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 موضوع الكتاب ومنهجه 

كل موضوع يكون له منهج البحث الخـاص بـه،          * 
سـفة والعلـوم    لمواضيع العلـوم اإلنسـانية والف      في   فالبحث

المدنية، يتسم منهج البحث فيها بعدم القدسية والتسـليم، بـل           
بالنقد واالستدالل وإثبات منطوق ثم االنتقال منه إلى منطوق         

 . آخر، بعد البرهنة على المنطوق األول واختباره
ياتها كذلك تستمد هذه الدراسات اإلنسانية والمدنية معط      

من الواقع والبيئة، ثم بمنهجها الخاص تصوغ هذه المعطيات         
عبر الواقع المادي إلى قواعد ونظم، وأصول تختلف من علم          
إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، بل من زمان إلـى زمـان،             

 . بغية االستفادة منها في الحياة، أو في مجال علم
ـ الً في علـم اال     أو التحليلي مث   فالمنهج العلمي  اد، قتص

يعمل على كشف السبب واألثر بين العناصر التي تؤدي إلى          
الظروف أو األحـداث االقتصـادية، أو اسـتخدام الحقـائق           
االقتصادية إلمكان اسـتعمالها لتوضـيح توظيـف القـوى          

 . االقتصاد في الموجودة
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مباحثها إما تفسير للعلم بدون      في الفلسفة، فهي في      أما
يخ عبر أحداثـه، ورؤيـة      لتارنص ديني، أو تفسير لحركة ا     

، أو محاولة لفهم النشـاط اإلنسـاني        الًوف المؤرخ مث  الفيلس
سـتدالل   اال  أو وك، بفرضيات تخضع لإلثبات المنطقي    والسل

 أخرى باالستعانة بالمنهج التاريخي،     ا، وأحيانً االرياضي أحيانً 
 . أو أى منهج آخر

 والبحث فيه مختلفتـان     أما العلم الديني فطريقة تناوله    
 . اامتم

أي علـم مـن العلـوم        في   فال يمكن لمدرسة إسالمية   
ة الحديثة، أن تنشأ إذا لم يعمد علماء وباحثوا         المدنية واإلنساني 

       إلـى المفهـوم     اهذه المدرسة إلى تحليل معطيـاتهم اسـتناد 
قة، والحقوق والواجبات    حول القيمة المطل   القرآني، أو النبوي  

 يكـون علـى الوجـه        اإلنسانية، وهذا محال أن    والمعامالت
األكمل من الناحية العملية، فهذه العلوم وإن كانت محفوظـة          

ا فـي    كبير افي الكتب التراثية، إال أن الفهم لها يختلف اختالفً        
 عن تطبيقها، وذلـك الخـتالف القـيم         الًالوقت الراهن، فض  

 . واألنظمة
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ذاتها  في    جوهرها ، ال يمكن اكتشافها     وهذه العلوم في  
 والشـعور    لها من خـالل الفكـر      كاشفة صوفية إال بعملية م  

 إال على مستوى األفراد ال فريـق        والوجدان، وهذا ال يتأتى   
 عن عامة الناس، وتتكشف الحقيقـة       الً، فض الًبحث علمي مث  

هنا، فتكون قاصرة على العالم أى الفقيه، المفسر والمحـدث          
 .  حامد الغزالي في مؤلفاتهيكما أوضح أب

بحث اإلسالمي، ال يمكن اكتسـابه      فالعلم في المنهج ال   
 من المعـارف، كـالعلوم التجريبيـة        ي وكمي معياربتراكم  

والدراسات اإلنسانية، بل فقط عبـر تحـول فـي الكينونـة            
الفردية، أو بمعنى آخر إلى اعتناق الدين، فالعالم الحق هـو           

 مسألة أخالق وإيمان وضمير، وهذا يتضـح بمختلـف          الًأو
لى التراث الـديني اإلسـالمي،      الصور من خالل االطالع ع    

 بالتحول في   ا كبير عتناء عن المسيحي، فكالهما يعتني ا     الًفض
 . كينونة الفرد

 فـي   وكيف أن اإليمان باهللا والعمل بسنة الرسـول         
اإلسالم من مجلبات العلم والنجاة، بل والهناء في الدنيا وفـي        

 . العالم اآلخر
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وفدائه مـن   كذلك، كيف أن اإليمان بالمسيح وقدسيته       
 . يمان في الدين والدنياباب الشفاعة والنصرة ألهل هذا اإلأس

إذا أعطي مـا لقيصـر   "أو كما يقول فالسفة المسيحية  
ستنتصرالقيصر وما هللا ، هللا، فإن دولة الروح حتم " . 

ومن هنا يتضح، أن المنهج البحثي في العلـم المـدني           
 العلـوم  هج البحثي فـي   على اختالف طرقه، يختلف عن المن     

 تتسم بالتوحد في المنهج، وإن اختلفت الدراسـات   الدينية التي 
 . فيه واألبحاث

خيناه في بحوثنا وتناولنا الـدين وقضـاياه        وهذا ما تو  
 . ومنها اإلسالم السياسي، موضوع هذا الكتاب

فالمسألة في العلوم اإلنسانية، أيـا كانـت ال تتصـل           
مه، أو يكـون    بالموضوع مباشرة، حتى نثبت جدواها من عد      

ختالف ، ولكنها وثيقة الصلة بمنهج البحث ومتطلبات هذا         اال
 . المنهج

كذلك، وعالقة هذا المنهج بالبيئات المختلفة من بيئـة         
ـ  . قانونية وسياسية إلى اجتماعية واقتصادية      يوالنزاع العلم

 عـن   غنـي والفلسفي من حيث الموضوع، واضح للعيـان،        
 . البيان
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ـ   أما الخالف المنهجي، ف    وسـيظل فـي     اقد كان دائم ،
 ال يشكك فـي صـحة هـذه         االعلوم والدراسات، ولكنه مطلقً   

إال مـا     تشرحها، و  والعلوم التي ،  تلك المبادئ  والنظريات أ 
 فـي   اختلف علماء السنة في الفروع المذهبية وعلماء التفسير       

 في الواقع صحيحة ألنها     وتأويالت بعض اآليات، فهي    معاني
 ة وجوهريـة، ولكنـه الخـالف       مبنية على أصـول واحـد     

 . منهج البحث في أو االختالف
شهور، فقد كـان كـل      الفلسفة م  في   كما أن االختالف  

لحقيقـة ،    اآلخر بالثرثرة والبعـد عـن ا       فريق فلسفي يرمي  
 العصور الوسطى سوى فالسفة     فديكارت ال يرى في مدرسي    

رجسون بشكليات، وهيجل يتهم ديكارت بالثرثرة الرياضية، و      
ي، والماركسيون يسخرون مـن     هيجل بأن منطقه شكل   يرمي  

 . رجسون لثرثرته األدبيةب
. حـوثهم مختلفـة   حقيقة أن هؤالء الفالسفة ميادين ب     وال

 يتصـوره   فكل منهم ينظر إلى جانب من جوانب الحقيقة كما        
نه يصف الحقيقـة نفسـها التـي        ويعتقده، فتصور كل منهم أ    

 . يخطئها سواه
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ـ       ن الحقيقـة الرياضـية،     في حين أن ديكارت يتكلم ع
رجسون عـن   كلم عن حركة المدركات النفسية، وب     وهيجل يت 
 . اإللهام

وقد كان األمر كذلك في سيرة الصديقين والقديسـين ،          
 اح هذه السير من جانب من الجوانب وافترضوا        فتناول الشر

 ال يمكن أن يكون سواها،      يأنه األمثل أو الحالة المثالية، والت     
 . قيقة تمثل الحأو التي

إال أننا نود أن نوضح أن الحقيقة الدينية ليسـت فـي            
قوالهم وأفعالهم، أو بمعنى    سيرة الصديقين والقديسين وال في أ     

 تصـور   ر ليست في السلوك الديني فحسب، بقدر ما هي        آخ
ن كـان   وإ. ل أن تكون طبيعة عمل وسـلوكيات      واعتقاد ، قب  
اذلك تعبيرا لها عنها ولزام . 

 ال يسـتطيع أن يملـك كـل         اأن أحد ومن هنا يتضح،    
 وفهـم  ة أو الدينية، سيما الفكر الدينيالحقيقة في العلوم المدني 

 بقـدر مـا هـو       الدينية أو التصريحات اإليمانية،   النصوص  
 موضوع أو علم معين، ال مجـرد        امتالك لمنهج بحث وفي   

 . حقائق مطلقة جامدة، بال فهم لفاعليتها في الحياة
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 مسـألة غيـر     لة اإليمان، فهـي   ونستثني من ذلك مسأ   
علميـة غيـر    العلمية وليست مجال بحث، ألن المسائل غير        

 . قابلة للنقد عادة
 بين أيدينا متصل بهذا كله، فهو يعـد         والموضوع الذي 

    قـديم  التـراث ال  يسـتعرض   ، إذ امن أكثر المواضيع تعقيـد
 في كثير من مظاهر     والحديث والمعاصر، كذلك يبدي الرأي    

صرة ومناحيها، سواء، سياسية، تعليمية، فكريـة       الحياة المعا 
 . وثقافية، أو اقتصادية واجتماعية

وذلك من خـالل الـدخول مباشـرة فـي القضـايا            
  تمس الموضوع من قريـب      شكاليات واألطروحات التي  واإل

 . أو بعيد
 من كتـب    هوهذا الكتاب على كثرة ما أوردنا في آخر       

 سـنوات، إال أن     ومراجع، قرأناها كلها وبحثنا فيهـا لمـدة       
 بـدأت قبـل      في جماعات اإلسالم السياسي والتـي      تجربتي

 وحتى سنوات قريبة من التسعينات ممتدة       ١٩٨١أحداث سنة   
ومتصلة، مكنتني من التعرف على أعضاء اإلسالم السياسي        

وقـد  .. من خالل الجماعات المختلفة عن كثب وعن عمـق        
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 اكنت يوم ا نشطً ا عضو ك فقد جمعنا   حداها، كذل إا في    ومؤثر
 . بين دفتي الكتاب العلم والبحث مع التجربة العميقة والطويلة

وما أتمناه أن يقرأ القارئ الكتاب على مهـل، وعلـى           
يتـه بفكـر وأعضـاء اإلسـالم السياسـي          اقدر خبرته ودر  

 الًوبالموضوع عامة، سيجد الكتاب يمثل الواقع والحقيقة تمثي       
ء بعيـدة عـن      وليس مجرد دراسات وأبحاث جوفـا      اصادقً
 . القضية

 يريد أن يأخذ فكرة عـن الموضـوع         أما القارئ الذي  
يثق بأن الكتاب يعكس معظم الواقع وكثيـر مـن جوانـب            لف

 . الحقيقة
 اطالع  وإلى الشباب أقول، لقد كانت هذه ثمرة بحث و        

 عشر سنوات أو أكثـر، فـأرجو أن         وتجارب دامت لحوالي  
متـدين والمنتمـي    هم، سيما الشـباب ال    تكون مفيدة ونافعة ل   

 . لجماعات دينية أو له نشاط ديني
وهذا الكتاب يعرض بموضوعية قضايا مختلفة ويثبت       
الكاتب لنفسه الخطأ والهوى والغفلة، فالدافع الحقيقـي مـن          

 بـه  مرضاة اهللا، فما يأتيوراء الكتاب هو نفع الناس وابتغاء     
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، ومـن   هللا، وما يأتي به من شر، فمن نفسـي        من خير فمن ا   
 . يطان، وعلى اهللا قصد السبيلالش
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 للمسلمين السياسيين التطور الفكري والتنظيمي
 المعاصرين في مصر 

 : المرجعية التاريخية •
تدرج موقف المناضلين اإلسالميين تجـاه الحكومـة        

 لظروف عديـدة فـأول مـا بـدأ مشـروع            اوالمجتمع تبع 
 ذهن السيد  في   اإلسالميين السياسيين أول ما بدأ، كان كفكرة      

 بمشـروع   ي، لينادي السلطان العثمـاني    فغانجمال الدين األ  
 . اإلسالميةالجامعة 

مين  فرض لها أن ترعى شئون المسل      تلك الجامعة التي  
 الواقع تحت الخالفة بإشـراف جمهـرة        في العالم اإلسالمي  

 . المثقفين وكبار العلماء
صاحبها، فاستدعى السلطان   وقد كلفت هذه الفكرة حياة      

ستانة، بعد أن   اآل في   سيد جمال الدين وحدد إقامته     ال العثماني
رفض السيد جمال الدين التنازل عـن الفكـرة والرضـوخ           

 . لإلنذارات السلطانية
ثم أشيع بعد ذلك أن السيد جمال الدين قد قتـل بـأمر             

 . ، في مقر تحديد إقامته باآلستانةيالسلطان العثمان
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سـتاذ  قالب جديد على يد األ     في   ثم تجددت نفس الفكرة   
 . حسن البنا، مؤسس وزعيم جماعة اإلخوان المسلمين

فقد نادى األستاذ حسن البنا من خالل جماعته بتنظـيم          
لطته من ذاته وقائده، كتنظيم     يرعى شئون المسلمين، يستمد س    

 عليهـا   امنًي ودولي، غير خاضع لسلطة الحكومة بل مه       ديني
 . باسم الدين

 وسـائر شـئون     ثم يخطط هذا التنظيم للحكم والسياسة     
 كفكرة الجامعة اإلسالمية، لم     اال أن هذه الفكرة أيض    إ، الدولة

 .يكتب لها النجاح، وإن كتب لها االنتشار والذيوع والتوارث
 الجامعـة   لمالحظ أن استخدام الدين في فكرتـي      ومن ا 

     و أيـدي  ااإلسالمية واإلخوان المسلمين، كان اسـتخدامالوجي ،
ملين عليـه، كسـلطة مسـيطرة       بمعنى استخدام الدين والعا   
 . ومشروعة وحاكمة للدولة

فلما كتب لهذا التنظيم التصفية على يد رجال البوليس          
 الكاتـب والناقـد     َلالمصرية في الستينيات، أص   والمخابرات  

 . واألديب سيد قطب للمجتمع، واتهمه بالكفر والجحود والردة
المجتمع والحكومة  فظهرت من جراء ذلك فكرة تكفير       

 .  مصطفىقيادة اإلخواني شكريب



 ١٦

 جماعـة    عن فكـر   ا مصطفى مختلفً  وكان فكر شكري  
 . اإلخوان المسلمين بعض الشيء

الستينيات وكـان   في فقد اعتقل ضمن أعضاء الجماعة  
    دقى التعذيب االضـطها   ا، وال عمره وقتها ثمانية عشر عام ،

وواجه الموت، فكانت فكرته عن تكفير المجتمع والحكومـة         
 في  معتقالت جمال عبد الناصر    في    ظروفه القاسية  ناشئة عن 

 فـي   ، سيما أنه واجه تصفيات الجماعة، فكان      ةسنه الصغير 
 . معتدل بالمرة فكره غير متزن أو

ة غريبة  د مصطفى الدين وتناوله، كعقي    فاستخدم شكري 
.. االنتشار في   في مجتمع جاهلي، ولم يؤذن لهذه العقيدة بعد       

 أحكام عصر ما قبل هجرة      ا هي هوأن األحكام المفترض تناول   
 . االختالط والتعامل مع المجتمع في  واألحكام المكية النبي

حفظ الـدين   وقد اختار هذا الحل بعد تجربته القاسية ل       
 عـن   اة، وهجر هو وجماعته المجتمع وعاشوا بعيـد       ديوالعق

والسـلطة وقتهـا هـذه      ولم تترك الحكومة    . مجتمع المدينة 
تحلم بتأسيس مجتمع مسـلم صـغير        كانت   الجماعة، والتي 

كإسالم الصحابة واألولين، وصفت هذه الجماعـة، وقتلـت         
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، وتهديد أمن الدولـة     يزعيمها بعد اتهامهم بقتل الشيخ الذهب     
 .والمجتمع، والمناداة بفكر شاذ وغريب

 :تطور الحركة •
ات، يراجت بعد ذلك فكرة اإلسالم السياسي في السبعين       

ـ       ة لمحاربـة الشـيوعيين     وساعدت عليهـا سياسـة الحكوم
 . والمتغيرات الدولية

عات وسـاعدتها   مافنشأت الجماعات اإلسالمية في الج    
 في الجامعـات    ميالحكومة أيما مساعدة، وبدأ الشباب اإلسال     

في الحركة والنشاط والعمل الديني، بتوجيه من بعض شباب         
 . ورجال األزهر الذين يحملون فكر الدعوة واإلصالح

هذه الفتـرة، وهـو التيـار        في   يتولدوكان هناك تيار    
، فسافر كثيـر مـن شـباب الجامعـات          السلفي أو الوهابي  

سـعودية،  المصرية المدنية وخريجيها إلى المملكة العربية ال      
، كورقة عمـل لإلصـالح      ليدرسوا الفكر السلفي أو الوهابي    

والدعوة، بعد أن وجدوا أن األزهر ال يستطيع القيـام بهـذا            
 . الدور

 الساحة المصرية إبان اتفاقية كامب ديفيـد        فتولد على 
 . أكثر من اتجاه ديني
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 يحاول  اه اإلخوان المسلمين القديم والذي    تجكان هناك ا  
فير أن يعيد تنظيم صفوفه بعد تصفيات الستينيات، واتجاه التك        

 انتشر بعد ذيوع أمر شكري مصطفى واإلفـراج عـن           الذي
مصـر، وهـو      في ثم االتجاه الوليد  ..  أعضاء جامعته  باقي

، ثم خـالف ذلـك مجموعـة مـن     ي أو الوهاب  التيار السلفي 
 خبرات وتجارب   ين كانوا ذو  إنتماء و بال ا المشايخ والوعاظ   

هم ربمـا   نمجال الدعوة اإلسالمية، البعض م     في   وعلم ثري 
 . كان بانتماء لجماعة اإلخوان المسلمين

 هـذه   أن الحكومة المصـرية بعـد معرفـة رأي        إال  
تهـا  اارضة التفاقية كامب ديفيد وبدايـة معاد      االتجاهات المع 

ومعارضتها الصريحة للسياسة الخارجية للدولة، عملت على       
السياسة  في   تصفية هذه االتجاهات وإيقاف الوعاظ المتكلمين     

 باعتقال  ١٩٨١فكانت قرارات سنة    . المصرية والمنددين لها  
 . الرموز والقيادات الدينية

عال الحرب صريحة    باشت ايذانًكانت قرارات االعتقال إ   
 الجهـاد   بين الحكومة واإلسالميين سيما من خالل تنظيمـي       

 . والجماعة اإلسالمية
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جوهره عـن فكـر      في   وفكر تنظيم الجهاد ال يختلف    
 من حيث األصـول      اإلخوان المسلمين والتيار السلفي    جماعة

 علـى   ه يركز على أن الجهاد هو ما ينبغـي        والجوهر، إال أن  
حلة الراهنة، سيما أنه كان يكفر الحاكم وال        المسلمين في المر  

 مـن   الًيكفر المجتمع ، ويرى هذا الفكر أن الجهاد يكون أو         
كين للدين ينبغي أن يكون     الداخل وللداخل على اعتبار أن التم     

ــي ــتوى المحل ــى المس ــدولي الً أوعل ــتوى ال ــم المس   ث
 . ا ثانيوالخارجي

 ومن المالحظ أن األساس الفكـري الـديني لمعظـم         
تب واحدة لكن    نهجه من مراجع وك    التيارات اإلسالمية يستقي  

 بفهم مختلف بعض الشيء، فنشأت الجماعات المختلفة التـي        
 . تعكس الفهم المختلف لمصدرين وحيدين وهما الكتاب والسنة

 تشبع احتياج معين    كما نشأت الجماعات المختلفة التي    
مصر على مختلف صـورهم وطبيعـتهم        في   لدى المتدينين 

يد عن حقيقة وجوهر الدين     وهذا االحتياج كما سنذكر أغلبه بع     
 .  السمح الحنيفاإلسالمي

ويتناقل هذا الفكر عبر المساجد وأمـاكن التجمعـات         
الشبابية حتى على مستوى األندية االجتماعية والجامعـات،        
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وبكافة طرق   والفتوى، ذلك يتناول ويدعم عبر العمل السري     ك
تفاق سري غير مكتوب أو معلـن       وبين المعظم ا   االتصال ، 

 نظام الحكم وشكل الدولة ونمط المجتمع       بضرورة تغيير عنه  
 . وأنظمته
 : العمل التنظيمي •

انقسم اإلسالميون إلى قسمين، القسم األول، يدعو إلى        
 وليس له من عمل سوى      –  فكر اإلسالم السياسي   –هذا الفكر   

يتشح هذا  خه في العقل، و   األذهان وترسي  في   بلورة هذا الفكر  
 اإلصالح للمجتمع عن طريـق السـلم والـدعوة          القسم بزي 

األمور الحاكميـة والسياسـية،      في   بالحسنى، وعدم الخوض  
العمل اإلسالمي   في    أو استراتيجية للدعوة   اوهذا يعتبر تكتيكً  

 . السياسي
 يطبق فكـر ومبـادئ      يوالقسم الثاني، هو الجانب الذ    

هاد، والخروج عن   القسم األول، وذلك عن طريق فرضية الج      
لكال  الحاكم والسلطة المنظمة للدولة بالفعل والعمل والقول، و       

القسمين نظام عمل وأشخاص يتفقوا بطبيعتهم مع ما يقومون         
 . به من نشاط
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    ـ     ففكر اإلسالم السياسي يرفض دائم اا النظام القـائم أي 
مط االجتمـاعي واالقتصـادي     كان، ويرفض بـالطبع الـن     

 . على هذا النظام المترتب والسياسي
 هم مـن قبـل     م ويـتم تغريـر     من الشباب ت   اإن كثير

باسم الدين، والحـل اإلسـالمي      . جماعات اإلسالم السياسي  
عـالم الـوهم والحقـد       في   .. ليس بعده حل وهلم جرا     الذي

