيد بناء 
ومن  المتسلطة،  األيدي  من  األمة  إمامة  »انتزاع  من  نتمكن  وكيف  جديد؟  من  األمة 
األفكار اإلديولوجية التي تربر واقعا حاضرا أو تبشر بمستقبل يزيغ باألمة عن طريقها 

إلى موعود اهلل لها بالخالفة يف األرض والسيادة والعزة؟«))). 

إن السمة العامة المميزة لألمة اإلسالمية اليوم وفق التشخيص والتوصيف النبوي، 
هي »الغثائية«، و»ال ينبئك مِْثُل خبير، ال يصف لك األمراض الطارئة على األمة، والتي 
كانت وال تزال السبب يف انخذالها حتى انُتهكت ُحرمتها، غير الحبيب الطبيب رسول 

اهلل«))). كما يؤكد األستاذ ياسين يف سياقات كثيرة ومتعددة. 

َتداَعى عليُكم  أن  »يوشك  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ثوبان مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فعن   
ٍة  قِلَّ َأمِْن  اهلل  َرُسوَل  َيا  ُقْلنَا:  َقاَل:  َقْصَعتَِها!  َعَلى  اأْلََكَلُة  َتداَعى  َكَما  ُأُفٍق  ُكلِّ  مِْن  األُمُم 
َيْوَمئٍِذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب  بِنَا 
عدوكم، ويجعل يف قلوبكم الوهن، قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية 
النبوي مستنطقا كلماته وعباراته،  الموت«)))، يقف األستاذ ياسين عند هذا الحديث 

))) مقدمات يف المنهاج، ص: 0) .
))) العدل، ص: )4 .

))) مسند اإلمام أحمد، باقي مسند األنصار، رقم الحديث: 450))، الجزء: 6)، ص: 95). 
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تحذيٌر  بعَدها  الـَمُسوِق  الفعل  ُوقوع  قرب  على  لغة  الدالة  "يوشك"  كلمة  »يف  يقول: 
عف  وتخويف وهتويل. وما تركت الكِناية بالقصعة واآلكلين منها معنى من معاين الضَّ
والمفعولية إال عربت عنه«)))، ويقف على كلمة »الغثائية« مؤكدا أنه لن نجد أبلغ منها 
بعد  كياننا. وليس  ينَْخر يف  الذي  الغثائية  يقول: »هذا هو مرض  األمة،  لداء  تشخيصا 
وصف اهلل ورسوله لدخائل ما بالعباد كالم )...( الُغثاُء غثاء السيل وُغثاء الِقْدر. وهو 
ما يطَفح ويتفّرق من النّبات اليابس وزَبد القدر. ويضرب به المثل فيما يضيع ويذهُب 
غيَر ُمعتدٍّ به«. هكذا قال علماء اللغة. الغثائية إذًا مرض الطفوح والتفرق وخفة الوزن. 
وهي صفات ما يضيع ويذهب غيَر معَتد به. أي ال قيمة له وال أثر. وُكنُْه الغثائية الظاهرة 
وسببها الوْهُن الذي ال يفيد معه كثرة العدد. من مليار مسلم ويزيدون أين كتيبة بَرَأْت 
»الغثائية«  المفتاح  بالكلمة  ترتبط  التي  »الوهن«  كلمة  على  يقف  ثم  الوهن؟«)))،  من 
الدنيا  حب  الموت.  وكراهية  الدنيا  حب  »الوهن  يقول:  بالنتيجة،  السبب  ارتباط 
كياننا  يف  الصميم  فصميم  الشورى.  قتلت  جربية  عاضة  وسلطوية  العدل،  قتلت  أثَرٌة 
المعنوي مقتول. والجثة الغثائية ال يمكن أن تحيى وتفعل إن لم تعد إليها الروح بعودة 
الشورى والعدل. وهما ممتنعان ما لم نعالج الِعلة الكامنَة يف النخاع: الوْهَن«)))، ونورد 
النبوي: »شبههم مع  التوصيف  القرضاوي لهذا  يف هذا السياق تحليل الشيخ يوسف 
كثرهتم بالغثاء الذي يحمله السيل من الحطب والقش األوراق ونحوها، وكلها أشياء 
تشرتك يف أمور أربعة: ) - الخفة والسطحية، ) - عدم التجانس بينها، ) - فقدان الهدف 
والغاية من مسيرها، 4 - فقدان الطريق المحدد لسيرها«)4)، ويدقق الشيخ القرضاوي 
السيل: إن ماء  النهر وماء  بين ماء  النهر والسيل قائال: » ففرق ما  بين ماء  المقارنة  يف 
النهر له مصب معلوم ومجرى مرسوم، أما السيل فال تعرف له غاية، ال ُيْعلم له خط، 
ب وال يعمر، ويفسد وال يصلح، وكذلك شأن األمة يف "المرحلة الغثائية"  ولهذا ُيَخرِّ

))) العدل، ص: )4. 
))) نفسه، ص: )4. 

))) نفسه )4. 
)4) األمة اإلسالمية: حقيقة ال وهم، ص: 40 .
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من حياهتا«))).

 يرصد األستاذ ياسين هذه األعراض التي تبدو للعيان جلية واضحة يف كل شؤون 
وعتاٌة  كبائر  ومرتكبو  أوزار  حاملو  ظهراَنينا  بين   « يقول:  الغثائي،  المجتمع  وأحوال 
ظالمون ومتَّقون متبتلون وَخّطاءون توابون. المجتمع الغثائي خليط، مريض، مدخول. 
استحق وصف الغثائية َلّما ظهرت عليه عالئم الهزيمة، وتجمعت عليه أَكَلة القصعة، 

فَتّم عليه الوصف النبوي«))).

 ويف أحضان الوهن الذي ُقِذَف يف القلوب تتولد أدواء، رصدها النبي عليه الصالة 
والسالم يف أحاديث كثيرة منها قوله: دب إليكم داء األمم قبلكم: الحسد والبغضاء، 
أمتي  ...«)))، وقوله: »سيصيب  الشعر  الدين ال حالقة  الحالقة، حالقة  والبغضاء هي 
داء األُمم: األََشُر، والبَطر، والتكاثر والتشاحن يف الدنيا، والتباغض، والتحاسد، حتى 
ومناقشا  محلال  الحديث  هذا  مفردات  من  ياسين  األستاذ  ينطلق  الَبْغُي«)4)،  يكوَن 
أعراض الغثائية وأسباهبا، يقول: » البَطر ِخفة تعرتي اإلنسان إذا طرأت عليه نعمة. قال 
علماء اللغة: » خفة «. واألَشر مثل الَبَطر زهٌو فارغ. والتكاثر والتناجش يف الدنيا مِْثالن، 
الغثاء،  لألمة  المنقوض  المحلول  الهيكل  هو  والبغي  صنوان.  والتحاسد  والتباغض 
وَحُموه،  والّتكاثر  وأخوُه،  الَبطُر  داخٍل  من  يلَفُعها  بينما  والجرب  العض  بسياط  يلفها 

والتباغض وقرينه«)5). 

هذه الغثائية التي تعترب تشخيصا دقيقا لحاضر األمة، يمكن رصدها من خالل صور 
ومشاهد عديدة: 

))) األمة اإلسالمية: حقيقة ال وهم، ص: 40 .
))) العدل، ص: 487. 

 ،( الجزء:   ،( المجلد:   ،(((8 الحديث:  رقم  بالجنة،  المبشرين  العشرة  باقي  مسند  أحمد،  مسند   (((
ص:90). 

)4) للحاكم يف مستدركه عن أبي هريرة، حديث صحيح، انظر: الجامع الصغير ) /)6، وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته، المجلد األول، ص: )68. 

)5) العدل، ص: )4 - 44. 
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ة:  ن ت ف أ - ال

وصف لصيق بالتشخيص النبوي الحكيم الدقيق الصائب عين الحقيقة »الغثائية«، 
»المجتمع  صفة  أن  لوال  إال،  ليس  إجرائيا  يبقى  بينهما  الفصل  أن  لدرجة  به  لصيق 
والمستقبلية،  اآلنية  له مربارته ومسوغاته  نقاشا  ياسين  األستاذ  لدى  أثارت  المفتون« 
ذلك أن بعض الدعاة لم يتورعوا عن وصف هذا المجتمع الغثائي بوصف »الجاهلية«، 
يف  سنَُدنا  ما  »لكْن  استنكارية  أسئلة  قالب  يف  رفضه  عن  معربا  األستاذ  رفضه  ما  وهو 
الهدايُة  قصُدنا  حائرون؟  ُدعاة  أم  جائرون  نحن  ُقضاة  عليه؟  الجاهلية  َوْسم  إطالق 
الثلب والعيب، بال حجة وال َرويَّة؟«))) فكان لزاما على األستاذ  والتسديد أم قصدنا 
أن يطرح المسألة للنقاش، وأن يخضعها للفحص ليبين أي الوصفين أحق بأن يلصق 
هبكذا مجتمع، هكذا يستمر يف طرح األسئلة الحجاجية االستنكارية المشروعة: »أهو 
ونّدعَي  عنه  َننْفصَل  حتى  نحُن  ومن  غيٌر؟  أنه  على  ونعامَله  فنقاطعه  جاهلي  مجتمع 
الهدايَة من دون الناس؟ ما هي حدود الجاهلية، وكيف تخطيناها واستعلينا عليها؟ أم 
هو مجتمع مسلم؟ فما بال التهم ُيصَفع هبا وجـه المجتمع فيطلُِق عليه بعض الشباب 

الملتحي صفة الجاهليـة؟ أين تقف الجاهليـة؟ وما خصائصها؟«))).

يرد األستاذ على هؤالء بأهنم »زادوا ِوزرًا ثقيال على أوزار تنوء بكاهل األمة. وأي 
ِوزر أعظم من تكفير أمة محمد بغير علم!«)))، ويرى أن يف هذا الوصف مدعاة لليأس 
َي مجتمعاتنا جاهلية! أن نْدخل يف الزقاق الضيق الـُمظلم وعلى عيننا  والتنفير »أن ُنَسمِّ

منظار اليأس! أن نساِهم بتغميض الحقيقة على أنفسنا وتنفير المسلمين منا!«)4).

هذا  أن  مؤكدا  لغويا  »الفتنة«  مفهوم  تأصيل  إلى  ذلك  مقابل  يف  األستاذ  ويعمد 
التأصيل »مفيد جدا لفقه سنة اهلل يف تاريخ المسلمين. ينبغي أن نميز مفهوم "فتنة" عن 
لم يعرف  الكفر والجحود  قاعدته  بين مجتمع  الفرق  أمامنا  ليتجلى  "جاهلية"  مفهوم 

))) العدل، ص: 487. 
))) نفسه،ص: 487.

))) نفسه، ص: 487. 
)4) نفسه، ص: 488. 
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اإلسالم وتالشت فيه تعاليم الرساالت اإللهية. وبين مجتمع مسلم ال يزال يف عمومه 
متمسكا بالدين وإن كرت عليه الجاهلية وغزته وحرفت من مساره؟«))).

وينطلق من هكذا تأصيل، ومن الواقع الموبوء المضطرب المختلط الذي تعيشه، 
ينَخر فيها داء األمم وتأكل  نتيجة مفادها أن »األمة متوعكة مريضة، األمة  ليصل إلى 
الغثائية أحشاءها«)))، ولعل حضور الجاهلية بصورها الجديدة يشكل أبرز مظاهر هذه 
الفتنة يقول األستاذ ياسين »يف مجتمعاتنا الغثائية تشتبك الجاهلية باإلسالم، وتختلط، 
الذهنية  وزواياُه  النفسية  دخائله  ويف  الغثائي،  المجتمع  وجه  قسماِت  على  وترتبـك. 
وعاداته التقليدية وعالقاته االجتماعية واقتصاده وسياسة حكمه ومكان المرأة والطفل 
المجتمعات  هذه  ويف  وجروح«)))،  وبثور،  وخدوش،  جاهلية،  عالئم  فيه،  والرجل 
»يختلط الحق بالباطل. الجاهلية باطل يف َصراَفتِها، والذي ُأْنزَل على محمد من الدين 
أي  صرافته،  يف  حق  صرافته،  يف  باطل  أقول:  صرافته.  يف  حق  بالتبعية  ولنا  له  وُشِرع 
يف مثالية الخير التي ال وجوَد لها يف عالم الخطائين، ويف هناية الشر التي ال تتشخص 
إال يف الشيطان الرجيم«)4)، هذا االشتباك بين الجاهلية واإلسالم، وهذا االختالط بين 
القرآنية  لآليات  استقراء  بعملية  يقوم  أن  إلى  باألستاذ  حدا  الذي  هو  والباطل،  الحق 
الخاصة بمفهوم »الجاهلية«، ويتوصل من خالل ذلك إلى أن اهلل تعالى وسم الجاهلية 
الجاهلية،  حمية  الجاهلية،  تربج  الجاهلية،  حكم  الجاهلية،  ظن  أربع:  بخصائص 
المقارنة والقياس يخلص إلى أن هذه الخصائص تحضر بشكل فج  آليتي  وبتوظيف 

صارخ يف مجتمعاتنا الغثائية المعاصرة من خالل صور ومشاهد أورد منها الكثير)5).

رشذم: ت ة و ال زئ ج ت ب - ال

العالم  أصاب  عطب  أكرب  يعتربان  والشرذم  التجزئة  أن  ياسين  األستاذ  يؤكد   

))) سنة اهلل، ص: )).
))) العدل، ص: 487. 

))) نفسه،  488. 
)4) نفسه. 

)5) انظر تفصيل ذلك يف كتابي: سنة اهلل 5) - ))، وكتاب العدل 487 - )49. 
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الفادح الذي أصاب المسلمين من جراء االستعمار ليَس  اإلسالمي، يقول: »العطب 
هنَب ثرواهتم وال قتَل رجالهم وتخريَب ديارهم. العطب الفادح هو إقرار التجزئة يف 
الواقع السياسي، وترسيخ الوعي التجزيئي يف العقول والنفوس، وتمكين البنية التجزيئية 
يف أرض االقتصاد واإلدارة، مشدودة إلى النظام االستعماري الرأسمالي بأمراس من 
سياسية  جغرافية  بِحدوٍد  محدود  مغلول  معزول  منعزل  إساِرِه  يف  قطر  كل  الفوالذ. 
وحدود نفسية وحدود اقتصادية، يرفرف فوق هذه الشظايا القطرية عَلم قومي، ويغنيها 
أنغاَم الهزيمة التاريخية نشيد وطني«)))، ويعترب يف هذا السياق بأن الشوفينية القطرية قد 
حلت محل وحدة األمة تاريخيا وسياسيا وعقديا، مطلقا عليها اسم: الوثنية الجديدة، 
ى كما وضعها االستعمار يف  يقول: »الدولة القومية الوطنية التجزيئيـة هي الالُت والُعزَّ
الخريطة المحمية بقانون األمم المتحدة وقـرارات مجلس األمن وجحافل األمريكان 
القابعين قرب منابِع النفـط، قرب دولة بني إسرائيل المفسدين يف األرض...«)))، ومن 
أو  واإلسالمية،  العربية  بالبالد  المستعمر  أحلها  التي  التجزئة  عن  الناجمة  الكوارث 

بتعبير األستاذ ياسين العطب الفادح ما نجمت عنها مشكلتان عويصتان))): 

) - التجزئة الفكرية والتشرذم الثقايف: »العطب األفدح من تجزئة األرض هو تجزئة 
بدائَل  جلدتنا  بني  من  وتصنع  صنعت  التي  الثقافية  والهيمنة  اإليمان  وزحزحة  الفكر 
ونظائر للمستعمر، على شكل فكره وشعوره وبِزته ونمط حياته وُشْغِل عمره، َيْخُلفوَنه 

من بعد انسحابه«)4).

يحاربنا  أن  المكر  »ليس  بالوكالة:  الحروب  أو  الداخلية  الحروب  اندالع   -  (
بعساكرنا  يحاربنا  أن  المكر  لكن  هو.  وماله  هو  وسياسته  هو  بعساكره  االستعمار 

وسياستنا ومالنا«)5).

))) العدل، ص 4)) .
))) نفسه.

))) نفسه، ص: 5)) .
)4) نفسه.
)5) نفسه.
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لقد أصبحت »الدولة القومية -المؤسسة الغربية التي أثمرهتا الحروب األوربية يف 
الهوية  أضحت  مسكننا،  االستعمارية-  الخرائطية  علينا  فرضتها  والتي  التاسع  القرن 
القومية كرامتنا، والكيانات الجغرافية المجزأة عنواَننَا. والتاريخ المحلي الصغير إطاَر 
وجودنا«)))، و يستنتج انطالقا من كل ذلك أن الدولة القومية أصل ومظهر غثائية األمة 
وتفككها وانحاللها ف: »صيغة الدولة القومية، المرتجمة يف واقعنا استبدادا طبقيا، ال 
تعيش وال تبقى وال تسُمُن إال هبُزال جسم األمة وتبعثر ُقواها وانحاللِها وغثائيتها«)))، 

ويؤكد أن عواقب هذا التشرذم تتمثل يف المديونية والكساد والتبعية))).

ايف:  ق ث خ ال س ة وامل ي الق ة األخ ي اح ج - اإلب

 من صور ومشاهد غثائية األمة واقع اإلباحية والمسخ األخالقي الذي يعيشه شباهبا 
الممسوخ المستباح، يقول األستاذ متسائال تساؤال استنكاريا: » لماذا ُنشاهد ذرارينا 
كثيرًا منهم على كل حال،  التحرر حتى إهنم  الميل إلديولوجية  يميلون كل  المثقفين 
يتنكرون للدين، وُيلحدون يف الدين، ويفرون من الدين ؟ »)4)، ويجيب بأن السبب يف 
ذلك أهنم » يرون يف الدين عقاال لحريتهم كما يفهمون الحرية تسيُّبًا بال حدود. لكنَّ 
الَجْور  صا يف حكام  ُمَشخَّ إاّل  الدين  بالدين، ال يعرفون  ُأتوا من قَِبل جهلهم  منهم من 
ون على طعام المسكين، ويتذرعون  وَن اليتيم، وال يُحضُّ ويف طبقة المرتفين الذين َيُدعُّ
)النحل/)7(، يؤولوهنا حسب هواهم  ِق﴾ 

ْ
ز ّرِ

ْ
ال ي  ِ

ن
� َبْعٍض   

َ
َعل  ْ َبْعَضكُ  

َ
ل ضَّ

َ
ف  ُ بآية ﴿َواللّ

ليحافظوا على مصالحهم األنانية«)5).

والتفاهة  اإلباحية  و  المسخ  نشر  يف  الخطير  دورها  اإلعالمية  الحروب  ولعبت 
المندسة،  واألشراك  المنصوبة،  الفخاخ  يف  األسرة  أفراد  كل  ووقع  الهوى،  وعبادة 
فالصبي يتعلم » بالمثال من الهم المقيِم بالبيوت، جهاِز التلفزيون أو المذياع، أنماَط 

))) اإلسالم والحداثة لعبد السالم ياسين، ص: 6)) .
))) اإلحسان، )/ 5)5 .

))) نفسه، )/ ))5 .
)4) نفسه، )/ 506 - 507 .

)5) نفسه.
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الزنى  الُكلُّ  ويتعلم  الَحياء،  وخْلَع  التربَج  والصبية  المرأة  وتتعلم  الجاهلي،  السلوك 
الَمَشاِهد، ورقص  وَتَرَف  الممثلين،  الكل ُسكر  والِغشَّ والِخداع والكذب، وُيحاكى 
المقاصف«)))، وأمام انعدام المناعة المَقاِوَمة، وغياب التحصين المتصدي، وتواطؤ 
النوافذ  تلك  من  العزائم  وانحالُل  الخلقيُّ  التفسخ  علينا  »يدخل  الحاكمة  األنظمة 
تقليد  يف  الرتدِّي  من  يحمينا  ُخُلٍق  من  لنا  َمناَعَة  وال  الُمْتَرعة،  األبواب  بل  المفتوحة، 
الماسونية  ونواديهم  ومخدراُتهم،  وخموُرهم،  الرتَفيَّة،  وبضائُعهم  كيف  الجاهليين. 
اليهودية موفورة الكرامة محمية الجانب يف بالدنا الرازحة تحت الحكم الجربي! ال 
مناعَة لنا ُخُلِقيًَّة، وال رادَع من القانون، وال حيلَة لِلمصابين«)))، وتضعف كل محاوالت 
المقاومة والممانعة فـ »أماَم الَقنَْبلة اإلعالمية اليومية ال ُتجِدي الموعظُة، وال المنطُق، 

وال التوبيُخ والزجُر، وال كسُر الجهاز«))).

ة: ي ع ب ت د - ال

القطرية«،  »الشظايا  هذه  تعيشه  الذي  التبعية  واقع  ومشاهدها  الغثائية  صور  من 
والذي يشكل الوجه اآلخر لواقع التجزئة والتشرذم، إهنا تبعية شاملة وعمياء للغرب 
بدءا  المختلفة  المجتمع  فئات  وتجسدها  الحياة،  شؤون  كل  تطال  االستعماري، 
ناطقة باسم  الغربية فتخرجت منها، وصارت  الجامعات  التي دجنتها  المثقفة  بالنخبة 
للعالم،  ورؤيتها  فلسفتها  وعن  الفكرية،  مرجعيتها  عن  مدافع  خير  الغربية،  الحضارة 
إلى فرنسا وإنجلرتا«، فأصبحوا »دعاة  ُأْرِسلوا  الشباب  النخبة »طائفة من  ويمثل هذه 
يشكلون  الذين  هؤالء  للحياة«)4)  الغربي  والنمط  الغربي  للفكر  متعصبين  مخلصين 
»الدائرة الصماء« صنيعة سياسية استعمارية هدفها الحفاظ على النفوذ المادي، وعلى 
رتبة القيادة واألسبقية بشكل مستمر دائم، فلم تكن » دائرهتم الصماء إال مبنًى أساسيٌّ 
ُوكالَء  المغزوة  األرض  يف  تزرع  بل  مؤقت،  بنْهٍب  تكتفي  ال  التي  التبعية  مباين  من 

))) إمامة األمة، ص: 94). 
))) نفسه.

))) نفسه، ص: 94) - 95). 
)4) العدل، ص: )5) .
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دائمين مستديمين متوالدين على األجيـال، يزول االحتالل العسكري ويبقى الُوكالُء 
أْوفياء  مخلصين«))). 

ويلخص األستاذ ياسين الفكر التغريبي » يف مفاهيم منهجية ثالثة: اللربالية والالييكية 
واللحاق بالركب الحضاري الغربي. فاللربالية الفلسفية المنحدرة من فولتير وروسو 
دعوة  والالييكية   )...( سابقة  سلطة  كل  من  العقل  لتحرير  تدعو  الفرنسية  والثـورة 
لتأسيس الحكم على مبدإ فصل الدين عن الدولة، وتنظيم السياسة على قواعَد عصرية 
والالييكية،  اللربالية  المقدمتين  من  النهائي  والمطلب  كلمة.  فيها  لإلسالم  يكون  ال 
»بخيرها  الغربية  بالحضارة  المباشر  اللحاق  هو  اآلن،  اآلفلة  التقدمية  واالشرتاكية 

وشرها« كما يكتب طه حسين يف فجاجة جرأته ووقاحة مراهقته«))).

راهن  اسرتتيجيا  بل شكلت هدفا  فراغ،  تنبع من  لم  األمة  تعيشها  التي  التبعية  إن   
هكذا  وريادته،  ومصالحه  وجربته  قوته  على  خالله  من  يحافظ  هدفا  الغرب،  عليه 
تعددت أنواع المغربين التابعين الدائرين يف فلك الغرب االستعماري، ويرصد األستاذ 
ُب التقنيُّ الخبير واإلداري واألستاذ الجامعي  ياسين ثالثة أصناف »أقلها استالبا المغرَّ
المهندس. وأعتاها الـُمَفْلَسُف المناضل المؤرخ التقدمي واللربالي. ثم الصنف الثالث 
واللذة  للحياة  الغربي  النمط  وُأْلَفُة  التَّرف  عادة  الَغْرَبنَِة  يف  أْدَخُلهم  المرشوشين،  من 
تتأبطه شقراء  أوربا وأمريكا  والمتعة. ومن كلٍّ تجد من رجع من دراسته يف عواصم 

وتجره رمزًا لتبعيته المطلقة لذوي رِحمه هناك«))).

التعليم  خطورة  ليؤكد  الغربي«  التعليم  »طاحونة  عبارة  ياسين  األستاذ  ويوظف 
العضويين  الالييكيين والمثقفين  نخبا من  تنتج  التي  القنوات  مناسبة من  قناة  باعتباره 
الغربية  الثقافية  الهيمنة  توطيد  عملية  »يف  َبالَغْين  وجدية  بفعالية  يساهمون  الذين 
الرأسمالي  سوق  فيتوسع  الغربي  النمط  على  األهواء  ط  وُتنَمِّ األذواق  توحد  التي 

))) العدل، ص: )5) - 54) .
))) نفسه، 56). 

))) نفسه، 58) - 59). 
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المغربون  ويساهم  الطبيعية.  والموارد  بالمال  المستضعفون  وَيْسخو  االستهالكي، 
ارتفاع  ودون  السوق  امتداد  دون  حائال  تقف  التي  واللغوية  الدينية  الحواجز  رفع  يف 

مردودية رأس المال«))).

الشاملة،  العامة  التبعية  هذه  سبب  إيماننا  وضعف  ديننا،  رقة  أن  األستاذ  ويؤكد 
االستعماري  االستضعاف  يتفرع  هذا  وعن  ديننا.  يف  نحن  »مستضعفون  يقول: 
صهيون  هم  والمستكربون  االحتاللي.  العسكري،  الحضاري،  الثقايف،  االقتصادي، 
والغرب والشرق الجاهليان. وحلفاؤهم من بيننا من حكام الجرب، ودهاقنة الرأسمالية 

وسماسرة  األعداء«))).

))) العدل، ص: )6). 
))) المنهاج النبوي، ص: )4). 
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املبحث الثالث: األمة اإلسالمية وآفاق املستقبل 

المنهاج  لنظرية  المميزة  الخصائص  أهم  من  واحدة  »المستقبلية«  خاصية  تعترب 
النبوي التي يقرتحها األستاذ ياسين على المسلمين سبيال »كي يسلكوا طريق اإليمان 
والجهاد إلى الغاية اإلحسانية التي تعني مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار اآلخرة، وإلى 
واستكملوا  المنهاج  على  سلكوا  متى  هبا  وعدوا  إليها  ندبوا  التي  االستخالفية  الغاية 
الشروط«)))، فالمنهاج النبوي »منهاج يرسم معالم المستقبل، ويحدد الصوى لتجديد 
الدين وتربية جند اهلل تربية ربانية نبوية تتحدى العقبات وتتجاوز الصعاب، لتغيير ما 
باألنفس والعالمين من فتنة وجاهلية، استعدادا لجهاد شامل«)))، وهذا يعني أن المنهاج 
فكر مستقبلي ألنه يفتح آفاقا تجعل صاحبه يتجاوز اللحظة اآلنية بكل أورامها وآالمها 
التاريخ،  على  هو  يقرتحها  مشرقة  مستقبلية  لحظة  ليستشرف  وأوجاعها،  وعفوناهتا 
وهذا ما يجعل النظرة إلى اإلسالم ال تقتصر على الحنين إلى الماضي أو القعود مع 
هكذا  النبوة،  منهاج  على  الثانية  الخالفة  مستقبل  للمستقبل،  إعداد  ولكنها  األحالم 
تتجاوز قراءة التاريخ اإلسالمي يف التصور المنهاجي مشاعر الحنين اآلسر، وعواطف 
األسى والحسرة، وتتخطى حدود اليأس واإلحباط، لتبلور انطالقا من اإلدراك الواعي 
بمستقبل  واالستبشار  للتفاؤل  يدعو  وحي  من  وانطالقا  الماضي/النموذج،  لذلك 
األمة، بشكل ال يتعالى عن الواقع، وال يغض الطرف عن أزماته وحسراته، وال ينكر 
بأن تغييره يستدعي جهدا جهيدا، وَنَفًسا طويال يتقاطع يف بوتقته االرتباط المتين باهلل، 
لتحقيق  السعي  فيه  ويتمازج  المتواصل،  الدؤوب  والعمل  وعده،  يف  الراسخة  والثقة 
الخالص الفردي بالسعي لتحقيق الخالص الجماعي، وهذا ما جعل المنهاج النبوي 
ضرورة ملحة ألن هدفه األسمى أن »يربي اإلنسان انطالقا من كبده الفردي والجماعي، 

))) المنهاج النبوي، عبد السالم ياسين، ص: )).
أعمال  )كتاب  السالسي  الحسن  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف  المفهومي  الجهاز  وبناء  الكريم  القرآن   (((
المؤتمر العلمي الدولي األول يف موضوع: »مركزية القرآن الكريم يف نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد 

السالم ياسين(، ج )/ ص: )6 .
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تصعيد  وأخرى،  دنيا  اهلل  رضى  ينال  حيث  إلى  العقبة،  قمة  إلى  الجماعة  مع  ويرفعه 
الهمم والجهود، وتعبئتها لتكون يف مستوى الجهاد، هما مهمة المنهاج النبوي وثمرته 
المرجوة«)))، ويلح األستاذ على هذا المعنى يف سياقات كثيرة من كتاباته الغزيرة يقول: 
»إنه طريق واحد يسمو به العبد إلى الوقوف، بل السجود بين يدي ربه متذلال مطيعا 
باذال ماله ونفسه يف اهلل، وتسمو به األمة من كبوهتا، واستعباد األعداء لها يف األرض، 
وذلتها يف نفسها، وتخلفها الحضاري واالقتصادي والعسكري، إلى حيث تنال شرف 
وراثة من خاطبه اهلل يف هذه اآلية من سورة "المائدة" بأن يحقق هيمنة القرآن على كل 
فكر، وأمر اهلل على كل أمر، وحاكمية اهلل على كل حاكمية«)))، وهو تفاؤل واستبشار 
واقع  أن  ذلك  ياسين،  األستاذ  لدى  لألمة  المستقبلي  التصور  ثوابت  من  ثابتا  يشكل 
وتشرذم،  تجزئة  شاملة،  عامة  فتنة  والمختلفة:  المتعددة  ومشاهدها  بصورها  الغثائية 
تفسخ أخالقي وانحالل، تبعية اقتصادية وفكرية ثقافية... كل ذلك لم يكن باعثا على 
الشعور باليأس واإلحباط، بل كان مدعاة للتفاؤل واالستبشار بأن األمر ال يعدو مرحلة 
عابرة من حيث األمة، ستتلوها مرحلة النصر والتمكين والصدارة والقوة... الحال هذه 
إذا مجرد كبوة ستتلوها قومة عزة وسؤدد يكون فيها الخالص ليس للفرد المسلم الفرد، 
واألمة فقط، بل للبشرية جمعاء... لكن ما بواعث ومنابع هذا اليقين، وهذا التفاؤل، 

وهذا االستبشار ؟!

ار:  ش ب ت ي واالس وح 1 - ال

المنهاجي  للتصور  المميزة  السمات  أهم  يعتربان  اللذان  واالستبشار  التفاؤل  هذا 
لم ينبعا من فراغ بل من اطالع واسع وعميق ودقيق على موعود اهلل المنزل وحيا على 
التام يف هذا  اليقين  بثقة تصل حد  الكريم عليه الصالة والسالم، اطالع خافق  رسوله 
الموعود، فقد أطلع اهلل تعالى رسوله على ما سيقع ألمته يف مسارها، كما أخرب النبي 
صحابته الكرام بما سيتعرفه األمة مستقبال يف أحاديث كثيرة، هذا الوحي يف صورتيه 

))) المنهاج النبوي، ص: )) .
))) نفسه، ص: )) .
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اعتربه  كما  ولفقهه،  للتاريخ  األستاذ  لنظرة  الفقري  العمود  شكل  والحديثية  القرآنية 
واألدوات  المفاهيم  الستخراج  األساس  والمصدر  وقراءته،  لغربلته  الصلبة  النواة 
الفكرية النسقية لتحليله، وفهم الواقع، واستسراف المستقبل، وسأكتفي بإيراد نماذج 

منها على سبيل المثال ال الحصر: 

أ - النموذج األول: عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قال: » َتُكوُن 
َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،  َأْن  إَِذا َشاَء  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَن،  َأْن  اهلُل  َما َشاَء  فِيُكْم  ُة  النُُّبوَّ
ِة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا  مِنَْهاِج النُُّبوَّ
ُمْلًكا  َتُكوُن  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،  َُأْن  اهلل  َشاَء  إَِذا  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َيُكوَن،  َأْن  اهلُل  َشاَء  َما  َفَيُكوُن  ا،  َعاضًّ
َجْبِرّية، َفَتُكوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى 

ِة، ُثمَّ َسَكَت«))). مِنَْهاِج النُُّبوَّ

يشكل هذا الحديث ركيزة من الركائز المتينة الثابتة التي يعتمدها األستاذ ياسين يف 
بناء تصوره لمستقبل األمة، لذلك يالحظ المطلع على إرث الرجل العلمي الحضور 
القوي والدائم لهذا الحديث إما بشكل صريح أو ضمني، وعلى ضوئه يقرأ تاريخ األمة 
القيامة، ومن خالله يحدد  يوم  إلى  بزوغ شمس اإلسالم  منذ  اإلسالمية عرب مسيرهتا 

اللحظات الكربى المشكلة للمنعطفات التاريخية يف تاريخ األمة: 

لحظة  عاض،  ملك  إلى  الخالفة  تحول  لحظة  خالفة،  إلى  النبوة  تحول  لحظة   -
تحول الملك العاض إلى ملك جربي، لحظة تحول الملك الجربي وعودة الخالفة 

الثانية على منهاج النبوة. 

نظام  ويرصد  التاريخ،  لهذا  الكربى  المفاصل  الحديث  خالل  من  األستاذ  يرصد 
الحكم وتقلبه بين نبوة وخالفة ثم ملك عاض فملك جربي وصوال إلى الخالفة على 
منهاج النبوة، يقول مؤكدا ضرورة التسلح هبكذا فهم: »ال بد من أن نفهم تاريخنا وأنه 
العاض والجربية«)))،  الملك  ثم  النبوة،  منهاج  الخالفة على  ثم  بالنبوة،  بدأت  أطوار 

))) مسند أحمد، مسند الكوفيين، كتاب: اإلمارة، رقم الحديث: 9))8)، الجزء: 4)، ص: )6). 
))) القرآن والنبوة، ص 40 .
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وينطلق من الحديث ذاته ليحدد الصوى الزمنية الخاصة بكل مرحلة، وكذا السمات 
المميزة لكل منها:

- مرحلة النبوة: وهي مرحلة التأسيس والبناء.

الراشدون فيها على هديه  - مرحلة الخالفة: بدأت بوفاة الرسول، وسار الخلفاء 
ومنهاجه. 

أعلم،  واهلل  »وهو  سفيان  أبي  بن  معاوية  بحكم  بدأت  العاض:  الملك  مرحلة   -
الملك الوراثي من لدن هناية الخلفاء األربعة الراشدين إلى سقوط الدولة العثمانية«))) 

المسلمين،  بالد  إلى  الغربي  االستعمار  بدخول  بدأت  الجربي:  الملك  مرحلة   -
»وهو واهلل أعلم، الحكم المستبد الذي يعرفه زمننا.« ))) 

معالم  خالله  من  يرسم  اسرتتيجيا  وعيا  األستاذ  ويصوغ  المستقبل:  استشراف   -
التي ستتميز  النبوة  الخالفة على منهاج  بعودة  النبوي  الوعد  مستقبل األمة اإلسالمية 
بإحياء سنة النبي، وبالتمكين لإلسالم تمكينا يرضى عنه أهل السماء وأهل األرض، يف 
إشارة نبوية إلى استعادة ما عليه قامت دولة اإلسالم األولى من إحسان وشورى وعدل 
محارم  على  والغيرة  اهلل  بحبل  واالعتصام  والتعاون  المحبة  أساسه  أخوي  وعمران 

اهلل  تعالى.

ب - النموذج الثاين: عن تميم الداري قال: سمعت رسول اهلل يقول: »ليبلغن هذا 
األمر ما بلغ الليل والنهار. وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز 
أو بذل ذليل. عزا يعز اهلل به اإلسالم وذال يذل اهلل به الكفر«)))، ويورد األستاذ ياسين يف 
السياق نفسه حديثا صحيـحا مفاده »أن رسول اهلل أخرب أن القسطنطينية تفتح قبـل رومية 
-وهي روما- وقد فتحت األولى والثانية ستفتح ال ريب والمستقبل لإلسالم«)4). لعل 

))) مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 0). 
))) نفسه، ص: 0). 

))) مسند أحمد مسند الشاميين، رقم الحديث: 44)6)، الجزء: ))، ص: ))).
)4) المنهاج النبوي، ص: 7) .
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األسلوب التوكيدي المميز لصياغة الحديث يبعث على اليقين والثقة التامة يف موعود 
الكريمة: ﴿ ُهَو  اهلل تعالى، وهذا ما جعل األستاذ يورده يف سياق توكيده لمعنى اآلية 
ه﴾ )آل عمران، 04)(، فاألمة 

ّ
ل
ُ
ين ك

ّ
ى الِد

َ
ِهرُه َعل

ْ
 ِلُيظ

ّ
َحق

ْ
ى َوِدين ال

َ
ُهد

ْ
 َرُسوله ِبال

َ
ْرَسل

َ
ِذي أ

َّ
ال

الموعودة بالوراثة واالستخالف يف األرض أن تبلغ رسالة اهلل للعالم تحقيقا لوعد اهلل. 

منها  يستنبط  واستشرافية  واعدة  آيات  ياسين  األستاذ  يورد  الثالث:  النموذج   - ج 
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)النور،55(«))).
العذب  بمائها  الفوراة  الثرة  الوحي  عين  من  الكرع  الوحي،  على  المباشر  التتلمذ 
الزالل، واالرتشاف الصادق من الشهد الرباين والنبوي ممثلة يف مثل هكذا نصوص، 
سر التفاؤل واالستبشار اللذين يسمان نظرة األستاذ ياسين لمستقبل األمة، رغم واقع 
نراه من استفحال قوى  الذي تعيشه األمة يقول: »ال يهولننا ما  الذيلية واالستضعاف 
الشر وتعاظم االستكبار الجاهلي، فإن نصر اهلل قريب من المحسنين. وإن اهلل وعد يف 
كتابه أن يستخلف المستضعفين إن هم آمنوا وعملوا الصالحات«)))، و يقول يف سياق 
آخر: »من خصوصيات تاريخ هذه األمة المباركة أهنا ُوعدت بالنصر واالستخالف يف 

األرض متى تحققت لها شروط سنة اهلل «))).

))) نفسه، ص: 7. 
))) نفسه، ص: 95) .
))) سنة اهلل، ص: )).
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هذا اليقين الصادق، وهذه الثقة الثابتة يف موعود اهلل عز وجل، شكال حقيقة راسخة 
يف تصور األستاذ عبد السالم ياسين لمستقبل األمة، وهو تصور يعرب عن سعة األفق 
اإليماين والفكري للرجل، الذي استطاع أن يصرخ بملء صوته بما ظل حبيس حناجر 
الكراسي والمناصب، وإما  السلطان، وإما خوفا على  إما إرضاء ألصحاب  اآلخرين 
فهما سطحيا أو قاصرا أو ملغوما لنصوص صريحة قطعية الداللة تقيم حدودا واضحة 
جلية بين الخالفة والملك، وتحدد مدة الخالفة بدقة متناهية، وتنبئ بأن األمة - رغم 
على   - واالستباحة  والذلة  والتشرذم  التبعية  مشاهد  وكل  والذيلية  الغثائية  صور  كل 

موعد مع العزة المستعادة مع الخالفة على منهاج النبوة. 

ة  ي ب ي ة غ ي ان م ني إي ة ... وع ب راق ني م خ: ع اري ت ىل ال ان ع ن ي 2 - ع

كتاباته  خالل  من  فرسم  الرباين،  الموعد  لهذا  تصوره  تأثيل  يف  الشيخ  اجتهد  لقد 
التاريخ كبيرة يف صياغة  استفادته من  الموعد، وكان  لهذا  تنزيال  الخطوات اإلجرائية 
مشروعه الفكري اإلصالحي، فقد اعترب التاريخ أساس كل فهم وبناء سليمين، يقول: 
الخالف  وأهداف  ومعركة  اتجاه  نفهم  ولن  نعيشه،  الذي  التمزق  أسباب  نفهم  »لن 
االنشقاقات  إلى  بالنظر  إال  والصوفية  السلفية  بين  ثم  والشيعة،  السنة  بين  المذهبي 
للوحدة  الرجوع  ننشد  ومادمنا  الموحد...  األمة  جسم  على  طرأت  التي  الرئيسية 
األخوية العضوية فلننظر إلى الطريق من أين تشعبت«)))، ويقول يف سياق آخر: »سيبقى 
تلك  أبعاد  ندرك  لم  إن  التشويش  غاية  األمة ومستقبلها مضببا مشوشا  فهمنا لحاضر 
ميز  ما  أهم  ولعل  التاريخي«)))،  مسارنا  على  وآثارها  الكربى(  )التاريخية  األحداث 
تكون  أن  يمكن  ال  للتاريخ  الرؤية  أن  اعترب  فقد  التوازن،  خاصية  هو  للتاريخ  تصوره 
مستقيمة وصحيحة و كاملة، والنظرة ال تكون إال عوراء إن لم تتم وجوبا بعينين اثنتين: 
يف  اهلل  ناموس  تقرأ  التي  العين  تزيغ  »ال  يقول:  غيبية،  إيمانية  وأخرى  مراقبة،  واحدة 
للتاريخ  اإليمانية  القراءة  فخاصية  اإللهي«)))،  القدر  مواقع  تقرأ  التي  بالعين  التاريخ 

))) العقل والنقل واإلرادة أو أزمة منهاج، عبد السالم ياسين، مجلة الجماعة، ص: 8).
))) نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 7).

))) نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 8). 
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أهنا تنطلق من الغيب، الذي أخرب به الوحي قرآنا أو حديثا، ثم تنطلق تحلل معطيات 
نبوية: عين على الوحي هتتدي به ألنه حق، وعين على  بأدوات قرآنية وعيون  الواقع 
الواقع تفحصه، فإذا المستقبل -وهو غيب- ينجلي أمام بصيرة القلب كأنه رأي العين، 
إهنا ال تقف عند األحداث والوقائع لتقول بأن التاريخ قضاء وقدر فقط، بل تستحضر 
»أما  العوامل  ومختلف  والعلل،  المادية  األسباب  كل  وتحليلها  وتفسيرها  قراءهتا  يف 

المؤمن بقضاء اهلل وقدره فينظر يف األسباب الظاهرة«))). 

هذا المنطلق اإليماين الذي ال ينفي العوامل المادية، وال يسقط يف مستنقع التواكل 
والخرافية، جعل األستاذ يصوغ مستقبل األمة على شكل خطوات ومراحل اعتربها من 
مهمات جند اهلل، وجند اهلل يف التصور المنهاجي هم أولئك المؤمنون الصادقون الذين 
المتواصين  المؤمنين  وجهاد  اهلل،  طاعة  على  تستقيم  »كي  النفس  جهاد  بين  جمعوا 
المرتاحمين إلقامة دين اهلل يف األرض«)))، وهم أولئك الذين »يكونون مع الحق ال مع 

الهوى. والحق القيام بتجميع طاقات المسلمين ال بتبديدها«))). 

ة  وارث ة ال الف خ ني إىل ال م ل س ة امل اع م ن ج اء: م ن ب ادة ال ة إع ي ج ي رتت 3 - اس

يرى األستاذ ياسين أن إعادة البناء يجب أن تتم من تحت ألن »البناء ال يمكن من 
أعلى«)4)، كما يذهب إلى »أن أنسب إطار للتنظيم هو القطر كما صاغته الفتن التاريخية 

و كما تحكمه الدويالت القومية«)5)، ومن ثمة فإن اسرتاتيجية إعادة البناء تتمثل يف: 

أ - تأسيس جماعة المسلمين:

أول خطوة يقرتحها هو تأسيس الجماعة المجاهدة، وبعد استقراء ما ورد يف كتاب 
يؤكد األستاذ مشاطرته  الناجية«  »الجماعة  تعريفه  الشاطبي حول  »االعتصام« لإلمام 

))) سنة اهلل، ص: )).
))) المنهاج النبوي، ص: 4).

))) نفسه، ص: 5) .
)4) نفسه.

)5) المنهاج النبوي، ص: 5).
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االعتبار  وأن  العامة،  لقيادة  المتصدرون  العلماء  هم  المسلمين  جماعة  أن  »من  رأيه 
األول لهم والسواد األعظم لهم تبع«)))، ويؤكد تبنيه هذا الرأي مستحضرا الجماعة/

يقودها  جماعة  »نلتمس  واألنصار  المهاجرين  من  النبوة  عهد  على  بنيت  التي  المثال 
واألنصار  المهاجرون  كان  كما  مجندون  جامعون  ومجاهدون  مجتهدون  علماء 
أن  يجب  الذي  الرئيس  والشرط  التميز،  يف  المعتمد  والمعيار  مجندين«)))،  جامعين 
يتوفر يف هذه الجماعة هو أن تدفع » العجلة نحو مستقبل وحدة الجماعة واإلمامة على 
النبي عليه الصالة والسالم  بناها  التي  صعيد األمة »)))، وعلى غرار الجماعة األولى 
على أسس المحبة واألخوة واإليثار، يجب أن تكون هذه الجماعة على درجة كبيرة من 
القوة والفاعلية والتماسك، تربطها ضوابط الوالية الجهادية يسميها األستاذ »النواظم 

الثالث«:
») - الحب يف اهلل والبغض فيه. هذا هو المعنى القلبي للوالية.

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

الخطة تالعامة. 
) - الطاعة للقيادة. وهذا معناها وشرطها العملي التنفيذي الجهادي.«)4).

فهذه »ثالث نواظم ال تقوم إحداها مقام األخرى، وال يقوى جسم إسالمي على 
جهاد إسالمي إال هبا«)5)، ويف حالة تعدد التنظيمات اإلسالمية داخل قطر واحد، فإن 
الحل يكمن يف السعي لالنخراط يف جبهة واحدة »فال يمنعن تعدد الجماعات يف القطر 
للتنسيق  الشيخ ياسين ثالث قضايا  الواحد من الزحف يف جبهة اتحادية«)6)، ويقرتح 

))) جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 78.
))) نفسه.

))) نفسه، ص: 80 .
)4) نفسه.

)5) المنهاج النبوي: ص: 85. 
)6) جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 85.
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الهمم،  وترفيع  النفوس،  هتذيب  »قضية  المستقبل:  أفق  يف  اإلسالمية  التنظيمات  بين 
وتصقيل القلوب«))). أما مربرات العمل القطري -يف تصور الشيخ- فألن أهل كل قطر 

أدرى بشعابه وأقدر على تفهم الذهنية المحلية، وعلى مخاطبة الناس بلساهنم.)))
ب - تحرير الدويالت القطرية تدريجيا:

لن تتحرر هذه الدويالت إال بوصول جند اهلل إلى الحكم، لذلك يؤكد األستاذ أن 
تربية الجماعة وتنظيمها وزحفها يف مدافعة الباطل يكون هبدف الوصول إلى الحكم، 
 ،(((« الحكم  على  لالستيالء  األرضي  الزحف  هو  المباشر  الهدف  ليكن   « يقول: 
والوصول إلى سدة الحكم لن يكون بمعجزة من السماء، بل البد من الجهاد الدؤوب 

المتواصل لكسب ثقة الشعب ووالءه ونصرته لإلطاحة بدولة الباطل. 
ج - توحيد األقطار اإلسالمية:

الوحدة،  برنامج  يف  جميعها  تنخرط  اإلسالمية،  لألقطار  التدريجي  التحرير  بعد 
أن  إلى  التحرير  بعد  استقاللها  وبقائها على  واحدة،  تحريرها واحدة  مناص من  »فال 
يتم تسليكها تدريجيا يف سلك الوحدة«)4)، وهو أمر يستدعي »هتيء الفكر، واالجتهاد، 
المؤمنون  فيلتقي  األقطار،  فيه  تتحرر  ليوم  الحكم،  منهاج  والتنظيم،  الرتبية  ومنهاج 

ويتدرجوا لوحدة االندماج«)5).

د - الخالفة الوارثة:

ياسين  األستاذ  يقول  الغاية/الوسيلة،  هذه  لبلوغ  واإلرادة  والعقل  القلب  يتفاعل 
بعلمها،  والعقل  بنورها،  القلب  يستنير  الشرعة،  قواعد  من  المنهاجية  خطانا  »تنطلق 
والنظر بمفاهيمها، واإلرادة بحافزها وداعيها وندائها، لنقتحم العقبة إلى اهلل عز وجل. 

))) نفسه، ص: )8.
))) جماعة المسلمين ورابطتها، ص: )8.

))) المنهاج النبوي، ص: 6). 
)4) جماعة المسلمين ورابطتها، ص: 84.

)5) المنهاج النبوي، ص: 6). 
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تحقق  وبعد  األفق«)))،  هي  النبوة  منهاج  على  والخالفة  نعمل.  وهكذا  نفكر  هكذا 
باجتماع  عليهم  خليفة  ينصبوا  أن  العالم  يف  المؤمنين  على  »يجب  النبوي  الموعود 
أولي األمر من رجال الدعوة والدولة اإلسالميين«)))، وعندئذ »يمكن لألمة الموعودة 
بالوراثة واالستخالف يف األرض أن تبلغ رسالة اهلل للعالمين تحقيقا لوعد اهلل حيث 
ِه﴾ )التوبة، )) («))).
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ة:  دة األم ة ووح وارث ة ال الف خ ي: ال ج ي رتات ق اإلس 4 - األف

مستقبل  األستاذ  يستشرف  الرسول،  أسسها  بنى  التي  األمة/النموذج  غرار  على 
لهذه  تقوم  ولن  طارئ،  داء  والتشرذم  والفرقة  أصل  الوحدة  ألن  موحدة،  أمة  األمة 
من  وانطالقا  فرضا،  عليها  فرض  الذي  التجزئة  واقع  من  تتخلص  لم  ما  قائمة  األمة 
هذه الحقيقة تبدو تجديد الشيخ بخصوص »مقاصد الشريعة« التي ظلت عرب عصور 
الفقه المتوراث محصورة يف الكليات الخمس المعروفة، وكان علماء األمة يتناولوهنا 
النسل،  وحفظ  العقل،  وحفظ  النفس،  وحفظ  الدين،  حفظ  فيقولون:  الحفظ  بصيغة 
وحفظ المال، ويؤكد الشيخ أن اللحظة التي عاشوها كانت تسمح لهم بذلك، إذ كان 
لهم حينئذ »ما يحفظ من كيان مستقل له حرمته، » ويف ظله كانوا يحتضنون ما تبقى 
متماسكا من عرى اإلسالم«)4)، كما أهنم كانوا ينطلقون »من موقع استعالء حضاري، 
ما  حفظ  كان  لذلك  نموذجه،  بتفوق  عليهم  يصول  معنوي  تحد  أي  أمامهم  يكن  لم 
عندهم غاية سؤلهم«)5)، غير أن واقع األمة يختلف اليوم تمام االختالف عن واقعها 
العلماء على حفظه،  كان يحرص  مما  الكثير  األمة  من  »فقد ضاع  باألمس،  المشرق 
فيلزم بمقتضاه اختالف أحكام عالج هذا الواقع، والتماس المناسب المالئم لحاله، 

))) العدل، ص: 4) .
))) المنهاج النبوي، ص: 6). 

))) نفسه.
)4) يف االقتصاد، ص: 54، وينظر أيضا ص: 95.

)5) نفسه، ص: 98.
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الحفظ«)))،  صيغة  من  بدال  الطلب  بصيغة  التعبير  األساس  هذا  على  األستاذ  فاقرتح 
ويجعل على رأس المطالب، مطلب وحدة األمة، يقول: »لم يذكر علماؤنا السابقون 
أثناء حديثهم عن مقاصد الشريعة هذا المقصد الجامع. أما يف زماننا، وقد نشبت فينا 
مخالب الجاهلية واألنياب، فنشعر بضرورة استعادة الوحدة شعورا عميقا. إهنا مسألة 
المقاصد وشرط تحقيقها«)))، وذلك ألن بيضة اإلسالم كانت  أم  حياة أو موت. إهنا 
محفوظة، وألن وحدة شوكة وسلطان المسلمين كانت قائمة على رقعة دار اإلسالم، 
أما اليوم فقد »أصبحت الفرقة هي األصل، والوحدة حلما ضائعا أو مطلبا معجزا أو 
قضية غير ذات موضوع«)))، فرقة تجسدها »دويالت الجرب التي تبيعنا جملة وتفصيال 
المهين  العيش  بيتها وال سقفها وال سالحها وال تستمر يف  للجاهلية ال تعتربها األمة 
تحت وطأهتا إال مكرهة كارهة مستعيذة باهلل من الشيطان الرجيم«)4). اليوم وقد تحولنا 
إلى أشالء ومزع داخل أقفاص الدول القطرية صنيعة االستعمار الغربي، فإننا »نأمل أن 
يبسط اهلل لنا مجاال واسعا بأن يرفعنا إلى المنطلق األول إزاء القرآن الحاكم ننظر من 
أعلى لنتبين أهمية الوحدة التي ال تمكن إال بالحكم الشوري الضامن وحده أن يسود 

العدل  واإلحسان«)5).

إنه ال شرعية للحديث عن الخالفة يف ظل هذه الحدود القطرية، لذلك فإن البداية 
تكون بتحرير هذه األقطار من قبضة حكام الجرب، بتفتيت حدودها التاريخية والنفسية 
والجغرافية والذهنية والقومية بينها، ألن الخالفة حصاد جهاد أجيال عرب خط متدرج، 
تبدأ  االقتصادي  وبالدمج  ليعانق سابقيه،  تحرر  قطر  يسعى كل  التحرير  »مراحل  ويف 
األخوي  البناء  يتم  أن  إلى  واالجتهاد،  الفكر  موازين  وتوحيد  بالتفاهم  ثم  المعانقة، 

د.  ياسين،  السالم  عبد  األستاذ  عند  القرآنية  الكليات  ضوء  يف  والمقصدي  األصولي  الرتاث  مراجعة   (((
نظرية  يف  الكريم  القرآن  مركزية  موضوع:  يف  األول  الدولي  العلمي  المؤتمر  أعمال  )كتاب  رفيع،  محماد 

المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين( ج )، ص: 8)). 
))) نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 55 .

))) اإلحسان، ص: ) /))5.
)4) نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 55. 

)5) نفسه، ص: 56. 
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تجربة  وما  األمم،  تجارب  من  باالستفادة  تسمح  اإلنسانية  والحكمة  العضوي«)))، 
والصراعات  الخالفات  كل  طوت  التي  التجربة  هذه  ببعيدة،  منا  األوروبي  االتحاد 
استفادة  بعض،  إلى  الدول  بعض  تشد  أواصر  عن  تبحث  وطفقت  طيا،  والنزاعات 
نسعى  فإننا  لذلك  المستقبل،  هبا  يحبل  متغيرات  لكل  وتحسبا  التاريخ،  أخطاء  من 
»لبناء وحدة المسلمين لبنة لبنة وقطرا قطرا حتى يستوي الصرح يف مدى نستقبله وال 
ضرورات  يف  المتجلية  الخفية  اهلل  ألطاف  إليه  وتدفعنا  بإيماننا،  إليه  نندفع  نستعجله، 

السياسة واالقتصاد والتكتل الالزم لخوض غمار العصر«))).

هذه الوحدة المطلوبة هي األصل الذي يرسمه الشيخ رحمه اهلل هدفا وغاية تسعى 
»جماعة المسلمين« يف حركتها الجهادية الستعادته، ويشبه يف هذا السياق األمة بأرض 
تعرضت لزلزال »وما َمَثُل هذه األمة يف تفرق أقطارها ومذاهبها إال كمثل أرض واسعة 
لغُة  فاختلفت  العهد  وطال  نار.  من  بحاٌر  بينها  تفصل  ُجُزرًا  فانشقت  زلزاَلها  ُزلِزَلْت 
السكان، وذوُق الطعام، ولوُن الحياة. ونِسَي الناس ما كان لهم من وحدة إال حكماُء 
الزلزال، ويبشرون بعودته، ويسعون لتجديده«)))، وهذا ما  يْذُكرون العهد األول قبل 
يستوجب على العلماء والدعاة العاملين يف حقل الدعوة اإلسالمية الراشدة المستنيرة 
ال  أجيال  جزيرة  كل  يف  نشأت  »قد  أنه  وذلك  وبالثبات،  وبالحكمة  بالتدرج  التحلي 
المتكسر. فهي تحارب  الوجود  ما سوى  أن تسمع  الزلزال، وال تحب  قبل  ما  تعرف 
يجَمْع حكماُء كل جزيرة جهود  لم  إن  أفرأيت  الزلزال.  قبل  لما  وتكيد كلَّ من يحن 
الجُزر  تحرير  األغالل  تحت  وهم  يستطيعون  أكانوا  أوال  الجزيرة  لتحرير  أنصارهم 

األخرى، وإطفاَء النار، وَرْدَم الفجوات؟«)4).

أن  على  األستاذ  يلح  التاريخي  لمآلها  وبالنظر  األمة،  وحدة  أصل  من  وانطالقا 
الوحدة المقصود بناؤها » ال تكون إال بالحكم الشوري الضامن وحده أن يسود العدل 

))) المنهاج النبوي، ص: )9).
))) اإلحسان، ) /6)5.

))) جماعة المسلمين ورابطتها، ص: )8 .
)4) نفسه، ص: )8 .
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واإلحسان«)))، غير أن تحقيق هذا المقصد العزيز يف نظر األستاذ رهين بتحقيق مقاصد 
شرطية دوهنا، وهي دولة الخالفة التي تمثل اإلطار العام الناظم للوحدة، لذلك سماها 
الوسيلة  إلى  تدرج  ثم  المقاصد)))،  أم  األمة  وحدة  سمى  كما  المقاصد)))  أبا  األستاذ 
الشرطية لتحقيق المقصدين وتنفيذهما ممثلة فيما سماه »إنشاء جماعة منظمة تكون 

دعوة تؤسس دولة الخالفة«)4)، وذلك »على صيغ تدريجية حسب اإلمكان«)5).
ويرصد األستاذ الوحدة من خالل بعدين اثنين: 

إذ  باالقتصاد،  يعترب األستاذ أن تحقيق وحدة األمة رهين  باالقتصاد:  التوحيد   -  (
من  و  ِخربًا«)6)،  االقتصادي  األساس  كان  إن  المسلمين على وحدة  يجتمع هم  »لن 
اللوبيات  قبضة  من  وتحريرها  األمة  ثروات  تجميع  االقتصادية  الوحدة  مقتضيات 
االقتصادية العالمية التي يسيل لعاهبا وهي تتنافس على آبار النفط المتمركزة يف أراض 
يعاين أغلب سكاهنا من الفقر المدقع، كما أهنا َصد ووقوف يف وجه الرأسمال األجنبي 
أنيابه وهو »يستغل حاجتنا الماسة ألموال نستثمرها يف غياب أموال  الذي يكشر عن 
المسلمين المهّربة والمنهوبة لكي يبني هناك ولكي يخدم الشركات األمهات، ال يهمه 

مما يجري هنا إال الربح العاجل«)7).
هذا  فإن  األمة،  وحدة  أساس  االقتصاد  كان  إذا  وبالمحبة:  بالقوة  التوحيد   -  (
األساس البد له من أسس أخرى تسنده وتعضضه، وتتمثل يف المحبة والقوة متكاملتين 
األمة ككل جماعة  األولى لوحدة  النواة  التي تشكل  المسلمين  متالحمتين، فجماعة 
التي  المحبة  بمغناطيسية  المتمتعون  »المؤمنون  إهنم  أفرادها،  بين  المحبة  على  تقوم 
قبيل  من  »ليست  التي  الَوالية  آصرة  بينهم  تربط  مؤمنون  وتحبب«)8)،  وتيسر  تجُلب 

))) يف االقتصاد، ص: 78.
))) نفسه، ص: 09).

))) نفسه، ص: 77.
)4) نفسه، ص: 09).
)5) نفسه، ص: 9)).

)6) العدل، ص: 6)).
)7) نفسه، ص: 0)).

)8) العدل، ص: 49).
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إضافة سياسية أو قرابة َنَسبِية ُتْلِحق هؤالء بأولئك. بل هي ُلحمٌة عَقدية وروح سارية 
ُق هذا  وتناصر واجب. ال يتم إيمان أحد بدون تغلغل هذه الَوالية يف كيانه القلبي، يصدِّ
التغلغَل الفعُل والمشاركُة وااللتزام الجهادي بالنفس والمال«)))، وعندما تسري روح 
المحبة بين المؤمنين، يكون للقوة دور الردع من أجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل، 
ويكون للسلطان دور حماية الدعوة، ألن اإلسالم يف حقيقته »دعوة ودولة، يخُدم وازع 
السلطان وازع القرآن، ويسير يف ركابه. يلَتّم شمل األمة يف مركزها بالمحبة األخوية، 

ويشتد ساعدها بقوة الدولة الحافظة القوية األمينة«))).
والقدرة  والتدبير  والنصرة  والقرب  المحبة  معاين  من  تكتنزه  ما  بكل  الَوالية  إن 
والفعل والصداقة واالعتقاد واجبة بين المؤمنين، إذ »هي اللحام الكلي الجامع لوحدة 
عنه،  المتناهين  بالمعروف  المتآمرين  بالقرآن  المخاطبين  الرسالة  حاملي  المؤمنين 
المعروف وإحقاق الحق بعد دحض  تنفيذ  القائمين على  الناهين،  به غيَرهم  اآلمرين 
 

ُ
ِمَنات

ْ
ؤ ُ  َوالْ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ الباطل وإزهاق المنكـر، ذلك أمر اهلل عز وجل أنزله إلينا يف قوله: ﴿َوالْ

 
َ
ة

َ
ك الزَّ  

َ
ون

ُ
ت
ْ
َوُيؤ  

َ
ة
َ
ال الصَّ  

َ
َوُيِقيُمون ِر 

َ
نك ُ الْ َعِن   

َ
ْون َ ْ َوَي�ن ْعُروِف  َ لْ �بِ  

َ
ُمُرون

أْ �يَ َبْعٍض  ْوِلَياء 
َ
أ ْم  ُ ُ َبْع�ن

﴾ )التوبة /)7(«))). ٌ نٌ َحِك�ي َ َعِز�ي  اللّ
َّ

ُ ِإن ُهُم اللّ ُ�َ ْ  َس�يَ
َ

ـِئك
َ
ْول

ُ
ُ أ َ َوَرُسولَ  اللّ

َ
َوُيِطيُعون

التمكين  مقصد  استحضرنا  إذا  شرطي  مقصد  مجرد  األمة  وحدة  مطلب  ويبقى 
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النبوي: »مثل المؤمنين يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«)4).

))) نفسه، ص: 44).

))) نفسه، ص: ))).

))) نفسه، ص: )4).
)4) صحيح مسلم، شرح النووي، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 

رقم الحديث: 66، المجلد: 8، الجزء: 6)، ص: 5)).
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ة:  رق ح ة م ق ل ة ق ل ئ 5 - أس

القاسم  األستاذ، ولعل  يطرحها  نفسه  الوقت  قلقة محرقة ومشروعة يف  أسئلة  هي 
المشرتك بينها استشراف مستقبل األمة، يقول: » السؤال المطروح على فقه التجديد 
القلوب، وعلم  اإليمان يف  نربي  والتنظيم هو: كيف  الرتبية  النبوي يف  المنهاج  وعلى 
الجهاد يف العقول، ودراية التحرك بين الناس، وطلب الشهادة يف سبيل اهلل مع الصف 
وبنظام الصف ؟))) و يقول يف سياق آخر: » واليوم ما سبيل جمع ما أصبح شتيتا ؟ ما 
منهاجه؟ )...(فماذاتجمع ؟ وكيف تعود باألمة لوحدة المنهاج النبوي وتماسك األمة 

وأُخوة اإليمان والعزة على األعداء ؟ »))) 
 يف معرض اإلجابة على هذه األسئلة يقرتح األستاذ مشروعا يف الدعوة والتغيير، 
لبناته  وتتماسك  واحدة،  بوتقة  يف  وحداته  وتنصهر  واحد،  ناظم  خيط  حباته  ينظم 
وترتابط، مشكلة صرحا جهاديا حركيا تربويا فكريا متكامال واحدا، تنبض يف أعماقه 
روح تجديدية واحدة تدل على سعة علم صاحبها، وعمق وأصالة تحليالته، وصدق 

وقوة اقرتاحاته. 

ة:  ل األم ب ق ت س ة وم ب ق ع ام ال ح ت 6 - اق

 يستلهم األستاذ ياسين عبارة »اقتحام العقبة« من خالل تأمله وتدبره سورة »البلد« 
يقول: »هذه العبارة لم آخذها صدفة، إنما توفيق اهلل عز وجل سبق، فإذا بالعبارة حبلى 
بكثير من العلم. فعل االقتحام سبق ذكر العقبة«)))، وألهنا كذلك فإن األستاذ يعتربها 
الذي  الجماعي  الشمولي لمستقبل األمة يف إطار الخالص  يبني عليه تصوره  مفتاحا 
ال ينفصل وال يمكن أن يتحقق إال بتحقيق الخالص الفردي، فهما معا وجهان لعملة 
واحدة، يتفاعالن عرب سعي الجماعة المجاهدة الساعية للتغيير، فـ »اقتحام العقبة إذن 
تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها حتى يتم االقتحام. حركة الفرد المؤمن 
يف سلوكه إلى اهلل عز وجل، وحركة الجماعة المجاهدة يف حركتها التغييرية، وحركة 

))) المنهاج النبوي، ص: )).
))) القرآن والنبوة، ص: 7) - 8).
))) مقدمات يف المنهاج، ص: 5). 
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األمة يف مسيرهتا التاريخية«)))، ويؤكد أن العبارة تملك قدرة آسرة على اختصار النظرية 
الجهادية التغييرية كلها، يقول: »المنهاج النبوي أجملناه يف هذه العبارة "اقتحام العقبة 
إليه، صعدا  العبارة تحرك سالك إلى مسلوك  الّله عز وجل"، فأول ما نفهمه من  إلى 
وارتقاء. تقرب العبد إلى ربه. فكل ما يصرف العبد عن هذه الوجهة، أو يعرقل هذه 
الحركة، أو ينسيها أثناء السير، أو يذيبها يف االنتشار الفكري والشغل الجماعي، خطر 

يهدد عملنا بالسطحية، ثم بالغفلة، ثم باالنحراف«))).