 . المتمرد
مسـاراتهم   فـي    فهم يستغلون قوى الشباب والـتحكم     

لصالح جماعة مـن الجماعـات، أو حتـى شـخص مـن             
 .  بسوء طوية وأخرى بحسن نيةاخاص، أحيانًاألش

 والسياسة على مسـتوى     إن الخوض في قضايا الحكم    
 البد من أن يتوافر فيه جانب كبيـر       العمل الوطني أو الشعبي   

 من العلم، والكفاءة والخبرة ال يتوافر لمعظم أو كل القـائمين          
 .  عن األتباع واألعضاءالً، فضالسياسيحقل اإلسالم في 

لرشيد والثقافة هما نوع مـن إسـقاط العلـم           ا فالوعي
اته من  ي، بكل مالبساته ومتناقض   والخبرة على الواقع المصر   

 . يريأجل هذا النوع من التغ
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 معروفة  تغيير واإلصالح المطلوبة، ليست هي    فعملية ال 
ـ          ل هـي  الدين واألحكام الشرعية من كتب التراث فحسب، ب

لناحية االجتماعية   من ا   معرفة الواقع المصري والعالمي    اأيض
ـ    يطالـب بـه     يتغييـر الـذ   ة، ألن ال  يواالقتصادية والسياس

 . الواقعنما هو تغيير لهذا اإلسالميون إ
فالعملية اإلصالحية أو االنقالبية األيديولوجية البـد أن     

الءم مـع   تتسم بعنصر الواقع والمثال والتنسيق بينهما بما يت       
رات والـدجل   مكانيات ومعطيات الظروف، ال مجرد الشعا     اإل

 . واألوهام
 عرجاء، معتمدة على عـالم      فالنظرية اإلسالمية تمشي  

المثال وهو كتب التراث واألصول مع عـدم إدراك لطبيعـة        
 سـوف يغيـر     يالعصر والظروف واألشخاص، وكأن الـذ     

 . الواقع مجرد الكتب الصفراء وقراءتها
بالطبع ال ، فكان هناك سوء الفهم حتى على مسـتوى           

ث والكتب الصفراء، وكانت العمالة وسوء النيـة        العلم والبح 
   العمـل   في    على ذلك، العشوائية   واالستغالل، ثم بالطبع بناء
 . والفكر والحركة اإلسالمية
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ير من الخطل والزيغ والبلبلة      يبرر لنا الكث   األمر الذي 
ثـم  .  والمنتمون إليـه   ياسي يعيشها أعضاء اإلسالم الس    التي
 . نقلوه بعد ذلك إلى اآلخريين

        اوسوف نحاول أن نطرح على أوراق هذا الكتاب كثير 
 تجاوزت عشر سنوات، بين     هذا المجال والتي   في   من خبرتنا 

ة والبحـث واالطـالع   ي أو القـراء  أو الفرد  يالعمل الجماع 
 مع التردد والتنقل بـين      والممارسة ألعمال اإلسالم السياسي   

ـ     اق  كتابـة وتوزيـع األور     االمشايخ ودروس الوعظ وأحيانً
 . واألبحاث الدينية

وا  للشباب، ليبـدء   ا خصوص  بذاك خبرتي وعلمي   الًناق
من حيث انتهينا ويتجاوزوا سنين األلم والمعانـاة والحيـرة          

 . وإضاعة الوقت والجهد
بعـاد   األ – إن شـاء اهللا      –الكتـاب    في   وسوف نبسط 

 فيهـا ومـن      يتحرك اعية واالقتصادية التي  السياسية واالجتم 
ـ       السياسي خاللها اإلسالم  ات  وأعضاؤه، مع مفارقـة للنزع

التطهيرية المثالية، وسوف نحكي تجربتنا المتواضعة التي قد        
 . مينتهتكون ثرية لكثير من الم

 *** 
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 السقوط على طريق الدعوة 
 خوان والدعوة اإل •

منذ بداية عهد تصفية حركة اإلخوان المسـلمين عـام          
وا فـي    بـدء  جون جمال عبد الناصر، والدعاة    س في   ١٩٥٤

 . التساقط على الطريق
فقد عانى الدعاة من المذلة والتشريد لهـم وألسـرهم          
الكثير، بل وفوق المحتمل مما يظهر لنا سبب وخلفية العنف          

، ا دائم تؤخذ من الجانب اإلسالمي    يومة الت والهجوم ضد الحك  
  بالطبع نتيجة ثـارات وبغضـاء قـد تكـون متبادلـة،          يفه

 . ي الناصرأو تولدت أثناء الحكم
كان الدعاة وإخوان األمس على النقيض من غـرض         

 وبالمثل كانت الحكومة تحارب هذا االتجـاه        االحكومة دائم ،
بكل ما أوتيت من قوة، وقـد اختلطـت األوراق وتطـورت            
الحركة، فليس من الصحيح االعتقاد بأن إخوان األمس هـم          

ن  ع الً حكومة اليوم، فض   إخوان اليوم، وال حكومة أمس هي     
 .طبيعة الصراع
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 الناصر من ناحية    فشخصية الرئيس الراحل جمال عبد    
 كانت شخصية حاكمة مسيطرة قوية      تحليلها السياسي والنفسي  

، فلم يكن هناك أدنـى      الًالشكيمة، ال ترضى بغير ما تراه بدي      
 . نوع من أنواع الحرية

ومن المعروف أن كثير من المعارضين للحكم في ذلك         
وعيين والمستغربين، قد القـوا العـذاب       الوقت حتى من الشي   

اوالهوان شأنهم شأن اإلخوان المسلمين تمام . 
كانت هذه طبيعة مرحلة وطبيعة شخصية الحاكم فـي         

استثمار رصيد الماضـي     في   ذلك الوقت، فأخذ إخوان اليوم    
 . رض الواقعأ في يءلكسب قاعدة شعبية على ال ش

ـ  وأخذوا بالمكر والحيلة على محاولة إسقاط      ي  الماض
 . كل شيء في على الحاضر، والحاضر غير الماضي

الماضي الحـرب مـع إسـرائيل، والحكـم          في   كان
، ودولـة البـوليس     شمولي، والنظام االشتراكي الناصـري    ال

 . والمخابرات
 -أين هذا كله من اليوم، وقد أوشك الصراع العربـى         

 على اتخاذ شكل جديد ال يفترض فيه الحـرب          – يئيلااإلسر
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حة، وبداية عصر األحزاب والتعددية الحزبية، ونظـام        باألسل
 . االقتصاد الحر أو الخصخصة

وكل هذه تطورات من شأنها إحداث تغييرات اجتماعية        
 قد اختلف وبالطبع شخصية الحـاكم   قيمية كبيرة، كل شيء   و

 عن الراحل جمال عبد الناصر، بل إن        ا جذري امختلفة اختالفً 
   عن إخـوان األمـس وبـالطبع        اإخوان اليوم مختلفون أيض

 . األعضاء والكوادر
 حـاولوا   – أى األخـوان المسـلمين       –ولكنهم بالطبع   

 في  التدليس على الشعب بإفهامهم أن الصراع اليوم كما كان        
 والظلم والظالم، بمحاوالت لبعث    ، بين الحق والنور      الماضي

 يعكس طبيعة وظـروف     فكر األستاذ سيد قطب وغيره، الذي     
ـ     اانتهت تمام مرحلة خاصة    ـ  الً، وقد فشلوا اليوم فش ا ذريع، 

ـ  الستفراغ الجماعة، من مضـمون دينـي        بعـد أن    ي سياس
يج أو أوروبا   لدول الخ  في   اغتربت كوادر هذه الجماعة سواء    

 عن األمن واألمان وحياة أفضل، ولم يبق غير         اوأمريكا بحثً 
سوى التشدق والتكسب على حسـاب      أناس ليس لهم من دور      

 واستخدام بعض األفكـار     عة وتاريخها الوضيء  ماضي الجما 
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 تعبت مـن أجلـه      يبعد إفراغها وتجريدها من مضمونها الت     
 . وأثنائه

وظاهرة اإلسالم السياسي، ظـاهرة تفـرض نفسـها         
ذن اهللا وتعتمل فـي كيـان       ومستمرة مع األجيال وستستمر بإ    

طالما بحثت هـذه  ل غير ذلك، فو الوعين رأى مزيف األمة، وإ 
وتأخذها قوة دفـع     وية لها، تدافع بها عن نفسها،     األمة عن ه  

لـك  ذاتية لها، لتحقيق كيانها ودورها كأمة إسالمية رائدة وذ        
 كانت   الدينية التي  – القومية   بعد سقوط هيبتها بسقوط الرابطة    

 . ١٩٢٤نهيار الخالفة العثمانية سنة لها قبل سقوط وا
والدولة العربية خلق نوع من      ما حاولت مصر   افكثير 

الوحدة أو الرابطة القومية ، سيما بعد عصر الثورات العربية          
 .يل االستقالل من المستعمر األجنبيون

فكم من المشاريع القومية قد طرحت علـى السـاحة          
أخرى بين الـدول     و ،العربية، من وحدة بين مصر وسوريا،       

شـكل   في   العربية الشقيقة بعضها البعض وأخرى مع مصر      
 . ي، أو اقتصادي وعلميتنسيق سياسي ودبلوماس
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التطلع واالستشـراف، نحـو      في   وأخذ الوعي الشعبي  
ط الخالفة ودخـول المسـتعمر      وحدة يحلم بها منذ زمن سقو     

 . الدول العربيةاألجنبي
فطرحت فكرة القومية العربية وكان الحلـم بـالزعيم         

شخص الراحل جمال    في    المتمثل ي العرب يالمخلص والوطن 
 أشكال من   ي الوطني  ساحة الوع  عبد الناصر، ثم طفت على    

يدة، آخرها مشـروع اليسـار      الرؤى السياسية والثقافية العد   
ع االستغرابية، وظل مشـرو     باالشتراكية و  ا مرور اإلسالمي

نه شئنا  اإلسالم السياسي على هامش الوعي القومي ، رغم أ        
 . أم أبينا يفرض وجوده ويطرح قضاياه وإشكاالته

 : والتطرفالبعث اإلسالمي •
ات تم البعث اإلسالمي السياسي     ي منتصف السبعين  وفي

ماعـة  من جديد على يد تنظيمين متطرفين، وهما تنظـيم ج         
 مصطفى، واآلخر على يـد      التفكير والهجرة على يد شكري    

 . صالح سرية المعروف بتنظيم الفنية العسكرية
لقضاء علـى تنظـيم     نه كلما يتم ا   وأصبح من الثابت أ   

 آخر، ومن نفس    دينيعلى يد تنظيم     سياسي، يتم البعث     ديني
 . الفكر واالتجاه
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ولم يصبح أمام الحكومة وبعض المفكرين المستنيرين       
 الفكر  ذة الجامعات المهتمين إال أن يبدءوا في طرح هذا        وأسات

المنتديات العلمية والخاصة، تارة لمحاولة البحث       في   وتداوله
 . لمشاركةا أخرى لوالفهم واالطالع، وأخرى للتقويم، وأحيانً

ـ     وكانت طرق   مشـروع   –ع  ور الطرح ألفكـار المش
 في البداية غير جادة أو غير علمية سـيما          -اإلسالم السياسي 

من يتناولون هذا المشروع بالدراسة والبحث ليسوا من أهلـه          
مـام المهتمـين علـى      أولكن سرعان ما تكشف     ، أو متبنيه 

 مـن    ملتو، له أكثر   اختالف انتماءاتهم ، أن المشروع معقد،     
 . كثر من منهجبعد ويتناول بأكثر من طريقة، ويبحث بأ

فعمل أهل الخبرة على البحث واالطالع ، وبدأت فرق         
 المتخصص في التحرك، وكذلك قوافل الـدعاة        يالعمل البحث 

 . االجتماعيين والنفسيين وغيرهم
مستوى  على   نا إثباته أن فكر اإلسالم السياسي     وما يعني 

مـا  التنـاول، أ   فـي     له طريقة  علميالفكر المجرد والبحث ال   
 طريقة أخـرى،    اإلسالم السياسي على مستوى الجماعات فله     

 من منطلق العلوم اإلنسانية والبيئية فلـه        أما اإلسالم السياسي  
 . طريقة ثالثة أخرى
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 لفكـر    الممثل الحقيقـي   ت الدينية ليست هي   فالجماعا
هذا اإلسالم السياسي، فكثير من هذه الجماعات ال يفهم أصل          

ـ  ان حاولوا ذلك دائم   إالفكر وال أبجدياته و    ال تقبـل    ا، ودائم 
 . طبيعتهم الخاصة الفهم

فهـم اإلسـالميين     في   يتضح ذلك من خالل أخطاء     و
السياسيين أو سوء نية في مسائل تتعلق بالحكم، السياسة، كل          

االدولة، والنظام عموم . 
ت ياسيين والحكوما واستمر الصراع بين اإلسالميين الس    

 .  السنين وتفاقمالعربية على مر
 .طبيعة المسلم •

 من خير وفضـيلة     ومع ما يدعو إليه الفكر اإلسالمي     
وأخالق وعدالة، ظهرت من جانب األعضاء على مسـتوى         

نتهازية واالستغاللية للدين من أجل مصالح أغلبها       الحركة، اال 
 . التنظيم في  ومن أجل مراكز قياديةمادي

ظهـرت محـاوالت    للكـوادر،    يوعلى المستوى التال  
ة عمـل مناسـبة وطريقـة       يجاد فرص عديدة لالرتزاق، وإل  

عن  للعمل بالدول العربية، وذلك بالطبع       ا وأحيانً للزواج أسهل 
 . طريق العمل الديني والدعوة من خالل العمل الجماعي
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ستخدام الدين كطريقة ليست لعبادة اهللا وحده، بـل         أي ا 
 قاسية أو إلثبـات     وفظل ظر  في   كحل أخير لمجرد العيش   

 .  أو كليهماالذات بشكل مادي أو معنوي
ول فقد كانت فرصـة لإلخـراج       أما على مستوى العق   

 للذات والسيطرة والتنافس على الـتحكم واإلمـارة         المسرحي
والتحزب والتجمع، وكذلك رغبة فـي الظهـور والشـهرة          

 . واالرتفاع بالوضع االجتماعى
مـين، فكـان    وعلى مستوى صغار األعضـاء والمنت     

زمـة  بر عن األزمات المعاصرة فـي مصـر وأ        االنتماء يع 
الحضارة، وعدم اإلدراك للواقع وثقافـة األزمـة، وأزمـة          
الثقافة، وكثير مما تتولى كتابتـه أقـالم الكتـاب الـوطنيين          

 . المحاربين لهذا التيار، بالقلم والعقل والحكمة
 سالمية في الوطن العربـي    الحركة اإل والمتتبع لتاريخ   

ظـل   فـي     من الحركات الدينيـة    بتداءالعصر الحديث ا  في  
الخالفة العثمانية كالحركة السنوسية أو الوهابية أو المهديـة،         

 كفكر، ثم يعمل هذا الفكر على       الًيجد أن الدعوة كانت تبدأ أو     
الصدام بالواقع من قبـل      اقيه، وأخير ناالنتشار من خالل معت   

ر، ثـم االصـطدام بـين        والمنتمين لهذا الفك   الًاألعضاء أو 
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ـ       والجديـد  .  كـان  االمنتمين للفكر وطبيعة النظام والنظام أي
 . االصطدام بين أصحاب هذه الفكر وبعضهم البعض

وهذا االصطدام أقرب برهان على زيغ وأهواء أعضاء        
كثير مـن    في   اإلسالم السياسي، فهم على الرغم من توحدهم      

تاب والسنة وموقفهم   هم بالك وارتياد المساجد ومنادات  . العادات
 الموحد ضد النظام وزعمهم أنهم يتمسكون بالكتاب        السياسي

المشـرفة، يصـطدمون ببعضـهم       والسنة   –القرآن الكريم   
 .  بالسنج والجنازيراالبعض ويتراشقون بالكالم وأحيانً

إن كان هذا على مستوى األعضاء بعضـهم الـبعض          
نتخابـات   علـى ا   الًلمجرد خالفات ليست دينية فقد تكون مث      

إحدى الجامعات بين جماعة دينية وجماعة       في   اتحاد الطالب 
 ..أخرى، أو نفس الجماعة وتختلف على من يمثلها وهلم جرا

 من هم    مع فكيف سيكون الخالف والكراهية والمعاملة    
 .  من ليس منهم وعلى طريقتهميأ! ليسوا من الجماعات؟

حراف وشطط أغلب هذه    نمدى ا إن هذا بالطبع يعكس     
  المعـروف بالتقيـة    لجماعات مع أخذهم بالمبـدإ الشـيعي      ا

هار الحق خشـية    اة وهو عدم إظ    المعروف بالمدار   أو السني 
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 إال للمفـاهيم    خطر أو بالء، وكل ذلك ال لشـيء        في   الوقوع
 . الخاطئة في أذهانهم وظنونهم

 مما يظنون، فهو لـيس      وفكر اإلسالم السياسي، بريء   
سواء بين الفرد ونفسـه       نوع من الصراعات   على أي  اقائم ، 

         الفـرد   اأو بين الفرد وأسرته، أو الفرد ومجتمعـه وأخيـر 
 والنظام

ولكن ما نراه اليوم هو الخالف والصراع علـى كـل           
 . المستويات وعلى كل الجبهات وبال قضية تذكر لكل ذلك

مما يعكس الطبيعة النفسية والفكرية المضطربة لكثير       
ه ي لم ينشئ   اإلسالم السياس  من أعضاء هذه الجماعات إن فكر     

 مفكـرون   بل وقبل كل شيء   . فاضل ومثقفون فحسب  رجال أ 
يعتبـرون فلـذة كبـد      متجردون ومخلصون على حد سواء      

وضمير األمة، ثم شاء لهذا الفكر أن يتـداول وينتشـر فـي            
فق بطبيعتها معه، ولكن منشأ     وتت) تفهمه وتعيه (أوساط معينة   

 طفيلية، وشخصيات هالمية    ه عقول ت أن هذا الفكر تناول    الخطإ
 .  عن المواهبالًهزيلة وهزلية بال إمكانيات وموارد فض

غ، أو عملية   ولته على أنه ألعوبة، أو ملء لوقت فرا       تنا
 استثمارية ، أو أى شيء غيـر الجديـد وااللتـزام وبـاقي            
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ا  يكون حكـر   باته، كنوع من أنواع الفكر الراقي والذي      متطل
ا على الصفوةدائم . 

 . لوجياو الخلط بين اإلسالم كعقيدة واإلسالم كأيديكما تم
 اإلسـالم   إن معظم اإلسالميين السياسيين ال يعرفـوا      

 وسنة وأحكام، فكيف يدافعون     كعقيدة وفرائض وعلم شرعي   
عنه وينادون به كأيديولوجيا، أى طريقـة ونهـج لتنسـيق           

ـ   كافة مناحيـه وأ    في   المجتمع ة واقتصـادية   ينظمتـه، سياس
 . خالفهواجتماعية، و

 على أساس   المبنيغير  ومن هنا بداية الفكر العشوائي،      
ـ  - اإلسالم السياسي  – عن كونه    الًواحد، فض  ـ  ب يتطل ا أسس 

 . عديدة
أصـول   في   وكم يفرط هؤالء اإلسالميون السياسيون    

 وراء السياسة والتكتيك والحركة والدعوة تاركين       ادينهم جري 
 على حقيقتها،    هي  المشرفة كما   بيالقرآن الكريم وسنة الن   

معتمدين على فهم عالم أو أمير أو مرشد أو واعظ الجماعـة            
 .  ومن هنا تبدأ النكباتفهم كل شيء في ويعتمدون عليه

 *** 
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 نماذج وحاالت بشرية على الطريق
 : مع األعضاء •

متنافرة ومتباينـة   والنماذج والحاالت البشرية متعددة و    
مختلفـة ونـوازع    الت   نماذج جمعتها حا   فهي. على الطريق 

ع واحـد، وهـو التـدين       الطلب واإلشبا  مختلفة، ولكن مجال  
 دافع من الدوافع وليس شريطة ذلك التدين        والعمل الديني ألي  

 . لذات التدين في أغلب األحيان
 طالمـا ظلـم     هذا التدين وذلك العمل الديني، والـذي      
 فـي   ت، وهي وحيف عليه بواسطة تلك النماذج وهذه الحاال      

ة انعكاسات لظواهر ومكونـات أفرزتهـا الظـروف         الحقيق
 .  ال تخفى على أحدمصر، والتي في وطبيعة الحياة

 فهم كشباب وكمواطنين ال زالوا بعد يشقون طـريقهم        
 فـي   ظل ظروف صعبة ومتقلبة مع غياب للرؤية وتهويم       في  

أول السير المثالية    في    الطريق فيغلب على مرتادي  . البصيرة
 . واقعة للفرطة المجانبالم

ـ   ترفض الواقع، وهي  التي  ك المثالية   تل ع  ترفض الواق
 وتجاريه، مع ما يتطلبه مـن       ألنها تارة ال تستطيع أن تحاكيه     
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خبرات ومؤهالت ومقدرة وشروط موضوعية تكون محـل        
، وتارة أخرى لعدم النضوج     الموافقة والتكيف على هذا الواقع    

تكوين فلسفة  واكتمال الخبرة والعلم والتثقيف الذين من شأنهم        
ـ         مـع نفسـه     اعامة للحياة، يعيش اإلنسان من خاللها متوافقً

 .  ترعى مصالحهيومجتمعه والحكومة الت
  أهم وأكبر العوامل والحاالت التـي      وعدم النضوج من  

وهو في الحقيقة السبب    . يةالبدا في    الطريق مرتادي في   تشيع
 . مجانبة الواقع   وراء المثالية المفرطة والرئيسي

 ما هـو  االممكن أن يكون عدم النضوج ليس غالب ومن  
عضاء اإلسـالم السياسـي والجماعـات       شائع لحداثة سن أ   

الحاالت كثير من    في   الدينية، وقلة خبراتهم وثقافتهم، بل هو     
لشخصية للعضـو، يظـل بهـا وال        يكون سمة من السمات ا    