إذا كانت عبارة »اقتحام العقبة« تشكل عمق وجوهر استشراف مستقبل األمة يف نظرية 
المنهاج النبوي، فإن »الرتبية« تعترب المفتاح الذي تفتح به أبواب هذا االقتحام بكافة 
أشكاله وبمختلف مستوياته، كما تعترب ثابتا من ثوابت هذه النظرية، والرتبية المقصودة 
هي »تخاطب أعمق ما يف اإلنسان وهو شعوره بالخواء والعبث ما دام بعيدا عن اهلل. ثم 
ترفعه يف صحبة المؤمنين المتواصين الصابرين المرتاحمين إلى طلب أسمى غاية وهي 
ليس  اإليماين اإلحساين  االلتزام اإلسالمي  الميمنة.  اهلل واالستواء مع أصحاب  وجه 
فيريد  المؤمنين  مع  الدخول  أما  الفكر.  لرتبية  إال  يحتاج  فهذا ال  السياسي.  كااللتزام 
اندماجا عاطفيا وفكريا وحركيا يف جسم الجماعة، اندماجا ال ينقطع بانتهاء الحياة الدنيا 
للجماعة  أن يسلم وينضم  بعد  األبدية. مصير اإلنسان األخروي  الحياة  إلى  يمتد  بل 
مرتبط بمصير الجهاد الجماعي. فمن اقتحم كل العقبات التي تحول بينه وبين نصر اهلل 
تعالى بالمال والنفس كان من أصحاب الميمنة واستحق جزاء المجاهدين«))). ولذلك 

فإن »الرتبية ثم الرتبية ثم الرتبية هي المطلب المحوري  لألمة«)4).

إن المنهاج النبوي ضرورة باعتباره الفقه الذي »يطلب إليه أن يتناول كليات الرتبية، 
وكليات الجهاد، بما يف ذلك تنظيم حزب اهلل بما يضمن إحياء رجال ونساء، وإحياء 
المؤدي  العقبة-  الصاعد عرب  الطريق  -على  النبوي  المنهاج  الكل على  أمة، وتحريك 

))) مقدمات يف المنهاج، ص: 6). 
))) نفسه، ص: 50 - )5. 

)))المنهاج النبوي )) .
)4) سنة اهلل، ص: 47.
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للخالفة اإلسالمية بالنسبة لألمة ولرضى اهلل يف الميمنة بالنسبة لكل مؤمن ومؤمنة«)))، 
وباعتباره اإلطار »الذي يربي اإلنسان انطالقا من كبده الفردي والجماعي، ويرفعه مع 
الجماعة إلى قمة العقبة، إلى حيث ينال رضى اهلل دنيا وأخرى. تصعيد الهمم والجهود 
المرجوة«)))،  وثمرته  النبوي  المنهاج  مهمة  هما  الجهاد،  مستوى  يف  لتكون  وتعبئتها 
عن  نبحث  »فنحن  معا،  الخالصين  لتحقيق  النبوي«  »المنهاج  على  الكامل  فالرهان 
المنهاج النبوي المتصل سندا علما وعمال، تربية وتوفيقا، نبحث عن المنهاج النبوي 
متالزمان كما  النصر. سلوكان  وفتح  السالك،  المؤمن  بصيرة  فتح  بالفتحين،  الكفيل 

كان سلوك الصحابة األبرار«))).

ويجمل األستاذ العقبات الواجب على جند اهلل اقتحامها يف ثالث: 

إلى  ينظرون  الذين  المهزومة  النفوس  أصحاب  ذهنية  إهنا  الرعوية:  الذهنية   -  1
والعطاء  المشاركة  من  يمنعهم  حاجزا  يقف  ما  وهذا  وتشاؤم،  يأس  نظرة  المستقبل 
والخوض يف غمار الفعل والتدبير اإليجابيين، وهذا ما يجعلهم ينتظرون دائما أن ُيْفَعَل 
يدبروا)4)، ومعلوم أن هذه  أن  يقدرون  ُيَدبَِّر لهم غيرهم وهم ال  يفعلوا، وأن  هبم وال 

السلبية تخالف أصال ثابتا من أصول نظرية المنهاج النبوي أال وهو استقالل اإلرادة .

2 - األنانية المستعلية: ويتعلق األمر بالفئة التي حصلت منافع شخصية، وحققت 
مآرب ذاتية، فوجدت نفسها حبيسة مصالحها، ملزمة بالحفاظ عليها »يعوق أصحاهبا 
عن اقتحام العقبة امتالء مما هم فيه وطلب المزيد مما هم فيه«)5)، هكذا يصاب هؤالء 
بطول األمل، ويحرمهم حرصهم على المتاع الزائل من التشوف إلى مقامات القرب 
نصرة  على  قدرة  وال  للنفس،  تزكية  فال  النور  عن  قلوهبم  تنطمس  إذ  تعالى،  اهلل  من 

قضايا  األمة. 

))) المنهاج النبوي، ص: )).
))) نفسه.

))) نفسه، ص: 6)).
)4) نفسه، ص: )). 

)5) اإلسالم والقومية العلمانية، ص: 54).
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خاضعا  منقادا  وتجعله  حريته،  اإلنساَن  تفقد  التي  القوة  إهنا  الجارفة:  العادة   -  3
التبعية »المانعة  التبعية العمياء لكل ما ألفه الناس وتعودوا عليه، إهنا  متماهيا مع تيار 
لنا أن نعرف معروفا بميزان الشرع، أو ننكر منكرا يذمه الشرع«)))، والنفوس تنفر أشد 
الرتيبة  اليومية  الحياة  دوامة  يف  صاحبها  تغرق  إهنا  العادة)))،  عن  اإلقالع  من  النفور 
ويعسر عليها أن تنفلت من تأثير العادة المهيمنة عليها بغير اقتحام يتحول به زمن العادة 

إلى زمن عبادة. 

يتقاطع يف »اقتحام العقبة« الخالص الفردي بالخالص الجماعي، و يستحيالن معا 
بالنتيجة، ذلك أن تحقق  بالثاين ارتباط السبب  إذ يرتبط أولهما  وجهين لعملة واحدة 
الفرد  أن  الشرط األول لسبب واضح هو  بالضرورة تحقق  الثاين يستوجب  الخالص 
هو الذي سيسعى لتحرير مجتمعه. إنه جهاد مزدوج ينطلق من الذات ويبدأ هبا لينتقل 
إذا  معنى  الجهاد  لهذا  يكون  ولن  ويزاحمهم،  يدافعهم  األعداء  يزاحم  المجتمع  إلى 
األستاذ  يقول  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  من  وقوته  وحركته  ودمه  روحه  استقى 
إسالمية  تكون  ال  وإنجاز،  تخطيط  وكل  حركة،  وكل  وتربية،  تعليم  »فكل  ياسين: 
من  صحيح  لنقل  واالستجابة  الموافقة  ورسوله.  اهلل  ألمر  واستجابتها  بموافقتها  إال 
باب  بإرادة جهادية«)))، والرتبية اإليمانية  كتاب وسنة يجتهد يف إطارهما عقل عالم، 
الرجولة وسلم الجهاد فـ: »على نجاحها يتوقف ميالد المسلم إلى عالم اإليمان، ثم 
نشوءه فيه وتمكنه ورجولته، وال جهاد بال تربية، وال يكون التنظيم إسالميا إن لم تكن 
الرتبية إيمانية.«)4)، وانطالقا من ذلك يحدد للرتبية المنهاجية شروطا ثالثة: الصحبة 

والجماعة/الذكر/ الصدق)5).

والمقتصر  بالنفس  الخاص  الفردي  نطاقها  من  الرتبية  مفهوم  المنهاج  نظرية  تنقل 
على الهم األخروي، والذي ميز فرتات طويلة من تاريخ العض والجرب إلى المدلول 

))) المنهاج النبوي، ص: )). 
))) سنة اهلل، ص: 4).

)))المنهاج النبوي، ص: 4).
)4) نفسه، ص: 59. 

)5) نفسه، ص: 59 - )6 .
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النبوة  عهد  يف  المشهودة  فاعليته  للمفهوم  يعيد  الذي  الجهادي  اآلفاقي  الجماعي 
والخالفة الراشدة، فـ »مقاومة داء الوهن يف األمة إنما هو ضرب من العبث إن لم ترس 
يف كيان المؤمن ركائز اإليمان، ودعائم العلم، ومقومات المروءة، وقويمات األخالق، 
األمر  وأولي  ورسوله  هلل  الطاعة  وملزمات  التنفيذ،  وعزمات  النيات،  وُمْخلصات 
القائمين، ترجمة كل هذا تلخصه كلمة تربية، تنشئة أجيال على اإليمان واإلحسان«)))، 
إهنا مناط إكساب األمة »مناعة ضد الرتدي القطري التقسيمي، كما نكسبها منعة ضد 

الحكم االستبدادي، وضد االستكبار، وضد التبذير والظلم«))).

))) اإلحسان، )/ ))5 - ))5 .
))) المنهاج النبوي، ص: )9) .
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خاتمة

فرض علينا البحث يف موضوع األمة اإلسالمية تتبع ورصد المقومات والخصوصيات 
التي ميزهتا ماضيا إبان اللحظة/المثال ممثال يف عهد النبوة والخالفة الراشدة، ثم تلك 
التي َتِسُمَها حاضرا، لنستشرف مستقبلها من خالل مشروع الفكري والرتبوي لألستاذ 

ياسين. ونستطيع انطالقا من هذه الجولة الخروج بجملة من الخالصات: 

ة:  ص ل خ ت س ج امل ائ ت ن 1 - ال

السالِم  َعْبد  األستاذ  عند  النبوي  المنهاج  نظرية  محور  »األمة«  موضوع  يشكل   -
ياسين، هذه النظرية التي كان تأثيلها بلورة وتأسيسا لمشروع وحدة األمة القائم على 

مبدأي: التعارف والتعاون أساسا. 

التناول  بتجاوز  المفكرين  باقي  أطروحات  عن  ياسين  األستاذ  مشروع  يتميز   -
النظري األكاديمي، من أجل تقديم برنامج إجرائي كفيل بوضع النقط عل الحروف، 
يقدم تصوراته ومواقفه هبدف  لم  فهو  بالقصدية  تتسم  األستاذ  كتابات  أن  يعني  وهذا 
الجدال النظري، وال بغرض الرتف الفكري، بل من موقع المؤمن البارِّ بأمته المهموم 
بحالها الباذل الغالي والنفيس يف سبيل إعزاز دينها وتحقيق هنضتها. لذلك كان فكره 

فاعال يف الواقع ومتفاعال معه بشكل دائم. 

- سّخر األستاذ جهدا كبيرا من تفكيره يف محاولة تشخيص واقع األمة بمنظار القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وبمقارنة مع النموذج النبوي والتجربة الراشدية. واعترب 
ن صاحبه من فهم األسباب الحقيقية  أن أي تحليل لهذا الواقع خارج هذا اإلطار لن ُيَمكِّ
للتخلف الخطير الذي تعاين منه األمة أو الوقوف على العوامل المتحكمة يف سيرورته .

- هذا االرتباط المباشر والقوي بالوحي هو سر التفاؤل واالستبشار الذي يميز رؤية 
األستاذ ياسين لمستقبل األمة، وهو سر الثبات الذي وسم مواقفه على امتداد حياته. 

الغيب  من  تنطلق  عين  اثنين:  بعينين  تمت  األمة  لتاريخ  ياسين  األستاذ  قراءة  إن   -
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ر، وعين راصدة للواقع، وهو بذلك يختلف عن قراءات ُأَخَر  المبني على الوحي اْلُمَبشِّ
كثيرة قدمت لموضوع األمة: القراءة المادحة المبجلة جهال أو تجاهال أوتزلفا، القراءة 
تماما،  الغيب  تنكر  التي  للتاريخ  المادية  القراءة  العاجز،  بالحزن والحنين  المحاصرة 

القراءة الغيبية التي تشيع التواكل والخرافية.

- كان التوحيد أساسا يف المفاهيم/المفاتيح عند الشيخ رحمه اهلل، فهو العقيدة التي 
يمكن أن توحد وجدان الخلق أجمعين، فكل األمم مرجعها إليه سبحانه، تعرف ذلك 
واحدة،  أمة  والمؤمنين  النبيئين  فأمة  السالم،  عليه  آدم  من  متسلسل  كميراث  بالفطرة 
لكن الناس يف فرتة جفاف القلوب وضياع بوصلة اإليمان يفرتقون مذاهب ويتقطعون 
أمرهم بينهم، والقراءة التاريخية تبحث يف عالم األسباب وال تنفتح على سننه تعالى 

وآياته الكونية. 

- رسم األستاذ ياسين لمشرعه » المنهاج النبوي » غايتين متالزمتين: غاية إحسانية 
هتم مصير الفرد، وغاية استخالفية هتم مصير األمة قاطبة، غير أنه البد من التنبيه إلى أن 
استعادهتا مكانتها وألقها وعزهتا اليعدو أن يكون بدوره مجرد وسيلة إلى غاية أسمى 
بحار  يف  السادرة  البشرية  إلى  اإلسالم  رسالة  وتبليغ  اهلل،  لدين  التمكين  وهي  وأنبل 

الشقاء والضنك والحيرة بسبب غفلتها عن اهلل عز وجل. 

ة:  ي ل م ع ات ال ق ي ب ط ت ات وال ه وج ت 2 - ال

والعالم  العربي خاصة،  العالم  الدعوة اإلسالمية يف  العاملين يف حقل  - دعوة كل 
اإلسالمي عامة من أجل تدارس الفكر المنهاجي وتفهمه، ومتى تم االقتناع به انخرط 
الجميع يف برامجه الرتبوية والسياسية توحيدا للتصورات، و تكثيفا للجهود، ومراكمة 

للتجارب والخربات .

- إن »الصدمة المفهومية« التي تصيب بعض المخالفين لتصور األستاذ ياسين سواء 
الجدارات  ثقافة  ناتجة أساسا عن سيادة  من داخل الصف اإلسالمي أو من خارجه، 
الحوار  أبواب  فتح  إلى  ندعو  فإننا  لذلك  والتصامم،  المسبقة  الجاهزة  واألحكام 

واالجتهاد إشاعة لثقافة االعرتاف واإلقناع واالقتناع. 
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بنظرية  للتعريف  العربي  الوطن  أقطار  من  قطر  كل  يف  علمية  مراكز  إنشاء   -
المنهاج  النبوي. 

- تخصيص أعداد من المجلة وعقد مؤتمرات لمناقشة وتدارس القضايا والمحاور 
الشورى،  اإلحسان،  العدل،  )الفتنة،  النظرية:  هذه  جوهر  تشكل  التي  والمفاهيم 

االنكسار التاريخي، اقتحام العقبة، القومة...(.

ي:  ث ح ب د ال ه ج ن ال د م زي اج إىل م ت ح ث وت ح ب ا ال اره ي أث ت ا ال اي ض ق 3 - ال

وروحي  )االقتصاد(،  مادي  اثنين:  أساسين  على  األمة  وحدة  تقوم  أن  يجب   -
)المحبة(، وهذا ما عرب عنه القرآن الكريم بمصطلحي )التعارف( و )التعاون(، وهذه 
الثنائية يف حاجة ماسة إلى مزيد من البحث الستجالء أبعادها، وصورها، ومقتضياهتا. 

- تثير نظرية المنهاج النبوي جملة من الثنائيات والقضايا الكربى المحورية، كثنائية 
والجماعة  المسلمين،  العلماء وجماعة  والسلطان، ودور  القرآن  أو  والدولة،  الدعوة 
القطرية والقيادة، والشورى والديموقراطية، والتعددية والمعارضة... وتستدعي كلها 
نقاش  يستسيغها،  أو  يستوعبها  اآلخر  لعل  مختلفة  زوايا  من  وجاد  هادئ  نقاش  فتح 
»دولة  وعالقة  المدين«  »المجتمع  بـ  المسلمين«  »جماعة  عالقة  توضيح  إلى  يسعى 

القرآن« بدولة »حقوق اإلنسان«.
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املصادر واملراجع املعتمدة

1 - كتابات األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل:

- اإلحسان، الطبعة األولى، 998) م. 

- اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، الطبعة األولى 000)م.

- اإلسالم والقومية العلمانية، مطبوعات األفق، الطبعة األولى 000)م.

- إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى 0)4)هـ - 009)م. 

- جماعة المسلمين ورابطتها، الطبعة األولى ))4) هـ - ))0)م. 

- سنة اهلل، الطبعة الثانية 4)4)هـ - 005)م. 

- الشورى والديموقراطية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط )، 996)م. 

- العدل اإلسالميون والحكم، الطبعة األولى، 000)م. 

الدار  األفق،  مطبوعات  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد:  يف   -

البيضاء، الطبعة األولى  995)م. 

- القرآن والنبوة، الطبعة األولى ))4)هـ - 0)0)م.

- مقدمات يف المنهاج، الطبعة األولى 409)هـ  - 989)م. 

- مقدمات لمستقبل اإلسالم، الطبعة األولى 005)م. 

- المنهاج النبوي: تربية وتنظيما وزحفا، الطبعة الرابعة ))4)هــ - )00)م.

- نظرات يف الفقه والتاريخ، الطبعة األولى 989)م. 

- العقل والنقل واإلرادة أو أزمة منهاج، مجلة الجماعة، العدد: 4، سنة 400)هـ. 



149 األمة اإلسالمية بين الماضي والمستقبل يف تصور األستاذ عبد السالم ياسين

2 - كتابات يف موضوع األمة: 

 ،( ط  الرسالة،  مؤسسة  القرضاوي،  يوسف  وهم،  ال  حقيقة  اإلسالمية  األمة   -
))4)هـ - 000)م.

- األمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة يف اإلسالم، منى أبو الفضل، 
مكتبة الشروق الدولية، الطبعة األولى،  6)4)هـ - 005)م. 

- األمة اإلسالمية يف مواجهة التحدي الحضاري عبد العزيز التويجري، منشورات 
رمسيس، الرباط 999)م. 

بيروت،  عمار،  دار  فرحات،  حسن  أحمد  والقرآنية،  العربية  دالالهتا  يف  األمة   -
الطبعة األولى )98)م. 

 ،59 - األمة يف المفهوم اإلسالمي محمد عبد الجبار، مجلة »المنطلق«/ العدد: 
989)م. 

- األمة هي األصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية حرية التعبير الفن، أحمد 
الريسوين، سلسلة »اخرتت لكم 6« / طوب بريس، الرباط، 4)))هـ - 000)م.

دار  الكيالين،  عرسان  ماجد  إخراجها،  مقوماهتا،  مفهومها،  المسلمة:  األمة   -
االستقامة ومؤسسة الريان، الطبعة األولى 995)م. 

- األمة والدولة: جدليات الجماعة والسلطة يف المجال العربي اإلسالمي، الفضل 
شلق، دار المنتخب العربي، الطبعة األولى، )99)م.

- األمة والدولة من القطيعة إلى المصالحة لبناء المستقبل، محمد محفوظ، المركز 
الثقايف العربي، الدار البيضاء، الطبعة األولى 000)م. 

- يف البدء كانت األمة: بين قومية الغرب وأمة اإلسالم، هبة رؤوف عزت، موقع: 
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مدخل

يف  وحدها  اهلل  شريعة  تحكيم  أساس  على  يقوم  البشرّية  للحياة  نظام  اإلسالم  إّن 
يعالج  لم  جميعا  اإلنسانية  الحياة  تنظيم  يتوّلى  وهو  واإلسالم  كّلها،  الحياة  أوضاع 
أّن له تصّورا كّليا  متكامال  يتناولها أجزاًء متفّرقة، ذلك  نواحيها المختلفة جزافا ولم 

عن اإللوهية والكون والحياة واإلنسان.

واألستاذ المرشد عبد السالم ياسين رحمه اهلل لم يشذ عن هذا السياق، ولم يفصل 
بين الوسائل والغايات، كما أّنه لم ير تعارضا بين المادي والروحي يف كيان الحياة ويف 
األهداف  نحو  بجملتها  تسير  كّلية  وحدة  الحياة  أّن  يرى  بل  واإلنسان،  الكون  طبيعة 
يف توافق واّتساق َقدَّ كّل ذلك فيما أطلق عليه المنهاج النبوي، الذي يحيل على أبرز 
اعتمدها  والتي  المعاصر  االسالمي  الفكر  يف  المؤّثرة  والدعوّية  الفكرّية  المشاريع 
الرجل رؤية كّلية متكاملة يف قراءة واقع األّمة االسالمّية وتاريخها ومستقبلها، مثلما 

هو مفّصل ومبثوث يف أعماله وكتبه المتنّوعة. 

وهذه الدراسة محاولة علمّية هادئة هتدف إلى التعّرف على فكر الّرجل الستكناه 
ما ثوى فيه من مرجعّيات ومضامين وأبعاد من خالل المنهاج اإلصالحي الحداثوي 

انطالقا من كتاباته ومؤّلفاته وحواراته ومواقفه ومراسالته.

وكانت المهّمة األولى التي ندبنا أنفسنا للنهوض هبا يف هذه الدراسة ،هي إعادة بناء 
فكر الرجل على ضوء جهاز مفاهيمي سنتتّبع جريانه أّوال من خالل مؤّلفاته، وسنقف 
الكريم والسنّة  القرآن  المؤسس،  النّص  المفاهيم ضمن  انخراط هذه  ثانيا على مدى 
وسلس؟  شّيق  علمّي  أسلوب  يف  وقّدمها  وبلورها  األستاذ  استقاها  كيف  أي  النبوّية، 
وكيف تتبّدى لنا هذه المقاربات من خالل المنهاج النبوي الذي ُيعترب مشروعا مجتمعّيا 

يف بناء الدولة وهنضة األمة؟

وسنجد يف هذا المبحث أقساما ثالثة، أّولها تمهيد بّسطنا فيه بعضا من مصادر المنهاج 
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النبوي ومرتكزاته، وهي مصادر التشريع اإلسالمي وخاّصة األصلّية منها نظرا إلى ما 
تتمّيز به من ديمومة واستمرارّية، ومن هذه  المصادر على الخصوص الكتاب والسنّة 
هما المحوران الجوهرّيان، اللذان تعتمد عليهما بقّية كّل مصادر التشريع اإلسالمي. 
به  يهتدي  للعالمين  نورا  ليكون  اهلل  أنزله  الذي  واألساس  األّول  المصدر  هو  القرآن 
النّاس يف كّل شؤون حياهتم ومعاشهم ومعادهم، والسنّة النبوية هي المصدر الثاين يف 
التشريع واألحكام، بل إّن التدبير يف القرآن والتفكير فيه ال يكون سليما وصحيحا إاّل 
بالتعّرف على معانيه وفهم آياته عن طريق السنّة النبوّية، ذلك أّن السنّة مبّينة للكتاب 
ومفّسرة لمجمله، ومفّصلة ألحكامه، ومضيفة عليه، فهي التي تبّين المراد منه وترسم 
الطريق والكيفّية التي تطّبق أحكامه، فهي تخّصص عاّمه وتقّيد مطلقه، ولهذا فهي تتبّوأ 
المرتبة الموالية له، وتعترب المصدر الثاين ألفكار الرجل يف بناء نظرّية المنهاج النبوي 

بعد القرآن الكريم. 

وثاين هذه األقسام مداره موصول بمضامين المنهاج النبوي، وهي القيم والمبادئ 
التي اعتمدها األستاذ عبد السالم ياسين وجعلها مبثوثة يف كّل كتاباته ومواقفه، هذه 
المبادئ هي األسس النظرّية والقيم التي ترتكز عليها مؤّسسة الدولة، وتنهض عليها 
حياة األمة، ومن أمثلتها الحّرية والشورى والعدل واإلحسان، وهي مبادئ محورّية يف 
النظام السياسي اإلسالمي ال يمكن قيام الدولة دوهنا، تتمّيز بطابع الثبات، أّما التطبيقات 
والممارسات فهي الجانب اإلجرائي يف الدولة، وهي تختلف من دولة إلى أخرى ومن 
التغّير  العصر، فطابعها  الواقع وتفرزها متغّيرات  ينتجها  إلى آخر ألّنها تطبيقات  زمن 
والتبّدل وهذا يفضي إلى داللة جمع وتكامل ال تفرقة وال تناقض بين الثابت والمتغّير.

التي  النتائج  أو  النبوي،  المنهاج  للحديث عن غايات  وثالث هذه األقسام جعلناه 
يروم الرجل أن يحّققها من خالل مقاربته الفكرّية والحضارية والدينّية والسياسّية، من 
ذلك أّن الدولة يف اإلسالم إلهّية المصدر من حيث المبادئ والقيم )الثبات( وخطاهبا 
السياسي عاّم ومفتوح لكّل الناس، أّما شكلها فغير مقتصر على مرحلة تاريخّية واحدة، 
ألّن غايتها اإلنسان الجوهر، لذلك سعت هذه الدولة اإلسالمية إلى تطهير عقله ونحت 

كيانه، وتزكية نفسه وهتذيب أخالقه. 
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األستاذ  فكر  يف  األمة  »وحدة  بموضوع  وهو موصول  بحثنا،  يتنّزل  اإلطار  هذا  يف 
المجدد عبدالسالم ياسين« وهو استقراء وتتّبع وتفكيك وتحليل أكثر من كونه تنظيرا 
ألفكار الّرجل، وقد جعلناه كذلك سعيا منّا إلى تحقيق غايتين على األقّل، إحداهما 
تتمّثل يف العمل على لفت انتباه القارئ إلى ثراء أفكار عبد السالم ياسين ومدى أبعادها 
ومآالهتا باعتباره يروم أن يحّقق مشروعا مجتمعّيا، وأّما الغاية الثانية فعلمّية نطمح من 
خاللها إلى الوقوف على فكر الرجل وما حوته أطروحاته والمقاربات التي يعالجها 

وأبرز مراميها.

نعتقد أّن هذا الرتتيب المنهجي غير كاف للتغّلب على صعوبات الموضوع، ولهذا 
بكّل  وسنحيط  حقه،  الرجل  سنويف  بأننا  الموجزة  الدراسة  هذه  يف  الجزم  نستطيع  ال 
جزئّيات  وبكّل  والرتبوي،  والديني  والسياسي  والحضاري  الفكري  طرحه  جزئيات 
هذه  معظم  بين  ومتداخلة  متشابكة  عناصر  عّدة  فهناك  آنفا،  رسمناها  التي  األفكار 

األفكار، إن لم تكن معّقدة يف أغلب الحاالت.

اآلثار  يف  المطروحة  القضايا  وتبويب  المسائل  هذه  تقديم  يف  المعتمد  منهجنا  إّن 
المدروسة، هو منهج يقوم على تتّبع أفكار األستاذ ياسين واستقرائها بماهي موصولة 
بالدوال والمفاهيم من خالل تحليلها وتوضيحها وبيان مدى تواشجها وانخراطها يف 
بناء الجهاز المفهومي يف نظرية المنهاج، وهو منهج يراعي التدرج وينهض على بناء 
والتعليق على  والتحليلي  التفكيكي  البعد  ثّم  الوصفي  البعد  الحلقات أساسه  مرتابط 
ذلك. وقد عمدنا يف هذا المبحث إلى االنطالق أساسا من نصوص األستاذ المبثوثة 
يف كتبه ومؤّلفاته، نفّككها ونحّللها ونعّلق عليها، وال نحّملها ما قد تضيق به. فماهي 
مصادر نظرّية المنهاج النبوي؟ وماهي أبرز القيم والمبادئ والمرتكزات التي تشّكل 
بناء الدولة، و تسهم يف مقّومات األمة ؟ وماهي النتائج التي يروم الراحل أن يحّققها من 

خالل خطاب األمة و بناء الدولة؟
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أوال - من مصادر املنهاج النبوي

أبرز  وماهي  النبوي؟  بالمنهاج  ياسين  السالم  عبد  واألستاذ  المرّبي  يقصد  ماذا 
المصادر المعتمدة يف بناء المنهاج؟ إّن الباحث يف كتب الّرجل يعثر على أشياء ذات 
بال ومعين ال ينضب من حيث المتن ومن حيث البعد المفاهيمي، وإّننا لن نفهم أهّمية 
ما يدعو إليه من مبادئ وأطروحات ومقاربات، ما لم نكن متفّطنين إلى نوعية وأهمية 
منهاج  كلمة  وردت  وقد  إليه،  يرنو  ما  ليبلغ  به  وتوّسل  الرجل،  وظفه  الذي  المنهاج 
سبعة وسبعين وخمسمائة مّرة يف مدّونته يف سياقات مختلفة ومتنّوعة، وهي سياقات 
َنا 

ْ
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رعة بأّنها ما جاء به القرآن، والمنهاج ما جاءت به السنّة، فالمنهاج على وزن  عنهما الشِّ
مفعال صيغة اسم اآللة مثل مفتاح، فهو آلة للعلم ومرشد للعمل، وآلية من آليات النظر 

والتطبيق العملي للقرآن والسنة النبوية.)))

وقد الحظ المرحوم ياسين أّن الَبون شاسع بين المنهج والمنهاج، فإذا كان األّول 
هو سبيل وكيفّية بشرّية للقول والتعليم والفعل، فإّن المنهاج هو تطبيق ما ورد يف القرآن 
مراحلها  وقاد  الوحي  هبا  جاء  بكيفّية  لتعاليمه،  البشر  وتاريخ  الفرد  حياة  يف  وتجسيد 
موضوع  أّن  على  تآليفه  مختلف  يف  المؤلف  ويؤّكد  والسالم،  الصالة  عليه  الرسول 
المنهاج هو اإلنسان باعتباره إنسانا من حيث مصيره يف الّدنيا واآلخرة، وعالقته بالكون 

وأسراره ونواميسه، ألّنه مجاله الحيوي ومصدر معاشه وعماد بقائه وقّوته))).

ولّما كان المنهاج النبوي على مثل هذه األهّمية أّكد األستاذ ياسين على أّنه ضروري 

))) المائدة، 5/ 48. 
)))  انظر، ياسين )عبد السالم(، مقّدمات لمستقبل اإلسالم، ط)، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 005)، 

ص5).  
)))  انظر، نفسه، مقّدمات يف المنهاج، ط)، دار األفق، الدار البيضاء، المغرب، 989)، ص5). 
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الخّطة  لرسم  ضرورّي  المستقبلّية،  النظرة  لفتح  ضروري  والواقع،  التاريخ  »لتفسير 
الشرعّية  الروابط  لمعرفة  ضروري  وزحفا،  وتنظيما  تربية  ودولة،  دعوة  اإلسالمّية 
وحدهتا،  عن  تبحث  وهي  األّمة  مقّومات  لمعرفة  ضرورّي  وجهادها،  األّمة  أمل  بين 
الحالّية  األّمة  لمعالجة مشاكل  والتجديد، ضرورّي  التوحيد  ضرورّي إلحياء عوامل 

قصد إعادة البناء«))).

مناحي  مختلف  يعالج  متكامل  كامل  مجتمعّي  مشروع  المنهاج  أّن  نفهمه  والذي 
الحياة، عماده االقتداء واالتباع، »واالّتباع هو السنّة، وهي وحي من الوحي. هي روح 
ْنَت 

ُ
 َما ك
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َ
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من أمر اهلل«)))وهو رأي يعكس قوله تعالى: ﴿َوك
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أّن المنهاج الذي قصده الرجل لم يكن من  ﴾))) هذا السند يحيلنا على  ٍ ُمْسَتِق�ي اٍط  ِصَ

القرآن،  مقّدمتها  متعّددة يف  بناه على مرتكزات ومصادر ومرجعّيات  بل  فراغ وعدم، 
الّرجل  استثمرها  المرتكزات  هذه  كّل  الحواف،  والكتب  والعقل،  النبوّية،  والسنّة 
ووّظفها توظيفا علمّيا ونسج على ضوئها نظرّية المنهاج النبوي، التي هي بدورها أّس 

بناء الدولة و مقّومات األّمة.

إّن مصدر استمداد نظرّية المنهاج النبوي األساسي، هو القرآن الكريم، أي أّن القرآن 
إطار مرجعّي ومنهج للتغيير عماده الحّرية والشورى والعدل واإلحسان والسيادة أو 
ال يكون، ويرى »ما دام القرآن بين ظهرانينا لم ُيرفع فرسالة التحرير محمولة، واقتحام 
العقبة سماع مطلوب، واالستجابة له منشودة«)4)، وهو يحث قارئ القرآن على العمل 
به، وأن يعمل بما قرأ وفهم من كتاب اهلل، ليكون القرآن حّجة له ال عليه يوم القيامة، 
لهذا عليه أن يشغل قلبه بالتفّكر يف معنى ما يلفظ به، فيستوعب معنى كّل آية ويتأّمل 

))) نفسه، نظرات يف الفقه والتاريخ، ط)، دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية، مصر، 995)، ص0). 
))) نفسه، القرآن والنبّوة، ط)، دار لبنان للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 0)0)، ص5).

))) الشورى، )4/ )5. 
اإلسالمية، مصر،  والعلوم  للثقافة  البشير  دار  العلمانّية، ط)،  والقومّية  اإلسالم  السالم(  )عبد  ياسين   (4(

995)، ص)). 
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معاشرة  عن  ينقطع  ال  بأن  مطالب  فالمسلم  لهذا  بموجبها،  ويسير  والنواهي  األوامر 
القرآن والعمل على فهمه وتدّبره وتطبيقه، قال الرسول صلى اهلل عليه وسّلم: »إّنما مثل 

صاحب القرآن كمثل اإلبل المعّقلة. إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت«))).

إّن غاية الّرجل هي التأكيد على أّن القرآن هو مصدر المصادر، ومنبع تدفقت منه 
العقيدة والعبادات والمعامالت والشعائر واألخالق  ُتستقى منه  تعاليم اإلسالم،  كّل 
والسياسة واالجتماع واألدب والقيم والمفاهيم والثقافة، فهو كتاب الّدين والدنيا مما 
إليه يف كّل آن ويف كّل مشكلة ومشروع ومقاربة، ويعتمده مصدرا  جعل الرجل يعود 

وقطب الرحى لبناء الدولة و هنضة المجتمع.

بناء  يف  وأّوليا  مباشرا  مصدرا  باعتباره  القرآن  عن  ياسين  األستاذ  حديث  أّن  إاّل 
المنهاج النبوي ال يستقيم دون الحديث عن المصدر الثاين وهو السنّة النبوّية، التي هي 
العروة الوثقى، فمحّبة اهلل مقرونة وموصولة وصال عضويا بمحّبة الرسول عليه الصالة 
ْ َوالُل  وَبكُ
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﴾))) إذن ال فاصل بين  َ ن ِفِر�ي
َ

بُّ الك ِ
ُ
 �ي

َ
 الَل ل

َّ
ِإن

َ
ْوا ف

َّ
َول

َ
 ت

ْ
ِإن

َ
 ف

َ
ُسول ِطيُعوا الَل َوالرَّ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
. ق ٌ وٌر َرِح�ي

ُ
ف

َ
غ

حّب اهلل وحّب رسول اهلل وحّب أهل بيت رسول اهلل وإن تنّوعت النعمة قال تعالى: ﴿
 َوَمْن 

َ
اَع الل

َ
ط

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

َ
ُسول  الرَّ

ِ
وا﴾))) وقال: ﴿َمْن ُيِطع ُ �قَ

ْ
ان

َ
ْ َعْنُه ف ُ

ك ا َ َ وُه َوَما �ن
ُ

ذ نُ َ  �ن
ُ

ُسول ْ الرَّ ُ
ك

َوَما آ�قَ

ا﴾)4).
ً

ْم َحِفيظ ِ
ْ �ي
َ
 َعل

َ
َناك

ْ
ْرَسل

َ
ا أ َ َ  �ن

َّ
َول

َ
ت

والسنّة هي ما ُأثر عن النبّي عليه الصالة والسالم من قول أو فعل أو تقرير، ونظرا 
إلى هذه المكانة التي تتبّوأها السنّة النبوّية، فإّن الكاتب ُيحّذر من التمييز بين المصدرين  
أو إتالفهما أو إغفال أحدهما، فإّن من يفعل ذلك يهلك ويضّل ال محالة فكّل »من لم 
يْتبع النبّي صلى اهلل عليه وسّلم، ويأخذ شريعته يف يده، والكتاب المنّزل عليه يف اليد 

القاهرة،  الصفا،  القوي(، مختصر صحيح مسلم، ط)، مكتبة  بن عبد  العظيم  )الحافظ عبد  المنذري   (((
مصر، 005)، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب األمر بتعّهد القرآن، حديث7))، ص04).

))) آل عمران، ) /)) - )). 
))) الحشر، 59/7. 
)4) النساء، 4/80. 
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األخرى، ال يصل يف طريقه إلى اهلل عّز وجّل، يهلِك وُيهلِك ! َيِضّل وُيِضّل ! هما دليالن 
إلى الحّق عّز وجّل، القرآن دليلك إلى الحّق عّز وجّل، والسنّة دليلك إلى رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص«))) وهذا ما يتساوق مع قول الرسول عليه الصالة والسالم: »تركت فيكم أمرين لن 

تضّلوا ما مسكتم هبما: كتاب اهلل، وسنّة نبّيه«))).

لقد تبّينا من خالل ما تعّرضنا إليه أّن القرآن والسنّة النبوّية مصدران أساسّيان يف بناء 
المنهاج النبوي، وأّن الواجب على المسلمين جميعا أن ال يفّرقوا بين القرآن والسنّة 
الصحيحة من حيث وجوب األخذ هبما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا، فإّن هذا 
هو الضمان لهم أن ال يضّلوا وأن ينجح المنهاج يف تحقيق أهدافه التي من بينها الّلحمة 
والتعاون واالنخراط يف القيم المشرتكة التي تسهم يف مقّومات األّمة »فقد وّجه كتاب 
الناس، نعرتف لكّل فاضل  المروءات من  نلتقي ونتعاون مع ذوي  نبّينا أن  رّبنا ودينه 
بفضله ما دام يقول رّبي اهلل، بتعبير العصر: نلتقي ونتعاون على صعيد القيم المشرتكة 

ما دام الناس يحرتمون ديننا، ويصون المصالَح بيننا ذمٌم مرعّية، وعهوٌد مقضّية«))).

المنهاج  بناء  يف  أهّميتهما  على  وتأكيده  المصدرين  لهذين  عرضه  يف  الرجل  إّن 
العقل  بقيمة  إقراره  ينفي  أّن هذا ال  إاّل  النقلّية عنده،  المرجعية  النبوي، هو إحالة عن 
باعتباره أّس المسؤولية ومناط التكليف وأداة فهم النّص وسرب أغواره، وهو يرى أّن 
العقل المعتمد والمرجع، هو العقل الذي تحّدث عنه القرآن وأشاد به وعّدله واستعمله 
شاهدا موثوقا وهو أساس تكليف اإلنسان، وهو العقل الذي يتفّكر يف الخلق، والملكة 
التي يستدّل هبا المتفّكر، اعتمادا على مستبقات مغروزة يف الفطرة اإلنسانية)4) ونجد 
َت 
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))) ياسين )عبد السالم( اإلحسان، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، ))0)، ج)، ص0). 
)))  مالك بن أنس، الموّطأ، تحقيق حامد أحمد الطاهر، ط)، دار الفجر للرتاث، األزهر، القاهرة، مصر، 

005)، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ص598.
))) ياسين )عبد السالم( رسالة إلى كّل طالب وطالبة، ط)، دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية، مصر، 

996)، ص7). 
)4)  للتوسع انظر، اإلحسان، ج)، ص4) وما بعدها. 
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الماّدي  بالعالم  موصول  عقل  عقالن،  العقل  أّن  إلى  ياسين  السالم  عبد  ويذهب 
والمرئيات.  الماّديات  يتجاوز  أن  يمكن  ما  كّل  ويقصي  ومشاغلها  وبالدنيا  فحسب 
العقل  األّول  على  ويطلق  النبوّية،  والسنّة  القرآن  وهي  باألصول  موصول  وعقل 

المعاشي يف حين يطلق على الثاين العقل القرآين أو العقل المؤمن. 

المعاشي  العقل  ويسّميه  بالقلب،  متينة  صلة  لها  القرآن  يف  العقل  عبارة  أّن  ويرى 
آلة  يكون  وقد  خالقه،  إلى  تطّلعاته  يخدم  للقلب  آلة  يكون  قد  البشر،  بين  المشرتك 
للهوس والشهوات »وهكذا يدور العقل المعاشي الفيلسوف يف منطق مغلق لما انسّدت 
مسالكه وانحبست قنواته وعميت عينه وصّمت أذنه عن السماع من الوحي«))). ناهيك 
أّن ماّدة قلب تواترت يف القرآن أكثر من مائة وثالثين مّرة، وذكرت ماّدة عقل خمسين 
تحيل  الملفوظات  هذه  مّرة،  عشرة  ثمان  فكر  وماّدة  مّرة،  عشرين  فقه  ماّدة  و  مّرة، 
كذلك  وُتحيل  واإلفهام،  والتفّهم  بالفهم  الموصولة  اإليمانّية  القلبّية  الوظيفة  على 
على منزلة العقل وأهّمية التدّبر والتفكير والتأّمل، وليس معنى هذا أّن الرجل يقصي 
العقل المعاشي المدّبر للشؤون الحياتّية، بل يرى أّن الوحي »نّصبه أميرا يف مجاالته 
المشرتكة بين البشر«))) ألم يقل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لألنصار يف مسألة تأبير النّخل »أنتم أعلم 
بأمر دنياكم«)4)ويقّرر األستاذ ياسين أّن الدين ال يستقيم دون عقل، وأّن االنحراف وإن 
حدث فإّن المسؤول عنه هو اإلنسان يف كيفّية توظيفه للعقل، وأّن القرآن شّرف العقل 
وكّرم اإلنسان »ولم يعتقل الوحي العقل المدّبر المبتكر اليقظ المتفاعل مع األحداث، 

))) آل عمران، ) /)9). 
))) ياسين )عبد السالم(، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ط)، دار البشير للثقافة 

والعلوم اإلسالمية، مصر، 995)، ص8. 
))) نفسه، ص9). 

)4) مسلم )أبو الحسين مسلم بن الحّجاج القشيري(  صحيح مسلم بشرح النووي، ط)، المطبعة المصرية 
باألزهر، مصر، 9)9)، ج5)، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى اهلل عليه 

وسّلم من  معايش الدنيا على سبيل الرأي، ص8)).
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يعرف الضاّر من النافع، واألليق من المخطئ«))).

والتنظير  التشريع  يف  األساسيين  المصدرين  على  اعتمد  وإن  الرجل  أّن  ونعتقد 
وتحقيق المشروع المنشود بغية تطبيق الخّطة المجتمعّية والحضارّية والسياسية، فإّنه 
لم يغفل أمرين مهّمين، األّول العقل باعتباره آلّية رئيسة يف الفهم واالستخالف واستقراء 
النصوص  وسليما  حسنا  توظيفا  وّظف  الثاين  واألمر  آنفا،  تعّرضنا  مثلما  النصوص 
فيها من مضامين  تبلور  بما  المجاالت واالختصاصات، فتوّسل  الحواف يف مختلف 
عن الفكر األخالقي واالجتماعي والسياسي، مّما ُيحيل على مدى اهتمامه الكبير هبذه 

القضايا الموصولة بحياة اإلنسان مثل االجتماع واالقتصاد والّدين والسياسة.

العربّية  وبالمدّونة  بالرتاث  موصول  هو  ما  بكّل  ياسين  المرّبي  استفاد  لقد 
القيم  وابن  والشاطبي  والماوردي  والشهرستاين  تيمية  وابن  الغزالي  مثل  واإلسالمّية 
وسعيد  البنا  حسن  المعاصرين  ومن  السالم،  عبد  بن  الدين  وعّز  والشافعي  الجوزّية 
رمضان البوطي وأبو الحسن الندوي وغيرهم كثر. ومن الروافد والعلوم الحواف التي 
وّظفها الشعر واألدب والفقه والتاريخ وعلم التفسير وأسباب النزول والفلسفة وعلم 
التي  والعقلّية  النقلّية  العلوم  بكّل  الرجل  توّسل  وقد  الديني،  النفس  وعلم  االجتماع 
تخدم غرضه وتوّضح مبتغاه وتحّقق أهدافه، ومثال ذلك ما تواتر يف كتاباته حول نظرية 
السلطة وبناء الدولة، فلم يغفل هذا الجانب التاريخي وهؤالء الرجاالت الذين تحّدثوا 
عن السلطة وشؤوهنا مثل األشعري والبغدادي والشهرستاين،والماوردي الذي أّسس 
نظرّية متكاملة لنشوء الدول واهنيارها وذلك يف كتابيه »نصيحة الملوك« و»تسهيل النظر 
وتعجيل الظفر« أّما كتابه الثالث »األحكام السلطانّية« فقد درس فيه الشكل اإلسالمي 
الفارسّية  والتجارب  اإلسالمية  الفرق  آراء  ذلك  إلى  يضاف  الخالفة،  أي  للّسلطة 
مصطلح  من  ياسين  فهم  وقد  والسلطة،  والسياسة  الحكم  يف  والبيزنطّية  واإلغريقّية 
األّمة الواحدة يف القرآن وسيرة السلف الصالح وحدة يف السلطان، ووحدة يف األرض، 

ووحدة يف الجماعة.

))) محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص9). 
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وال يخفي الشيخ رحمه اهلل هدفه من وراء تحليله لكيفّيات قيام الّدول، وكيفّيات 
اهنيارها، من خالل السياق التاريخي والسياسي، والوقوف على ذلك بالنّقد والتصويب، 
)الخالفة(  للّسلطة  اإلسالمي  الشكل  عرض  إلى  الوصول  ذلك  وراء  من  يريد  فهو 
باعتباره الّشكل األصلح واألبقى ألّمتنا، ويؤّكد ضرورة االستفادة من هذا الّرافد الذي 
يعتربه من مرتكزات المنهاج النبوي، ألّن من التناقضات األساسية عند المسلمين اليوم 
المعاصرة  بتاريخهم وتراثهم وتجارهبم، أو عدم معرفتهم بحياة األمم  عدم معرفتهم 
ثقافة  بالمثّقفين  يسّمون  الذين  أولئك  فكثيرون  معا،  باالثنين  معرفتهم  عدم  أو  لهم، 
غربّية لم يتعّمقوا يف فهم الحضارة العربّية ولم يدركوا خصائصها وممّيزاهتا، لذا وجب 

االستفادة من ثقافات اآلخرين حسب ما يتماشى ونظرّية المنهاج.

و  الدولة  بناء  أصول  هي  التي  المنهاج  ومرتكزات  أصول  ياسين  الشيخ  أبرز  لئن 
مقّومات األّمة، وهي المرجعّية النقلّية والعقلّية من قرآن وسنّة وإعمال عقل، وما ثوى 
يف المدّونة العربية واإلسالمية، فإّن السؤال الذي ُيطرح ماهي المبادئ التي تشّكل بنية 

الدولة ومرتكزات األّمة؟
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ثانيا - بنية الدولة و مرتكزات األّمة

 أ- الحّرية:

نكن  لم  ما  مبادئ،  من  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  إليه  دعا  ما  أهّمية  نفهم  لن  إّننا 
أدرجها  التي  والمفاهيم  المصطلحات  نوعّية  األّول  األقّل،  على  أمرين  إلى  متفّطنين 
وتحّرره  الحلول  واقرتاح  المسائل  طرح  يف  جرأته  الثاين  واألمر  كتاباته،  يف  ووّظفها 
أن  يمكن  األّمة ال  إنقاذ  أّن  آمن  البحث، حيث  المواقف وعمقه يف  اّتخاذ  الفكري يف 
يكون إاّل بالرجوع إلى المنهاج النبوي،الذي يقوم على األصول والثوابت وهي القرآن 
بناء كيان اإلنسان،  التي تنخرط يف  القيم والمرتكزات  النبوية، وعلى عدد من  والسنّة 
ونحت األمم، وهنضة الشعوب، وتأسيس الدول، من ذلك الوظيفة السامية التي يمكن 
الجانب،  هبذا  فيها  استهين  قل  أو  الحّرية  فيها  غابت  مجتمعات  يف  الحرية  تؤّديها  أن 

شت الشعوب وُخّربت البلدان واألمم.  فديس اإلنسان وهمُّ

آثار  يف  وترّددت  مّرة)))  عشرة  اثنتي  القرآن  يف  ومشتّقاهتا  الحّرية  كلمة  وردت  لقد 
الرجل ثمانا وعشرين ومائتي مّرة يف عّدة سياقات وإحاالت، إاّل أّنها تّتفق كّلها تقريبا 
على أّن الحّرية هي قدرة اإلنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتّية، وهي ملكة 
خاّصة يتمّتع هبا كّل إنسان عاقل ويصدر هبا أفعاله، بعيدا عن سيطرة اآلخرين، ويرى 
الكاتب أّن الحّرية ال تستقيم دون قاعدتين أساسيتين هما االلتزام والتوحيد، ألّن االلتزام 
بالتوحيد،  موصولة  كذلك  وهي  وعقالنّية،  ومسؤولة  واعية  ويجعلها  الحّرية  ينّظم 
والخرافات  واألوهام  العباد  عبادة  من  لإلنسان  شامل  تحرير  هي  الحّق  الحّرية  إذ 
واألسطرة يف مجال االعتقاد والعبادات والمعامالت والمعارف إلى عبادة رّب العباد، 
وهي كذلك تحرير العقل من سلطة اآللهة واألحبار والرهبان والقساوسة والمنّجمين 
ودعوته إلى النظر والتدّبر والبحث وتحرير المبادرة والّسعي إلى بناء اإلنسان الفاعل 

)))  انظر، عبد الباقي )محّمد فؤاد(، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ط)، دار الجيل، بيروت، 
]د.ت[، ص97). 
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اإليجابي القادر على بناء الحضارة والفعل واالجتهاد، وجماع هذا يفضي إلى تحرير 
المجتمعات واألمم.

والحاصل أّن الكاتب يرى أّنه »ال بّد للمنهاج أن يحّدد الشروط اإلنسانّية والماّدية 
االجتماعّية واالقتصادّية، السياسية والتكنولوجّية، التي تمّكننا من التحّرر، تمّكننا من 
اكتساب حّرية تتناسب مع النداء واالستجابة االيمانّية، تحّقق أهداف الشرع يف الدنيا، 

عّزة لألّمة كما تحّقق غاية المؤمن يف اآلخرة«))).

ومؤّلفاته  كتبه  خالل  من  تحقيقها  إلى  ياسين  يسعى  التي  األساسية  الغاية  إّن 
ومراسالته ومواقفه وخطبه غاية أخالقية تربوّية وسياسّية، تتمّثل بالخصوص يف الحّد 
من التعّسف واالستبداد واالنفراد بالرأي، وذلك بالدعوة الملّحة إلى االلتزام بشرع اهلل 
ويف مقّدمة ذلك القرآن، مّما يحفظ مصالح البالد والعباد، على أّن لإلصالح السياسي 
مكانة متمّيزة، فقد تحّدث عن آثاره اإليجابية من الناحية االجتماعية واالقتصادية، إذ 
باعتباره  الوطن  ينشأ حّب  هنا  االقتصادي، ومن  الرخاء  يعّم  األمن واالستقرار  يتوّفر 

خالصة اإليمان، وتزداد الغيرة على األّمة والمّلة.

وتعّدد  الرؤى  وائتالف  الحرية،  مفهوم  تطّور  على  نقف  الكاتب  كتب  يف  وبالنظر 
المرجعيات حولها، وهو ما حدا به إلى أن يؤكد على دور العلماء وفضاء العلوم وأهمية 
التجارب السياسية السابقة، لذلك حظيت الحّرية بأهمية بالغة يف مؤّلفاته، وأدرك أهنا 

ال تستقيم على وتيرة واحدة، بل هي تتعّدد وتتنّوع فهي:

كرامته  تجّسد  ألّنها  اإلنسان  حياة  يف  أساسّيا  مقّوما  باعتبارها  فطرّي  حّق  أّوال، 
وتعطي معنى لوجوده، فتمّكنه وجوديا من السيطرة على أهوائه ونوازع الشّر يف نفسه 

وأاّل يستعبده شيء، فيتحّرر من كّل عادة أو شهوة أو جاه.

األرض  يف  اهلل  خليفة  باعتباره  اإلنسان،  عليه  يولد  الذي  األصل  هي  الحرية  إن 
مالزمة  حقيقة  فالحرية  والمسؤولية،  التكليف  إنسان  أنه  بما  وحرية،  حق  صاحب 
لوجود اإلنسان، وشرط أساسي لكل إنجاز يف الكون، وقد اسّتدل الكاتب على فطرية 

))) مقّدمات يف المنهاج، ص)6. 
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خالصا مخلصا للعبادة والخدمة والوظيفة، ولو فّككنا سؤال عمر بن الخطاب رضي 
ولدهتم  الناس/وقد  تعّبدتم  كم/  »مذ  وقتئذ:  مصر  حاكم  العاص  بن  لعمرو  عنه  اهلل 
أمهاهتم أحرارا«))) لخلصنا إلى ثالثة أجزاء تحيل على دالالت مختلفة: استفهام يدّل 
على االحتجاج على التغير السلبي مع الزمن ومخالفة األصل والطبيعة والفطرة، ثم 
من مقتضيات التوحيد العبودية هلل وحده، وأخيرا أصالة الحرية يف اإلنسان، ولم يكن 
المصري الذي حامت حوله هذه الحادثة مسلما، بل كان قبطيا، ورغم ذلك لم يمنعه 
عمر من أخذ الحق له، فالحرية ال دين لها وال انتماء وال اعتبار فيها للون أو الجنس، 
على هذا النحو بدت الحرية يف اللحظات التأسيسية للحضارة اإلسالمية الوليدة، ألهنا 
حق لجميع البشرية دون استثناء، وأّن اإلسالم هو الذي جعل عمر يقول ألحد ُواّلته 

عمرو بن العاص مدافعا عن شاب قبطي مظلوم هذا السؤال.

وهي حق عقدي ثانيا، إذ يرى الكاتب أن الحرية الدينية أوسع الحريات دائرة، ترتبط 
اإلنسانية  نزعته  منطلق  من  ومخالفيهم  للمسلمين  اإلسالم  كفلها  والتوحيد  باإليمان 
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أو  للطائفية  نقيض  وهذا  والعبادة،  االعتقاد  حرية  على  تحيل  النصوص  هذه  إّن 
التسامح  مبدأ  يؤسس  بل  اعتناقه،  على  أحدا  ُيكره  ال  فاإلسالم  المذهبية،  العصبية 
الديني، واألمثلة يف التاريخ اإلسالمي أكثر من أن تحصى أو تعّد، ويّقر بأحّقية اختالف 
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))) آل عمران، ) /5). 
))) الهندي )عالء الدين علي المتقي(، كنز العّمال يف سنن األقوال واألفعال، تحقيق بكري حياين وصفوة 

السقا، ط5، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 985)، ج))، ص660.
))) يونس، 0) /99. 
)4) البقرة، ) /56). 
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معتنقيه  ألزم  وإن  اآلالت،  مثل  مكررة  نسخا  يكونوا  أن  معتنقيه  من  يريد  ال  اإلسالم 
بثوابت معينة ومعايير محّددة لتكوين اإلنسان الصالح، الذي يصلح أن يكون خليفته 

يف األرض.

ثالثا، الحرية ضرورة اجتماعية، حيث تحمي المجتمع من أشكال التسّلط والتبعية 
وتحقق توازنه وسيادته وطموحه وتبوئه مكانته بين األمم والشعوب. ويرى عبد السالم 
ياسين أن الحرية مسؤولة عن حق اهلل، وعن الذات وعن الغير من األفراد واألّمة على 
السواء، ألنه يؤمن إيمانا جازما بأن الحرية يف اإلسالم يف بعدها االجتماعي قائمة على 
التوازن بين الحق الفردي والمصلحة الخاصة، وحق المجتمع والمصلحة العامة، أي 
أن الحرية حقوق وواجبات، فالحقوق هي يف الوقت نفسه واجبات ألن صاحبها مكّلف 
ومسؤول، وقد الحظ الكاتب أن تقييد الدين لحرية األفراد يف تصرفاهتم ليس عبثا وال 
هضما لحق، إنما هو حماية ووقاية للفرد والمجتمع، فااللتزام بالتشريعات والقوانين 
وخلق  عبادة  ممارستها  المعنى  هبذا  الحرية  هذه  المجتمع،  يف  التوازن  تحقيق  هدفه 
ومنزع اجتماعي وإنساين، فهي حرية ملتزمة ومسؤولة، وإن لم تكن كذلك، وأصبحت 

خالية من كل الضوابط آلت إلى الفوضى، والفوضى سمة من سمات الحيوان.

ويف تقديره أّن الحرية من الوجهة االجتماعية هي التي تروم أن تحافظ على حقوق 
العبد  بين  الواصل  القانون  فهي  االجتماعية،  الشرائح  اإلنسان ومختلف  اهلل وحقوق 
والميراث،  الملكية  ونظام  والحق،  والواجب  والحرام،  »الحالل  يحّدد  والذي  ورّبه 
وحقوق األجير والشريك، وحق اهلل يف المال، ومصرفه للبائس والسائل والمحروم، 

وحّث على السعي والنشاط يف الكسب«))).

الموصول  االجتماعي  الميدان  يف  المجاالت  هذه  عن  ياسين  تعبير  يقتصر  ولم 
بالحرية، بل أكّد ضوابط القضاء وشروطه وحق األمن والتعليم والصحة والّسكن، فكان 

))) هود، )) /8)). 
))) ياسين )عبد السالم(، يف االقتصاد، البواعث اإليمانية و الضوابط الشرعية، ط)، مطبوعات األفق، الدار 

البيضاء، المغرب، 995)، ص76. 
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لزاما حسب اعتقاده من »قضاء يضمن الحرية الفردية، دون أن يمّس بحق الجماعة، 
يضمن األمن المعاشي والسياسي والتعليمي والصحي والسكني بقوة  السلطان«))).

ويذّكر الرجل أّن من تجليات الحرية اجتماعيا تأكيد حقوق المرأة وعدم إغفالها 
أو تناسيها باعتبارها عنصرا مهّما يف بناء المجتمع، لذلك ألّح على »إعادة حّق المرأة 
وأشنعه  العدوان  جملة  ومن  العدوان،  من  وحمايُتها  اهلل،  شرُع  حّده  كما  المغصوب 
العدوان على كرامتها باسم الحرية. يجب أن تحرر المرأة من العجز والتبعية االقتصادية 
فُيعطاها حق النفقة زوجة وأّما، وُيعطاها حق المتاع مطّلقة، وأجرة كريمة عاملة، وأن 

هتيأ لها ظروف االستقرار يف بيتها، ألن عليه يتوّقف استقرار المجتمع والدولة«))).

بالحكم  إعجابه  ياسين  السالم  السياسية واالقتصادية، ال يخفي عبد  الحرية  رابعا 
والرعية  الحاكم  حرية  وأن  الدين،  أصول  من  ثوابته  والمستمّد  بالقوانين  المقّيد 
سياسيا واقتصاديا رهينة النص المؤسس والسنّة النبوية والتاريخ اإلسالمي. ويرى أّن 
»المطلوب إقامة المجتمع اإلسالمي الخاضع أفرادا وحكما واقتصادا وأخالقا لشرع 
اهلل وحدوده، المسلم فيه وغيره موزوع بوازع السلطان القرآين، وللمؤمن والمحسن فيه 
مزّية السلوك المستقيم خوفا من اهلل عز وجل ورجاء ومحّبة فيه سبحانه وحياء  منه«))).

وينفي المؤلف أن تكون عّلة التخّلف كامنة يف الدين بل يف طرائق فهمنا له، ناهيك 
لهذين  استقرائه  خالل  من  واالشرتاكي  الرأسمالي  المعسكرين  الذعا  نقدا  نقد  أّنه 
التيارين، فوصفهما وصفا ساخرا نظرا إلى قصورهما عن تقديم الحّل وتورطهما يف 
المآسي البشرية أخالقيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا، لذلك يتساءل يف سخرية مريرة 
وهادفة »أين صنعت تلك الدبابات التي تجوس خالل الديار؟ يف بالد الحرية، والتقّدم، 
من  السؤال!  هو  وذلك  الجواب،  هو  هذا  واالشرتاكية!  والديمقراطية  والحضارة، 
يملك المصاريف العالمية واألموال، ومن يتحّكم يف بضائع الدنيا وأسواقها وأثماهنا؟ 

))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط)، الشركة العربية اإلفريقية للنشر والتوزيع، 
الدار البيضاء، المغرب، 989)، ص85). 

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األّمة، ط)، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 009)، ص6)). 
)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص))). 
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بالد الحرية واالشرتاكية والتقّدم والحضارة! من ُيسّير سياسة العالم، وُينّصب الّدول 
واألحداث؟  والمكان  الزمان  واختيارات  والسلم،  الحرب  قرارات  وُيوّجه  ويعزلها، 

بالد التقدم والحرية واالشرتاكية والحضارة«))).

مهّم  مقّوم  على  والمجتمعي  السياسي  المنهاج  نظرية  بنى  الرجل  أن  والحاصل 
والسنّة،  القرآن  هو  واحد  معينها  ألّن  متكاملة،  أهنا  إاّل  أنواع  أهنا  ورأى  الحّرية،  وهو 
مقّوم  إلى  اجتماعية  ضرورة  ومن  عقدي  حق  إلى  فطري  حق  من  اختلفت  وإن 

سياسي  واقتصادي.

ويبقى مطلب الحرية مطلبا ملّحا، ُطرح عرب مسار التاريخ ومازال، ولكن مفهومه 
كان يختلف يف كّل مرحلة ومن مجتمع إلى آخر، واختلف المنّظرون لها والمناضلون 
ألجلها حول مكمن أسسها، والطرق المؤدية إليها، وقد أّدى كل ذلك إلى وجود حاجة 
دائمة للبحث فيها ويف جوانبها المدنّية والسياسية والدينية.فماهو المقّوم الثاين الذي 

يؤثث خطاب األّمة و بناء الدولة؟ 

   ب- الشورى:

إذا تمّكن اإلنسان من حّريته، بإمكانه أن يبدي رأيه وأن يتحاور مع اآلخر المؤتلف 
أو المختلف، لذلك ارتأينا أن نبدأ بالحديث عن مبدأ الحّرية، نظرا إلى أهّميته يف أخذ 
القرار، والتحّرر من كّل أشكال التبعّية، وهذا ما يحيل على هذه العالقة العضوّية بين 

الحّرية والشورى.

األّول  األقّل،  على  أمرين  على  تحيل  صيغة  وهي  )ش.و.ر(  جذر  من  والشورى 
له  المجال  معه وفسح  والتحاور  إليه  اآلخر واإلنصات  مع  االنخراط  التفاعل ومزيد 
حّتى يبدي رأيه بكّل حّرية، واألمر الثاين هو الزيادة يف الفعل واالستزادة يف المبادرة، 
»فال  والعباد  البالد  مصلحة  أجل  من  المشورة  على  واإلقبال  التشاور  يف  الزيادة  أي 
االصطالح  ويف  ونصيحته  رأيه  طلبت  أي  األمر،  يف  وشاورته  شورى«)))  بدون  قرار 

)))  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص)). 
)))  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى،  ص7)). 
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السياسي، مشاورة أهل الرأي والخربة يف ممارسة السلطة للوصول إلى رأي مشرتك 
يخدم المجموعة، واعترب القرآن الكريم التشاور صفة من صفات المؤمن، إضافة إلى 
االستجابة ألمر اهلل وإقامة الصالة واإلنفاق عرب الّصدقة والزكاة، وإن لم يتواتر جذر 
أهّمية هذا  داّلة على  السياقات  أّن هذه  إاّل  القرآن،  مّرات يف  أربع  أكثر من  )ش.و.ر( 
اإلسالم  يف  الحكم  نموذج  تطبع  الشورى  أّن  ويف  أخيه،  مع  اإلنسان  تعامل  يف  المبدأ 
فتكون بذلك أّسا من أسس السلطة. وهو ما حدا بالكاتب أن يقرأ النّص القرآين والسنّة 
النبوّية ويقّلب صفحات التاريخ اإلسالمي قديمه وحديثه حّتى يستنبط ويحّلل ويعّلق 
عّدة  يف  مّرة  وخمسمائة  عشرة  تسع  كتاباته  يف  الشورى  لفظ  تواتر  يفّسر  مّما  ويقّرر، 

سياقات وأطروحات ومقاربات أخالقّية واجتماعية وسياسية ودينّية.

ويرى الكاتب أّن النظام الشوري الذي ُولد من رحم العقل المؤمن باهلل ورسوله، 
بال  المتعّلم  المتدّين  والعقل  الشوري  »الحكم  يؤّسس  وأن  يسود  أن  قادر  نظام  هو 
والتنمية  والقّوة  الحياة  بضمان  وحدهما  كفيالن  العالم،  وكتاب  اهلل  كتاب  من  حرج 
قيمة مركزّية يف اإلسالم  الشورى  أّن  المؤّلف  يفهمه  للمسلمين«))). والذي  والوحدة 
ترتبط باإليمان واإلنسان واإلحسان والعدل والحّرية، وهي عبارة عن أصول تسهم »يف 
بناء الدولة، لنا حدود اهلل، وحكم اهلل، وعهد اهلل، وأمر اهلل، وطاعة اهلل، وطاعة رسول 
اهلل، وطاعة أولي األمر منّا، إن كانوا منّا اختيارا، لنا الشورى أصال، والعدل واإلحسان 
كلمة  وبسط  النظرة  وتقويم  الرسالة  حمل  لنا  وبرنامجا،  الثانية  الخالفة  لدولة  وظيفة 
اهلل وسلطان اهلل يف األرض حّتى ال يشرك به أمانة، لنا عمارة األرض لتكون األرض 
مراحا مطمئنّا ليسمع الخلق كالم اهلل، ويستجيبوا لداعي اهلل، ويذهبوا لآلخرة يف أمان 
اهلل ورضى اهلل، ال إله إاّل اهلل، لنا كّل هذا عّدة وزادا ومرجعا ووعدا، وعلينا كّل هذا 

تكاليف وعّدة«))).

الشورى  أّن  على  بوضوح  يؤّكد  أّنه  نستخلص  ياسين  األستاذ  لمؤّلفات  وبتتّبعنا 
اعتمادا  األّمة  مقّومات  و  الدولة  بناء  نظرّية  تشّكل  التي  المهّمة  المفاصل  من  مفصل 

)))  ياسين عبد السالم محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص95. 
))) ياسين )عبد السالم(، سنّة اهلل، ط)، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 005)، ص05). 
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 ْ
ُ

اِوْره
َ

على ما أمر به القرآن الرسول عليه السالم بتطبيق مبدأ الشورى وااللتزام به ﴿َوش
إلى  ينضاف  الّسلطة لالقتداء بمحّمد ملسو هيلع هللا ىلص،  ْمِر﴾))) ألّن يف ذلك دعوة ألصحاب 

َ أ
ال ي  ِ

ن
�

الشورى  أّن  أي  المسؤولية،  وتقاسم  األمانة  حفظ  وهو  بالرعّية  الراعي  عالقة  ذلك 
تشمل جميع أفراد المجتمع، فالراعي يستمّد سلطته من الرعّية قال الرسول صلى اهلل 
عليه وسّلم ألبي ذّر الغّفاري حين سأله اإلمارة: »إّنك ضعيف وإّنها أمانة، وإّنها يوم 
القيامة خزي وندامة، إاّل من أخذها بحّقها، وأّدي الذي عليه فيها«))) فالشورى هي أداء 
األمانة، فيما يوكل إلينا من عمل، أو مال، أو قول، أو سّر يضّر إفشاؤه بالفرد أو بالدولة، 
وليكون المسلمون أمناء على دينهم وأنفسهم وأموالهم، فيسود األمن بينهم، وتحفظ 
األنفس، وتراعى الحقوق، ويكون المجتمع يف أمن وطمأنينة ورغد عيش، وجب أن 

يلتزموا بالشورى من حيث هي منهج يف الحكم وطريقة يف التعامل مع اآلخر. 