 .  طيلة حياتهتفارقه
 أكبـر   والحياة العاطفية والعالقة مع الجنس اآلخر من      
 . األمثلة الموضحة على هذه السطحية وعدم النضوج

فكثير منهم ينظر إلى المرأة نظرة بدائية أو عشوائية،         
 مـن نـوع     اتعكس فكر مريض ونفسية معقدة أو تعكس كبتً       

 . خاص وعدم خبرة
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 وجود عالقة مع الجنس اآلخر من أي نوع وفـي           إن
نه أن يأخذ   عراف العريقة، من شأ   إطار العادات والتقاليد واأل   

بيد هؤالء إلى مرحلة من االتزان واالعتدال ال يجدونه بغير          
 . ذلك

صـف  منت فـي    وقد كان أعضـاء الجماعـة الدينيـة       
 . الجامعات المصرية في السبعينيات يأخذون بهذا المبدإ

ذلك الوقت يقيمـون عالقـات       في   فكان هؤالء الشباب  
ـ زمالة وصداقة مع زميالتهم بالجامعة، فكانوا أكثـر           ااتزانً

 ـ   العمل الديني ا في   وعقالنية ونضج ت السـمة   ، وبالطبع كان
 المواضيع الدينية والثقافية العامـة،      الغالبة لهذه العالقات هي   

 . فكانت مجرد عالقات بريئة
وعلى الوجه اآلخر كان أعضـاء بعـض الجماعـات     

  على ذلك أو المعاصرة، تأخـذ بمبـدإ        الدينية األخرى التالية  
 نوع من أنـواع     حتكاك بالجنس اآلخر بأي   ت وعدم اال  التزم

المعرفة أو الزمالة وهذا النوع مـن الجماعـات ذو جـذور            
 . ذلك الوقت في واتصال بفكر جماعة التكفير والهجرة

فكان منهم التزمت والترفع والحياد عن طبيعة الـدين         
بل وطبيعة الحياة، ونحن ال نبيح االختالط بين الجنسين ولكن          
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شـرع الحنيـف مـن االحتكـاك الطبيعـي          النبيح ما أباحه    
 تفرضه الظروف، ومما ال شـك       الحياة والتي  في   الضروري

ة مشاكل ال حصر لها، شأنها شـأن        فيه أن هذه الحاالت وليد    
 . شريحة من الطبقة المتوسطةأي

الكثير بعد غياب الحكم     تكونت وعانت    هذه الطبقة التي  
، وتعكـس   والحكم الساداتي ، وبداية عصر االنفتاح     الناصري

هذه الطبقة وتلك الشريحة من أعضـاء الجماعـات الدينيـة           
الكثير من المركبات غير البسيطة يعبـر عنهـا األعضـاء،           

 بخوض غمار الدين 
والقضايا السياسية وهي في الحقيقة تعكس مشاكل من        

 . نوع آخر ال عالقة لها بالدين أو بالسياسة
عـاني  التـي ي  ، ومن هذه المشاكل المشكلة االقتصادية    

منها معظم أعضاء الجماعات الدينية حيث إنهم شـباب فـي           
بداية طريقهم وحياتهم ولم يستقروا بعد في عمـل ومسـتقبل           

 . حياة
ومنها المشكلة االجتماعية، من حيث صعوبة االرتباط       
بالجنس اآلخر والزواج وطبيعة الصراع الـذي تولـد فـي           

يات بسبب  المجتمع على المستوى االجتماعي في بداية السبعين      



 ٣٩

ومنها . االنفتاح وانقالب الهرم االجتماعي وتأخر سن الزواج      
مشكلة التعليم، حيث إنه تعليم ال يحقق المضمون االجتماعي         

 . واالقتصادي لذويه، كما كان في العصر الناصري
وهناك مشاكل البيئة والتنشئة، من حيث انهيار القيم في         

لراسـخة مـن    األسرة، وغياب شمس المبادئ واألخالقيات ا     
 . المجتمع عموما

كل هذه العوامل وغيرها، تضع العضو مرتـاد هـذا          
 في وضع حرج، وفي أزمات      – اإلسالم  السياسي     –المجال  

إنسانية يلجأ من خاللها بكل ما أوتي من قوة نحو التجمعـات        
والعمل الديني على أن يجد لها حالً أو هكذا يتصورون فـي            

ا كانتالجماعة التي ينتمي إليها، أي . 
فجماعات اإلسالم السياسي في مصـر اآلن، تتـاجر         
بالشعارات الجوفاء وتزايد على معاناة الشعب باسـم الـدين          
كورقة أخيرة لمصداقيتها ووجودها المرجو على ساحة العمل        

وذلك ألغراض نبسط منها قدر اإلمكان فـي هـذا          . السياسي
وذلـك  الكتاب، أهمها الوجود على ساحة السياسة والحكـم،         

لمجرد مصالح للقائمين على العمل السياسـي الـديني فـي           
مصر، وربما لمصالح خارجية تتصل بالعمالة والدول التي ال         
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تريد االستقرار لمصر، أما الشائع فهو الكسب المادي عـن          
طريق احتكار توزيع أموال الصدقات والزكاة وطبع الكتـب         

ـ          ال والرسائل العلمية وجمع التبرعات وغيـره مـن األعم
والنماذج في الجماعات الدينية مختلفة ومتباينة إال أنه يشـيع          

 . فيها عدة نماذج تكاد تتكرر في كل جماعة دينية في مصر
 : نماذج من األعضاء •

 . من هذه النماذج، نموذج المتمرد الغاضب
المتمرد الغاضب، يكون ساخطًا على األوضاع كلهـا        

هو شخصيا في   من سياسية الجتماعية القتصادية، ألوضاعه      
معيشته ومستقبله وحاضره وربما هذا هو أسـاس السـخط          

 . والتمرد
وهذا الغاضب والمتمرد ينخرط في سـلك الجماعـات      
الدينية ، ليأخذ من السلك الديني طريقة في التنفيس عن هـذا            
الغضب والتعبير عن هذا التمرد مع رغبة في تغييـر كـل            

 والتسامي على   .شيء عن طريق تعاليم الدين كما يتصورها      
 . كل األوضاع التي ال يرتضيها

وسرعان ما تنفك حدة هذا الغضب والتمـرد بتحسـن          
الوضع االجتماعي العام لهذا التمرد سواء بالعمل أو التخرج         
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في الجامعة، أو الزواج أو كلها جميعا ، أما إذا لـم يتحسـن              
الوضع االجتماعي للمتمرد الغاضب فإنه يقدم على أعمال من         

ا أن تمس األمن العام أو أمن الدولـة أقلهـا التطـرف             شأنه
 . والتحريض على الحكم

 . النموذج الثاني األكثر شيوعا، هو نموذج منغلق الذهن
المنغلق الذهن غير قابل للفهم والمناقشة في البديهيات        
والمنطقيات المتعلقة بالحياة والدين والفلسـفة العامـة التـي          

 . تفرضها طبيعة الظروف
نموذج جامد، غير مرن، حتـى فـي تصـرفاته          فهو  

وسلوكه وأغلب منغلقي الذهن من عادي الذكاء أو متوسطيه،         
فيندر وجود مستوى ذكاء عاٍل مـع انغـالق فـي الـذهن             

 . والمفاهيم
ويكون هؤالء من المرضى عـنهم فـي الجماعـات          
عموما، ألنهم ينفذون اآلراء واألفكار الدينية للرواد والكوادر        

ة، ويسلكون نهج الجماعة بحرفية غريبة فيعـدون        بال مناقش 
ذلك في الجماعة إيمانًا وتسليما هللا سبحانه تعالى، وما هو في           
الحقيقة إال انقياد منهزم لسلطة دينية في الغالب ال تتقـي اهللا            
في الدين والمجتمع حق التقوى، أما النمـوذج الثالـث فهـو            
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ا، ألنـه ال    السلبي يكـون سـلبي    . نموذج السلبي الشخصاني  
يشارك في أي عمل من أعمال الجماعة حتى لو كان مقتنعـا            
به، وهو شخصاني أي إنسان برجـوازي ال يفكـر إال فـي             
نفسه، وتكون فكرة الجماعة والعمل الديني بالنسبة له، عبارة         
عن عملية استثمارية ليحسن بها وضعه إن أمكن، أيـا كـان      

لتـدين والمتـدينين    هذا الوضع، محاوالً أن يستغل الـدين وا       
عموما لصالحه كلما أمكن ذلك، فإن كان هناك أوراق توزع          
وتطبع للطبلة يستفيد منها، وإن كان هناك معونـات ماديـة           

 ...يستفيد منها وهكذا
ويكون جل هم السلبي الشخصاني هو االسـتفادة مـن          
الجماعة بأي شكل وال يعنيه ما تقوم به من نشاط أو تقدم من             

 . فكر
قيقة النماذج السيئة أكثر بكثير مـن النمـاذج         وفي الح 

الحسنة ولكن ال يفوتني أن أذكر نموذجا على مستوى الرواد          
والكوادر اجتمعت فيه كثير من الصفات اإليجابية التي ينجح         

 . بها أي عمل جماعي في أي مجتمع
هذا النموذج على قدر عاٍل من األمانة وإنكار الـذات،          

 وتكامل في االنفعاالت ، مع يقظة       والتكامل الخلقي مع نضوج   
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في مواجهة الواقع، وتعقل ووضوح في التفكيـر، واتـزان          
وتحرر من التعصب، مع اعتداد بالنفس واكتفاء ذاتي لمطالب         

 . الحياة المختلفة
وقد كان تقدير القيم من هذا النموذج، وفهم المثل العليا          
 مع المحافظة على النظام في كل شيء، من أكبـر األسـباب           

لنجاحه على مستوى الحركة والدعوة الدينية الرشيدة الخالية        
 . من التعصب والتطرف

كذلك فقد كان من شأن االستقرار المكاني والعـاطفي،         
واالجتماعي، والمادي، لهذا النموذج أكبر أثر فـي ظهـور          
الحقيقة الدينية وتفشيها في هذه األجواء المعقدة الغريبة وهذا         

 . ل الندرةالنموذج يذكر على سبي
فسرعان ما يعجز وتعجز النماذج الجيدة المخلصة عن        
 العمل في أجواء، ال يشوبها إال العجز والنقص والحرمـان،          
أو التمرد والسخط والثورة، مع كثير من االبتـذال والـدجل           

 . والرياء
ونحن إذ نذكر بعضا من النماذج والحاالت البشرية في         

حة من المجتمع منتشرة    جماعات اإلسالم السياسي نذكر شري    
 . ومتفشية فيه
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 . والغريب أن الكل يعتبر الدين تركة خاصة به
فليس له ضوابط علمية أو عملية أو أدبية كي يكـون           

فمـا إن يقـرأ عضـو اإلسـالم         . العمل الديني سليما ومقننًا   
السياسي كتابا، أو يستمع إلى درس من الـدروس، ويتـأثر           

 . أ في أن يتصرف كداعيةلشيء في نفسه خاص به، حتى يبد
واألغرب من ذلك، أن هناك جماعة تعمل في مصـر          
تهمل العلم الشرعي الديني تماما، وليس لها من عمل سـوى           
أن تحرض الناس على تـرك أعمـالهم وشـئونهم الدينيـة            
والدنيوية واالعتكاف في المساجد لمجرد الكالم فـي الـدين          

طريقة المثلـى   والمأكل والمشرب على اعتبار أن هذه هي ال       
للدعوة، بال أدنى ضوابط شرعية لما يقومون به من عمـل،           
وبالطبع تدعي أنها من جماعـات السـنة والـدين، و هـي             
جماعات جل جهدها هو الكالم وما إن يتكلم الواحـد مـنهم،            
حتى ال نجد فيه سوى الالمعنى والالمضمون، و هي إذ تدعو       

 فـي وسـطهم     إلى عالمية العمل والفكر الخاص به، ال تجد       
عالما واحدا يوجه أو يعلم أو يرشد فضالً عما تتطلبـه هـذه            
الثورة الكالمية المتصلة، من أعمال على األقل توازيها، فال         
نجد شيًئا من هذا كله سـوى الكـالم، وغيـره كثيـر مـن         
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المضحكات المبكيات، ويتحرك الكل في قافلة الدعوة ، بجهل         
ة عبارة عن عشوائيات    أو بسوء نية أو لغرض، فتكون الساح      

 . في الفكر والعمل والقول
 . فكان من الالزم التقنين للعمل الديني

 : التقنين للعمل الديني •
وأول هذا التقنين هو الشهادة المتخصصة، في فرع من         
فروع العلوم الشرعية سواء فقه أو حديث أو تفسير أو علوم           

لعمـل  قرآن أو غيره، ثاني هذه األمور أن تمارس الدعوة وا         
الديني من خالل جمعيات دينية أو خيرية مشهرة ومعتـرف          

 . بها من قبل العلماء الرسميين أو الدولة
ثالثًا هو أال يعود العمل الديني على القائم به، بأي نفع           
معنوي أو مادي، ذلك النفع المعنوي أو المادي الذي يسـعى           

 . إليه معظم القائمين بالعمل الديني
ساؤل عن طبيعة المثال أو النموذج      ويجرنا ذلك إلى الت   

الذي ينبغي أن يقوم بالعمل الديني في مصر، قبل الخـوض           
 . في قضايا السياسة و متعلقاتها

ذكر العلماء من الخلف والسلف، أنه ال يجوز لمـن ال           
 متصلة السند أو ممنوحـة مـن        – أي شهادة    –يحمل إجازة   
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لشهادة أن  شيخ أو عمدة التخصص الديني التي تمنح فيه هذه ا         
 . يعلم أو يفتي في أمور الدين

واإلجازة هي الشهادة التي تكون معنعنة، حتى تصـل         
في ارتفاعها في السند إلى شيخ المذاهب، أي اإلمام الشافعي          

 . مثالً في المذهب الشافعي
وهذا على سبيل المثال في الفقه، وكذلك في الحـديث          

 . وباقي العلوم الدينية
لنظام في بعض بـالد المغـرب       وقد كان يعمل بهذا ا    

العربي وشبه الجزيرة العربية قديما، وال زال في بعض بالد          
 . شبه الجزيرة العربية

وفي مصر حل محل هذا النظام األزهر الشريف منـذ          
 . العصر الفاطمي

فال ينبغي لمن يريد أن يقوم بعمل ديني أن يقـوم بـه             
وغ لـه   حتى يستوفي شروطه وضوابطه المتعلقة به، التي تس       

القيام به، ومن هذه الشروط هو وجود الشـهادة أو اإلجـازة            
التي تدل على أن هذا الشخص قد حصل على قدر من العلوم            
في تخصص معين يؤهله أن يعلم ويفتي به في أمور الـدين،            
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وهذا بالطبع غير متوافر عنـد معظـم أعضـاء اإلسـالم            
 . السياسي

ل مما يظهر لنا ويفسر سـبب الفوضـى فـي األفعـا           
 . واألقوال المتصلة بهم من قريب أو بعيد

فالعلوم الدينية متصلة ببعضها الـبعض، والبـد مـن          
الحصول على قدر أساسي منهـا يتعلـق بالحـديث والفقـه            

 . والتفسير، حتى تقام الدعوة على أساس علمي
األساس الثاني هو األساس المعنـوي، فينبغـي لمـن          

وكه وأخالقـه   يتصدر العمل الديني أن يكون قدوة فـي سـل         
وحياته بين الناس، وأن يكون الغالب عليه هو العبادة والعلـم          
مع قدر كبير من التفرغ لهمـا وانقطـاع، ال أن يجـيء أي              
شخص في أي وقت ، ال يعلم عن دينه ودنيـاه شـيًئا، ثـم               
يتصدر المجالس ويتكلم في الدين ويفتي، وربما يأمر ويوجه         

ي جماعة من الجماعـات    وال يعلم عنه شيًئا ، كما هو شائع ف        
الدينية القائمة بعمل عشوائي يسمونه بعد كل ذلـك دعـوة،           
وأخرى تدعي العلم، وثالثة تنتحل السنة ورابعـة وخامسـة          

 ..وهلم جرا
 . ومن هذا الواغش ينتقى ويظهر الكادر أو األمير
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والحديث عن الكادر أو األميـر حـديث ذو شـجون           
 .ودموع

الالت باسم اإلمـارة،    فكم ارتكبت الفتن والزيغ والض    
، وأن الحيـاد عـن      وباسم أن طاعتها من طاعة الرسول       

الجماعة زيغ، وكل جماعة تدعي أنها علـى حـق، مـع أن             
الجماعة هي الحق وإن كان واحدا، فاألمير غالبا يكون مـن           
أكثر هؤالء الشباب خبرة بما يقومون به من عمـل ويكـون            

 . ما وذكاءأرسخهم قدما وأوسعهم حيلة وأكثرهم عل
وهو يرشد ويوجه ويفتي، وهذا على مستوى جماعات        

أما بالنسبة للجماعات التي تأخذ شكالً تنظيميـا        . الفرد الواحد 
كجماعة اإلخوان المسلمين فقد ذكرنا عنها فـي غيـر هـذا            
الموضع ونؤكد أن الدور الديني الحقيقي لهذه الجماعـة قـد           

ـ     ١٩٥٤انتهى بعد أحداث سنة      فية معظـم    حيث تمـت تص
الجماعة، أما باقي الجماعات فهي تحاول أن يكون لها وجود          
على الساحة بهدف سياسي باستخدام عباءة الـدين، و هـي           
غالبا تنتحل فكرا جاء من خارج مصر، لذلك ال ينجح، ألنـه        
يحاكي نماذج وأطر عامـة ال تتفـق بطبيعتهـا والشـعب            

 . المصري
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 التي تكون موجودة    وأخيرا األفكار اإلسالمية السياسية   
 . على مستوى الفكر المجرد ال العمل الجماعي

بيد أن األريب المعتم بقضية الدين والدعوة اإلسـالمية    
في مصر عن طريق جماعات اإلسالم السياسي يتكشف لـه          

 . كثير مما نذكر
وتتولد عادة مواقف متعددة بعد أن يبرق بصيص مـن          

زاح الغمامة ويذهب   األمل في قيام دعوة رشيدة أو بعد أن تن        
أثر التهويم والشعوذة التي يتلقاها العضو في كثير من هـذه           

 . الجماعات
فيبرق الوعي والنور في العقول ويسفر عن مواقـف         
مختلفة لألعضاء الذين عرفوا وأدركوا أن هـذا لـيس هـو            

 . الطريق
فهل هذه المواقف سوف تختلف عن النماذج والحاالت        

 !!. التي ذكرناها؟
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 واقف على الطريق م
 : الصدق مع النفس •

يأتي المسلم السياسي الوعي ويبرق النور في العقول،        
فيدرك أن الطريق الذي يمشي فيه هو طريق محايد لطبيعـة           
فكر اإلسالم السياسي، والدين عموما، فهو في لحظة معينـة          
من لحظات الفكر المستنير، تتطابق نفسه مع المجتمـع مـن           

لقائم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويتبدد     حوله ومع النظام ا   
 . الصراع في داخله من أي نوع

إنه يدرك أن النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي       
للدولة لن يتغير، فضالً عن األعراف والتقاليد وسائر شـئون          

 . المجتمع
إنها لحظة صدق، فريدة، بينه وبين نفسه، وبينه وبين         

 . غيره
غيير مساره وسلوكه وفكره وكل شيء مـن        فيبدأ في ت  

 . حوله، ويتخذ موقفًا جديدا
فتتولد عدة  . وهذا الموقف، يختلف من عضو إلى آخر      

 . مواقف قد يمر بها شخص واحد
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فهناك موقف االنحراف واليأس، واالنحـراف يكـون        
بترك تعاليم الدين األساسية واالنغماس فـي حيـاة اللـذات           

 . والشهوات
الطبيعة النفسية للعضو، فغالبا ما يكون      وهذا ناتج عن    

هذا النوع من األعضاء متخذي ذلك الموقف من الشخصيات         
 . المتطرفة غير المعتدلة

فيكون أثناء سيره في طريق اإلسالم السياسي من أشد         
 . المتطرفين والمغالين في تعاليم الدين وحرفية النصوص

 : الوعي والمواقف •
ـ      ة الـوعي بتـرك هـذا       وعندما يأخذ قرارا بعد لحظ

الطريق، ال يعود كما كان من قبل، بل يذهب إلى االنحراف،           
وكأنه نوع من التعويض والموازنة النفسية لما كان عليه من          

 . تزمت في الجماعات
وقد يعتدل بعد فترة االنحراف بمدة تطول أو تقصـر          
 . ويعود إلى طبيعته قبل انتمائه إلى جماعات اإلسالم السياسي

اف ال يكون إال باليأس من النفس وإصالحها،        واالنحر
والذي يدفع العضو إلى درجة اليـأس هـذه، هـي التعـاليم           
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المشددة المتزمتة التـي يتلقاهـا فـي الجماعـة، والنزعـة            
 . التطهيرية المفارقة للواقع التي تنطوي عليها نفسه

فيترك الجماعة، وينحرف عن التعاليم، ويظل راسـخًا        
 .  في الجماعة هو الدين الصحيحفي ذهنه أن ما تعلمه

فيدفع بذلك العضو الضريبة مرتين ، األولى ألنه تلقى         
تعاليما خاطئة عن الدين، واعتقد أنها هي الصواب، الثانيـة          
أنه ذهب بعد ذلك إلى طريق الغواية واالنحراف، ولم يحاول          
أن يقوم من نفسه ويتعلم الـدين الصـحيح مـن مصـادره             

 . وينابيعه
ع آخر من هذا الصنف، وهم من بعدوا عن         وهناك نو 

سواء السبيل، فهم اتخذوا موقف الشك أصـالً فـي مبـادئ            
اإلسالم السياسي، ومنه أن الحكم هللا وشريعته وغيـره مـن           
المسائل المتعلقة بالتوحيد والعبودية، وهذا بالطبع بعد فتنتـه،         
أي حيرة بين الحق والباطل ، ومن مال إلى الحق بعد الحيرة            

 . هدي، ومن مال إلى الباطل فقد ضلفقد 
أما الموقف الثاني فهو موقف االغتـراب والهجـرة،         

 .وهما موقفان قريبان من اليأس بعيدان عن االنحراف
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فاالغتراب أو االستالب هو إضاعة اإلنسـان نفسـه         
لصميم ذاته مع سيطرة الموضـوع علـى الـذات باعتبـار            

 . اإلنسان عموما وحدة مجردة
تتبع نتيجة مزدوجة، فهو يجعل اإلنسان      واالغتراب يس 

غريبا بالنسبة لذاته، ويقطعه عن الطبيعة التي تحوطـه مـن           
جانبها الالعضوي، ويجعل اإلنسان غريبا بالنسبة لغيره مـن       

 . البشر
وهذا متحقق بشكل أو بآخر في اإلسالميين الضـالعين         
 وفي بعض العلماء سواء الدينيين أو غيرهم في العلوم المدنية         

 . وكثير من مشايخ الصوفية قديما
 االغتراب أو االستالب    -وتلك الحالة الفكرية والذهنية   

 التي يتسبب فيها هو فهم عضو اإلسالم السياسـي للـدين            –
ولطبيعة أعماله، فيكون الوضع القائم بالنسبة له ، معقول من          
الناحية المنطقة والعقلية ، مرفوض من الناحيـة الوجدانيـة،          

يض تكون التعاليم التي تلقاها في الجماعة معقولـة         وعلى النق 
من ناحية الوجدان، وغير معقولة من ناحية العقل والمنطـق          

 .وطبيعة األشياء، فيكون االغتراب أو االستالب
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ويترتب على هذه الحالة نـوع مـن أنـواع الهجـرة            
للمجتمع وللمحيطين بالعضو علـى مسـتوى معـين مـن           

 . المستويات
 داخلية، أي هجرة للمجتمع في داخل       فهي غالبا هجرة  

 . المجتمع وليست هجرة خارج الدولة
وقد تمثلت حالة الهجرة هذه، المبنية على االغتـراب         
واالستالب في شخص وفكر األستاذ شكري مصطفى صاحب        
جماعة التكفير والهجرة، أما حالة االغتراب فقد تمثلت فـي          

ب الـدكتور   شخص أستاذ الجغرافيا المشهور والمفكر والكات     
 . جمال حمدان

وحاالت االغتراب والهجرة إذا ما نحينا البعد الـديني         
والسياسي عنها، كثيرة جدا ومتفشية في الموهوبين والمبدعين       

 . والفنانين
فهي في الواقع تعكس مدى معايشة الفكرة والنمـوذج         
 . والبعد عن الواقع أو رفضه أو عدم القدرة على التكيف معه

دم الفكرة والمضمون والنموذج أكثر مما      واالغتراب يخ 
يخدم عالم الحس والواقع وقد كان أكبر مثال على ذلك، هـو            

 أوالً ألفكار قومه وعاداتهم الجاهلية وتنسـكه        هجرة النبي   
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في غار حراء، واألنبياء من قبله، فضالً عن عدد ال يحصى           
 . من المفكرين والفالسفة واألدباء والشعراء

 يتسم بالمحافظة علـى     –الغتراب   أي ا  –فهو موقف   
 لذات من جانبها المعنـوي وإفنائهـا مـن جانبهـا المـادي            

 . أو العضوي في المجتمع
وهذا يكثر في عصور االنحطاط وتغير األزمنة فضالً        

 . عن تغير المنحنيات على منعطف حركة التاريخ
 . الموقف الثالث هو موقف الهروب والتنصل

لمنتمي ألفكار اإلسـالم    فالهروب والتنصل من جانب ا    
 . السياسي يعتبر هزيمة وخيانة للذات

وذلك ليس ألن المبادئ الحركية والتنظيمية التي تعلمها        
في الجماعة صحية وصحيحة، بل ألنه فر من قـيم وأفكـار            
وآراء مع عدم مناقشتها أو فهمها أو حتـى إحـالل أخـرى             

  .مكانها تجعل حياته تتسم بالتدين وجديرة بأن يحياها
فالمسلم السياسي في موقف التنصل والهروب، غالبا ما        
تكون لديه رغبة دفينة في تغيير موقفه، وعندما يجد التبعات          
كثيرة وأهمها البدء من جديد في السير فـي طريـق الفكـر             
الديني والسياسي واألصولي وهذا يتطلب بحث ودرس وتفرغ        
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 يريده من   فضالً عن العبادات والطقوس الدينية، مما ينبذه وال       
 . داخله أو ال تواتيه ظروفه المختلفة بذلك

 لمن استطاع أن    وهذا بالطبع يعد خيانة هللا ولرسوله       
يسير في الطريق بشكل قويم ثم يتركه لمجرد التكاسل وعدم          

 . الرغبة
فااللتزام يكـون باألعمـال والمواقـف ال باألشـكال          

ألة التـي   والمظاهر الكذابة وكثرة الكالم، والقضية، هي المس      
 . يرهن اإلنسان حياته من أجلها

فيكون ببذل المال والنفس والوقت، ولكن هيهـات أن         
يتفهم أعضاء اإلسالم السياسي تلك المسلمات، فهمـا يتسـم          

 . بالعمل الجاد البناء على المستوى الذي نتحدث عنه
وال حرج على كثير من شبابنا أن يهربوا مـن ذلـك            

 . الموقف
موقف جاد وصعب، وظروف الشباب     ألنه في الحقيقة    

على مستوى الحياة العملية والواقعية ال تحتمـل مثـل هـذا            
 . الموقف

ولكن الحرج المؤاخذة، على من يسلك الطريق لمجرد        
االدعاء أو العمالة أو أي شيء آخر، فيسبب البالبل والفـتن           



 ٥٧

والشغب على الدين في المقام األول ثم على المجتمع الـذي           
 . ة في المقام الثانييحتويه والسلط

ولكن المواقف الدينية لم تكن كلهـا هروبـا وتنصـالً         
 . واغترابا
 الموقف الصعب،  •

لقد كان للسادة العلماء وأهل المقام موقـف ومواقـف          
غير ذلك تماما، كانت مواقفهم تتسم بالصبر عنـد الشـدائد           
والتحمل لألذى وبذل النفس والنفيس، وتقديمه برضاء نفـس         

 تعالى، مع ظلف وتقشف في العيش وخشونة فـي          للدين وهللا 
العادات، وعبادة خالصة لوجه اهللا تعالى، وصدق وتجرد مع         

 . أعمال صالحة خالصة ال حصر لها
والمجاهدين األجالء كانوا يبذلون حياتهم وأعمـارهم       
رخيصة في سبيل المبدإ والقيمة وإعالء كلمة الحق والـدين          

تهويم والزيـف والخـداع     بالحق والتضحية والفـداء ال بـال      
 . والنفاق

أما المرابطين والصابرين، فقد رابطوا في مسـاجدهم        
وصوامعهم وبيعهم وصبروا ابتغاء مرضاة اهللا تعالى، حتـى         

 . أتاهم نصر اهللا وفتحه القريب
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في الحقيقة إن سيرة الصـديقين والعلمـاء والشـهداء          
ــا مواقــف تشــهد بالصــدق والتجــرد   والصــالحين كله

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسـوِل اِهللا ُأسـوةٌ         ﴿  :قال تعالى .واإلخالص
 * حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اَهللا والْيوم اَآلِخر وذَكَـر اَهللا كَِثيـرا           

          ولُهسرنَا اُهللا ودعا وذَا مقَالُوا ه ابزاَألح ْؤِمنُونَأى الْما رلَمو
  ولُهسرقَ اُهللا ودصا       وـِليمتَسانًـا وِإالَّ ِإيم مهادا زمو  *   ِمـن

الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيِه فَِمنْهم من قَضـى         
ِليجـِزي اُهللا    * الًنَحبه وِمنْهم من ينتَِظر ومـا بـدلُوا تَبـِدي         

    ذِّبعيو ِقِهمِبِصد اِدِقينالص       ِهملَـيع تُوبي َأو ِإن شَاء نَاِفِقينالْم
 )٢٤-٢١األحزاب، آية . ( ﴾ِإن اَهللا كَان غَفُورا رِحيما

*** 
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)٦( 

 الطريق بين المثال والواقع
 : بداية كل سائر •

يكون تصور المنتمي المستجد أن الطريق ليس شـاقًا         
طهيريـة، مـع    وال طويالً، ويغلب عليه المثالية، والنزعة الت      

مجافاة الواقع، و هي سمة غالبة في السادة المنتمين حـديثًا،           
يتلقفها المخضرمون بالترحاب، والتأييد والتزكية، بدافع حسن       

 . التربية والتوجيه
ولكن عندما يبدأ المنتمي في السير ودون أن يـدري،          
حيث يتلقى تعاليما مر عليها أكثر من ألف سنة من عـادات            

ات، في حين أو واقعه ومجتمعه مغاير تمامـا         وآداب وسلوكي 
 . لها

فتتكون لديه حالة من االزدواجية بين السلوك والفكـر         
المفروض عليه اتباعه، وبين عقله ووجدانه، اللذان يمـثالن         
حقيقة ذاته وشخصيته من جهة، ومن جهة أخرى بين بيئتـه           
المختلفة عن ما يعتنق من فكر وسلوك، وهذه ظـاهرة مـن            

 .  يشترك فيها الشباب عامة–خصية والتكوين حيث الش
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وفي الواقع أن المثال والحقيقة كثيرا ما ينشـأ بينهمـا           
اختالف في مجال الفكر والتقييم، وبالطبع في مجال اإلسـالم         

 . السياسي
ألسباب كثيرة، منها أن السلطان والحكم بالـدين كمـا          

يـا،  كان في عصر الراشدين قد اختلف اختالفًا كبيرا وجوهر        
باإلضافة إلى أن حركة االجتهاد الديني واإلبداع اإلسالمي قد         
اختفت وتالشت منذ قرون عديدة، فما يبقى بعـد ذلـك، إال            
محاوالت يشوبها كثير من الـنقص والقصـور ممـا نحـن            

 . بصدده
ولكن العاصم من ذلك، هو أن األصـل فـي العمـل            

 . اإلسالمي واحد، وهو كتاب اهللا وسنة نبيه
الئمان بالنسبة للمسلم المعاصر، إلى أقصى حد،       وهما ي 

بين شعوره ووجدانه وفكره وبين سلوكه ومظهره وأخالقـه،         
 . بشرط حسن النية والقصد

 : المشكلة الثانية •
بيد أن المشكلة هنا تكمن في وجهين، الوجه األول هو          
مدى فهم القرآن الكريم والسنة المطهـرة، لـدى المسـلمين           
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 السياسيين خصوصا، بوصفهم طالئـع      عموما، واإلسالميين 
 . نحو وعي إسالمي وعمل رشيد

ومدى تنزيه القائمين بالعمل الديني عن استخدام هذين        
األصلين لتدعيم فكرة خاصة بهـم أو سـلوك، أو اسـتخدام            
وتطويع مصدري التشريع الرئيسيين لمجرد أهواء ونزعـات     

 . وأفهام خاصة بهم في تصورهم
المسـلم السياسـي، تصـورا      فمن الخطأ، أن يتصور     

معينًا، أو يأخذ انطباعا معينًا عن قضية ما، ثم يبحث لها عن            
أصل في الكتاب والسنة يدعمها، ليأخذ بذلك مصداقية لفكرته         
أو لتصوره، على مستوى جماعته أو وسطه المحيط، أو ألي          

 . شيء آخر
فالحقيقة أن الكتاب والسنة أصلين البد أن يطوع لهمـا          

نفسه وكليته وفكره، وإن استطاع هواجسه وأحالمه،       اإلنسان  
ال أن يكون بالنسبة للمسلم السياسي أو الداعية ورقة عمـل،           
لترجمة أفكاره وأهوائه وآرائه، فضالً عن مطامعه ورغباته،        

 . وهذا واقع في بيئة الدعوة، ومشاهد، وأكثر من أن يحصى
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وم لذلك وضع العلماء األكابر علوما تشرح اآليات وعل       
القرآن لتفسير معنى اآلية، ومرادها، وسبب نزولها، وخصت        

 .. آخرين باستنباط الحكم من األصوليين والفقهاء وهكذا
فقد كان يوجد فريق العمل المتكامل الرشيد، أمـا اآلن          
ففرد واحد يقوم بكل شيء، وبالطبع ال يسـتطيع أن يفعـل            

 . شيًئا
د فإن األمر لم يترك لكل صاحب هـوى، أن يستشـه          

باآليات إال كما استشهد بها السلف الصالح في موضعها التي          
 . تساق من أجله

وكذلك األمر بالنسبة للسنة، فإن لها علومها، من جرح         
 وتعديل، وضبط للرواة، وتفسـير لغريـب قـول النبـي            

وتأويله، مع التوفيق بين مختلف األلفاظ والمقاصد الشرعية،        
كم الخاص بـه عـن      فضالً عن أسباب ورود الحديث، والح     

 .... كونه خاص، أو عام، وهكذا
فمن الفوضى الواضحة أخذ العلم والفهـم مـن غيـر           

 . الثقات، اعتمادا على المظهر أو السمعة
وهذا خطأ فاحش، فالبد للمسلم السياسـي خصوصـا،         
والمسلم عموما، أي غير القائم بأمر الدعوة وشئون اإلصالح         
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ن نور وبصيرة في قلبه     في المجتمع، أن يكون له بصيص م      
وعقله يستطيع أن يميز به بين الغث والثمـين، و إال صـار             
األمر فوضى كما هو اآلن وهذا البصيص لن يكون إال عـن            

 .طريق علم على هدى من اهللا وإيمان من القلب
أما الوجه الثاني من المشكلة، فهـو طبيعـة الشـباب           

 يكونـون مـن     والمنتمين حديثًا للتيار الديني، فهم في الغالب      
غير الملتزمين قبل دخولهم في التيار، بالعادات والقيم الدينية         
الرشيدة، أو من غير بيئات دينية ملتزمـة، فتكـون عنـدهم            
الحماسة والرغبة في التطهير والحماسة لعمل أي شيء مـع          
رغبة غريبة في العيش في عالم المثال الذي يغاير الحقيقـة           

سواء، باإلضافة إلى ندرة في     والواقع واإلسالم ذاته على حد      
 . الثقافة وقلة في الخبرة وبالحياة عموما

ومن العجب العجاب، أن يتصدر هؤالء العمل والدعوة        
والفتوى في الساحة اإلسالمية، بعد سنين يسيرة، وال يسـأل          
أحد عن رسوخهم في العمل الديني فضالً عن العلم ومؤهالته          

 . الكثيرة والتي ذكرناها في موضع آخر
إنها الفوضى والعشوائية، التي يعاني منهـا المجتمـع         
عموما، في شتى مناحيه، وما ظـاهرة هـؤالء الشـباب إال            
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انعكاس لما في المجتمع من عشوائية فـي العقـل والفكـر            
 . والثقافة

فإذا بهؤالء الشباب يشغب علـى الفقهـاء والقضـاء          
هلـم  وأحكام الشريعة والفتيا واإلمارة والتاريخ اإلسـالمي و       

 ...جرا
وتدور الرحى على هذين المشكلتين أو هذين الوجهين        
بشدة، وفي صراع تعتمل فيه األفكـار وتختلـف المواقـف           

. والنيات، وتنصهر الشخصيات، ويتعرج الطريق و يتـوعر       
ويزل من يزل ويرتفع من يرتفع، و يتضح بأشياء نـذكرها،           
 وأخرى نغفل عنها، وثالثة نجهلها، فإذا به طريـق الصـبر          

والتضحية والجهاد بالنفس والنفيس، فإذا بمعظم السـائرين ال         
يصبرون ويعودون القهقرى، بعد أن غنم كل واحـد مـنهم           
مغنمه أو لم يستطع نيل مأربه، وتبقى الصفوة، األصالء في          

 . العمل الذين فتح اهللا عليهم واختارهم لهذا السبيل
فهل يمتنع المتطفلون عن الشغب على الطريق وأهـل         

 !.طريق؟ال



 ٦٥

في الواقع أن كثيرا من المشاغبين إنما يشغبون، لمـا          
في نفوسهم من غرض وفي عقولهم من نقص، ولو عقلوا ما           

 . هم مقبلين عليه لتركوا األمر إلى أهله
فلو اقتصر األمر على أهله، لكـان لشـأن الحركـة           

 . اإلسالمية على مستوى العالم شأن آخر
  إلـى حيـث     ولذهب التطرف واإلرهـاب والغوغـاء     

 . ال رجعة
والخوف الحقيقي أن تهدم الجبهات اإلسالمية سواء في        
مصر أو في خارجها نفسها بنفسها، دون تدخل من أي قوى           

 . خارجة عن اإلسالم
 : أنواع الجماعات الدينية •

نشأت عدة أنواع من الجماعات الدينية، نـذكر منهـا          
 . أنالرئيسية والباقي يعتبر فروع لها أو ال يذكر له ش

كانت في جماعة كبيرة، أسسها وطني      : النوعية األولى 
مخلص، ولم تستورد فكرا خارجيا عن فكر مؤسسها و هـي           
جماعة اإلخوان المسلمين ومؤسسها األسـتاذ حسـن البنـا،          
واعتمدت هذه الجماعة على كوادرها الواعية الفتية ومؤسسها        

غيـر  العبقري، ولكن لسوء الحظ، كان إعداد الكوادر علـى          
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إعداد األسالف المؤسسين، فطوعـت الجماعـة أعضـاءها         
تطويعا للفكر السياسي والعمل السياسي فكان البعد الشديد عن         
مصادر الدين الخالصة من الشوائب، وكانت مجرد المزايدات        
على ماضي الجماعة لمجرد كسب مقاعد على ساحة العمـل          

قـتهم  اإلسالمي، بعد أن مات معظم الجديرين بالعمـل أو لح         
الشيخوخة وتمت تصفية الرءوس في السجون وفر البـاقون         

 . خارج مصر
أما النوع الثاني أو التيار الثاني، فيمتزج بـه الـدين           
بالتصوف على خالف الجماعة األولى التي امتزج فيها الدين         

 . بالفكر
وهذا النوع من الجماعة وافد من خارج مصر، فهـو          

 ثاٍن جـاء مـن شـبه        في رافد له جاء من الهند، وفي رافد       
 . الجزيرة العربية

وأهم ما يميز هذا النوع من الجماعات، هو االهتمـام          
بالطقوس الدينية والمظاهر والسلوك الديني الخـارجي، مـن    

 . عادات وتقاليد
واالهتمام بمظاهر وحرفية النص الديني، مع تجـريم        

 . الفكر الثقافي على عكس الجماعة األولى
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 .  جماعة الفرد الواحدأما النوع الثالث فهو
ذلك الفرد الذي يعلم بنفسه ويعـد أعضـاء جماعتـه           
بنفسه، ويقوم صاحب هذا النوع من الجماعات بكـل شـيء           
وكل عمل ديني خاص بالجماعة، فهو يثقف دينيا، ويـوعظ،          

 . ويعلم، ويوزع األدوار، ويفتي ويوجه ويرشد
في ومما ال شك فيه، أن العمالة الخارجية كان لها دور           

إنشاء وتكوين جماعات وخاليا في مصر، ولكننا ال نذكر هذه          
ضمن جماعات اإلسالم السياسي، فجماعات العمالة وضـعها        
الحقيقي وتصنيفها هو اإلرهاب وسفك الدماء مقابل أجر وهو         

 . أمر خارج عما نحن بذكره ومختلف تماما
بل وال يليق، فأين دور مجموعات من الجهلة المرتزقة         

عضاء اإلسالم السياسي، الذين يعـدوا مـن حيـث          بجانب أ 
مجموعهم يحاولون أن يفعلوا شيًئا لإلسالم، وإنما يتعثـرون         
ويحتاجون المعونة، واألخـذ باليـد وكثيـر مـن التوجيـه            

 . والتهذيب
فهم في معظمهم على كثرة ما ذكرنا يحـاولون، ولـم           
يبيعوا كالعمالء الوطن والقضية، فضـية الـدعوة إلـى اهللا           

وتعمل هذه النوعيات الثالث مـن الجماعـات        .. صالحواإل
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بتنسيق معين، بينها أو إن شئنا ببروتوكوالت معينة، حيـث          
 . توزع األدوار، لتلبية الحاجة في السوق الدينية المصرية

وكل جماعة تحاول أن تنجح وأن تحارب في مواقعها،         
ولنا أن نسأل، إذا كانت هذه الجماعات على حق، أو إذا كان            

ا منهاج عمل، فبماذا نفسر كل الظواهر السـلبية والخطـأ           له
فيها كجماعات إسالم سياسي، وبماذا نفسر الكراهية العامـة         

 !.بينها وبعضها البعض ، وكثيرا من الظواهر؟
 : سر الفشل في الجماعات •

يكمن السر في أن عقـول هـذه الجماعـات عقـول            
 . برجوازية

فع مـع حـب     فأساس العقلية البرجوازية هو جلب الن     
للسيطرة، وهو أمر واضح في معظم شخصـيات وأعضـاء          
اإلسالم السياسي، هذا الحب للسيطرة الذي يـدفعهم دون أن          
يشعروا إلى جلب كل مظهر من مظاهر النفع لهم، من علـم            

 !. وعمل وثقافة، فهل هذا حقا لقضية الدعوة؟
الواقع المشاهد أن األعضاء نادرا ما يصـمدون فـي          

المي، وأصبحت الظاهرة أن ينضم الشباب إلـى        العمل اإلس 
أهل الطريق عدة أعوام على األكثر ثم يعود من حيث كـان،            
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 إن الكوادر التي تعد، إنما تعد لتـدريب وتعلـيم مجموعـة            
أو جيل معين من الناس، وبنمو هذا الجيل ينتهي دور الكادر           
أو المعلم، لسبب بسيط هو ذهاب كل واحد إلى شأنه، وكأنـه            

ابطة دينية بينهم أو طريق يحتاج إلى الحب والمناصـرة          ال ر 
 . والمؤاخذة

فمع افتقاد روح البذل والتضحية واإليثار، تفتقد أيضـا         
روح الحب والمؤاخاة والمصافاة بين أهل الطريق بعضـهم         