ويرى أّن الحكم يف اإلسالم مسؤولّية »أال كّلكم راع وكّلكم مسؤول عن رعيته«))) 
مؤسس على مبدأ الشورى، والحّرية شرط الزم لغاية الشورى، والتجارب السياسية 
الممارسة  تبّدل األوضاع، فكانت  الحّرية تعامال أماله  العصور تعاملت مع مبدأ  عرب 
العدل،  ذهب  الراشدة،  الخالفة  ذهاب  مع  الشورى  »ذهبت  وقتئذ  للنظرّية  مخالفة 
األرض،  واحتّل  استفحل  القرون  ومع  أمّية،  بني  مع  االستبداد  جاء  اإلحسان،  ذهب 
واحتّل العقول«)4) ولعّل تطورات العصر تقتضي من المسلمين إفساح المجال لحّرية 
الفكر والتعبير وتمكين العقل من البحث عن األصلح واألوفق يف إطار مقاصد الشرع، 
مصالحهم  ترعى  وشرعّية  عادلة  حكم  أنظمة  لبناء  السياسية  للحّرية  المجال  وافتتاح 
وتحّقق هنضتهم »ونحن يف زماننا نقّدر أّن ما ضاع منّا كثير، واّن ما بقي آئل إلى ضياع إن 
لم ننهض للّطلب، طلب اإلسالم كّله، طلب اإليمان بُشَعبه، طلب الخالفة على منهاج 

النبّوة، طلب الشورى والعدل واإلحسان«)5).

))) آل عمران، ) /59). 
))) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب االمارة، باب كراهة االمارة بغير ضرورة، ج))، ص09). 
))) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب االمارة، باب كراهة االمارة بغير ضرورة، ج))، ص))). 

)4)  ياسين عبد السالم نظرات يف الفقه والتاريخ، ص7.
)5) نفسه، ص)7. 
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إلى  والتمحيص  بالّدرس  عليه  اهلل  رحمة  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  تعّرض  وقد 
قضّية عويصة وشائكة شغلت النّاس والنخبة وهي مقارنة الشورى بالديمقراطّية)))فما 
ُيرفض؟ ماهي نقاط االئتالف ونقاط االختالف؟ لعّل موقف  الذي  ُيقبل؟ وما  الذي 
الرجل من هذا وغيره ُيحيل عليه كتاباته خاّصة »الشورى والديمقراطية« و»اإلحسان« 
و »حوار مع الفضالء الديمقراطيين«: »فالشورى إجماع، ومقاربة لإلجماع، ومحاولة 
وعّين  التكاليف،  وسائر  الصالة  فرض  كما  الشورى  وجّل  عّز  اهلل  فرض  لإلجماع، 
للشورى مرتبة يف سلسلة شعب اإليمان ودرجات اإلحسان«)))، وهذا الرأي يتساوق 
ا  ِمَّ َو  ْم  ُ َ َبْي�ن وَرى 

ُ
ش  ْ

ُ
ْمُره

َ
َوأ  

َ
ة
َ
ال الصَّ اُموا 

َ
ق
َ
َوأ ْم  ِ ِ

ّ ِلَر�ب ِاْسَتَجابُوا  نَ  ﴿والِذ�ي وجّل:  عّز  قوله  مع 
.(((﴾ َ

ون
ُ
ْ  ُيْنِفق

ُ
َناه

ْ
ق
َ

َرز

والذي فهمه األستاذ أّن الشورى ال تستقيم إذا لم تكن أصولها وثوابتها دينّية نّصية، 
الصالة  الشورى، وجعل  لها سورة كاملة هي سورة  أّن اهلل خّص  والدليل على ذلك 
واإلنصاف والشورى يف مرتبة واحدة من أمر اهلل، وأدرجها يف معالم اإليمان ودرجات 
والعقلّية  والخلقية  القلبّية  المؤمن  أعمال  من  السابقة  المرتبة  يف  وجاءت  اإلحسان، 
البغي  رّد  وذكر  اإلنفاق  ذكر  الشورى،  ذكر  بعد  جاء  ذلك  على  والدليل  والعملّية، 
والسياسي  الدعوي  الرتبوي  الربنامج  أّن  الرجل  يقّرر  وهكذا  عليه،  االنتصار  وذكر 
واالجتماعي واالقتصادي ال يستقيم دون مبدأ الشورى التي هي واجبة يف »الشأن العام 
وهو نصب اإلمام، هذا إجماع فقهاء السنّة والجماعة إاّل الشواذ، هذا ضرورة كّل عصر 
وسنّة الخلفاء الراشدين عليهم السالم. والشورى ملزمة وإاّل كانت عبثا«)4) ويذهب 
»العلماء  النّاس:  من  أصناف  ثالثة  أمرها  إليهم  الراجع  الشورى  أهل  أّن  إلى  الكاتب 
بالّدين خاّصة الربانّيون الجامعون بين تقوى القلب وتنّور العقل. ثّم أهل الحّل والعقد 

)))  انظر، ياسين )عبد السالم(، الشورى والديمقراطّية، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، 
996)، ص70 وما بعدها. 

)))  ياسين عبد السالم اإلحسان، ج)، ص76). 
))) ياسين عبد السالم، الشورى، )4 /8). 

)4)  ياسين عبد السالم اإلحسان، ج)، ص77). 
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أهل  ثّم  النّاس.  يقتدي هبم  الذين  المجتمع  التأثير والكلمة والمكانة يف  أي أصحاب 
الخربة والفّن والدراية واإلدارة والتنظيم«))). 

أّن  أبرزها  لعّل  األفكار  من  جملة  على  التصنيف  هذا  خالل  من  الكاتب  أّكد  لقد 
تطبيقها  على  القائمين  وأّن  الشريعة،  مقاصد  لتحقيق  تلتزم  التي  هي  الحّق  الشورى 
التي  الشورى  دولة  القرآنية  الدولة  بناء  إلى  يفضي  والعلماء، وهذا  الدعوة  هم رجال 
»تتجّلى أّول ما تتجّلى يف تطلع المؤمنين إلى ما عند اهلل. المؤمنون يف الدنيا لهم معنى 
إذا طابقت مقاصدهم  إاّل  اّتجاه  واتجاه ومقاصد هنا. ال يصّح لهم معنى وال يستقيم 

مقاصد  القرآن«))).

لكي  الناس  عليها  تواضع  »الديمقراطّية  فإّن  النحو،  هذا  على  الشورى  كانت  إذا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية،  االستبداد عالقتهم  يسود  يتظالموا، ولكي ال  ال 
الطبقة  مصالح  األصّح  على  أو  الجميع،  مصالح  يضمن  معروف  قانون  يكون  ولكي 
السائدة، هو المطّبق، ال اإلرادة المفروضة بالنّار والحديد«))) وإذا كانت الديمقراطية 
مدنّية دنيوّية بشرّية، فإّن »الشورى عبادة قبل كّل شيء وأمر إلهّي، وصفة إيمانية تتّوج 

صفات أخرى تتكامل وتتضايف وتتساند«)4).  

لقد بّين الكاتب من خالل ما سبق أّن الديمقراطّية تربية وسلوك وأخالق وإبداء رأي 
بكّل حّرية شريطة أن تتوّفر ضوابطها وآداهبا باعتبارها التزاما أو ال تكون، وأّن الشورى 
هتدف كذلك إلى »إجماع الرأي كما هتدف المحّبة واألخّوة لجمع القلوب، لتأيت طاعة 
من أجمعت عليه اآلراء وتجّمعت حوله القلوب تجمع الّشمل كّله«)5) أي أن يتآلف 
الرأي بالشورى، ثم يتآلف العمل بالّطاعة هلل ورسوله وألولي األمر، جاء يف قوله تعالى: 

))) نفسه، ص78). 
))) ياسين )عبد السالم(، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، 

994) ص 64. 
))) نفسه، ص64. 
)4) نفسه، ص64. 

)5)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص74). 
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ّ ﴿ِإ�ن
نموذج  تطبع  إذن  فالشورى  دنياكم«)4)  بأمر  أعلم  »أنتم  الحديث:  يف  وجاء  ْمِر﴾))) 

َ أ
ال

﴾)5) فمن  ْ ْمِر ِمْنكُ
أَ
وِلي ال

ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
ِطيُعوا الَل َوأ

َ
الحكم يف اإلسالم، قال تعالى: ﴿أ

هذا المنظور تتقاطع الشورى مع الديمقراطية باعتبارها سلوكا وتربية وهنجا يف الحكم، 
الديمقراطّية المطّبقة بحكمة وتبصر ال يمكن أن تضّر  إّن »األشكال والمناهج  حيث 
بالشورى، بل تحتاجها الشورى لكي تتحّقق يف العصر الحديث«)6) ألّن الشورى الحّق 
الجائر، و»ليست  الفتنة والفرقة والكراهية والحقد والعداوة والفوضى والحكم  ضّد 
الشورى جهازا نركبه جاهزا إن لم يسبق العملّية، ويصحبها، ويتبعها، تطهير القلوب، 

وتنوير العقول، وتقويم الذهنيات، وكسر البدع والعادات، وتذويب  األنانيات«)7).

هذا ويؤّكد الرجل رحمة اهلل عليه، أّن مظاهر التعّفن االجتماعي والسياسي والثقايف 
وتحديد  االجتماعية  البيئة  تغيير  يف  المساهمة  عن  تثنيه  ال  الحياة  مجاالت  جميع  يف 
الجدوى،  وقّلة  التخّلف  مرض  »أّن  إلى  متفّطنا  كان  لقد  المنهاج،  وتفعيل  األسس 
المتسّلطة، ال  الّزمرة  أو  المستبّد،  فالحاكم  المسؤولية.  انعدام  إلى  يرجع،  فيما  يرجع 
يناقش لهم قول وال فعل وال أمر وال اختيار. وينطلق المأل العاّض على الحكم يف تبذير 

األموال ورفع الصنائع إلى مناصب النّهب«)8).

نستبدلهما  حّتى  والشورى  الحّرية  إلى  الماّسة  حاجتنا  مدى  الكاتب  بّين  ولئن 
بالحيف واالستبداد والظلم والقهر والكبت وتكميم األفواه، فإّن حاجتنا ال تقّل أهّمية 

))) الحجرات، 5) /0).
))) الشورى، )4 /8). 

))) آل عمران، ) /59). 
)4) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى اهلل 

عليه وسّلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي، ج5)، ص8)).
)5) النساء، 4 /59. 

)6)  ياسين )عبد السالم(، اإلسالم والحداثة، ط)، دار األفاق للنشر و التوزيع، 000)، ص)4). 
)7)  ياسين عبد السالم اإلحسان، ج)، ص75). 

)8) نفسه، ج)، ص558. 
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بالنسبة إلى العدل باعتباره أّس العمران ومنهاج الحكم وخطاب الدين إلى كّل النّاس، 
به نستبدل واقع التفاوت المزري يف التمّلك وغطرسة الحاكم المستبّد))). فكيف يتبّدى 
نظرية  خالل  من  ذلك  ترجم  وكيف  ياسين؟  األستاذ  مواقف  خالل  من  العدل  مبدأ 

السلطة  ومقّومات األّمة؟

ج- العدل:
كفل اإلسالم العدل والعدالة، ورفع الظلم، وال فرق يف ذلك بين الرجال والنساء وال 
بين المسلم وغير المسلم، أو بين الكبير والصغير، وحسبنا أن القرآن قد تعّرض للظلم 
والظالمين يف نحو ثالثمائة وعشرين آية، وأمر بالعدل يف أربع وخمسين آية تنّوعت بين 
العدل والقسط والقسطاس)))مثلما وردت كلمة العدل سبعا وسبعمائة مرة يف مؤلفات 
األستاذ عبد السالم ياسين مما يحيل على مدى اهتمامه يف نسج نظرية المنهاج النبوي 

على ضوء األصول والمصادر اإلسالمية.
القسط  ميزان  وإقامة  العدل،  الحفاظ على  أن  الرجل  فكر  إليه من  والذي نخلص 
ذاته  يف  محميا  اإلنسان  يكون  أن  العدل  ومن  اإلسالم،  يف  أساسية  دعامة  الناس  بين 
ودينه وعرضه وماله وحريته، ألهنا حقوق أساسية ال يمكن انتزاعها، وعلى ذلك سار 
النبيل يف كافة المعامالت المالية، ويف  اإلسالم يف كافة تشريعاته مراعيا هذا المقصد 
أو  صناعيا  أو  كان  فالحيا  االقتصادي  النشاط  أوجه  بتنوع  المتنوعة  العقود  مختلف 
تجاريا »إن إقامة العدل والقسط ركن ركين يف صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتهما 
مدار صالح الحكم واالقتصاد، والشورى، واإلدارة، واألمر كله. فإن مجتمعا تكون 
مقاليد الثروة فيه يف يد طائفة من الناس لن يلبث أن تعكس قوانينه مصالح هذه الطائفة 

وأن يستولوا بواسطة قوانين الجور، أو تحريف الكلم عن مواضعه على السلطان«))).

اإلنسان  عرف  منذ  الهثة  جاهدة  البشرية  إليه  تسعى  هدف  االجتماعية  العدالة  إن 

))) انظر، ياسين )عبد السالم(، اإلسالم وتحّدي الماركسّية اللينينّية، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، 
المغرب، 987)، ص8)). 

))) انظر، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص448 - 449. 
)))  ياسين عبد السالم يف االقتصاد، البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص89). 
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إحصاء  على  يحيلنا  مثال  القرآن  يف  الواردة  النصوص  استقراءنا  ولعّل  االجتماع، 
مختصر لمجموعات اآليات التي هتم موضوع العدالة االجتماعية بين الناس والتكافل 
ذكر  مرة  وتسعين  ثالثا  يلي:  ما  فيه  وجدنا  وأخالقيا  واقتصاديا  اجتماعيا  األفراد  بين 
واثنتين  أشكالها،  بمختلف  الصدقات  فيها  آيات ذكرت  اإلنفاق سّرا وعالنية، وتسع 
واثنتي  للكّفارات،  آيات  وأربع  والتطوع،  الواجبة  بنوعيها  الزكاة  آليات  مرة  وثالثين 
عشرة آية يف القرض لوجه اهلل، وثالثا وعشرين آية تعرضت لذكر من تدفع إليهم هذه 
األموال، وثالثا وعشرين آية جاء فيها المسكين، وسّت عشرة آية لذوي القربى، وثماين 

آيات لتحرير الرقاب، وآيتين ذكر فيهما المحروم))).

القرآين  المعجم  ثراء  الواردة  النصوص  لمختلف  االستقراء  هذا  من  نستخلص 
والسياسية  االجتماعية  مجاالته  مختلف  يف  العدل  موضوع  معالجة  يف  وشموله 
سياسية  رؤية  تشكيل  إلى  ياسين  األستاذ  دفع  ما  وهذا  واألخالقية،  واالقتصادية 
ومجتمعية على ضوء ما ثوى يف النص القرآين »والحكم بما أنزل اهلل من شورى وعدل 

وإحسان، هذه مطالب قرآنية ال نحتاج إلثباهتا وإيجاهبا على أنفسنا«))).

الشمول واالحتواء لجميع  بطابع  المطلوبة والمأمور هبا، مطبوعة  العدالة  إن هذه 
القاعدة  بناء  »أن  حيث  وماديها،  روحانيها  اإلنساين  النشاط  وجوانب  الحياة  مظاهر 
المادية للعدل وهي الرخاء بالجهد والقسمة باإلنصاف، والتنمية بالمشاركة، والحكم 
بالشورى، واإلدارة بالكفاءة، والعزة باهلل عز وجّل ال بغيره، والكّل باإلسالم واإليمان 

والعدل واإلحسان«))).

أكدت هذه الملفوظات على أن اإليمان هو القاسم المشرتك بين كّل الناس، وهو 
الفاعل الرئيس يف تحقيق هذه العدالة والتقارب واألخوة والتكاتف جاء يف قوله تعالى 
ِهْم  ﴾)4) وجاء يف قول الرسول عليه السالم: »َمَثُل اْلُمْؤمِنِيَن فِي َتَوادِّ ٌ

َوة
ْ

 ِإخ
َ

ِمُنون
ْ
 اُلؤ

َ
ا َّ ﴿ِإ�ن

)))  انظر، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم. 
)))  ياسين عبد السالم نظرات يف الفقه والتاريخ، ص)). 

))) ياسين )عبد السالم(، اإلحسان، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، 998)، ج)، ص6)5. 
)4) الحجرات، 49 /0). 
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َهِر  َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى مِنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ
ى«))) وقد ال يستقيم ذلك إال إذا  التزمت الدولة التزاما قانونيا وسياسيا ودينيا  َواْلُحمَّ
عماد  هو  العدل  ألن  السلطان،  وبأس  القرآن  ببيان  وكرها  طوعا  الشريعة  »تطبيق  يف 

العمران، أخويا كان أو مدنيا قانونيا«))).

تجاه  واجباته  المجتمع  يف  يعيش  واحد  كّل  يدرك  أن  على  النصوص  هذه  أكدت 
يحرمه  أن  ألحد  وليس  هبا،  يتمتع  أن  يجب  التي  حقوقه  يدرك  وأن  فيؤديها  الجماعة 
مقاليد  يتسلمون  يوم  اإلسالميين  من  المنشود  »العدل  أّن  إلى  ُيفضي  وهذا  منها، 
األهداف  عليه  وتتوحد  الجهود،  به  وتتضافر  المجتمع،  به  يستقر  عدل  هو  السلطان 

وتسّخر له الوسائل«))).

ويفهم من هذه النصوص أن اإلسالم دين يهتم بإقامة حكم عادل، يقوم على تنفيذ 
مبادئه وتطبيق تعاليمه،وإسعاد من يعيشون يف كنفه، الذين اختارهم المجتمع ليكونوا 
يف صالحه ويف خدمته، فهو ليس مجرد دعوة بال تنفيذ، وليس مجرد تبليغ كالمي بال 
تطبيق عملّي،  إنما هو دعوة هتتم بإقامة دولة لها حكومة تسهر على مصلحته ومصلحة 
أتباعه، وتقيم العدل بين كّل الذين يستّظلون بظاللها ويقيمون يف أرضها وربوعها، وال 
يكون ذلك إال »بالرجوع إلى الشريعة، ومحاربة ما أحدثه العرف والقانون الوضعي، 

وغلبة األقوياء والماكرين على المال، نسرتّد قوام العدل«)4).

لقد أكد األستاذ عبد السالم ياسين يف مختلف كتاباته ومواقفه ومداخالته، أن العدل 
َوى﴾)5) 

ْ
ق ِللتَّ َرُب 

ْ
ق
َ
أ ُهَو  وا 

ُ
قيمة محورية يف اإلسالم، حيث ربطه اهلل بالتقوى فقال ﴿اْعِدل

))) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الربّ والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 
ج6)، ص40). 

البيضاء، المغرب،  الدار  العدل: اإلسالميون والحكم، ط)، مطبوعات األفق،  ياسين )عبد السالم(،   (((
000)، ص)0). 

))) نفسه، ص)0). 
)4)  ياسين عبد السالم يف االقتصاد، ص)4. 

)5) المائدة، 5 /8. 
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ْحَساِن﴾))) وبّين الكاتب أّن العدل  ِل َوالإِ
ْ

لَعد ُمُر �ب
أْ  الَل �يَ

َّ
مثلما ربطه باإلحسان فقال ﴿ِإن

أسس  على  اإلسالمي  التشريع  يف  والنواهي  األوامر  تقوم  حيث  وفاء  دون  يستقيم  ال 
الشامل  العدل  تحقيق  تستهدف  وهي  المفاسد،  ودرء  المصالح  بجلب  معلّلة  عامة 
بالعهود،وتجنب  وااللتزام  واألعداء  واآلخرين  النفس  إزاء  المعاملة  يف  واإلحسان 
العمران  وارتقاء  االجتماعية  والمصالحة  االستقرار  يضمن  بما  والعدوان  الصراع 
العبادات،  من  األمانات وكذلك  فاعترب من  الحكم يف اإلسالم  أساس  البشري، وهو 

وهو مما يدّل على أنه »يتصدر كل المطالب يف الربامج السياسية الجادة«))).

لقد فهم الشيخ عبد السالم ياسين أن اهلل يربي الجماعة المؤمنة أن يكون تعاوهنا 
هي  هذه  عزيزا،  قريبا  كان  مهما  الظالم  وردع  المظلوم  وإنصاف  الحق  نصرة  على 
عدالة اإلسالم التي تفرض أن يعيش يف ظّلها الناس على اختالف أجناسهم وألواهنم 
وعقائدهم،إهنا ال تحابي مسلما على غير مسلم، وال عربيا على عجمي، فالكّل أمام 
عصر  يف  أساسي  ومطلب  جامعة  كلمة  العدل  أن  الرجل  يفهم  وهكذا  سواء،  العدالة 
أصبحت فيه قيمة األرزاق وإنتاجها وتمويل عملية التنمية وتنظيم ذلك تحديا قاتال يف 
وجه األمة، ويقرر أن العدل يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ اإلحسان يف بناء الدولة واألّمة إذ 
»بالعدل واإلحسان تتقّدس األمة، وبرذائل الظلم والنفاق والشعارات الدعية ترتّذل«))).  

د- اإلحسان:

والباطن  بالعبادة  الظاهر  تحسين  الشرع  ويف  وإتقانه،  العمل  إجادة  لغة  اإلحسان 
وجهره. سره  يف  له  اهلل  بمراقبة  الدائم  اإلنسان  بشعور  موصول  وهو  باإلخالص، 
واإلحسان يشمل العبادة ومعاملة الناس وإضمار الخير لهم، وهو واجب يف كل شيء 
وهو  األرض  يرثون  الذين  الصالحين  أخالق  ومن  الفاضل  المجتمع  أسس  من  ألنه 
المعنى الذي ذهب إليه الداعية والمربي عبد السالم ياسين يف مختلف كتبه وآثاره التي 

))) النحل، 6) /90. 
)))  ياسين عبد السالم العدل: اإلسالميون والحكم، ص4. 

)))  ياسين عبد السالم الشورى والديمقراطية، ص56). 



وحـدة األمـة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين 180

ثوت خمسا وخمسين وستمائة مرة لفظة اإلحسان ارتكازا على مدونة ثرية تشكلت 
من القرآن والسنة والتاريخ والسياسة، فقد تواتر مثال جذر )ح.س.ن( أربعا وسبعين 
وثالثمائة مرة يف القرآن))) مما يحيل على أهمية هذا المبدأ الذي يسهم يف تأثيث نظرية 

مجتمعية وسياسية.

وإيمانيا  واجتماعيا  نفسيا  منهجا  يتوخى  اإلحسان،  لفكرة  عرضه  يف  الرجل  إن 
وسياسيا يرتكز على أن ملفوظ اإلحسان يدّل على معان ثالثة ورد هبا القرآن ووردت 

هبا السنّة))):

أوال، اإلحسان بأن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك))) وهذا ال يمكن 
أن يتحقق هكذا إنما القلب الطيب واليد الحانية والمحبة الصافية القريبة المتقربة بأنواع 
الرب والمعروف واإلحسان، هي التي تجسد هذا الخيط النابض يف عالقة اإلنسان بربه، 
وهو عبارة عن تلك »البذرة الدفينة يف كّل فرد بالدعوة الحكيمة والرفق الحاين والمحبة 
واإليناس حتى ينتعش الذابل ويتفتق المكموم وتتفتح الزهور عن حياة جديدة ثمرهتا 
العمل الصالح المقبول عند اهلل، المقّرب إلى اهلل«)4). هبذا اإلحسان يف عبادة اهلل يطيب 
قلب اإلنسان وتتجّمل أخالقه وتصلح نواياه وأفعاله، فيكون للخلق رحمة، ويعّم نفعه 
العالم األقرب فاألقرب، ويعكس بذلك معنى اإلحسان الحّق باعتباره »رتبة يف الدين 

ودرجة يف التقوى، لها األهمية القصوى«)5).

إن غاية الكاتب من الكالم على اإلحسان هي التأكيد على أن الصالح ال يكون إال 
باإلحسان، واإلحسان منطلقه القلب، وصالح القلوب يكون باإليمان الصادق الحق 
وبالرتبية السوية النافعة، وللرتبية أصول وقواعد من كتاب اهلل وسنة رسوله، إن العالقة 
بين اإليمان واإلحسان هي عبارة عن عقد بالقلب يتبعه نطق باللسان وعمل بالجوارح 

)))  انظر، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص)0) إلى 05).  
)))  انظر، ياسين )عبد السالم(، اإلحسان، ج)، ص)). 

)))  انظر، ياسين )عبد السالم(، تنوير المؤمنات، ط)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، 996)، 
ج)، ص7. 

)4)  ياسين )عبد السالم(، رسالة إلى كّل طالب وطالبة، ص9). 
)5)  ياسين )عبد السالم(، اإلحسان، ج)، ص4). 
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هكذا فهم األشياء، إن اإلحسان هو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، 
إذ »يف  به  الجانب واإلخالل  أداء هذا  التهاون يف  نفسه من  الوقت  الكاتب يف  ويحّذر 
المطلب اإلحساين أسبق  القلبية أن تتالشى، لذلك يكون  العروة  عصرنا توشك هذه 
أهم عمل«)))  أهم علم، وتطبيقه  القلوب  األولويات، ويكون طب  المطالب يف سّلم 
ا لِل﴾)))هذه المحبة بين العبد ورّبه منك إليه   ُحبًّ

ُّ
د

َ
ش

َ
نَ آَمُنوا أ مصداقا لقوله تعالى: ﴿َوالِذ�ي

ومنه إليك هي قطب رحى الدين، وهي ال تستقيم إال إذا التزم المسلم بما حوى كتاب 
اهلل وسنة رسوله من قيم ومبادئ إحسانية.

ثانيا، اإلحسان إلى الناس مثل الوالدين واألقربين واليتامى والمساكين والمسلمين 
وسائر الخلق أجمعين))) لقد فهم الشيخ عبد السالم ياسين أن أمر اإلسالم باإلحسان، 
إنما يقصد بذلك كل عمل وكل تعامل يشمل محيط الحياة كلها يف عالقات العبد بربه 
المعنى  هذا  ولتقرير  جميعا،  بالبشرية  وعالقاته  بالجماعة  وعالقاته  بأسرته  وعالقاته 
الخلقي الكوين جاءت وصايا كثيرة يف القرآن تدعو الناس إلى اإلحسان وترغبهم يف 

.(4(﴾ َ
ْيك

َ
ْحَسَن الُل ِإل

َ
ا أ َ َ

ْحِسْن ك
َ
التحلي به من ذلكقوله تعالى: ﴿َوأ

وال يفوتنا أن نذّكر بما أواله الكاتب من اهتمام بالغ بالمرأة)5) باعتبارها زوجة وأّما 
ومرّبية ومسؤولة يف المجتمع، ورأى أن التماسك األسري ال يمكن أن يتحقق، إال إذا 
المبّكرة  البيئة  تمّثل  باعتبارها  وواجباهتا  حقوقها  حيث  من  فائقة  عناية  بالمرأة  اعتنينا 
سالمة  وتحقيق  االجتماعي  التكافل  روح  وتنمية  الجماعة  حّب  على  األفراد  لرتبية 
الرسول  إذ جاء يف قول  القرآنية والسنية،  النصوص  ما تعكسه وترتجمه  البنيان، وهو 
عليه السالم: »خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي«)6) ويف حديث ابن عساكر: 

)))  ياسين )عبد السالم(، اإلحسان، ج)، ص)). 
))) البقرة، 65)/). 

)))  انظر، ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص)). 
)4) القصص، 8/77). 

)5) أفردها بالعديد من الكتب على نحو: تنوير المؤمنات، رسالة إلى كّل طالب وطالبة وغيرهما. 
)6)  ناصر الدين األلباين، صحيح سنن الرتمذي، ط)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 000)، 

كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث 895) .
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ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ويرى  لئيم«)))  إال  أهاهنن  وال  كريم  إال  النساء  أكرم  »ما 
العدل، اإلحسان مع  العدل، اإلحسان قبل  بعد  الزوجية اإلحسان  الحياة  أن »ملّطف 
العدل«))) وما تخلفنا حسب اعتقاده عن إنصاف المرأة وإكرامها وصون حقوقها،إاّل 
األخالق  على  تحيل  جامعة  كلمة  باعتباره  واإلحسان  واإليمان  اإلسالم  عن  لتخلفنا 
الذات ومع اآلخر ومع  التواصل مع  آليات  والفضائل والسلوك والمعروف وتجويد 
اهلل، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره، ومن كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو 

ليسكت«))) نفهم من هذا السند،أن من مظاهر اإلحسان:
فإذا سارت  بين األمم والشعوب،  بين األفراد يكون  كما يكون  الجوار،  أ- حسن 
يف  األمن  انتشر  بينها،  فيما  الجوار  حسن  مراعاة  على  المجاورة  البلدان  حكومات 

ربوعها، وعّم الخير جميع أقطارها.
ب- إكرام الضيف، فالضيافة سنّة عند أغلب فقهاء المسلمين، وهي سلوك يتمّيز 

بالرتحاب واالعتناء وحسن الضيافة وطالقة الوجه.
أفضل  من  فيكون  الخير  يف  ُيستعمل  حدين،  ذو  سيف  فهو  اللسان،  حفظ  ج- 
أخبث  من  فيكون  الشّر  يف  وُيستعمل  األفعال،  وجميل  الحسنة  للدعوة  األدوات 
الوسائل لنشر الرذائل وفاسد األعمال، فإصالح ذات البين وهتذيب المجتمع، ونشر 
العدالة بين الناس بالكلمة الطيبة والقول السديد من منافع اللسان ومحامده، والكذب 
والغيبة وشهادة الزور والنميمة بين الناس بالحديث المنّمق المخادع من مضار اللسان 
ومن مفاسده، ولهذا خّيرنا الرسول عليه السالم بين استعمال اللسان يف الخير وجلب 

المنافع، أو الكّف عن استعماله ومالزمة السكوت.
د- صدق الحديث، وهو نقل الحديث إلى غيرك على الوجه الصحيح دون زيادة 

))) ابن عساكر )علي بن الحسن بن هبة اهلل(، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر بن غرامة العّموري، ط)، دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 995)، ج))، ص))).

)))  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج)، ص7)).  
))) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب الحّث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إاّل 

عن الخير، ج)، ص8). 
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وال نقصان، وهو من الصفات الحميدة التي أمر الشارع بالتحلي هبا، وإتباع منهجها. 
أو  العادي  أو  العبادي  العمل  سواء  وإخالصه،  وإتقانه  العمل  إحسان  ثالثا، 
األفكار اإلحسانية يؤسس مشروعا مجتمعيا  لهذه  الرجل يف عرضه  إن  المعاماليت))) 
حسنى،  للناس  يقولون  الذين  هم  والمحسنين  األخيار  أن  منها  متينة،  أسس  على 
ويفعلون َحسنا ويكّفون أذاهم عن الناس، وخير المسلمين »من سلم المسلمون من 
لسانه ويده«))) ونفهم من خالل هذا المعطى الثالث من مقاصد اإلحسان عند الرجل، 
ودنيا، جسدا وروحا،  دينا  تواصله، صّوره  فطرته وميوالته ويف  للمحسن يف  توصيفه 
صّور اإلنسان ووصفه يف عالقته برّبه وهو البعد  العبادي، ويف عالقته بأخيه اإلنسان 
وهو المعاماليت، وصّوره يف جمعه بين الدارين الدنيا واآلخرة، ومجموع هذه الدوال 
بعده  يف  اإلحسان  منزلة  و  السوي،  واإلنسان  الصالح  المؤمن  توصيف  على  يحيل 

الشامل الكوين أو ال يكون. 
لقد أكّد األستاذ عبد السالم ياسين أن منهاج بناء الدولة ومقّومات األّمة هو تصديق 
وعمل، ينعكس على سلوك المسلمين واإلنسان عامة يف المجتمع، برتسيخ قيم التأصيل 
واألصالة والتآخي والتأسيس القائمة على الحرية والشورى والعدل واإلحسان، وهذا 
يستوجب أداء األمانة وااللتزام المخلص بنظرية المنهاج بغية نشر الثقة المتبادلة بين 
الناس، وبناء دولة القرآن والسلطان، لعّل القلوب هبا تتآلف ويستمر التعامل يف كنف 

االحرتام والمودة.
لقد خلصنا مما تعرضنا إليه سابقا، أن األستاذ عبد السالم ياسين بّين بوضوح أن 
من المصادر األولية التي يرتكز عليها المنهاج النبوي هي القرآن والسنة، وأكد على 
أبرز المقّومات واألصول التي تؤسس الدولة وتشّكل مقّومات األّمة تتمّثل يف الحرية 
والشورى والعدل واإلحسان، وهي قيم تحقق دولة القرآن بما هي موصولة بمقاييس 
ومبادئ ال تستقيم الدولة القرآنية دوهنا. ويحّق لنا يف آخر هذا المبحث، أن نتساءل عن 
أبرز النتائج التي يروم الكاتب أن يحققها من خالل نظرية بناء الدولة و مرتكزات  األّمة؟

)))  انظر، ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص)). 
))) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأّي أموره أفضل، ج)، ص0). 
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ثالثا - من نتائج البحث

أوال، تبّينا من خالل قراءتنا لبعض مؤلفات المناضل والمربي عبد السالم ياسين 
المواقف  اتخاذ  يف  الفكري  وتحرره  الحلول  واقرتاح  المسائل  طرح  يف  جرأته  مدى 
وتعمقه يف البحث والتمحيص وسرب أغوار القضايا، حيث آمن بأن اإلصالح والنهضة 
على  يقوم  الذي  النبوي  المنهاج  إلى  بالرجوع  إال  يكون  أن  يمكن  ال  األمة،  وإنقاذ 
األصول وهي القرآن والسنة النبوية انسجاما مع قول الرسول عليه الصالة والسالم » 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم هبما:كتاب اهلل وسنة نبيه«))). 

التوافق والتالحم واالنسجام والتحرر من كل مظاهر الخمول  ويدعو الرجل إلى 
والخرافة والوهم واألسطرة، ويحذر من الفرقة ومخالفة األصول ويشّدد على »توحيد 
الجهد، فتوحيد األمة يف أقطارها ومذاهبها ومدارسها ومشارهبا، حتى يكون المشرب 
واالنكماش.  والخمول  االنزواء  عصور  عالقات  كل  من  محررا  سنيا  قرآنيا  محمديا 
توحيد تربوي يسمو بالكّل، ال يضيره التنوع التنظيمي الفكري االجتهادي المتعدد«))).

يف  شرعا  ثابتا  أمرا  جعلها  هي  وسنّة،  قرآن  من  األصول  عن  الكالم  من  غايته  إن 
إليها  االحتكام  على  حفّزه  ما  وهو  اإلسالمي،  الحكم  وتأسيس  البشرية،  الذات  بناء 
يف السياسة واالجتماع بغية تجويد أحوال األمة وازدهار البالد وشعور الرعية باألمن 
والعدل واإلحسان والحرية والشورى، وينشأ عن اختاللها سوء حال األمة وما يصاحب 
ذلك من جور، وقهر واستبداد يف سياسة الناس وبذلك فهم أن »اإلسالم ليس مسؤوال 
عن تدهورنا التاريخي. بل خروجنا عن اإلسالم وابتعادنا عن تعاليمه هو السبب«))) 

هذا من حيث أهمية األصول والمصادر التي شّكلت المنهاج.

ثانيا، أما من حيث أبرز المرتكزات والمبادئ التي أثثت المنهاج،من حرية و شورى 
وعدل وإحسان، ثاوية يف الخطاب القرآين والسنّة النبوية، أو هي تحيى فيهما دون أن 

)))  مالك بن أنس، الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ص598. 
)))  ياسين عبد السالم اإلحسان، ج)، ص95). 

)))  ياسين عبد السالم رسالة إلى كّل طالب وطالبة، ص40. 
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يكون لها مثول يجسد يف واقع الناس، وهو ما أرهق الرجل، وجعله يتعامل مع الواقع 
الناشئ عن أمرين أولهما غلبة  النقد الالذع  المعيشي تعامال مخصوصا، ينهض على 
البالد اإلسالمية  ما يسود  وثانيهما  التطبيق والممارسة،  المبادئ على  التنظير يف هذه 
من حكم مطلق وغطرسة وظلم وقهر وتبعية، خصوصا بعد أن »تطور األمر حين بدأ 
وغاب  الشورى  غابت  وحين  السيف،  غلب  وحين  والسلطان،  القرآن  بين  الصراع 

العدل واختفى اإلحسان«))).

ولعّل التأكيد على هذه المبادئ يعود إلى عدة عوامل وأسباب، منها أن أغلب هذه 
و  اإلسالميون  »العدل:  كتاب  مثل  بكتب  الكاتب  المنهاج خّصها  التي شكّلت  القيم 
أكثر  من  كذلك  وهي  والديمقراطية  »الشورى  وكتاب  »اإلحسان«  وكتاب  الحكم« 
والسياسة  والرتاثية  التاريخية  والكتب  والسنّة  القرآن  يف  وتواترا  دورانا  المفاهيم 
اإلسالمي  العربي  الفكر  يف  المبثوثة  المضامين  أكثر  ومن  والمرويات،  الشرعية 
بصرف  عامة،  بصورة  اإلنساين  المجتمع  أن  ذلك  إلى  يضاف  الحداثوي،  المعاصر 
له أن ينهض ويقوم  النظر عن معتقداته وتوجهاته واختياراته وطرائق عيشه ال يمكن 
إال من خالل هذه القيم التي هي عبارة عن الكليات الخمس يف اإلسالم، وهي مبادئ 
كونية وإنسانية تنخرط يف تأصيل الحضارة البشرية ومختلف األديان تقريبا من وضعية 
القيم  تعّد هذه  الفلسفات قديمها وحديثها، عالوة على ما سبق  وسماوية، ومختلف 
من مشاغل المدرسة اإلصالحية لذلك انتشرت هذه المضامين يف الفكر اإلصالحي 
بدءا من شريعة حمو رابي إلى فكر األستاذ والعالّمة عبد السالم ياسين، ولعّل هذا ما 
يفسر تأسيسه جماعة العدل واإلحسان التي تحيل تسميتها على هذه القيم، ويرى أّنه 
وإن انتمى إلى مدرسة لها خطها وانضباطها و أبجديتها إال أن هذا »ال يضير وجودها 
تشوش  أو  ظروف،  تمليه  أو  غموض،  يجلله  سياسي  وموقف  اجتهاد  يف  اختالف 
رؤيته قذاة يف عين الفكر تزول لو تحاور الناس على هدوء ووضوح«)))ومن أكثر هذه 
الملفوظات والمرتكزات تواترا يف مؤلفاته الحرية والشورى والعدل واإلحسان، بما 

)))  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص0). 
)))  ياسين عبد السالم رسالة إلى كّل طالب وطالبة، ص)). 
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تحيل عليه من أبعاد ومضامين، وبما تنّم به من حيث داللتها وتركيبها وسياقها.

لذلك أكّد المؤلف على أن الحرية أّس من أسس بناء الدولة وقيام المجتمع، وأن 
نكاد  ال  ذلك  يف  واألحاديث  واآليات  النبوية،  والسنة  القرآن  هو  ومصدرها  أصولها 
نحصيها لكثرهتا، ونكتفي بلمحات عن ذلك، إذ ورد نحو أربعين آية يف القرآن الكريم 
عن اإلكراه والكراهية، منها أكثر من عشر آيات تنهى عن اإلكراه، وذلك لضمان حرية 

الفكر واالعتقاد وحرية الضمير.
اإللهية  اإلرادة  عن  عمومها  يف  تخرج  ال  اإلنسانية  الحرية  أن  الرجل  أدرك  لقد 
المطلقة، وهي المعروفة باإلرادة الكونية، ومن هنا فاإلنسان يمارس حريته يف حدود 
النظام الكوين المحيط به  وهذا يوجب عليه أن يكون عارفا بأسراره حتى تتالءم إرادته 

مع اإلرادة الكونية.
ومن أبرز الحريات التي أثارها الكاتب الحرية الشخصية، وتشمل الحريات المادية 
والمعنوية كحق األمن، وحرمة المسكن، وحرية التنقل، وحق الشغل والمداواة والتعليم 
وغير ذلك، والحرية السياسة وتشمل حرية الرأي والعقيدة ومزاولة الشعائر الدينية وحرية 
المشاركة السياسية يف ظل مبدأ الشورى، والحريات االقتصادية واالجتماعية مثل حق 
الملكية وحرية النشاط االقتصادي واالجتماعي والتكافل االجتماعي وما شابه ذلك من 
حريات وحقوق، بيد أن الذي نرصده اليوم أن »المجتمع العصري بارد إنسانيا ال يزداد فيه 

األثرياء إال أنانية، وال البؤساء يف ُدور العجزة وشوارع نيويورك إال  بؤسا«))).
  ويذهب الكاتب إلى القول بتعدد مجاالت الشورى من العائلة، فاألسرة، فالعشيرة، 
ومختلف  الميادين  جميع  يف  وضرورة  وتربية  سلوك  أهنا  ويرى  فالمجتمع،  فالقبيلة، 
المجاالت، ويؤمن بضرورة تطوير تطبيقاهتا وممارساهتا وفق الزمان والمكان، باعتبار 

أنه »ال صالح للحكم واإلدارة واالقتصاد إال بالشورى يف سياقها اإليماين«))).
بالحرية والعدل وأن قاعدهتا  الشورى مقرتنة  أن  إلى  أبحاثه  الكاتب من  ويخلص 

)))  ياسين )عبد السالم(، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص85. 
المغرب،  البيضاء،  الدار  األفق،  مطبوعات  ط)،  والمستقبل،  الماضي  حوار  السالم(،  )عبد  ياسين    (((

997)، ص47). 
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»الطاعة فيها هلل والرسول، طاعة تتكيف المصالح هبا، وتتالقى عليها، وتحتكم إليها«))) 
إاّل أن هذه القاعدة هي مبدأ عام ثابت يف منظومة اإلسالم السياسية،أي أن القرآن شّرع 
المبدأ ولم يحدد الوسيلة واآلليات، وبّين أن الحكم الرشيد هو الذي »تطبق فيه الشورى 
وُيختار الحاكم، وُتدار بالشرع شؤون البالد، وتراقب األمة، وتأمر بالمعروف، وتنهى 
عن المنكر، وُيشارك يف البناء النزهاء المجاهدون«)))بيد أن هذا المبدأ ال يّتسم بالثبات 
فحسب، بل هو كذلك متحرك يف الوقت نفسه يف مجال الممارسة والتطبيق باختالف 
الزمان والمكان واللحظة التاريخية التي يعيشها اإلنسان، وباختالف األسلوب والكيفية 
واآللية، فاإلسالم يفتح الباب على مصراعيه لتطبيق مبدأ الشورى يف الحكم من منطلق 
وما  والسالم واإلحسان،  والحرية  العدل  قيم  وإرساء  المصلحة  رعاية  الحرص على 
أركان  من  ركنا  لكوهنا  »إاّل  بالشورى  والسالم  الصالة  عليه  محّمد  على  األمر  نزول 

الحكم، أنزلها اهلل للتطبيق ال للتسلية، فهي واجبة على المسلمين«))).

مّما  العبادات والطاعات  العدل قد شملت االعتقادات وشملت  آيات  وإذا كانت 
يكون بين العبد وربه، فإهنا عالجت أيضا سلوك اإلنسان يف مجتمعه مّما يكون بينه وبين 
الناس، وأوجبت عليه العدل يف القول والعمل والحكم، ذلك أن العدل حّفاظ النظام، 
وقّوام االجتماع، وأّس األحكام والحكم، وميزان التشريع، ويرى الداعية والمجاهد 
عبد السالم ياسين أنه يتحّتم على الحاكم أن يتحرى العدل يف أحكامه وتوخى اإلحسان 
إلى الرعية والرفق هبا، وأن يلتزم بالشورى باعتبارها أّسا يف الحكم والتعامل  وأن يؤمن 

إيمانا جازما أن الحرية هي مدار كرامة اإلنسان.

وأن  والمحسوبية،  المحاباة  يتجنّب  أن  المطلوبة  الحاكم  نزاهة  أن  يفهمه  والذي 
يجانب استغالل النفوذ، وأن يطّهر جميع أجهزة الدولة من هذه المفاسد، ومن الرشوة 
الظاهرة والمسترتة، فال يرضى لنفسه أو لغيره أن يتلوث هبا أو أن يقع يف حبائلها ،وما 
وصلنا إليه من مآس »منذ أن أصبح الحكم بين المسلمين ملكا وهريرا وعضا، انتحت 

)))  ياسين )عبد السالم(، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص84. 
))) نفسه، ص4. 

)))  ياسين عبد السالم العدل:اإلسالميون و الحكم، ص560. 
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يعد  لم  قبل.  من  األمر  كان  كما  الدعوة  راعية  هي  الدولة  تعد  فلم  ورجالها،  الدعوة 
الدين  تفسير  السلطان  والقرآن، فحاول  السلطان  افرتق  المصحف،  السيف يف خدمة 

لتربير موقفه«))).

األعمال  من  المتقن  بالجميل  اإلتيان  والتفضل، وهو  اإلنعام  فهو  اإلحسان  أّما     
والكمال،  السمو  مراتب  أعلى  إلى  هبا  وترقى  اإلنسانية  ترفع من شأن  التي  واألقوال 
به يتقرب المرء من خالقه ومن نفسه ومن الناس، »والتدرج يف سلوك سبيل اإلحسان 
هي  بالصالة-  -بدءا  الشرعية  بالفرائض  والقيام  البناء.  هو  اإلسالم  يمثله  الذي 

اللبنات  واإلسمنت«))).

حقه،  حق  ذي  كل  إعطاء  هو  العدل  ألن  العدل،  من  مرتبة  أعلى  اإلحسان  إن  بل 
أما اإلحسان فهو أن تعطي أكثر مما عليك، وأن تأخذ أقل مما لك، وهي المضامين 
األساسية التي ركز عليها األستاذ ياسين ودعا إلى تطبيقها حتى تصبح تربية وسلوكا 

وواقعا معيشيا.

)))  ياسين عبد السالم اإلسالم والقومية العلمانية، ص)9. 
)))  ياسين عبد السالم اإلسالم والحداثة، ص)4). 
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الخاتمة

لقد فصلنا القول يف منطلقات الرجل، وبّينا أواّل أبرز المصادر التي اعتمدها يف بناء 
نظرية المنهاج وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، مثلما فصلنا القول ثانيا يف األسس 
والعدل  والشورى  الحرية  نحو  على  األّمة  و  الدولة  عليها  بنى  التي  والمرتكزات 
واإلحسان، وعّرجنا ثالثا عّما أفضى إليه هذان العامالن وهو ما بّشر به المنهاج النبوي 
الدعوة  عالمية  النبوة  ومنهاج  والجرب،  العض  بعد عصور  النبوة  منهاج  »بخالفة على 

وقوهتا وهداية اهلل للخلق«))).

لكن ال يمكن أن نصل هذا الشأو وفق منهجه، إاّل بالسعي إلى تحويل هذه القيم 
إلى  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  واألخالقية  الدينية  والمرتكزات  والمبادئ 
هي  بل  وتحليلها،  واستخراجها  دراستها  رأيه  حسب  يكفي  فال  العملي،  الواقع  حيز 
تنضج وتنفع إذا حولناها من المثال إلى الواقع، ومن التنظير إلى التأطير، ومن القراءة 
بأبعادها األخالقية والقيمية المؤسسة للنظام  التفعيل، ومن الخطب إلى االلتزام  إلى 

السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف اإلسالم.

بعد ذلك  للناس  ترك  أنه  ،إاّل  مبادئ وقيما  للسياسة  أن اإلسالم وإن وضع  ويرى 
التشريع السياسي  التطبيق حسب العصر والمصلحة، لذلك تميز  أن يضعوها موضع 
للحكم  رئيسة  وقواعد  عامة  مبادئ  وجود  أي  الثبات  أهمها  بخصائص  اإلسالم  يف 
التشريع  يفسح  إذ  والواقعية،  المرونة  فهي  الثانية  الخاصية  أما  الزمن،  بتغير  تتغير  ال 
اإلسالمي المجال لالجتهاد وال يلغي الواقع، »والحكمة قبول الخالف ظاهرة بشرية، 
أن نضع خالفات علمائنا  الحكمة  التنوع. وبداية  تنوع االجتهاد، وتنظيم هذا  وقبول 
أو فالن مرجعا هنائيا ومطلقا ال تسمو  نتخذ رأي فالن  النسبية، ال  األولين مواضعها 

العقول  لمناقشته«))).

)))  ياسين عبد السالم محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى،  ص9)). 
)))  ياسين عبد السالم اإلحسان، ج)، ص79). 
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التي يمر  التاريخية  اللحظة  التفكير يفهم رحمه اهلل  التوجه وهذا  التفتح وهذا  هبذا 
هبا المجتمع، ويستخلص أن من مظاهر المرونة والواقعية تحقيق مصلحة العباد ودرء 
الفساد عنهم، وكذلك إمكانية االستفادة من النظم السياسية قديمها وحديثها يف الفكر 
اإلنساين، مما يرتجم مدى واقعية مشروعه من حيث تواصله مع اآلخر وعمق انفتاحه 

على الحضارات والثقافات والتجارب األخرى.

والذي نخلص إليه من فكر الرجل أنه رغم البعد اإللهي للسلطة يف مستوى األصول 
والقيم والمرتكزات، إاّل أن الحاكم يف اإلسالم ال يخرج عن طابعه الناسويت الدنيوي، 
محكومة  فهي  ممارساهتا،  وكيفية  عملها  ومنطق  تأسيسها  منطلق  من  مدنية  فالدولة 
من  ومدنية  دنيوية  مؤسسات  يف  تتجّسد  وهي  النشوء،  حيث  من  ومصالح  بعالقات 
حيث منطق عملها، وهي كذلك تنسب إلى أصحاهبا وقادهتا وزعمائها من حيث كيفية 

ممارساهتا، إاّل أّن هذا ال يغفل مرجعيتها الدينية.

صاحب  الرجل  أن  المبحث،  هذا  آخر  يف  إليها  نصل  أن  يمكن  التي  النتائج  ومن 
عليه  نطلق  أن  بذلك  فحق  سياسية،  ومقاربة  كونية  وقضية  حضارية  ورؤية  مشروع 

مصلحا اجتماعيا وداعية ورجل سياسة ورائدا من رواد الفكر والتنوير والنهضة.

وقد بدا الرجل مجددا يف اعتقادنا ألنه التزم بالتجديد الذي يرومه اإلسالم، فالذي 
هذه  إلى  الوصول  طريق  يف  اختلفوا  وإن  األصول،  على  اتفقوا  قد  أهنم  السلف  عليه 
األصول، وهو يدعو إلى أّن ما ُأتفق عليه نحن مطالبون بإحيائه، وإحياء ما اندرس من 
القرآن والسنّة النبوية، والعمل بمقتضاهما، وحمل الناس على التمسك هبذين األصلين، 
وحّذر من الخلط بين المفاهيم تنظيرا وتطبيقا، تقعيدا وممارسة، على نحو االشرتاكية 

والعدل، والديمقراطية والشورى، والرأسمالية والحرية، والدين  والسلطان))).

وهبذا يحق لنا أن نتساءل هل عّلة تخلفنا كامنة يف الدين أم يف طرائق فهمنا له؟ لماذا 
ظّل العرب المسلمون يف حال من التأخر المقيت رغم وعيهم بحالتهم المربكة هذه، 
وبضرورة الخروج عن هذه الدائرة المختنقة ؟هل حان الوقت أن يفهموا أن السلطان 

)))  انظر، ياسين عبد السالم، مقّدمات يف المنهاج، ص)). 
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العرش؟ كيف  الحفاظ على  العباد يف سبيل  البالد واستعبد  باع  إذ هو  المستبّد سعيد 
نضّيق هذه المسافة القائمة بين المثال والواقع والمعيار والممارسة والنظرية والتطبيق، 
الديمقراطية وباسم  ُترتكب المظالم ومعاين الجور والطغيان واالستبداد باسم  حيث 

حقوق اإلنسان وباسم تطبيق اإلسالم؟ 
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- نصيحة الملوك، تحقيق خضر محّمد خضر، ط)، مكتبة الفالح، الكويت، )98). 
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- مسلم )أبو الحسين مسلم بن الحّجاج القشيري(، صحيح مسلم بشرح النووي، ط)، 
المطبعة المصرية باألزهر، مصر، 9)9).

- المنذري )الحافظ عبد العظيم بن عبد القوّي(، مختصر صحيح مسلم، تحقيق محّمد 
بن عّيادي  بن  عبد الحليم، ط)، مكتبة الصفا، مصر، 005).

- الهندي )عالء الدين علي المّتقي(، كنز العّمال يف سنن األقوال واألفعال، تحقيق بكري 
لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ط5،  السقا،  وصفوة  حّياين 

.(985
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د. الذوادي بن بخوش قوميدي

أستاذ وباحث جامعي

جامعة باتنة، الجزائر
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مقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد:

عبد  األستاذ  فكر  يف  األمة  لوحدة  تحصين  الخالف  »تدبير  البحث:  هذا  فعنوان 
السالم ياسين رحمه اهلل«، وهو يندرج يف المحور السادس من المحاور المقرتحة »تدبير 
والمنهجية  المعرفية  الحقائق  الستقراء  محاولة  وفيه  األمة«،  عناصر  بين  االختالف 
حفظ  مقصد  بخدمة  وربطه  تعالى،  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  فكر  يف  الخالف  لتدبير 

وحدة األمة اإلسالمية. 

أهمية البحث:

عنه  عّبر  كما  المقاصد«)))،  »أم  أو  المطالب  أم  هو  بل  كبير؛  مطلب  األمة  توحيد 
تحصيل  يف  النظر  أن  المقاصدي  المنهج  مسلمات  ومن  اهلل،  رحمه  ياسين  األستاذ 
المصالح ال يكتمل إال بالنظر يف درء المفاسد؛ بل المعروف أن درء المفاسد أولى يف 
االعتبار، والتوسل إلى مقصد الوحدة اإلسالمية، ال ُيغني عن حراستها، إذ ال ُيعقل أن 
نحرص على عوامل اجتماع األمة ونغفل عن معاول تفريقها، فالحذر من الشرور وسّد 

طرقها، ليس بأهون من الحرص على الخيور والتوسل إليها.

وكلمة التدبير للخالف ُتوحي –يف أقرب دالالهتا- بالتعامل الحكيم مع االختالف 
يكون معول هدم  أن  به عن  والبعد  والَوحدة،  القوة  ليحقق مقصد  له  التوجيه  بحسن 
ومصدر شقاق وإشقاق على األمة. ومن ثّم يكون التدبير مرتبطا بصيانة وحدة األمة 
العاجلة، والميول  المقاصد  تتبدد تحت تشعب  اإلسالمية من حيث حراستها من أن 

الشخصية، واألنانيات الفردية.

الهدف من البحث:

يهدف هذا البحث إلى إبراز المساهمة الفاعلة لألستاذ ياسين رحمه اهلل يف التدبير 

))) ياسين، عبد السالم: نظرات يف الفقه والتاريخ، ص55.
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العلمي والعملي للخالف، تحصيال لمقاصده، وتحصينا لوحدة األمة من مفاسده، مما 
يندرج ضمن مشروعه اإلصالحي الكبير الذي أفنى فيه حياته رحمه اهلل.

األبحاث السابقة يف الموضوع:

ال أجد يف ما يقع عليه نظري من الدراسات واألبحاث ما يتناول تدبير الخالف لدى 
األستاذ ياسين رحمه اهلل تعالى على الخصوص، لكني وجدت بعضا من الدراسات 
التي تحمل يف عنواهنا مصطلح التدبير متعلقا باالختالف بوجه عام. لعّل أعجبها عندي 
دراسة بعنوان »النظر الشرعي يف بناء االئتالف وتدبير االختالف«، للدكتور محماد بن 
اهلل  عبد  بن  بجامعة سيدي محمد  الشريعة  الفقه ومقاصد  أستاذ أصول  رفيع،  محمد 
بفاس، المغرب)))، قدم فيها عمال علميا تأصيليا، ليجيب على إشكال يتعلق بضرورة 
والتنوع  الديني  والتعدد  الفكري  باالختالف  يتميز  واقع  يف  المشرتك  العمل  صياغة 
المذهبي، وذلك من خالل تقديم أسس بناء االئتالف بين المتخالفين، وتفصيل سبل 
تدبير االختالف بينهم يف الشريعة اإلسالمية، وآليات التدبير، ومنها الشورى وما لها من 
دور يف حسم الخالف، والحوار الذي يأخذ -اليوم- مركزية واضحة يف تدبير الخالف، 

وهتيئة أجواء التفاهم والتعايش السلمي، وفض النـزاعات مع اآلخر المخالف.

ولقد أّدى غياب الحوار -حسب الباحث- إلى فشل ذريع يف تدبير االختالف يف كثير 
من القضايا، وهو ما أّدى على المستوى الداخلي إلى إثارة النـزاعات يف صغائر األمور، 
وتضخيم الخالف على حساب الوفاق، وتبديد طاقات األمة يف الصراعات الهامشية. 
وعلى المستوى الخارجي، شجر الخالُف وتكلست العقول على نظرة حادة إلى اآلخر 
من كال الطرفين، ونسي الجميع المشرتك اإلنساين الواجب تنميته، والمختلف الالزم 

احرتامه، فآل األمر إلى إشعال الحروب التي هتلك الحرث والنسل..

ويلتقي بحثي هذا هبذه الدراسة السابقة يف الوجهة العامة لتدبير الخالف وأصوله 
ومقاصده، وتضيف إلى ذلك العناية بالمساهمة الخاصة التي قدمها العالمة عبد السالم 

ياسين رحمه اهلل يف هذا الموضوع كواحدة من مفردات نظريته اإلصالحية الشاملة.

))) نشر بدار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتجمة، الطبعة األولى، سنة ))4)ه/ ))0)م.
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منهج البحث:

يف منهج هذا البحث وصٌف، وشيٌء من التحليل بعد االستقراء للشواهد الخادمة 
لفكرة البحث وهدفه، واستنتاٌج لحقائق معرفية ومنهجية، من الجهود الواسعة والنافعة 

لألستاذ ياسين رحمه اهلل.

عناصر البحث:

والثاين  الخالف وتدبيره،  أربعة عناصر: األول يف مفهوم  ثم  بمقدمة،  البحث  يبدأ 
يف أوجه تدبير الخالف، والثالث يف آليات تدبير الخالف، والرابع يف نماذج من تدبير 

الخالف، وينتهي بخاتمة.

وهذا أوان التفصيل.



وحـدة األمـة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين 200

أوال: مفهوم الخالف وتدبريه

الف: خ ى ال ن ع 1 – م

يقول الراغب األصفهاين: »واالختالُف والمخالفة: أن يأخذ كّل واحد طريقا غير 
مختلفان،  ضّدين  كلَّ  ألّن  الّضّد،  من  أعّم  والخالُف  قوله،  أو  حاله  يف  اآلخر  طريق 
ا كان االختالف بين النّاس يف القول قد يقتضي الّتنازع  وليس كلُّ مختلفين ضّدين، وَلـمَّ

اسُتعير ذلك للُمنازعة والمجادلة«))).

ويف كالم الراغب فائدتان:

األولى: أن الخالف -أو االختالف- يعم التضاّد والتنّوع.

الثانية: أن تسمية المنازعة خالفا واختالفا مجاز، وعالقته االقتضاء واللزوم، كما 
يفيد كالم الراغب، وهو ما يؤكده المناوي بنقله عن بعضهم: »الخالف منازعة تجري 

بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل«))).

بين  تقابل  وهو  الخالف  من  افتعال  »االختالف  أن  من  المناوي  نقله  ما  ويعجبني 
من  بصدده  نحن  ما  على  يصدق  تعريف  وهو  فيه«))).  الرأي  انفراد  ينبغي  فيما  رأيين 

اختالف الرأي.

ويف واقع االستعمال ال نجد تفريقا لدى علمائنا بين كلمتي الخالف واالختالف، 
وحتى عند األستاذ ياسين رحمه اهلل ال نجده يفرق بين الكلمتين يف االستعمال، فيبقى 

التعويل يف تحديد المفهوم على القرائن والسياقات.

ومسايرًة للغالب األعّم من العلماء والباحثين، ومنهم األستاذ ياسين رحمه اهلل، لن 
نفّرق بين الكلمتين يف بحثنا هذا.

))) الراغب األصفهاين: المفردات يف غريب القرآن، ص94)-95).
))) المناوي، محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، ص))).

))) المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، ص)4.



201 تدبير الخالف تحصيٌن لَوحدة األّمة يف فكر األستاذ عبد الّسالم ياسين $

ري:  دب ت ى ال ن ع 2 - م

التدبير يف اللغة النظر يف عواقب األمور وما تصير إليه))). وال شك أن النظَر يف ما 
تؤول إليه العاقبة يستدعي التوجيَه له على وجه السداد والصالح، ليحقق ما أمكن من 
َل بتحّري  َر والتعقُّ المصلحة، ويدفع ما أمكن من المفسدة، فيكون معنى التدبيِر التبصُّ

القول والعمل المؤدي إلى أحسن النتائج، نظريًّا وعمليًّا.

إلى  بإرشادهم  الخلق  استصالح  هي  و»السياسة  سياسته،  األمر  تدبير  معاين  ومن 
الطريق الـُمنجي يف العاجل واآلجل«))).

وعّرف العالمة محمد الطاهر بن عاشور التدبير اإللهي بقوله: »والتدبير: النظر يف 
رات وعوائِقها لقصِد إيقاِعها تامًة فيما ُتقصد له محمودَة العاقبة«. ثم بّين  عواقب المقدَّ

غايته فقال: »والغاية من التدبير اإليجاُد والعمُل على َوْفق ما ُدبِّر«))).

وغير  والحرب  والمال  واإلدارة،  الحكم  يف  قديم-  -من  التدبير  كلمة  وُتستعمل 
ذلك، كما ثبت استعماُلـها يف توجيه الخالف نظريًّا وعمليًّا، نقرأ ذلك يف قول القاضي 
الماوردي رحمه اهلل وهو يوجه النصيحة ألئمة المسلمين: »وأما التحرز من اختالف 
ِق أهواِء العامة من جهِة الدين، فإّن التدبيَر فيه والرتتيَب على منازل  قلوب الرعية وتفرُّ
مختلفة...«. ثم يقول: »والتدبير المحكم يف قطع أسباب الخالف، والحيلُة فيه...«)4). 

ولم يغب هذا المعنى االصطالحي للتدبير عن ذهن األستاذ ياسين رحمه اهلل تعالى، 
فقد نقل عن الماوردي كالمه السابق، ثم ربط بعده بين تدبير المعاش وتدبير الخالف 
َلُشروٌط  آرائها،  وتقريَب  قلوهبا،  وائتالَف  األمة  كلمة  جمَع  »إن  فقال:  نفيس،  بكالم 
ضروريٌَّة إلقامة الملة وتقوية الدولة. فال تِقلُّ ضرورُة ذلك عن ضرورة تقريب الَفَجوات 

))) ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، جـ)، ص4))، والفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص90)، 
وابن منظور: لسان العرب، جـ4، ص68).

))) الكفوي، أبو البقاء: الكليات، ص808.
))) ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، جـ))، ص87.

)4) الماوردي: نصيحة الملوك، ص74 - 75.
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فيما يتعلق بِقسمة األرزاق. وكما يجب على دولة القرآن أن ُتْدمَِج فئات المجتمع دمجا 
اقتصاديا بتسوية ُفَرِص العمل والكسب، وبإنصاف العامل واألجير، وبإعطاء المالِك 
والتعايش  المذهبيُّ  الدمُج  يجب  فكذلك  َشَطٍط،  بال  اإلسالميِّ  المجتمع  يف  مكاَنَته 

السلمي بين اآلراء، والتفاهم والتعاون ليّتحد الناس ماديا ومعنويا«))).

حين  لسانه،  على  التدبير  مصطلح  باستعمال  تصريحا  آخر  موضع  يف  ونجد 
الصراعات  تدبير  يكفالن  ومسطرة  نظاما  باعتبارها  الديمقراطية  »أهمية  عن  يتحدث 
االجتماعية«))). ويف موضع آخر حين يقول: »على تنظيم الحكم اإلسالمي أن يتعلم 

الكثير من الطريقة السلمية التي ُيدبَّر هبا االختالف يف الديمقراطية«))).

الف: خ ري ال دب ى ت ن ع  3 - م

ُيقصد –عموما- بتدبير الخالف عمليُة إدارة االختالف ومعالجته وتسييره مع اآلخر 
المختلِف، بحيث نصل إلى التفاهم أو التقارب ما أمكن، تحقيقا لمقاصد االختالف 
وضوابط  شروط  من  ذلك  كل  يتبع  وما  العملية،  أو  العلمية  النتائج  إلى  ووصوال 

وآليات  ووسائل.

والحق أن لكلمة التدبير حمولة داللية واسعة، فهي تشير إلى جملة من الدالالت، 
لعل أهمها: الحكمة، والسياسة، وحسن اإلدارة، وبراعة التسيير، وسداد التوجيه، ودقة 

التخطيط، وغير ذلك.

وفيها َسَعٌة من حيث وقوُعها – كمصطلح يتعلق بالخالف- على وجوه متعددة، ال 
تنحصر يف تسيير الخالف أو إدارته مع اآلخر المخالف، للوصول إلى الغاية التي هي 
الوفاق، أو التخفيف من آثار االختالف إذا ما استمر.. أقول: ال تنحصر وجوه التعامل 
مع الخالف يف هذا؛ بل تتعدى ذلك إلى وجوه من التدبير متعددة، سيأيت تفصيلها يف 

موضعه إن شاء اهلل.

))) ياسين، عبد السالم: إمامة األمة، ص58).
))) ياسين، عبد السالم: اإلسالم والحداثة، ص4)).

))) ياسين: اإلسالم والحداثة، ص0)).
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وال ينتهي تدبير الخالف بالضرورة إلى حسم الخالف، لكنه سينتهي بالضرورة إلى 
نتائج، هي األفضل.

أو  العلم  يف  إْن  واألئمة،  القادة  شأن  من  بل  األمة،  عوام  شأن  من  ليس  والتدبير 
السياسة أو االقتصاد أو الحرب أو غير ذلك، ومن هنا نفهم ِسرَّ تناول الشيخ ياسين 
ع يف كتاب »إمامة األمة«، واإلمامة  رحمه اهلل لموضوع الخالف وتدبيره بشكل موسَّ

لألمة ال تكون إال من قادهتا الحريصين على السير هبا نحو الصالح واإلصالح.

ة: دة األم الف ووح خ ري ال دب 4 – ت

ال أدلَّ على منـزلة مطلب توحيد األمة يف فكر األستاذ ياسين من اعتباره »عقيدة« 
ينبغي أن يحملها المثقلون هبموم الدعوة واإلصالح))). 

وما كان للشيخ ياسين رحمه اهلل أن يهتمَّ بوحدة األمة اإلسالمية وسبِل تحصيلها، ثم 
يغيَب عن نظره الموفَّق التنبيُه على معاول هدمها وعوامل تعطيلها، كعامل االختالف 
إذا لم ُيدّبر التدبير الشرعي والمنهجي، فخرج عن مقصوده وتفلت من حدوده.. فكان 
حالئذ داَء األمم الذي حذر منه المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، يف قوله: »دّب إليكم داء األمم: الحسد 

والبغضاء، هي الحالقة، ال أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين«))).

وبدهي أن لحفظ المصالح جانبين: جانب الوجود وجانب العدم، كما يقرره علماء 
األفراد  على  نعمتها  وتدوم  المصالح  تستقيم  والتحصين  التحصيل  وبين  المقاصد، 
والمجتمعات واألمم، والسعي للخيور ال يغني عن االحتياط من الشرور، ولنا يف هذا 
أسوة بالنهج االحتياطي الذي كان عليه حذيفة بن اليمان، إذ كان الناس يسألون النبيَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص عن الخير، وكان هو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه))).

))) ياسين، عبد السالم: العدل -اإلسالميون والحكم، ص))4.
))) الرتمذي: السنن، من حديث الزبير بن العوام، رقم: 0)5)، جـ4، ص664. وهو حديث حسن.

))) يقول حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه: )كان الناس يسألون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الخير، وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني(، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: ))4)، 

جـ)، ص9))).
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ثانيا: أوجه تدبري الخالف

التعامل مع االختالف، ال تنحصر يف  التدبير على وجوه متعددة من  يقع مصطلح 
لعل  كثيرة،  إلى وجوه  ذلك  تتعدى  بل  المخالف؛  اآلخر  مع  الخالف  إدارة  أو  تسيير 
والتدبير  والفكري،  العلمي  التدبير  ياسين-:  األستاذ  فكر  من  استقريناه  –فيما  أهمها 

الرتبوي، والتدبير العالجي..

ري: ك ف ي وال م ل ع ري ال دب ت 1 – ال

َنْفَقَه الخالَف من الناحية العلمية  المقصود بالتدبير العلمي والفكري للخالف أن 
والفكرية، فنَِعَي ُسنَنِيََّته وحتميته وأسباَبه، وما هو مصلحة منه وما هو مفسدة، ونتبيَّن 
األمة  يف  النافعَة  وثمراتِه  الحسنة  وآثاَره  والمنهجية،  والشرعية  المعرفية  ضوابطه 
اإلسالمية، على المستوى الفكري ثم السلوكي، وعلى مستوى األفراد والمجتمعات، 
وبخاصة إذا نظرنا إلى حاجتنا إلى الَوحدة اإلسالمية التي تبدأ من عالقة المسلم بأخيه 
–كفرد-  )المسلم أخو المسلم()))، وتنتهي إلى عالقة المجتمعات اإلسالمية بعضها 

﴾ )الحجرات:0)). ٌ
َوة

ْ
 ِإخ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ ا الْ َ َّ ببعض: ﴿ِإ�ن

التدبير  هذا  إلى  إشاراٍت  بوضوح  نقرأ  المؤلم،  األمة  واقع  الفقه  هبذا  نعالج  ثم 
األوصال  ممزقة  »األمة  اهلل:  رحمه  ياسين  األستاذ  كالم  من  موجزة  جمل  يف  العلمي 
ٌق كيف نضع حقَّ الخالف يف الفروع مكانه دون أن ُنصلِت  كيف نجمعها؟ الخالُف مفرِّ
اللسان فُيصلَت اآلخُر الُحسام؟ مقاالت المتكلمين األَُول ال نرفعها ألوية لنكفر ونبدع 
ونثير الخصام والقتال. تراث ال نحمله على ظهورنا أسفارا، بل نتبع كما اتبع من قبلنا، 
ُر من  مجتهدين كما اجتهدوا، مستفيدين من صواهبم كما نستفيد من خطئهم. ال نصغِّ
قيمة اجتهاد من سبقونا وال نضخمه، بل نضعه على سّلم الخطإ والصواب حيث بلغ به 

))) أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة، كتاب الرب والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم: 564)، جـ4، ص986).
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االجتهاد، وحيث أوقفه التقليد، وحيث ألجمته الضرورة«))).

بأولى  بدًءا  للخالف،  العلمي  التدبير  ضرورة  عن  تكشف  موجزة  تساؤالت  ويف 
خطواته، وهي عرض الخالف على كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، يقول األستاذ رحمه 
تعرُض  اهلل،  دين  عليه من  ائُتِمنَْت  ما  مراجعة  األمة  ُيلِهم  اهلل جلت عظمته  »لعل  اهلل: 
ي  ُيَسوِّ ومن  يفهم؟  ومن  يعرض؟  من  ملسو هيلع هللا ىلص.  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  على  الخالف 

الخالف؟ وبأي إرادة؟ ومن أي منطلق؟ وإلى أي هدف«)))؟

اهلل،  رحمه  ياسين  األستاذ  كتابات  يف  كثيرة  تفاصيل  له  نجد  الموجز  الكالم  هذا 
يف  يفّصل  وحين  والشرعية،  الواقعية  وحتميته  الخالف،  ُسنَنِيَّة  عن  يتحدث  حين 
خالف الرحمة وأسبابه المنطقية ومقاصده وفوائده، وخالف النقمة وأسبابه ومخاطره 
العزائم،  وتفشل  الصفوف  تفّرق  ونزاعات  فتن  إلى  يتحول  حين  األمة،  وحدة  على 

وتذهب  الريح. 

أ - ُسنَنِيَّة االختالف وحتميته:

من  الوجود  تصور  يمكن  ال  وضرورة  دافع،  من  ماله  واقع  الناس  بين  الخالف 
دوهنا، وقد اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن تختلف أفهام الناس وإدراكاهتم 
اهلل: »وقوع  القيم رحمه  ابن  اإلمام  يقول  وألسنتهم،  وألواهنم  أجناسهم  اختلفت  كما 
الحقيقة  النشأة اإلنسانية«))). هذه  بد منه يف  أمر ضروري... ال  الناس  بين  االختالف 
يؤكدها األستاذ ياسين فيقول: »واقع االختالف وشرعية االختالف مسلَّمة َقَدرّية«)4). 

))) ياسين، عبدالسالم: تنوير المؤمنات، جـ)، ص67.
))) ياسين، عبد السالم: القرآن والنبوة، ص69.

من  النوع  هذا  أن  علم  لما  الشارع  إ«ن  بقوله:  الشاطبي  اإلمام  عليه  ينبه  ما  للخالف  القرآين  التدبير  من   -
اهللِ  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي  َتنَاَزْعُتْم  ﴿َفإِْن  تعالى:  اهلل  قول  وهو  إليه  يرجع  بأصل  فيه  أتى  واقع  االختالف 
ُسوِل﴾ اآلية، فكل اختالف من هذا القبيل حكم اهلل فيه أن يرد إلى اهلل، وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول  َوالرَّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضى اهلل عنهم«. االعتصام، 

جـ)، ص69).
))) ابن القيم: الصواعق المرسلة، جـ)، ص9)5.

)4) ياسين: العدل -اإلسالميون والحكم، ص695.
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فهو إذن ضرورة بشرية واقعة، وُسنَّة كونية ثابتة، فال يمكننا إلغاؤه من الوجود، و«ال 
نطمع يف رفعه من األرض، فذلك طمع فيما ال مطمع فيه«))). ولكن البد من ضبطه 
وتنهيجه، ليحقق حكمة الخالق يف الخلق، لعلها الحكمة التي يشير إليها األستاذ بقوله: 
»الخالف جزء ال يتجزأ من العناصر الحركية التي عليها صلحت األرض واستقامت. 
الخالف مهما كانت أسبابه، شريفة عفيفة أو مغرضة أو جاهلة أو تحاملية، دفاع اهلل 
و 

ُ
َ ذ ـِكنَّ اللّ

َ
 َول

ُ
ْرض

أَ
ِت ال

َ
َسد

َ
ف
َّ
ْم ِبَبْعٍض ل ُ َ اَس َبْع�ن ِ النَّ

ّ
ُع الل

ْ
 َدف

َ
ْول

َ
الناس بعضهم ببعض، ﴿َول

﴾ )البقرة:)5)(«))). َ ن �ي ِ
َ
َعال

ْ
 ال

َ
ْضٍل َعل

َ
ف

واألمر الطبيعي ال يحتاج إلى اجتثاث، وإنما إلى تدبير، أو »تصريف«، يقول األستاذ 
رحمه اهلل: »ينبغي أن نقبل الواقع الطبيعيَّ بصدر رحب، واقِع وجود الخالف... وأن 
نعالجه المعالجة البناءة، وأن َنْفَسح المجال للرأي والرأي المخالف. ويتوقف نجاحنا 

يف الدعوة والدولة على قدرتنا وحكمتنا يف تصريف الخالف...«))).

ب - التمييز بين خالف الرحمة وخالف النقمة:

وائتالفه،  اجتماعه  يمكن  ما  وذلك  والتكامل،  التنوع  اختالف  نوعان:  االختالف 
الرحمة  اختالف  فاألول  قبوله.  يجتمع  ال  مما  وذلك  والتناقض،  التضاد  واختالف 

والثاين اختالف النقمة.

األول: اختالف أوجبته أسباب ضرورية فطرية وعلمية وموضوعية، فهذا إذا انضبط 
بالضوابط المعرفية والشرعية والمنهجية كان خالفا سائغا محمودا، وكانت له ثمرات 

طيبة وآثار نافعة.. وهذا هو خالف الرحمة.

كفساد  السلوكية،  أو  الفكرية  أو  العقدية  االنحرافات  عن  ناتج  اختالف  والثاين: 
والكِْبر  األفق  والعصبية، وضيق  الهوى  والعدوان، وتحكم  البغي  التصورات، وروح 
مناقٌض  البين،  ذات  وفساد  والتباغض  للتفرق  مورٌث  –الشك–  وهذا  الذات،  وحبِّ 

))) ياسين: القرآن والنبوة، ص66.
))) ياسين، عبدالسالم: اإلحسان، جـ)، ص150-151.

))) ياسين: العدل، ص7)).
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لشرع اهلل ومقاصده، هادٌم لرباط األخوة اإليمانية، ناقض لفريضة الَوحدة اإلسالمية.. 
وهذا هو خالف النقمة.

يقول  المذموم،  النقمة  وخالف  المحمود،  الرحمة  خالف  بين  علماؤنا  مّيز  وقد 
العالمة ابن عاشور رحمه اهلل: »االختالف المذموم والَّذي يؤّدي إلى االفرتاق، وهو 
ة بعضًا، أو تفسيقه...«))).  االختالف يف أصول الّديانة الَّذي يفضي إلى تكفير بعض األمَّ
أّما »اختالف أئمة الدين يف تفاريع األحكام ويف فهم الدين مما ال ينقض أصوله وال 
يخالف نصوصه، وإنما هو إعمال ألصوله وألدلته يف األحوال المناسبة لها، وحمل 
متعارضها بعضه على بعض؛ فإّن ذلك كّله محموٌد غيُر مذموم؛ وقد اختلف أصحاب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته فلم يعنّف أحدًا، واختلفوا بعد وفاته فلم يعنّف بعضهم بعضًا«))).
هذه التفرقة بين الخالفين يؤكدها األستاذ ياسين رحمه اهلل فيقول يف خالف النقمة: 
من  فرٌق  هبا  ضلت  فنقمٌة  الدين،  أصول  يف  أو  العقائدية،  الكليات  يف  الخالف  »أما 
المسلمين«))). وأما خالف الرحمة فله مقاصد وفوائد، منها أن يكون لتنويع االجتهاد، 
وإعطاء الرخصة لمن ال يستطيع العزائم، ولدرء الحدود بالشبهات... ولخالف النقمة 
مفاسد، كالخالف على األشخاص والنزاع على المناصب، وهو ما ينبغي نبذ أسبابه)4).

ومن فوائد اختالف الرحمة –وهو االختالف القليل الطبيعيَّ الضرورّي- أنه »ُيثري 
اآلراء، وُينير بعضها ببعض يف الطريق إلى اإلجماع المرغوب فيه«)5).

واقٌع  االجتهاد  مسائل  يف  »الخالَف  أن  الشاطبي  اإلمام  توكيد  هنا  األستاذ  وينقل 
ممن حصل له محُض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي اهلل عنهم..«، 
إذ جعلوا  اهلل عنهم،  الصالح رضي  السلف  اآلثار عن  ويستدل على ذلك بجملة من 
اختالف األمة يف الفروع ضربا من ضروب الرحمة، من ذلك: قول القاسم بن محمد: 

))) ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، جـ4، ص)4.
))) ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، جـ))، ص8)).

))) ياسين، عبدالسالم: إمامة األمة، ص50).
)4) ياسين، عبد السالم: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)7.

)5) ياسين: إمامة األمة، ص47).
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»لقد أعجبني قوُل عمر بن عبد العزيز: ما ُأحب أنَّ أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص ال يختلفون، 
ُيقتدى هبم، فلو أخذ رجل  الناس يف ضيق، وإهنم أئمة  ألنه لو كان قوال واحدا لكان 
بقول أحدهم كاَن ُسنًّة«... يقول الشاطبي بعده: »ومعنى هذا أهنم فتحوا للناس باب 
االجتهاد وجواز االختالف فيه. ألهنم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون يف ضيق، ألن 
ع اهلل على األمة بوجود الخالف  مجال االجتهاد ومجاالت الظنون ال تتفق عادة... فوسَّ
الفروعيِّ فيهم. فكان َفْتَح باب لألمة، للدخول يف هذه الرحمة... فاختالُفهم يف الفروع 

كاتفاقهم فيها، والحمُد هلل«))).

ج - منشأ خالف الرحمة ومنشأ خالف النقمة:

ينشأ االختالف الرحمة –يف تحليل األستاذ ياسين رحمه اهلل- من التفاوت يف الفهم 
واالطالع، وهو اختالف طبيعيٌّ مقبول بين العلماء إن أحسنوا أن يقولوا ويطبقوا كلمة 
حكيم الدعوة األستاذ حسن البنا رحمه اهلل حين قال: »نتعاون فيما اتفقنا عليه، وَيْعذر 
بعُضنا بعضا فيما اختلفنا فيه«. وهي كلمة مروية عن علمائنا من قبله رحمهم اهلل جميعا.

أما اختالف النقمة فهو الذي ينِشُب بين أنانيَّتين، كلٌّ منهما تتَعّصب لرأيها، وترى 
رها  ُيسخِّ عقول  اختالف  إنَُّه  الجدل...  لحروِب  منهما  كل  وتتهيأ  محضا،  خطًأ  غيَره 
ُب فيرُفُض المتجادلون أن يردوا اختالفهم  الهوى ورديُفه الشيطاُن. ويستفحل التعصُّ
إلى اهلل ورسوله برده إلى العلماء يحكمون فيه. إنه اختالُف َتَضادٍّ وتناقض، ال اختالُف 
تنوع يف الرأي،  وال يلَبث أن يتولد عن االختالف والجدل عداوٌة تضطرم على اللسان 
الحرب. وتلك محنٌة  فتنشب  الجانبين  األتباع من  قوال الذعا، ولعنًة وسّبا، وينحشر 

عانيناها من عصور، ونرجو اهلل أن ُنَوفَّق إلى حسم مادة هذا االختالف التناقضي))).

د - مقاصد خالف الرحمة، ومخاطر خالف النقمة:

إذا كان االختالف يف أصله ُسنّة كونية –كما سبق- فهذا يعني أن فيه ِحَكًما ومقاصَد 

))) ياسين: إمامة األمة، ص250-248. وينظر الشاطبي: االعتصام، جـ)، ص170-171.
))) ينظر: ياسين: إمامة األمة، ص246-247.
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على  والتوسيع  اإلنسانية،  الفطرة  مسايرة  منها  العباد،  راجعة على  إلهّية، هي مصالح 
إلى  الوصول  الفكري، الستثماره يف  التنوع  للرأي، وضمان  االختيار  الناس يف حرية 
الصواب أو األصوب. أو بعبارة األستاذ ياسين: »االختالف بآدابه ونظامه المؤسسي 
إثراء لفكر األمة ما يف ذلك شك«))). هكذا ينظر الشيخ ياسين رحمه اهلل إلى الخالف 
بكل مجاالته، فحين نتعامل مع الخالف على أنه ظاهرة طبيعية، وسنة من سنن اهلل يف 
البشر، ندرك لزوم التدبير له، ليؤيت ثماره يف إثراء فكر األمة، فيكون خالف رحمة، فإذا 
افتقد الخالُف التدبيَر، كان خالَف نقمة، وكانت له مخاطر على وحدة األمة، وذلك 
»عندما تختلف اآلراء، وتشتبك األلسنة يف الجدال، فتثور النفوس وتتعّمق الهّوة بين 
البشرية بين  الِفْتنة... والغيرة  الناس مطية إلشعال  الخصوم، ويجد الشيطان يف هوى 
ُرِوَي  َثمَّ من أصل حقيقي للخالف.  م ما يكون  ل فُتضخِّ تتدخَّ األقران والمتعاصرين 
عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنه قال: »ال أدركُت وال أْدركتم زمانا يتغاير الناس 

فيه على العلم كما يتغايرون على األزواج!«))).

هكذا ينبغي أن نتدبر الخالف بالتصور العلمي الصحيح، واإلدراك الفكري العميق، 
ونستدفَع  فوائَده،  نحقق  أن  نملك  بذلك  لعواقبه،  المتأملة  االستشرافية  والدراسة 

مفاسَده، ونجنَِّب واقَع األمة مخاطَر التفّرق الموِهن للقوى والمشتِّت للشمل.

وي: رتب ري ال دب ت 2 – ال

أ - التدبير التربوي النبوي لالختالف:

ينطلق األستاذ ياسين رحمه اهلل يف التدبير الرتبوي للخالف من الرتبية النبوية للجيل 
ِب من العقول –كما  األول، فيربز لنا ما فيها من التوسيع لدائرة الفهم والتليين للمتخشِّ
يف تعبيره- ثم يقول: »لو ذهبنا ُنسائِل السيرة النبوية لنعرف هل كان حزب اهلل النموذجي 
لنا ُأسوة ومستندا كتلًة  الكريم وجعله  القرآن  رّباه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأشاد بفضله  الذي 

))) ياسين: العدل، ص695.
))) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص)5). واألثر عن عمر أخرجه الدينوري يف المجالسة وجواهر العلم، رقم: 

564)، جـ4، ص80). وإسناده ضعيف، كما قال المحقق.
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واحدة ُمصمتة، وهل كان الرأي واحدا«؟

الصحابُة  »كان  قوله:  يف  األمة  إمامة  كتاب  يف  المساءلة  لهذه  الشايف  الجواب  نقرأ 
رضي اهلل عنهم يتمتعون بحرية االجتهاد تمتعا كامال، فيختلفون يف فهم النصوص، كما 
حدث عندما أمرهم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أاّل يصلوا العصَر إال يف بني قريظة. َفِهَم فريٌق منهم 
األْمَر على أّنه استعجاٌل فصلَّوا العصَر يف الطريق. وفريٌق فهم األمَر فهما حرفّيًا فأخروا 

العصر حتى وصلوا، فلم يعرتض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على أحد يف فهمه بل أمضاه لهم«))).

»ويختلفون يف المسألة من المسائل لم يطلع بعضهم على ما جاء يف شأهنا من خرب. 
سمع  أنه  بعضا  بعُضهم  يستْحلُِف  وقد  بعضا.  بعضهم  ُق  وُيَصدِّ بعضا  بعضهم  فيسأُل 
إن  بعضا  بعُضهم  وَيْعِذُر  َيْعُدوَنُه.  ال  النصِّ  إلى  فيرجعون  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  من  الخربَ 

اختلفوا يف التأويل أو اختلف اجتهاُدهم فيما ال نصَّ فيه..))).

ويقارن األستاذ ياسين رحمه اهلل واقع خالفنا بسمو التدبير الرتبوي النبوي، فيرى 
ضرورة االستدراك العاجل لتصحيح أخطاء تربوية، يقع فيها بعض الدعاة والمرّبين، 
حين ُيَربُّون األتباع على كراهية التعدد والضيق بالخالف، كلِّ خالف، حين يأتون بحديث 
افرتاق األمة  على ثالث وسبعين فرقة كّلها يف النار إال واحدة فيرُسُب يف ذهن المتلقي 
»كراهية التعدد، والضيق بالخالف، فال يكون عنده ُمتسع لَقبول الرأي المخالف. من 
هنا تتميز يف وعيه وزعمه »الفرقة الناجية«، وما عداها ففي النار«. ثم يعلق على خطورة 
هذا االنحراف يف فهم وتفهيم االختالف، فيقول: »وال أظن أن الفكر المسلَم، والفكَر 
بحاجة  هو  كما  السياسية  العملية  المفاهيم  تصحيح  إلى  بحاجة  بالذات،  اإلسالمي 
إليه فيما يخص الخالَف ومعالجَته بالمرونة والرفق الضروريين للتعايش مع طوائف 
الناس، ومع الفصائل اإلسالمية المخالفة يف الرأي والمذهب والموقف  السياسي«))).

بني قريظة«،  العصر إال يف  العدل: اإلسالميون والحكم، ص47). وحديث »ال يصلين أحد  ياسين،   (((
أخرجه البخاري عن ابن عمر، كتاب الجمعة، باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم )905(، 

جـ)، ص))). 
))) ياسين: إمامة األمة، ص4)) - 5)).

))) ياسين: العدل، ص47).
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ب - التوحيد أساس التوحيد:

حين  واحدا،  وهدفهم  واحدا،  المختلفين  منطلق  يكون  أن  ذهب،  من  قاعدة  إهنا 
يكون المنطلق َوحدة المعتقد، ويكون الهدف توحيد األمة، يقول األستاذ: »ال إله إال 
الخالف  لنا مهما كان  القبلة إخوة  التوحيد أهل  المسلمة. فكل أهل  اهلل تجمع األمة 
المذهبي، ومهما كانت بدع بعضنا وفجورهم، إال بدعة ُتخرج من أصل التوحيد، أو 

فجور يتعدى مرتكُبه ويفسُد األمة«))).

والتالزم بين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة حاصل ال محالة، فإذا كانت كلمة »ال 
إله إال اهلل« أساسا يف جمع األمة اإلسالمية، فـ »إن جمع كلمة األمة وائتالَف قلوهبا، 

وتقريَب آرائها، َلُشروٌط ضروريٌَّة إلقامة الملة وتقوية الدولة«))).

ج - الوحدة الوجدانية قبل الوحدة المادية:

بعد َوحدة العقيدة، تأيت َوحدة اإلخاء اإليماين، فـ«جسم الجماعة إذا لم يكن يسوده 
الوئام الكامل، والوحدة الوجدانية العقدية والتحاّب يف اهلل عز وجل، ال يستطيع أن يؤثر 
الحزبي،  والخالف  الطبقي،  الحقد  عليها  يسيطر  التي  الفاسدة  الفتنوية  مجتمعاتنا  يف 
والنعرات القومية. هذا الوئام يأيت من لين المؤمنين بعضهم لبعض وتراحمهم. قال اهلل 
ْم﴾ )الفتح:9))))). ُ َ اُء َبْي�ن اِر ُرَ�َ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
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ٌ
د مَّ َ تعالى يصفهم: ﴿مُ

»ومن التحاّب يف اهلل واللين للمؤمنين يبدأ التأليف. قال اهلل تعالى يخاطب رسوله 
 ﴾ َ
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َ
المصطفى: ﴿ف

)آل عمران:59)).

ومن التحاب يف اهلل واللين للمؤمنين تتألف عناصر القوة الجهادية، وعناصر الدفع 
ْم﴾، ما قدروا على تلك الشدة  ُ َ اُء َبْي�ن اِر ُرَ�َ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
اُء َعل

َّ
ِشد

َ
يف وجه العدو. قال تعالى: ﴿أ

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)9).
))) ياسين: إمامة األمة، ص58).

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)8 - )8.
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إال بوجود هذه الرحمة... فرتبية القلوب على محبة اهلل ورسوله والمؤمنين أول خيط 
يف حبل اهلل المتين«))). و»ناظمُة األخوة يف اهلل والحب يف اهلل تسلك جميع المؤمنين 
والمكان  النور  منابر  فأعطاهم  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  سلك  يف  األرض  وجه  على 

المغبوط عليه«))).

د - السماحة والوسطية:

بالتأّني والمصابرة والسماحة، يقول األستاذ  التحلي  التدبير الرتبوي للخالف  من 
صابرة  متأنية  لمناقشة  تحتاج  قضايا  بعض  مع  بعِضهم  المسلمين  بين  »وفيما  ياسين: 
القطرية  مثل  الحركيَُّة  السياسيَُّة  منها  التسامح لالجتهاد،  باب  فاتحٍة  االختالف،  على 
معنى  وما  السنة؟  معنى  ما  تحديد  مثُل  الفقهية  ومنها  البناء؟  نبدأ  أين  ومن  والعاَلمية 
الدعوة  بمنطق  أم  والتكفير  التشديد  أبمنطق  المسلمين؟  نعامل  وكيف  البدعة؟ 
بالحكمة؟ ومنها الِحَكِميَُّة مثل التدرج يف تطبيق الشريعة، ومنها المبدئية العَقدية مما 
يشتغل به متكلمو العصر الناظـرون يف كتب الخـالف، ومنها األساسية المصيرية مثل 

العدل والشورى والوحدة«))).

ومن التدبير الرتبوي التوسط يف الموقف من الخالف، بين الغالين والجافين، بين 
موقفين متطرفين: موقف من  يرون الخالف هدفا وغاية، »فيجعلون منه مهنًة«)4)، من 

فرط المغاالة.

وال  فيه  النظر  يجّوزون  وال  تجاوزه،  ينبغي  شّرا  كّله  الخالف  يرون  من  وموقف 
له، وال االستفادة منه. دراسته وال تأمُّ

واألستاذ ياسين يراقب من موقع صاحب البصيرة، فيستنتج أنه  »ال يمكننا أن نضرب 
بما شجر من خالف بين علمائنا ُعرض الحائط، ويمكننا أن نستفيد من مسيرة ُهبوطِِه 

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)8.

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)8.
))) ياسين: العدل، ص)44.

)4) ياسين: إمامة األمة، ص67).
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إلينَا اكتشاف الطريق الصاعدة إلى النبوة والخالفة الراشدة. تخطي هذا الخالف مثل 
اّتخاذه هدفًا أسمى وسقفا موقفان متطرفان، بينهما توجد الحكمة«))). هذه الحكمة 
هي التوسط والسماحة بـ »قبول الخالف ظاهرًة بشرية، وقبول تنّوع االجتهاد، وتنظيم 
مواضعها  األولين  علمائنا  خالفات  نضع  أن  ]التدبير[  الحكمة  وبداية  التنوع.  هذا 
النسبية، ال نتخذ رأي فالن أو فالن مرجعا هنائيا ومطلقا ال تسمو العقول لمناقشته«))).

قصد  طريف  فكال  نتطرف،  وال  الموقف  يف  نتوسط  حتى  االستدراك  هذا  من  البد 
أمام  الطريق  يسد  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  من  ضروري  تدبير  وهو  ذميم،  األمور 
الَحْجر  عنا  ليرتفع  نبذه  ركاما يجب  الفقهاء،  آراء  يرون يف  الذين  المغربـين  الرتاثيـين 
وُنَعْصِرَن الدين، ولألسف فإّن هؤالء »ال يمكن إقناعهم بأن أولئك الفقهاء حجة على 
برفع كل حاجز دون فهمنا  القرآين والسنّّي كفيالن وحدهما  عصرهم، وأن األصلين 

لمقاصد الشريعة... فلنفهم تاريخنا فهما غير فهمهم«))).

ه - كّف عوام األمة عن الخوض يف خالف األئمة.

من التدبير الرتبوي الذي ينبغي أن ُيعنى به المربون والدعاة، كّف عوام األمة عن 
كثير من الخالف، مما ال تستوعبه عقولهم، وال تعيه مداركهم، فيكون سببا يف تفرق 
أهوائهم، هذا ما أرشد إليه خرباء التدبير من قديم، كاإلمام الماوردي رحمه اهلل، ينقل 
اختالف  من  التحرز  »وأما  المسلمين:  ألئمة  النصيحة  توجيهه  يف  ياسين  األستاذ  عنه 
ِق أهواِء العامة من جهِة الدين، فإّن التدبيَر فيه والرتتيَب على منازل  قلوب الرعية وتفرُّ
ق ويدعوهم  التفرُّ ُيَؤّديهم إلى  الناُس على ترك الَخْوض فيما  ُيْحَمَل  مختلفة. منها أن 
يتلَو  فيه أوال أن  التحزب... والتدبير المحكم يف قطع أسباب الخالف، والحيلُة  إلى 

فيهم اآلياِت واآلثاَر التي ُأمَِر فيها باالئتالف وُنِهَي عن التفرق واالختالف..«)4).

))) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص49).

))) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص50).
))) ياسين: الخالفة والملك، ص)5 - )5.

)4) ُينظر: ياسين: إمامة األمة، ص58)، وُينظر: الماوردي: نصيحة الملوك، ص75.
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ي: الج ع ري ال دب ت 3 - ال

أ – عالج التنازع والفشل والعصيان وحب الدنيا:

يف سبيل وحدة األمة اإلسالمية تثور عوائق جمة، من أمراض الخالف االنفعالي 
-كما يسميها األستاذ ياسين رحمه اهلل-، ال مخرج منها إال العالج الرباين الذي أرشدنا 
الفشل،  عنه:  وينتج  بعضا  يغذي  بعضها  مرتابطة  أمراٍض  بذكِر  الكريم،  القرآن  إليه 
والتنازع يف األمر، وهو الخالف االنفعالي، والعصيان، وحب الدنيا وهو رأس البالء.. 

ما دواء هذه األمراض يف تحليل األستاذ ياسين؟

العميقة  اإليمانية  الشورى  دواؤها  االنفعالي  الخالف  »أمراض  اهلل:  رحمه  يقول 
عقد  عند  المؤمنون  عليه  تعاقد  ما  على  الطاعة  وجبت  األمر  ر  ُقرِّ إذا  حتى  الهادئة، 
األمير  طاعة  تكون  عندما  العصيان  كوارث  بل  آفات؛  دواء  هي  الطاعة  هذه  اإلمارة. 

مشتقة من طاعة اهلل ورسوله الحقًة هبا«))).

واألصول النفسية لمرض الخالف االنفعالي والعصيان هي:
أ- الكذب، وهو مرض مقابله الصحي الصدق.

ب- االستعالء بغير حق وهو مرض مقابله الصحي الذلة على المؤمنين، والنـزول 
عن األنانية.

الوفاء  اإليماين  مقابله  مرض  وهو  األمير،  قرار  على  الشخصي  الرأي  تغليب  ج- 
بالعهد والعقد.

د- االتكال على األسباب الظاهرة، وهو مرض مقابله التوكل على اهلل عز وجل.
ه- الفشل والهزيمة المعنوية، وهو مرض يحدث بغلبة الهواجس األنانية والنفسية، 

ودواء ذلك ذكر اهلل والحضور معه يف كل األحوال.
و- والتنازع يف األمر، وهو الخالف االنفعالي عندما يتعدى نطاق األفراد فيسري 

نِّية المنظمة. داؤه إلى الجماعة. ودواء ذلك الشورى السُّ

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص))).
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ز- العصيان ودواؤه الطاعة بالمعروف.

ح- حب الدنيا وهو أصل البالء، وحسمه بحّب اهلل ورسوله والمؤمنين والجنة..))).

ب – عالج التعصب ذي الهوى:

التعصب للرأي الذي هو وليد الهوى، مرض نفسي مقيت، مؤدٍّ إلى للتفرق المذموم، 
يقول  للتنازع والفشل«))). وعواقبه وخيمة،  المتشنجة، وهو »أصل  المواقف  واتخاذ 
األستاذ ياسين: »تقتضي النفس الجامحة المسرتوحة بريح الخالف أن ينتصر لها المرء 

يف مواجهة أقرانه، وأن يتعصب حتى القتال«)))!.

الحق ولو قامت عليه الحجة،  إلى رفض  المقيت بصاحبه  التعصب  وهكذا يصل 
والدعوة إلى العصبية وحمية الجاهلية، والقصد للفرقة، انتصارا للذات.

اهلل،  رحمه  الّشاطبّي  يذكر  كما  للغلبة،  مطية  واتخاذه  المتشابه  اتِّباع  مظاهره  ومن 
فـ«إذا دخل الهوى أّدى إلى اّتباع المتشابه حرًصا على الغلبة والّظهور بإقامة العذر يف 

الخالف، وأّدى إلى الفرقة والتقاطع والبغضاء، الختالف األهواء وعدم اّتفاقها«)4).

ورد  البغي،  من  والتجرد  الحق  بحب  التحلي  الهوى  ذي  التعصب  عالج  ومن 
 ِ

َّ
الل  

َ
ِإل وُه  ُردُّ

َ
ف ٍء  ْ

ي
َ �ش ي  ِ

ن
�  ْ ْع�قُ

َ
َناز

َ
ت  

ْ
ِإن

َ
﴿ف تعالى:  بقوله  عمال  ورسوله،  اهلل  إلى  فيه  المتنازع 

ُسوِل﴾ )النساء:59))5). َوالرَّ

ج - التطرف والتنطع:

به  ُتبتلى  الذي  التفرق  أسباب  من  والعلم  الدين  يف  والتنطع  األحكام  يف  التطرف 
ش  وُتَشوِّ وتتسلسل،  وتتوالد،  االختالف،  فرق  تتفرع  الدعوة  هامش  »وعلى  األمة، 

))) ُينظر: ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص))).
))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص))).
))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص06).

)4) الشاطبي: الموافقات، جـ5، ص))).
)5) ُينظر: ياسين: إمامة األمة، ص46).
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ضها للمخاطر بما ُتعطي للحكومات من ُفرص لقمع  على الدعوة أيما تشويش؛ بل ُتَعرِّ
الدعوة، وبما ُتشيعه بين المسلمين من الشك والتشكيك والنفور...

»المسلمون  اسَم  ُيطلقون  عندما  ُتْصغي  آذانا  َيْلَقوا  أن  ألعدائنا  الظاهرة  هذه  تتيح 
المتطرفون« على الحركة اإلسالمية، ال يعلمون وال يريدون أن يعلموا أن كل حركة 
على  يظهر  أن  بد  ال  البحر  موج  كمثل  مثُلها  اإلسالمية  الحركة  مثل  وعميقة  واسعة 

سطحه الَزَبُد. فيحكمون على البحر أنه كلَّه زَبد لَطْفو فقاقيَع على سطحه«))).

حفاظا  الرفق  من  بكثير  َيتَِّسَم  أن  ينبغي  المتنّطعين  مع  و«التعامل  للتنطع  والعالج 
على جهودنا أن تتبعثر يف الَجدِل العقيم«))).

إن مما يؤلم األستاذ ياسين يف هذا الوضع هو تزمُّت الشباب وسطحيته، مما نحن 
يف غنى عنه بسوء التفاهم الكثير بين قادة الحركة اإلسالمية يف قضايا الرتبية وأساليب 
التنظيم، والمواقف السياسية، وغير ذلك... وهنا يشيد ببعض المحاوالت العالجية 
الدكتور  قدمه  الذي  كالجهد  اإلسالمية،  بالحركة  المهمومين  العلماء  من  أقرانه  من 
يوسف القرضاوي يف موضوع التطرف بين الشباب يف كتابه: »الصحوة اإلسالمية بين 

الجحود والتطرف«. إذ أرجع أسباب التطرف ومظاهره إلى ستة أصول:

) - التعصب للرأي تعصبا ال يعرتف لآلخرين بوجود. وجموُد الشخص على رأيه 
جمودًا تاما.

لألخذ  المسلمين  قابليات  تجاهل  مع  به،  الغير  وإلزاُم  دائما،  التشديد  التزام   -  (
بالعزائم.

د ومكانه، يف دار الغربة، ومع المسلمين حديثي العهد  د يف غير زمان التشدُّ ) - التشدُّ
باإلسالم أو التوبة.

4 - الِغلظة يف التعامل، والخشونُة يف األسلوب، والفظاظُة يف القول.

))) ياسين: إمامة األمة، ص)5).

))) ياسين: إمامة األمة، ص57).
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5 - سوء الظن باآلخرين، والنظُر إليهم بعين التهمه، ومحاربُتهم بسالح التشكيك.

6 - استباحة حرمة المسلمين، وتكفيرهم))).

أسباب التطرف هذه التي بّينها الشيخ القرضاوي ُيجملها األستاذ ياسين يف أسباب 
فكرية علمية وسياسية ونفسية، منها ُولَِد التنطُّع يف المسلمين، وظهرت الِفرُق الغاليُة، 
وغَلَيان  الفهم،  قصوَر  لكنَّ  السنة،  اّتباع  محبة  يف  اإلخالص  عندها  يوجد  قد  التي 
المنغلق  المتحجر  الواقِف  وللرأي  المتطرِف،  ع  للتجمُّ ب  التعصُّ وبواعَث  الغضب، 

على أوهام اختصاِصه بالهداية، تجتمع لتصنع المتفجراِت التي ُتْلِغُم طريق الدعوة.

تشخيصا  اهلل،  رحمه  الدهلويُّ  اهلل  وليُّ  الشيُخ  كتب  ما  يف  ياسين  الشيخ  ويرى 
وتحليال ألسباب التحريف، منها الهوى، والفهُم الناقص، واألغراض الفاسدة الحاملة 
على التأويل الباطل كطلب مرضاة الملوك، ومنها َتْرك العلماء األمَر بالمعروف والنهَي 

عن  المنكر))).

ومن األسباِب المهمة للتنطع والشذوذ يف الخالف التي يركز عليها األستاذ ياسين: 
التحاسد أو التغاير، وحب الظهور والتمّيز من الفرد أو الجماعة، وُحّب الرئاسة وغلَبِة 
ُد األَنَفة والتكبُّر عن اتباع الحق، لمجرد أن الحق ظهر على  األقران، كّلها أمراض ُتَولِّ

يد الغير. وطالما منع الحسد الناس عن الخير! 

وجحود  االختالف  إلى  يجّر  »والحسد  اهلل:  رحمه  الغزالّي  حامد  أبو  اإلمام  قال 
فيه  الذي  الداء  وهو  األعداء،  من  التشفي  يف  بالفواحش  واليد  اللسان  وإطالق  الحق 

هالك األمم السالفة«))).

عن  الُمناظر  ينفك  »وال  قوله:  الغزالي  عن  ياسين  األستاذ  نقل  السياق  هذا  ويف 
الحسد، فإنه تارة َيغلِب، وتارة ُيْغَلب. وتارة ُيْحَمُد كالُمه، وأخرى ُيْحَمُد كالُم غيره. 

)5). وينظر: القرضاوي، يوسف: الصحوة اإلسالمية بين الجحود  ))) ياسين: إمامة األمة، ص)5) - 
والتطرف، ص9)، وما بعدها.

))) ياسين: إمامة األمة، ص254-253. وكالم اإلمام الدهلوي يف حجة اهلل البالغة جـ) ص57) - 58).
))) الغزالي: إحياء علوم الدين، جـ)، ص98).
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أنه أحسُن منه كالما وأقوى  ُيَظنُّ  أو  العلم والنظر،  بقوة  ُيْذَكُر  الدنيا واحٌد  فما دام يف 
نظرا، فال بد أن يحُسَده، ويِحبَّ زواَل النَِّعِم عنه، وانصراَف القلوب والوجوِه عنه إليه«! 

فما التدبير يف هذا؟ يجيب الغزالي رحمه اهلل: ».. ولذلك قال ابن عباس رضي اهلل 
عنهما: خذوا العلم حيث وجدتموه، وال تقَبلوا قول الفقهاء بعِضهم على بعٍض، فإهنم 

ريبة«))). يتغايرون كما تتغاَيُر التُّيوس يف الزَّ

))) ياسين: إمامة األمة، ص55) - 56). وكالم الغزالي يف اإلحياء، جـ)، ص45.
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ثالثا: آليات تدبري الخالف

إدارة الخالف مع المخالف  سبق يف مفهوم تدبير الخالف أن معناه ال ينحصر يف 
وجوه  يف  مفصل  هو  كما  متعددة،  ُوجوها  يشَمل  بل  ّما؛  نتيجٍة  إلى  الوصول  ألجل 
التدبير. وتبعا لتعدد أسباب الخالف ووجوه تدبيره البد أن تتعدد آليات التدبير، ومما 

نستقريه يف كتابات اإلمام ياسين رحمه اهلل ما يأيت:

ة: ي رشع ة ال وازن ة امل ي 1 – آل

والخالف  مًعا،  وتحصينها  تحصيلها  ينبغي  كربى  مصلحة  الناس  قلوب  تأليف 
وهنا  الالزم،  التدبير  ُيدبَّر  لم  إذا  يرحم،  ال  لَوحدهتم  هتديد  عامل  المسلمين  واقع  يف 
على  القائمة  العادلة،  الشرعية  الموازنة  آلية  إلى  والمربون  والفقهاء  الدعاة  يحتاج 
قواعد وأصول شرعية، منها النظر إلى حجم المصلحة والمفسدة عند التزاحم، فُتقدم 
المصالح الكبيرة الراجحة، على المصالح القليلة المرجوحة، وُيتحّمل أهوُن الشرين، 
الشرع  لمقاصد  محققا  التدبير  هذا  ويكون  أدناهما،  بالتزام  المفسدتين  أفسُد  وُتدفع 

ومصالح الخلق.

كتبه  من  كثيرة  مواضع  يف  الموازنة  هذه  على  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  نص  ولقد 
النافعة، من ذلك: توجيهه إلى ترك الخالف لتأليف القلوب.. فلطالما أقض مضجعه 
»أن َيْشَتِغَل المسلمون بالنـزاع يف الفروع والمستحبات ويضيعوا الواجَب األعظم، وهو 
تآُلف القلوب، وَوحدة الصف، وإقامُة الصرح المهدوم من الدين. كيف يتقاتل بعُضهم 
على عدد َدَرِج المنرب وبيُت المقدس تلعب فيه بِذّمتِنا وأعراضنا ِصْبَيُة اليهود؟«))). ال 
عن  الطرف  ونغض  اإليمانية...  األخوة  حق  نرعى  »أن  هنا  الواجب  التدبير  أن  شك 

الخالفات الجزئية«))).

))) ياسين: إمامة األمة، ص57).
))) ياسين: تنوير المؤمنات، جـ)، ص47.
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هم يف  لطالما أرق األستاذ ياسين تمسُك بعض الناس باالجتهادات الفرعية، وغلوُّ
المستحبات، وتفريطهم يف رباط األخوة، لقد كان من »من أهم أسباب االختالف الهّداِم 
بمثابة  ُدهم يف مستحباٍت يجعلوهنا  أو تشدُّ فرعيٍَّة خالفيٍة،  باجتهادات  البعض  تمسُك 

الواجب. فكلُّ من خالفهم يف ذلك اعتربوه ساقطا من االعتبار؛ بل عاَدْوُه وَثَلُبوُه«))).

 ويرجع األستاذ ياسين إلى أسالفه من العلماء فيجد أن المخرج من هذا الهّم هو 
قوله:  يف  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عند  كما  العادلة،  الشرعية  الموازنة  تلك 
الواجباُت كذلك،  المستحباِت لمعاِرٍض راجٍح أفضَل من فعلها؛ بل  »قد يكون ترُك 
ومعلوم أنَّ ائتالف قلوب األمة أعظُم يف الدين من بعض هذه المستحبات. فلو تركها 

المرُء الئتالف القلوب كان ذلك حسنا«))).

–الشك- هي سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين يوازن بين  التدبير  واألسوة األولى يف هذا 
همه بنقض بناء الكعبة -وهي مصلحة الشك- ومفسدِة نفور الناس وهم قريبو عهد 
بالجاهلية، فعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لها: »لوال أنَّ قْوَمِك حديثو عهد 
بجاهلية، لنََقْضُت الكعبَة، وألْلصقُتها باألرض، وَلَجَعْلُت لها بابا َيْدُخُل الناُس منه، وبابا 
يخرجون منه«))). قال ابن تيمية رحمه اهلل: »وقد احتج هبذا الحديث البخاري وغيُره 
على أنَّ اإلمام قد يرتك بعَض األمور المختارِة ألجل تأليف القلوب ودْفع  َنْفَرتِها«)4).

ئ يف تفتيت  المذهبي والتقليد المجزِّ يلتفت األستاذ ياسين إلى خطر الخالف  ثم 
وحدة األمة، والعصف بفاعليتها يف الحياة، وذلك حين ُنْخطُِئ الموازنَة العادلة، فيقول 
رحمه اهلل: »الخالف المذهبي بين سنة وشيعة، والخالفات التي ال هناية لها بين المقلدة 
ومصائرنا  وعقولنا  جسومنا  وتبقى  التاريخ،  خارج  وفاعليتنا  إرادتنا  تضع  ئة  المجزِّ
ومقوماتنا جميعا هنبا للجاهلية، تأكلنا أفكاُرها وشقاقاهتا وكفرها باهلل واليوم اآلخر من 

))) ياسين: إمامة األمة، ص56).
))) ابن تيمية: رسالة األلفة بين المسلمين، ص47.

))) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب: باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا يف أشد منه، رقم )6))(، جـ)، ص56.

)4) ياسين: إمامة األمة، ص56) - 57). وُينظر: ابن تيمية: رسالة األلفة بين المسلمين، ص47 - 48.
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داخلنا، ويأكلنا من خارج القهُر المسّلُح والهيمنُة الهاجمة واالقتصاُد المستكرب«)))!

ي: اع م ج اد ال ه ت ورى واالج ش ة ال ي 2 – آل

اجتماع  ومعناه  الشوِري،  الجماعي  االجتهاد  الناجعة:  الخالف  تدبير  آليات  من 
األنظار للبحث يف الحلول ووسائلها، وهو عبارة عن مجموع ألجزاء النظر الفردي، 
ونتيجته إما صواب أو أصوب، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق والمصلحة الشرعية 

من رأي الفرد.
وفيه تكامل الجهود وتعدد زوايا الرؤية، فتكتمل بذلك صورة المسألة محل البحث 

بجمع أجزاء النظر الفردي، فيكون النظر الجماعي أشبه بالعين المركبة))).
وتظهر أهمية االجتهاد الجماعي الشوِري كآليٍة لتدبير الخالف يف منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقد كان يشاور أصحابه يف مواطن كثيرة ويأخذ بمشورهتم، وقد اشتهر ذلك عنه ملسو هيلع هللا ىلص، 
حتى قال من كان شديد الصحبة له كأبي هريرة: »ما رأيت أحدا أكثَر َمُشوَرًة ألصحابه 

من رسوِل الّله ملسو هيلع هللا ىلص«))).
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يوصي أصحابه بالنظر الجماعي، فعن علي قال: »يا رسول اهلل، إْن نزَل 
بنا أمٌر ليس فيه بيان أمٍر وال هني، فما تأمرنا؟ قال: ُتشاِورون الفقهاء والعابدين، وال 

ٍة«)4). ُتمضوا فيه رأَي َخاصَّ
فيه قرآٌن ولم  ينـزل  أمر لم  لنا  أرأيت إن عرض  يا رسول اهلل  ويف رواية قال: قلت 
َتقضونه  المؤمنين وال  العابدين من  بين  قال: »تجعلونه شورى  فيه سنٌّة منك؟  تمض 

ٍة«)5). برأِي َخاصَّ

))) ياسين: نظرات يف الفقه والتاريخ، ص)4.
))) ُينظر: الراشد، محمد أحمد: أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي يف نظريات فقه الدعوة اإلسالمية، جـ)، 

ص)6).
))) أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الجهاد، باب ما جاء يف المشورة، رقم )4)7)(، جـ4، ص))).

)4) أخرجه الطرباين يف المعجم األوسط، رقم )8)6)(، جـ)، ص)7)، قال الهيثمي يف مجمع الزوائد: 
رجاله موثوقون من أهل الصحيح. باب يف اإلجماع، جـ)، ص78). 

بن  اهلل  عبد  فيه  الهيثمي:  قال  جـ))، ص)7).   ،)((04(( رقم  الكبير،  المعجم  الطرباين يف  أخرجه   (5(
كيسان، قال البخاري: منكر الحديث. ُينظر: مجمع الزوائد، باب يف اإلجماع، جـ)، ص78).
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أورد األستاذ ياسين رحمه اهلل الحديثين األخيرين، واستنبط منهما أنذ أهَل الشورى 
هم أهُل العلم واإليمان، يقول معلقا: »منطوق الحديثين ومفهومهما يعطيان أصلين 
بين  تكون  االجتهاد  شورى  أن  والثاين  شورى،  يكون  االجتهاد  أن  أولهما  عظيمين: 
لنا الجتهد بما  العلم واإليمان... فلو كلَّفنا منافقا باالجتهاد  فقهاَء عابدين. شرطان: 
ب إلينا قوم َيْرَكُبهم الهوى ألفتونا بالهوى، ولو تعلق إصداُر  يؤدي إلى هالكنا، ولو تسرَّ
فتوى على طبيب ال يخاف اهلل أو اقتصاديٍّ مرتش لباعا خربهتما وَضيَّعا المصلحة«))).

ويستشهد األستاذ ياسين بصنيع األسالف الصالحين، ومنهم عمر بن عبد العزيز، 
يوم قيل له: )لو جمعت الناس على شيء! فقال: ما يسرين أهنم لم يختلفوا. قال: ثم 
كتب إلى اآلفاق، أو إلى األمصار، ليقِض كلُّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم())). تَرَك 

الخليفُة الراشُد أمَر االجتهاد لكل مصر، ولم ير يف الخالف بأسا«))).

مخاوَف  الفردي  الرأي  يف  أن  ذلك  د،  التفرُّ مصارع  يقي  الجماعي  واالجتهاد 
ومحاذير، وخاصة يف ما يتعلق بالمصالح العامة والقضايا المصيرية، لتعرضه للهوى 
الشخصي، والقصور العلمي، والميل التعسفي، ومن هنا فالتدبير المناسب -كما يرى 
الشيخ مصطفى الزرقا رحمه اهلل- يكون يف نقل االجتهاد »من عهدة األفراد إلى عاتق 
الجماعة، فيصبح جماعيا يمارسه فقهاء العصر الثقات بطريق الشورى فيما بينهم«)4).

هذا التدبير يؤكده األستاذ ياسين بقوله: »ال بد من اجتهاد جماعي. ال بد من مجلس 
َح  لالجتهاد. ويبقى لألمير الكلمة األخيرة فيما شجر من خالف بين المجتهدين، لُيَرجِّ

حيُث عجزوا عن توحيد النظرة))5)).

وفصل األمير يف خالف المجتهدين هو آلية التدبير الموالية..

))) ياسين: إمامة األمة، ص40).
))) الدارمي يف سننه، المقدمة، باب اختالف الفقهاء، رقم: 8)6، جـ)، ص59). وإسناده صحيح.

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص09).
)4) الزرقا، مصطفى أحمد: الفقه اإلسالمي ومدارسه، ص4)) - 5)) .

)5) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص))).
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ة: دول وة وال دع م ال ي ظ ن الف يف ت خ ل ادي ل ي ق م ال س ح ة ال ي 3 – آل

األستاذ  ينّبه  وهنا  الرأي،  يف  خالفات  فيه  تحدث  أن  جماعي  عمل  كّل  طبيعة  من 
الشورية  الخالقات  يف  الحسم  أن  على  الطويلة-  الدعوية  التجربة  ذو  -وهو  ياسين 
بالحلول  بين اآلراء  التصالح  أو موت، وقد يكون  فوريا وهنائيا قد يكون مسألة حياة 
بين  الفصل  حق  األمير  ُيعَطى  أن  فالبّد  للجماعة.  وتوهينا  للحقوق  مضيعة  الوسطى 
الخالفات، وحق ترجيح جانب على جانب، فيما يصعب فيه اإلجماع أو ِشْبُهه... فقد 
َتْشُجُر مسائُل خالفيٌة، فإذا لم ُيفصل يف الخالف بالتحكيم الحاسم الفوري والنهائي 
انتقل األمر من »شجر« إلى »اشتجر« إلى »تشاجر« فإذا هو خالف عدائي، وحرب، 

وذهاب ريح المؤمنين.

المؤمنين  لكّن  اهلل وسنّة رسوله.  كتاب  نصا محكما من  يخالف  أن  لألمير  وليس 
ي  ِ

ن
� ْ ْع�قُ

َ
َناز

َ
ت ِإن 

َ
يأثمون إن لم يرجعوا يف نزاعهم إلى أميرهم ليطبق فيهم قوله تعالى: ﴿ف

ِخِر﴾ )النساء:59)))).
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ويف هذا تلتقي التجربة »الياسينية« مع التجربة »البنّاوية«، فينقل عن اإلمام البنا رحمه 
اهلل قوَله يف القاعدة الخامسة من أصوله العشرين: »ورأي اإلمام ونائبه فيما ال نص فيه، 
بقاعدة  لم يصطدم  ما  به،  المرسلة معمول  المصالح  وفيما يحتمل وجوها عدة، ويف 
التعبد  العبادات  الظروف والعرف والعادات، واألصل يف  يتغير بحسب  شرعية. وقد 
دون االلتفات إلى المعاين، ويف العادات االلتفات إلى األسرار والحكم  والمقاصد«))).

النصيحة  وناظمة  اهلل،  يف  الحب  ناظمة  ثالث:  نواظم  التنظيم  داخل  وللخالف 
وسن  فرض،  من  فرض  وما  ورسوله  اهلل  »طاعة  ظل  ويف  الطاعة،  وناظمة  الشورية، 
أي  قبل  آلخرهتم  المتوالون  المتحابون  المسلمون  يعمل  ندب.  من  وندب  سنة،  من 
اعتبار. ال جرم هتون الخالفات ألّن القلوب رققها اإليمان، ويرتاحم الخلق رجاء الفوز 
برحمة اهلل، وطمعا يف النجاة من عذاب اهلل. ال جرم يتسامح الخلق، ويتصالح الخلق، 

))) ينطر: ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)0).
))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص94. كالم حسن البنا يف مجموعة الرسائل، ص70).
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ويتعاون  الخلق«))).

 » االشتجاريُّ »الخالُف  التنظيم  داخل  فينشأ  الثالث  النواظم  توازن  يختل  وقد 
العبيد إن ركبوا هواهم  نقمة تصيب  الجماعة، وهو خالف  لتوهين وتمزيق  المفضي 

فركبهم الشيطان))).

وضروري هنا مراعاة الرتتيب بين هذه التدابير التي سماها األستاذ ياسين نواظم، 
كان  فإذا  الطاعُة.  تتلوها  المؤمنين،  بين  الشورى  اإلسالم  يف  الحكم  أساس  فـ«إن 
والنـزاع  للجدل  مفضيا  َكِدَرٍة،  قلوب  من  نابعا  هًوى  اختالَف  الشورى  يف  االختالف 
والِعداء، فلن تكون الطاعة إال قهرا للرأي المغلوِب بكثرة عدد المخالفين له. وذاك 

ع والشقاق ال سامح اهلل«))). بدء التصدُّ

ولكن »قبل أن نصل إلى ضرورة إلزام المرء بالطاعة، نفحص أسباب الوحشة أو 
الجفوة بين المؤمنين. فإن كان الخالف على الرأي ال يتعدى مجال الرأي، وال يتأثر 
بانفعاالت فأمره هّين. نلتمس اإلجماَع أو ِشْبَهه، أو ترجيح األمير، وقد انتهى األمر. أما 
إن كان الخالف غضبّيا فننظر يف الدستور اإللهي، دستور الرحمة التي تغشى المؤمنين 

حين يحبهم اهلل بتحاّبهم وتواصلهم وتناصحهم...«)4).

فبين النواظم التدبيرية الثالث ترتيب يندرج يف آلية الموازنة الشرعية –التي سبقت- 
العقيدة  شارح  بقول  عليه  يستشهد  وهو  التدبير،  هبذا  تام  وعي  على  ياسين  واألستاذ 
الطحاوية يف طاعة أولي األمر: »وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة 
الصدقة يطاع يف مواضع  الحرب وعامل  الصالة والحاكم وأمير  أن ولي األمر وإمام 
االجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد؛ بل عليهم طاعُته يف ذلك وترك 
أعظم من  الفرقة واالختالف  الجماعة واالئتالف ومفسدة  فإّن مصلحة  لرأيه.  رأيهم 

))) ياسين: حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص85.
))) ُينظر: ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص06).

))) ياسين: إمامة األمة، ص47).
)4) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص06).
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المسائل الجزئية«))).

أن  قبل  الخالف  لحسم  ترتيٌب  والدولة  الدعوة  تنظيم  يف  يكوَن  أن  البد  وإجماال 
تستشري ناُره. هذا الرتتيُب ينحصر يف نقطتين:

) - ردُّ االختالف إلى أولي األمر العلماِء، إلى مجلس متخصص يف االجتهاد.
تتعطل  أو  الجدُل،  يتفاحش  أن  وِخيَف  إجماع،  يحُصل  لم  إن  اإلمام  عزمة   -  (

مصالح األمة.
هذان ترتيبان نظاميان لسد الثغرات أماَم السيل قبل أن يندفع، يمكن أن ندخلهما يف 
التدبير العالجي. لكنَّ التدبير الوقائي أو »الوقايَة الرتبوية« كما يسميها األستاذ ياسين 
هي األساُس. »فال الحلوُل الوسطى بين آراٍء متعارضة َيْصُلُح لنا، وال األخُذ باألغلبية 
تصاُلحية  باهتة  حلول  عادة  الوسطى  الحلول  ألنَّ  التنظيمي.  اإلجراُء  وال  العددية، 
َقة، وألنَّ األغلبية العددية ال تعني الصواب يف الرأي، وألنَّ اإلجراء التنظيمي آِخُر  ملفَّ

الدواء كالكي المؤلم«))).
التدبير الوقائي هو الرتبية على »الرجوع إلى الحق حيثما ظهر، والتفتُّح على  هذا 
المخالف باالستماع الصادق... ال بد للعالم أن يكون معه  بالتيقظ، وعلى  المواقف 
من الثقة بصواب رأيه ما يحمله على تنفيذه باطمئنان. لكن ُيْبقي نافذَة احتماِل خطئِه 
ا  لَيْدُخَل عليه منها َرْوُح العلم. وعليه أن ينظر إلى رأي المخالف من تلك النافذة... أمَّ
َر أنَّ ما هنالك خارَج أجوائه ظالٌم يف ظالم،  إذا قعد يف بيت رأيه، وأغلَق النوافذ، وقدَّ

اِن«))). فأْحِر به أن َتنُْسَج على قلبه عناكُِب هواه وشيطانِه حجاًبا من الرَّ

هناك  يكون  أن  دون  النـزاع،  ليحسما  والتنظيمي  الرتبوي  التدبيران:  يزدوج  وهنا 
تصادم بين االعتبارات الخلقية الرتبوية وضرورات التنظيم لحسم الخالف)4).

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص06). وُينظر: ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية، 
ص)7).

))) ياسين: إمامة األمة، ص47).
))) ياسين: إمامة األمة، ص247-248.

)4) ُينظر: ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)7.
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وار: ح ة ال ي 4 – آل

معنى الحوار أو المحاورة يف اللغة: التجاوب ومراجعة الكالم بين طرفين أو أكثر))). 

وقريب من كلمة الحوار كلمة الجدال أو المجادلة وهي المخاصمة »بما َيشَغل عن 
ظهور الحّق ووضوح الصواب، هذا أصله، ثم استعمل على لسان حَمَلة الشرع يف مقابلة 

األدلة لظهور أرجحها، وهو محمود إن كان للوقوف على الحّق وإال فمذموم«))).

والحوار والجدال المحمود لهما داللة واحدة، وقد اجتمع اللفظان يف قوله تعالى: 
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﴾ )المجادلة:)). ٌ َبِص�ي

هبا  ُيقصد  أطراف،  أو  طرفين  بين  مناقشة  االصطالح:  يف  والجدال  بالحوار  ويراد 
، ودفُع شبهٍة، وردُّ الفاسد من القول والرأي. ٍة، وإثباُت حقٍّ تصحيح كالٍم، وإظهار حجَّ

وُذكِر الجدال يف القرآن الكريم كآلية لتدبير الخالف لكن مقيدا بعبارة )باّلتي هي 
ْحَسُن﴾ )النحل:5))(. يقول األستاذ 

َ
َ أ ي ِهي ِ

�ق
َّ
ل ْم �بِ ُ أحسن(،  كما يف قوله تعالى: ﴿َوَجاِدلْ

ياسين: »الحوار عندنا ِجَداٌل بالتي هي أحسن«))). 

وقواعد  أسس  ذاَت  للتفاوض،  ووسيلًة  اإلنسانية  الفنون  من  فنًّا  الحوار  غدا  وقد 
ومقاصد، هدُفها التواصل اإلنساين، وإن لم يكن هناك اتفاق)4).

من  بمواصفات  مرتبطة  ياسين  األستاذ  لدى  الخالف  تدبير  يف  الحوار  وفاعلية 
المتأّنى... هو  الحكيم  الهادئ  »فالحوار  اهلل:  يقول رحمه  الحكمة واألناة والصدق، 

الوسيلة لرتتيب الفهم وعرض بعضه على بعض«)5).

القرآن،  مفردات  األصفهاين:  والراغب   ،(8(  - ص80)  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي:  ُينظر:   (((
ص)6).

))) المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، للفيومي، جـ)، ص)9.
))) ياسين، الشورى والديمقراطية، ص)0).

)4) ُينظر: الحكمة والحوار عالقة تبادلية، د. عباس محجوب، ص5)).
)5) ياسين: حوار مع صديق أمازيغي، ص)4.
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لوحشة  راجع  التفاهم  سوء  من  »كثير  فـ  بينهم-  –فيما  بالحوار  أولى  والمسلمون 
طويلة، ما تجالس فيها المسلمون من كال الطائفتين، وال تحاوروا، وال تشاكوا آالمهم، 

وال تبادلوا همهم«))).

وبالحوار ينبغي تدبير خالف اإلسالميين مع العلمانيين المغربين، الذين »هم بنو 
ياسين  يتحتم ولو طال« كما يؤكد األستاذ  جلدتنا، من لحمنا ولوننا، والحواُر معهم 

رحمه اهلل))).

))) ياسين: القرآن والنبوة، ص69.
))) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص)48.
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رابعا: نماذج من تدبري الخالف يف تجربة األستاذ ياسني $

قبل عرض نماذج من التجربة »الياسينية« يف تدبير الخالف يستوقف الباحَث تساؤٌل 
منهجيٌّ تدبيريٌّ عميٌق من األستاذ ياسين رحمه اهلل، حول ما ورثته األمة اإلسالمية من 
ما  اليوم:  أيدينا  بين  هو  الذي  العريض  والرتاث  الطويل  التاريخ  عرب  األجيال  خالف 

الذي ينبغي أن ترثه أمتنا؟ أهو وراثة الخالف أم وراثة منهج الخالف؟

ب »ميراث  يتأمل األستاذ ياسين يف تاريخنا وتراثنا فيلحظ أن طرًفا من أمتنا قد َتَشرَّ
فيقول  للخالف،  السّيئ  التلّقي  هذا  مآالت  من  ر  فُيحذِّ األجيال«))).  وخالفات  الفتنة 
واتخذنا  لواًء،  األجداد  أرض  من  الثائر  الخالفيات  عجاج  اّتخذنا  »إن  اهلل:  رحمه 
البالء  مع  وتعاملهم  عليهم  اإللهية  األقدار  وجريان  ومواقفهم  األجداد  إرادة  أنقاض 
النازل عماًدا فلن تقوم لنا قائمة عزم، ولن يتأّسس لنا بناء«)))! »موروثات نجرتُّها! هتّرأ 
من اجرتارها جوُف األمة، هي موروثات الخالف، يتبنّاها كلُّ فريق ليخوض لحسابه 
دوران  يتصل  أن  الجرب  حكام  من  كائدون  »يريد  مضت«!  معارك  الشيطان  وحساب 
ُتعيد  حروبا  فنُشِعَلها  توازن  كلَّ  نفقد  أن  إلى  دّوامُته  بنا  تتسارع  وأن  الخالف،  عجلة 

تاريخ الفتن...«)))))!

والتدبير لهذا الخالف الموروث يبدأ بتصحيح االنحراف يف التعامل مع الخالف 
التاريخي، بأن ال نجعل خالف أسالفنا يف االجتهاد ُشغَلنا الشاغل، »لكن نسعى إلى 
االستفادة من مناهجهم يف االجتهاد، ومن ذلك مناهجهم يف الخالف، فنتمرس لنتجاوز 
خالفاهتم ونستقي من المعين الذي استَقوا منه، ال إلى الحومان حول ما قالت أجياُل 

من سبقونا باإليمان رحمهم اهلل«))4)).

))) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص)9).
))) ياسين: نظرات يف الفقه والتاريخ، ص46.

))) ياسين: نظرات يف الفقه والتاريخ، ص46-47.
)4) ياسين: المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص6)).
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َنِعَي كيف نرث منهج الخالف؟ ال  التاريخي بمجاالته أن  التدبير األول للخالف 
أن نرث الخالف ذاَته، فتنحصَر عقوُلنا فيه وتنحسَر، فتضمَر وتصاَب بالكاللة، ونجمَد 

على األشكال والصور، ونضيِّع المقاصد والغايات.

لقد أتى على أمتنا حين من الدهر »اتخذ الخالف يف المذهب والرأي ووجهة النظر 
شكَل الجَدل الَعنيف، واستفحل، وكانت حروٌب كالمّيٌة وغارات. وَتِرُث هذه األجيال 
المتأخرُة كُتَب الخالف فيما ترث، فتقُف عند جزئياِت الخالف دون أن تتعلم أن ذلك 
الخالَف كان ضروريا، وكان رحمة، ألنه تمخض عن زبدة الدين، وتحررْت من خالله 

ي الحديث، وتأّصل الفقه، وحوربت البدع...«))))). العقيدة، وُصفِّ

وعلى طريق التدبير للخالف التاريخي يضع األستاذ ياسين هذه الخطوات:

أ - أن نجمع ما فرقته عصور الخالف. وإنما يمكن ذلك بنصب الجسور، والتعاون 
الفعلي يف جهود البناء، لتكون نتائج البناء المشرتك حافزا على توحيد النظرة بعد حين. 
ال ينبغي أن نؤجل الحوار، وال أن نستعجل الوفاق، وال أن نيأس لما نراه خلفنا من 

أهوال تاريخية...