 . ببعض
 -ويعمل العقل البرجوازي والشخصـية البرجوازيـة      

ـ       –النفعية المسيطرة    ات الـذات    كل عملها إنما يكـون إلثب
والتمكين لها بشتى السبل، وهذه الشخصية في الواقع لها بعد          
اجتماعي، فهي غالبا ما تنشأ في البيئات متوسـطة الحـال،           

 . وهذا مالحظ في معظم أعضاء اإلسالم السياسي
فمن النادر ظهور فقراء بمعنـى الكلمـة أو أغنيـاء           

 . وميسورين في أوساط المجتمعات الدينية السياسية
 أنه االستخدام الطبقي االجتماعي للدين وللسياسـة        بيد

 . الدينية لمجرد نوع من التسامي أو السالح الطبقي
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فقد كان هذا واضحا في معظم اإلسالميين السياسـيين         
من خالل مظهرهم وتعاليهم على الناس وعجـرفتهم علـى          

 . المجتمع وعلى ال شيء يذكر من العلم والعبادة والعمل
  ضمير وأخالق كل أميـر أو مرشـد        األمر يرجع إلى  
 .  أو معلم لهذه الجماعات

فإنه على قدر أخالقه وتوضيحه للطريق منـذ البدايـة         
واألخذ بيد المخلصين، وتجريدهم من المطـامع، والتربيـة         
األخالقية والنفسية لهم بمستوى يليق بما يقومون بـه، فإنمـا       

 . يعود ذلك بالنفع على الجميع
رجوازي القائل بأن اإلسـالم هـو       بدالً من الشعار الب   

 ! الحل
وما تعبر عنه هذه الالفتة األريبة من محادثة الناس من          
واقع أنهم في مشكلة وهموم يحملها اإلسالم عن طريقهم هم،          

 . بصفتهم ممثليه
وهذا من صميم عمل البرجوازيين كما عهدناهم فـي         
التاريخ العريض للشعوب، وفي الحقيقة أن األمر ليس حـالً          

مشكلة، وال ينبغي أن يؤخذ هكذا، بل هو ديـن يعتنـق وال             ل
 . يفرط فيه ولو أتى بمشكالت العالم
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 : نحو العمل الجاد •
الدور الحقيقي الذي ينتظر المسلمين السياسـيين، هـو     

 ، وجهاد بالنفس    إعادة نظرهم في التاريخ وسيرة الرسول       
والنفيس، وقراءة جيدة للتـاريخ اإلسـالمي عمومـا، ودور          

لمربين والمرشدين، دائما أخطر وأهم مـن دور األعضـاء          ا
 . المنتمين ال العكس كما هو ظاهر

عسى أن يجدوا العبرة وتنفذ البصيرة، إال أن األمـر          
 .ليس بالهين كما يتصوره المعظم

وليعلم الجميع أن تخلف المسلمين لم يكن وليـد فتـرة           
حكم معين بل هو طويل ممتد، عبر قـرون عديـدة، بـدأت             

 . انتهاء خالفة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزب
ثم تراكمت األحداث وساءت الظروف ودبرت الخطط       
واألهوال إلزالة األمة اإلسالمية من الطريـق، وإفنائهـا إن          

 . أمكن
 فإذا جاء فرد من الناس أو جماعة مـن الجماعـات،           
البد لها أن تدرس وتتعلم وتتهذب وتفهم طبيعـة الظـروف           

سواء كـان   . تاريخ قبل أن تأخذ موقفًا من أي نوع       وعبرة ال 
 هذا الموقف بالسـلب أو باإليجـاب أو بـالرفض، بـالثورة           
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 أو باإلصالح، باالغتراب والعزلة، أم بالهجرة وفقدان الهوية        
 . واالنتماء

فاألمر ال زال أكبر من كونه حركة أو تنظيما لقلـب           
ا حـل أشـبه     نظام الحكم واالستيالء على السلطة بالقوة، فهذ      

بالخيال منه إلى الواقع، بفرض أن هذا ممكـن، فهـل مـن             
الممكن بعد ذلك السير في الطريق الديني القويم بعد ما ذكرنا           

 !. عنه وسنذكر؟
 *** 
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 مشكالت على الطريق
 : أخطر المشاكل •

والمشكالت عديدة أمام السادة أعضاء اإلسالم السياسي       
ريق، تـواجههم المشـاكل     أو الدعاة، فهم إذ يسيرون في الط      

العامة للشباب سيما في بداية الطريق، وهم مثلهم مثل الشباب          
ولكن الفارق الجـوهري بـين      . كما أوضحنا ونوضح دائما   

المسلم السياسي وغيره هو طريقة معالجة المشكالت، فهـي         
مما ال شك فيه ينبغي أن تكون حلولها دينية محضـة تتسـم             

ة والكتاب وهـدي الرسـول      باإلطار العام والخاص للشريع   
  . الكريم 

وأهم المشاكل التي تواجه الشباب في مصر عموما في         
ظل الظروف الراهنة هي مشكلة الغريزة الجنسية ومشـكلة         
العمل واكتساب المال، وليس من الصواب تجاهل الغريـزة         

. الجنسية، فهي ترويح فطري ال ذنب لإلنسان في الشعور به         
: ا إلرضاء هذه الغريزة، قال تعالى     وليس سوى الزواج طريقً   

* ﴿وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيهـا            
 . وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً﴾
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ولكن الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع ككل بما        
، خصوصا  فيها بالطبع الشباب، جعلت الزواج معضلة صعبة      

وأن القيم المتعلقة بالزواج وشروط قبول الزوج والزوجة ال         
تخضع في الوسط العام للمتدينين إلى شرع اهللا وسنة الرسول          

  . الكريم 
وأصبح االتجاه العام في الزواج هو الغلو والتعنت من         
 . الوالدين واألهلين واالتجاه الفكري والقيمي العام في المجتمع

 وتوصيته بأن المرأة تـنكح       النبي   وأهمل الكل قول  
 . لدينها والرجل ينكح لخلقه ودينه

 بأن عدم األخذ بهـذه الوصـية        وقد حذر الرسول    
يعرض المجتمع للفتن، فقال عليه الصالة والسـالم بالنسـبة          

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقـه       ((للزوج المتقدم للزواج    
 )). د كبيرفزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفسا

وَأنِْكحوا األيامى ِمنْكُم والصاِلِحين ِمـن       ﴿: وقال تعالى 
 . ﴾ِعباِدكُم وِإماِئكُم ِإن يكُونُوا فُقَراء يغِْنِهم اُهللا ِمن فَضِلِه 

 تـنكح المـرأة     وبالنسبة للمرأة محل اإليجاب قال      
ذات الدين  ألربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر ب      

 ). رواه البخار)) (تربت يداك
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 أو لم يهتموا به،     فترك المعظم قول الرسول الكريم      
وصار األساس لزواج الشاب هو تـوافر المـال أو الجـاه،            
وأصبح الغالب لزواج الشابات هو أيضا المـال أو الجـاه،           
فعمت الفتن كل بيت وانتشر الزنا وشربت الخمـر جهـرة،           

 . والكبائروخالفه من المنكرات 
حتى إنه ال يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إال وفيه           
مشاكل تتعرض في جوهرها لمثل هذه األمور، وتجلب الهـم          

  خلـف الظهـور   والكرب والغم، بجعلهـم كـالم النبـي         
أو توظيفه لهوى، تعالى عن ذلك علوا كبيـرا، إن هـو إال             

 . وحي يوحى
ين يخَاِلفُون عـن َأمـِرِه َأن       فَلْيحذَِر الَّذِ  ﴿: قال تعالى   

     َأِليم ذَابع مهِصيبي ِفتْنَةٌ َأو مهوالحذر كل الحذر من      تُِصيب ﴾ 
 في أي شيء وترك سـنته والتمـاس      مخالفة أمر الرسول    

 . الخير فيما عداها
وفي الحقيقة يواجه الملتزم بدينه الذي ال يسـتطيع أن          

 . دةيتزوج ألسباب أوضحناها مشاكل ع
فاألزياء الفاضحة في كل مكـان، ومختلـف أجهـزة          
اإلعالم، من تلفاز لمذياع، لمجالت وجرائد وخالفه، يحـض         
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على الرذيلة واالنحراف، فضالً عن المواخير ودور اللهـو          
 .والعبث

فكلها أشياء تعبث بالضمير الحي وتحض على خيانـة         
األخالق والمبادئ فضالً عن ترك أمانـة الـدين والـدعوة           

 . لسير في طريق اإلسالم الرشيدوا
 : التخفيف من المشكلة •

 واالعتصام بها لصالح    ليس مثل توجيهات الرسول     
 يحـث   المجتمع والفرد، فعلى مستوى الفرد، كان الرسول        

يـا شـباب قـريش، احفظـوا        : ((الشباب على العفة ويقول   
 )). فروجكم، ال تزنوا، أال من حفظ فرجه فله الجنة

ي ال يستطيع الزواج على الصـيام       وحض الشباب الذ  
يا معشـر الشـباب مـن        : ((ألنه معين في العفاف فقال      

استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،         
 )). فإنه له وجاء

قُـل  وأمر اهللا تعالى بغض البصر للمؤمنين فيقـول ﴿        
فُروجهم ذَِلك َأزكَى   لِّلْمْؤِمِنين يغُضوا ِمن َأبصاِرِهم ويحفَظُوا      

ملَه﴾ . 
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لما في غض البصر وكفه تمام الحفظ عـن شـوارد           
العقل وخواطر القلب التي قد تكون محركة لرذيلة أو فحـش           
واألمر بالعفاف والتعفف في النظر وعـن المخالطـة بـين           
الجنسين من أهم األمور وأجلها لصـالح المجتمـع والفـرد           

 . والخير من المولى عز وجل
ولْيستَعِفِف الَِّذين الَ يِجـدون ِنكَاحـا       ﴿: قد قال تعالى    ف

 . ﴾حتَّى يغِْنيهم اُهللا ِمن فَضِلِه
فوضح سبحانه وتعالى أن علـى المسـلم والمسـلمة          
التعفف وبينما هم على ذلك، يكون على طريق الغنـى مـن            

 . فضل اهللا كما يوضح سبحانه وتعالى
 ومخالفة غريـزة الـنفس      وعلى قدر التعفف والعفاف   

 . لوجه اهللا تعالى، يكون الغنى منه والفضل
وغني عن البيان أن العمل والسعي في الحياة، إلعفاف         
النفس وتلبية االحتياجات المختلفة التي أباحها الـدين ومنهـا          

 . الزواج، يكون حالً لمشكلة عدم االستطاعة على الزواج
بغـرض  فبالسعي والعمل والكد والكفـاح الشـريف        

اإلحصان والعفاف إنما يكون ذلك عبادة من العبادات، يتخذها         
 . الكثير من الناس طاعة هللا
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ولكن للعمل أيضا مشاكله هو اآلخر، فعدد يمثل غالبية         
عظمى من الخريجين منذ عشر سنوات سواء على مسـتوى          
العمل بالحكومة أو القطاع العام والخاص، يقوم بالكدح والجد         

ي العمل، فالرواتب ال تـتالءم مـع مطالـب          والعائد قليل ف  
الشباب حديثي التخرج الراغبين في الزواج وتأثيـث منـزل          
وهذه مشكلة، أما األمر الثاني فهو أن الغالبية ال تسـتطيع أن           

 . تعمل لعدم وجود فرصة عمل حقيقية
من المالحظ أن المشكلة على مستوى الشباب حـديثي         

أثيث منزل ومسـكن     كانت مشكلة ت   ١٩٨٥التخرج منذ سنة    
في ظل أزمة إسكان، إال أن ظروف العمل كانت أفضل، ثـم            
تطورت األزمة فصارت أزمة إسكان باإلضافة إلى أزمة في         

 . العمل وكسب الرزق
فاستحكمت األزمات أمام الشباب، فصارت، أزمة فـي        
العمل لكسب القوت والرزق، وبعدها أزمة السـكن وبعـدها          

يرا أزمة ومشكلة الدخل لإلنفاق     تكاليف ونفقات الزواج، وأخ   
 . على األسرة وممارسة حق الحياة
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كانت هذه األزمات والمشكالت مؤثرة للغايـة علـى         
نفسيات الشباب واتجاهاتهم وفكرهم وبالطبع الشباب أعضاء       

 .اإلسالم السياسي
وأثرت أيضا على المجتمع ككل، فكان انعدام األخالق        

الفحش والعشوائية فـي كـل      والدين والقيم وانتشار الرذيلة و    
شيء، مع فقدان للهوية واالنتماء واضـمحالل فـي الفكـر           
والثقافة وهبوط بمستوى الفـن عمومـا وسـائر الحضـارة           
والمدنية المصرية العريقة والتي اتسم بها الشعب في أحلـك          

 . الظروف
وكانت على مستوى العمل الديني محـاوالت للكسـب         

 التطرف موجة اإلرهاب    المادي والمعنوي فظهرت بعد موجة    
 والعمالة على حساب الوطن والقضية

 : بلورة المشكلة •

كما نراه لـه شـقان ويشـوبه نوعـان مـن      الموقف  
 .المشكالت على مستوى المسلم السياسي أو الداعية

فهو إذ يعاني كمعظم الشباب من مشاكل فـي التعلـيم           
والعمل والسكن والزواج يتحتم عليه كمسلم سياسي أو داعية،         
أن يسمو ويرتفع فوق هذه المشـاكل ليقـدم لمجتمعـه فـي             
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األساس خدمة خيرية، و هي الدعوة إلى الفضـيلة والحـق           
 . والهدى

وما من قوة له أو حول، من مال أو دعم في سيره في             
هذا الطريق وال ينبغي له أن يكون إال إذا زاد التقوى والعلم            

 . والتجرد والصدق واإلخالص
بعمل ديني، أن يأخذ عليه أي عائد       فال ينبغي لمن يقوم     

سواء معنوي أو مادي، بل األدهى من ذلك أن السـائر فـي             
 قد ال يجد من ال يعلمه       – طريق اإلسالم السياسي     –الطريق  

أصل العمل ومفاهيم الدين، اللهم سوى اجتهاده الشخصي، بل         
وقد يجد كثيرا من العقبات والمشاكل مما نحن بصـدده فـي            

 . ثنايا الكتاب
فيقوم نزاع في النفس تفرضه ظروف الواقع والمجتمع        

 . والفتن
هذا الصراع يقع فيه كثير من الدعاة، وملخصـه هـو      
هل يترك الداعية أو المسلم السياسي العمل الديني ويتجه ألن          
يعمل لنفسه و ذاته ومستقبله وتكوين أسرة، فيكـون العمـل           

دول الخلـيج   والكفاح والكد في الحياة، ليل نهار واالغتراب ل       
 .. من أجل المال، وتأثيث منزل وهلم جرا
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أم يتجرد ويخلص في العمـل اإلسـالمي السياسـي          
والدعوة وما تتطلبه سواء من علم ومدارسة بنهـار وعبـادة           

 !. بالليل ووعظ للناس وتعليم؟
ومن هذه األطروحة قد يتبادر إلى ذهـن القـارئ أن           

اج، ولكـن فـي     العمل الديني يمنع عن العمل والحياة والزو      
 . الحقيقة نحن ال نقصد ذلك

إنما قصدنا أن ظروف الحياة الصعبة بالنسبة للشـباب         
والشابات من بداية مشكلة الدراسة الثانوية، والرغبة في نيل         
الدرجات العالية في الشهادة الثانوية ثم االلتحـاق بالجامعـة          

 . وبعدها رحلة البحث عن عمل ومال وزواج
ن الممكن الخوض فيها مع العمل      كل هذه أشياء كان م    
 . الديني، إذا كانت بال مشاكل

فالمشاكل في التعليم والعمل والزواج، أصبحت عديدة       
 طريـق   –في حين أن الطريـق      . وكثيرة متشعبة وال تنتهي   

 طريق تجرد وانقطاع وعبـادة، األمـور        –اإلسالم السياسي   
التي تتطلب فراغًا وعلما وثقافة من نوع خـاص تتعـارض           

 . بطبيعتها مع الظروف المفروضة من الواقع
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 فالواقع المشـاهد، سـواء فـي التعلـيم أو الدراسـة            
أو المسئولية األسرية بالنسبة للشاب والشابة وأعباء العـيش،         
قد ال تتيح حتى بالنسبة لهم قراءة األوراد والقـرآن وسـائر            

 . العبادات، بفرض أنهم يريدون ذلك
مشاغل متعددة من عمل    فأين شاب فيه نوازع كثيرة و     

وزواج وتربية أبناء وكسب مال والخوض في الـدنيا، مـن           
عمل اإلسالم السياسي أو الدعوة وما يتطلبه الطريـق فـي           
بحث العلوم والثقافات والمعـارف فضـالً عـن العبـادات           
واألوراد والعمل الجماعي الديني والعمل الفـردي والـوعظ         

 . وخالفه
في القلب، هم الـدين     هل من الممكن أن يجتمع همان       

ومشاغله وهم الدنيا ومشاغلها، وإن اجتمعا، فلمـن تكـون           
 !.الغلبة والتمكين؟

من الجلي بمكان أن حـب الـدين وأعمالـه والـدنيا            
وأعمالها والحرص عليهما ال يجتمعان فـي القلـب السـليم           

 . والمنيب الذي يريد وجه اهللا
 من أحب دنياه أضر بآخرته ومن      ((قال رسول اهللا    

)). أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على مـا يفنـى           
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أخرجه اإلمام أحمد في مسـنده والسـيوطي فـي الجـامع            (
 ). الصغير بسند صحيح

والظاهر أن المسألة المعوقة في السير علـى طريـق          
اإلسالم السياسي في المقام األول حـب الـدنيا وشـهواتها           

 . لتقوى لهاوحظوظ النفس واإلعراض عن اآلخرة والتزود با
فكثير من اإلسالميين إذا إنهم يقومون بأعمال اإلسالم        
السياسي وهو يعتبر من أقدس وأشرف األعمال، مـا زالـوا           

 . يطلبون بعملهم هذا مأربا شخصيا ومصالح دنيوية
فأصل العمل أن يكون حتى لو أتى بكل عنت ومشقة،          

 .ولم يجد له المسلم صدى أو نفع مادي أو معنوي
عد لم يتحرروا من قيودهم المختلفة والمختلطـة        فهم ب 

 . التي نوردها وسنوردها
ثم يتجهون إلى العمل قبل الخلوص مـن هـذا كلـه،            
فتكون البالبل والعشوائيات وقلة البركة والنفع فـي العمـل          

 . الديني على المستوى الذي نناقشه
فأعمال الدعوة والعمل الديني أعمال مقدسة ألنها فـي         

من : (( إذ يقول    لة األنبياء وحديث رسول اهللا      الحقيقة رسا 
كان همه الدنيا فرق اهللا شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولـم            
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يأته من الدنيا إال ما كتب له، ومن كانت اآلخرة نيته جمع اهللا             
)) له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا و هـي راغمـة              

 )أخرجه اإلمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن ثابت(
يوضح هذا الحديث أن األصل في الصالحات أيا كانت         
هو النية الصادقة وفراغ الباطن وتوجه اإلرادة بالكلية لوجـه     

 .اهللا عز وجل ولآلخرة
 فهل ما نراه في كثيـر مـن اإلسـالميين السياسـيين            

 ! أو الدعاة هو ذلك؟
وحب الحياة وحظوظها، أمر جبلت عليـه النفـوس،         

ن يحب الحياة وملذاتها ما طلب ذلك       وليس عيبا في مخلوق أ    
 . من محله
 : األصل في العمل الديني •

إال أن الطريق له آداب و ليقاقـات رسـمها األنبيـاء            
ووضحتها الكتب السماوية من قبل، وفصلته السـنة النبويـة          

  والصحابة تفصيالًوحياة الرسول 
إال . فليس لمن سلك الطريق أو يريد أن يسلك الطريق        

الً في إسقاط كثير من منافعه، التي أباحها الشـرع          أن يبدأ أو  
 . من عمل وتكسب وكنز وتعلم فنون الدنيا للمعاش
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قدر حاجته الضـرورية    . إنما يكون إتيانه لهذه األشياء    
ثم ما  . التي ال غنى له عنها، و هي مختلفة من شخص آلخر          

يأتيه منها بزيادة، إنما يكون زادا ومصـبا للعلـم والـدعوة            
 . اد والعبادة والتعليم ولهموالجه

فيسخّر المسلم السياسي أو الداعية ما يأتيـه اهللا عـز           
 . وجل من فضل ألجل اآلخرة مع أخذ نصيبه الضروري منه

وابتَِغ ِفيما آتَاك اُهللا الدار اَآلِخرةَ والَ تَـنس         قال تعال ﴿  
 ﴾ نَِصيبك ِمن الدنْيا

والمسلم السياسي والداعية إذ يسلك هذا المسلك الوعر،        
 . الشاق على أي إنسان يسلك بذلك مسلك األنبياء والصديقين

ونحرص على أن نوضح أن هذا خالصة العمل الديني         
فهم فـي كـل     . على هدي األنبياء عليهم الصلوات والتسليم     

شيء فعلوه في حياتهم حتى من مباح وحالل إنما كان بنيـة            
خرة والتقرب إلى اهللا ولم يكن لحظ الـنفس فيـه شـيء             اآل

 .يذكر 
بل إن اهللا سبحانه وتعالى شرع ما شرع مـن أمـور            
األديان من مباحات وحالئل وترفيهات وحظوظ، إنما لنعبـده         

 . بها ونشكره عليها، فتكون العبادة ويكون العرفان
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ثم كان اختباره أن وضع في نفوسنا لهـذه األشـياء،           
 ودعة وإيثار، فمن احتاط منها، إنما يحتاط لدينه         محبة وسكنًا 

وتقواه ويعد ذلك شرعا محمودا مشكورا على مذهب األديان         
 . ونهج بعض الحواريين وجلة الصحابة والتابعين