ب - الرجوع إلى أصول الوحدة الثابتة بالكف عن تغذية ذكريات المآسي وشرحها؛ 
إال بمقدار ما تحصل العربة. وإّن اإلغضاَء الكريم عن فروع الخالف ضروريٌّ ليتسنى 

لنا الحفاظ على ما يجمعنا.

ج- نبذ الخالف المذهبي، فإّن تأسيس مستقبل الَوحدة ال يمكن أن يعتمد خالفا 
مذهبيا ُيّتخذ بمثابة األصل. وإال حكمنا على أنفسنا بسرمدية الخالف واالنشقاق، إن 
لم نزد االنكسار التاريخي تفتُّـًتا بما يستجد من مواقف متـناقضة بين أعضاء أمة جعلها 
اهلل خير أمة، ونرجو أن يـبتعثها ثانية لتعود شاهدة على الناس كما كانت. والشاهد ال بد 

أن يكون نموذجا يف الثبات والثقة والقوة.

د - وضع حدٍّ لتقليد األجيال المختلفة، لنكون شهداء بالحق عن أصالة كما كان 

))) ياسين، عبدالسالم، اإلحسان، جـ)، ص149-150.
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السلف الصالح رضي اهلل عنهم شهداء بالحق عن أصالة ))). 

ولنأت اآلن لذكر بعض النماذج من تدبير الخالف..

ي: ف ائ ط ي وال ب ذه دي وامل ق ع الف ال خ ري ال دب 1 – ت

كان لألستاذ ياسين رحمه اهلل هّمٌة تطلب معالي األمور، فكان من البدهي أن يتوجه 
إلى توحيد األمة، وينفَر من عوامل التفريق والتشتيت، فيهتمَّ بكّل ما يسّد الذرائع ويمنع 
التدابير  إلى  الواسع  بأفقه  يّتجه  هنا  ومن  شملنا«))).  شتت  الذي  الطائفية  »داء  دخول 
العالجية للخالف العقدي والمذهبي والطائفي، بدراسة أسباب الخالف، والحرص 
على مقصد التحصين لَوحدة األمة، من ذلك قوله: »ليس الشيعة أعداء السنة وما ينبغي 
أن ينفخ النافخون يف النار المستعرة ليزيدوها ضراما. إن رجعنا، بالطمأنينة اإليمانية، 
س لعمل يوّحد وال يفرق، يفتح  إلى مبعث الخالف وميالد الفتنة بقصد العلم المؤسِّ

الجرح ليضع فيه دواء ال لُينْكَِيه، فعسى نعلم ونعمل«))).

لمجرد  المتزمتون  ينتهجها  التي  والتفسيق  التكفير  مسالك  يرفض  أن  وطبيعي 
الخالف يف فروع العقيدة أو الفقه، مستشهدا بكالم اإلمام ابن تيمية رحمه اهلل: »ومازال 
العقيدة، فكالمه هذا  المسائل ]مسائل الخالف يف  يتنازعون يف كثير من هذه  السلف 
جاء يف نقاشه لخالف األشاعرة والحنابلة[ ولم يشهد أحد منهم على أحد ال بكفر وال 

بفسق وال معصية«)4).

من  مستًقى  عليهما-  اهلل  -رحمة  تيمية  ابن  قبله  ومن  ياسين  للشيخ  الموقف  هذا 
منهج السلف الصالح من الصحابة رضي اهلل عنهم يف تدبير الخالف، لقد »كان على 
عهد الصحابة رضي الّله عنهم اختالٌف يف الرأي يؤول يف العبادات والفتوى إلى تنوع 

وتسامح، ويف السياسة إلى تشاور وتوافق، وإلى عزمة الخليفة أمير المؤمنين...«)5).

))) ياسين: الخالفة والملك، ص)5 - )5.
))) ياسين: القرآن والنبوة، ص67.

))) ياسين: نظرات يف الفقه والتاريخ، ص9).
)4) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص65 - 66. وُينظر كالم ابن تيمية يف مجموع الفتاوى، جـ)، ص9)).

)5) ياسين: اإلسالم والقومية العلمانية، ص)8.
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ومن التطبيقات العملية لتدبير الخالف لدى الّسلف ما يف موقف اإلمام علي رضي 
اهلل عنه، »يخرج عليه الخوارج ويكفرونه يف قضية التحكيم، ويهددون َوحدة األمة يف 
زمن الفتنة واالنشقاق هتديدا خطيرا... ومع ذلك فلم يكفرهم رضي اهلل عنه؛ بل قال 
عنهم: »من الكفر فروا«. وبعث إليهم عبد اهلل بن عباس ملسو هيلع هللا ىلص ليحاورهم بلطف. وعندما 
رفعوا شعار المروق وقالوا: »ال حكم إال هلل«، أصدر الخليفة الرابع رضي اهلل عنه أمره 
بعدي،  الخوارج  تقتلوا  باطل، ال  هبا  أريد  »كلمة حق  قائال:  العادلة  الحكيم ووصيته 
فليس من طلَب الحقَّ فأخطَأه كمن طلَب الباطل فأصابه«. هكذا التمس لهم رضي اهلل 

عنه العذر«)))، ويا له من تدبير حكيم، ثم لم يقاتلهم إال اضطرارا.

ايس: ي س الف ال خ ري ال دب 2 – ت

أ - البحث عن النقاط المشتركة بين الشورى والديمقراطية:

إن العقل المقاصدي الذي كان يتمتع به األستاذ ياسين رحمه اهلل جعله يبحث عن 
الموافقِة  الديمقراطية  أن يستفيد من محاسِن  الديمقراطية..  الشورى يف نظام  مقاصد 
ه إلى ذلك بقوله: »على تنظيم الحكم اإلسالمي أن يتعلم الكثير  للمقاصد الشرعية، ويوجِّ
ُيَدبَّر هبا االختالف يف الديمقراطية. والبد أن تبقى التعددية  من الطريقة السلمية التي 

محيطا طبيعيا على الشورى أن تتحمله؛ بل عليها أن تشجعه باعتباره  وسيلة...«))).

التعددية  هي  »حكمٌة  فيقول:  بالحكمة،  الديمقراطية  التعددية  اهلل  رحمه  ويصف 
التآلف، والتواُفُق الوطني،  التآلُف يف االختالف، واالختالُف يف  ال ريب. حكمة هي 
األَصمِّ  للصراع  بديال  السلطة مما يكون  والتداُوُل على  األقلية،  واألغلبيُة ترعى حقَّ 

الفتاك على السلطة«))).

السياسي  للخالف  وحل  وحوار،  حوار  »الديمقراطية  بقوله:  مزاياها  إلى  ويشير 

))) ياسين: اإلحسان، جـ)، ص65.
))) ياسين: اإلسالم والحداثة، ص0)).

))) ياسين: حوار الماضي والمستقبل، ص49). بتصرف يسير.
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بالوسائل السياسية المتحضرة، ال بالدبابات ُتحَشُد لحصَد الخصم السياسي الفائز«، 
ويوازن بين الديمقراطية وسائر األنظمة الوضعية، فيقول مقّررا: »إنه نظام استقرار على 
المرونة ما يقويها  ِعالّته. هو أقل األنظمة شرا... علُلها فاشية عميقة... لكن لها من 
على تجاوز األزمات«))). ويراها يف األفق القريب كتنظيم ال بأس به، فال يضير روح 
الشورى أن ُيستشار الشعب فيمن يحكمه، وال يجرح يف استجابة الناس لرهبم يف ظلها 

ما نستعيره من أشكالها عن وعي وحذر وتجربة وتعّلم من سنة اهلل وخلقه))).

اختالف  من  والديمقراطية  الشورى  بين  ما  اهلل  رحمه  ياسين  األستاذ  ُيغِفل  وال 
فتنبني على عقد  الديمقراطية  أما  القرآن،  قواعد  ينبني على  الشورى  فنظام  جوهري، 
اجتماعي. ومع هذا ينظر بعمق إلى محتوى النظامين فيرى توافقا بينهما يف حاجة اإلنسان 
إلى الكرامة والحرية والعيش الكريم))). والمطلوب تحصيل التوافق مع الديمقراطيين 
الجوهري  الخالف  الحذر يف   باب  والوقوف على  ما هو ذكي حكيم عملي،  كّل  يف 

»عندما ُتقرتح الديمقراطية بديال عن اإلسالم وحكم اإلسالم وهو الشورى«)4).

ب – تدبير الخالف بالحوار مع الديمقراطيين وأصحاب الحداثة.

يرى األستاذ ياسين أن من الحتم الالزم التحاُوَر مع المخالفين من الديمقراطيين 
الطيبة،  والحداثيين، ومحاولَة االلتقاء معهم على قواعَد مشرتكة، بحثا عن المقاصد 
فيها  يشارك  أن  يمكن  التي  والغايات  المفاهيم  توضيح  »ننوي  قوله:  ذلك  ومن 
كذلك  وننوي  الطيبة،  اإلرادات  ذوي  الناس  فيها  ويشاركوا  بينهم  فيما  المسلمون 
تعيين المكان والحدود التي يمكن أن ينمَو فيها الِوفاَق وتتبّدَد فيها أسباُب الشقاق بين 

اإلسالم والحداثة..«)5).

))) ياسين: حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص)6.
))) ُينظر: ياسين: حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص67.

))) ُينظر: ياسين، الشورى والديمقراطية، ص5).
)4) ياسين: الشورى والديمقراطية، ص56.

)5) ياسين: اإلسالم والحداثة، ص)).
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»ولعل من أول ما نبدأ به الحوار مع المغربين الالئيكيين الديموقراطيين أن نلتمس 
منهم االعرتاف بحقنا أن تكون لنا عقيدة راسخة...«))). فـ »نحن اإلسالميين نريد أن 

ُنقنع غيرنا بما معنا من المعرفة، بما معنا من الحق، فنمّد الجسور ما أمكننا«))).

ج – تدبير الخالف بالحوار مع أهل الكتاب

الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب ليس تفاوضا على مسّلمات العقيدة وثوابت 
الشريعة، إنما هو بحث عن الهموم اإلنسانية المشرتكة، واألستاذ ياسين هنا يرحب بكّل 
تعاون مع الذين »قالوا إنا نصارى«، إذا ما استثنينا الجدل الالهويت العقيم، وأعرضنا 
عن نقطة الخالف هاتة ثم جلسنا معا لتدارس الوضع العالمي الحالي، ومناقشة السبل 

الكفيلة بتنقيته..))).

إلينا مودة، بنص  أقرب  »إنا نصارى« هم  قالوا  فالذين  والمنطلق هنا قرآين شرعي 
َصاَرى﴾ )المائدة:)8(، 
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اآلية: ﴿ذ تمام  والتعليل يف 

المنطلق يقول األستاذ ياسين: »إن حرصنا على الحوار مع النصارى قد يكون داعيِه 
السياسيُّ معقوال، لكّن داعَيه اإلسالمي هو األصل«)4).

بيد أّنه -رحمه اهلل- ال يرى الحوار مع اليهود مطلقا، ويتمثل فيهم بشهادة نابليون 
ن طباع  -رجل الدولة والحرب الفرنسي- على لصوصّيتِهم بقوله: »ال يمكن أن ُتَحسِّ

اليهود بالحوار. يجب أن نضع لهم قوانين خاصة هبم«)5).

))) ياسين: حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص)).
))) ياسين: مقدمات يف المنهاج، ص4).

))) ُينظر: ياسين: اإلسالم والحداثة، ص))).
)4) ياسين: اإلسالم والقومية العلمانية، ص)5.

)5) ُينظر: ياسين: سنة اهلل، ص)0).
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ي: ه ق ف الف ال خ ري ال دب 3 – ت

أ - المنطلق األول يف تدبير الخالف الفقهي لدى األستاذ ياسين –رحمه اهلل- هو 
التعويل على توفيق اهلل تعالى، بأن يتوجه المفتي إلى اهلل، مفضيا إلى اهلل تعالى بافتقاره 
اهلل  التوبِة واالستغفاِر وذكِر  بنورانّيِة  القلب  إليه، »فمشاركة  اللََّجأِ  واستغفاره وصدق 
العقل.  اجتهاد  الكريم مشاركٌة حاسمة يف  بابه  إليه، وقرِع  واللََّجأِ  عز وجل واالفتقاِر 
بل العقُل الذي ال يفيُض عليه القلُب المستنيُر بنور اإليمان واإلحسان يبقى يف ظلمة 
الغفلة والعياُذ باهلل«))). وهو يف هذا  الهوى، طريحا يف غياهب  يد  العقالنية، أسيرًا يف 
متابع لإلمام ابن القيم رحمه اهلل يف قوله: »ينبغي للمفتي الموفَّق إذا نزلت به المسألُة أن 
ينبعث من قلبه االفتقاُر الحالي، ال الِعلميُّ المجرد، إلى ُملهم الصواب، وُمَعلِّم الخير، 

وهادي القلوب، أن ُيلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد«))). 

باالطالع  العقل  »استكمال  فإن  المعّمق  العلمي  باالطالع  الثاين  التدبير  ثم   – ب 
ن من شأن الخالف يف الفروع« فيما يقول  ِق على العلوم ومنابعها ومجاريها ُيهوِّ المعمَّ
فبعد  القيم،  ابَن  ياسين اإلماَم  فيه األستاُذ  يتابع  الذي  الثاين  التدبير  رحمه اهلل))). وهو 
التعويل على توفيق اهلل، يوجه الفقيه نظره إلى منبع الهدى »وهو النصوص من القرآن 

والسنة وآثار الصحابة. فيستفرغ ُوسعه يف تعّرف حكم تلك النازلة منها«)4). 

ج – التأسي هبدي السلف يف التعامل مع االختالف الفقهي، فإهنم كانوا يف ذلك على 
افقهية[  ]الفروع  فيها  الصحابة  اختلف  ياسين: »وقد  األستاذ  يقول  المستقيم،  الهدى 
الفقهية واختالُف  الفروع  اختالُفهم يف  بل كان  الفقهي لهم شمال؛  الخالُف  فّرق  فما 
المجتهدين من بعدهم توسعًة على األمة. يقول عمر بن عبد العزيز الفقيه المجتهد: 
يف  وتوسعة  رحمة  فاختالُفهم  يختلفوا«،  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  أن  وِدْدت  »ما 

الخالفات الفرعية...«)5).

))) ياسين: إمامة األمة، ص45) - 46).
))) ابن القيم: أعالم الموقعين، جـ4، ص)7).

))) ياسين: تنوير المؤمنات، جـ)، ص)8).
)4) ياسين: إمامة األمة، ص)4). وُينظر ابن القيم: أعالم الموقعين، جـ4، ص)7).

)5) ياسين: تنوير المؤمنات، جـ)، ص)8).
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ا.. كان السلف من الصحابة يختلفون يف األحكام الفقهية، لكن إذا تعدى هذه  حقًّ
الغاية، وخيف خروُجه إلى التفرق المذموم وقفوا عند ذلك الحّد لم يجاوزوه.. ولنا 
من ذلك مثل الصحابي عبد اهلل بن مسعود مع الخليفة عثمان، فقد روى اإلمام أبو داود 
بالسند إلى عبد الرحمن بن يزيد قال: »صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد اهلل: صليت 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين!!...ثم إن عبد اهلل صلى 

أربعا، فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا! قال: الخالف شر«))). 

إّن كلمة »الخالف شر« ال تعم كلَّ خالف –كما ُيراد لها من البعض- فال ُيقصد هبا 
ُق المذموم بين صفوف المسلمين...  الخالُف الفقهي العلمي، ولكن ُيقصد هبا التفرُّ
فابن مسعود رضي اهلل عنه خالف عثمان خالفا فقهيا، لكنه حافظ على وحدة الصف، 
فصلى أربعا. لقد اختلفوا فيما ُأذن لهم من اجتهاد الرأي واالستنباط، ولكن لم يفرتقوا، 
بالجماعة  »االعتصام  تيمية:  ابن  اإلمام  قاله  ما  هذا  يف  والقاعدة  شيعا،  يصيروا  ولم 
يف  ُيقدح  فكيف  الخفية،  الفروع  من  المتنازع  والفرع  الدين  أصول  من  أصل  واأللفة 

األصل بحفظ الفرع«)))؟!

د – التزام خط التوسط واالعتدال يف الفقه والفتوى، فيتخذ األستاذ ياسين من مبدإ 
الوسطية خطًّا معتدال، ومرجعا قويما يف محاوالته لرّد غلو الغالين وانتحال المبطلين 
المذموم،  النقمة  السيُئ يف خالف  األثر  له  مما  المحرفين،  الجافين وتحريف  وجفاء 
الذي  بنفسه،  المعتز  الفقيُه  َيّتهَم  »أن  منها  ينتقد ظواهَر مؤسفة،  األساس  ذلك  وعلى 
نصب نفسه محتسبا على المسلمين كلَّ من خالف رأيا من آرائه بالمروق عن الدين 

وفساد العقيدة«. مما يسميه اإلرهاب الفقهي المخيف من هتويل وتكفير وتبديع))). 

و»من الظواهر الُمؤلمة يف صفوف الدعوة تباري بعض الشباب يف التصدي لمسائل 
الفقه، مع قلة البضاعة، وعرامة الهوى، وحيويَّة األنانية التي ُتثير أوَل ما تثير المسائَل 

))) أخرجه أبو داود يف كتاب المناسك، باب الصالة بمنى، رقم )960)(، جـ)، ص99). وهو صحيح.
))) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، جـ))، ص54).

))) ُينظر: ياسين: تنوير المؤمنات، جـ)، ص84).
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َنفُسه من  ر  َتَتَطهَّ بالعربية، وقبل أن  الشباِب قبل أن يستقيم لساُنه  يقال لهذا  الخالفية. 
معك  كان  لو  والعلم:  اإليمان  بنور  العقل  يستنير  أن  وقبل  األعمى،  بِها  تعصُّ أسباب 
المصحف والصحيحان وكتب السنن لما احتجت إلى أحد تقلده! وال يلبث أن يكثر 
يوم  الكهف  قراءة  المنرب، ويف  المجتهدون، السيما يف جزئيات األمور، يف عدد درج 

الجمعة، ويف تحريك اإلصبع يف التشهد، ويف القبض والسدل، وما شابه«))).

هذه المظاهر وغيرها مما ينبغي عالجه، تدبيرا للخالف الفقهي، ليكون خيريًّا يف 
نًا لَوحدة األمة وائتالفها. مقاصده، سمحا يف تنوعه، مثمرا يف نتائجه، محصِّ

))) ياسين: إمامة األمة، ص)5).
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ة م ات خ

للعمق  االحرتام  وواسع  التقدير  بوافر  أقف  النافعة،  العلمية  الجولة  هذه  ختام  يف 
الخالف  موضوع  معالجة  يف  اهلل  رحمه  ياسين  لألستاذ  النافذة  والبصيرة  الفكري 
وتدبيره، مقّدما اعتذاري لقصوري عن بلوغ الكمال المرغوب يف اإللمام بكّل جوانب 
التجربة الياسينية يف هذا الموضوع، وحسبي من ذلك شرف المشاركة وقصد المحاولة، 

وحصول االستفادة لنفسي، وأملي يف أن يستفيد غيري.. فالعذر ثم العذر.

) - إّن ما قدمته يف هذا البحث المتواضع ليس إال لمحات عاجلة اقتضاها المقام، 
رّكزُت فيها على الخطوط الكربى لما سميته تدبير الخالف، لم  أستوعب كّل التفاصيل 
واألمثلة والتطبيقات والتوجيهات الحكيمة المنتشرة يف كتابات األستاذ ياسين رحمه 
اهلل تعالى.. وأعتقد جازما أن التجربة الياسينية يف تدبير الخالف تستحق أكثر من هذا 

الجهد، إلكمال صياغتها واستثمار مقاصدها يف البناء والتوحيد والتعاون الرشيد.

) - لقد استفدت من هذا البحث أن معنى التدبير للخالف أشمُل وأوسع مما ُيظّن، 
فهو ال يقف عند مجرد إدارة الخالف مع المخالف بقصد اإلقناع بالحقيقة أو التقليل 
هذا  ثنايا  يف  ها  أهمَّ طرقُت  كثيرة،  التدبير  من  وجوه  إلى  يتعداه  بل  الخالف؛  أثر  من 
العالجي، فهو بذلك  الرتبوي، والتدبير  العلمي والفكري، والتدبير  البحث: كالتدبير 

يشمل جانب الوقاية وجانب العالج معا.

) - كما استفدت أن تدبير الخالف باُب حراسٍة لَوحدة األمة، بالتحصيل لعوامل 
التوحيد، والتحصين من معاول التبديد، وأن هذا التدبيَر أساٌس مكين يف خدمة مقصد 

َوحدة األمة الذي هو أم المقاصد، كما سماه األستاذ ياسين رحمه اهلل.

4 - وتدبير الخالف له أصول شرعية، وقواعد منهجية، ومقاصد خيرية، وال يمكن 
أن يضطلع به إال ذو علم واسع وتجربة طويلة، وعقٍل متأّمٍل بصيٍر بالمآالت، مستشرٍف 
كان لألستاذ  والمفاسد، وقد  المصالح  بين  موازٍن  واألناة،  بالصرب  متخّلٍق  للعواقب، 
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رحمه اهلل حظٌّ وافر ومساهمة أصيلة يف هذا المجال، يظهر فيها سعة أفقه العلمي وعمق 
نظره المقاصدي وسماحته واعتداله.

أوجه  وسائر  والرتبوي،  والعملي  العلمي  التوجيه  يشمل  للخالف  والتدبير   -  5  
للعواقب  المتأملة  والقراءة  والتعقل،  التبصر  إلى  ويحتاج  الخالف،  مع  التعامل 
العالج  ثم  ومظاهره،  أسبابه  من  المقدمات  ودراسة  للمآالت،  النافذ  واالستشراف 

الحكيم لنتائجه وآثاره.

6 - ومن الحتم الالزم على قادة األمة اإلسالمية من علماء وفقهاء ودعاة ومرّبين 
من  يربز  ما  به  ليسوسوا  ميدانه،  يف  كّل  الخالف،  تدبير  يفقهوا  أن  القرار،  وأصحاب 
نزاعات، كثيرا ما تفتح باب الشقاق والتفرق واالستبداد بالقرار، وما ينجرُّ على ذلك 

من ظواهر العنف والرفض الشديد آلخر، الذي قد يصل إلى حد التقاتل.

7 - شملت التجربة الياسينية يف تدبير الخالف معظم مجاالت الخالف وأوجهه 
حرية  األخرى،  بالتجارب  والمقارنة  بالدراسة  جديرة  تجربة  وهي  وآلياته،  وأساليبه 
بالتأمل العميق الستنباط الخطط التدبيرية، التي نحتاج إلى إعمالها يف الواقع الرتبوي 

والدعوي والتنظيمي واالجتماعي والسياسي الراهن.

واهلل ولي التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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ع)1) راج ة امل م ائ ق

) - البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل أبي عبد اهلل البخاري الجعفي )ت56)ه(، 
-اليمامة  كثير  ابن  دار  البغا،  ديب  مصطفى  د.  تحقيق  المختصر،  الصحيح  الجامع 

-بيروت، ط)، 407)ه- 987)م.
) - البنّا، حسن، الرسائل، دار التوزيع والنشر اإلسالمية – القاهرة، )00)م.

بسنن  المشهور  الصحيح  الجامع  السلمي:  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الرتمذي،   -  (
الرتمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العربي – بيروت.

4 - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحّراين )ت8)7ه(: 
مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط)، 6)4)ه - 005)م.

5 - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحّراين: األلفة بين المسلمين، 
اعتنى هبا عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية –بيروت، ط)، 7)4)ه1996-م.

6 - الجرجاين، علي بن محمد بن علي، التعريفات تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب 
العربي – بيروت، ط)، 405)ه.

7 - الدارمي، أبو محمد عبداهلل بن عبدالرحمن، السنن، تحقيق: فواز أحمد زمرلي , خالد 
السبع العلمي، دار الكتاب العربي –بيروت، ط)، 407)ه.

السنن، تحقيق: محمد محيي  األزدي،  السجستاين  بن األشعث  داود، سليمان  أبو   - 8
الدين عبد الحميد، تعليق كمال يوسف الحوت، دار الفكر.

9 - الدهلوي، أحمد المعروف بشاه ولي اهلل ابن عبدالرحيم، حجة اهلل البالغة، تحقيق: 
الشيخ محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم –بيروت، ط)، ))4)ه - )99)م.

المجالسة  )ت)))ه(،  المالكي  الدينوري  مروان  بن  أحمد  بكر  أبو  الدينوري،    -  (0
وجواهر العلم، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية الرتبية اإلسالمية 

)البحرين - أم الحصم(، دار ابن حزم -بيروت، 9)4)ه.
التطبيقي يف نظريات فقه الدعوة  الراشد، محمد أحمد: أصول اإلفتاء واالجتهاد   - ((
اإلسالمية، دار المحراب -فان كوفر - كندا، زيورخ - سويسرا، ط)، ))4)ه-)00)م.

))) مرتبة على حروف المعجم باسم المؤلِّف ثم الكتاب، دون اعتبار لـ)ال، أب، ابن...(.
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يف  المفردات  المفضل،  بن  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  األصفهاين،  الراغب   -  ((
غريب القرآن،، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية، دمشق – بيروت، 

))4)ه.
الـدار  –دمشق،  القلـم  دار  ومدارسه،  اإلسالمي  الفقه  أحمد:  مصطفى  الزرقا،   -  ((

الشاميـة -بيروت، ط)، 6)4)ه-995)م.
4) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت790ه(، 

االعتصام، المكتبة التجارية الكربى – مصر.
5) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت790ه(، 
ط)،  عفان،  ابن  دار  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبي  تحقيق:  الموافقات، 

7)4)ه-997)م.
6) - الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )ت60)ه(، المعجم األوسط، 
دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  وعبد  محمد،  بن  اهلل  عوض  بن  طارق  تحقيق 

الحرمين-القاهرة، 5)4)ه.
الكبير،  المعجم  )ت60)ه(:  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطرباين،   -  (7
ط)،  والحكم-الموصل،  العلوم  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق 

404)ه-)98)م.
8) - ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس، 

997)م.
9) - ابن أبي العز علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي، )ت)79ه(.: 

شرح العقيدة الطحاوية، المكتب اإلسالمي – بيروت، ط4، )9))ه.
وإعداد  تقديم  الهند،  من  فقهية  بحوث  ضمن  الواقع،  فقه  جابر:  طه  العلواين،   -  (0
ط)،  -بيروت،  العلمية  الكتب  دار  القاسمي،  اإلسالم  مجاهد  القاضي  الشيخ  سماحة 

4)4)ه-)00)م.
)) - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت505ه(، إحياء علوم الدين، دار االمعرفة – 

بيروت.
)) - ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: 

عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، طبعة 99))ه-979)م.
القاموس  )ت7)8ه(،  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  طاهر  أبو  الفيروزآبادي،   -  ((
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نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط، 
العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة –بيروت، ط8، 6)4) ه-005)م.

كتاب  والتطرف،  الجحود  بين  اإلسالمية  الصحوة  اهلل،  عبد  يوسف  القرضاوي،   -  (4
األمة، العدد )، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر.

5) - ابن القيم، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية: 
أعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل - بيروت، 

)97)م.
6) - ابن القيم، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: الصواعق المرسلة على 
الرياض، ط)،   – العاصمة  الدخيل، دار  الجهمية والمعطلة، تحقيق: د. علي بن محمد 

8)4)ه-998)م.
7) - الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوى، الكليات، تحقيق: عدنان 

درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، 9)4)ه-998)م.
8) - الماوردي، أقضى القضاة أبو الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي )ت450ه(، 
ط)،  الكويت،   – الفالح  مكتبة  خضر،  محمد  خضر  الشيخ  تحقيق  الملوك،  نصيحة 

)40)ه-)98)م.
9) - محجوب، عباس، الحكمة والحوار عالقة تبادلية، جدارا للكتاب العالمي –عّمان، 

عالم الكتب الحديث –إربد، 006)م.
0) - المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف تحقيق: د. محمد 

رضوان الداية، دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت, دمشق، ط)، 0)4)ه.
)) - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، بيروت، 

دار صادر، ط).
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تقديم

ال يخفى على أحد أن األمة اإلسالمية هي خير أمة أخرجت للناس، لما حباها اهلل 
به من مزايا وفضائل، وما أعطاها من هبات ومكارم، وما أوالها إياه من عناية وتكريم، 
وكتاهبا القرآن آخر الكتب اإللهية المنزل على رسول اهلل محمد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، المتمم 

والمصحح لما سبقه من دساتير وأحكام ومعامالت ونظم وعالقات وأخالق.

وقد كان لهذه األمة يف بداية عهدها نموذج مجتمعّي متكامل حّي، مؤلف وجامع، 
نموذج فريد جمع بين الدعوة وبين الدولة يف آن، مثّله يف أهبى صوره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وجماعة المسلمين من حوله، بناه على عبادة اهلل تعالى، وأسسه على تطبيق شرع اهلل، 

وأقامه على العدل واإلحسان.

بعد  الراشدون  الخلفاء  الواجب  وبين  الحق  بين  الطبيعّي  االمتزاج  هذا  وورث 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فحافظوا عليه بالنصيحة والشورى والصدق. فجاءت الخالفة الراشدة 
باألمن  سماءهم  ومظللة  اآلفاق،  يف  للوائه  ورافعة  اإلسالم،  لصرح  بانية  األولى 

والسالم  والتكافل.

غير أن األمة عرب مسارها التاريخّي الطويل، عرفت انتكاسات متتابعة، أخربت هبا 
السنة الشريفة، منها الحديث النبوّي الشريف الذي رواه اإلمام أحمد عن النعمان بن 
بشير رضي اهلل عنه قال: » قال حذيفة: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: تكون النبوة فيكم ما شاء 
اهلل أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما 
شاء اهلل أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء اهلل 
أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جربية فتكون ما شاء اهلل أن تكون 

ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خالفة على منهاج النبوة. ثم سكت...«))) .

))) رواه اإلمام أحمد بسند صحيح عن حبيب بن سالم  تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة 
األولى/)00) رقم الحديث 8406)، 0) /55).
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اليوم وقبل أي شيء  فاألمة اإلسالمية -باعتبارها أمة دعوة ودولة- مطلوب منها 
آخر أن تسرتد رسالتها وتحملها على الوجه الذي يرضي اهلل تعالى، ويحقق لإلنسانية 
والجاهلية، وال  والفتنة  والنزاعات واألطماع  الفوارق  عالم  مواٍر،  ترجوه يف عالم  ما 

يكون ذلك إال بتوحيدها.
وهذا ما حدا باألستاذ عبد السالم ياسين -رحمه اهلل- ومن منظور رباينّ نبوّي إلى 
وبعث  المتفرق،  وجمع  المؤّمل،  إدراك  هدفه  الشامل،  بمعناه  النبوّي  المنهاج  وضع 
المفقود يف األمة، وتوحيد جهودها، وتوجيه إمكاناهتا الهائلة وطاقاهتا المهدورة. فكان 

توحيدها يف مقدمة المطالب الشرعية. 
الروحية  المسلمين  أحوال  تغيير  وهو  آخر،  ملح  بمطلب  المطلب  هذا  ويرتبط 
بتغيير  األمة  أحوال  تغيير  يرتبط  كما  واالقتصادية،  واالجتماعية  والنفسية  والعلمية 
أحوال الفرد فيها، فالخطاب القرآينّ بدالالته المختلفة، يتوجه إلى الجماعة بأن تكون 
مطيعا،  يكون  بأن  للفرد  يتوجه  كما  واحد،  رجٍل  قلب  على  تعالى  اهلل  ألمر  مستجيبة 
الفرد، فهو عامل مهم يف  مسلما ومؤمنا ومحسنا، فال خالص للجماعة إال بخالص 

معادلة األمة )الدعوة والدولة( ويف بناء وحدهتا.
وهنا تربز مجموعة من األسئلة الموجهة لهذا البحث من نحو، ماذا نعني باألمة؟ 
وما مقومات إعادة بناء وحدهتا؟ وكيف يساهم فكر األستاذ عبد السالم ياسين يف بناء 

وحدة األمة ؟  
أسئلة يضطلع هذا البحث باإلجابة عنها وفق العناصر اآلتية:  

) - مفهوم األمة اإلسالمية.

) - مقومات بناء وحدة األمة اإلسالمية يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين $.

أ - المقوم الرتبوّي.
ب- المقوم السياسّي.

ج - المقوم االقتصادّي.
د - المقوم العلومّي.
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) استنتاجات.

النصوص  عرض  على  يقوم  الذي  االستقرائي  المنهج  البحث  هذا  يف  اخرتنا  وقد 
يف  تصب  وتصورات  وأفكار  قضايا  من  تضمنته  ما  الستخراج  ومساءلتها  المنهاجية 
األساليب  وتوظيف  واالستنتاج،  والمناقشة  والتحليل  الشرح  اعتماد  مع  الموضوع، 
مع  البحث،  مجال  يفيد  مما  وغيرها،  وتشبيه  واستفهام  ونفي  توكيد  من  اللغوية 
االستدالل بأقوال األستاذ عبد السالم ياسين $ من خالل ما سطره وأسس له  يف 
الموضوع، ألن ما تتميز به كتاباته الجامعة قدرهتا على صياغة تصور منهاجّي شامل 
العزيز  بقدرة  جديد  من  صفوفها  ورص  األمة  جسم  من  هتدم  ما  بناء  إعادة  إلى  يقود 

الحميد.  
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أوال - مفهوم األمة اإلسالمية

لنا  لنقف على معناها، ولتتحدد  البدء عن مفهوم األمة،  نتحدث يف  أن  ارتأينا  لقد 
معالمها، ولنعرف مميزاهتا قبل ذكر مقومات بناء وحدهتا. ونبدأ بتحديد معناها اللغوي 
أرسل  من  نبّي:  كل  وأمة  الناس،  من  القرن  اللغوية:  المعاجم  يف  األمة  تعني  فنقول: 
إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص كل من أرسل إليه ممن آمن به أو كفر، 
وكل جنس من الحيوان غير بني آدم أمة على حدة، واألمة: الجيل والجنس من كل 
 
ً
اِنتا

َ
ق  

ً
ة مَّ

ُ
أ  

َ
ن

َ
ك  َ اِه�ي َ ِإ�بْ  

َّ
وجل:﴿ِإن عز  قوله  ومنه  له،  نظير  ال  الذي  الرجل  واألمة:  حي. 

﴾)))  واألمة: الحين، واألمة الملك، واألمة أتباع األنبياء، واألمة: الطاعة. واألمة:  ِ
ّ

ِلل

اللفظ واحد ويف  الرجل: قومه. واألمة: الجماعة. قال األخفش: هو يف  العالم. وأمة 
والنعمة.  والدين  الطريقة  األمة، وهي  لغة يف  اهلل: خلقه، واإلمة:  وأمة  المعنى جمع. 
واإلمة واألمة السنة. واإلمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالين. ويف الصحاح: اإلمام خشبة البناء يسوي عليها البناء. وإمام القبلة: تلقاؤها.))) 
وعند الراغب األصفهاين يف مفردات غريب القرآن أن األمة: كل جماعة يجمعهم أمر 
ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك األمر الجامع تسخيرا 

أم اختيارا، وجمعها أمم.

ويخلص ابن منظور إلى أن أصل هذا الباب كله من القصد. يقال: أممت إليه إذا 
المعنى  أن مقصدهم مقصد واحد.))) وسنحتفظ هبذا  الدين  األمة يف  فمعنى  قصدته، 

الرتباطه الوثيق بمحاور هذا البحث. 

 $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  كتابات  يف  كثيرا  اإلسالمية«  »األمة  كلمة  وترد 
تارة بلفظ األمة، وتارة أخرى بلفظ األمة العامة، وبلفظ األمة الخاصة، وأحيانا بلفظ 

))) سورة النحل: 0)).
))) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،)00)م، ج)، ص:159-157، بتصرف.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج)، ص:59).
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الجماعة، أو بلفظ جماعة المسلمين، وقد يستعمل لفظ الشعب للداللة على الجماعة 
يف قطر واحد من أقطار المسلمين قبل الوحدة.  

فاألمة العامة تجمع كل من ينتسبون إليها أفرادا وجماعات شعوبا ودوال، أجناسا 
بقول  العامة  لألمة   $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ويستشهد  ورعية.  رعاة  وأعراقا، 
علّي كرم اهلل وجهه: »قال إمامنا الحكيُم علي كرم اهلل وجهه يعلمنا استصالح الطبقات 
ِغنَى ببعضها  الرعية طبقاٌت ال َيصلح بعُضها إال ببعض، وال  أنَّ  لخير األمة: »واعلم 
والخاصة  العامة  ُكتَّاُب  ومنها  المسلح(.  الجيش  )وهم  اهلل  جنوُد  فمنها  بعض.  عن 
)الموظفون على مراتبهم(. ومنها ُقضاة العدل. ومنها عماُل اإلنصاف والرفق. ومنها 
ومنها  القرآينّ(.  بالمعنى  األعراب  )وهم  الناس  وُمْسلَِمِة  الذمة  أهل  من  الِجزية  أْهُل 
)وهم  والَمْسَكنَة  الحاجات  السفَلى من ذوي  الطبقُة  ومنها  الصناعات.  وأهل  التجاُر 

المستضعفون(.«)))«))).
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جماعة ملتئمة متضامنة ملتحمة، كما تدل على ذلك كلمة "أمة"«.)4) وجاء يف المنهاج 
النبوي: »المسلمون المجاهدون أمة واحدة عرب الحدود الفتنوية ... هم أمة مجاهدة 
ومن   .(6( اِس﴾)5)«  ِللنَّ ِرَجْت 
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َ
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ُ
مسند عمر رضي اهلل عنه، عن السدي يف قوله تعالى: ﴿ك

قال: قال عمر بن الخطاب: »لو شاء اهلل لقال أنتم فكنا كلنا، ولكن قال: كنتم خاصة يف 

))) ابن أبي طالب علي، هنج البالغة، ج)، ص: 89 - 90.
))) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 0)4)هـ/009)، ص:6).

))) سورة آل عمران: 04).
)4) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط)، 0)4)هـ/989)م، ص:))4.

)5) سورة آل عمران: 0)).
)6) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: )).

)7) سورة آل عمران: 0)).
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أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس«))). وهذا 
الخاصة لحمل األعباء،  األمة  إعداد  الزمان. لذلك البد من  امتداد يف  له  -والشك- 
لديهم  مجاهدين  بوجود  إال  يتم  ال  إسالمية  أسس  على  األمة  لبناء  الجهاد  فكذلك 
الكفاءة العملية الجهادية من حيث الرتبية والتنظيم، مع وجود قابلية يف الشعب لقبول 
اإلسالم،  علماء  واجب  ومن  واالجتماع...  واالقتصاد  السياسة  يف  اإلسالمّي  النظام 
األقطار  إلى  وُيهاجروا  النداء،  ُيَلبُّوا  أن  الصناعية  الفنون  وجهابذِة  الخربة،  وُفضالء 

المحررة للمساهمة يف بناء األمة«))).

الفقهاء، فمنهم  $ مذاهب  ياسين  السالم  الجماعة يورد األستاذ عبد  ولتعريف 
من يرى أن الجماعة هي السواد األعظم من أهل اإلسالم،))) وقال آخرون هم جماعة 
أئمة العلماء والمجتهدين،)4) وقال غيرهم هم جماعة الصحابة على الخصوص ومن 
خالفهم ضل، ألهنم أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده. ومنهم من قال الجماعة هي 
تكون  وإنما  قياس  وال  سنة  وال  اهلل  كتاب  عن  غفلة  فيها  تكون  ال  المسلمين  جماعة 
الغفلة يف الفرقة كما عند الشافعي. واختار الطربي رحمه اهلل أهنا: »جماعة المسلمين 

إذا اجتمعوا على أمير«)5)«)6). يكون موافقا للكتاب والسنة.

ويمكن التمييز بين أمة االستجابة وبين أمة الدعوة، فمن علمائنا من يطلق اسم »أمة 
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص وصّدقوا الرسالة،  االستجابة« على األمة اإلسالمية الذين استجابوا لدعوة 
وُيطلُِق اسم »أمة الدعوة« على سائر الخلق الذين بلغتهم الدعوة فامتنعوا عن التصديق 

أو لم تبلغهم من األجيال الماضية والحاضرة والمستقبلة إلى يوم القيامة...«)7).

)))  الربهانفوري عالء الدين علي، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، مؤسسة الرسالة، ط 5، )40)هـ/ 
)98)/م، ج )، ص:75).

))) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:57).
))) وهذا قول ابن مسعود وابن سيرين.

)4) وهذا ما ذهب إليه ابن المبارك وابن راهويه والبخاري.
)5) نقله ابن حجر يف فتح الباري، ج))، ص:7).

)6) الشاطبي، االعتصام، دار المعرفة، بيروت، د. ت، ج)، ص: 260-265. بتصرف.
)7)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: )6).
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ولتحقيق المطالب الشرعية فإن وحدة دار اإلسالم ضرورة ملحة وواجب شرعي 
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لها  ينبغي  واحدة...  أمة  هي  فإنما  اهلل:«  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يقول 
ا  َ َّ اهلل عز وجل: ﴿ِإ�ن قال  الواحدة.  لألمة  الوالية  وبين  الواحد  الوالء هلل  بين  تربط  أن 
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فهي  األمة.  وحدة  عن  إال  يتحدث  ال  »القرآن  ويضيف:  َبْعٍض﴾.)7)   ْوِلَياُء 
َ
أ ْم  ُ ُ َبْع�ن

الواحدة«)8). ويقول: »يخُدم وازع السلطان  واجب مقدس. ال يتحدث إال عن األمة 
ويشتد  األخوية،  بالمحبة  مركزها  يف  األمة  شمل  يلَتّم  ركابه.  يف  ويسير  القرآن،  وازع 
مجتمع  فتالحم  األمة  أما  ويقول:  األمينة«)9).  القوية  الحافظة  الدولة  بقوة  ساعدها 
تسوده وتحكم حياته الشعورية واإلرادية. مجتمع تسوده قيم األخوة والبذل والِحلم 
والتكافل. مجتمع صوره الحديث الشريف أحسن تصوير: »مثل المؤمنين يف توادهم 
وتراحمهم وتعاُطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى«)0)).

)))  سورة األنبياء: )9.
)))  سورة المؤمنون: )5.

))) سورة آل عمران: 0)).
يونيو،  ط)،  والنشر،  للطباعة  الخطابي  دار  البيضاء،  والتاريخ،  الفقه  يف  نظرات  السالم،  عبد  ياسين   (4(

989)م ص:48.
)5) سورة الحجرات: 0).

)6) سورة األنبياء: )9.
)7) سورة التوبة: )7.

)8) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 0)4.
)9) ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، ط)، 000)م، ص:55).

)0)) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ط)، 000)،  ص:))).



وحـدة األمـة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين 252

$: »واإلسالم مع هذا يعترب األمة  البنا  ويعتمد األستاذ ياسين على قول حسن 
نقول  األستاذية -وال  مرتبة  العالم  ولها يف  أرضه.  اهلل يف  أمينة على رسالة  اإلسالمية 
مرتبة السيادة- بحكم هذه األمانة فال ُيسَمح لها أن تِذلَّ ألحد، أو ُتستْعَبَد ألحد، أو 
نَ  ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ  الْ

َ
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َ
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ْ
ُ ِلل  اللَّ

َ
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َ
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َ
تليَن قناُتها لغامز، أو َتْخَضَع لغاصب ُمْعَتٍد أثيم: ﴿َول

َر اإلسالُم هذا قرر الطريق العمليَّ إلى حماية هذه الحرية، فافرتض  ﴾))) ويوم قرَّ ً
َسِبيال

الجهاَد بالنفس والمال، وجعله فرض كفاية لتأمين الدعوة، وفرَض عين على كل أبناء 
األمة لرد العدوان)))«))).

وعلى ضوء ما سبق يتبين لنا أن األمة اإلسالمية تتميز بجملة من الخصائص وهي 
ومحبة  وحافظية  وأمانة  وقوة  الناس  على  وشهادة  ووسطية  ودعوة  وحدة  أمة  أهنا: 
وأخوة وتالحم. ومن هنا تتقابل مع األمم األخرى، وأهنا تحتاج بعد أن بدلت دين اهلل 
الحنيف وغيرت منهاجه القويم إلى من يرشدها ويدلها على اهلل، دعوة وإرشاد وشهادة 
تشمل األفراد والجماعات يف معنى الدعوة والتبليغ يف الدنيا والشهادة على الناس يف 
الدنيا واآلخرة. ثم »إن الصور المثالية والمطلب القرآين هو أن تكون األمة واحدة، وأن 
تتكون من صفوة األمة وخيارها جماعة واحدة«)4). وهذا يلخص لنا صنفي األمة: األمة 
العامة واألمة الخاصة وهذه هي جماعة المسلمين التي ال تزال يف طور التكوين وليدًا 
ناشئا يف أرجاء أقطار التجزئة. واجب المومن الحريص على دينه أن يساهم يف إنشائها 

وتقويتها ودعمها استعدادا للمرحلة الموعودة، مرحلة ما بعد الملك الجربية.)5)
أمرها  ولّم  المبعثر،  األمة  شتات  جمع  يمكن  كيف  نتساءل  االعتبارات  ولهذه 
عبد  األستاذ  فكر  يف  اإلسالمية  األمة  وحدة  بناء  إعادة  مقومات  هي  ما  أي  المتفّرق؟ 

السالم ياسين $؟

))) سورة النساء:)4).
))) رسالة »مشكالتنا يف ضوء النظام اإلسالمي«.

))) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:65).
)4) ياسين عبد السالم، سنة اهلل، مطبعة الخليج، تطوان، ط)، 6)4)هـ/005)م، ص:95).

)5) ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، ص:)).



253 مفهوم األمة اإلسالمية ومقومات بناء وحدهتا يف فكر  األستاذ عبد السالم ياسين

ثانيا - مقومات بناء وحدة األمة اإلسالمية

يف فكر األستاذ عبد السالم ياسني $

المسلمين  واقع  يف  األمة  وحدة  دون  يحول  ما  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يصف 
العذاب. ها نحن أوالء  بقوله:« والطريق إلى توحيد األمة عقبة لن نقتحمها باألماين 
سجناء يف خصوصيات األقطار التي جزئت إليها دار اإلسالم، يف كل قطر دولة، وعلى 
فال  العنت،  من  ألوانا  اهلل  جند  يصادف  القطري  السجن  وداخل  طاغوت.  دولة  كل 
يجد متنفسا إال خنقوه، وال يبدأ مشروعا إال حاولوا إحباطه، وال يربز رجال صادقون 
المزود  الجاهلية  المسلح بخرباء  المدروس،  القمع  تقتيال.  إال عذبوا وشردوا وقتلوا 
باستخباراهتا، ال يرتك وجها من وجوه الحرب إال أتاه، ليمنع اتصال جند اهلل بعضهم 
عن  ناتجة  متعددة،  اتجاهات  الواحد  القطر  يف  تجد  وتوحدهم.  وتعارفهم،  ببعض، 
الخالفية  العوامل  هذه  ويف  مذهبي.  ماض  من  متخلفة  أو  المؤمنين،  اجتهاد  اختالف 

ينفخ أعداؤنا ليمنعوا تحابنا فتفاهمنا فتالحمنا«))).

أمة  خير  وهي  أمرها  وجمع  اإلسالمية  األمة  توحيد  إلى  السبيل  فما  إذن 
أخرجت  للناس؟ 

الشعوب  الزمن هي توحيد  بأن غايتنا مهما طال  ياسين  السالم  يؤكد األستاذ عبد 
اإلسالمية يف كيان واحد. واجبنا توحيد األمة. قد يبدو هذا حلما أجوف وأمنية فارغة، 
لكن قرآننا -كلمة اهلل الحية- يأمرنا بأن نكون أمة واحدة موحدة، والزمن يدفعنا -كما 
وجمعها  اإلسالمية  األمة  ولتوحيد  التقارب.)))  إلى  االقتصادية-  الضرورات  تدفعنا 
وعلومية،  واقتصادية  وسياسية  تربوية  أساسية  مقومات  من  البد  سواء  كلمة  على 

نفصلها  كاآليت:

))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:6)4.
))) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:0)).
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وي: رتب وم ال ق أ - امل

فردا  وتكوينه  اإلنسان  حال  بتغيير  الرتباطه  المقومات  أهم  من  المقوم  هذا  يعترب 
الدولة عنصرا مهما عليه  بناء  الفرد يف  الفرد قبل الجماعة، لكون  وجماعة، بل برتبية 
شرط  والرتبية  واألحداث،  الوقائع  ذلك  تظهر  كما  فشله،  أو  المجتمع  نجاح  يتوقف 
يف التغيير، وال تغيير يرجى لإلنسان بدون تربية. فالرتبية والتنظيم وذكر اهلل والصدق 
والتزود بالعلم النافع، علم الحق المنزل الموحى به وعلم الواقع وعلم الكون، مقومات 
ضرورية منها تستمد الجماعة اإليمان والقوة واألمانة على شرع اهلل ومقاصده.))) فالبد 
أن يهتم المجتمع اإلسالمّي أوال برتبية الفرد ذكرًا أو أنثى. البد أن يربى كل واحد على 
تمييز المنكر من المعروف«))). وال يكفي لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية 
إال إعادة بناء األمة ابتداء من تربية الفرد المؤمن الذي نذر صالته ونسكه ومحياه ومماته 

لّله رب العالمين ال شريك له. ابتداء من الرتبية يجب أن ننطلق«))).

وبيان ذلك أن األمة اإلسالمية فيها خير، لكنها ضحية للتضليل والتهييج الحكوميين 
الجرب  دعاة  ننازع  فلكي  عاتية.  ودعاته  اإلسالم  يف  التشكيك  وحمالت  والحزبيين، 
والتضليل القائمين على أبواب جهنم كما جاء يف الحديث ال بد لنا من دعوة واضحة 
تنير الطريق أمام األمة، وال بد من تربية وتنظيم صف مرتاص من المؤمنين يتوسطون 
على  ثابتين  حاضرين،  شاهدين،  بيئاته،  يف  يتغلغلون  صلبه،  ويقيمون  الشعب، 

خطى  هادفة«)4).

هي  الرتبية.  حرفتنا  أن  على   $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يؤكد  الصدد  وهبذا 
وسيلتنا لتغيير اإلنسان حتى يتبنى موقفا ونظرة وإرادة تتعالى على الظرفيات التاريخية، 
وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة التي تحيطنا هبا سياسة المنزل اإلقليمّي الصغير، 

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:76.
))) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:)

))) ياسين عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط)، 989)م، ص: 88.
)4) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص:9.
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وذهنية الهوية التجزيئية.«))) وعلى الرتبية يتوقف بذل النفس والنفيس، وبذل الجهد 
والوقت، وبذل العقل والفكر،ألنه لن نصبح مستحقين لخالفة اهلل ورسوله يف األرض 
إال إن أصبحت غاية كل مجاهد من أهل اإليمان أن يموت يف سبيل اهلل، وإال إن هنضنا 
جنابه  إلى  وينصر  يرصه  من  اهلل  يحب  مرصوص  منتظم  صف  يف  المستميت  للجهاد 
الكريم من يقاتل فيه ويبذل فيه المال والنفس. ذلك المؤمن المجاهد لن يكون إال نتاج 
تربية.))) فال بد من تربية رجال يكونون مع الحق ال مع الهوى. والحق القيام بتجميع 

طاقات المسلمين ال بتبديدها«))).

شروطا   $ ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يراها  كما  الرتبية  تتطلب  التربية:  شروط 
من صحبة وجماعة وذكر وصدق، هذه معادلة الرتبية اإلسالمية يف خطوطها الرئيسية، 
شرط يف المربي )بالكسر( وبيئة الرتبية، وشرط يف تجديد اإليمان، وشرط يف المربى 
وقابليته للجندية، وسائر الخصال العشر مع ما تضمه من شعب اإليمان تكمل الشروط 
وتجلو الصورة إن شاء اهلل تعالى.)4)  كما يفرتض أن تكون متوازنة ال يغلب فيها جانب 
التنظيم، ومن  ينتج عنه خلل يف  الرتبية  على جانب آخر، ألن الخلل الذي يحدث يف 
إيمان ومتانة خلق ودراية وقدرة على  الرجال، عمق  قوة  فعلى  الجهاد كله.  ثم فشل 
زهادة  اهلل  جند  على  الغالبة  السمة  تكون  أال  يجب  العمل.  نجاح  يتوقف  اإلنجاز، 
الحركة...إسالم  يف  إسرافا  وال  تقصيرا  وال  الفكر،  يف  إغراقا  وال  الروحانية،  بدعوى 
التقوى  حساب  على  والحركية  الفكري،  واإلسالم  المجتمع،  من  والهروب  الزهادة 

والعلم ثالثة مزالق.«)5)

تربية الفرد: وتؤهل الرتبية الفرد ليكون شاهدا بالقسط قويا أمينا ال يتزعزع عن خط 
له  يقعقع  وال  الناس،  هرب  إن  الصف  عن  ينكشف  وال  العقبات.  كانت  مهما  سيره 

))) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:0)).
))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:)).

))) المصدر السابق، ص: )).

)4) المصدر السابق، ص: 56.

)5) المصدر السابق، ص: 54.
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بالشنان. حوله تتألف الجماعة يشيع فيها بنورانية قلبه معاين اإليمان، وبلطف معشره 
ولين جانبه المحبة، وبصرامة إرادته وضبطه الثقة. وحامل أعباء الرتبية والجهاد ينبغي 
أن يكون مركز إشعاع إيماينّ، ونموذجا للنشاط واإلنجاز والضبط لمن حوله. هو حجر 

الزاوية يف البناء ال قيام للجماعة بدونه. هو رجل الدعوة والدولة معا.)))

ويسهم الفرد بعد تربيته يف تربية من سواه األب واألم والمعلم والموظف والطالب 
الرتبية  يتلقى  أن  بعد  يربي  القرآن  من  وانطالقا  موقعه  من  كل  والفالح،  والعامل 
وبانيها،  المدرسة  ومهندس  الدراسية،  المناهج  فواضع  سابقا،  شروطها  ذكرنا  التي 
واألمهات الحواضر، والمعلمة المربية، يضعون ُنصَب أعينهم مواصفات الشخصية 
القرآنية المْطلوِب تخريجها. هذه الشخصية تنجمع فيها العلوم حول نواة العلم، أي 
أن  ليعلما  للوالدين  بالغ  ربياين«  »كما  تعالى:  قوله  اإلنسان.))) ويف  القرآُن  فيها  ه  ُيوجِّ
بين  من  ُيربز  الذي  للقدر  مفعوال  وعاًء  يكونا  أن  ليس  استحقاقهما  وسبب  واجبهما 
الصلب والرتائب المخلوق المولود، بل السبُب ما يقومان به من الرتبية، تربية الجسد 
بالعناية المادية الصحية الغذائية، وتربية الروح والعقل والكفاآت اإلنسانية والخصال 

اإليمانية والمروآت الخلقية والمهارات الكسبية.«))) 

ولألم كبير األثر يف الرتبية، لذا هي أولى بأن تحظى بكل رعاية تربوية قرآنية نبوية 
بتخصيصها  ملزمين  فسنكون  للمستقبل،  الحقيقي  الرهان  هي  الطفولة  ألن  بانية، 
باالهتمام وتركيز العناية هبا حتى نقي الفطرة الطرية لفح الرياح العقيمة.)4)  ولئن كان 
لألم واألب هذا الدور الهام يف الرتبية، فإن المعلم المربّي القدوة هو الواسطة الحية يف 
عملية الرتبية والتعليم.)5) وإن تربية الفالحين لمن أعز األهداف، وتأطيرهم بمرشدين 

))) المنهاج النبوي، ص: 45.
))) ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، طنطا ،مصر ،دار البشير للثقافة والعلوم، ط)،د ت، ج)، ص:)6).

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص:0)).
)4) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:)9)

)5) ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 994)م، 
ص:69).



257 مفهوم األمة اإلسالمية ومقومات بناء وحدهتا يف فكر  األستاذ عبد السالم ياسين

للعبادة،  أخرى  صورة  وهو  اإلنتاج  وواجبات  العبادة  بواجبات  معا  آن  يف  يقنعوهنم 
يقنعوهنم بتبني األساليب العلمية الرفيعة، وبالتعاون والنظام.)))

الفرد واألسرة والجماعة على محبة اهلل ورسوله  الرتبية اإلسالمية: ويرتبى  معالم 
والواجب  العزة:  وعلى  والصرب  الحق  وقول  والشورى  الطاعة  وعلى  والمؤمنين 
اإليماين ال تحجبه ضرورة، الواجب يف حدود الوسع، ويف عمق الرتبية، وفيما ترضعه 
األم البنها وابنتها، وفيما يلقنه األب ألبنائه وبناته، وهو رفض الوالء لعدو غاصب، 
ورفض االستسالم دينا يدين به المسلمون مهما اضطرت القوانين الدولية والمعاهدات 

الممضاة دولة المسلمين إلى تنكيس الراية.))) 

كما ترتبى األمة على األناة والصرب، ويباشر هذه العملية فقهاء الرتبية وحكماؤها، 
فالرتبية اإلحسانية على الصرب لها رجالها، نستفيد من فقههم الدقيق الرقيق ليكون كل 
قائم بالقسط من المجاهدين صابرا يف موقعه مع عامة الناس، مثبِّتا لهم، راجعين إليه 
وبلواه،  بلواهم  وينصر  وشكواه،  شكواهم  يقبل  من  على  معتمد  راجع  هو  كما  هم، 

ويسمع نجواهم ونجواه. هو اهلل، ال إله إال هو الوكيل الجليل.)))

وتعنى الرتبية باستعادة الفطرة يف اإلنسان الذي أخذ اهلل عليه العهد يف األزل على 
أن يعبده دون سواه، فانطالقا من التوجيه النبوّي يحيلنا النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص إلى القرآن 
ويدعونا إلى قراءة اآلية 0) من سورة الروم حيث يخاطب اهلل عز وجل النبي أوال ثم كل 
ا﴾. الدعوة واضحة هنا إلى  َ ْ �ي
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االستقامة الطوعية الخلقية والروحية. لكن التأثيرات األسرية واالجتماعية والثقافية قد 
تجتهد يف االنحراف بالفطرة السوية، ومن ثم يصبح دور الرتبية تقويم االعوجاج الذي 
النفوس  يف  الفطرة  قدم  ترسيخ  إلى  الهادفة  الرتبية  ألن  االجتماعي...  المحيط  أنتجه 

ستصطدم إلى حين برتبية مضادة غايتها تشويه هذه الفطرة. إلى حين!)4) 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ط) ،995)م، ص:59).
)))  يف االقتصاد، ص:0)).

))) ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء،ط)، 998)م، ج)، ص:)9).
)4) ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص:)9) - )9).
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ونستنتج من ذلك أن الرتبية المضادة تعمل عملها يف تغيير الفطرة واالنحراف هبا عن 
االستقامة والجادة، فيكون للرتبية دورها يف تقويم االعوجاج وتصحيحه. وهذا يحتاج 
إلى تدرج ونفس طويل، وضرورُة الصرب الطويل مع الناس حتى تزول عن أفكارهم 
التي رّكبتها على األعين والعقول بيداغوجيا  ونفوسهم ِغشاوات الغموض والخوف 

أْخرى ال تخجل وال ترتبك.))) 

ويؤكد األستاذ عبد السالم ياسين على أن الرتبية خروج من َحيٍِّز متسّيب إلى فضاٍء 
ٌر استيقظ قلبه. وتحرر عقله. الرتبية دخول يف  منضبط. والرتبية تعلم وعلم. والرتبية مَؤثِّ
حيطة التكليف، وَتَسْرُبٌل بِسربال الشريعة، يف َكنَف الشريعة.))) فيغدو المسلم منضبطا 
يف حياته ومنتظما: »نقلة تنقلها الرتبية من ليل اللهو وهنار السبح الطليق المتسيب إلى 

زمن مضبوط. نقلة من العمر المبذر العابث إلى حياة ذات معنى«.)))

يظفر  وهل  النبوّي،  المنهاج  هو  األمة  تحتاجه  تربوّي  منهاج  وأهم  التربية:  منهاج 
الباحث يف السيرة النبوية كما قصها القرآن وكما بلغها من عاشوها، أنفس وأقدس من 
المنهاج الرتبوّي النبوّي ؟)4)  فالمنهاج النبوّي الرتبوّي التعليمّي جاء من نفس المصدر 
الذي جاء منه جسم اإلنسان وعقله ونفسه وكيانه. بما صلح به الجيل القرآينّ النبوّي 

األول تصلح به األجيال إلى يوم القيامة إن كانت الرتبية والتعليم قرآنيين نبويين.)5) 

نشأة  ينشأون  ال  فهم  اهلل  جند  إعداد  على  تساعد  الرتبية  فإن  سبق  ما  على  وبناء 
عز  هلل  الرجال  وعبودية  الرجال  وعزائم  الرجال  وإيمان  الرجال  أخالق  على  عفوية 
اإلحسان.  آصرة  ويوحدهم  ويجمعهم  التنظيم،  ويؤلفهم  الرتبية،  تؤلفهم  إنما  وجل. 
نذكر هنا هبذا الحق لكيال ننسى أن تربية جند اهلل وتأليفهم مقدمة لكل عمل جهادّي 

ينربي  للعظائم«)6).

))) ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص:6)) - 7)).
))) ياسين عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ط)، 997)، ص: 88.

))) ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ط)، 994)م، ص: 7) - 8).
)4) ياسين عبد السالم، المصدر السابق، ص: 4).

)5) المصدر السابق ص: 4) - 5).
)6) ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط)، ص)4.
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ايس: ي س وم ال ق ب - امل

لم نجد ممن تحدثوا عن السياسة يف تاريخ المسلمين من تناولها هبذا العمق والقوة 
والوضوح، كما فعل األستاذ عبد السالم ياسين $ ألنه وضع يده على مكمن الداء يف 
حياة األمة السياسية، وهو الحكم الوراثي الجربّي االستبدادّي بلغة العصر، وأكد على 
الحاجة التاريخية السرتداد الحكم العدلّي الشورى غاية األمة ومطلبها الرشيد. ويؤكد 
$ بأن الجهاد السياسّي بعد الرتبية والتعليم والتنظيم هو الركيزة الضرورية السابقة 
لكل انتهاض لَِمْسِك القوة والكينونة "على مستوى العصر" ووسائله«))). فمع أسبقية 
المسجد،  يف  المتقي  الواعظ  وتعبئة  المسجد  وأخالق  المسجد  روح  وإفشاء  الرتبية، 
يكون العدل والشورى معقد اآلمال.)))ويطرح جملة من األسئلة هبذا الخصوص من 
يتبنوها للتقدم بحركتهم؟ ما  التي ينبغي لجند اهلل أن  نحو: فما هي الصيغة أو الصيغ 
هو الخط السياسي أو المسالك السياسية التي من شأهنا أن تتقدم بنا إلى أن نصل إلى 

الحكم، وإلى أن نبني الخالفة على منهاج النبوة؟

ويقرتح بناء عليها أنه من حقنا إذن وواجبنا أن نجتهد يف معارج الزحف وأخطاره، 
لنسلك القافلة. ومن حقنا وواجبنا أن ننوع أساليبنا، ونراعي الظرف، والعصر، والمصر، 
ومن حقنا أن نتخذ الوسيلة الشرعية للهدف الشرعّي دون أن نتبلد أمام حيل خصومنا 

وأعدائنا. نتصرف على أساس أهنا حرب، وأن الحرب خدعة كما جاء يف الحديث.)))

من  وموقفنا  السياسية،  الجهادية  الكربى  القضايا  االعتبار  يف  ذلك  بعَد  هناك  ثم 
الرأسمالّي،  النظام  عن  وبديلنا  العصر.  دين  وهي  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية 
ونظريتنا وبرامجنا لبناء الدولة اإلسالمية، ووسائلنا وجهودنا لتوطين العلوم والصنائع 
يف بالد المسلمين، وخطتنا لتوحيد األمة وجمع شتاهتا، ثم مشاكلنا الداخلية الرتبوية 

التعليمّية الناتجة عن تعددية الحركة اإلسالمية؛ كل هذا ُيلح على فكرنا«)4).

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص: )9).
))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:9)).

))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 4)4.
)4) ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج)، ص: 88).
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إذن فالقضايا السياسية التي تناولها الفكر المنهاجّي هي:

- قضية الحكم: وأول مطلب سياسّي يجب على األمة تحقيقه هو استعادة الحكم 
، اجتهادا ال  فبعد تعريفه للسياسة الشرعية بأهنا االجتهاد يف األمور التي لم يِرْد فيها نصٌّ
يصطدم بالنصوص الموجودة. لو جمعنا النصوص الواردة يف القرآن والسنة بخصوص 
تنظيم الحكم والشورى، وبخصوص اختيار اإلمام وتوزيع السلطة، وبخصوص شكل 
ُل نظرية سياسية جاهزة منغلقة. إنما نجد الخطط الرئيسية  الحكومة َلَما وجدنا ما ُيَشكِّ
فيما  عصر  لكل  لنجتهد  مجاال  لنا  وترتك  الرتدد،  أو  التيه  من  تمنعنا  التي  الواضحة 
َيْصُلح به أمُرنا«))). »يرى أن السياسة الشرعية تجيب أن القومة اإلسالمية على حكام 
الجرب مشروعة«))). فيعترب أن »خطنا السياسي الواضح هو أننا ال نعارض حكام الجرب 
المعاش واالقتصاد بل نعصيهم ألهنم خرجوا  تدبير  معارضة األحزاب على مستوى 
عن دائرة اإلسالم إال أن يتوبوا توبة عمر بن عبد العزيز«))). والرد على حكام االستبداد 
القول المنكر إلى الفعل المنكر فاالعرتاض عليهم واجب.  حق األمة. فإن تجاوزوا 
فإن تجاوزوا اقرتاف المنكرات هنا وهناك، والمرة بعد األخرى، إلى استباحة محارم 
واجب  فطردهم  البواح،  الكفر  وإلى  اهلل،  أنزل  ما  بغير  المنهجّي  الحكم  وإلى  اهلل، 
مقدس«)4). وواجب السياسة الشرعية أن تسعى إلى تغيير أحوال المسلمين والتغيير 
مدرسة صالحة، التغيير َمنَعٌة ضد االمتداد السرطاينّ للثقافة الدوابية، التغيير إعادة بناء 
األمة على أصولها، التغيير تعبئة أمة، قومة أمة. وأداة الحكم آلة لصنع كل ذلك. آلة ما 
هي »اآللة«. ُصنع كل ذلك دعوة تستجيب لها األمة من األعماق. ُصنع ذلك توبة إلى 

اهلل خالصة صادقة...ونثق كما تثقون بأن االستبداد الفردّي هو داء األمة«)5).

وكما  الصحابيُّ  قال  كما  بداية  شر  بالملوك  البالء  بدأ  وقد  الوارث:  بيعة  قضية   -

))) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 8)).
))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: )).

))) المنهاج النبوي، ص: 8).
)4) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: ))4.

)5) ياسين عبد السالم، العدل، ص: )69.
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نعانيه.  نزال  ال  الذي  الوراثّي  الحكم  األمة  صدر  على  وجثم  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  أنبأ 
والوراثة َمناط البالء ألهنا تعني غياب اختيار األمة، وعزَلها عن أمرها الذي فرض اهلل 
أن يكون شورى. تعني حكم الِغْلمة الذين على أيديهم َهَلَكُة األمة...وما زالت بدعة 
الوراثة تسير يف طريقها الطبيعّي حتى تطورت إلى اللعب السافر باألمة. تريد األُسرة 
وبقائها،  مصلحتها  على  تحافظ  أن  المتسلط،  والنظام  الجاثمة،  والعصبية  الحاكمة، 
فينِصب الحاكُم ابنه، أو واحدًا من قرابته، وليا لعهده. ويعطون لهذه الِوالية الفاجرِة 
للدين،  َبْيٌع  الحقيقة  الوارث. وهي يف  بيعة  الناس على  ُيكرهون  عندما  ِصبغًة شرعية 
لم  بويع حتى لمن  بل  األمة،  الصبياُن سادًة على رؤوس  ُنِصَب  الدين.  ُيقرها  َبْيعة  ال 
الوراثية.)))  األصناُم  وُعبِدت  السلطة،  َهِت  وُشوِّ الحكم،  أداُة  فسدت  وهكذا  يولد. 
ومن ثم أخذوا البيعة الوراثية بالقهر والسيف والتضليل على األمة، وإن كل تعاهد بين 
المؤمنين على نصر دين اهلل ما دون البيعة الخالفية إنما ُيْلَبُس ثوبي زور إن أطلقنا عليه 
ُنْغِمْض على أنفسنا  ٍء يف مراحل البناء. فال  اسم »بيعة«. وال بد من تعاهد وتوثٍق مجزَّ
أنفسنا ومستقبلنا يف  بذلك نحبس  الشرعي. ألننا  بالتسميات تطلق على غير مدلولها 
ِهم إال أْمَرنا نحن المنغلقين يف خصوصياتنا، ونتوهم أهنم هم أولو  يد أشخاص لم نَولِّ
األمر، قد برئت ذمُتنا، وقامت يف وهمنا الضعيف المشتت قائمة اإلسالم.«))) والبديل 

اإلسالمّي لألمة هو البيعة الخالفية القائمة على الشورى.

- قضية الشورى: الشورى إجماع، ومقاربة لإلجماع، ومحاولة لإلجماع.فرض اهلل 
عز وجل الشورى كما فرض الصالة وسائر التكاليف. وعّين للشورى مرتبة يف سلسلة 
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﴾))) جاءت الشورى يف المرتبة السابعة من أعمال المومنين القلبية الخلقية  َ
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ُ
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))) ياسين عبد السالم، الخالفة والملك، دار اآلفاق، ط )، ))4)هـ/)00)م، ص: 69 - )7.
))) ياسين عبد السالم، العدل، ص:9)).

))) سورة الشورى: 7).
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العقلية العملية.))) والشورى واجبة يف الشأن العام وهو نصب اإلمام. هذا إجماع فقهاء 
عليهم  الراشدين  الخلفاء  وسنة  عصر  كل  ضرورة  هذا   . الشواذُّ إال  والجماعة  السنة 
من  اإلمامة،  مقام  من  نازلة  والشورى  عبثا...  كانت  وإال  ملِزمة  والشورى  السالم. 
وجوٍب إلى تأكيد إلى ندٍب، يف كل مستوى من مستويات الدولة والدعوة، كلُّ أصحاب 

رعية ومؤسسة تنتظمهم الشورى إلى أصغر وحدة يف القرية النائية واألمر الجزئّي.))) 

وإن لَِدولة اإلسالم وُشوراه أعداًء وخصومًا من بني جلدتنا. تطهير هؤالء وعالجهم 
يكون بالشورى نفِسها.))) لذلك تحتاج الشورى إلى الرتبية، إذ ليست الشورى لباسا 
أخالق  ويف  وعقولهم،  األفراد  قلوب  باطن  ويف  خارج،  من  هبا  نتزين  وِحْلَيًة  نلبسه 
الشورى  وقذارٌة.  نتانٌة  الحاضر  وأدراِن  الماضي  مخلفات  ومن  وعالقاته،  المجتمع 
طهارة وتطهر بين يدي العمل الصالح كما أن الفوضى والفتنة والحكم الجائر نجاسة.

ويتبعها،  ويصحبها،  العملية،  يسبق  لم  إن  جاهزا  ُنركبه  جهازا  الشورى  ليست 
البدع والعادات، وتذويب  الذهنيات، وكسر  العقول، وتقويم  القلوب، وتنوير  تطهير 

األنانيات.)4)

فإن  القومية،  الدولة  حدود  يف  راحتها  ومنتهى  مثواها  تجد  الديمقراطية  كانت  إن 
وعد  يعرف  األرض،ال  يف  المومنين  كل  اهلل  عند  بما  يعد  القرآين  وسياقها  الشورى 
السني، واألسود عن األبيض،  العجمي، والشيعي عن  العربي عن  تفِصل  اهلل حدودا 

والقطر عن القطر... بل تسوُق الَوالَيُة والشورى األشتات القطرية إلى الوحدة.)5) 

وإنما تكون الشورى شورى لها ُحْرَمة االسم وحقيقُة المعنى إن توفر يف المتشاورين 
هذه  إليه.  ويلتفت  ويسبقه،  وُيسنِده،  ويؤسسه،  بعضا،  يكمل  بعُضها  شروط  مجموع 

))) ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 998)م، ج)، ص:)6).
))) اإلحسان، ج)، ص:64).
))) اإلحسان، ج)، ص:)6).

)4) ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص:)6).
)5)  ياسين عبد السالم، العدل، ص:657.
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بين  للَواَلية  لتعطي  تتداخل  عملي  وسلوك  وعقيدة،  األفراد،  يف  أخالقيات  الشروط 
السياسيَّ  ومدلولها  الجامعة  األخوة  مضمون  وجل  عز  اهلل  فرضها  التي  المومنين 
على  االنتصار  وآخرها  اإليمان  ُلها  أوَّ شروط   ... الَعدليَّ وِعمادها  التكافليَّ  ورباطها 
البغي. شروط تسعة بارزة يف المومنين من بين شعب اإليمان البضع والسبعين، ثمرُتها 

االنتصار على البغي، ومعِقد القوة فيها والحكمة »وأمرهم شورى بينهم.)))

وأهل الشورى، الراجع إليهم أمُرها، المبتدئة منهم مبادراهتا، الذين يْعِرُضون على 
ُض إليهم العامة، ثالثة أصناف من الناس: العلماء بالدين، خاصة الربانيون  العامة، ويفوِّ
الجامعون بين تقوى القلب وتنور العقل، ثم »أهل الحل والعقد« أي أصحاب التأثير 
والكلمة والمكانة يف المجتمع الذين َيْقَتدي هبم الناس، ثم أهل الخربة والفن والدراية 

واإلدارة والتنظيم.)))

الجادة.  السياسية  الربامج  يف  المطالب  كل  العدل  مطلب  يتصدر  العدل:  قضية   -
المسلمة  األمة  إليه  تتطلع  ما  أهم  لقيامه-  والتهييء  -إقامُته  به  اهلل  أمر  الذي  والعدل 
فالعدل  اإلسالم.  أمة  األرض،  يف  المستضعفة  األمة  طوائف  تحقيقه  إلى  وتشرئب 
بين الناس يف الحكم، والعدل يف األرزاق حين ُتنَتُج وحين ُتقسم، والعدل تنُشده أمة 
الناس  بين  والعدُل  الطاغي يف األرض،  العولمّي  العالمّي  النظام  اقتضاًء من  اإلسالم 
جميعا أبيِضهم وأسَوِدِهْم مطالب أساسية ينبغي أن تتصدر برامج اإلسالميين وهم على 
َعتَبِة المسؤولية عن الحكم.«)))و العدل من صلب الدين، العدل أمر به اهلل وحّث عليه 
الحاكَم والمختِصَم يف الحقوق.)4) ويؤكد على أن إقامة العدل والقسط ركن ركين يف 
صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتهما مدار صالح الحكم، واالقتصاد، والشورى، 

واإلدارة، واألمر كله.)5) 

))) ياسين عبد السالم العدل، ص: 655 - 656.
))) ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص:65).

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص:7.
)4) ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص:74).

)5) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:90).
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- قضية حقوق اإلنسان: أمر آخر مرتبط بالسياسة الشرعية وهو ملح أيضا، قضية 
حقوق اإلنسان: التهمم بما يلحق اإلنسان الفرد من ظلم، وما يظلم فيه المستكربون 
يف األرض المستضعفين يف األرض. معناه أن مشاركة الدولة القرآنية واألمة اإلسالمية 
يف رعاية حقوق اإلنسان كما هي مبينة مجملة يف القرآن، وكما هي مفصلة يف فقه أهل 
القرآن واجتهاد أهل القرآن، فرٌض من الفروض ال مجرد الِزمٍة تزيِّن الواجهة كما هو 
حقوقًا  للمسلم  المسلم  على  إن  ثم  اإلنسان.  بحقوق  الديمقراطيات  َتَغنّي  يف  الحال 
ُن مجموعها ُعّشًا ناعما رحيما َيسكنه العمران األخوي. فصلته اآليات من  خاصة ُيَكوِّ
سورة الحجرات. وفصلُه مجموُع الوحي اإللهي من قرآن كريم وحديث نبوي سليم. 
هذه الحقوق الخاصة تصون حرمة المسلم والمسلمة وكرامتهما.«))) وسلوك المسلم 
والمسلمة فرادى داخل جماعة المسلمين هو العامل األساسي يف تماسك الجماعة، 
الشرع،  قانون  الديمقراطّي.  المدينّ  المجتمع  يف  الشأن  هو  كما  الحقوقية  القانونية  ال 
به  ر على اإلخالل  القاضي ويعزِّ فيه  المفّصلة لكلٍّ ضماٌن احتياطيٌّ يفصل  والحقوق 
السلطان. وَيكتمل المجتمع المدينِّ يف النظام السياسّي الديمقراطّي الحقوقّي القانوينّ. 
العقلنة فيه، وترتيب المؤسسات، وتحديد المسؤوليات، والمتابعة على المسؤوليات، 

ُس. ال الضمير الخلقي، والنَسُب الروحّي.«)))   هي العامل المؤسِّ

الميثاق ويعتربه خطوة  الميثاق ووحدة األمة: يقرتح األستاذ عبد السالم ياسين   -
سياسية وأرضية أساسية، ميثاق يقرتح على األمة أن يكوَن لها، أن يكوَن منها، قاعدة 
»جماعة  تسمى  قاعدة  إلخ.  والمهنية  والنقابية  الحزبية  التنظيمات  متعددة  سياسية 
جبهة  يف  اإلسالميين  تنظيمات  تضم  اإلسالمية  رابطتنا  فيها  لنا  تكون  المسلمين« 
إسالمية، وتكون لكم فيها وبمقتضى ميثاقها وبالتزامكم بُبنوده أحزاُبكم وتنظيماتكم. 
وربما تْدعونا الضرورُة وتدعوكم يوما لتشكيل حكومة »ِوفاق وطني« نعمل فيه نحن 
وأنتم جنبا إلى جنب، ونحمل معا عبء الِحمل الثقيل الموروث مما أفسده السلطان 
العاض والجربي ومما أفسدتم. نعمل نحن وأنتم ونحمل ونصلح على بساط المروءة 

))) ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص:48).
))) الشورى والديمقراطية، ص:54).
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ويف ظل الميثاق.))) ويمكن لبنود ميثاق »جماعة المسلمين« أن تصاغ على النحو اآليت. 
أربعين سنة  ُزهاء  منذ  باكستان  لعلماء  وقد حذوت يف بعضها حْذَو مقرتحات مؤتمٍر 

حين كانوا يف بدايات مساورهتم ومحاورهتم للحكم.

). أساس الحكم وسنده العبودية هلل وحده ال شريك له، والمسؤوليُة بمعيار الشرع.

ُد  ). كل القوانين الصادرة عن الدولة ال وزَن لها إن خالفت الكتاب والسنة. ويحدَّ
برنامج عمل للتدرج إلى إلغاء ما كان نافذا من القوانين الموروثة المخالفة للشرع.

). على الدولة أن تقيم المعروف وتزيل المنكر يف كل مرافق الحياة بميزان الشرع.

4. عليها أن ترفع شعائر الدين ليسود الدين يف التعليم واإلعالم واألمن وُكلِّ ما أمر 
اهلل به ورسوله من قضايا المجتمع.

5. عليها أن تبني الحكومة على قواعد العدل والشورى واألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر.

لهدم  جادًة  تدريجيًة  َخَطَواٍت  األرض  يف  المسلمين  لوحدة  تسعى  أن  عليها   .6
الحواجز التجزيئية.

الدين  حفظ  من  اإلسالم  لهم  يخولها  التي  الحقوق  بجميع  البالد  أهل  يتمتع   .7
والنفس والمال والعرض والعقل. وحرية العبادة مضمونة لمن بقي على دينه ال لمن 
التنقل،  وحرية  الرأي،  إبداء  وحرية  مضمونة،  الشخصية  والحرية  اإلسالم.  عن  ارتد 
وحرية المبادرة للكسب، مع مراقبة الدولة لكيال يكون المال ُدولًة بين األغنياء، ولكي 
ُينَْصَف العامل ويسير االقتصاد يف اتجاه قسمة عادلة لألرزاق. وللجميع المساواة يف 

فرص الرتقي واالستفادة من المؤسسات العمومية.

8. ال ُيسلُب أحد حقا من هذه الحقوق إال إذا كان له َمساٌغ من الشريعة اإلسالمية.

9. تحافظ الدولة على ما ُتْبِرُمُه من عهود ومواثيق دولية، وتفاوض إلعادة النظر يف 
العهود السابقة وتعديلها لرفع ما هبا من َحْيٍف أو مخالفة للشريعة.

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص: 9)6.
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0). ال يعاَقب أحد بتهمة حتى ُيْسَمَح له بالدفاع عن نفسه ويحاكم وُيداَن. والتعذيب 
واإلهانة جريمة يسأل عنها ويعاقب أمام القضاء كل موظف تجاوز حدوده.

والمروءة،  الدين  بين  واألمانة،  القوة  بين  الجامَع  إال  يكون  ال  الدولة  رئيس   .((
وكذلك وزراء الحكومة وكبار الدولة.

)). على علماء الدين األتقياء الذين يخشون اهلل ويتوبون إليه مع التائبين مسؤولية 
خاصة: أن ينشدوا باتحادهم على الحق وبجمع كلمة الصادقين من المومنين والمومنات 
أنظمة العض  إلى اهلل من  رًا وإنابة  تَطهُّ الدولة.  الدعوة على  الدين وقيامه بسيادة  إقامة 

والجرب التي كان فيها سيف السلطان وجربوته متسلطا على القرآن وأهل  القرآن.

)). تبدأ المسيرة بوضع دستور موافق لروح اإلسالم وشرعه، تضعه جمعية منتخبة 
الدولة  غ رجال  الدعوة وتفرُّ بناء هياكل الحكم على أساس سيادة  يعيد  انتخابًا حرا. 

لتسيير الشؤون العامة وتدبـيرها.

4). من البنود الرئيسية يف الدستور تساوي الرئيس والمرؤوس-ابتداء من رئيس 
الدولة- أمام القضاء، ووحدة القانون، وفصل السلط، وإقامة العدل، والتناوب على 

السلطة، وحرية النشر إال يف ترويج اإللحاد والدعارة.

هذا نحٌو مما يمكن أن يتضمنه ميثاق »جماعة المسلمين« -تنقصه الصياغة القانونية 
والتدقيق-، ننزل به للساحة متى قدرنا لتنطلَِق كل مكونات األمة وخالياها الحية يف 
منافسة شريفة آمنة داخل سياج اإلسالم. ولمن شاء أن َيْشُرَد ويُشذَّ كامُل الحرية. واهلل 

بما تعملون عليم.)))

ادي: ص ت وم االق ق ج - امل

يرى األستاذ عبد السالم ياسين $  أن المذهب االقتصادّي اإلسالمّي طبق يف 
العصري.  االصطالح  يحدده  كما  معروفا  االقتصاد  مفهوم  فيها  يكن  لم  خلت  عهود 
وأن الدولة اإلسالمية تحتاج لنظرية اقتصادية إسالمية متكاملة واضحة المعالم تستند 

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص: )64 - )64.
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الدولة  تتخذها  التي  والقرارات  االختيارات  والقرارات...ولّب  االختيارات  عليها يف 
الحديثة لها مساس مباشر وثيق باالقتصاد، بل جّلها اقتصادية، بل كّلها. فيحق القول 

إن االقتصاد هو زمام السياسة وجسمها، وحواسها.))) 

ويحدد مفهوم االقتصاد يف القرآن والسنة بقوله: »وردت كلمة "قصد" و"اقتصاد" 
األمر،  يف  التوسط  وبمعنى  المقصود،  الهدف  إلى  االتجاه  بمعنى  والسنة  الكتاب  يف 
ويف  ابنه،  يوصي  لقمان  عن  حكاية  ِيك﴾ 

ْ
َمش ي 

ن
�  

ْ
ِصد

ْ
﴿َواق وجل:  عز  اهلل  قول  مثل  يف 

الشريف  الحديث  يف  وجاء  المتوسط.  وهو  َتِصد﴾ 
ْ
ُمق ْم  ُ ْ ﴿َوِم�ن وجل:  عز  قوله  مثل 

لنظرية  تحتاج  واألمة  والسير«))).  والمداومة  التوسط  بمعنى  واالقتصاد  القصد  لفظ 
وتحقيقا  استجابة  ديننا،  لروح  طبقا  نموذجنا  نبني  لكي  المعالم  واضحة  اقتصادية 
قادرة على  لها قصد،  أمة  والقوة. شأن  الذاتية والرخاء  الكفالة  لعقيدتنا وطموحنا يف 
بمداومة واستمرار، عرب عالم مليء  المعنوية والتاريخية،  أهدافها  إلى  الطريق  سلوك 
تفاعال  المعطيات  لتتفاعل هذه  فالمطلوب مذهب اإلسالم يف االقتصاد  بالعقبات... 

إيجابيا، فنحصل على القوام المادي الضروري لبقائنا ووجودنا وطموحنا.))) 

اقتصاد اإلسالم ال  إن  الصدق،  قيامه على  االقتصاد اإلسالمّي  ومن مميزات هذا 
أبو طالب  قال  لها.  الكاذبة ال مكان  فالدعاية  ثمَّ  الكذُب. ومن  التبذيُر، وال  فيه  َيِحلُّ 
الفاجُر.  التاجُر  إليهم  اهلل  ينظر  ال  َنَفٍر  مِن  أنَّ  نتحدث  كنا  ذر:  أبو  »قال   :$ المكّي 
الغزاليُّ  حامد  أبو  جمع  وقد  فيها«.  ليَس  بما  لعَة  السِّ َيْمَدَح  أْن  الفجور  من  نُعدُّ  وكنا 
$ شروط النصح يف المعاملة يف أربعة أشياء: » )( ترك الثناء على السلعة بما ليس 
الكيل والوزن.  )( االحتياُط يف  السلعة خفيِّها وَجلِيِّها.  )( إظهاُر جميع عيوب  فيها. 

4( الصدق يف سعر الوقت«)4).

ومنها أنه اقتصاد حر: »نعني به اقتصاد العبد السائر على قانون ربه الذي حدد الحالل 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:)7.
))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق، ص:74.

))) المصدر السابق، ص: 74.
)4) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:05).
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والشريك،  األجير  وحقوق  والميراث،  الملكية  ونظام  والحق،  والواجب  والحرام، 
وحق اهلل يف المال، ومصرفه للبائس والسائل والمحروم، وحث على السعي والنشاط 

يف الكسب، وحذر من االغرتار بالحياة الدنيا والمتعة الدوابية.))) 

ومنها أنه عبادة وتجنيد لخدمة األمة من الناحية االقتصادية، عبادة لها الجزاء عند 
عبادة  يعتربها  االقتصادية،  المادية  أمته  قضية  لخدمة  المعبأ  اهلل  جند  تجد  وإنما  اهلل 
آماال  لمعاشها  مشارك  همومها،  مع  متفاعل  األمة،  مع  ملتحم  جند  اهلل.  عند  مجزية 
يف  العمل  أوقات  ويجعل  الصالة  مواعيد  احرتام  على  يقوم  اقتصاد  فهو  وآالما.))) 
الحقل والمصنع والمتجر والمكتب لتحرتم مواعيدها، ويقوم على اإليمان وذكر اهلل 
يف األسواق والتكسب والكسب الحالل وورع التاجر وتجبن الغش ومحاربة الرتف، 

وهذا النطاق اإليماين لالقتصاد.  

- االقتصاد وعمارة األرض: إن أصلنا كتاب اهلل، وإن عمارة األرض واجب فرضه 
االقتصادي  النشاط  على  اإلسالمي  فالباعث  األرض.  يف  المستخلفة  األمة  على  اهلل 
باعث ديني، من صميم الدين. والقوانين التي توجه هذا النشاط شرع منزل. قال اهلل 
 ْ ُ
ك

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
أ المسلمين:﴿ُهَو  إلى  السالم  عليه  صالح  ورسوله  عبده  رسالة  يحكي  تعالى 

يٌب﴾))) استعمركم يف  بِ
ُ

يٌب م ِر
َ
ي ق

ّ
 َر�بِ

َّ
ْيِه ِإن

َ
ِإل وُبوا 

ُ
َّ ت ُ ِفُروُه �ش

ْ
اْسَتغ

َ
ا ف َ ْ ِف�ي ُ

ْرِض َواْسَتْعَمَرك
أَ
ِمَن ال

األرض: طلب إليكم أن تقوموا بعمراهنا، فإن أطعتم فهي عبادة«)4).

ومن عمارة األرض نصرة المستضعفين وتحقيق العدل بين الناس جميعهم، وهي 
رسالة اإلسالم يف أبعادها الكربى وغاياهتا القصوى. فهذا النظام اإلسالمّي، الواضح 
المعالم يف النصوص لمن يحسن استنطاقها، العلي األحكام لمن يحسن استنباطها، ال 
يزال مشروعا كامنا يف قلوب المؤمنين وعقولهم. وعلى دولة القرآن أن ترفعه إلى حيث 
رفعه اهلل، وأن تسوي الوضع المعوج على نسقه، وأن تحكم منطقه يف سياق الحركة 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 75.
))) المصدر السابق، ص: 0).

))) سورة هود: )6.
)4) ياسين عبد السالم، المصدر السابق، ص: )8.
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االقتصادية رجوعا هبا إلى المعنى من هتافت المادية، وإلى غاية العدل واإلحسان من 
هوس التكاثر، وإلى أهداف القوة والكفاية وكفالة المستضعفين يف األرض من أنانية 
قيادة  مكاُن  الدوليِّ  المجتمع  يف  القرآن  دولة  ومكاُن  واألثرة.)))  والطبقية  االستكبار 
المستعمَر  ر  المفقَّ الجائع  للعالم  الحقَّ أوال من دول االستكبار  لنأُخْذ  المستضعفين، 
المستنزف. ثم ُنشع دعوة اإلسالم، وينتصر نموذجه السلوكي االقتصادي الحضاري 
حتى يصبح قبلَة أنظاِر اإلنسانية أينما كانت. فيقبل الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا من 

تحت األنظمة الطاغية يف األرض حتى تعمَّ القومُة أرجاءها إن شاء اهلل.)))

- التنمية: قال األستاذ ياسين: »تشكل التنمية االقتصادية من القومة قوائمها المادية 
ودعائمها وأرجلها. والحاجة والتخلف االقتصادّي موطن ضعف ُيخَشى أن ُنؤتى من 
قَِبلِِه.«))) وإن التنمية مطلب حيوّي من مطالبنا، ولن ننتظرها من صدقات المستكربين، 
التنمية،  النموذج يف  القرآن  البضائع يف السوق...وتحتاج دولة  تقتنى  نقتنيها كما  ولن 
المتجدد،  الجهادّي  اإليماينّ  تركيبنا  من  نابعين  التنمية،  معارك  لقيادة  واالسرتاتيجية 
وخصائص  العالمي  بالواقع  فطنين  وغايتنا،  بأهدافنا  واعيين  أصلنا،  من  مستمدين 
المادية  االقتصاد  عوامل  واستعمال  العلمية،  الوسائل  اكتساب  من  يمكناننا  العصر، 
والمعنوية والبشرية بكيفية تحرك الواقع لصالحنا. ولن نجد يف النموذج التائه بال غاية 
من وراء مسلسل اإلنتاج واالستهالك، وتلك االسرتاتيجيات القائمة على حروب هنب 
وتتصدى  التنمية  بلغة  تتكلم  أن  القرآن  لدولة  البد  العباد.)4)وهنا  واستعباد  الشعوب 
لضرورات التصنيع، وحجم السوق، والتبادل، واإلنتاج... الدنيا اقتصاد وكفاية. القوة 
يف  والتنمية  التصنيع  عقبات....  اقتحام  وسائله  واكتساب  ضرورة.  التصنيع  صناعة. 

متناول المجاهدين إن شاء اهلل، يحققونه معركة بعد معركة.)5) 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:45.
)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص:)6).

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص:)49.
)4) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:)).

)5) ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، ج)، ص:))).
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وتواجه التنمية عقبات كثيرة وهذا هّم من أعظم الهموم، إن لم يكن رأَسها: التعامُل 
ونيته  الفصيحة  الدوالر  لغة  ورائها  ومن  الدولية،  المالية  السلطات  مع  الضروريُّ 

الصريحة: أن ال تسهيل للحكم اإلسالمّي.

هّم التفاوت الشنيع بين مستويات المعيشة، وهمُّ انخفاض القوة الشرائية لجمهور 
الشعب، وتفاُقم الضرائب، وغالُء األسعار من جّراء الربامج الدولية التي تجعل أول 
شروطها خفض قيمة العملة. والخصاص يف التمويل والمشروطية الدولية والمديونية 
تعبئة  من  َغناء  فيه  شيء  جمُع  السهل  من  وليس  التنمية.  طريق  يف  العوائق  أهم  من 
الموارد المحلية يف البالد الفقيرة والمتوسطة الدخل. فليس لنا من طريق مرحلي إال 
التعامل المجحف مع المنظمات الدولية ريثما نحرر النفط-رزَق األمة وكنَزها- من 

قبضة السفهاء.)))

- العدل: لقد تحدث األستاذ عبد السالم ياسين $ عن كون الوسائل االقتصادية 
يف اإلنتاج والتوزيع والتنمية والتصنيع ضروري اتخاذها ليتأتى العدل، إذ بالعدل المويف 
بالمطالب الدنيوية يستطيع العبد أن يتطلع إلى الغاية وهي اإلحسان.«))) والعدل كلمة 
جامعة ومطلب أساسي يف عصر أصبحت فيه قسمة األرزاق وإنتاجها وتمويل عملية 

التنمية وتنظيم ذلك تحديا قاتال يف وجه األمة.)))

العاملة وتشغيلها.  اليد  تدريُب  التنمية  الزاوية يف  الكفاءات: من أحجار  تكوين   -
ومن أحجار الزاوية إذًا يف البناء االقتصادّي والتنمية تدريب المتخصصين واستئالفهم 
واسرتجاعهم من ديار الهجرة ليساهموا يف استئناس التكنولوجيا وتوطينها. »)4) إنما 
بالمبادرة  ونستقل  واإلدارة،  التنظيم  على  ونتدرب  العلوم،  ناصية  نملك  أن  التنمية 
والتمويل، ونحتك بالمنافسة الدولية. وكل ذلك يكون فرعا عن إدارة َظْهِرَنا للحكم 

))) ياسين عبد السالم، العدل، ص: 494.
))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه و التاريخ، ص: 78.

))) ياسين عبد السالم المصدر السابق، ص: 77.
)4) ياسين عبد السالم، العدل، ص: 495.
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التقليدي المستبد.«))) 

اهلل  يخاطب  هبذا  مؤقت.  تصرف  اإلسالم  يف  المال  حيازة  المالي:  التصرف   -
لألمة.  االقتصادية  التطبيقات  يف  اهلل  شريعة  تعمل  أن  يجب  مقتضاه  وعلى  اإلنسان، 
ن  ِمّ وُه 

ُ
قائل:﴿َوآت من  عز  وقال  ِفيِه﴾)))  نَ  ِف�ي

َ
ل

ْ
ُمْسَتخ  ْ كُ

َ
َجَعل ا  ِمَّ وا 

ُ
ِفق

ْ
ن
َ
﴿َوأ تعالى:  اهلل  قال 

وتشير  اهلل،  إلى  المال  تضيف  كثيرة،  المعنى  هذا  يف  اآليات   (((﴾ ْ ُ
ك

آ�قَ ِذي 
َّ
ال  ِ

َّ
الل اِل  مَّ

)بكسر  المستخلِف  تكليف  أخرى  آيات  تشرح  ثم  غير.  ال  فيه  مستخلفون  أننا  إلى 
الالم( للمستخَلف )بفتحها( أن يراعي يف تصرفه أحكاما ثابتة، ويف هذه اآليات تنسب 
 ْ كُ

ُ
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ْمِرِه﴾)4) فنسب اقرتاف األموال )أي حيازهتا( إلينا، وساق 
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َ
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ذكرها يف وصف ظروفنا االجتماعية، والبيتية، لينبهنا إلى ضرورة محبة اهلل تعالى أكثر 
من محبة غيره، ومن جملة ذلك الغير المال المكتسب. فتح اهلل لعباده أبواب االمتالك 
ليمتحنهم. متى استقر هذا يف نفسية الفرد، وأصبح له عقيدة، وتعلقت همته باهلل فملك 

الدنيا ولم تملكه، استطاع اقتحام عقبة المال.«)5)

اإلسالمي  النظام  يف  للمال  فإن  االقتصادّي  التدبير  وسائل  من  المال  ألن  ونظرا 
النظم  عن  المتميزة  وذاتيته  واستقالله  أصالته  االقتصادّي  مذهبنا  تعطي  أحكاما 
البشرية. متميز مذهبنا يف موارد المال ومصارفه، يف تقييده لحرية الفرد بشرط العدل 
االجتماعّي، يف تركيزه تداول المال على التكافل والتعاون واإلنفاق والبذل، ال على 

التكاثر والتفاخر  والكنز.)6)

))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق، ص: 496.
))) سورة الحديد: 7.
))) سورة النور: )).
)4) سورة التوبة: 4).

)5) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: ))).
)6) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص: 45.
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مقومات  اإلسالمّي  االقتصادّي  النظام  يكسب  هذا  وبكل  التبعية:  من  التخلص   -
أصلية تؤهله ليخوض غمار المعركة المصيرية، جنبا إلى جنب مع النظم البشرية غير 
تابع لها، وال تلميذ، وال مندمج. ريثما يظهر المستقبل على محك التجربة تفوق شرع 
اهلل على قوانين البشر. أستغفر اهلل العظيم من مقارنة شرع الخالق باجتهاد المخلوقات. 
الحاجة  عن  تنفصل  ال  التخلف  ربقة  من  للخروج  إسالمّي  منهاج  إلى  الحاجة  وأن 
واالنتصار  التخلف  محاربة  وأن  شموليته.  يف  للقومة  اإلسالمّي  المنهاج  تطبيق  إلى 
يقتضي  للدعوة والدولة. قضيتا جهاد  التنمية واالقتصاد قضيتان أساسيتان  يف معارك 
أو  للعدو،  رصده  خندق  يف  كل  بكاملها،  األمة  وتتحرك  األمة،  يف  الطليعة  تندمج  أن 
ورش بنائه للمستقبل. وإن تحرك األمة يف هذا االتجاه باستقالل إرادة، ووضوح رؤية، 
ومضاء عزيمة، لهو الربهان القطعي على أن األمة بدأت زحفها الجهادي للخروج من 
ورطة المهانة والهزيمة، والفقر والجهل والمرض، بقوة من ذاهتا، وبمواهب من نفسها 

وجهدها. ))) 

وهتيئها  واستصالحها.  األرض،  عمارة  جهاد  يكون  وتصنيع:  زراعة  االقتصاد   -
لإلنتاج، وحسن توزيعها، وتسيير العمل فيها، من آكد أنواع الجهاد. ألن بعمارة األرض 
تحصل األمة المجاهدة األزواد وتضمن األمن الغذائّي. ثم إن صالح الزراعة قاعدة 
الزراعية  القومة  وتتطلب  له.)))  مكمال  التصنع  يأيت  صحي  اقتصاد  لتأسيس  ضرورية 
إعادة النظر يف ملكية األرض، وتوزيع عوامل اإلنتاج توزيعا متوازنا بين أنواع الصناعة 
وأنواع الزراعة، والعدل يف أجور اليد العاملة بين عمال الحواضر والبوادي، وحماية 
الفالح، وضمان أمنه، واستقراره، وحاجاته، لحبس الهجرة من البادية لحاضرة مدن 
القصدير، واختيار أنسب التقنيات لإلنتاج، وتيسير اإلدارة، ورفع وصاية الحكومة عن 
الزراعي  اإلنتاج  ودعم  والتسويقية،  اإلنتاجية  الفالحية  التعاونيات  وتشجيع  الفالح، 
بتيسير أثمان المخصبات، واآلالت، ودفع قروض سخية ألكثر المنتجين نفعا، وتوجيه 
من  الكمالية  المواد  استيراد  وحبس  التصدير،  إنتاج  بدل  المغذي  لإلنتاج  الزراعة 

))) ياسين عبد السالم المصدر السابق، ص:9) - 0).
))) ياسين عبد السالم، المصدر السابق، ص:57).
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الداخلية اإلسالمية.  السوق  لتشجيع  الحاجيات  استيراد  إيقاف  والتدرج يف  الخارج، 
أقصد بالخارج البالد التي يف يد غير المسلمين...))) وال مناص للدولة اإلسالمية من 
لكيال  الفالحّي،  الذايتّ  االكتفاء  تحقق  كما  الصناعّي  الذايتّ  االكتفاء  لتحقيق  السعي 
االقتصادية  المصالح  تزدردها  ولكيال  االستكبارية،  االسرتاتيجيات  قبضة  يف  تكون 
مقاساتنا،  على  جسمنا،  هو  جسم  على  كاللباس  يأيت  تصنيعا  نريد  المتصارعة.))) 
وبأدمغتنا  اخرتاعاتنا يف مخترباتنا،  بنات  ترتيبنا وتخطيطنا، ومن  من  ألهدافنا،  خادما 
وأيدينا. إلى هذا يؤول جهدنا إن شاء اهلل بعد فرتة االقتباس. ال عربة بكون الصناعة 
واالجتماعي،  السياسي  لنظامنا  الصناعة  بمواءمة  العربة  هي  ما  بقدر  خفيفة  أو  ثقيلة 
إليها تشغيل اآللة الصناعية وصيانتها، بمواءمتها  البشرية الموكول  بمواءمتها لطاقاتنا 
األبواب،  لها  وتفتح  الطلب،  سلعنا  على  تكثر  مواءمة  واإلسالمية  المحلية  لحاجاتنا 
الصناعة، وتتقوى، وتتفرع، وتتجدد، وتتوطن !)))  السوق، وتتطور بذلك  لها  ويتسع 
فباعتبار التجهيز الصناعّي جهادا يعبئ طاقات األمة بحافز ال يقاوم. وباندماج األسواق 
االختصاصات.  وتقاسم  المهمات  توزيع  يتم  بعض  يف  بعضها  القطرية  والطاقات 
وبتفضيل البضاعة اإلسالمية على غيرها بقطع النظر عن كلفة الشراء يمكن أن نشجع 

اقتصادنا على االزدهار، وصناعتنا على التقدم.)4)

ي: وم ل ع وم ال ق د - امل

العلوم  تعالى خاصة، وبين  باهلل  العلم  الذي هو  العلم  بين  اهلل  يميز األستاذ رحمه 
وهي العلوم الكونية وهي هنا المقصود. و هبذا الصدد يلح على أمور أساسية وهي: 

من  والخربة  العلوم  انتزاع  معركة  حاسمة،  معركة  إهنا  الكونية:  العلوم  امتالك   -
بلغ  بناء حضارة إسالمية ولو  يمكننا  مخالب قوم شحيحين هبا، غيورين عليها. ولن 

))) يف االقتصاد، ص:58).
))) المصدر السابق، ص:69).
))) المصدر السابق، ص:65).
)4) المصدر السابق، ص:70).
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كم المواد الخام وعدد األيدي العاملة والمال الموفور ما بلغ بدون المواهب العلمية، 
والمهارات العملية، والتدبير اإلداري، والتنظيم المتخصص. وإنه إخفاق فظيع للقومة 
بالدة  من  ركام  على  مستوردة  معدنية  أبراجا  ترفع  أن  تافه  حلم  وإنه  صناعة،  بدون 
األدمغة وبداوة الحس....إن أهدافنا مخالفة ألهداف المركب الصناعّي الحربّي لكاِل 
الجاهلية. وكما يجب أن نحارب تلك األهداف االستكبارية يجب أن نمتحن  طريف 
بتقديم  إال  ذلك  يكون  وال  الثقة.  منا  تستحق  حتى  ألهدافنا  ونطوعها  »التكنولوجيا« 
وتشجيع  واالعتبار،  العناية  يف  واالبتكار  العلمّي  البحث  يف  المهرة  الفضالء  رجالنا 
به  نجاري  الذي  األكاديمّي  العلمّي«  »البحث  ال  الصانع  المخرتع  العلمي  البحث 
إلفرازاهتم،  »أدبية«  ترجمات  شكل  على  أموالنا  عليه  ونصرف  وخرافاهتم،  فلسفتهم 
ة البد من  وعلى شكل »قراءات« ال تنتهي للرتاث القديم، غثه قبل سمينه.))) إهنا ُلجَّ
خوضها، وامتحان ال مفر منه، ورجولة ال عوض عنها. ضرورة حيوية الموُت المحقق 
للعدل  المادية  القاعدة  َنبنَي  وأن  الجائر،  الحكم  ِربقة  نتحرر من  أن  ألمتنا من دوهنا، 
والرب بالتصنيع، واإلنتاج، ودخول السوق العالمية، وامتالك زمام العلوم والتكنولوجيا، 
والسبق إليها، والتسلح الدفاعي على أعلى مستوى. كل ذلك ضروري لحياتنا المادية، 
وبقائنا كأمة، ووحدتنا، وقوتنا على حمل رسالة اهلل إلى العالم المفتون أّيا ما كان بالء 
اهلل لنا وعليه. ))) من أهم مشاكل بناء األمة من جديد مشكُل اقتباس العلوم الصناعية 
والفنون االخرتاعية، ثم إدخاُلها يف اإلسالم، وتسخيُرها لغايتنا وأهدافنا، ثم توطينُها يف 
بالدنا، وعند أولي العلم منا حتى تصبَح لنا مِْلكا مستقال، حّيا متطورا، بحيث ننافُِس يف 
ميادين الصناعة، وتطوير الوسائل، ما ينتجه اليوَم وغدا خصوُم اإلسالم وأعداؤه من 
اإليمان  الماديََّة عن غاية  العمليََّة وأهداَفها  الخربَة  َنْفِصُل  الّسلم والحرب. ال  وسائل 
نصنَع  ال  اإلنسانية،  والكرامة  للكفاية  بل  الدوابيِّ  لالستهالك  ُننْتُِج  ال  واإلحسان. 
أسلحة للتخريب والعدوان، بل لصد المخربين والمعتدين. كانت العلوم الكونيُة التي 
احتضنها المسلمون وطوروها طيلة قرون تخدم أهداَفها بمهارة شهد هبا التاريخ. فلما 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:)7).
))) ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص: 0)4.
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دخل الوْهن أنُفسنا كَسَدْت سوُق العلوم النْقلية والعقلية يف أرضنا. بدأ تراُجُعنا الفكريُّ 
برتاجعنا عن الغاية. ويف غد دولة القرآن القريب بحول اهلل إن حيَِيْت الغايُة يف قلوبنا، 
فلن تقَف مشاكُل الوسائل عقبًة ال ُتْقَتَحُم أماَم عزائم الرجال. إن نحن ربطنا يف تربيتهم 
وبأمر  العليم.«)))  الحكيم  اهلل  شاء  إن  اإليمان.  وبواعِث  القرآن  بعلم  الوسائل  علوَم 
اهلل يف القرآن، وقد وعاه الفتى من صباه، تنبعث رغبة األمة يف اكتساب وامتالك علوم 

الكون واالستقالل هبا«))).

التنظيم  وعلوم  التقنية،  التجريبية  والعلوم  األجنبية،  اللغات  الكفاية  علوم  ومن 
واإلدارة، وعلوم السياسة واالجتماع. ونجرد كل هذه العلوم مما علق هبا من مباشرة 
من  واإليديولوجيات  اإلنسان،  بعلوم  يسمونه  مما  عليه  تنطوي  وما  لها.  الجاهليين 
فلسفة كافرة، وتصور مادي نطلع عليهما لندحضهما يف نقاشنا للمغرورين المضللين 
من أبنائنا. ويف مرحلة تابعة نطوع كل هذه العلوم ونحذقها، لتنهضم يف جهازنا العلمّي، 
إن  تنفع  إنما  األرضية  الكونية  العلوم  أهدافنا.))) ألن كل  بوتقتنا، وتخدم  وتنصهر يف 
استعملت إلبطال الباطل وإحقاق الحق. كما أن علم الحق يبقى يف عين غيرنا نظريات 
وأساطير إن لم نتسلح بالعلوم األرضية وحكمة األمم كي نجسد ما نؤمن به من الحق 

على أرض الواقع.)4)

لما قد  تفاديا  القرآن  بلغة  العلوم  تلقين هذه  والبد من  العلوم:  لغة  العربية  اللغة   -
يتشربه المتعلم لها من أفكار ومسوخ إذا ما تعلمها بالغات العالمة فقد شرف اهلل عز 
ال  سموق  وذلك  لإلنسان.  األخيرة  لكلمته  األبدي  الوعاء  جعلها  بأن  العربية  وجل 
يطاوقه سموق. والمهمة سامية شريفة، مهمة تدريب العربية حتى تصير مستقلة مفتوحة 
األبواب على العلوم الكونية والتكنولوجيا، وحتى تتقدم موكب اللغات يف مجاالت 
العلوم، إماما ال تابعا، سيدة ال خادمة. تكون إن شاء اهلل إماما يف عالم العلوم يؤهلها 

))) ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 84).
))) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 9)).

))) المصدر السابق، ص: 8)).

)4) المصدر السابق، ص: 4)).
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لذلك فرادهتا بما حملت من رسالة اهلل تعالى، ويؤهلها خصوبتها، ومرونة اشتقاقها، 
والصنائع  العلوم  عالم  يف  متطفلين  لقطاء  المسلمون  سيبقى  تطاول.  ال  التي  وثروهتا 
والتعليمّي  القلبّي  الرتبوّي  المجالين  يف  القرآن  لغة  على  يرتكز  ال  تعليمهم  مادام 
الفكرّي، مسايرا هذا لذلك، موصوال به مستقيا من مبناه ولفظه ومعناه. مقدمة ال بد 

منها إن أردنا أن نطوع عالم األشياء لمقاصد اإلسالم.)))

تحرير العقل: ونعرتف أننا -معشر المسلمين- من »هؤالء«، وأن من أشد ما نحتاج 
إلى اسرتداده العقل العلمي التجريبي الذي كان بين أيدي أجدادنا، ساهموا يف تشييد 
صرح العلوم وأخذوا وأعطوا. فنحن نتعلم مما تأثل عند البشرية من هذه المكتسبات 
العقلية العلمية بال تردد وال شعور بالنقص، رائدنا يف ذلك أن نستعمل هذه النعمة التي 
أنعم اهلل هبا على الخلق لعمل الصالحات ال للتدمير، لنفع الخلق ال لبث القطيعة بينهم، 
لرفع راية األخوة بين بني اإلنسان ال لصنع الموت والكراهية. هبذا أمر اهلل، ولهذا جعل 

لنا عقوال.))) 

))) ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص: )6).
)))  المصدر السابق، ص: )4 - )4.
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ثالثا. استنتاجات

مما سبق ذكره يتبين لنا أن نظرة األستاذ عبد السالم ياسين – رحمه اهلل – إلى األمة 
الكتاب  وهما  لألمة،  الشرعيين  األصلين  من  أصالتها  تأخذ  وأصيلة،  متبصرة  نظرة 
األمة  تتكون من صفوة  وأن  واحدة،  تكون  أن  األمة يجب  أن  يؤكدان  اللذين  والسنة 
تحتاج  وأهنا  القرآينّ،  والمطلب  المثالية  الصورة  هي  وهذه  واحدة.  جماعة  وخيارها 
على  ويدلها  يرشدها  من  إلى  القويم  منهاجه  وغيرت  الحنيف  اهلل  دين  بدلت  أن  بعد 
الزمن  الغاية مهما طال  وبأن  األفراد والجماعات.  اهلل، دعوة وإرشاد وشهادة تشمل 
تربوية  يتطلب مقومات أساسية  الشعوب اإلسالمية يف كيان واحد. وهذا  هي توحيد 

وسياسية واقتصادية وعلومية. وقد سجلنا من خالل هذا البحث ما يأيت:

على المستوى التربوي:

- أن الرتبية تقوم على المنهاج النبوّي، فهي ربانية نبوية بانية. وإيمانية إحسانية هبا 
يتحقق مطلبي العدل واإلحسان بين الناس.

األمة،  بناء  مقومات  أساس من  الفرد، ومقوم  لتغيير  الرتبية ضرورية وملحة  أن   -
وعامل حاسم يف السعي إلقامة الخالفة الثانية.

- أن الرتبية بشروطها من الصحبة والجماعة والذكر والصدق وباقي الخصال العشر، 
ودعم  الخربات،  واكتساب  المعيقات،  وتجاوز  العقبات  اقتحام  إلى  األمة  تدفع 

القدرات. وأن تربية جند اهلل وتأليفهم مقدمة لكل عمل جهادّي ينربي  للعظائم.

- أن تربية األجيال تحتاج إلى تدرج وصرب وتنظيم، تضطلع هبا األسرة والمدرسة، 
األمور  لزمام  اهلل  جند  امتالك  وعند  اإليماين.  والمحضن  والمعلم،  واألب  األم 

تضطلع هبا الدولة إلى جانب رجال الدعوة.

على  حاسم  ومساعد  الثانية،  الخالفة  أفق  يف  األمة  توحيد  إلى  سبيل  الرتبية  أن   -
الجهاد، وممّكن قوي لنقل رسالة األمة للعالمين.
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على المستوى السياسي:

أن السياسية الشرعية بما تقوم عليه من الوضوح يف المنطلقات والربامج والمرامي 
واألهداف، وضوح يستمد قوته من مبادئ الدين اإلسالمّي الحنيف، الذي تدعو إلى 

أن يكون الحكم هلل. تستهدف ما يأيت:

- اسرتداد الحكم من الجربية إلى العدل يف الحكم والقضاء، يسهم يف العدل بين 
الناس يف القسمة، وتحقيق التكافل االجتماعّي المطلوب. عدل قاعدته األساسية 

الشورى، لتجاوز االستبداد بالرأي، واالستئثار يف القرار والحكم.

األمة،  توحيد  إلى  سبيل  وهذا  المسلمين،  بالد  يف  المتفرقة  الجماعات  توحيد   -
ووسيلة لجمع ما تفرق من شتاهتا على الرغم من اختالفاهتا المذهبية والسياسية.

- نشدان مجتمع العمران األخوّي، حيث يسود العدل عوض الظلم، والحق بدل 
وتراحم  وتعاون  محبة  من  ذلك  يتطلبه  وما  االستبداد،  بدل  والشورى  الباطل، 

وتالحم، وبما يضمن حقوق اإلنسان يف أجلى صورها.

على المستوى االقتصادّي:

- أن التجنيد لخدمة األمة من الناحية االقتصادية عبادة لها الجزاء عند اهلل تعالى. 

- أن األمة يف حاجة إلى اقتصاد وثيق الصلة بالنظام اإلسالمّي العام، يستمد قوته من 
رو ح اإلسالم، ونظرته إلى اإلنسان باعتباره مستخلفا يف األرض، واجبه عمارهتا 

بما ينفع العباد ويرضي رب العباد.

يف  االجتماعي  العدل  إقامة  إلى  يتطلع  إقامته  المرجو  اإلسالمّي  االقتصاد  أن   -
األمة. إذ بالعدل المويف بالمطالب الدنيوية يستطيع العبد أن يتطلع إلى الغاية وهي 
العالمية،  السوق  يف  بالدخول  الجدير  الكفء  اإلنتاج  وبتشجيعه  اإلحسان.«))) 
يقوم على حسن التدبير، والصدق فال َيِحلُّ فيه التبذيُر، وال الكذُب. وبفكه العقدة 
التملكية النفسية يف اإلنسان. ومساعدته على تحقيق التكافل االجتماعّي، واالكتفاء 

))) ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص:78.
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الذايتّ الصناعّي والفالحّي.

- أن القومة االقتصادية جزء ال يتجزأ من الجهاد الكلي، وركيزة من ركائزه. وأن 
الحاجة إلى منهاج إسالمّي للخروج من ربقة التخلف ال تنفصل عن الحاجة إلى 
التخلف واالنتصار يف  للقومة يف شموليته. وأن محاربة  المنهاج اإلسالمّي  تطبيق 
معارك التنمية واالقتصاد قضيتان أساسيتان للدعوة والدولة.))) فاالقتصاد هو زمام 

السياسة وجسمها، وحواسها.)))

اإلسالمّي  االقتصادّي  المذهب  تعطي  أحكاما  اإلسالمي  النظام  يف  للمال  أن   -
أصالته واستقالله وذاتيته المتميزة عن النظم البشرية... يف موارد المال ومصارفه، 
يف تقييده لحرية الفرد بشرط العدل االجتماعي، يف تركيزه تداول المال على التكافل 

والتعاون واإلنفاق والبذل، ال على التكاثر والتفاخر والكنز.)))

- أن امتالك االقتصاد وتطويعه لصالح األمة يمكنها من التحرر من التبعية والخضوع 
إلمالءات  دول االستكبار العالمية، وتفتح اآلفاق أمامها لتخليص المستضعفين يف 

األرض، ونشلهم من الجهل والفقر والذل.

على المستوى العلومي:

عليها  غيورين  هبا،  قوم شحيحين  من مخالب  والخربة  العلوم  انتزاع  معركة  أن   -
الخام وعدد  المواد  بلغ كم  بناء حضارة إسالمية ولو  يمكننا  معركة حاسمة. ولن 
األيدي العاملة والمال الموفور ما بلغ بدون المواهب العلمية، والمهارات العملية، 

والتدبير اإلداري، والتنظيم المتخصص.

- وأن من أشد ما نحتاج إلى اسرتداده العقل العلمّي التجريبّي الذي كان بين أيدي 
هذه  تلقين  من  والبد  وأعطوا.  وأخذوا  العلوم  صرح  تشييد  يف  ساهموا  أجدادنا، 
العلوم بلغة القرآن، فقد شرف اهلل عز وجل العربية بأن جعلها الوعاء األبدي لكلمته 

))) ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص:9) - 0).
))) المصدر السابق، ص:)7.
))) المصدر السابق، ص:45.
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استعملت  إن  تنفع  إنما  األرضية  الكونية  العلوم  كل  أن  وذلك  لإلنسان.  األخيرة 
إلبطال الباطل وإحقاق الحق. وهذا ما جاء به القرآن الكريم.

تصورا  قدم  قد  المنهاجّي،  الفكر  أن  على  نؤكد  المالحظات  هذه  ضوء  وعلى 
شامال جمع فيه المقومات األساسية لتوحيد األمة وبنائها، وقدم بذلك البدائل الفاعلة 
والمؤثرة ليس يف حياة المسلمين باعتبارهم أصحاب رسالة، ولكن لصالح كل األمم 
وهذا  جغرافيته.  أو  لغته  أو  جنسه  أو  لونه  كان  كيفما  اإلنسان  ولصالح  والشعوب، 
إلى غير  ياسين رحمه اهلل  السالم  يلهمنا موضوعا جديدا: هو كيف نظر األستاذ عبد 
المسلمين؟ هل بالدهم بالد كفر أم بالد دعوة؟ إن اإلسالم دعوة عالميٌَّة، وإنَّ حاملي 
الرسالِة طالئُع الحقِّ ال ينتهي واجُبهم بإقامة دولة القرآن يف دار اإلسالم الموروثة، بل 

تبدأ بعد قيامها رحلُة تبليغ الرسالة للعالمين...))) والحمد هلل رب العالمين.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: )6).
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مقدمة

ْم 
ُ
ُتك مَّ

ُ
أ َهِذِه   

َّ
﴿ِإن وتعالى:  سبحانه  فقال  الوحدة  إلى  المسلمين  سبحانه  الحق  دعا 

﴾)))، ودعانا إلى االعتصام بحبله المتين فهو المالذ والعاصم لنا من الفرقة؛  ً
ة

َ
 َواِحد

ً
ـة مَّ

ُ
أ

وا﴾))). كانت األمة اإلسالمية يف زمن 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
ِه َجِميًعا َول

َّ
فقال سبحانه: ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الل

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشدين من بعده أمة واحدة، موحدٌة كلمتها وقيادهتا وقاعدهتا، 
حكم  من  الحكم  نظام  تغير  بعد  خاصة  والفساد  والتفرق  الهدم  عوامل  بتوالي  لكن 
راشدي إلى ملك عاض ابتداء مع حكم بني أمية، والذي أخرب به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
َتلِيَها،  بِالتِي  النَّاُس  َتَشبَث  ُعْرَوٌة  اْنَتَقَضْت  َما  َفُكلَّ ُعْرَوًة،  ُعْرَوًة  »َلُتنَْقَضن ُعَرى اإلسالِم 
اَلُة«))). وبعد هذا الفساد والتحول يف نظام الحكم،  ُلهن َنْقًضا اْلُحْكُم َوآِخُرُهن الصَّ َوَأوَّ
يف  تدب  الفرقة  بدأت  التاريخي)4)  االنكسار  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  يسميه  والذي 
فكان  األمة؛  جسم  يف  يسري  والتمزق  والضعف  الوهن  وبدأ  المسلمين،  صفوف 
العقدية واالقتصادية واالجتماعية  المستويات  كثيرة على جميع  تداعيات  األمر  لهذا 
والعلمية .واستمر األمر من ضعف إلى ضعف، ومن هزيمة إلى أخرى، اللهم ما كان 
من صفحات مشرقة، ومحاوالت قام هبا بعض األفذاذ إلصالح ولم شَعث ما تفرق من 
أمة خير األنام، فكان من هؤالء األفذاذ علماء مجددون أمثال األئمة األربعة، وأمثال ابن 
تيمية، والعز بن عبد السالم، وصالح الدين األيوبي، وغيرهم كثير، لكن الفساد والخرق 
الكبير الذي أصاب عموم األمة اإلسالمية، وأصاب جميع الميادين والمستويات جعل 
مهمة هؤالء وأمثالهم من الصعوبة بمكان. ثم عاشت األمة انتكاسة أخرى تمثلت يف 
اإلسالمية  األمة  بقاع  من  بقعة  أي  تقريبا  منه  تسلم  لم  والذي  لها،  الغربي  االستعمار 

))) سورة األنبياء )9 .
))) آل عمران )0) .

))) مسند اإلمام أحمد، حديث أبي أمامة الباهلي، 6)/ 485، رقم الحديث 60))).
)4) الشورى والديمقراطية، عبد السالم ياسين، 44).
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فزاد هذا من تمزقها وضعفها، وانطبق عليها الوصف النبوي البليغ: »يوِشُك األُمُم أن 
ٍة نحن يومئٍذ؟ قال:  َتداَعى عليكم كما َتداَعى األََكَلُة إلى َقْصَعتِها« فقال قائل: ومن قلَّ
كم المهابَة  يِل، وَلينِْزَعنَّ اهلُل مِن صدوِر عدوِّ »بل أنتم يومئٍذ كثيٌر، ولكنَّكم ُغثاٌء كغثاء السَّ
منكم، وليقذفنَّ اهلُل يف قلوبِكم الَوهَن«. فقال قائٌل: يا رُسوَل اهلل، وما الوهُن؟ قال: حبُّ 
الُدنيا وكراهيُة الموِت«))) . هذا الحديث يصف األمة وهي يف أقصى ضعفها وتفرقها، 
ويبين الرحمة المهداة سبيل الخروج من الوهن، وبالتالي الخروج من الضعف، فأكد 
بأنه ال سبيل إلى ذلك إال بالتخلص من الوهن، وال يكون ذلك إال برتبية القلوب على 

التوبة إلى اهلل جميعا، وااللتزام بشرعه يف كبير األمر  وصغيره.  

إلى  األكلة  تتداعى  كما  األمم  عليها  تداعت  ضعيفة  ممزقة  اآلن  اإلسالمية  األمة 
قصعتها كما أخرب الحديث النبوي،  ولن تستعيد قوهتا وعزهتا إال بالوحدة، ولن تستطيع 
الميدان السياسي أو العسكري أو  التي تواجهها سواء يف  العالمية  التحديات  مواجهة 
البقاء يف عالم  بالوحدة. فال مناص ألمة تريد  التكنولوجي أو االقتصادي إال  العلمي 
بإيالء  بالوحدة بين جميع مكوناهتا، وال يكون ذلك إال  العولمة إال  التكتالت وعالم 
بشرعه،  بااللتزام  تعالى  اهلل  مع  ليتصالح  وتربية  عناية  من  يستحق  ما  البشري  العنصر 
يف  ما  اتخاذ  بعد  وينصرنا  بنا  ما  وتعالى  سبحانه  لُيغير  والعبودية  بالذل  له  والخضوع 

وسعنا من أسباب.

ومن العلماء المجددين الذين نظَّروا بالقلم والعمل للوحدة اإلسالمية نجد اإلمام 
عبد السالم ياسين الذي نَظر إلى وحدة األمة اإلسالمية نظرة  شمولية، واشرتط لقيامها 
التعليم،  العربية، نجاح  اللغة  ونجاحها أربعة شروط يرتابط بعضها ببعض وهي: قوة 
ارتكاز نظام الحكم على الشورى والعدل، وأخيرا نجاح األمة يف عملية التنمية. هذه 
الكليات األربع تمثل فيها اللغة العربية لغة القرآن حجر الزاوية ومربط الفرس، وبدوهنا 
ال يمكن الحديث عن الوحدة اإلسالمية. يقول رحمه اهلل تعالى:  »الوحدة تريد عدال، 
والعدل يريد تنمية، والتنمية تريد تعليما وعلوما، وتوطين كل ذلك يريد حكما شوريا، 

))) سنن أبي داود، باب يف تداعي األمم على اإلسالم، 6 /55)، رقم الحديث 97)4 .
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وأساس كل ذلك الوحدة اللغوية. وحدة لغة القرآن تتضمن وحدة اإليمان بالقرآن«))). 
ويعيب رحمه اهلل تعالى على الذين يريدون الوحدة غير المؤسسة وغير المرتكزة على 
واللغة  شيء،  كل  أساس  الوحدة  وقلنا:  النظاَم  قلبنا  »لو  فقال:  القرآن  لغة  األمة  لغة 
آخُر السلسلة، لوقعنا يف دوامة الشعارات التي استهلكت المسلمين العربان القوميين 
وأنشئوا  العربية  للوحدة  نظَّروا  وحكاما  مفكرين  العرب  القوميون  واستهلكوها«))).  
تكتالت صغيرة، لكنها لم تعمر طويال، فمنهم من بنى مشروعه الوحدوي على أساس 
جعل  من  ومنهم  الجغرايف،  التقارب  هو  األساس  جعل  من  ومنهم  العربية،  القومية 
ومنهم  بالقرآن،  اإليمان  وحدة  تعني  التي  القرآن  لغة  العربية ال  اللغة  وحدة  األساس 
من جعل األساس الدولة القومية، ومنهم من جعل األساس الجانب االقتصادي. وكل 

هذه المشاريع باءت بالفشل ألهنا حملت يف أحشائها عوامل الفشل منذ البداية.

اإلسالمية  للوحدة  ياسين  السالم  عبد  لإلمام  التجديدية  النظرة  هذه  ولتقريب 
أربعة  الموضوع من خالل  أتناول هذا  أن  ارتأيت  فقد  القرآن؛  بلغة  الوثيق  وارتباطها 
مباحث  .المبحث األول عن عالقة اللغة العربية بالهوية، والثاين عن إصالح التعليم، 
والثالث عن لغة نظام الحكم، وسأبين يف المبحثين الثاين والثالث ارتباط اللغة بكل من 
وختمت  األمة،  ووحدة  واللغة  التنمية  عالقة  عن  الرابع  والمبحث  والحكم،  التعليم 

البحث بخاتمة لخصت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

المادة من تراث اإلمام عبد  المتبع فقد كان منهجا استقرائيا رام جمع  المنهج  أما 
السالم ياسين، وتحليلها وصياغتها وتركيبها صياغة تالئم التصور العام للبحث.

))) حوار مع صديق أمازيغي، عبد السالم ياسين، 8)) .
))) نفسه، 8)) .
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املبحث األول: اللغة العربية والهوية أية عالقة ؟

الذين يتحدثون هبا، فبها يفكرون، وهبا يتواصلون، وهبا  اللغة هبوية األقوام  ترتبط 
هبا  يؤمن  راسخة  قوية  بعقيدة  اتحدت  هي  إن  وقوهتم  وحدهتم  رمز  وهي  يتوحدون، 
ياسين  السالم  العربية وهوية األمة يف فكر اإلمام عبد  اللغة  الجميع. ولتقريب عالقة 

فقد تناولت هذا األمر يف نقطتين: 

ة: ي الم ة اإلس ة األم وي ة وه ي رب ع ة ال غ ل 1 - ال

استعار اإلمام عبارة »أنا أتكلم، فأنا موجود« من السيد محمد شفيق، وهي عبارة 
ال تحاكي مبدأ ديكارت »أنا أفكر فأنا موجود« ليبين أن هذه المقولة هي فلسفة حياة 
ومظاهر  والشعور،  بالفكر،  عضويا  ارتباطا  للغة  »إن  اهلل:  رحمه  قال  حياة.  وبرنامج 
الروحية، وبالسلوك، واألخالق، وبالعلوم، وبالعدل،  الحياة  المادية، وبواطن  الحياة 

والتنمية، ونظام الحكم«))).

بمواقف  والفكر  والوجدان  واألحاسيس  القلب  تطبع  هبا  أتحدث  التي  اللغة 
وجودية. فاألمة اآلن مشتتة ممزقة، فيها كيانات كثيرة، فيها العربي والعجمي والكردي 
واألمازيغي، فما هو الرابط المشرتك الذي يجمع كل هذه األجناس.الرابط المشرتك 
هو اإلسالم؛ ليقلب رحمه اهلل المفاهيم على من يريد أن يجعل من اللغة منتهى آماله 
وغاية وجوده. فاللغات مشرتكة يف الهدف الذي من أجله أوجدها اهلل سبحانه وتعالى 
وهو التعارف والتواصل والتعايش، وجعل سبحانه وتعالى اختالفها آية من آياته. قال 
ٍت  �يَ

آ َ
 ل

َ
ِلك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
ِإن  ْ َواِنكُ

ْ
ل
َ
َوأ  ْ ِتكُ

َ
ِسن

ْ
ل
َ
أ  

ُ
ف

َ
ِتال

ْ
ْرِض َواخ

أَ ْ
َوال َماَواِت  السَّ  

ُ
ق

ْ
ل

َ
ِتِه خ تعالى: ﴿َوِمْن آ�يَ

الذي  الكريم  القرآن  لغة  الشهادة،  لغة  أهنا  العربية  اللغة  ما يشرف  . لكن   (((﴾ َ ن �ي َعاِلِ
ْ
لل

))) حوار مع صديق أمازيغي، عبد السالم ياسين، ))) .
))) الروم، )) .
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يستوي يف قراءته الجميع من أبناء األمة اإلسالمية، والذي ال تجوز قراءته بغير اللغة 
العربية، فيميز بين اللغة التي هي وسيلة للتواصل حتى وإن كانت اللغة العربية وبين لغة 
العقيدة المشرتكة بين أبناء األمة اإلسالمية وهي اللغة العربية المقرتنة بعقيدة التوحيد 
موجود  »أنا  اللغة:  ذات  يف  ال  باللغة  ينطق  فيَمْن  والِحكَمة  »الِعْبَرُة  اهلل:  رحمه  فقال 
فأنا أتكلم«. المومن الشجرُة الطيبة والمؤمنة يقوالن: »أنا مخلوق عبد هلل، فأنا أنطق 

بالكلمة الطيبة، وهي توحيٌد وعقيدة توحيد، ولغة توحيد«))).

تعالى،  اهلل  إلى  الرجوع  إلى  الناس  اإلمام  فيدعو  اإلسالم؛  هي  األمة  هذه  هوية 
الحزبية  والوالءات  االعتبارات  جميع  ستتالشى  فساعتها  بالعبودية؛  له  والخضوع 
القرآن  فهم  الجميع  من  تستلزم  له  والخضوع  تعالى  اهلل  عبادة  ألن  الضيقة  واإلثنية 
وتدبره والعمل به، وفهم السنة والعمل هبا. وال سبيل إلى ذلك إال بتعلم لغة القرآن. 
عندهم  المنَّزُل  الكتاُب  يكن  لم  إن  قائمٌة  للمسلمين  تقوم  هل  »ُترى  اهلل:  رحمه  قال 
ِل العربيِّ الُمبيِن، معمواًل به، ألن الناس مسلمون،  ِه المنزَّ محفوظا مدروسا مفهوما بنصِّ
معمواًل به على صواٍب ألنه مفهوم على َوْجِه دالالت اللغة العربية؟«)))، ويقول رحمه 
اهلل تعالى عن ذلك يف موضع آخر رابطا بين لغة التوحيد اللغة العربية ووحدة األمة: 
»وال وحدة ألمة اإلسالم -والوحدُة القوة يف عصر الكيانات الكبيرة- إال بوحدة دينها 
ملسو هيلع هللا ىلص.  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  اإلطالق  على  اإلسالم  روابِِط  أهم   )...( التوحيد،  دين 

وكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مفتاحهما الوحيد اللغة العربية«))).