وهي أمور واضحة في كتب العلم لمن حسنت سريرته         
 . وصفت نفسه وارتقى عقله

ولَِكن ريين أو كما قال عيسى ابن مريم عليه السالم للحوا
ِبمو الِْكتَاب ونلِّمتُع ا كُنْتُمِبم يناِنيباكُونُوا ر ونسرتَد كُنْتُم 

 .  وبذا يسلك المسلم السياسي أو الداعية الطريق
 *** 
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)٨( 

 صراعات على الطريق
 : طبيعة الصراع •

 . وهناك أكثر من صراع يمر به السائر على الطريق
واع من الصراعات تتـأرجح أحيانًـا       بيد أن هذه األن   

كثيرة، فمنها ما يتقدم في بؤرة الشعور والوجـدان والفكـر،           
وأخرى تتراجع ولو لفترة، بحسب ما يعيشه العضو في بيئة          

 .ومحيط اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي
وتتشكل في عقلية المنتمي لجماعات اإلسالم السياسـي   

راع الذي يعيشـه    صراعات، ال تختلف في جوهرها عن الص      
معظم الناس، أولها هم العيش فـي ظـل ظـروف قاسـية،             
والبحث عن فرصة عمل مناسبة ثم الزواج واالستقرار كمـا          

 .ذكرنا
هناك نوع آخر من الصراع يكون      . إال أنه في الحقيقة   

في ضمير المخلصين الجادين المتجردين وهـذا مـا نحـن           
 . بصدده

ظـروف  وهذا الصراع هو محاولة التغلـب علـى ال        
والواقع، أيا كان هذا الواقع وتلك الظـروف، سـواء كانـت          
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خاصة بالعضو أو بالجماعة التي ينتمي إليها أو في وسـطه           
فهذه الظروف غالبا ما تكون مخالفة لما جبل عليه         . ومحيطه

. العضو من تعاليم دينية وتصريحات إيمانية أو بمعنى آخـر         
 . هي تخالف الضمير الديني

  الصراع ليس من أجـل لقمـة الخبـز          فهذا النوع من  
أو الزواج، ولكنه يكون من حيث كيفية تالؤم ظروف العضو          

 . أول سيره في الطريق نحو الهداية وسبيل المؤمنين
وما إن ينتهي مـن     . ويأخذ هذا الصراع وقتًا قد يقصر     

هذا الصراع حتى يبدأ في صراع من نوع جديد وهو كيـف            
الدين والتدين الحق ومن هنا     يكون المجتمع بأكمله على سبيل      

 . يبدأ الهم ويبدأ الصراع
 : ثقافة األعضاء •

إن العاطفة والوجدان ومدى ثقافة العضـو وتجاربـه،         
وخبرته بالحياة ومرحلته السنية ونموه النفسـي، كـل ذلـك           

 . مسئول عن هذا النوع من الصراع
فكثيرا ما يجنح أعضـاء اإلسـالم السياسـي، سـيما           

الب الكليات العملية، إلى تصـور مثـالي        المهنيين منهم وط  
ففـي  . للدين والمجتمع يجافي حقيقة الدين وطبيعة المجتمـع       
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الواقع المشاهد أن األدوار على الساحة اإلسـالمية اآلنيـة،          
 يترافق التوزيع فيها فـي ظـل زوال المثقـف الشـمولي،            
أو المثقف الديني الملم بأصول العلوم اإلسالمية إلى جانـب          

ل الحركي اإلسالمي في مصر، إلى صعود فئـة         أصول العم 
جديدة من المفكرين غير المثقفين في مجاالت العلم اإلنسانية         
أو الدينية، وهم المهنيون من مهندسـين وأطبـاء وأسـاتذة           
جامعات ، تتيح لهم علوم التقنية التي تعلموها ، وال تستدعي           

ي أو تقاليد فكرية ومعنوية، بـل تسـتدع       . في حد ذاتها قيما   
كفاءة وعمل خشن جاد، اسـتطاعوا أن يجمعـوا المعرفـة           
الوضعية والفكر التحليلي، الذي يحول العالم المـادي إلـى          
 . الوحي الخارق الذي يخاطب قلب البشرية بطريقة أو بأخرى

ويبدو لنا أحيانًا خطاب هؤالء األطبـاء والمهندسـين         
 .على قدر من الهامشية الواضحة والعميقة

  والثقافي والفكري غير مؤهل عمليـا       فخطابهم الديني 
أو علميا في مجال العلوم الدينية، التي يكون لهـا مـؤهالت            
مغايرة تماما لما تعلمه هؤالء ، من علوم كيميائية ورياضية          

 . وفيزيائية وخالفه
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فالخطاب الديني يحتاج إلى العلوم المنطقية واالستدالل       
 اللغة مـن نحـو      المنطقي والفكر الصوري، وكثير من علوم     

وبالغة وأسلوب أدبي في اإلقناع والحوار والخطاب، فضـالً    
عن علوم الدين من فلسفة إسالمية وعقيدة، وسـائر علـوم           
الشرع من فقه وحديث وتفسير باإلضافة إلى التجربة العميقة         
في مجال وخبرة ممارسة الدعوة في معسـكرات ومنتـديات          

 تكون الخبرة في معامل     المحافل الدينية متقنة الترتيب، ال أن     
الكيمياء ومشرحة الموتى وورش المصانع ومدرجات الكليات       
العملية البعيدة عن روح العمل الديني ومتاعبه، ثم ترك هـذا           
العمل المنوط بهم في المعامل وغيرها والذهاب للتنطع فـي          
ساحة الدين، غير أن النتيجة المدهشة والمؤلمة أن نشاطاتهم         

 . أثير كانت على الضد من كل التوقعاتوفعالياتهم في الت
فعلى سبيل المثال استطاعت إيران بهؤالء المهنيين أن        

 . تتجنب االنهيار بعد عشر سنوات من الثورة
واستطاعت الحركة اإلسالمية في مصر وتركيا مـن        
الصمود بهؤالء المهنيين رغم المحاوالت الكثيرة لتحجيمهـا        

 . وتطويقها
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 أن الفكر الـديني أو الخطـاب        ولكن في الحقيقة أيضا   
الديني من خالل هؤالء المهنيين لم يكن في نظر كاتب هـذه            
السطور معبرا تعبيرا حقيقيا أصيالً عن روح الدين بقدر مـا           
كان مجهودا عاليا وطيبا من أناس اتسم كثير منهم بالحمـاس       
والرغبة في أن يكون لهم دور على الساحة ناتج من طبيعتهم           

ة النشطة وروحهم و نفسياتهم الجادة ومقدرتهم العقليـة         الفعال
 . العالية

فكان لهؤالء التمايز عن المثقف المعهود فـي شـكله          
 . القديم في هذه البالد سيما مصر

وقد امتـاز هـؤالء بالحركـة والنشـاط والفعاليـة           
واالنضباط، على مستوى األفراد مع قلة الحصـاد الثقـافي          

 اإلنسانية والدينيـة علـى حـد        والفكري على مستوى العلوم   
 . سواء

أما المثقف المصري بنموذجه المعهود، فقد كان أوفـر   
حظًا في الفكر والثقافة والظروف، ولكنه لم يكـن صـاحب           
حركة أو ذا نشاط، مما يبرز أهميـة دور وفكـرة العمـل             
الجماعي في مصر إبان التحول األيديولوجي نحو الرأسمالية        

حرك العمل اإلسالمي ولو بغير قصـد       أو الليبرالية، والذي    
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بعد التحرر من قيود النظام الناصري، وديكتاتوريـة الحكـم          
الشمولي بدالً من ديكتاتورية رأس المال في النظام الملكـي          
األسبق، و يتضح أن الفكر المثالي والبراجماتي الذي اصطبغ         
به العمل اإلسالمي والديني في مصر، هـو أن وراء هـذا            

 . ن كبيرينالفكر مسئولي
األول هو الظروف االقتصادية، الثـاني هـو طبيعـة          
العاملين في هذا الحقل على مستوى الدعوة والخطاب الديني،         
وهم المهنيون وأساتذة الجامعات غير متخصصين في العلوم        

 . والدراسات اإلسالمية
بيد أن السائر على الطريق البد وأن يجابه هذه النوعية          

 من الفكر، فيكون الصراع بين المثالية       من الدعاة وهذا النمط   
والواقع تارة، وبين حقيقة الدين واالتجاه النفعي الواضح فـي         
الفكر البرجماتي للسادة القائمين علـى الـدعوة والخطـاب          

كذلك فإن عدم التوحد في مصادر الفكر       . الديني، تارة أخرى  
والثقافة للقائمين على الدعوة يوقع السائر في طريقـه إلـى           

اث نوع من البلبلة والحياد عن الطريق، فتتعدد المدونات         إحد
والكتب وال يوجد منهج يجمع هذا الشـتات الفكـري وتلـك            

 .النماذج العقلية
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 . فهناك االتجاه السياسي في تفسير الدين
وهذا يقوم به كثير من الدعاة والوعاظ حتى من خارج          

 . أعضاء اإلسالم السياسي
ص القـرآن كبيـان      وقص واستخدام سيرة الرسول    

 . ثوري ضد النظام
وغيره من االتجاهات، و هي أكثر مـن أن تحصـى،           

 . ممكن أن تتناول من زاوية الدين والخطاب الديني
والكل يتحدث، والكـل ممكـن أن يكـون         . فالكل يقرأ 

داعية، والكثير يريد الخالص والهداية وال يعرف الطريـق،         
عالما متجردا  والمعظم صاحب مصلحة، والكل بالطبع، ليس       

 . ورعا يخاف اهللا، ويقصد وجهه بما يقول
فكما ذكرنا وسنذكر دائمـا، أن المتجـرد المخلـص          
والمتدين الحقيقي ال يتصدر مجالس العلماء والمفتين الـدعاة         
وهو غير أهل لذلك، وما يتم على الساحة والخطاب الـديني           
 في مصر وخارجها، إنما هو من جراء الفوضى والعشوائيات        
 . وألغراض تبعد المسافة بينها وبين العمل اإلسالمي الرشيد
 . ومن هنا يكون الصراع وأنواع كثيرة من الصراع



 ٩٤

فيبدأ المستمع والمتلقي للخطاب الـديني فـي التبلبـل          
 . والتذبذب حسب ما يتلقى من الخطاب الديني

فيكون التساؤل، هل هو الخلل فـي النظـام الفكـري           
، هل هو النحراف المجتمع عموما، هل       والثقافي العام للدولة  

هو بسبب ظروف اقتصادية، هل هو القتراب الساعة فهـو           
عصر الفتن والمالحم، هل هو التربص بهذا البلد الواقع مـن        
 الخارج، تكثر التساؤالت حول ما هـو سـبب االنحـراف           
أو الفوضى من جانب، وما هو الطريق إلى النجاة من جانب           

 . آخر
 الدينية في مصر، وكانت االتجاهات      فكانت الجماعات 

المتعددة فيها، وكانت النماذج المختلفة واألشخاص، واألنواع       
 . العدة من الصراعات

وكانت الرغبة الشديدة من الكل في النجـاة والهدايـة          
 . سواء في الحياة الدنيا، أو اآلخرة أو كالهما إن أمكن ذلك

وكل شخص يكون له مشكلة غير اآلخر، وكل عضو         
أو جماعة يكون لها نوع من الصراع، كثيرا ما يختلف عـن            

 . غيرها من الجماعات
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وعندما أصل كثيرون للعمل اإلسالمي، وعمل علـى        
وضع نماذج عامة له وأطر، استمدت هذه النماذج واألطـر          
مصداقيتها بمدى اتصالها اتصاالً وطيـدا بالكتـاب والسـنة          

.  اإلسالم والديانـة   والسيرة والتاريخ اإلسالمي وسائر علوم    
وعندما كتب كثيرون من اإلسالميين عن المشاكل التي تواجه         
العمل اإلسالمي، إنما كانوا يعكسون بقدر كبير رؤيتهم هـم          
النابعة عن خبراتهم وظروفهم، وهذا بالطبع غيـر معصـوم          
وغير مقدس، إنما هي سيرة كتاب وإسالميين بشر، يصيبون         

 . واتويخطئون، لهم أهواء أو حتى هف
واألصل الذي ال غبار عليه، وفي متناول الكـل هـو           

 . القرآن الكريم، وهذا بيت القصيد
 : نحو الرحاب المقدس •

القرآن الكريم، هو المصدر األول ألي عمل من أعمال         
 الدين اإلسالمي بل وينتفع به كثيرون من غير اإلسـالميين          

 . أو المسلمين في شئون حياتهم
 ل من يقوم بعمـل أو دعـوة        وهو المرجع الرئيسي لك   

 . أو حركة إسالمية أو هكذا ينبغي أن يكون
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ولكن مكمن الخطأ أن الخطاب الديني يـؤول ويفسـر          
 القرآن على غير محمله ألسباب، منهـا الجهـل أو الغفلـة            

 . أو الهوى والزيغ
فتعين على المسلم الذي ال يجد المنبـع القـويم الـذي        

ن يـتعلم القـرآن بنفسـه       يستقي منه أحكام ومعاني القرآن أ     
 . ويتصل به اتصاالً مباشرا دون وسيط

فالوسيط، وهو هذا اإلنسان الذي يؤول ويفسر القـرآن         
على غير محمله ألسباب، منها الجهل أو الغفلـة أو الهـوى            

 . والزيغ
وكثير من األحيان ال يكون أهالً لذلك، بل إن الفوضى          

، مـا كانـت     التي تعم الساحة اإلسالمية في مصر وخارجها      
لتكون لو أن كل مسلم سياسي على أقل تقدير، كـان يفهـم             
القرآن الكريم، ويدرس علومه وأحكامه، فضالً عن حفظـه         

 . وتالوته حق التالوة
من هنا يتضح أن على المسـلمين، سـيما أصـحاب           
النشاط الديني أو اإلسالمي، أو المنادين بشرع اهللا في الحكم          

 . القرآن قبل كل شيء وأي شيءوالحياة عموما، أن يتعلموا 
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وهذا ما نادى به كثير من علماء األمة، سواء سـلفهم           
 . الصالح أو من خلفهم بإحسان إلى يوم الدين

رواية )) الفقيه والمتفقه((فيروي ابن عبد البر في كتابه القيم، 
تبرز مدى حرص السلف رضي اهللا عنهم على مدارسة 

يروي عن جماعة كانوا القرآن وتعلمه والتفرغ من أجله، ف
 يطلبون علم الدين للهداية وللتعليم، ذهبوا 

للفضيل بن عياض عالم األمة الجليل في ذلك الوقت، فوقفوا 
إن كان خارجا ((على بابه فلم يأذن لهم بالدخول، قال أحدهم 

فأمرنا قارًئا ((وقال أحدهم )). لشيء فسيخرج لتالوة القرآن
) السالم عليك ورحمة اهللا(لنا فقرأ، فاطلع علينا من كوة فق

كيف أنت يا أبا علي ((، فقالوا ) وعليكم السالم(فقال الفضيل 
أنا من اهللا في عافية ومنكم في أذى ((قال )) وكيف حالك؟

وإن ما أنتم فيه حدث في اإلسالم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، 
ما هكذا كنا نطلب العالم ولكنا كنا نأتي المشيخة، فال نرى 

نفسنا أهالً للجلوس معهم في الحلق، فنجلس دونهم ونسترق أ
السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته قيدناه، وأنتم تطلبون 
العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب اهللا، ولو طلبتم كتاب اهللا 

قال )) كيف يا أبا علي؟(فقالوا )) لوجدتم فيه شفاء لما تريدون
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عرابه ومحكمه من متشابهه لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إ((
وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كالم 

أعوذ باهللا السميع العليم من ((ثم قال )) فضيل وابن عيينة
يا َأيها النَّاس قَد .الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم ﴿
الصدوِر وهدى جاءتْكُم موِعظَةٌ من ربكُم وِشفَاء لِّما ِفي 

ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحروا  *وحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرِل اِهللا وقُْل ِبفَض
ونعمجا يمم رخَي وه﴾ . 

لحظـات  سه وقارئه فـي     ارفالقرآن الكريم، يكشف لد   
 والخواطر التـي تكـون      الصفو والتجلي، الكثير من المعاني    

 .  نوع من أنواع الصراع في شفاء أيسببا
فالقرآن الكريم كما أوردنا في القصة استدالالً باآليـة         

 . الكريمة شفاء لما في الصدور
والقرآن الكريم بال شك ال تنقضي عجائبه وال يخلـق          

 .عن كثرة الرد وهو قول فصل وما هو بالهزل
والقرآن الكريم يرد على تساؤالت المسلم بشكل يتالءم        

سلم، والطالب للشفاء والهداية، أفضل من      مع ظروف هذا الم   
 . أي أحد آخر
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وهو هدى للمتقـين، وشـفاء للمـؤمنين، وشـريعة          
للمسلمين، وكل واحد من المسلمين يأخذ من القرآن حاجتـه          
وزيادة ، والقرآن ال ينكص وال يخذل من لجأ إليـه خاشـعا             

 . طالبا الحاجة
 وغاية هذه الصراعات هو ترك المسلمين عامة تعلـم        

القرآن، وتعليمه، وممارسته، وحفظه، والعمل واالنشغال بـه        
 . أو طلب القرآن بسوء توجه، أي على غير طلب المتقين

فلكل مسلم أن يفهم عن كتاب اهللا، واهللا، وعن رسـول           
 بدون توسيط أحد من سلف أو خلف، وإنما يجب عليه           اهللا  

لغة قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم، كقواعد ال          
العربية وآدابها وأساليبها وأحوال العرب خاصة فـي زمـان    

 ، وما وقـع مـن       البعثة وما كان الناس عليه زمن النبي        
الحوادث وقت نزول الوحي، وشيء من الناسخ والمنسـوخ         
من اآلثار، فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما بعد ذلـك             

علومها من علوم للقرآن والفهم والصواب للسنة واليسير من         
الموضحة والكاشفة لها، فليس عليه إال أن يسأل العـارفين،          
وله أن يطالب المجيب بالدليل إن كان علـى فهـم بالـدليل             

 . وعلمه
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واألهم من ذلك هو حال التقوى التي يطلب بها هـذه           
 . العلوم الشريفة الرفيعة

وتفصيل أصول التقوى وفروعها كما ذكر العلماء في        
 . غير كتاب

ن كله، لكن ينبوع الخير وأصله هو إخـالص         فهي الدي 
            ـاكِإيو دبنَع اكالعبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله ﴿ ِإي

علَيِه ﴾ وفي قوله ﴿   فَاعبده وتَوكَّْل علَيهِ  نَستَِعين ﴾ وفي قوله ﴿    
  ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ ووفي قوله ﴿   تَو ﴾      اِهللا الـر تَغُوا ِعنْـدقَ فَـابز

وا لَهاشْكُرو وهدباعو ﴾ . 
بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهـم         
أو عمالً ألجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بطرق كثيرة          
أهمها مالزمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقـة وحاجـة            
ومخافة، وغير ذلك العمل له بكل محبب، ومن أحكم هذا كما           

 .  تيمية، ال يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلكيقول ابن
والذي عليه أهل السنة أن الذي يستقصي جهـده فـي           
الوصول إلى الحق وساء السبيل، عن طريق هدي الرسـول          

             أو بما استطاع من طرق الخير التـي تضـمنتها السـنة 
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المشرفة ، ومات طالبا غير واقف عند الظـن فإنـه نـاج،             
 . عند أهل العلمواالجتهاد في االعتقاد واجب 

ونحن إذ نحض المسلمين سيما السياسيين على طلـب         
العلم الديني، على ما نعرفه من الظروف العامـة والصـعبة           
المعوقة لذلك، نحض القراء عموما على طلب العلم الشرعي         

 . وعلم الدين وال نتعنت بهم
وإنما طرحنا إشكالية الصراع واألنواع المختلفة منـه،        

ع في حقيقته نابع من الشخص ذاته قبل أن         فنوضح أن الصرا  
 . يكون نابعا من ظروفه المحيطة به أو خالفه

وطلب العلم بنص الحديث النبوي فريضة علـى كـل          
مسلم ومسلمة وهو بالطبع العلم الشرعي من تفسـير، لفقـه،           
لحديث، وأهم من ذلك أحكام الفرائض علـى مـذهب مـن            

كتاب والسنة بدالئلها   المذاهب الفقهية األربعة مؤصلة على ال     
 . المنضبطة على علم األصول

إن التهاون في هذه الفريضة، والعمل بها، سيما هجـر      
القرآن الكريم وعدم العمل باألحكام عموما في حياة المسـلم          
المعاصر، واالهتمام بها، هو السبب الحقيقي في أي صـراع          

 . على أي مستوى بالنسبة لمعظم األشخاص المتدينين
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قضية في جوهرها، ال ينبغي أن تكـون غيـر          وأن ال 
التساؤل الذي يلح ويطرح نفسه هو كيف يتعلم المرء الـدين           
وما ذكرنا في أطروحتنا هذه، وكيف يتقـي ويطلـب العلـم            
ليرتقي به، ويعلمه بعد ذلك، ويكون جديرا بأن يكون فعـاالً           

 . في مجتمعه وبيئته
 ينهمـك   في اللحظة التي تنتصر فيها إرادة المسلم وال       

بكليته في أعماله وأعبائه، ومشاغله، وأمواله، ويبدأ فـي أن          
يتعلم ويدرس دينه بنية التقرب إلى اهللا ونفع المسلمين بتجرد          
وإخالص، ال لدنيا يصيبها ، أو امـرأة ينكحهـا أو مجلـس             
يتسيده، في اللحظة التي يذهب فيها المسلم إلى العلم، وهـو           

سبيل اهللا تعالى، وتنتصـر     من أشرف الغايات بعد الجهاد في       
فيها نفسه يكون قد بدأ السير فـي الطريـق وتبـدأ رمـوز              

 . الصراعات في التحلل والذوبان
أيما ناشئ نشأ في طلـب العلـم         ((قال رسول اهللا    

والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب اهللا له أجـر سـبعين           
 ). رواه الطبراني في معجمه الكبير)) (صديقًا
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يا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما         الدن ((وعنه  
رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي     )) (وااله أو معلم أو متعلم    