وإذا كانت هوية أمة معينة تعني الوحدة العضوية بين أفرادها رغم اختالف مكونات 
الطائفية  الوالءات  عن  التخلي  إلى  األمة  عموم  يدعو  ياسين  اإلمام  فإن  األمة؛  هذه 
والحزبية والفئوية، والرتكيز على المشرتك بيننا وهو اإلسالم وتقديمه على أي شيء 
على  شيئا  يكونوا  لم  قوم  عن  اإلسالمي  التاريخ  من  أمثلة  ويعطي  وتحكيمه،  آخر  
وعزهم  عزهم،  الدين  فِعزُّ  تعالى.  اهلل  أعزهم  اإلسالم  أعزوا  فلما  األحداث،  خارطة 

))) حوار مع صديق أمازيغي ،عبد السالم ياسين، 8)).
))) نفسه، 79 .
))) نفسه، 84.
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ساَلِم، َفَمْهَما  عز الدين. قال الفاروق عمر بن الخطاب: »إِنَّا ُكنا َأَذل َقْوٍم َفَأَعزَنا اهلُل بِاإْلِ
َنْطُلب اْلِعزَة بَِغْيِر َما َأَعزَنا اهلُل بِِه َأَذلنَا اهلُل«))) . وهذا صحابي آخر يبين عزة المرء عندما 
ن وقد بعثه عمر لفتح هناوند فأرسل ملكهم  يتمسك بدين اهلل تعالى وهو النْعَمان ْبن ُمَقرِّ
لرؤيته، فدخل عليهم يف عزة المؤمن وهو يخرق برمحه ُبُسطهْم، فقال الملك: »إِنَُّكْم 
َمْعَشَر اْلَعَرِب َأَصاَبُكْم ُجوٌع َوُجْهٌد َفِجْئُتْم، َفإِْن ِشْئُتْم َمَرّناُكْم )من الميرة وهي المؤونة( 
َم اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: »إِنَّا َمْعَشَر اْلَعَرِب ُكنَّا  َوَرَجْعُتْم«، َفَتَكلَّ
ًة َيَطُأوَنا َواَل َنَطُأُهْم،  َوَنْأُكُل اْلكاَِلَب َواْلِجيَفَة، َوَأنَّ اهلَل اْبَتَعَث مِنَّا َنبِيًّا فِي َشَرٍف مِنَّا،  َأِذلَّ
َأْوَسطنا َحَسًبا َوَأْصَدقنَا َحِديًثا، ... َفَأْخَبَرَنا بَِأْشَياَء َوَجْدَناَها َكَما َقاَل، َوَأنَُّه َوَعَدَنا فِيَما 
ًة )ثوب، بدلة، شارة( َوَهْيَئًة َما  َوَعَدَنا َأنَّا َسنَْملُِك َما َهاُهنَا َوَنْغلُِب، َوَأنِّي َأَرى َهاُهنَا َبزَّ

مِْن َخْلِفي بَِتاِركَِها َحتَّى ُيِصيَبَها«))).

بِن  زياٍد، ويوسف  بِن  ٍن، وطارٍق  ُمَقرِّ ْبِن  النُّْعَماِن  وأمثال  الحطاب  بن  فأمثال عمر 
أن  بله  يذكروا،  أن  بله  أصال  لُيعَرفوا  كانوا  ما  رجال  فهؤالء  كثير  وغيرهم  تاشفيَن، 
التاريخ لوال نصرهتم لهذا الدين وإيماهنم به، ورفعهم لقدر دينهم وكتاهبم،  يخلدهم 

وقد قال عمر بن الخطاب: »إِنَّ اهلَل َيْرَفُع بَِهَذا اْلكَِتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِريَن«))).

إن قوة أي أمة هي يف قوة أفرادها وتماسكهم، وقد انتبه االستعمار إلى أن اللغة العربية 
الفرنسي:  بيرك  المسلم. قال جاك  المجتمع  الوحدة وتماسك  عامل مهم من عوامل 
بل  العربية،  اللغة  المغرب هي  الفرنسي يف  االستعمار  قاومت  التي  القوى  أقوى  »إن 
يف  المغرب  ذوبان  دون  حالت  التي  هي  بالذات  الفصحى  الكالسيكية  العربية  اللغة 
فرنسا«)4)؛ فقد اتخذ رواد الحركة الوطنية من أمثال محمد بن عبد الكريم الخطابي، 
والقرآن  للعبادة  مدارس  المساجد  من  وغيرهم  الفاسي  وعالل  السوسي  والمختار 

))) المستدرك على الصحيحين للحاكم، حديث سمرة بن جندب، )/0)) .
))) الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، ابن أبي شيبة 559/6، المستدرك على الصحيحين للحاكم، 

. (((/(
))) صحيح مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن ويتعلمه، )/559، رقم الحديث 69) .

)4) الفصحى لغة القرآن، أنور الجندي، 04).
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ومحاربة  اهلل  بحبل  االعتصام  على  وتحفيزها  األمة  إلحياء  والوعظ  وتعلما  تعليما 
المستعمر. لذلك تجد اإلمام عبد السالم ياسين ينبه إلى المؤامرة التي تحاك ضد األمة 
يف  عجمة  فيه  جيل  لينشأ  العربية  اللغة  على  القضاء  يجب  الدين  ولهدم  الدين،  لهدم 
اللسان والقلب والفكر، فبدأت محاوالت أعداء اهلل تعالى للقضاء على اللغة العربية 
أَمَر أن ُتكَتب الرتكية بالحرف اإلفرنجي، ويف شمال إفريقيا  مع مصطفى كمال الذي 
ر الفرنسيون إبان فرتة استعمارهم للجزائر نظام حروف إفرنجية لُتَعّلم هبا األمازيغية  طوَّ
يف المدارس لنفس الهدف الطاغويت، ويف المغرب األقصى يحاول اآلن األمازيغيون 
المحاوالت  كتابة األمازيغية وهي لهجات محلية مختلفة بحروف »تفناغ«. كل هذه 
وغيرها ساهمت يف استئصال هؤالء األقوام عن اللغة العربية، وبالتالي نشوء أجيال ال 
تستطيع أن تقرأ من المصحف الذي جعل من قبائل البدو األميين الضعفاء المشتتين 

خير أمة أخرجت  للناس))).

المحلية،  اللهجات  على  تشجع  العربية  للغة  بمحاربتها  االستعمارية  الدول  إن 
اللغة العربية ويطالبوا بتدريسها  ينافسوا بلهجاهتم المحلية  وتشجع أصحاهبا على أن 
وترسيمها، وجعلها جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، وهم من حيث ال يدرون يحاربون 
أمتهم. وكل هذا يف سبيل مصالح  ويزيدون من ضعف وتشتت  وجودهم وهويتهم، 
يقول  أو لم يشعروا.  الغربية من حيث شعروا،  الدول  إثنية ضيقة، ويف سبيل مصالح 
الغرب وتنفذه  له  الذي يخطط  الهوية  اإلمام عبد السالم ياسين عن هذا االنفصام يف 
تنازعتني  فإذا  أتكلمها،  التي  اللغة  بقوة  بني جلدتنا: »تماُسُك وجودي رهين  أياد من 
الدول االستعمارية  إليه  ما تسعى  التمزق هو  ق«))). وهذا  )...( فوجودي ممزَّ لغاٌت 

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  6)) . ويتحدث األستاذ أنور الجندي على أن مخططات 
العربية وهتميشها،  اللغة  لغتهم محل  بإحالل  أولى  9) كخطوة  القرن  أواخر  بدأت يف  الدول االستعمارية 
 ((8-((6 الفصحى،  اللغة  القرآن  لغة  ينظر  العامية.  وتشجيع  المحلية  اللغات  بتشجيع  الثانية  والخطوة 
بريئا  للدارجة  المكثف  المغربي: »لم يعد االستعمال  المستقبليات  المنجرة عالم  المهدي  الدكتور  ويقول 

فنحن أمام مخطط يسعى إلى القضاء على اللغة العربية »ينظر:
www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=63300

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، )9 .
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عن  وبعدنا  تمزقنا  بسبب  إال  ومازالوا  لقرون  فينا  وتحكموا  استعمرونا  فما  الغربية؛ 
معين قوتنا  اإلسالم.

دة:  وح الم وال ة واإلس غ ل الزم ال  2 - ت

من  تمكنهم  بارتفاع  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  معينين  قوم  يف  التدين  نسبة  ارتفاع  إن 
العربية، فلرفع نسبة التدين نحتاج إلى النبوغ يف العلم الشرعي والكوين، ونحتاج إلى 
النبوغ يف الفقه والقرآن، نحتاج إلى حب الفقه والتفقه يف دين اهلل تعالى. قال اإلمام عبد 
السالم ياسين: »ألن العلم والفقه والقرآن كانت القيمة العليا َلَدى َقْوٍم قضيُة حياتِهم، 
إال  قرآن  وال  فقه  وال  علم  وال   . األخرويَّ مصيَرهم  آمالِهم،  ومطَمُح  أوقاتِهم،  وهمُّ 
بعربية، ولغِة عربية، وَحْرِف عربية، وَلْفظ عربية، ونحو عربّيٍة، وبالغة عربية، ومدارس 
سي عربية. كان تديُّن المسلمين العَجم، وِحرص المسلمين العَجم على  عربية، وُمَدرِّ
إسالمهم، ... هو ما أعطى القيمة والُحظوَة للغة العربية وعلومها«))). وإن من يطالع 
تاريخ األمة اإلسالمية سيعلم أن أكثر من خدَمها وَخدم لغتها كانوا من العجم، فسيبويه 
اآلداب،  المقفع يف  وابن  اللغة،  والفيروزآبادي يف  فارس  وابن  النحو،  يف  جني   وابن 
والنبوغ  العربية  اللغة  بإتقان  األمازيغ اإلسالم  المغرب خدم  كثير جدا. ويف  وغيرهم 
فيها، فمن ابن جروم إلى الحسن اليوسي إلى المختار السوسي، إلى عبد السالم ياسين 
نفسه)))، فهؤالء وغيرهم كثير كانت لهم اليد الطولى يف خدمة هذا الدين بخدمة اللغة 

التي هبا نزل، ولم تمنعهم أمازيغيتهم وتشبتهم هبا من الرباعة يف اللغة العربية.

ويشرتط رحمه اهلل تعالى لنجاح الوحدة أن تصطبغ شخصياتنا بالهوية اإلسالمية، 
والحدودي،  الجغرايف  الوصل  خالل  من  خارجيًا  مرتابطة  تكون  أن  يجب  فالوحدة 
وداخليًا من خالل الفكرة الموحدة لدى الجميع، ولن ننحج يف ذلك إال برتبية عموم 

األمة على مبادئ اإلسالم  بلغة القرآن، والشرط الثاين هو التوبة المجتمعية.

األمة  مفهوم  على  والرتبية  اإلسالم،  وأخالق  عقيدة  على  الرتبية  إن  التربية:   - أ 

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، )8 .
))) ينتمي اإلمام المجدد إلى قبيلة أولوز الشلحية بإقليم تارودانت بجنوب المغرب .
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الوطن  والءات  ويجعل  ولدينه،  الواحد  هلل  الوالء  الصغر،ويعمق  منذ  يبدأ  الواحدة 
المرء بقدر خدمتها للوالء األعظم:الوالء هلل  يراعيها  ثانوية  والحزب واللغة والءات 
تعالى. قال اإلمام رحمه اهلل عن ضرورة الرتبية منذ الصغر وارتباط اللغة هبا: »ُترى، 
ْح فِطرُتهم بلقاح معاين  هل تكون تربيُة أبناء المسلمين وبناهتم تربية إسالمية إن لم ُتَلقَّ
وطراوة  األظفار  نعومة  منذ  المبين  العربيِّ  القرآِن  بلفظ  لساُنهم  يهّذْب  ولم  القرآن، 
االستعداد؟«))). فال سبيل يرجى إال بالرتبية منذ الصغر على حب القرآن والسنة، وأن 
يعني  فهل  العربية،  يتحدثون غير  الذين  إشكال عن  يطرح  .وهنا  الرتبية  أساس  يكونا 
التمسك بالعربية،وإعالء قدرها التخلي عن اللهجات المحلية، الجواب حتما ال، فهذا 
للناس لغة واحدة،  غير معقول منطقيا، وغير مقدور عليه واقعيا. فلو شاء اهلل لجعل 
بأن هذا ال  فأقول  آياته.  آية من  األلسن  اختالف  يعلمها سبحانه جعل  ولكن لحكمة 
يعني بحال من األحوال القطع مع المجتمع، أو الفئة التي ينتمي إليها ذلك المسلم، أو 
أن ينتسب المرء إلى غير أهله ويفخر هبم، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن اْنَتَسَب إَِلى َغْيِر َأبِيِه، 

َأْو َتَولَّى َغْيَر َمَوالِيِه، َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«))) . 

واإلمام المجدد عبد السالم ياسين عندما كتب رسالته الشهيرة »اإلسالم أو الطوفان« 
إلى ملك المغرب الحسن الثاين سنة 97)م قال معرفا عن نفسه: »أنا عبد اهلل المذنب 
ابن فالح بربري«))). فالمقصود أن ال تكون ال اللغة العربية وال أية لغة أو لهجة أخرى 
غالًّ يف أعناقنا، وعائقا جاهليا عن عالمية الدعوة اإلسالمية ووحدة األمة. والمقصود 
م ال شيء آخر؛ فال بأس من تعدد  أن ينصهر الكل يف وعاء اإلسالم، ويكون هو المقدَّ
اللهجات، لكن العيب إذ ُسيست، وُجعلت قضية حياة. يقول زعيم حزب االستقالل 
عالل الفاسي رحمه اهلل: »إن وجود لهجات متعددة يف أمة ال يضر هبا سياسيا، وال يَمس 
وحدهتا كأمة )...( ولكن الخطر هو من الناحية االجتماعية، ألن للغة تأثيَرها يف تحول 

الذهنية، وأثَرها يف التفاهم بين مختلف األشخاص وتبليغ فلسفاهتم«)4) .

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 80.
))) سنن ابن ماجة ، باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، )/ ))6 .رقم الحديث 609) .

))) اإلسالم أو الطوفان، عبد السالم ياسين، 5) .
)4) النقد الذايت، عالل الفاسي ،9))
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الجميع  لها  يتجند  أن  يجب  والتي  الجميع  تشمل  أن  يجب  التي  الرتبية  مهمة 
أفرادًا وجماعات ومؤسسات حكومية وإعالم هو تربية المؤمنين على مفهوم الَوالية 
للناس،  أمة أخرجت  لخير  باالنتماء  االعتزاز  بينهم، وعلى  فيما  وأخالقها وقواعدها 
ة 

َ
ة َواِحد مَّ

ُ
ْم أ

ُ
تك مَّ

ُ
 َهِذِه أ

َّ
وأن َتــُبث فيهم شعور االنتماء لألمة الواحدة. قال تعالى: ﴿ِإن

وِن﴾))). قال اإلمام: »من واجبها )الرتبية( أن توقظ هذه اإلرادة، إرادة 
ُ

اْعُبد
َ
ْم ف

ُ
ّبك ا َر

َ
ن
َ
َوأ

الوالية لألمة  الواحد وبين  الوالء هلل  بين  تربط  أن  لها  ينبغي  فرقتها.  األمة من  توحيد 
الواحدة )...( القرآن ال يتحدث إال عن وحدة األمة، فهي واجب مقدس.ال يتحدث 
إال عن األمة الواحدة«))). ويعطي اإلمام عبد السالم ياسين مثاال بالمجاهد عبد الكريم 
عن  عبارة  وهو  بالمغرب)))  الريف  مجتمع  يوحد  أن  بالرتبية  استطاع  الذي  الخطابي 
قبائل أمازيغية ال تتكلم اللغة العربية، متفرقة متناحرة، وجعل منها مجتمعا متماسكا 
متصفا باألخالق اإلسالمية. يقول محمد العربي المساري وهو يصف التحول النوعي 
المجتمعات  من  كغيره  مجتمعا  كان  أن  بعد  الريف  مجتمع  وتدين  وسلوك  عقلية  يف 
المغربية يعرف تفسخا وتخلفا على جميع المستويات، فقال واصفا هذا المجتمع قبل 
تربية عبد الكريم الخطابي له: »فاالعتداء على األرواح بداعي الثأر، ووقوع اصطدامات 
دموية بسبب االعتداء على المحصول الزراعي للغير، أو االستئثار بالمياه وما يجلب 

ذلك من ردود فعل ال تنتهي، هي المشاكل التي يعاين منها المجتمع الريفي«)4) .

له على  الخطابي  الكريم  عبد  تربية  وبعد  المتنافر  المتناحر  الممزق  المجتمع  هذا 
اإليمان باهلل وحده وعلى حب الشهادة يف سبيل اهلل تعالى هو الذي جعل الكابتن بيغان 
إن  يغلبوا«)5).  أن  الكريم ال يمكن  ابن عبد  األمير  يقودهم  الذين  الريفيين  »إن  يقول: 

))) األنبياء، )9 .
))) المنهاج النبوي ،عبد السالم ياسين، 0)4 .

السالم  لعبد  والمستقبل  الماضي  حوار  يف:  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  تجربة  بتفصيل  ينظر   (((
ياسين،))- )7 .

)4) محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن، محمد العربي المساري، )7)- 74) .
)5) سيرة األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها، رشدي الصالح ملحس، 

ص5) .
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القوة التي تمتع هبا ابن عبد الكريم الخطابي وقومه والتي جعلت أعداءه يهابونه لم تكن 
قوة عتاد حربي، وال تخطيط عسكري بقدر ما كانت قوة ثقتهم باهلل تعالى، لقد غيروا ما 

ْم﴾))). ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
 َما �بِ

ْ
وا ُ

ِ
�يّ
َ
ْوٍم َح�قَّ ُيغ

َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
َ ل  اللّ

َّ
بأنفسهم فغير اهلل ما هبم .قال تعالى: ﴿ِإن

كان األمير الخطابي يقول ألصحابه واعظا لهم ومستحقرا لهم الدنيا وحبها، والتي 
عرفنا يف الحديث النبوي أهنا سبب الوهن: »إنه باالنتصار على شهواتنا نحقق آدميتنا، 
اهلل على  رباهم رحمه  لقد  اإلنسان«))).  مستوى  إلى  البهيمة  مستوى  من  نرتفع  بــهذا 
من  فأخرج  وتدبيره  اهلل  بتوفيق  قلوهبم  وطهر  الشهادة،  حب  وعلى  الدنيا،  استحقار 
قلوهبم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. ووصف »باحدو« أحد رفقاء الخطابي 
الحالة اإليمانية للقوم بأن كثيرا منهم كان يعتصرهم بعد سماع مواعظ الخطابي األلم 

حينما يجد الواحد منهم أنه لم يستشهد))).

ب- التوبة المجتمعية: التوبة المجتمعية معناها رجوع المسلمين إلى دينهم والى 
مقومات قوهتم ووحدهتم وعلى رأسها اإلسالم واللغة العربية؛ فيربط اإلمام بين خدمة 
الدين والعربية، ويربط بين قوة التدين وقوة اللغة العربية فقال: »بل ريثما يقوى اإليمان 
فنخُدمها  بلغتنا،  وإيماننا  وثقتنا  وإرادتنا  عقولنا  عزائم  وتشتد  قلوبنا،  يف  باهلل ورسوله 
والعبادة،  والصالة،  والتوبة،  الدين،  يخُدم  ما  كل   )...( المخلصة  الخالصة  الخدمة 
والرجوع إلى اهلل، يخُدم اللسان العربي الذي به أنزلت رسالة الدين)...( وكل ما يوهنه 

يوهنها. إيمانان متالزمان به وهبا«)4). 

 إن الوحدة تعني القوة، ومن القوة التخلص من االستعباد واالستعمار اللغوي الذي 
فبسبب ضعفنا  لغتنا ضعيفة  أن  اآلن  بدا  ولئن  وبعده.  االستعمار  فرتة  علينا يف  فرض 
ووهننا، ويقدم اإلمام مثاال عن اليهود الذين وحدهتم وأعلتهم يف األرض عقيدة قومية 
ولغة قومية، فرغم أن عقيدهتم عقيدة خرافية أسطورية، ورغم أن عددهم قليل جدا أمام 

))) الرعد، )) .
))) محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن، محمد العربي المساري، 54) .

))) نفس المرجع، 55) .
)4) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 89 .
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عموم األمة اإلسالمية، إال أهنم استطاعوا النهوض والتوحد فقال: »ها هم اليهود، وهم 
َة لغاُت األمم قرونا طويلة، فلما َبعثت فيهم  َحفنٌة من الناس، اضطهَدْت لغَتهم العربيَّ
العقيدُة الصهيونية منذ قرن من الزمان األَمَل يف حياة جديدة تلزمها لغٌة قومية متجددة، 
خدم اليهود لغتهم، وطوروها، وألحُقوها باللغات الحية. آمنوا بمْستقبل يهودي فآمنوا 

بمقومات حضور يف العالم يهودي، وبمقّوم المقومات: اللغة«))).

إن اللغة العربية قادرة على لم الشتات، وعلى التقريب بين الناس، قال رحمه اهلل 
من  االستقاء  على  القدرة  اللغة  »توحد  والوحدة:  واإلسالم  العربية  اللغة  بين  رابطا 
النبع الواحد، كما توحد التفاهم والتقارب وتبادل المصالح. وكل ذلك شرط وفرض 

وضرورة تاريخية لتوحيد المسلمين«))).

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 86 .
))) حوار مع الفضالء الديمقراطيين، عبد السالم ياسين، 0)).
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املبحث الثاني: إصالح التعليم ووحدة األمة

للتعليم هدفان أساسيان يف أي ملة وقوم، أولهما: غرس الوالء مبكرا يف النفوس، إما 
الوالء لحضارة وتقاليد أسرية قومية، وإما الوالء لدين، وإما الوالء لشخص حاكم يعبد 
من دون اهلل )...(، الهدف الثاين المؤسس على األول هو: إكساب الناشئة المهارات 
وازدهارها  أمة  أي  وتقدم  نجاح  وان  واقتصاديا.  اجتماعيا  المطلوبة  العملية  العقلية 
قوية.  بلغة  إال  ينجح  أن  يمكن  ال  األخير  وهذا  تعليمها،  بنجاح  مشروط  وتقدمها 
روح  هي  التعليمية  »السياسة  اللغة:  بقوة  التعليم  نجاح  رابطا  ياسين  السالم  عبد  قال 
السياسة؛ ألهنا مفتاح االزدهاِر اإلنساين، ومفتاح االزدهار االقتصادي، أي مفتاح حياة 
األمة، وقوة األمة، وعزة األمة. السياسة التعليمية مفتاح المستقبل، ولغة التعليم تصح 
اللغة أن يتفق عليها الجميع،  التعليم، وتسُقم فيسُقم.«))) . ويشرتط لقوة هذه  فيصح 
– أوال وقبل كل شيء لغة  – اللغة العربية  ويتبناها الجميع، ويفتخر هبا الجميع، ألهنا 
حيث  االستعمارية  الظروف  إلى  فقط  ليس  تأخرها  سبب  اهلل  رحمه  ويعزو  القرآن. 
عِمل المستعمر على إحالل لغته محل العربية، ولكن أيضا بسبب بني جلدتنا وكالء 
العلومية...  الثقافية  بلغاهتم وحمولتها  اليوم  االستعمار، فقال عنهم: »وهم يسودوننا 
عن  القرآن  وتلقيح  القرآن،  ولغة  القرآن،  تغييب  عن  نشأت  ومواالة  وإعجاب  تقدير 
المدارس الغازية؛ حتى انفصلنا عن أصولنا، ووصلتنا واصلة اللغة هبم، تابعين وهم 
أسياد، متعلمين وهم أساتذة، .. . العجز منا والتقصير واالنقطاع«))). فاالستعمار لم 
يغادر البالد العربية اإلسالمية حتى ترك فيها وكالء عنه تربوا تربية غربية، وتلقوا تعليما 
غربيا بعيدا عن اإلسالم، فتفكيرهم ولغتهم غربية، وُنُظم حكمهم يف التعليم واالقتصاد 

والسياسة وغيرها نظٌم غربية.

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 05).
))) حوار مع الفضالء الديمقراطيين، عبد السالم ياسين، 58). ينظر "حوار مع صديق أمازيغي" للمؤلف 

نفسه، 9)).
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إلى  ينظر  حيث  اإلسالمية  أمتنا  يف  التعليم  فشل  أسباب  تعالى  اهلل  رحمه  ويذكر 
التعليم نظرة شمولية، وهو الخبير باألمر، إذ خبِر التعليم ومسؤولياته زمانا، فيربط بين 
فساد التعليم وفساد نظام الحكم واالقتصاد، وُيرجع األمر إلى غياب الرتبية اإليمانية، 
ر طويال يف هذه األمة. يقول رحمه اهلل تعالى: » فِشَلْت  وإلى االستبداد القروين الذي عمَّ
انية -أي ال عدَل-  الجهود التعليمية األفقيُة هذه لَتراُبِط األسباب بالمسبََّباِت، فال َمجَّ
التعليم،  التنمية لضعف  التنمية، ضُعفْت  لضعف االقتصاد. ضعف االقتصاد لضعف 
ضعف التعليم لرتدد السياسة، ضُعفت السياسة لفساد األخالق، ُضعفت األخالق ألن 

الرتبية ال تتكلم بالكلمة الطيبة. وألن الحْكَم استبداد وكِسروية«))).
إن الحديث عن التعليم وفشله حديث متشعب ذو شجون، ويهمنا يف هذا البحث 
بموضوع  والرتباطهما  فشله،  أو  التعليم  بنجاح  الوثيق  الرتباطهما  مهمتين  مسألتين 

مبحثنا: عالقة نجاح التعليم واللغة العربية والوحدة.  

ة غ ل ل ال ام وم وع ل ع ني ال وط 1 - ت

يؤكد عالم المستقبليات المهدي المنجرة بأنه ال توجد دولة يف العالم انطلقت يف 
المجال التكنلوجي دون االعتماد على اللغة األم))). إلعزاز األمة والرقي هبا لتزاحم 
بالمناكب الدول القوية البد لها من توطين العلوم، واألمة اإلسالمية اليوم تعيش حصارا 
علوميا، وتكنولوجيا من طرف الغرب، فال ُيسمح لألمة اإلسالمية يف شكل دويالهتا 
القطرية بامتالك التكنولوجيا وتوطينها، وإذا ما سمعنا عن عالم مسلم فاز بجائزة نوبل 
فليعلم أهنا يف غير المجاالت العلمية)))، أو يف المجال السياسي الذي يخدم المشروع 
الصهيوين العالمي)4)، أو أن ذلك العالِـم يعيش يف بالد الغرب وتستغل أبحاَثه الدول 

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 9))-0)) .
))) ينظر www.blafrancia.com، تحت عنوان: خاطبني بلغتي يابن بلدي.

))) 988)م منحت جائزة نوبل يف اآلداب للروائي نجيب محفوظ على أعماله األدبية، ويف اآلداب تشجع 
جائزة نوبل على الكتابة والبحث يف الثقافة المحلية للبلدان.

)4) 978)م منحت جائزة نوبل للسالم للرئيس المصري أنوار السادات ومناحيم بيجن لتوقيعهما معاهدة 
على  شخص  مائة  ثمان  على  يزيد  ما  إلى  تأسيسها  منذ  الجائزة  ُمنحت  وقد  الصهيوين.  الكيان  مع  التطبيع 
األقل، و%0) منهم يهود، رغم أن عدد اليهود ال يزيد على %).0 من سكان العالم. ينظر: الئحة_اليهود_

.http://ar.wikipedia.org/wiki الحاصلين_على_جائزة_نوبل
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العلوم والتكنولوجيا، والقفز  إلى طلب  الغربية. ويوجه رحمه اهلل تعالى عموم األمة 
أبناء  على الخالفات التي تفرق وال تجمع، فالذكاء وهو نعمة إلهية ليس حكرا على 
الغرب، وهم ال يفوقوننا ذكاًء حتما، والفرق بيننا وبينهم أهنم يشجعون األذكياء أوال 
،ثم هم قد هيئوا المجال السليم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للباحثين والعلماء ثانيا، 
إلى  َسَمْت  وَيْعرب)))  مازغ  بني  من  النابغين  األذكياء  همة  أن  »لو  اهلل:   رحمه  فيقول 
نيل جائزات نوبل يف العلوم واالخرتاع والتكنولوجيا والطب والبحث العلومي لكان 

األذكياء النبغاء من مازغ وَيْعُرب مجاهدين الجهاد الكبير إلعزاز أمتهم«))).

ويربط رحمه اهلل بين اللغة العربية لغة القرآن وبين اكتساب العلوم، ويجعل تحصيل 
الثانية مشروط بتبني لغة قوية وهي العربية، والعمل على تقويتها حتى تستطيع استيعاب 
العلوم الحديثة، وريثما يتحقق ذلك ال مناص ألمة تريد العزة من االعتماد على لغة 
ر لغتنا لتستوعب العلوم، ويقدم رحمه مثاال بعدد من الدول حيث  أجنبية إلى حين تطوُّ
وخدموها؛  لغاهتم  طوروا  فهم  اإلسكندنافية،  الدول  وهي  ناجحا  فيها  يعترب  التعليم 
فربعوا يف العلوم، وتبنوا لغة ثانية وهي اإلنجليزية ألهنا لغة العلوم، فلم يؤثر ذلك على 
وحدهتم. قال عن هذا:« ال مناص ألمة تريد البقاء يف هذه األرض حية قوّيًة من تبنِّي 
عت -تراكمت كما يعرب  لغة حية قوية تحِمل المكاِسب العلومية التكنولوجية التي تجمَّ
التجارب  وحصائل  اإلنسانية،  العقول  وعبقريات  اإلنسانية،  بالجهود  المستعربون- 
اإلنسانية، ال مناص لها من تبني لغٍة أْجنبية يف انتظار تطوير لغتها لُتوعَيها علوم العصر 

وُتوطنها هبا«))).

ويجيب عبد السالم ياسين على اعرتاض قد يطرح، وهو هل تستطيع اللغة العربية 
وألهنا  قديما،  العربية  اللغة  على  ُفرض  التحدي  ذلك  بأن  فيجيب  العلوم؟  استيعاب 
مرة  النجاح  استطاعتها  يؤكد  األول  ذلك.ونجاحها  استطاعت  فقد  قوية  لغة  كانت 

العربية، وقوله هذا جاء يف سياق  يتحدثون  الذين  العرب  وبيعرب  المغرب،  أمازيغ  مازغ  ببني  يقصد   (((
حواره مع األمازيغ المغاربة، وإال ففي كل بلد من بلدان التجزئة العربية اإلسالمية طوائف وقبائل تتحدث 

غير العربية، فيحمل كالمه هذا على عموم األمة اإلسالمية .
))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  70.

))) المرجع نفسه،  84، ينظر حوار مع الفضالء الديمقراطيين، عبد السالم ياسين، 57) و60) .
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أخرى. قال رحمه اهلل: »ذلَِك أياَم كانت العربية اللغة الوحيدَة ألمة قوية يف الدنيا، لغًة 
وما  الدنيوية  المعاشات  بأعباِء  ناهَضًة  والشريعة،  العقيدة  مستوى  على  َدًة  موحِّ قوّية 
َيلَزمها من علوم اإلنسان وعبقريات األجيال البشرية. أوَعْت تلَك العلوَم والتجارَب 

يف َحْوصلتِها الواسعة، ترجمت وطورت وأْثَرْت وأغنت.«)))

وقديما قال المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون: »استطاعت العربية أن تربز طاقة 
الفكر، سواء كان ذلك يف االكتشافات  أدق خلجات  التعبير عن  الساميين يف معالجة 
العلمية والحسابية، أو وصف المشاهدات أو خياالت النفس وأسرارها. واللغة العربية 
هي التي أدخلت يف الغرب طريقة التعبير العلمي »))) . وقد عاب الشاعر حافظ إبراهيم 

على من نسب العجز للغة العربية فقال: 

وِسعُت كِتــــاَب اهللِ َلفظًا وغـايــًة         وما ِضْقُت عن آٍي به وِعظاِت
فكيف أِضيُق اليوَم عن َوصِف آلٍة         وَتنِْسيِق أسمـاٍء لُمْخرتَعــــاِت)))

ة؟ الق ة ع م أي ي ل ع ت ل ال ش ة وف غ ل ة ال ي 2 - إزدواج

التي  اللغوية  االزدواجية  هذه  هو  الوحدة  جهود  وفساد  التعليم،  فساد  أسباب  من 
المستعمر من بالد  التعليم بشكل خاص، فمع خروج  المجتمع، ويعيشها  نعيشها يف 
المسلمين ُفرض علينا استعمار آخر، وهو االستعمار  اللغوي؛ فاحتلت لغة المستعمر 
المرتبط  الناجح  والتعليم  والسياسة  واالقتصاد  اإلدارة  لغة  وأصبحت  العامة،  الحياة 
بسوق الشغل. إن هذه االزدواجية اللغوية قد خّرجت أجياال لم يتقنوا لغتهم العربية 
ألهنا مهملة ومهمشة من قبل أصحاب القرار السياسي، ولم يتقنوا لغة المستعمر أيضا. 
قال عبد السالم ياسين: »ما زالت االزدواجية العربية / الفرنسية المفروضة يف المدارس 
تنِشئ أجيااًل منَفصَمة توجهاُتهم، قليل جدًا منهم من نبغ يف العربية، وقليل من نبغ يف 

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  85 .
))) الفصحى لغة القرآن، أنور الجندي، )0) .

))) ديوان حافظ إبراهيم، )5) .
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الفرنسية«))). والطامة الكربى هي وجود لغاٍت أخرى تريد مزاحمة العربية على ضعفها 
يف عدد كبير من البلدان، لتزداد كلغة ثالثة يف التدريس، ومن بين هذه البلدان المغرب 
حيث يطالب األمازيغيون برتسيم األمازيغية وجعلها لغة التدريس إلى جانب العربية.  
السياسية  الثقافية  الثورة  تأيت  اللغوي: »اآلن  التمزق والتنافس  قال رحمه اهلل عن هذا 
ًة، وتريد للغة األصيلة أن  التعليم مرضا وِعلَّ بِلًَّة، ويف رأس  األمازيغية لتزيد يف الطين 
َم ليقتِعَد أقساَم المدارِس ومدرجاِت الجامعة وقاعات المحاضراِت ثالثي  َم وُترسَّ تعمَّ
يضمن  الثانية  الوطنية  اللغُة  األمازيغية  واللغة  األولى،  الوطنية  اللغة  العربية  متنافٌِس: 

وطنيتها وحقها الدستور، واللغة الفرنسية الضيفة المَوقتة ريثما...«))) .

خطرها  ويبين  التعليم،  يف  االزدواجية  هذه  أثر  الكتاين  إدريس  الدكتور  ويشرح 
فيقول:  »وقد شرحت معلمة فرنسية يف مدارس البعثة الفرنسية، ويف مدارس حرة عربية 
المغربي  التلميذ  إن  قائلة:  المغربي  التعليم  نظام  يف  االزدواجية  مشكل  بساطة،  بكل 
الفرنسية،  وباللغة  الفرنسي  التلميذ  يدرسها  التي  المواد  جميع  يدرس  أن  منه  يطلب 
اللغتين  العربية، وكلتا  باللغة  العربية والدينية  المواد  الوقت عليه أن يدرس  ويف نفس 
تختلفان عن لغة أمومته، وأحيانا عن لهجتيه اإلقليمية والوطنية، وهذا شيء إذا كان يف 
مقدور األذكياء جدًا فإنه فوق طاقة التلميذ العادي بكل تأكيد«))).  نعم إن إضافة اللغة 
الفرنسية إلى الفصحى والعامية واللهجات الرببرية يسبب إرهاقا نفسيا وعقليا للتلميذ، 

الذين حولوا كل  المستشرق فيال سبازا: »إن  98 .قال  ))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 
قواهم إلى التعلم باللغات األجنبية جاعلين لغة أجدادهم يف المرتبة الثانية أو يف طي اإلهمال قد سدت دون 
مواهبهم منازل االلمعية »الفصحى لغة القرآن ألنور الجندي، 08)، وقال ناصر الدين األسد وزير الرتبية 
األردين السابق  يف برنامج بال حدود الذي تبثه قناة الجزيرة، وذلك يوم  8/04)/ 004) م، إن مقولة أن 
اللغة العربية غير قادرة على استيعاب المصطلحات العلوم  الحديثة دعوى باطلة، ذلك أن الطب والهندسة 
اللغة العربية قادرة أو غير قادرة  البلدان العربية بالعربية حتى نعرف ما إذا كانت  لم يدرسا منذ نشأهتما يف 
على استيعاب المصطلحات العلمية، وأضاف بأن التعليم باللغة العربية يف الجامعات السورية لم يضعف 
التعليم التطبيقي أو العلمي، فكثير من المتخرجين من الجامعات السورية يتفوقون يف الخارج على أقراهنم 

من األجانب.
))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 99.

))) النظام الرتبوي يف المغرب، د. إدريس الكتاين، 0). ينظر أيضا النقد الذايت، عالل الفاسي، ))) .
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منذ  صرح  وقد  رسوبه.  وكثرة  الدراسي  تأخره  يف  الرئيسة  األسباب  من  ذلك  ويكون 
عشرين سنة وزير التعليم آنذاك الدكتور عز الدين العراقي بجريدة العلم المغربية قائال: 
»… وقد أثبتت الدراسات التقنية أن أسباب انخفاض مستوى التعليم ترجع الزدواجية 

لغة  التعليم«))) .

البد من وحدة االنتماء داخل القطر الواحد أو داخل األمة اإلسالمية، ولتحقيق ذلك 
البد أن تكون لغة التعليم واحدة، أما اللغات المحلية فال حرج من وجودها، شريطة 
أال تزاحم اللغة الغربية -لغة العلوم المؤقتة- أو اللهجة المحلية اللغة الرسمية. يقول 
الناشِئ والمسلمة، ووقت  المسلم  يتسُع وقُت  ياسين: »ُترى، هل  السالم  اإلمام عبد 
منافسة  لغة  دفعنا  إن  ل  المنزَّ الكتاب  لغِة  وإتقان  القرآِن  لتعّلِم  الفقيه  العالِِم  المجتهِد 
المعلم والمتعلم، وزاَحْمنا  التعليم والرتبية، وأقحمناها يف وقت  بْيِت  القرآن يف  للغة 
لغة القرآن بلغة ضرة، ولغاٍت ضراٍت، كلٌّ مِنها ُتنافِس وتقاتل على الفوز بالحظوة يف 
النفوس، والمكانِة األولى يف تفكير العقول، والتأثيِر األبلغ يف صْبغ األخالق، وتوجيه 
هذا  بعد  المتوقعة  النتيجة  إن  بطابعها؟«))).  والمجَتمع  األفراد  حياة  وَطْبِع  السلوك، 
هي الشتات والتيه، والتمزق، والفشل التعليمي، واضطراب وضعف روابط االنتماء 

للهوية اإلسالمية.

التعليم وخارجها  اللغوية يف منظومة  ويحذر عبد السالم ياسين من االزدواجيات 
فإهنا ال تلبث أن تنشئ صراعات طائفية، المستفيد منها هو عدو اإلسالم والمسلمين، 
كما حدث يف أفغانستان والجزائر وغيرهما من بلدان العالم اإلسالمي حيث الصراعات 
اهلل  رحمه  قال  اللغوي.  االختالف  بسبب  الواحدة  اإلسالمية  األمة  أبناء  بين  الطائفية 
تعالى: »االزدواجيات المتصارعة يف الساحات الثقافية ال تلبث أن ُتشعل حريقا سياسيا 
يف البيت، وأن ُتْحِرق األخَضَر باليابس لتلتقط أسالب السيادة؛ فُتهَدُر جهود وطاقات، 
التي ال  األهلية  الحرب  إلى  الواحد  الشعب  والتفكك، وُيسحُب  االنفكاك  ويتسلسل 

))) انظر جربدة العلم المغربية، 0) دجنرب 977).
))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  80 .
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تبقي وال تذر«))).

فنستطيع  وتعميمه،  التعليم  بتعريب  التعليم  يف  لالزدواجية  حال  اإلمام  يقرتح 
التخلص من لغة المستعمر شيئا فشيئا، والسبيل إلى ذلك هو الباب السياسي، فال بد 
وحاربوا  التعليم،  أفسدوا  قد  المستبدين  ألن  األمر  هذا  تنفيذ  نستطيع  حتى  تغيير  من 
تعميمه وتعريبه بسبب التبعية للغرب يف كثير من البلدان وعلى رأسها المغرب ))) .وقد 
قرأنا تصريح وزير التعليم المغربي حول خطر االزدواجية،ومع ذلك لم تتخذ الحكومة 

المغربية قرار تعريب التعليم العالي إلى اآلن.

))) المرجع نفسه، 6)) .
))) المرجع نفسه،  98 .
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املبحث الثالث: لغة نظام الحكم ووحدة األمة

نظام الحكم نظام يعرب عن عقيدة األمة، وما عقيدهتا إال اإلسالم، وما اإلسالم إال 
دين اهلل تعالى المنزل على نبيه وحيا باللغة العربية؛ فيربط اإلمام عبد السالم ياسين بين 
اللغة العربية واإلسالم، وبين إصالح نظام الحكم والتعليم والنجاح يف مهمة التنمية، 
فيجعل لغة القرآن أساس كل بناء، يقول عن هذا الرتابط: »نراجع بناء الصرح من أسفله 
إلى أعاله، فنجد وحدة اللغة، وقوة اللغة، وقدرة اللغة على توحيٍد، هي جذُر األساس، 
د،  والُجْلمود الثابُت إن تزعزع اهناَر البناُء. ونجُد نظام الحْكم ناطقا بلغة القرآن الموحِّ

قرآِن التوحيد، وعقيدِة توحيِد اهلل تعالى، وطاعتِه الالزمِة لكل مسلم ومسلمة. 

االستقرار  َمتن  على   )...( مبَدُأها،  ٌل  منزَّ ُشوَرى  أنا  استقراُرنا:  يقول  القرآن  بلغة 
السياسي، ويف ِحضنه تعليٌم يعبُئ الجهود، ثم تنمية تغذيها األدمغة المتعلمة .... وعلى 
متن التنمية المتعلمة عدل شامل، وعلى متن العدل وحدة. وقد تأملنا الصرح فوجدنا 

اللغة أّم الرغائب والمطالب«))).

يرتبط نظام الحكم ولغته وعقيدته بالعدل، والتعليم، والتنمية أيما ارتباط، ولتوضيح 
هذا األمر سأتناول هذا المبحث يف نقطتين:

ة: الق ة ع ة أي غ ل ايس وال ي س زق ال م ت 1 - ال

التمزق السياسي الذي تعيشه األمة اإلسالمية اليوم يقف حائال أمام الوحدة، ولم 
مجردة  وحدة  ألهنا  الوحدة،  على  العرب  العربية  اللغة  وهي  الموحدة  اللغة  تساعد 
من عقيدة األمة. قال اإلمام عبد السالم ياسين: »وتذهب لغُة العربان ضحية للتمّزق 
َة على وحدة«))). فكثيرة  السياسي )...( فال الوحدُة خدمت اللغة، وال اللغُة قربْت الشقَّ

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 4)) - 5)).
))) المرجع نفسه، 8)).
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هي التجارب التي بنيت على أساس اللغة العربية بمعزل عن الهوية اإلسالمية لألمة 
واالتحاد  960)م،  سنة  السورية  المصرية  الوحدة  ذلك  على  كمثال  بالفشل،  فباءت 
958)م،  سنة  األردنية  والمملكة  العراقية  المملكة  بين  كان  والذي  الهاشمي  العربي 
وليبيا  ومصر  سوريا  بين  العربية  الجمهوريات  واتحاد  سنة،  من  أقل  تعمر  لم  والتي 
العربي  المغرب  اتحاد  ديفيد،  كامب  معاهدة  توقيع  بعد  فشل  والذي  سنة)97)م، 
كثير  ذلك  وغير  ليبيا،  الجزائر،  تونس،  موريطانيا،  المغرب،  دول:  خمسة  الذي ضم 
أو  عسكرية  باعتبارات  وإما  اللغة،  وحدة  بدواعي  إما  أسست  التي  االتحادات  من 

اقتصادية  مصلحية.

من أسباب هذا التمزق السياسي هو هذه االزدواجية اللغوية التي نجدها يف بعض 
الوجود  هذا  يف  رسالة  لهم  تكن  لم  إذا  اللغوي  التعدد  فأصحاب  اإلسالمية،  البلدان 
أن  الشعبية  الحركة  حزب  يستطع  لم  مثال  المغرب  ففي  حليفهم،  سيكون  فالتمزق 
أن  إما  االزدواجية  والجزائر))).  أفغانستان)))  التمزق عرفته  األمازيغ)))، ونفس  يوحد 
تؤدي إلى القتال، وإما إلى االنقسام. ويعطي اإلمام مثاال بالدول الغير المسلمة ليبين 
اهلل:  قال رحمه   . اإلنسانية جمعاء  فهو عام يف  بالمسلمين،  ليس لصيقا  األمر  أن هذا 
بيننا، نحن المسلمين، وتزدوج، وتتثلث، وترتبع لغات ولهجات  »أما أن تتقاتل فيما 
الَوالء،  يف  ازدواجية  إلى  المتقاتلة  االزدواجيات  ُتفضي  المميُت.  التمزيُق  فذلك 
وكندا  بلجيكا  يف  نشاهدُه  كالذي  خصام  إلى  آجال  أو  عاجال  الَوالء  ازدواُج  وُيفضي 
الكليَّ  االنفصال  البلجيك  الفالمانيوَن  يطلب  وحيث  وثقافتان،  لغتان  تتصارع  حيث 

))) »كان ُيظن أن الحركة الشعبية األمازيغية أساسا، ستكون لها اللغة َدَرَقًة تحَتِجن خلفها من عوادي الفرقة، 
لكن اللغة لم تجمع األمازيغ كما لم تجمع األحزاَب الوطنية األخرى العربيُة »حوار مع صديق أمازيغي لعبد 

السالم ياسين،  ))).
))) يف أفغانستان قبائل ولغات ولهجات. وقد غلبت العصبية القبلية القديمة وحدَة الدين، وغلبت الصراعية 
طردوا  الذين  المجاهدين  قبائل  بين  وثغرات  ثغرة  أمريكا  ووجدت  الفرقة،  فكانت  الدين؛  رابطَة  اللغوية 

االتحاد السوفيايت فعاتت فيهم فسادا بعد أن ساعدت بطرق خبيثة على تمزقهم.
))) »ويف الجزائر فعل التَمّزق، بل التمزيق الالديني ما فعلته القبلية يف أفغانستان، فهناك حرب لغوية تقاتل 

فيها األمازيغية لغة القرآن«. حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين، 6)).
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عن الفرنكوفونيين الَوالُّون البلجيك، وحيث َيحتكم الكنديون يف كيبيك إلى صناديق 
اللغِة مبدئيا،  المزدوجِة  الكندية  الدولة  االستفتاء ليستِقّلوا استقالال كامال وهنائيا عن 

األنجلوفونية عمليا وسياديا«))). 

ومن أمثلة الصراع اللغوي الصراع اللغوي القائم اآلن يف إسبانيا مثال، حيث تتعايش 
المركزية والرسمية وطنيا هي اإلسبانية، وإلى جانبها  اللغة  إسبانيا،  متعددة يف  لغات 
اللغة الكتاالنية كلغة رسمية يف كتالونيا، والباسكيةكلغة رسمية يف إقليم بلد الباسك، 
والغاليسية يف إقليم غاليسيا )شمال غرب إسبانيا( عالوة على لغات أخرى محدودة يف 
فالنسيا وأراغون. وهذه اللغات منحدرة من الالتينية باستثناء الباسكية. فهؤالء كلهم 
يعيشون يف ظل الوحدة اإلسبانية، وهتدد حكومة  إقليم كتالونيا بإجراء استفتاء تقرير 

المصير لالنفصال عن إسبانيا))). 

إن تعدد اللغات واللهجات أمر عادي ومقبول، وهو من أسرار اهلل تعالى يف خلقه. 
ما  كان  إن  أمة  واللهجات  اللغات  تعدد  يضر  »ال  ياسين:  السالم  عبد  اإلمام  يقول 
الهَوية  من  وأعز  وأشرف  أسَمى  حياهتم  ومشروع  وفكرهم  الناس  اعتقاد  يف  يوحدها 
الخاصة. وإالَّ فمن المطالبات اللغوية يبدأ االنشقاق«))). فهاهي ذي إسبانيا مثال تعيش 
يف كنفها لغات متعددة متحدة غير متصارعة، وما يجمع اإلسبانيين هو الدولة القومية 
التي ينتمون إليها، والتاريخ المشرتك، واالنتماء األوروبي وغيرها من االعتبارات. وإن 
إسبانيا  االنفصال عن  َسبب وأوجد  إذا  كتالونيا  إقليم  تفجر يف  الذي  اللغوي  الصراع 

فالضعف حليف االثنين: دولة إسبانيا وإقليم كتالونيا.  

ني: اس الم ي س د ال ب ام ع د اإلم ن ة ع دة األم م يف وح ك ح ام ال ظ ة ن غ ة ل زي رك 2 - م

يقرتح األستاذ عبد السالم ياسين وجود كيان منظم قوي أساسه الَوالية بين المؤمنين، 

))) المرجع السابق، 5)) .ينظر أيضا فضالء مع الفضالء الديمقراطيين لعبد السالم ياسين، 165-166 .
نموذج  الوطنية:  الوحدة  لتقويض  سالح  إلى  اللغة  تتحول  عندما  اإللكرتونية،  بوست  ألف  صحيفة   (((

الحرب اللغوية بين الكتاالنية  واإلسبانية،
4) نوفمرب ))0) .

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  49).
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والعدل والشورى. هذا الكيان المؤطر بعقيدة ولغة التوحيد هو وحده القادر على لم 
شتات األمة. 

قادر  ممزق،  غير  مؤمن  قوي  كيان  وركيزهتا  العدل،  عمادها  المنشودة  فالوحدة 
هي  جهاد  لغة  بوحدة  مجاهد  كيان  وحدة  اهلل:«  رحمه  قال  التحديات.  مواجهة  على 
ومطَلُبها  العدل،  عمادها  الوحدة  وأعمدٌة.  طبقات  والقاعدة  القمة  وبين  القرآن.  لغة 
ومرغبها العدل. العْدُل واالنتصاف من مستكربي العالم، وهل ينتِصُف من ُظْلٍم وينتزع 

حّقًا َمْهضوما كيان مشتت ضعيف ممزق!«))).

ومما يجدر التنبيه عليه أن وجود الكيان المؤمن المنظم المؤطر لن يوطد العدل بين 
الناس  إن لم يبدأ هذا الكيان بنفسه، فعموم األمة تريد القدوة لتتأسى؛ لذلك نجد ِعظماء 
األمة بدءا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى الخلفاء الراشدين إلى القائمين بالقسط من أمثال عمر بن 
عبد العزيز، صالح الدين األيوبي، محمد بن عبد الكريم الخطابي بالمغرب قد طبقوا 
العدل على أنفسهم وأهليهم قبل أن يطالبوا الناس به، فسرى العدل ُخلقا عامًا يف األمة، 
الريف  يفرق. وقد عرفنا كيف تحول مجتمع  الملك،وهو يجمع وال  والعدل أساس 
لسنوات،  االستعمار  مضاجع  قضت  منظمة  موحدة  قوة  إلى  يسيرة  مدة  يف  بالمغرب 
رئيسًا  الجميع  على  القانون  يطبق  أن  العدل  ومن  العدل،  القوة  هذه  ركائز  من  وكان 
يقول  الهدايا، وكان  تقبل  بعدم  الخطابي أصحابه  األمير  أوصى  أن  فكان  ومرؤوسًا. 
الهدية أخت الرشوة، وال يذكر رفاقه إال حادثة واحدة قبِل فيها قاٍض هدية فاستدعاه 
األمير إلى أجدير، وطلب منه أن يحكم على نفسه، فحكم على نفسه بالسجن. وكان 
الستبعاد  عقارات  شراء  وعمه  وأخيه  نفسه  على  حرم  األمير  أن  الناس  عند  معروفا 

الشبهات بعد أن وضعتهم الظروف يف موقع التصرف يف أموال  المسلمين))).          

يعطي اإلمام مثاال بالصين واليابان، وبكوريا الدولة التي وحدهتا دولة قومية، ولغة 
قومية، وتنمية اقتصادية، لكن ينبه القوميين العرب الذين يريدون النسج على المنوال 

))) المرجع نفسه، ))) .
))) محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن، محمد العربي المساري، 60).
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لو نجحنا مثل  العالمين. فحتى  لسنا كوريا، فنحن حَملة رسالة اإلنسان من رب  أننا 
كوريا لن نعدو أن نكون أصحاب بضائع، شرُفنا وفوزنا هو يف الحياة الدنيا فقط، قال 
رحمه اهلل: »هذه األقوام توحدها دولة قومية، ولغة قومية، وتنافس َقْومي يف معمعان 
الصناعة العالمية والتجارة العالمية. ال رسالَة لها يف العالم غيُر ذلك. فإن تبنت نظام 
بقوة  الديمقراطية  من  بنوع  ذلك  بعد  وتدقرَطْت  اقتصادها،  أقلع  حتى  صارٍم  حكم 
األشياء وطبيعة تطور المجتمع فذلك ال َيْقَدح يف أصالة من هو يف العالم تاجُر أمتِعٍة 
وصانُع بضائع«))). وينبه رحمه اهلل تعالى أيضا عشاق الديمقراطية على أهنا أيضا  ال 
تجمع، وإن كانت حكمة بشرية مهمة رغم ما يشوهبا من نقص على مستوى التطبيق. 
وَرى َبْيَنُهْم﴾)))، 

ُ
ْمُرُهْم ش

َ
فرغم ما تمتاز به إال أهنا ليست الشورى التي قال عنها تعالى: ﴿َوأ

بين  جوهرية  فروقًا  هناك  يجد  الشورى  سياقها  يف  جاءت  التي  اآليات  يف  والمتمعن 
الديمقراطية،  عكس  على  يجمع  الحكم  يف  نظام  فالشورى  والديمقراطية:  الشورى 
فاآليات تصف المؤمنين بصفات إيمانية هي التوكل على اهلل تعالى، واجتناب الكبائر 
والفواحش، وهم رحماء باألمة، صابرون عليها، يعالجون أمراضها برفق ولين وتؤدة، 
الصالة،  تعالى، والتزم بشرعه كله، وأقام  أيضا أهنم كيان استجاب هلل  الصفات  ومن 
الشورى  روح  »هذه  ياسين:  السالم  عبد  قال  اهلل.   سبيل  يف  وأنفق  الشورى،  وطبق 
وسياقها اإليماين الواصل العباد آخرة ودنيًا، توكال ورفقا، صالة وشورى. أما الشكل 

والمساحة واإلجراء والتنظيم فأيما وجه كان أجدى كان أولى«))).

مع  فهو  ضدها  كان  ومن  الديمقراطية،  ضد  اإلمام  أن  منه  يفهم  قد  الموقف  هذا 
االستبداد يف ُعرف القوميين الذين ينشدون الوحدة بوجود دولة قومية ديمقراطية.فأقول 
بأن اإلمام ليس ضد الديمقراطية التي هي آلية لتدبير الشأن السياسي العام، لكنه ضد 

السالم  لعبد  الديمقراطيين  الفضالء  مع  حوار   .((( ياسين،  السالم  لعبد  أمازيغي  صديق  مع  حوار   (((
ياسين، 99).

))) الشورى5).
))) حوار مع الفضالء الديمقراطيين لعبد السالم ياسين، 65 – 66 الشورى والديمقراطية، المؤلف نفسه، 

4)-9) . العدل:اإلسالميون والحكم، المؤلف نفسه، 656 .
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الديمقراطية الفلسفة والتي هي رديفة الالئكية))) .فيقرتح الشورى بدال عنها، ويقرتح 
جماعة المسلمين بدال عن المجتمع المدين الذي ال مكان فيه للدين. وينبه المثقفين 
»أقرب  بأهنا:  مهمشة  مستضعفة  مفتتة  أمية  طبقة  وهي  المسلمة  األمة  عموم  أن  على 
اإلسالمية  القومة  مع  وتسير  بحقيقتها،  وعيها  وتستعيد  اإلسالم،  لنداء  تستجيب  أن 
وتنصرها«))). العدل يجمع بقوة السلطان يف الغالب، والوالية تجمع المؤمنين طوعًا. 
وقال عن ما يمكن أن يجمع شتات األمة: »ال التوحيُد باالقتصاد وال بالقوة وال بالقومية 
اللحمة  الَوالية هي  القرآين. بل  للمعيار  الوطنية يستجيب  الدستور وقَسم  بقانون  وال 

الجامعة، هي القاعدة العاطفية اإليمانية العملية للعمران األخوي«))). 

العمران األخوي مشروع مجتمعي نظَّر له اإلمام، وأوجد بتوفيق اهلل تعالى وتدبيره 
األخوي   العمران  بالمغرب.  واإلحسان  العدل  جماعة  يف  ممثلة  عنه  مصغرة  صورة 
يف  العدل  مركزية  عن  وقال  والشورى.  والعدل  المؤمنين  بين  الَوالية  وأسه  قاعدته 
يف  العدل  »إن  األمة:  شتات  للم  بديال  اإلمام  يقرتحه  الذي  األخوي  بالعمران  عالقته 

القسمة والقدرة على اإلنتاج أساس بديهي لبناء العمران األخوي«)4).

األمة اإلسالمية عرب وعجم، وهم أقوام وطوائف، وهؤالء العجم بدأت ترتسم 
يف آفاق مستقبلهم وحدة إسالمية عالمية. إيران، ماليزيا، أندونيسيا، باكستان، مسلمو 
الهند، تركيا هؤالء كلهم ارتقوا سلَّم المعارِف العلومية التكنولوجية كما اجتهد علماء 
مع  اإلسالمية  األمة  التقت طموحات  فقد  إلى هذا  باإلضافة  األحكام،  بيان  السنة يف 
طموحات عدد من البلدان التي تتوق إلى التحرر والرقي، ومنها الهند والصين واليابان 
والعرب  العجم  المسلمين  هؤالء  يجمع  مالذي  المطروح  فالسؤال  المتحدة.  وأوربا 

))) حوار مع الفضالء الديمقراطيين لعبد السالم ياسين،  69- 70 .
))) المرجع نفسه، )7 .

للمؤلف  والمستقبل  الماضي  حوار   .(70–(69 ياسين،  السالم  لعبد  والحكم  العدل:اإلسالميون   (((
نفسه، 50).

والشورى  الَوالَيُة  تسوُق  »بل  أيضا:  وقال   .(49 ياسين،  السالم  عبد  والحكم،  اإلسالميون  العدل:   (4(
األشتات القطرية إلى الوحدة«، 657.
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إن لم يجمعهم اإلسالم، إن لم تجمعهم الَوالية بين المؤمنين. ويدعو العرب والعجم 
الرقي  سلم  يف  ارتقوا  إنما  واألمازيغ  العجم  من  أجدادهم  أن  وينبههم  خصوصا، 
الحضاري باإلسالم أمثال محمد بن تومرت، والحسن اليوسي، والمحتار السوسي، 
الفاتح، وسليمان القانوين. قال وهو يخاطب األمازيغ ليرتفعوا  وابن جروم، ومحمد 
عن المطالب اللغوية الضيقة، ويفتحوا آفاقا لوحدة األمة وعزهتا كما فعل أجدادهم، 
وأجداد العجم عموما يف الماضي. إن »العرب قوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنما شرفهم وشرفكم يا 

أمازيغ بالدي بنُصرة اإلسالم ال باالنتماء الِعرقي«))).

ويبين أن لغة القرآن الناظمة للوحدة لن ُيمّكن لها يف األرض إال بالسلطان، أي بعد 
وصول الحركة اإلسالمية إلى ُسدة الحكم ستعمل على التمكين الحقيقي للغة العربية 
بما تمتلكه من وسائل الدعوة ومقومات الدولة. قال رحمه اهلل: »وتسويد لغة القرآن 
يف دولة القرآن بديهة، والجهاد لذلك واجب. نسأل برامج التعليم القائم الناهض عن 

إسالمية المضمون التعليمي، كما نسألها عن إسالمية اللغة وقرآنيتها«))).

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  )6)- 64).
))) فضالء مع الفضالء الديمقراطيين لعبد السالم ياسين،  59).
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املبحث الرابع: التنمية واللغة ووحدة األمة أية عالقة؟

يمكن  فال  شمولي،  نسق  يف  إال  تفهم  ال  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  فكر  يف  التنمية 
الحديث عن التنمية بمعزل عن إصالح نظام الحكم، وبمعزل عن تبني لغة قوية موحدة 
هي لغة العلوم والتكنلوجيا والبحث العلمي، وال يمكن أيضا الحديث عن التنمية دون 

عالج األمراض التي عششت يف جسم األمة لقرون.

علوم  قضية   ... عصرنا  يف  التنمية  »قضية  التنمية:  وبين  اللغة  بين  رابطا  يقول 
الصرح  تساند  ويتسلسل  شيء...  أّوَل  قوية  ولغة  وأدمغة،  وُدربة  وِخربة  وتكنولوجيا 
َطَبقًا على َطَبٍق من األهم إلى المهم، من وحدة أم رغائبها اللغة إلى علوم وتكنولوجيا 
تثُبُت  »ال  الحكم:  نظام  إصالح  وبين  التنمية  بين  رابطا  ويقول  اللغة«))).  مطالبها  أم 
أقدامنا على أرِض التنمية بدون أن َيرَسَخ نظاُم حكمنا  على أصل أصيل«))). واألصل 

األصيل هو كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص .

لنجاح التنمية يف البلدان اإلسالمية بعد تبني لغة قوية وبعد إصالح الحكم البد لنا 
مع هذا أن نتخلى عن الموروث التاريخي الذي فرقنا إلى سنة وشيعة، وفرقنا إلى ُموال 
والتخلي  النفسية،  أمراضنا  أيضا عن  نتخلى  أن  له، ويجب  الجائر ومعارض  للحاكم 
أيضا  نتخلى  أن  . ويجب  األوبئة االجتماعية من فساد ورشوة ومحسوبية  عن جميع 
عن معاركنا الهامشية الضيقة وعلى رأسها التطاحن اللغوي. قال عبد السالم ياسين: 
»هل نتجنَُّد ونناِضُل نحن المغارَبَة، للدخول قصدا وَعْمدًا وشّدًا ومّدًا يف عالم الحداثة 

))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  ))) .وهو نفش موقف الدكتور المهدي المنجرة الذي 
قال بأن أركان التنمية ثالثة: محاربة األمية، والدفاع عن اللغة، والبحث العلومي. وأعطى مثاال لهذا باليابان 
قناة  بثته  الذي  برنامج زيارة خاصة  ينظر  الثالثة.  بتثبيت هذه األركان  ببلدها  للتنمية  التي تطورت ووطنت 

www.youtube.com/watch?v=aYFjXI(98m8  :الجزيرة يوم 0) / ))/ ))0) م على الربط التالي
وينظر هنضة اليابان وتنميتها  بتفصيل يف كتاب فضالء مع الفضالء الديمقراطيين لعبد السالم ياسين، 00)-

. (0(
))) حوار مع صديق أمازيغي لعبد السالم ياسين،  )))-4)) .
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ِؤ يف خصوصياتنا اللغوية العرقية، وال مكان وال  وحداثة العاَلم؟ وإذًا فال مكاَن للتََّلكُّ
معنى لَجرِّ الموروِث من ديننا كما يُجّر األسير قيوَده وأغالله؟«))).

))) المرجع نفسه، )7 . ينظر أيضا فضالء مع الفضالء الديمقراطيين للمؤلف نفسه، )9)-94).
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خاتمة

نتائج  إليه من  ما خلصت  أورد  ياسين  السالم  اإلمام عبد  فكر  الجولة يف  بعد هذه 
مشفوعة ببعض التوصيات. أما النتائج فأوردها مختصرة، ولعل من أهمها:

تقوى 	  فبقوهتا  اإلسالمية،  األمة  هوية  مكونات  من  رئيس  مكون  العربية  اللغة 
األمة، وبضعفها تضعف األمة.

يكون 	  وال  اإلسالمية،  بالهوية  المسلمين  بتمسك  مشروطة  اإلسالمية  الوحدة 
ذلك إال بالرجوع إلى القرآن وفهمه والعمل به، وال يكون ذلك إال بلغة القرآن.

إن قوة أي أمة يف قوة عقيدهتا ولغتها، ويف تماسك أفرادها؛ فوجب التنبيه والتنبه 	 
إلى المؤامرات التي تحاك ضد العربية للقضاء عليها. 

والتكتالت، 	  القوة  عصر  والعصر  وعجم،  عرب  من  تتكون  اإلسالمية  األمة 
والرابط الرئيسي بينهم هو اإلسالم، واللغة  بشكل تبعي، فالعجمي يتعلم العربية ألن 

هبا سيفهم عن اهلل تعالى وحيه المسطور.

جميع 	  على  الرتبية  ثم  الرتبية  من  بد  ال  اإلسالمية  بالهوية  شخصياتنا  لتصطبغ 
بين  والوالية  الوحدة  معاين  ليتشربوا  النشء  تربية  على  اإلمام  ويركز  المستويات، 

المؤمنين منذ نعومة األظفار. 

بتوطينه 	  مشروط  األخير  وهذا  التعليم،  مهمة  يف  تنجح  أن  البد  امة  أي  لتقدم 
للعلوم، وال يمكن هذا إال بتبني لغة قوية موحدة، واللغة العربية هي األقدر على هذا 

دون سواها من اللغات واللهجات. 

ازدواجية اللغة يف أي بلد هي سبب فشل التعليم، وسبب التمزق السياسي إن لم 	 
توجد عقيدة راسخة مشرتكة وراء أصحاب تلك اللغات. 

نظام الحكم يف اإلسالم يقوى بتمسك أهله باإلسالم، ويضعف باالبتعاد عنه. 	 
واللغة عامل حاسم يف هذا االعتصام. 
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رؤية اإلمام للتنمية ال تفهم إال يف نسق شمولي، فال يمكن الحديث عن التنمية 	 
بمعزل عن إصالح نظام الحكم، وتطهير المجتمع من األوبئة االجتماعية، وال يمكن 

الحديث عن التنمية دون نجاح التعليم، ودون تبني لغة موحدة للعلوم. 

أما التوصيات فأجملها يف ثالث:

يقرتح اإلمام لنجاح الوحدة وجود كيان مؤمن قوي قوامه الوالية بين المؤمنين 	 
والعدل والشورى. أوصي بتعميق البحث يف هذه الكليات الثالث، وبيان مركزية لغة 

القرآن فيها.

استطاعت مجموعة من الدول واألقوام كاليهود والصين واليابان وكوريا التوحد 	 
والتقدم محتفظة بلغتها وتراثها. أوصي بتعميق البحث يف سبل نجاح هؤالء لالستفادة 

منهم؛ فالحكمة ضالة المؤمن. 