 ). قال الترمذي حديث حسن
وقالت المشايخ عن السير في الطريق ال يكـون مـن           
السائرين حتى يلبس الصوف علـى الصـفا ويتبـع هـدى            

بعـد  المصطفى ويضع الدنيا من خلف القفا ويذوق الهـوى          
 . وهنا يكمن الصراع. الجفا

 *** 
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)٩( 

 الطريق بين األصالة والمعاصرة
إن شرع الدين الحنيف إنما كان لممارسته في الحيـاة،          

 . والخوض فيها بنبراس من هدي هذا الدين والشرع
وعندما كانت الحياة قديما في عهد الصحابة والتابعين        

 في الواقـع    على غرار الدين في شتى مناحي الحياة، لم يكن        
 . فصام بين المسلم وواقعه

ومع بداية انهيار الخالفة اإلسالمية الشديدة، بعد خالفة        
الملك العادل الخليفة الراشد عمر بن عبـد العزيـز، بـدأت            
الفوارق وبدأ الفصام واالزدواجية بـين األصـول الدينيـة          
المحفوظة في الكتب والمدونات وصدور العلماء وأعمـالهم،        

بها تاريخ الراشدين، وبين الواقع الذي بدأ فـي         والتي ينطق   
 . الحياد عن هذه األصول

ونمت هذه الحالة وتشعبت بعد ذلك وتفشت، فهي قديمة         
 . قدم التاريخ اإلسالمي األول

تلك الحالة التي تحايث األصول تارة وتحايـدها تـارة      
أخرى على ضوء الواقع، كما هـو مشـاهد فـي التـاريخ             

 . امةاإلسالمي والعربي بع
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ولم تكن المحايثة والحياد دائما لسبب واحد وإنما كانت         
ألسباب مختلفة، يهتم بهـا البـاحثون والدارسـون، بهـدف           
تشخيص مواطن الضعف والقوة في األمة، مـع محـاوالت          
لتنحية مواطن الضعف وتجنبها، واألخـذ بمـواطن القـوة          

 .وإتيانها
ومواطن القوة والضـعف فـي المجتمـع اإلسـالمي          

اصر، صارت مختلفة من بلد إلى بلد ومن موطن إلـى           المع
آخر، بعدما تفككت الدولة اإلسالمية بسقوط الخالفة العثمانية        

 . أو الرجل المريض
وكانت المحاوالت الدءوبـة للمصـلحين والمجـددين        
والمجاهدين وغيرهم من المعنيين بصالح األمة، فـي بعـث          

المي وقلبـه،   الروح والحياة من جديد في شريان العالم اإلس       
 . مصر

فكانت المحاوالت والتشخيصات مختلفة، تبعا للظروف      
والواقع والتاريخ والمرحلة الزمنية، وطبيعة رجـال البعـث         
والتجديد وبيئتهم وأتباعهم ، وكثير مما تضيق عنه السـطور          

 . وتشرحه
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ولكن المالحظ في كل حركات البعث والتجديد، الجادة        
مة العربية لتنهض بالشعوب    التي كانت تخرج من ضمير األ     

عن كبوتها، كانت دعوات وحركات إسـالمية وإصـالحية         
 .دينية

 وما عداها من محاوالت سـواء اسـتغرابية أوربيـة،       
أو سياسية ترتكن على فلسفات الغرب في الحكم، أو ثقافيـة           
تعكس أفكار طبقة معينة من هذه الشعوب، أو حتى مفروضة          

 .ظام الحكم ودستورهمن الفلسفة العامة المسيطرة لن
كانت هذه المحاوالت كلها، ال تحقق غـرض األمـة          
اإلسالمية من نهوض ورفعة ولم تكن متطابقة مـع ضـمير           

 . األمة
بيد أن الدين اإلسالمي وحركاته، كان هـو المحـرك          
األساسي والرئيسي لضمير ووجدان المواطن العربي المسلم،       

لهمة، ويشـحذ   الذي يداعب فكره ووجدانه للسمو والرفعة وا      
قواه للذود عن الوطن والصمود والتحدي كلما وفد عليه وافد          

 . من الخطر والمداهمة
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وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الحكام الذين حكمـوا          
في بالد الوطن العربي على مر األزمان، وأدركهـا أعـداء           

 . األمة، وأدركها كثير من الناس
 .فأخذ المعظم يوظف الدين ويحاكيه ألغراض

فعلى مستوى السياسيين والحكام، كان الدين ورقة عمل        
لهم يزرعونها في ضـمير الشـعوب كلمـا أرادوا ذلـك،            
ويحاولون تطويقها وإخمادها كلما دعت الحاجة السياسية إلى        
ذلك، أو استخدامه كقوة دفع مصداقية ألعمـالهم الحاكميـة          

 . والسياسية
ـ          اني وكانت المحاوالت لبلورة الدين بمعنى مـن المع

أو بمنهج من المناهج يتفق مع طبيعة الظروف ومقتضـيات          
 . األمور كما يتراءى لهم

وعلى مستوى رجال الدين أنفسهم، كان الدين طريقـة         
لمعظمهم لجلب النفع المادي والمعنوي مع محاوالت لتسييس        
الدين بما ليس منه، وإن كانت قلة قليلة منهم هـي الصـادقة             

 . العالمة
عات اإلسالم السياسي، كان الفهـم      وعلى مستوى جما  

الخاص بهم للدين والذي ال يجد صدى عند معظم المسـلمين           
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أو مصداقية، اللهم إال في حـاالت اجتماعيـة واقتصـادية           
 . وفكرية خاصة تعكس طبيعة األشخاص ال الدين

وعلى مستوى الصوفية ورجال الحياة الروحية، كـان        
لى مستوى العقـل    اإلسالم والدين معاني ومفاهيم وأعمال ع     

 . والشعور والوجدان أكثر منه شيًئا آخر
وغيره كثير من شتى مناحي الحياة الدينية، فإنما سقنا         
بعض الصور، لنوضح أن الدين علـى مسـتوى الفاعليـة           
والتفاعل في المجتمـع يكـون أو ينبغـي أن يكـون علـى           

 . مستويين
المستوى األول، يكون التفاعـل معـه علـى ضـوء           

 المستوى الثاني فيكون التفاعل معه على ضوء        األصول، أما 
 . الواقع

ولكننا لن نذكر في هذا المقام الواقع، ألن الواقع فـي           
الحقيقة العلمية هو حالة ذهنية خاصة بكل فرد وتختلف عنه          
من فرد إلى آخر، وتستمد معطياتها من ظروف هذا الشخص          

 . الخاصة
لعامـة  فالواقع على حقيقته هو رؤيا، ورؤية الفـرد ا        

والشمولية لكافة مناحي الحياة، وهذه الرؤية أو تلك الـرؤى،          
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إنما تختلف بثقافة الفرد وبيئته وتربيته ونشأته، وغيره كثيـر          
مما يضيق به المقام، إذ أن الواقع هذا هو كل ما ال يتصـل              
بالحقائق العلمية الثابتة المجردة التي ال يختلف عليها اثنـان،          

 .  تقبل النقد عادةوالحقائق غير العلمية ال
فمن نماذج الواقع، الرؤية العامة للسياسة، والفهم العام        
لفلسفة الدين أو األديان، والنظريات العامة للمعرفة، والقـيم         

. العامة للفن والجمال والنظريات الكثيرة في الفلسـفة واألدب        
 ..والتفاسير الفلسفية لمراحل التاريخ وهلم جرا

ع بهذا المفهوم، إنما نتكلم عن      ونحن إذ نتكلم عن الواق    
الواقع الفكري والثقافي الذي يكـون فـي عقـل المفكـرين            
والعلماء، والذين يحق لهم البحث في قضايا وكليات اإلسـالم          

 . واإلسالم السياسي
وال نتكلم بذلك عن الواقع من حيث هو ظروف خاصة          
أو حاالت ذهنية مجردة، أيا كانـت هـذه الظـروف، مـن             

و سياسية أو اقتصادية، وإن كان الواقع الفكـري         اجتماعية أ 
والثقافي خير من يفسر أي ظرف أو أي شيء آخر في الحياة            
، فالواقع الفكري والثقافي وفلسفته العامة والخاصـة، ومـا          



 ١١٠

يتكون به من علوم ومعارف، إنما يعد بمثابة المجهر الـذي           
 . يرى به اإلنسان الحياة والعالم والظروف من حوله

ن للواقع في الحقيقة دور لفهم الشق اآلخـر مـن           إال أ 
 . التفاعل، الذي يكون على ضوء األصول

فاألصول هي مجموعة الحقائق العلمية الدينيـة التـي         
تفهم تارة عند العلماء والباحثين في حد ذاتها، وتتكشف لهـم           
في حد ذاتها للعقل والشعور والوجدان، وهذا هو العلم الديني          

 . حقيقة والكشف الصوفيالحقيقي أو علم ال
وتارة أخرى حيث تفهم هذه األصول على ضوء الواقع         
وهذا يتصل بالمسائل المتعلقة بالبيئة والتشريعات والفقه وهذا        

 . هو علم الشريعة
من هنا يتضح أن الفهم والوعي الجوهري يؤثر تأثيرا         
كبيرا وغير مباشر على فهم األصول الدينيـة، مـن حيـث            

 لها كتشريعات قوانين إسالمية وفلسفة للنظـام        الفلسفة العامة 
 والحكم، وهذا معني بموضوعنا وهـو اإلسـالم السياسـي،          

 . أو استخدام الدين بصفته أيديولوجيا
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 –فيكون بذلك الواقع بمثابة المعبر أو طرف عالقـة          
 في فهم األصول أو بمعنى      –عالقة غير مباشرة ولكن مؤثرة      

 . آخر تطبيقها وتقنيتها
يتحتم على األصوليين أو اإلسالميين السياسـيين       لذلك  

أن يتعرفوا على الواقع ليس كما هو كائن أو عشـوائي فـي             
المجتمع، وطاف على سطح وهامش الثقافة والوعي، بل من         
حيث هو مجموعة من الدراسات واألبحاث اإلنسانية والتـي         
تحرك الواقع الظاهري في المجتمع، وهذا هـو دور الثقافـة           

العميقة وطيدة الصلة بالمعارف المختلفة، من فلسفة       الواسعة  
اجتماعية، إلى اقتصـادية وسياسـية، انتهـاء بمظاهرهـا          

 . وانعكاساتها، في األعمال الفنية واألدبية المعاصرة
وعلى أهمية الواقع ومعرفته كما نوضح بهذه الطريقة،        
نجد اإلسالميين السياسيين، بل والمسـلم عمومـا، ال يكـاد           

 . على هذا الواقع بالطريقة التي نوضح أو بما شابههايتعرف 
بل يكون تعرفه على الواقع من خالل المتاح أو المنابر          

 . اإلسالمية الجامدة التي تعكس فكر هامشي
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والمتاح هو األجهزة اإلعالمية والترفيهيـة والخبـرة        
الشخصية والفكر والمنهج العشوائي ثم يتم إسقاط هـذا كلـه           

 . نيعلى الفكر الدي
مما يشكل فكرا دينيـا أعرجـا وكسـيحا أو مغتربـا            

 . ومتطرفًا
إن الفكر الديني الصحيح، إنما يتكون كمـا أوضـحنا          
على ضوء المعارف والعلوم اإلنسانية في أعلى صورها، ثم         
تعكس هذه الدراسات والعلوم وتضاهي على ضوء األصول،        

اصـرة،  فتتشكل حضارة إسالمية جديدة ال تتعارض مع المع       
 . وتستمد فلسفتها من األصول

وبذا تكون النهضة والتحدي الحقيقي لإلسالم، والـذي        
يقدم النموذج والمشروع اإلنساني الذي يتفق وطبيعة العصر،        
وال يفرض العنت والتنطع والفكر المنحرف الضـال علـى          

 . المسلمين والذي يضر أكثر مما ينفع
مسلم، ليسـت   إن األزمات التي يعاني منها المجتمع ال      

ألنه غير متدين، أو غير مسلم، ولكنها فـي الحقيقـة أزمـة     
 . مدنية وقيم وحضارة ووعي عام
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مما يعين على كل مسلم يريد أن يخـدم اإلسـالم، أن            
يفهم مع فهمه وتعلمه للدين، مفردات وآليات العصر، والذي         
يشرح فيه هذا الدين، بكل ما في هذا العصر من تناقضـات            

 . ما قد يعتقده المسلمومخالفات ل
وعندما يعجز المسلم السياسي عن فهم روح العصـر         
ومحاكاتها أو الهروب من المجتمع وتكفيره، إنما هذه دعـوة          

والبد أن  . مجرمة وآثمة تدمر الدين وتنسف العمل اإلسالمي      
 . تجابه من قبل المهتمين والمصلحين

 *** 
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 الوعي والطريق
 : الوعي الزائف •

جيوش الوعي الزائف بصـور عديـدة شـتى         تطالعنا  
مختلفة ومتنافرة تارة وموجهة ومسـتقطبة تـارة، محـذرة          
ومتوعدة تارة أخرى، وخادعة وكاذبة تارات عدة، والـوعي         
الزائف له منابر عدة فقد يكون في فيلم سيمائى، أو برنـامج            
تليفزيوني، أو تحقيق صحفي، أو تسييس إعالمي، أو حـزب          

في ، أو تنظيم إسالمي، أو فكر متطرف        سياسي، أو مؤلف ثقا   
 ديني، أو من صديق حميم زاملناه عبـر األيـام الخـوالي،            
أو تجربة عاطفية اتسمت بالحيـاد األخالقـي أو التسـامي           

على أن هناك طرق لتكوين وعي صـحي        .. المثالي، وهكذا 
 . وصحيح

فالخبرة التي يعتمد عليها اإلنسان ال تعطينا في الحقيقة         
ية نحكم بها على األشياء حكما منطقيا، فالحقـائق         مبادئ واقع 

المنطقية ينبغي أن تكون بعيدة عن مجال خبرتنا، اللهم إال في           
وتكـوين  . مجال العمل أو التخصص العلمي ال الحياة عموما       

فلسفة عامة أو خاصة بشئونها وثقافتها، ألن الخبرة وشروط         
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خاصـة لألشـياء    اتباعها كثيرا ما تكون بعيدة عن الحقيقة ال       
العامة، والخاصة بالحياة والثقافة عموما فضالً عن القضـايا         

فقد دخل كثيـر    )) اإلسالم السياسي ((أمثال موضوع الكتاب    
من المفكرين الفراغ الخالي الموجود داخل عقولنـا ومكانـه          
العقل التجريدي، لمعرفة القضايا المحتومة له و هي قضـايا          

ود والموت وما وراء الطبيعـة،      اإليمان واهللا والحرية والخل   
وجل مهمة الوعي الحقيقي هو تطهير العقـل أثنـاء عملـه            
التجريدي في قضاياه المحتومة أو التي تكـون وراء عـالم           
الحس والواقع، فالمطلوب للوعي نوع خاص من الحساسـية         
لطرح المواضيع ، ونوع خاص من الفهم لتكوين الفكر، على          

هي في الواقع المعرفة الحقـة      أن المعرفة الحدسية الصوفية     
ألنها تكون عن طريق اإللهام، المكون من الحساسية والفهم،         
عن طبيعة خاصـة للتكـوين والسـلوك والعلـم والـدوافع            
والشخصية وسائر مكونات اإلنسان، والتي ال يكون التعامـل         
األمثل معها إال من خالل الدين اإلسالمي القـرآن والسـنة           

 . والعمل بهما
 : حقيقيالوعي ال •
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لذلك تحتم على من يلتمس الوعي الحقيقي وال يرتضي         
الوعي الزائف، أن يسلك سبيل السـلوك، وتقـيح الثقافـة،           
وتعديل الشخصية وخالفه، وهذا مجال الدين والعمل الصوفي        
حتى من ديانات غير اإلسالم فهذا األمر يعد مـن الفلسـفات     

 . العامة لألديان
، ويهـذب الـدوافع،     فالدين بتعاليمه يعدل الشخصـية    

ويحسن السلوك، ويكون الحاسية والفهم الخاص، ثـم يلقـي          
بوعيه المتكامل داخل فراغ الفكر التجريـدي فينـا وملكـة           
الحكم، بل ويشبع نفوسنا ويطعم عقولنا رحيقًا خالصا غيـر          

 . زائف أو مخاتل
فما يكونه الدين والقرآن والعمل الديني من رهافة فـي        

نفس هو في الواقع تنشيط حواسنا التـي        الحس وشفافية في ال   
 . هي ملكة تقبل التصورات المكونة للوعي

وينشأ من هذه التصورات حدث معين يصير بعد ذلك         
 . فهما مكونًا للتصورات الكلية

وهذا عمل من أعمال القرآن الكريم، وهو يعمل علـى          
تكوين تصورات كلية ال تتم بدونها حياة المسلم كما أرادهـا           

 . اهللا
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فقبل أن يكون القرآن تشريع وأحكام ، ويتسـق بهمـا           
ليصل بعقل المسلم إلى الرقي والشمولية في عالم التصورات         

 . الكلية
وما إن يقبل المسلم على القرآن بتقوى وعدم ارتيـاب          
حتى يفجر فيه كثيرا من األفكار والهبات والعطايا، فـالقرآن          

 علـى أي    ال يعمل عند المسلم كما في المنـاهج الوضـعية،         
مستوى ممكن من السرعة في االنتقال إلى الفهم واالستنتاج،         
بل عمله في الحقيقة هو أن تكون عند المسلم اإلصـابة فـي             

 وسـماه بالفراسـة     الفهم واالستنتاج وهو ما قاله النبـي        
 .بالنسبة للمؤمن

فالمواضيع الخارجية حولنا ليس فـي حقيقتهـا كمـا          
ت حواسنا مـن خـالل      نتصورها ، إن هي ليس إال تصورا      

قصر تجاربنا وأفهامنا، أما عن طريق الوحي الذي يهدي إلى          
صراط مستقيم، فهذه المواضيع الخارجية يكون لهـا تفسـير          
وتفنيد مغاير لما نتصوره إذ يعكس القـرآن دائمـا حقيقـة            

 .األشياء كما هي في كينونتها وصيرورتها
كـون  فلذلك لزم اللجوء إلى الوحي المقدس ألنه هو الم   

 . األوحد لوعي حقيقي بعد التسليم له واإليمان به
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فالزمان مثالً في القرآن ليس كما هو فـي تصـورنا           
وحسنا الباطني، بل هو في تصور متصل منسق لغـرض ال           
يتسم بالعشوائية كما في أحكم دراسات وكتب فلسفة التـاريخ          

ه إذا ما قورنت فلسفة التاريخ بالقرآن التي يعبر اهللا عنها بقول          
 . ﴾سنَّةَ اِهللا ِفي الَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل ولَن تَِجد ِلسنَِّة اِهللا تَبِديالً.﴿

الحقيقة أن كثيرا من مدركاتنا الحسية والنفسية تمسـي         
موضوعا للتأمل واالعتبار، لكن لألسف فكـل هـذا التأمـل           
واالعتبار يفارق الموضوع، وال ينتمي له بذاته، بل ينتمـي          

ذات التي تدركه فمن هنا تفقـد كثيـر مـن جوانـب             إلى ال 
 من حيث موضوعيتها المجردة في التأمل       -الموضوع النزاهة 

  وهو ما يعرف بـالهوى والزيـغ أو الضـاللة           –واالعتبار  
 . أو األسلوب غير العلمي في التفكير وبالتالي في الحكم

فالقرآن يضيف إلى المجردات معـاٍن حيـة ويحـول          
لى قيم وسلوك فالزمان مثالً بـدون الـذات      األفكار المجردة إ  

اإلنسانية ال شيء ومع ذلك فهو في القرآن له دالالته ومعانيه           
وسلوكياته كالصبر مثالً الذي يأخذ فيه الزمان معنيين األول         
متصل باألحداث والقدر والظروف المحيطة، والثاني وجودي       

 .متصل بالموقف اإلنساني والسلوك
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لصادق ليس سوى لألشياء التي     كذلك فإن كان حدسنا ا    
نراها، وليس لعالقتها المتداخلة بذواتها إذ إن هذا خارج عن          

 . قدرتنا
فالقرآن بالكشف، يوضح لنا األشياء كمـا هـي فـي           
حقيقتها، ويبين أيضا عالقتها المتداخلة غير المكشـوفة لنـا،          
وبنهجه القويم يكون لنا أسلوبنا الخاص في إدراكهـا وإدراك          

اهرات والماهيات، والتي ال تصبح معروفـة لـدينا         سائر الظ 
حتى بواسطة أوضح المعارف وأجل السبل ولكـن القـرآن          
يفعل أكثر من ذلك فالفهم ال يستطيع أن يرى واألحاسيس ال           
تستطيع أن تفكر، باتحادهما فقط يمكن أن ينتج وعي ومعرفة          
حقيقيان، وهذا هو النهج القرآني، فمواضيعه ومعانيه متصلة        

لحس والفكر معا، فهو تارة يرفع الحس إلى مستوى الفكـر           با
وتارة يدعم الفكر عن طريق الحس فال هو الحس وعتامتـه           

 . وال هو الفكر وتجريداته
فنحن نوضح أسلوبا مثالً لمنطق فريد هو منطق القرآن      
الكريم، على كثرة ما بحثنا في أنواع عـدة مـن المنـاطق             

 تجريـدي، لمنطـق     الفلسفية من منطق أرسـطي، لمنطـق      
صوري، لمنطق فكري، لمنطق شكلي، أو دياليتيكي فالمنطق        



 ١٢٠

أو طريقة الفهم والوعي لمختلف القضـايا يشـكلها القـرآن           
الكريم والسنة المشرفة على خير ما يكون التشكيل والتمثيـل          
والموسوعية وما يمر به الفرد والمجتمع في أي زمان ومكان          

ذه المشكالت نابعـة مـن      من مشاكل إنما تكون في الواقع ه      
 . أزمة في الوعي، أو غياب في الوعي وانعدام لإلرادة

سواء هذا الوعي وعي سياسي، وعي ثقـافي، وعـي          
 .. إلخ.. ديني

 : صورة للوعي الزائف •
طالعتنا صورة من صورة الوعي التـاريخي الزائـف         
على سبيل المثال بوعي مغاير لطبيعة المراحـل التاريخيـة          