بالفشل. 	  باءت  بالخصوص  العربي  الوطن  التي كانت يف  الوحدة  جميع جهود 
أوصي بتعميق البحث عن أسباب الفشل حتى يقتنع القوميون والالئكيون بأنه ال سبيل 

إلى وحدة األمة اإلسالمية إال بتبني المشرتك بين عموم أفراد األمة وهو اإلسالم. 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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الئحة املصادر واملراجع

) - القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
) -حوار الفضالء الديمقراطيين، ياسين عبد السالم، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، 

الطبعة األولى، 994)م.
) - حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق الطبعة األولى 997).
األولى،   الطبعة  البيضاء،  الدار  األفق،  مطبوعات  أمازيغي،  صديق  مع  حوار   -  4

997)م. 
العامة  المصرية  الهيئة  أمين وآخرون، طبعة  أحمد  إبراهيم، ضبط  ديوان حافظ   - 5

للكتاب، ط)، 987)م.
دار  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  تحقيق  القزويني،  ماجة  ابن  ماجه،  ابن  سنن   -  6

الرسالة العالمية، الطبعة األولى، 0)4) هـ - 009)م.
د كامِل قره  7 - سنن أبي داود، أبو داود السجستاين، تحقيق شَعيب األرنؤوط - مَحمَّ

بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة األولى، 0)4) هـ - 009)م.
8 - سيرة األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها،رشدي 

الصالح ملحس، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، )4))هـ.
البيضاء،  الدار  األفق،  مطبوعات  ياسين،  السالم  ،عبد  والديمقراطية  الشورى   -  9

الطبعة األولى، 996)م.  
 – العربي  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم،  صحيح   -  (0

بيروت.
مطبوعات  البيضاء  الدار  ياسين،  السالم  عبد  والحكم،  اإلسالميون  العدل:   -  ((

األفق، الطبعة األولى، 000)م.
)) - الفصحى لغة القرآن، أنور الجندي، دار الكتاب اللبناين، بيروت، لبنان، )98)م.
كمال  تحقيق  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  واآلثار،  األحاديث  يف  المصنف  الكتاب   -  ((

يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة األولى، 409).
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4) - محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن، محمد العربي المساري، 
المركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى ، ))0)م.

5) - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهلل الحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة األولى، ))4) – 990).

6) - مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، 
الطبعة األولى، 6)4)هـ - 995)م.

العربية  الشركة  ياسين،  السالم  عبد  وزحفا،  وتنظيما  تربية  النبوي  المنهاج   -  (7
االفريقية للنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، 994).

8) - النظام الرتبوي يف المغرب)956)-)98)(، إدريس الكتاين،  مطبعة النجاح، 
الدار البيضاء- المغرب، )98)م .

9) - النقد الذايت، عالل الفاسي، المطبعة العالمية، القاهرة .

المواقع االلكترونية:
) - برنامج بقناة الجزيرة: زيارة خاصة

www.youtube.com/watch?v=aYFjXI(98m8
) - برنامج بال حدود:

www.aljazeera.net/programs/pages/ad0(0(b8(-f7a-47539-dc2-c8bb68(ee(00
) - خاطبني بلغتي يابن بلدي بال فرنسية:

www.blafrancia.com/

4 - شبكة الدفاع عن السنة:
www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=6((00                                         

http://ar.wikipedia.org/wiki 5 - الئحة_اليهود_الحاصلين_على_جائزة_نوبل
الوطنية:  الوحدة  لتقويض  سالح  إلى  اللغة  تتحول  عندما  بوست:  ألف  موقع   -  6

نموذج الحرب اللغوية بين الكتاالنية واإلسبانية:
http://alifpost.com
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7 - موقع اإلمام عبد السالم ياسين، موسوعة سراج، اإلسالم أو الطوفان:
www.yassine.net         

الجرائد:
) - جريدة العلم، المغرب، بتاريخ، 0) دجنرب 977)م.





مركزية الوحدة يف املرشوع االستخاليف

لإلمـام املجدد عبد السالم ياسيـن $

الباحث عبد القادر أنكري
أستاذ اللغة العربية، باحث يف الدكتوراه تخصص التأويل النحوي

يف كتب التفسري، املغرب
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مقدمة

إن الناظر يف المشروع االستخاليف لإلمام عبد السالم ياسين، والذي بسط فيه القول 
يف عشرات المؤلفات، يلمح الحضور القوي للبعد الوحدوي يف كل مراحله ومستوياته. 
فمنذ كتابه »اإلسالم غدا« باعتباره أول مؤلف بعد مغادرته »الزاوية البوتشيشية« إلى آخر 
كتاب نشر له قبيل وفاته رحمه اهلل والموسوم بـ »جماعة المسلمين« كان هم الوحدة 
حاضرا دائما وبقوة يف كل مراحل هذا المشروع الفكري، إما منظرا لغد اإلسالم، أو 
الهمم  األمة، وإما محرضا ذوي  توحيد  العمل على  إلى  العلم واإلصالح  أهل  داعيا 
ومربيا  ناصحا ومرشدا  وإما  الوحدوي،  لالنخراط يف مشروعه  الشباب  من  والعزائم 
إخوانه من داخل الصف، إعدادا لهم للعمل على تعبئة األمة وتوحيدها لغد اإلسالم 

غد الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهلل. 
وسنحاول يف هذا البحث إن شاء اهلل رصد بعض مالمح هذا المشروع الوحدوي 

لإلمام ياسين ومركزية الوحدة فيه من خالل المباحث التالية:
ياسين  لإلمام  االستخاليف  المشروع  معالم  أهم  لبيان  خصصته  األول:  المبحث 

رحمه اهلل.
األمة  تعبئة  يف  ياسين  لإلمام  األولى  الجهود  لرصد  خصصته  الثاين:  المبحث 
لتوحيد  األولى  محاوالته  خالل  من  وذلك  اإلسالميين.  كلمة  وجمع  وتوحيدها 
الحركات اإلسالمية العاملة يف الحقل الدعوي داخل القطر المغربي واستنهاض همم 
المبادرة ورفع مشعل جمع  الثاين ألخذ زمام  الحسن  الملك  والدعاة ودعوة  العلماء 
كلمة األمة. وذلك قبل االضطرار إلى تأسيس جماعته الخاصة والتي ستحمل فيما بعد 

اسم »العدل واإلحسان« شعارا لها، كما هي معروفة اليوم. 
ولذلك تحدثت يف هذا المبحث عن مرحلتين: 

ملك  إلى  اإلمام  وجهها  التي  النصيحة  وهي  الطوفان«؛  أو  »اإلسالم  مرحلة   -  (
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مع  بتعاون  وتوحيدها  األمة  تعبئة  إلى  الثاين  الحسن  فيها  دعا  والتي  آنذاك  المغرب 
مؤسستي العلماء والجيش. 

) - مرحلة تأسيس »أسرة الجماعة« يف انتظار أن يستجيب األطراف المعنية- داخل 
المغرب- بتوحيد األمة بصدق إلى تلك النصيحة الصيحة من رجل أعزل إال من صدقه 

ويقينه وصربه وتوكله. 
»المنهاج  كتاب  يف  األمة  وحدة  محورية  عن  للحديث  خصصته  الثالث:  المبحث 
المبحث عن مجموعة من  تربية وتنظيما وزحفا«. ولهذا فقد تحدثت يف هذا  النبوي 

المسائل من قبيل: 
) - التعريف بجدوى المنهاج وضرورته.

) - تحديد مطالب المنهاج الوحدوية من قبيل:
أ- تغيير اإلنسان.

ب- الوالية بين المؤمنين.
ج- وحدة السلوك.

د- تأسيس الجماعة المنظمة المجاهدة.
ه- جهاد التوحيد.

و- رجال التوحيد. 
) - المراحل المنهاجية يف بناء وحدة األمة والتي حددها اإلمام يف أربعة مراحل:
المرحلة األولى: تأليف جماعة المسلمين القطرية وتربية رجالها وتنظيمهم.

المرحلة الثانية: إقامة الدولة اإلسالمية القطرية.
المرحلة الثالثة: توحيد األقطار اإلسالمية.

المرحلة الرابعة: الخالفة الوارثة.
باإلضافة إلى خاتمة رصدت فيها أهم نتائج البحث. واهلل المستعان.
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املبحث األول: معالم املرشوع االستخاليف لإلمام ياسني)1) رحمه الله:

نتحدث عن وحدة األمة وهي شتات، وأعداؤها يتداعون عليها كما تداعى األكلة 
إلى قصعتها. نتحدث عن الوحدة وبشار البعثي المجرم يبيد شعبه بأيدي ما كان يدعى 

بـ »الجيش العربي السوري« الذي ظن البعض أنه شوكة األمة يف الشام. 

نتحدث عن الوحدة والجيش العربي المصري »شوكة اإلسالم« كما توهم البعض 
يف الشرق يرتكب المجازر تلو المجازر يف حق شعبه األعزل. 

نتحدث عن الوحدة واألمة المجزأة تزداد تجزيئا. والشعوب العربية المقسمة تزداد 
وحدة  أي  عن  الجرار.  على  والحبل  واليمن  ليبيا  وقريبا  فالعراق  السودان  انقساما؛ 
نتحدث وإرادة األمة بيد أعدائها يف الداخل والخارج؟ فهل ترانا حالمين؟ أم أننا نمني 

أنفسنا ونخدر عقول أمتنا بأماين الوحدة التي لن تتحقق إال يف عقول الحالمين؟

واالستخالف  بالنصر  سبحانه  العزة  رب  وعدنا  لقد  كال..  وألف  كال  الجواب.. 
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وبشرنا الذي ال ينطق عن الهوى ملسو هيلع هللا ىلص بأن الخالفة الثانية آتية ال ريب فيها. ومن شك 
يف موعود رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليراجع عقيدته وليجدد إيمانه. قال الصادق المصدوق فيما 
ُة فِيُكْم َما َشاَء اهلُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها  رواه اإلمام أحمد))) بسند صحيح: »َتُكوُن النُُّبوَّ
ِة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ  إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى مِنَْهاِج النُُّبوَّ
ُثمَّ  َيُكوَن،  َأْن  اهلُل  َشاَء  َما  َفَيُكوُن  ا،  َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُن  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،  َأْن  اهلُل  َشاَء  إَِذا  َيْرَفُعَها 
ًة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها  َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّ

ٍة« ُثمَّ َسَكَت. إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى مِنَْهاِج ُنُبوَّ

على هذا الحديث الصحيح يتأسس المشروع االستخاليف لإلمام عبد السالم ياسين 
أقطارا ودويالت  المجزأة  المسلمين  الحاكمة يف بالد  »األنظمة  يرى  الذي  اهلل  رحمه 
الذي  الصحيح  الحديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عنه  يتحدث  الذي  الجربي  الحكم  تمثل 
يبشرنا بإشراق شمس الخالفة بعد ظالم العض والجرب. أذكر بالحديث الذي اتخذناه 

محورا لتفكيرنا ومرشدا لخطواتنا«))). 

لتفكيره ومرشدا لخطواته وبشرى لألمة  الحديث محورا  ياسين هذا  اإلمام  اتخذ 
يف موعود رسول اهلل بالخالفة الثانية على منهاج النبوة بعد قرون العض والجرب. فقام 

يبحث عن المنهاج النبوي الذي على هديه سـ »تكون خالفة على منهاج النبوة«. 

لقيام  ضرورية  أداة  والمنهاج  إلقامتها.  النهوض  يتوجب  شرعي  مطلب  الخالفة 
ذلك. و»ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«. 

ضروري  والواقع،  التاريخ  لتفسير  »ضروري  ياسين  اإلمام  لدى  النبوي  المنهاج 
لفتح النظرة المستقبلية، ضروري لرسم الخطة اإلسالمية دعوة ودولة، تربية وتنظيما 
وزحفا، ضروري لمعرفة الروابط الشرعية بين أمل األمة وجهادها، ضروري لمعرفة 
مقومات األمة وهي تبحث عن وحدهتا، ضروري إلحياء عوامل التوحيد والتجديد، 

))) مسند اإلمام أحمد بن حنبل )المتوىف: )4)هـ(، المحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، 
إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ))4) هـ / )00)م، 

رقم الحديث 8406).
))) نظرات يف الفقه والتاريخ ص )). 
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ضروري لمعالجة مشاكل األمة الحالية قصد إعادة البناء«))).
النبوي عند األستاذ ياسين على مطلبين محوريين هما: المطلب  المنهاج  يتأسس 

العدلي والمطلب اإلحساين. 
يروم المطلب العدلي إقامة العدل يف األرض، بإقامة الدولة العادلة القطرية الموحدة 
والموحدة))) )بكسر الحاء وفتحها( كمرحلة أولى. ثم السعي لتوحيد األقطار اإلسالمية 
المحررة يف المرحلة الثانية. ثم إقامة الخالفة على منهاج النبوة وتعيين خليفة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف المرحلة األخيرة. 
العبودية له؛ عبودية  إليه وتحقيق  التوبة إلى اهلل واإلنابة  ويروم المطلب اإلحساين 
ترقٍّ يف مدارج اإلحسان. إحسان العبودية هلل حتى تعبده »كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك«))) كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم. تلكم العبودية التي تصنع رجاال 

هم بناة الوحدة وركائزها، وبدوهنم ال قيام ألي بناء.
لذلك يرى اإلمام أن المسلمين »بحاجة اليوم الكتشاف المنهاج النبوي كي يسلكوا 
طريق اإليمان والجهاد إلى الغاية اإلحسانية التي تعني مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار 
اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ندبوا إليها ووعدوا هبا متى سلكوا على المنهاج 

واستكملوا الشروط«)4). 
يقول:  واإلحسان«  »العدل  جماعته  شعار  اإلمام  سيتخذ  األساس  هذا  وعلى 
العدل  قضيتي  ألنفسنا  نتخذ  أن  وأخوايت،  إخويت  القدير،  العلي  اهلل  إلى  نستخير  »إننا 
اإلسالم  مبادئ  المنهاج  بسط  بعدما  برنامجنا  يلخص  وشعارا  اسما  واإلحسان 

ومقتضيات اإليمان واإلحسان«)5).

))) نظرات يف الفقه والتاريخ ص 6). 
))) يرى اإلمام ياسين بأن التوحيد ليس مهمة األفراد فحسب بل مهمة الجماعة كتظيم أيضا كما أن مهمة 
التجديد التي يف حديث »إن اهلل يبعث لهذه األمة من يجدد لها دينها« ليس مقتصرة فقط على شخص يبعثه 

اهلل كل مائة سنة بل يشمل أيضا الجماعة المنظمة المجاهدة المجددة.
))) رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.

)4) المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا لإلمام عبد السالم ياسين ص 9.
)5) معالم يف سيرة اإلمام المجدد عبد السالم ياسين، تأليف هيئة تحرير موقع ياسين.نت:

http://www.yassine.net/ar/folder/((.shtml 
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هنض اإلمام ياسين إذن لطلب ذلك المنهاج المغيب حيث تأتى له ذلك بتوفيق من 
 - اهلل سبحانه. حيث مر تأسيسه بمراحل جنينية قبل أن يستوي على سوقه تاما كامال 

الكمال البشري أقصد- قابال للتنفيذ. 

حيث  والدولة«  الدعوة  بين  »اإلسالم  كتابه  يف  للمنهاج  األولى  المالمح  ظهرت 
ثم  الضخم »اإلسالم غدا«.  كتابه  ثانية يف  مرة  فيه  توسع  ثم  العريضة.  وضع خطوطه 
نقحه مرة ثالثة يف رسالته النصيحة للملك الراحل الحسن الثاين والموسومة بـ »اإلسالم 
أو الطوفان«. قبل أن يستقر يف هيأته األخيرة تحت عنوان »المنهاج النبوي تربية وتنظيما 
بعد  مباشرة  حظرها  سيتم  التي  الجماعة)))  مجلة  يف  مجزأ  سيصدر  والذي  وزحفا«. 

صدور األعداد التي تضمنت المنهاج النبوي.

كان الهم الوحدوي يف المنهاج العام لإلمام حاضرا بقوة كما سيأيت تفصيل ذلك. 
ويكفي اإلشارة هنا إلى قوله يف »مقدمات« كتابه المنهاج النبوي: »جهود األمة مبعثرة، 
ويحتوي  المسلمين،  جهاد  ويضلل  اإلسالم،  صوت  يسكت  أن  يعزم  الذي  والعدو 
من  وراثة  شرف  لوضوح  فنحتاج  فينا.  الفتنة  قادة  مع  متضامن  معبأ  منظم  حركتهم، 
خاطبه اهلل يف هذه اآلية من سورة المائدة بأن يحقق هيمنة القرآن على كل فكر، وأمر 

اهلل على كل أمر، وحاكمية اهلل على كل حاكمية«))). 

كان اإلمام صريحا وواضحا منذ الوهلة األولى يف الدعوة إلى إقامة الخالفة على 
منهاج النبوة وقبلها إقامة الدولة اإلسالمية داخل كل قطر وقبلهما كنس حكام العض 
والجرب الذين اغتصبوا الحكم ومعه الشرعية. واستولوا على البالد ومعه أرزاق العباد. 

ففسدوا وأفسدوا واغتصبوا وهنبوا وضلوا وأضلوا.

قال كلمة الحق كاملة دون مواربة، لم يداهن الحكام الفسدة، ولم يركن إلى الظلمة، 
ولم يبع بدينه عرضا من الحياة الدنيا. 

))) المنهاج النبوي ص ))، )).
))) مجلة الجماعة هي أول مجلة إسالمية أصدرها األستاذ عبد السالم ياسين. صدر العدد األول بتاريخ 
99))هـ / فرباير 979)م. وصودر منها األعداد: الخامس والعاشر والسادس عشر منها. تم توقيفها هنائيا 

مع مصادرة العدد السادس عشر سنة 985)م/ 405)هـ.
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كان ثمن ذلك ما يزيد عن ثالثين سنة ما بين سجن وإقامة جربية وحصار ومالحقة 
وتضييق وانتقام منه ومن جماعته وأتباعه إلى أن لقي ربه صامدا صابرا محتسبا راضيا 

مستبشرا مقبال غير مدبر. 

املبحث الثاني: الجهود األوىل لإلمام ياسني يف تعبئة األمة وتوحيدها

يف  حياته  من  األولى  عقود  خمسة  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  قضى   
حيث  اإلداري،  والتسيير  والتدريس  الدولة  مناصب  يف  والتقلب  العلمي  التحصيل 
اكتسب مزيدا من الخربة واالطالع فأثمر ذلك نجاحا ونبوغا يندر مثيله، وذلك بشهادة 

األصدقاء والخصوم على السواء. 

ثم توج كل ذلك بخلوة صوفية يف صحبة شيخه العباس القادري البوتشيشي رحمه 
اهلل. فنال بفضل هذه الصحبة المباركة ما نال من المواهب الربانية والعطايا اإللهية. 

ثم غادر الزاوية بعد وفاة شيخه وقد تأهل إيمانيا وعلميا للدعوة إلى اهلل، وللجهاد 
يف سبيل اهلل سعيا منه إلصالح ما فسد يف األمة، وتغيير ما هبا، وتوحيد ما تشتت. بدءا 
بالوحدة داخل القطر الواحد، ثم توحيد األقطار اإلسالمية فيما بعد. فقام لذلك قومة 

الرجال الصادقين، والعلماء العاملين، واألولياء المجاهدين.

ة: ح ي ص ن ت ال ان دء ك ب 1 - يف ال

كان أول ما فكر فيه اإلمام ياسين هو التوجه إلى رأس األمر ومشكله األساس، وهو 
الملك الحسن الثاين أمال يف أن يقبل النصح ويتوب إلى اهلل ويقود األمة نحو وحدهتا 
وعزها ومنعتها. فإن فعل وإال فإن مسؤولية التغيير واإلصالح تصير واجبة وفرض عين 
على العلماء والصلحاء وكل من يقدر على تغيير المنكر بيده أو بلسانه أو بقلبه دون 

عنف أو انقالب.

يقول مخاطبا الحسن الثاين: »إن رأس الفتنة الحسن. وأمل األمة الحسن إن هنض 
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المسلمين  فتنة  من  يتوب  الذي  المجاهد،  القائد  »أمام  الرجولة«)))...  ونشد  وتاب 
أن  بد  ال  الجوانب  متعددة  كأداء  عقبة  بيده،  وأخذ  اهلل  وفقه  إن  مثال  َكَحَسنِنَا  العامة، 
ونظرته  السابقة  وأفكاره  وعاداته  وملذاته  وهواه  نفسه  عقبة  أوال  أمامه  يقتحمها. 
العقبة  هذه  اجتاز  فمتى  عرشه.  يسميه  لما  ووالئه  والحاضر،  والمستقبل  للماضي 
ورد المظالم كما فعل عمر بن عبد العزيز حق له أن يقتـرح على األمة  اقتحام العقبة 
معه، ووجب لذلك أن يجمع حوله جماعة بعقد جديد ومبايعة بدل البيعـة تحت قهر 
فيه  يشارك  أمة  وتجديد  أمة  إحياء  مشروع  يف  أما  جديدة)))...«  ومشـروعية  السيف، 
ويتزعمه قائد مجاهد تائب مثل حسننا إن وفقه اهلل ونصره على نفسه، فتعني الصحبة 

قيادة موحدة«))). 

األمة والقوة  إلقامة  الضرورية  األمة والدراية  إرادة  »بجمع  النصح  إليه  وجه  ثم 
الضرورية لجمع شتات األمة بوضع يدك يف يد شباب الجيش على مبايعة يشهدها اهلل 

ورسوله وهتيُِّئ عمال إسالميا أساسه الجهاد يف سبيل اهلل وغايته نيل رضي اهلل«)4).

إلى  السرية  الرسائل  من  عددا  يسرب  أن  األمر  بادئ  يف  اإلمام  اختار  فقد  وهكذا 
تلك  تفلح أي من  لم  الحسن لكن  الشاب  الملك  التأثير يف  تفلح يف  أن  القصر عسى 
أو  »اإلسالم  مفتوحة سماها  توجيه رسالة  أخيرا  فقرر  منها  الغاية  تحقيق  النصائح يف 
النفسية  الحقائق  عن  والكشف  الصارم،  بالنقد  الملك،  »حال  فيها  وصف  الطوفان« 
واالجتماعية والسياسية، ومالبساهتا الفتنوية، ومآالهتا القاتمة. وتال ذلك وتخلله وعظ 

قوي للملك، وقول بليغ، ورفق رفيق«)5).

»ثم عرض نموذج عمر بن عبد العزيز، ودعا الملك إلى توبة عمرية على غرار توبة 
إلعادة  األخاذ، ورشحه  العمري  النموذج  دروس  للملك  وعّدد  عنه.  اهلل  رضي  عمر 

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين ص 0)).
))) نفسه ص 7)).
))) نفسه ص 8)).
)4) نفسه ص 67).

)5) مقدمة اإلسالم أو الطوفان كتبه: )ي.ع( و) م.ر( ص 7)، 8).
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المثال العمري الباهر تحفيزًا وتحديًا«.

العلماء،  وتقريب  الفسدة،  إبعاد  هو  العمرية  التوبة  بعد  إليه  دعاه  ما  خالصة  كان 
وتوجيه الجيش للجهاد يف سبيل اهلل، وتعبئة األمة وتوحيدها تحت راية اإلسالم))))). 

ثم طرح اإلمام بنود مشروع التعبئة هذا للملك كما يلي: 

) - حاجة الملك إلى مشروعية بالدعوة إلى بيعة شرعية ال إكراه فيها وال عسف 
ألن بيعة اإلكراه باطلة.

) - ضرورة إعداد الجيش - بما هو شوكة اإلسالم- تحت لواء الجهاد اإلسالمي 
الحق.

) - العلماء دعامة كربى للبعث اإلسالمي إن قاموا هلل ناصحين.

4 - طريق االنقالبية طريق مسدود، ال خير فيه لألمة. لكن اهلل يسلط ظالما على 
ظالم، ويصنع سبحانه لألمة غدها اإلسالمي الموعود كيف يشاء.

5 - دعوة الملك إلى التوبة، مع بيان مبادئها العملية، وهي:

أ - على الملك أن ينحي بطانة السوء من حوله من الدجالين والجاهليين. وأن 
يستبدل هبم صحبة رجال مؤمنين عرب المبايعة.

ب - إعالن الملك التوبة بكل وضوح.

ج - رد المظالم بإصالح عام، ترجع فيه األموال إلى بيت مال المسلمين.

د - مبايعة مجلس منتخب انتخابا إسالميا، يكون عماده خيار شباب الجيش، بعد 
فتح المجال لرجال الدعوة ليشرحوا لألمة فتنتها وسبيل خالصها))))). 

))) يقول: »وإن جمع جهود األمة وتوجيهها للبناء يسمى بلغة النفرة الجهادية والنظام والضبط الضروريين 
تعبئة. وال تعبئة إال هبذه المعاين. وإن جيش المسلمين يجب أن يرجع تنظيمه ووظيفته من النموذج الجاهلي 
إلى نموذج يحمل أول الناس همَّ بناء األمة. بمعنى أنه يجب أن يكون العنصر المهم الذي يدخل للجماعة 
قوة الضبط واالنضباط والدقة يف اإلنجاز بشرط أن يخضع للنصيحة العامة« اإلسالم أو الطوفان ص 57)«.

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين، ص )).
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وتصرف  والواجبات،  للحقوق  عادل  توزيع  أساسه  إسالمي  اقتصاد  بناء   - هـ 
بجمع  االجتماعي  الظلم  وإبطال  العام،  الرخاء  صوب  األموال  يف  الدولة 

فضول األموال وردها لألمة.

للمهارات  المجال  وفتح  واستصالحها،  الطاقات  بجمع  العامة  التوبة  و- 
قائد  لها من  بد  التوبة ال  البناء. هذه  للمساهمة يف مشروع جهاد  والخربات 

تائب ذي مشروعية عرب المبايعة))).

يندرج هذا المشروع ضمن مشروع اإلمام الكبير وهو »المنهاج النبوي« الذي قدم 
خطوطه العريضة يف الرسالة النصيحة الموجهة للملك وسيفصل فيه القول يف كتاب 

مسقل سينشر الحقا))).

كان  وقد  محاكمة،  بدون  سجنا  ونصف  سنوات  ثالث  الجهود  هذه  ثمن  كانت 
يف  خصهم  لذلك  كبيرا  المشروع  هذا  إنجاز  يف  العلماء  على  اهلل  بعد  اإلمام  تعويل 
العلماء »الذين تركوا مهمتهم  فيه بعض  انتقد  الطوفان« بخطاب  أو  رسالته »اإلسالم 
عن  وسكتوا  وتكديسها،  األموال  جمع  إلى  عنها  وانصرفوا  وتربيتها،  األمة  تعليم  يف 
الجهر بالحق«. فكان مما قال: »ساديت العلماء، إنكم واهلل أحب الناس إلي، وأعظمهم 
على  يتلهف  قلب  عصارة  اليوم  قرأتم  إن  وإنكم  الخير.  لمظنة  وإنكم   ... عيني  يف 
الديني  المعهد  حصير  على  أمامكم  جلس  علم  طويلب  قلب  والمسلمين،  اإلسالم 
ثم ترونه يتقدم إليكم اليوم، فلسكوتكم عن الحق وغفلتكم وقلة جدواكم وأنتم كثر. 
وإيمانكم ال أشك فيه وال يف قدرتكم على تغيير وجه المغرب لو أخلصتم هلل ووجهتم 

إليه  وجوهكم«))).

»إنكم ساديت العلماء ملح هذه األمة وذخرها إن طرحتم عنكم كربياءكم وشحكم 
وتكالبكم على الدنيا. إن داءكم وداء األمة سماه لكم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين أخربكم عن 

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين، ص )).
))) وهو »المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا«.

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين، ص 4)).
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تحول األمة غثاء كغثاء السيل، وحين أخربكم أن مغلوبيتكم وهوانكم وتشتتكم الغثائي 
وتنافركم سببه حب الحياة وكراهية الموت؛ وهو الوهن كما تعلمون«.

الغثـائية  عنكم  لذهبت  وشحكم  كربياءكم  تطرحوا  العلماء أن  ساديت  قدرتم  »ولو 
وداؤها، والجتمعتم فاجتمعت األمة عليكم. إنكم الحلقة الضرورية يف غد اإلسالم 
اتحدتم  إن  لندائكم  إال  تسمع  لن  األمة  وإن  واألمة،  المجاهدة  القيادة  بين  الزاهر 
وكيف  الشح  يذهب  وكيف  الكربياء  تطرح  كيف  سألتموين  وإن  وتزكيتم.  وتطهرتم 
قدما يف اآلخرة  إن شئتم من رجل وضع  لكم. واسمعوا  ناصح  فإين  القلوب،  تتزكى 
ال  أو  اسمعوا  وصحبه.  محمدًا  األحبة  ويلقى  الثانية  القدم  ليضع  اهلل  قضاء  وينتظر 

تسمعوا فإهنا كلمة مودع وهي صدق مخلص لوجه اهلل تعالى«))).

رد  بل  النصيحة  برفض  يكتف  لم  الذي  الثاين  الحسن  يف  كبيرة  اإلمام  خيبة  كانت 
باختطاف اإلمام والزج به يف السجن دون محاكمة لمدة تزيد على ثالث سنوات رفقة 

صاحبيه محمد العلوي السليماين وأحمد المالخ رحمهم اهلل. 

أما العلماء فستكون خيبته فيهم أكرب ألهنم فضلوا السالمة بالسكوت ونفض اليد 
الود  يقطع معهم حبل  لم  اإلمام  تعانيه من فساد واستبداد. لكن  األمة وما  من هموم 
الجهر بكلمة الحق مستقبال.  التعظيم والتقدير واالحرتام، وأمل  والوصال، وواجب 
لكن النظام الحاكم سيعمل بجد بعد الذي حدث على احتواء العلماء، وتنظيمهم يف 
بعضهم  وبقي  ومنح.  و«اهتمام«،  ومناصب  مراقبة،  ومنابر  فيها،  متحكم  مؤسسات 

بعيدا لكنه ساكت سكوتا غير مربر.

دة: وح ل ال ة« وأم اع م ج 2 - »أرسة ال

ثالث  نحو  به  قضى  الذي  الملك  سجن  من  اإلمام  خروج)))  من  واحد  شهر  بعد 
المغربية  السلطات  لكن  المسجد  يف  المسلمين  لعامة  دعوته  واصل  ونصف  سنوات 

منعته من مواصلة دروسه يف المسجد ونصحه للناس. 

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين، ص 5)).
))) شهر مارس978)م.
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والجماعات  العلماء  جهود  جمع  إلى  توجه  الملك  توبة  من  اإلمام  يأس  بعد 
يف  والمفسدين  الفساد  ومواجهة  األمة  لرتبية  واحد  تنظيم  يف  وتوحيدها  اإلسالمية 
إلى  تضاف  جماعة  نؤسس  أن  قبل  نتهيب  »كنا  شفهي:  حوار  يف  اإلمام  يقول  البالد، 
بالمغرب تشويشا.  العمل اإلسالمي  أن نحدث يف  نتهيب  الموجودة. كنا  الجماعات 
وكانت هذه من المثاليات التي عشناها يف تلك الحقبة. فكنا نتورع من زيادة الشق يف 
الصف اإلسالمي، وكان منشقًا بالفعل، فلذلك قررنا أن نزور بعض العاملين يف حقل 
سيارته  يف  الشرقاوي)))  إبراهيم  األخ  رحل   )...( العمل  توحيد  إلى  ندعوهم  الدعوة 
واألخ أحمد المالخ))) معه والعبادي))) وبشيري)4)، هؤالء األربعة. زاروا فاس وطنجة 
يستدعون  الشخصيات  من  بالمعروفين  يتصلون  األخرى،  المدن  وبعض  والرباط)5) 
الناس لتوحيد عمل، وكانوا يقولون: نحن قلوبنا على أكفنا، ونمد يدنا إليكم ونبسط 
وجوهنا يف وجوهكم، وهلم نتعاهد على عمل مشرتك ... الخ. كانت هذه مثالية دمنا 
نقدم  وكنا  اإلسالمي،  الحقل  يف  العاملين  مع  اجتمعنا  ونصفا،  سنة  فيها  وعشنا  فيها 

أنفسنا على أننا شيء سائل ال وجود له وال يحب أن يتجمد يف تجمع ويف تنظيم)6)«. 

شمل  جمع  يف  معه  والذين  اإلمام  طرف  من  الوحدوية  الجهود  هذه  تفلح  لم 
اإلمام  لكن  األمة.  علماء  وبمشاركة  ومنظمة  وموحدة  واحدة  جماعة  يف  اإلسالميين 

))) ولد سنة 4)9) بمدينة مراكش المغربية وتوىف رحمه اهلل يوم الجمعة 7) دجنرب ))0). التقى باألستاذ 
عبد السالم ياسين يف هناية سنة 979). وهو أحد المؤسسين لجماعة العدل واإلحسان.

))) ولد بمدينة مراكش المغربية سنة )94)، عمل أستاذا للرتبية وعلم النفس، شارك األستاذ عبد السالم 
ياسين يف كتابة رسالة »اإلسالم أو الطوفان«، سجن عدة مرات، كان ثالث ثالثة الذين أسسوا جماعة العدل 

واإلحسان وربوا رجالها توىف رحمه اهلل بمراكش يوم السبت 5) يناير ))0). 
ياسين  السالم  عبد  اإلمام  العام  للمرشد  خلفا  حاليا  واإلحسان  العدل  لجماعة  عاما  أمينا  تعيينه  تم   (((

رحمه  اهلل.
)4) عمل أستاذا بالدار البيضاء ثم مفتشا للتعليم، أسهم يف بناء جماعة العدل واإلحسان، سجن سنتين رفقة 
الجماعة  من  مبكرا  استقال  الجماعة ودعاهتا،  أبرز خطباء  أحد  كان  الجماعة،  إرشاد  أعضاء مجلس  باقي 

بسبب خالف يف التصور. وتوىف رحمه اهلل بالدار البيضاء. )لم أعثر على تاريخ الوفاة(.
)5) فاس وطنجة والرباط مدن مغربية.

)6) حوار غير منشور لإلمام ياسين من مقال »معالم يف سيرة اإلمام المجدد عبد السالم ياسين« إعداد هيئة 
http://www.yassine.net/ar/folder/12.shtml :موقع ياسين.نت منشور بنفس الموقع. أنظر الرابط
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لم تنكسر عزيمته ولم تضعف إرادته فلم ييأس بل تشبث بأمل الوحدة لكن دون ذلك 
خرط القتاد. 

»من  قائال:  المنهاج  مقدمة  يف  اإلسالمي  العمل  على  الغيورين  كل  إلى  نداء  وجه 
كان من إخوتنا وأخواتنا يلتاع لضياع القضية اإلسالمية ويتشوف لقيام حركة إسالمية 
ويؤيدنا  فسيفهمنا  اإلسالم  ليبني مستقبل  والرغبة  االستعداد  نفسه  ويأنس من  منظمة 
ويتأمل عرض تصورنا لمنهاج العمل. فبدون تصور واضح لمنطلق الحركة وسيرها 

وأهدافها ومراحلها لن نستطيع بناء«))).

كان شعار اإلمام خالل المرحلة السابقة))) هو الوحدة من أجل العمل، وبعد فشل 
ذلك أصبح شعاره العمل من أجل الوحدة، حيث عمل على فتح واجهة جديدة واجهة 

العمل الميداين، الدعوة والرتبية. 

بعد شهور قليلة أصدر اإلمام بمعية قلة قليلة من إخوانه مجلة »الجماعة« لمخاطبة 
بعض  وصادر  المجلة  انتشار  أخرى  مرة  المغربي  المخزن  فحارب  المثقفة،  الطبقة 

أعدادها فتوقفت عن الصدور. 

يزيدون على عدد  الجماعة ال  الذين شاركوا مع اإلمام يف إصدار مجلة  كان عدد 
أصابع اليد الواحدة سماهم اإلمام »أسرة الجماعة«))) أمال يف توحيد صفوف الجماعات 
اإلسالمية، فكان يقول نحن أسرة من الجماعة األم التي يأمل يف توحيدها. كان رحمه 
اهلل يكره أن يضيف رقما جديدا يف سلسلة الجماعات اإلسالمية المنتشرة بكثرة دخل 
المغرب وخارجه، كانت »أسرة الجماعة« النواة األولى لـ »الجمعية الخيرية« والحقا 

»العدل واإلحسان«.

استفاق اإلمام من تلك »المثاليات« على واقع مر يحتاج إلى عمل شاق وطويل يف 
انتظار الوقت المناسب لتلك الوحدة المأمولة، حيث قرر أعضاء »أسرة الجماعة« أن 

))) اإلسالم أو الطوفان، اإلمام عبد السالم ياسين، ص 7.
))) مرحلة تأسيس »أسرة الجماعة« وما قبلها.

))) كان إعالن تأسيس »أسرة الجماعة« سنة )40) هـ/)98).
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يخوضوا معركة الشرعية القانونية ضد المخزن فتأتى لهم ذلك بعد جهد جهيد فأسسوا 
»الجمعية الخيرية« والتي ستتحول فيما بعد إلى جماعة »العدل واإلحسان«.

استمر األستاذ المرشد يف مساعيه الدعوية لإلصالح وإيقاظ الهمم وجمع الكلمة 
وتعبئة األمة وهكذا فبعد منع إصدار »مجلة الجماعة« أصدر صحيفة »الصبح« تحت 
السلطات  فصادرهتا  يٍب﴾)))  ِر

َ
ِبق ْبُح  الصُّ ْيَس 

َ
ل
َ
أ  ۚ ْبُح  الصُّ ُهُم 

َ
َمْوِعد  

َّ
﴿ِإن تعالى  قوله  شعار 

العدد األول، وحكموا على مديرها األستاذ ياسين بسنتين  هي األخرى بعد »صدور 
مخافر  يف  وعذبوهم  ُمضطَهد  كل  الجماعة  أعضاء  واضطهدوا  مالية.  وغرامة  سجنا 
 ُ َواللّ  

ْ
وا

ُ
ن

َ
اْسَتك َوَما   

ْ
وا

ُ
َضُعف َوَما   ِ

ّ
الل َسِبيِل  ي  ِ

ن
� ْم  ُ َصا�بَ

َ
أ ا  ِلَ  

ْ
َوَهُنوا ا  َ َ تعذيب، ﴿�ن شر  الشرطة 

.(((»﴾ َ ن �ي ِ ا�بِ بُّ الصَّ ِ
ُ
�ي

كان دخول األستاذ السجن فرصة أخرى للتأليف والتنظير لمستقبل اإلسالم ووحدة 
خروجه)))  وبعد  الشعب  يف  والتغلغل  التوسع  يف  جماعته  استمرت  بينما  المسلمين 
وجرأته  بفكره  والمعجبين  لإلمام  والمحبين  الجماعة  ألعضاء  محج  إلى  بيته  تحول 
يف الحق لكن السلطات األمنية كانت دائما بالمرصاد مراقبة ومنعا ومحاصرة وتضييقا 
فلما رأوا أن جهودهم ال تزيد الجماعة إال مضاء وصربا واتساعا وتغلغال يف الشعب 
قررت شن حملة واسعة يف قيادات الجماعة يف كل األقاليم ووضعت المرشد العام قيد 

اإلقامة اإلجبارية يف بيته منذ 0) دجنرب 989)م دون محاكمة. 

كان الحصار كما السجن فرصة أخرى لإلمام لالستغراق يف العبادة والتأليف يف كل 
مجاالت مشروعه االستخاليف الكبير فكانت الحصيلة ما يزيد على ثالثين مؤلفا. 

))) سورة هود اآلية )8.
))) آل عمران، اآلية 46).

))) أواخر 985).
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املبحث الثالث: محورية الوحدة يف املنهاج النبوي لإلمام عبد السالم ياسني:

ه:  ه ورضورت ت ي اه وي م ب ن اج ال ه ن 1 - امل

ماهية طريقهم على  المسلمين، وعن  منهاج  ماهية  ياسين عن  األستاذ  مع  نتساءل 
عن  منفصال  الركود  مساجد  يف  القابع  التعبد  يبقى  ال  »لكي  والسنة،  الكتاب  معراج 
ولب  الجهاد  نفس  هو  وجل  عز  اهلل  على  اإلقبال  يكون  ولكي  لألمة،  العامة  الحياة 

الجهاد، لتكون كلمة اهلل هي العليا يف األرض؟«.
باإليمان  العبد  يحيي  عمليا  برنامجا  والسنة  الكتاب  »لنرتجم  فعله  ينبغي  الذي  ما 
ويحيي األمة المخاطبة يف القرآن بـ )يأيها الذين آمنوا( حتى تلبي هذا الخطاب، وتنفذ 
ما يأيت بعده يف آيات اهلل من أوامر إلهية تريد منا الطاعة هلل واالتباع لرسوله ال االهنزام 

أمام الطاغوت، تعدنا إن أطعنا اهلل واتبعنا رسوله أن نكون أئمة األرض؟«))).
ما كان هذا المنهاج وال ينبغي له أن يكون بدعا من الدين بل هو مطلب إلهي وهدي 
نبوي نجد خربه يف قوله تعالى )لُِكلٍّ َجَعْلنَا مِنُْكْم ِشْرَعًة َومِنَْهاًجا())) قال اإلمام الطربي: 
»الشرعة: الدين، والمنهاج: السنة«))). ونجد »كلمة منهاج مقرتنة يف موعود رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وبشارته لنا بكلمة نبوة. فهو منهاج نبوة، وهو المنهاج النبوي، منهاج تربية وتنظيم 
عن  وجل  عز  اهلل  يرضى  التي  اإلسالمية  الخالفة  إلقامة  واستعدادا  تعرضا  جهادي، 
كل منا إن بذل قصارى جهده إلقامتها على المنهاج الواضح والنموذج المنير، منهاج 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« كما جاء يف مسند اإلمام أحمد رضي اهلل عنه »ثم تكون خالفة على 

منهاج النبوة«)4) الحديث. 
»فنحن نبحث عن المنهاج النبوي المتصل سندا علما وعمال، تربية وتوفيقا، نبحث 
النصر.  وفتح  السالك،  المؤمن  بصيرة  فتح  بالفتحين،  الكفيل  النبوي  المنهاج  عن 

))) المنهاج النبوي ص 0).
))) سورة المائدة، من اآلية: 48.

))) جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير الطربي )ت: 0))هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى لسنة 0)4) هـ - 000) م، ص 7) /)50.

)4) المنهاج النبوي، ص 0)، )).
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سلوكان متالزمان كما كان سلوك الصحابة األبرار«))).
القرآن الكريم  القول بأن منهاج اإلمام ياسين منهاج نبوي قرآين. عن  نخلص إلى 
ومرشد  مجاهد،  عالم  وباجتهاد  بشري  بفهم  لكن  يستنير.  المطهرة  وبالسنة  يصدر، 

رباين رحمه اهلل وجزاه عن اإلسالم والمسلمين خيرا. 

ة: دوي وح اج ال ه ن ب امل ال ط 2 - م

أ- تغيير اإلنسان: 

منهاج  جامعة  بكلمة  إنه  والبناء.  والتغيير  واالستبصار  للفهم  آلة  النبوي  المنهاج 
للعمل. يطلب اإلنسان من حيث كونه عبدا هلل قبل أي كالم، كادح إلى ربه فمالقيه. 
خلقه فسواه فعدله يف أي صورة ما شاء ركبه. برنامجه يف هذه الحياة الدنيا اقتحام العقبة 
إلى اهلل لتحرير رقبته من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم. فإن فعل صار مؤهال إلى تحرير 

رقاب غيره كما ٌحررت رقبته، وداللتهم على رهبم كما ُدلَّ على اهلل.

ال فائدة من وحدة يكون هدفها تجميع المسلمين أرقاما وأجسادا ومنافع ومصالح 
دون انجماع قلبي على اهلل أوال وأخيرا، دون برنامج غايته اهلل، ورجاله هم أوال وقبل 
 .(((﴾ ُ ن ِم�ي

أَ ْ
ِويُّ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
َجْرت

ْ
َ َمِن اْسَتأ �يْ

َ
 خ

َّ
كل شيء أهل اهلل، أهل القرآن األمناء األقوياء ﴿ِإن

اهلل،  والبغض يف  اهلل،  الحب يف  أساسها  قلبية  وحدة  من  أي كالم  وقبل  إذن  بد  ال 
إال  إلى هذا  اهلل. وال سبيل  والمنع يف  اهلل،  والعطاء يف  اهلل،  والرباء يف  اهلل،  والوالء يف 
المستعمر  صنعها  التي  والنفسية  الجغرافية  للحدود  العابرة  المؤمنين  بين  بالوالية 

وحكام العض والجرب. 

ب - الوالية بين المؤمنين: 

ليس  حصوال  فصاعدا  شيئان  يحصل  أن  تعني  والكسر  بالفتح  والِوالية  الَوالية 

))) المنهاج النبوي، ص )7).
))) سورة القصص اآلية 6).
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النسَبُة،  حيُث  ومن  المكاُن،  حيُث  من  للُقرب  ذلك  وُيستعاُر  منهما.  ليس  ما  بينهما 
ومن حيث الديُن، ومن حيث الصداقة والنّصرة واالعتقاد، والَوالية النُّصَرة. كما قال 

الراغب  األصفهاين))).

إلى مجتمع   ، إلى اجتماٍع عضويٍّ الشريعة  بأهنا »نداُء  الَوالية  ياسين  ويفهم اإلمام 
والربِط  اإلدماج  يف  ونظامه  الشورى،  الحكم  يف  نظامُه   ، أخِويٍّ مجتمع  إلى   ، عضويٍّ

والتعاضد يسمى َوالَيًة))).

 
َ

ُمُرون
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التي تحدد تساُوق الوالية بين المؤمنين ووظيفتها   (((﴾ ٌ َحِك�ي نٌ  َعِز�ي  َ اللّ  
َّ

ِإن  ُ اللّ ُهُم  ُ�َ ْ َس�يَ

وشروطها كما يلي)4): 

- يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

- ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة.

- ويطيعون اهلل ورسوله.

- أولئك سيرحمهم اهلل. إن اهلل عزيز حكيم. 

ووحدة  وأخوة  وتناصر  المؤمنين  بين  »قرب  المنهاجي  المفهوم  يف  إذن  فالوالية 
األمر الجامع بينهم.

بالقرآن،  المخاطبة  المسلمين،  جماعة  وتنظيم  تأليف  حيث  من  هذا  معنى 
المعروف محله،  المنكر وإحالل  بتغيير  الحق،  الباطل وإحقاق  إبطال  المسؤولة عن 

))) المفردات يف غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى. )المتوىف: 
الطبعة:  بيروت،  دمشق   / الشامية  الدار  القلم،  دار  الناشر:  الداودي،  عدنان  صفوان  المحقق:  )50هـ(، 

األولى - ))4) هـ، مادة »ولي«.
))) الشورى والديمقراطية لإلمام عبد السالم ياسين، ص ))).

))) سورة التوبة اآلية )7.
)4) الشورى والديمقراطية ص ))).
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اهلل  دين  نصرة  يف  الحسن  البالء  وأبلوا  الجاهلية،  حبال  قطعوا  الذين  المؤمنين  أن 
وإيواء القضية اإلسالمية هم وحدهم دون غيرهم من أعراب المسلمين أهل الوالية 

والحل  والعقد«))). 

ج - وحدة السلوك: 

السلوك يف المفهوم المنهاجي عمل الفرد يف يومه وليلته واستعداده للتحلي بشعب 
على  يشرف  حتى  رجوع  وال  فيه  نكوص  ال  حثيثة  بخطى  ذلك  على  والسير  اإليمان 

العقبة وصوال إلى اهلل.

هذا السلوك منه ما هو عمل فردي يلزم المؤمن يف خاصة نفسه. ومنه ما هو مشرتك 
مع جماعة المؤمنين التي تنشد إقامة شرع اهلل والخالفة على منهاج رسول اهلل.

وللسلوك الجماعي منافع نفسية كبيرة تفتل إن شاء اهلل يف حبل الوحدة. يقدم اإلمام 
رحمه اهلل بعض ثمارها كما يلي))):

- وحدة السلوك تؤدي إلى وحدة الشعور، فتؤدي بدورها إلى وحدة الوالء. 

الفردية،  األنانية  المسلمين خصائص  تجاوز  اهلل يف  بإذن  السلوك حاسمة  وحدة   -

وما  القلوب،  يف  يجيش  لما  عميق  »بتوحيد  وذلك  االجتماعية،  السمات  وخصائص 
تعالجه العقول، وما تتحرك فيه الجوارح«))).

تعالج وحدة السلوك بإذن اهلل أنانيات »االنتماءات السطحية الشيطانية للشهوة،   -

وسياسية  نفسية  حواجز  والقومية،  والوطنية  المحلية،  والعصبية  الفردي،  والطموح 
المجتمعات  لقاء  تكوين جماعة منسجمة، ودون  واجتماعية ومصلحية، تحول دون 
المسلمة المغلوبة على أمرها لتكون جسم األمة الصحي القادر على مواجهة مهماتنا 

التاريخية وحمل أعباء حضارتنا ورسالتنا للعالم«)4). 

))) المنهاج النبوي، ص )6.
))) نفسه، ص 4)).
))) نفسه، ص 4)).
)4) نفسه، ص 4)).
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د - تأسيس الجماعة المنظمة المجاهدة: 

نعمل؟  وكيف  نبدأ؟  أين  من  لكن  قرون  منذ  األمة  يراود  حلم  والوحدة  التوحيد 
والمسلمون أشتات غثاء كغثاء السيل فما العالج؟ ما هو الدواء الناجع ألدواء األمة 

الكثيرة؟ وقبل هذا وبعده أين الطبيب؟ 

تفتقر  لكنها  جاهزة،  ووصفات  متباينة  وحلوال  متعددة  أجوبة  ونقرأ  أحيانا  نسمع 
جميعا للنظرة الشمولية والخطة المتكاملة وفق منهاج نبوي معالمه واضحة، مراحله 

محددة، خطته مرسومة. 

 واستشعارا منه بخطورة الموقف، وهول المهمة فقد استغرق اإلمام ياسين سنوات 
بقلبه وعقله  النبوي. وفيه سطر  المنهاج  إلى  الجواب فاهتدى بفضل اهلل  للبحث عن 
وروحه الدواء الشايف بإذن اهلل ألمراض األمة والمتمثل يف كلمة جامعة هي »الصحبة 
والجماعة« وما يليها ويتفرع عنها من الخصال العشر وشعب اإليمان السبع والسبعين.

ال بد إذن من تأسيس جماعة باعتبارها المحضن الذي يف كنفه يرتبى رجال التوحيد 
والخالفة، البد من جماعة منظمة مجاهدة، فال جهاد إال بجماعة منظمة، والجهاد يف 

غياهبا عبث ووبال على األمة.

البد من جماعة يكون منهاجها شامال لدين اهلل كله دون تجزيء أو تبعيض. »من 
التقوى  على  تربيته  يف  يقتصر  من  ومنهم  العلم،  على  دعوته  يف  يقتصر  من  المسلمين 
الفردية، ومنهم من يجعل كل همه الفكر اإلسالمي، ومنهم من تغلبه الحركية فيتحرك 
باهلل، وترشيحنا  الثقة  بإكسابنا  الكفيل وحده  اإليمان  لفقدانه عمق  الواقع  على سطح 
الكلمة،  إذن من »توحيد  لتلقي نصر اهلل، والخالفة يف األرض عن اهلل«))). ال مناص 

والفكر، والخط، والمنهاج«))). يف إطار جماعة لها صحبة ربانية ومنهاج نبوي.

))) المنهاج النبوي، ص 4)).
))) نفسه، ص 4)).
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هـ- جهاد التوحيد: 

عقد اإلمام فصال كامال يف كتابه المنهاج النبوي للحديث عن خصلة الجهاد تحدث 
فيها عن أحد عشر بابا من أبواب الجهاد بدأه بـ »جهاد النفس« وختمه بـ »جهاد التوحيد« 
وعيا منه رحمه اهلل بصعوبة المهمة وخطورهتا. فال بد قبل التوحيد من جهاد سوف لن 

يكون يسيرا، ولن يكون سريعا ولن يكون نزهة حالم.

البد »من ولوج كل أبواب الجهاد، ما سردت هنا وما تفتحه الحركة، لنكون على 
مستوى مهمتنا. إن قصرنا يف جهة، ولم نبلغ الغاية يف المدى واالتساع والعمق يف كلها، 

قصرت بنا األيام، وبقينا كاأليتام يف مأدبة اللئام«))).

الجهاد األحد عشر كما يرى اإلمام، ليكون جهادنا  أبوات  بد إذن من فتح كل  ال 
تاما شامال، نبويا بكلمة جامعة، ولنعيد باهلل أوال ثم بالجهاد ثانيا لألمة هيبتها وعزهتا 

ووحدهتا. وما ذلت األمة إال برتكها الجهاد. 

و- رجال التوحيد: 

ال بد للوحدة من رجال من طراز خاص. ال بد من طليعة مجاهدة باعت نفسها هلل ثم 
لبناء أمتها. يقدم لنا المنهاج النبوي سمات تلك الطينة من الرجال. سماه المنهاج النبوي 
»المؤمن الشاهد بالقسط القائم هلل«، وبين نعته وصفته فقال: »هو المؤمن القوي األمين 
الثابت يف رباطه ال يتزعزع عن خط سيره مهما كانت العقبات. هو المجاهد الذي ال 
المسؤول.  المؤمن  هو  بالشنان.  له  يقعقع  وال  الناس،  هرب  إن  الصف  عن  ينكشف 
ولين  معشره  وبلطف  اإليمان،  معاين  قلبه  بنورانية  فيها  يشيع  الجماعة  تتألف  حوله 
اإلرادة  بعث  على  القادر  المجاهد  هو  الثقة.  وضبطه  إرادته  وبصرامة  المحبة،  جانبه 
الجهادية يف اآلخرين، وعلى توجيه الرتبية والحركة قبل قيام الدولة اإلسالمية وبعدها. 
إنه تغيير واقع أمة فال بد له من رجال أوتاد يمنعون الخيمة أن تعصف هبا الرياح. حامل 
أعباء الرتبية والجهاد ينبغي أن يكون مركز إشعاع إيماين، ونموذجا للنشاط واإلنجاز 
والضبط لمن حوله. هذا هو النقيب المرشد. هو حجر الزاوية يف البناء ال قيام للجماعة 

))) المنهاج النبوي، ص 87).
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بدونه. هو رجل الدعوة والدولة معا«))).

الصحابة  جيل  يف  بوضوح  ممثال  بالقسط  الشاهد  للمؤمن  النموذج  هذا  كان 
صرح  اهلل هبم  فأقام  تلقوها.  التي  النبوية  الرتبية  بفضل  عنهم  اهلل  رضي  والصحابيات 

الخالفة الراشدة األولى.

النبوة كما بشرنا حديث اإلمام أحمد نحن يف  منهاج  الثانية على  الخالفة  وإلقامة 
حاجة إلى جيل ثان على شاكلة جيل الصحابة. وإلخراج هذا الجيل الفريد نحتاج إلى 
نفس الرتبية التي تلقاها الجيل األول الرتبية النبوية المنهاجية، ومن أجل تلك الرتبية 

يكون المطلب الملح اآلن هو وجود مرب نبوي وبعبارة اإلمام ال بد من »الصحبة«. 

يعول اإلمام بعد اهلل يف إقامة قطار الوحدة على سكته الصحيحة على تربية أجيال 
الوحدة وهم رجال عاملون متوكلون على اهلل ليسوا حالمين أو متواكلين قاعدين »هتييء 
جيل وأجيال من بعده صالحة لخالفة اهلل ورسوله يف األرض على نسق الرتبية والجهاد 
النبويين، ولهدف إعادة الخالفة على منهاج النبوة بعد الحكم العاض والجربي اللذين 

داما قرونا طويلة«))).

ثم يحذر اإلمام يف هذا الصدد من أمرين:

األول: من »أن نربي وننظم جماعة تنظر إلى ماضينا المجيد تحت راية محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
وخلفائه المهديين الراشدين وتقعد مع األحالم«))).

والثاين: من أن »يغرت الدعاة بأن تكثير العدد وحده يكون »جماعة المسلمين« مهما 
كان التنظيم يف ظاهره محكما. ال بد من تربية رجال يكونون مع الحق ال مع الهوى. 
والحق القيام بتجميع طاقات المسلمين ال بتبديدها. والهوى الباطل أن نستعبد الرجال 

ونربطهم فكرا وحركة بالرجال ال بالصواب«)4). 

))) المنهاج النبوي، ص 48.
))) نفسه، ص 0).
))) نفسه، ص 0).

)4) نفسه، ص ))، 4).
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ة: دة األم اء وح ن ة يف ب ي اج ه ن ل امل راح 3 - امل

يرسم اإلمام ياسين خارطة طريق الوحدة يف المنهاج النبوي يف فقرة عنوهنا بـ »مهمات 
متخلفة  كأمة  واقعنا  وهو  العقبة،  أسفل  من  بدءا  اهلل  جند  »مهمات  يقول:  اهلل«:  جند 
مقهورة، وانتهاء إلى قمة العقبة بإقامة األمة الوارثة يف مقام الخالفة عن اهلل ورسوله، 

هي بالرتتيب الذي ال يمنع التداخل والتزامن متى كانا حكمة«))). عرب أربع  مراحل:

 المرحلة األولى: تأليف جماعة المسلمين القطرية وتربية رجالها وتنظيمهم

يقصد اإلمام بجماعة المسلمين تلك الجماعة التي أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األمة بلزومها 
يف أحاديث كثيرة منها حديث أبي ذر الذي رواه أبو داود: »من فارق الجماعة قيد شرب 
فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه«. ومنها من حديث صحيح رواه الرتمذي عن عمر: 

»... عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة... من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة«))).

ثم يذكر اإلمام أن عقد تلك الجماعة التي يجب لزومها انفرط بمقتل اإلمام علي 
العض  إما واقفة مع حكام  لها جماعات.  »األمة وأصبحت  فاختلفت  اهلل وجهه  كرم 

والجرب وإما عليهم«))). 

المجزأ،  وجزء  المقسم،  وقسم  ذروهتا،  الفرقة  وصلت  وقد  العمل؟  ما  واآلن 
وتناسلت دويالت غثائية. وأصبح لهذه األقطار حدودا وحكاما ينفقون خيرات األمة 
على شراء السالح من أعداء األمة لحماية تلك الحدود الوهمية. وصار الشغل الشاغل 
لما يسمى باألمم المتحدة هو وضع القوانين واالتفاقيات والمعاهدات لتكريس الفرقة 

والتبعية يف كل شيء، وتحصين األمة من أن تنهض وتتوحد وتصلح ما هبا. 

إلقامة  يسعوا  أن  المؤمنين  إلى  »يطلب  والمحزن  المخزي  الوضع  هذا  أمام 
جماعة  المسلمين«)4). 

))) المنهاج النبوي، ص 5).
))) نفسه، ص 5).
))) نفسه، ص 5).
)4) نفسه، ص )).



343 مركزية الوحدة يف المشروع االستخاليف لإلمـام المجدد عبد السالم ياسيـن

لكن من أين نبدأ التوحيد والبناء؟ من األعلى؟ أم من األسفل؟ يجيب اإلمام ياسين 
بأن »البناء ال يمكن من أعلى«))). بسبب مجموعة من اإلكراهات منها))): 

- تشتت فئات المؤمنين يف أقطار بالد اإلسالم. 

العالمية،  اإلسالمية  الحركة  صالت  قطع  على  الحريصين  الجرب  حكام  سيطرة   -

وقمع كل اتصال تنظيمي من قطر إلى قطر بدعوى التعامل مع قوات »أجنبية«. 

- تعدد التنظيمات اإلسالمية المنتشرة يف أكثر من قطر.

- النزاع بين بعض هذه التنظيمات يبعد إمكانيات تأليف التنظيمات المحلية القطرية 
لتعلق الفئات القطرية بجانب دون جانب.

والحل األنسب أمام هذا الوضع هو العمل يف البدء على المستوى القطري كمرحلة 
أولى يف انتظار تحرر األقطار واحدا بعد اآلخر، ثم »تلتقي الدول اإلسالمية المحررة 

لتعيد وحدة المسلمين بتوحيد التنظيمات القطرية يف كيان عالمي«))). إن شاء اهلل.

المرحلة الثانية: إقامة الدولة اإلسالمية القطرية

يوكل اإلمام ياسين مهمة بناء الدولة اإلسالمية القطرية إلى جند اهلل. ويطلب منهم 
»يبدأ  أن  تنتظر  التي  االنتظارية  العقلية  من  ويحذر  عدة.  من  يلزم  ما  لذلك  يعدوا  أن 
انتصار اإلسالم يف العالم بمعجزة من السماء«. لذلك ينصح اإلمام جند اهلل بوجوب 

القيام باإلجراءات التالية)4): 

- وجوب ولوج الميدان السياسي. 

- وجوب إعداد »كل القوة« المناسبة.

- وجوب بدل الجهد للوصول إلى الحكم يف قطرهم. 

))) المنهاج النبوي ص )).
))) نفسه.

))) نفسه، ص 4).

)4) نفسه، ص 4).
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لالستيالء  األرضي  الزحف  هو:  اإلجراءات  هذه  وراء  من  المباشر  والهدف   -

على الحكم. 

المرحلة الثالثة: توحيد األقطار اإلسالمية

يوصي اإلمام قبل البدء يف تحرير األقطار بضرورة:

حساسيات  قطر  كل  داخل  يثير  ال  تنسيقا  العالم  عرب  الجماعات  بين  التنسيق   -

الخالفات خارجه«))).

- »هتيئ الفكر، واالجتهاد، ومنهاج الرتبية والتنظيم، ومنهاج الحكم«))).

- التدرج خالل مرحلة وحدة االندماج))). 

بين  الوحدة  أشكال  من  كشكل  »الفيدرالية«)4)  أنموذج  ياسين  اإلمام  يقرتح  ثم 
األقطار اإلسالمية لسببين:

األول: ألهمية النظام المركزي يف توزيع المسؤوليات.

والثاين: خوفا من مساوئ الدولة المركزية.

المرحلة الرابعة: الخالفة الوارثة

األقطار  وتوحيد  القطرية،  اإلسالمية  الدول  إقامة  يف  اهلل  لجند  اهلل  توفيق  بعد 
المحررة وانجماعها يف شكل فيدرالية، يوكل لهم اآلن خطوة يف غاية األهمية طالما 
حلمت هبا األمة وانتظرهتا وهي تنصيب »خليفة عليهم باجتماع أولي األمر من رجال 
الدعوة والدولة اإلسالميين، وانتخاب خليفة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليهم. وقبل الوصول 
أسلفناه، وهو  الذي  أحمد  اإلمام  الموعود يف حديث  النظام  الخالفة، وهو  نظام  إلى 
النظام الشرعي، يقام إمام قطري يف كل بلد تحرر. وسنكتب إن شاء اهلل يف نظام الدولة 

))) المنهاج النبوي، ص 4).
))) نفسه.
))) نفسه.
)4) نفسه.
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اإلسالمية تفصيل ذلك«))).

يؤكد اإلمام على أهمية هذه الخطوة يف قوله: »إن تنصيب أمير ونظام إماري من آكد 
الواجبات، فال نمل من تكرار أنه ال تحرير إال بجهاد، وال جهاد إال بتنظيم، وال تنظيم 
إال بنظام إمارة، وال جدوى من التنظيم إال برتبية، وكل ذلك ال معنى له إسالميا إال إن 

روعي يف كل حركاته وتفاصيله أحكام الشرع المطهر«))).

للنظام  مؤقتا  إماريا  ُسلما  الرابع-  الفصل  يف  النبوي  المنهاج  يف   - اإلمام  يقرتح  ثم 
اإلماري حدد فيه الهيكلة التنظيمية من قيادات ومجالس ومؤسسات. ثم فصل الكالم 
أمراض  من  وحذر  التنظيمية.  ومسؤولياهتا  والمجالس  القيادات  بتلك  التعريف  يف 

التنظيم وكيفية تجاوزها والحد من مخاطرها.

))) المنهاج النبوي، ص 5).
))) نفسه.
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خاتمة

واتساعه  له مدى شموليته  يتبين  ياسين  المشروع االستخاليف لإلمام  الناظر يف  إن 
وأجرأته مما يجعل الكالم عليه يف ورقات معدودات كهذه أمرا من الصعوبة بمكان. 
ويزداد األمر صعوبة إذا نظر إليه من زاوية معينة أو جزئية محددة دون اإلحاطة به من 

كل أو معظم جوانبه. 

هذا أول أمر وقفت عليه من خالل رحلتي مع مكتوبات اإلمام. واألمر الثاين يتجلى 
يف الحضور القوي للهم الوحدوي لإلمام يف كل مستويات مشروعه الفكري ومراحله 

سواء المقروء منه أو المسموع. 

األمر الثالث يتجلى يف مركزية اإلنسان يف المشروع الوحدوي لإلمام؛ فاإلنسان من 
جهة يعد أساس قيام هذه الوحدة المنشودة وال وجود لها بدونه. حيث يركز يف ذلك 
على الطليعة المجاهدة القوية األمينة، ومن جهة أخرى فاإلنسان هو المستهدف أوال 
وقبل كل شيء من أي وحدة، فال خير يف وحدة ال تحقق لإلنسان - أي إنسان- الحرية 

والكرامة والعدالة االجتماعية.

قيادة  لها  ربانية مجاهدة.  داخل جماعة  اإلنسان  تأطير هذا  يتجلى يف  الرابع  األمر 
عالمة ربانية قوية أمينة ناصحة. تلكم الجماعة التي هي نواة الدولة القطرية الموحدة 

)بكسر الحاء( يف انتظار توحيد باقي األقطار إن شاء اهلل. 

واألمر الخامس يتجلى يف مركزية الرتبية باعتبارها أساس كل ما سبق فال كالم عن 
مشروع استخاليف بدون وحدة وال وحدة بدون جماعة منظمة وال جماعة بدون إنسان 
وال إنسان مؤثر بدون تربية إيمانية إحسانية. لذلك اهتم اإلمام طيلة حياته بدعوة هذا 
اإلنسان وتربيته وإعداد طليعة قادرة بحول اهلل على تعبئة األمة وقيادهتا نحو وحدهتا 

وعزهتا وخالصها. 

األمر السادس هو الرفق والتدرج وعدم االستعجال أو التنازل عن الثوابت وقبول 
نبذ  إلى  منهاجه  اهلل يف مقدمة  الحلول. وتجلى ذلك من خالل دعوته رحمه  أنصاف 



347 مركزية الوحدة يف المشروع االستخاليف لإلمـام المجدد عبد السالم ياسيـن

العنف والسرية والتعامل مع جهات خارجية ضد مصالح األمة والوطن. كما دعا إلى 
إعالن  يف  االستعجال  وعدم  العالمية،  الوحدة  ثم  القطرية  الوحدة  تحقيق  يف  التدرج 
وحدة غير مؤسسة على رجال يكون والؤهم وانتماؤهم هلل فوق أي والءات، وقبل 

أي انتماءات.

والحمد هلل رب العالمين. 
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