 بالدنا لتؤدي بنا في النهاية إلـى أن ثـورة           المختلفة لتاريخ 
 م كانت هي الحتمية التاريخية وقمـة منحنـى          ١٩٥٢يوليو  

حركة التاريخ المصري الحديث التي ليس بعـدها بعـد وال           
 . قبلها قبل

ونسفت بالتزوير في بعض األحيـان تـاريخ خالفـة          
 . إسالمية مجيدة كتاريخ الخالفة العثمانية

ـ     ت لعنـة علـى المشـرق       فصورت أن الخالفة كان
والمغرب العربي وسبب تخلفه عن أوربا وأمريكا ال لشـيء          



 ١٢١

سوى إخراج الثورة وكأنها الكمال والرفعة التـي تنتظرهـا          
فعلى مدار أربعة قرون حكمـت      .. األمة في العصر الحديث   

فيها الخالفة العثمانية العالم العربي اإلسالمي بإخالص وتفاٍن        
حود والنكران لما لها من فضـل،       للقومية اإلسالمية كان الج   

نوضح جانبا عن الخالفة العثمانية كما قرأنـا فـي مراجـع            
التاريخ ومصادره األصلية، لنكشف نموذجا من نماذج الوعي        

 . التاريخي الزائف
إن نشأة الدولة العثمانية كانت إسالمية صرفة، فهـي         
على غير ما أشيع تاريخيا عن كونها كانت قومية على غير           

ات صلة باإلسالم ذات نزعة عرقيـة أو طائفيـة ضـيقة            ذ
 . الحدود، غير واضحة المعالم

فمؤسس الدولة العثمانية أرطغرل، كانت غايتـه هـي         
الدفاع عن اإلسالم ورفع رايتـه إلـى األمـام، فـالغزوات            
العثمانية ابتداء من ذلك العصـر اإلسـالمي األول للدولـة           

و هـي   )) غازي((ب  العثمانية كانت تطلق على المحارب لق     
كلمة إسالمية قديمة تعود إلى الفتوحات اإلسالمية في عصر         

 والخلفاء الراشدين من بعد وكان معناها ومدلولها        الرسول  
 )). إما منتصر وإما شهيد((



 ١٢٢

فالقومية الوحيدة التي جمعت الترك والعثمـانيين فـي         
ر األصل هي القومية الدينية اإلسالمية، فلوالها في حقيقة األم        

لما استطاعت هذه اإلمبراطورية العظيمة أن تشـارك فـي          
الحكم والهيمنة على العالم العربي أكثر مـن ثالثـة قـرون            
فسجالت المواليد واألوراق الشخصية لألفراد التـي تعـرف         
 باسم دفاتر النفوس لم يكن يـذكر فيهـا جنسـية المـواطن             
 أو أصله العرقي سواء تركـي، عربـي، ألبـاني، كـردي            

سي، إنما كانت الرابطة الدينية اإلسالمية هي محـل         أو شرك 
المواطنة واالنتماء للحكم العثماني و هي نقطة جوهرية فـي          
الحكم اإلسالمي كانت موجودة إبان خالفة الخلفاء العباسـيين       

 . األوائل
وليس صحيحا ما يشاع عن أن الدولة العثمانية سـبب          

 حامية للعـرب  تخلف العرب فهي في الحقيقة التاريخية كانت 
 . وعزا لهم

م، كان األمان   ١٥١٧فبضم مصر والشام والحجاز سنة      
لهم من الغزو المحدق بهم في ذلك الوقـت، إذ حالـت قـوة     
العثمانيين واحـتاللهم للممـرات بالشـرق األوسـط فـي           
القسطنطينية والسويس والشام والبصرة وجنـوب الجزيـرة        



 ١٢٣

 االقتصـادي   العربية وكذلك شمال أفريقيـا دون االسـتغالل       
 . األوربي لهذه الممرات على حساب العرب

وما كان السياج المسمى بسياسة العزلة للعـرب فـي          
حقيقة األمر إال حماية للعرب من خطر يريد الجثوم علـيهم           
وفي نفس الوقت يبرئ العثمانيين عن السـبب فـي تخلـف            
العرب، فالعرب في ذلك الوقت كانوا منهكي القوى وفي حالة          

يد بسبب  الغزو المغولي وتحول التجارة العالميـة         إعياء شد 
من البحر األحمر ومصر إلى جنوب أفريقيا وانتقال مركـز          
التجارة من اإلسكندرية إلى لشبونة والذي عاد فـي القـرن           

 . التاسع عشر
وبعد الفتوحات المبهرة التي قام بها السـلطان سـليم          

 فاسـتولى   األول باسم اإلسالم، أكملها السلطان سليم الثـاني       
م وساعد الـيمن اإلسـالمي ضـد        ١٥٧١على قبرص سنة    

الحبشة النصرانية والتي كانت متواطئة مع البرتغال في غزو         
اليمن وذلك لتحقيق الحلم الحبشي القديم بالولوج إلى أعمـاق          

 . الجزيرة العربية
وأكمل السلطان العثماني عبد الحميد الثـاني الحـرب         

 .ألشكال والطرقوالجهاد المقدس ولكن بتغيير ا



 ١٢٤

فقد حارب االستعمار األوروبي متمثالً في ثالث قوى        
فعلية تعمل على اتساق بال تناقض ، على اإلطالق، و هـي            
القوى الصليبية متمثلة في صـورة مبشـرين ومستشـرقين          
ومدارس إرسالية ومستشفيات ومؤسسات ثقافية ومـؤتمرات       
ومراكز بحوث علمية وعمالء عرب ونصارى مـن دعـاة          

 . إلخ.. قومية العربية الوطنيةال
وحارب القوى االستعمارية عن طريق ميراثها الحاقد       
على العرب واإلسالم منذ حروب الناصـر صـالح الـدين           

 . األيوبي
ثم حارب قوى يهودية تلمودية في صورية الدونمـة،         
تلك الطائفة اليهودية التي أسلمت ألغراض صهيونية وأفتـى         

لطائفة، كالموالي المنـافقين فـي      علماء المسلمين بكفر هذه ا    
  . عصر الرسول 

وبسقوط السلطان عبد الحميد قال القسيس إسينيان فـي       
إن هزيمة تركيا أنهت    )) تاريخ اإلرساليات المسيحية  ((كتابه  

 . الحلم اإلسالمي للسيادة على العالم



 ١٢٥

معترفًا بذلك أن الخالفة العثمانية كانت التمثيل الحقيقي        
باإلمبراطوريـة العظمـى علـى غـرار        للحلم اإلسـالمي    

 . اإلمبراطورية اإلسالمية في عصر عمر بن الخطاب
فأصبح من المستحيل بمكان وجود كيان عربي إسالمي       
حقيقي إال في ظل رابطة دينية قوية تحكـم باسـم اإلسـالم             

قلبا وقالبا، وأصبح من المحتم علـى كـل         . شريعة ومنهاجا 
 إقامة هذا الكيان أال وهـو  مسلم قدر استطاعته أن يعمل على   
 . الخالفة اإلسالمية بقوامة شرعية

ولنا أن نتعلم بكل صراحة وتواضع من السيد تيودور         
هرتزل، ذلك الرجل الذي بذل المستحيل والـنفس والنفـيس          

 . إلقامة وطن قومي يهودي بفلسطين
 : مثل من الواقع التاريخي •

نـاه  في الواقع إن رجاالً كثيرين من عصـابات الهاجا        
الصهيونية ومنهم بن جوريون ومناحم بيجين و غيرهما كان         
فيها من الزعامات ما يندى له جبين كثيرين من اإلسـالميين           
المعاصرين المنادين بقضايا اإلسالم السياسـي وطموحاتـه،        
فبينما كان الصهاينة يعدون ويخططون ويمكرون مكر الليـل         

 في فلسـطين،    والنهار إلقامة دولة صهيونية مستقلة ومستقرة     



 ١٢٦

رافعين التوراة وتعاليم التلمود فوق كل اعتبار وأي اعتبار ،          
كان من المسلمين المعاصرين والسياسيين وغيـرهم الكثيـر         
ممن رأينا في ثنايا هذا الكتاب وليس لكثير منهم من هـم إال             
الجاه والمال والجنس وتربية األوالد ومسـتقبلهم وكأنـه ال          

 . قضية في الواقع
 ضعف الدولة العثمانية فليس كماِ أشيع بسبب        أما عامل 

سياسة العزلة ، فهذه في الواقع دعوة أثيمة وآثمـة لالنفتـاح          
على الغرب ويا ليته كان نافعا، فقد استهلكنا زبالـة وقمامـة            
الغرب فكرا وحضارة وصناعة وقيما وعلما، وبعد أن جربنا         

مـن  سياسة االنفتاح، واالشـتراكية، والتصـنيع، وغيرهـا         
المهازل، ودولة االستثمارات تارة ودولة المؤسسات تـارة،        
ودولة العلم واإليمان تارة أخرى، لكن ذلك لم يـأت علينـا            

 . كعرب مسلمين إال بالخزي والعار والهزيمة
إال أن حقيقة ضعف الدولة العثمانية كان من الضغوط         
والمحاربة األوروبية الخارجية، وسياسة الحركات االنفصالية      

 الداخل والخارج، والعمالة والدعوات والحركات السـرية        في
 . الهدامة في مختلف أرجاء الدولة العثمانية



 ١٢٧

كذلك فالكشوف الجغرافية عبر المحيطات، قد طوقـت        
وحالت دون تقدم اإلمبراطورية العثمانية بشكل كبير وجعلت        
المنطقة البحرية التي تقع تحت اإلمبراطورية العثمانية منطقة        

ت أهمية، وكذلك معاناة الدولة من النقص الشديد فـي          غير ذا 
المعادن النفيسة خصوصا الذهب والفضة، في حين أنه فـي          

 أدى إلـى انتعـاش      – أمريكا   –ظل اكتشاف الدولة الجديدة     
االقتصاد األوروبي وتدفق الذهب والفضـة فـي األسـواق          
واالنتعاش في األسعار وثورة، كذلك خفض القوة الشـرائية         

 العثمانية، فارتفعت معدالت التضخم وقتهـا وتميـزت     للعملة
معظم المعاهدات التي عقدتها الدولة في ذلك الوقت بالضعف         

م ١٦٠٦والمهانة كمعاهدة ستيثاتوروك مـع النمسـا سـنة          
 . م١٧٧٤ومعاهدة كوتشك فينارجه مع الروس سنة 

وال يفوتني أن أذكر رجعية كثير من عناصر الحكم في        
لخالفة، فيتضح ذلك جيـدا باغتيـال تلـك         اآلستانة وبالط ا  

العناصر الرجعية والمتخلفة لسلطان مجدد وثوري، مشـهور        
 )  م١٩القرن (له بالكفاءة والدربة كالسلطان سليم الثالث 

كل هذه كانت من العوامل الكثيـرة التـي أدت إلـى            
 .ضعف الدولة العثمانية



 ١٢٨

 وقد نشأ بسقوط الدولة العثمانية وضعفها فكر خـاطئ         
 . مسف مخالف لما عهده المسلمون طوال فترة حياتهم

فالباحث في نشأة الفكـر القـومي وتطـور مذاهبـه           
ومدارسه، يرى أنه تقليد محض للنظريات األوروبيـة فـي          
الفكر السياسي، وال سيما في أعقـاب الثـورتين الفرنسـية           

 .  واألمريكية
كانت الدعوة للقومية محاولة للبحث عن هوية جديـدة         

، لضرب المفهوم السياسي المستقر في األذهان حتـى         بديلة  
 . سقوط الدولة العثمانية اإلسالمية

فقد بدأت الحركة القومية العربية مـن خـالل األدب          
والحركة الرومانتيكية األدبية بصفة عامة، من خالل الصحف        
والمجالت التي أشرف عليها غير مسلمين وكارهين للخالفة        

 . سالم بصفة عامةالعثمانية بصفة خاصة ولإل
ومن أمثال هؤالء سليم تقال مؤسس جريدة األهرام سنة         

م، وفارس نمر ويعقوب صروف اللبنـانيين األصـل         ١٨٧٥
أسسوا جريدة المقتطف وجورجي زيدان مؤسس دار الهالل،        

م وقـد   ١٨٩٩وفرح أنطون رئيس تحرير مجلة الجامعة سنة        
إذكـاء  عمل هؤالء على محاربة فكرة الجامعة اإلسـالمية و        



 ١٢٩

روح العلمانية والفكر القومي غير اإلسالمي علـى غـرار          
المفهوم األوروبي للعلمانية وهو فصل الدولة عـن السـلطة          

 . والتشريع الديني
وقد تبلورت فكرة القومية العربية العلمانيـة المخالفـة         
لألصول الشرعية اإلسالمية في ردهات ومؤتمرات الجمعية       

ونادت . م١٨٦٠ل لبنان سنة    الشرقية لليسوعيين ولدت في جب    
) سـان الزار  (بها كثير من جمعيات التبشير أمثال جماعـة         

وجماعـة  ) الجزويـت (وجماعة  ) إخوان الصداقة (وجماعة  
 ). كلية الصديق يوسف(

أما عن عمالء فكرة القومية العربيـة، فقـد وجـدت           
منشورات العروبية التي وزعها اليهود، ووثـائق عمالئهـا         

ت إنجلترا وفرنسـا بالقـاهرة ودمشـق        الماسون في قنصليا  
وبيروت، وكان منهم أمثال الباشوات مدحت ونوبار وبطرس        

 .غالي
وقد حارب هذه الفكرة رفاعة الطهطاوي مـن خـالل          

 .م١٨٧٤سنة )) روضة المدارس((صحيفة 
على أن القومية العربية والوحدة الوطنية الطائفية، التي        

ـ       ة للتكـوين باإلضـافة     دائما تفخر بالثقافة الفرعونيـة كبداي



 ١٣٠

للحضارة المصرية، مع االعتزاز بالثقافة المسـيحية التـي          
تركت بصماتها على الثقافة العربية والفلسفة اإلسالمية، كذلك        
التباهي بالثقافة والتراث اإلسالمي الذي تغلغل فـي نفـوس          
المصريين مع انحناء رءوسنا إعجابا وتقديرا للثقافة والمدنية        

 . يثة والمعاصرةاألوروبية الحد
يعد ذلك في حقيقة األمر تعبيرا عـن حالـة التخـبط            
الفكري وفقدان الهوية، كما أنه يعد تسطيحا للعالقات المركبة         

 . والمعقدة بين القومية والوطنية والتحديث والتغريب
األمر الذي أفقد العرب المسلمين الكيـان الحضـاري         

 .  والثقافاتوالمدني المميز لهم عن غيرهم من الحضارات
 . والذي كان وال زال منارا للعالم المتحضر

وكان ذلك بسبب تزييـف الـوعي السياسـي  علـى            
الجماهير العربية بطرح شعارات العدل، الحرية والمسـاواة،        
اإلخاء والديمقراطية، في حين أن الشعب العربي في جوهره         
كما ذكر المؤرخون والباحثون ال يفهم للحكم والسياسة غيـر          

لرابطة الدينية والحكم بما أنزل اهللا، على غـرار النمـوذج           ا
 . األول للحكم وهو خالفة الراشدين وبني أمية وبني العباس



 ١٣١

وفضالً عن ذلك، فقد أتاحت شعارات الوطنية والقومية        
العربية لألقليات غير مسلمة في الدول اإلسالمية قوة وهيمنة         

 والفنـون   سياسية وأفسحت لهم المجال في مساحات التـراث       
والعلوم والصحافة كما قضت على فكرة الجامعة اإلسـالمية         
التي تحدثنا عنها آنفًا بالتغني بأمجاد العرب والحضارة قبـل          
اإلسالم مع محاوالت مستمرة إلثـارة الفـتن بـين النـاس            
بنزعاتهم القبلية القديمة مع المناداة عبر المنـابر البرلمانيـة          

بذ الشرور الدينية عن طريـق      والتنظيمات السرية والعلنية بن   
 . المساواة بين مختلف الطوائف واألديان

فتعطلت الكثير من األمور الشرعية اإلسالمية فظهرت       
المحاكم المختلفة وألغيت المحاكم الشرعية وكثير من األحكام        
اإلسالمية وحل محلها قوانين اليونان وقانون نابليون، فكـان         

ريتهـا بفـرض دسـاتير      ذلك ليس داللة على فقدان األمة ح      
أجنبية، بل دليل على فقدان ركن من أركانها األساسية وهـو           

 . الحكم بالشريعة في كافة المناحي
وال عجب إذن من مباركة هذه األعمال المخربة لألمة         
العربية اإلسالمية حيث أرسل وقتهـا إيـدن رئـيس وزراء           
إنجلترا إشارات إلى كل سفاراته في الشرق األوسط، إلقنـاع          
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الزعماء السياسيين بتلك البالد بمفـاهيم الحريـة والدسـتور          
والديمقراطية، حتى إن التنظيمات السياسية في ذلك الوقـت         

سيطر عليه األلمان عن طريـق      )) تركيا الفتاة ((أمثال تشكيل   
االتحـاد  ((سالونيك بينما سـيطر اإلنجليـز علـى تشـكيل           

ـ   ((في مناستر وتبنى الفرنسيون     )) والترقي وطني الحـزب ال
بمصر، وارتكن كل هؤالء على أفكار القوميـة        )) المصري

العربية والقومية الطورانية التي استمدت أصولها من كتـاب         
 . ألفه وكتبه اليهودي الفرنسي كوهين

على أن هدف اإلصالح كان ال يزال األخـذ بالتقـدم           
والصناعة الغربية مع االحتفـاظ بالمقومـات والخصـائص         

 والدينية الخاصة بطبيعتنـا كمسـلمين       االجتماعية والتربوية 
 . شرقيين، إال أن هذا لم يتحقق على مستوى الواقع

 
فكان الواقع مر أليم حرفت من خالله الهوية العربيـة          

 . اإلسالمية على مر السنين
ونجح االستعمار األوروبي لألسف الشديد في فـرض        
أفكار العلمانية ونجحت مؤسساتها الدوليـة وعلـى رأسـها          

في إنهاك القوى الوطنيـة اإلسـالمية       )) ة األمم المتحدة  هيئ((
 – السوق األوروبية المشتركة     –وكذلك تكتالتهم االقتصادية    
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في وضع السياسات االقتصادية التي تستغل موارد العـرب         
والمسلمين أسوأ استغالل أن يغيروا النظام السياسي للعـرب         

 وفكـرة   ويعبثوا به، ففكرة الديمقراطية فرضتها بريطانيـا،      
الحضارة المدنية وضعت أسسها اإلمبراطوريـة الرومانيـة        
القديمة، أما فكرة الدستور التي نادى بها الدستوريون إن هي          
إال انعكاس وتأثر بالثورة الفرنسية ومبادئها الثالثة، الحريـة         
أوضحنا جوانبا سياسية وثقافية ودينية تشكل وعيـا مغـايرا          

 . ما ذكرناهللوعي العام عن القضايا محل 
 : العالج الوعي •

والثقافة العامة المتخصصة هي السالح األول للوعي،       
ونحن نقصد بكلمة العامة، أى مشتملة على فـروع عديـدة           

 أمـا كلمـة     –للبحوث والدراسات اإلنسـانية واالجتماعيـة       
متخصصة فنقصد بها المنهجية والبرامجيـة لهـذه الفـروع          

انية واالجتماعيـة مـن     العديدة من البحوث والدراسات اإلنس    
حيث الخوض في كل فرع منها بطريقـة علميـة منهجيـة            
متأنية، على أن يقتصر البحث واالطالع على أهـم الكتـب           
والمراجع واألعمال الخاصة بهذه الفروع، إذ الوقت ال يتسع         

 . للخوض في كل فرع من اإللمام بكل الفروع محل البحث
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منهجية فـي   ومن هنا نوضح أن الثقافة طريقة حادة و       
التعلم الذاتي الحر، ولكنها أبدا ليست عبثًا يلتمس في أوقـات           
الفراغ أو الضجر فالثقافة والتعليم والتعلم أوجه لعملة واحدة،         
وهي وعي حقيقي و مفهومية متكاملة للبيئة والواقع والحياة،         
مع تنمية للشخصية وتكوين راٍق للعقل وسمو رفيع للـنفس،          

دور تجاه المجتمع وليست شرفًا فـي       وموقف تجاه الوجود و   
 . صالونات األغنياء

 : ضحية غياب الوعي والثقافة •
من النادر بل من المسـتحيل أن جماعـات اإلسـالم           
السياسي ما كانت لتصحب بهذه الصورة التي أفردناها فـي          
الكتاب لو كان عندهم وعي حقيقي ناشئ عن ثقافـة رفيعـة            

 .  السنون والتجارباكتسبت عبر األيام والليالي وصقلتها
 ولكنه غالبا تعبيرا منهم عن نوع معين مـن المعانـاة           

 . أو األلم أو ما استطلنا في بحثه ودراسته
وال . ومن المستحيل أيضا أن تنشأ في أوسـاط مثقفـة        

يفوتني أن أذكر أن التحوالت السياسية واالقتصـادية أثـرت          
تجـاه  اجتماعيا على كثير من الطبقـات، وأثـرت علـى اال          

االشتراكي العام للدولة بتوجهه نحو الخصخصة واالقتصـاد        
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الحر فأحست كثير من الطبقات بتخلي رعايـة الدولـة لهـا            
 فبدأت في أخذ موقف معاٍد يعبر عنه التيار الـديني السـائد            

 . أو التعاطف معه
فكثيرا ما تكون قضايا الفكر الديني والفلسفة تعبيرا عن         

ئية ومن نوع خـاص، إذا مـا تـم    أزمات أو معاناة غير مر   
 . التعبير عنها بأسلوب متطرف أو حاد

فالمؤمن الحقيقي، مطمئن قلبه بـذكر اهللا، مسـتجاب         
الدعوة، مؤتمن من الناس ومؤتمن الجانب، صابر على مـا          
ابتاله اهللا به، شاكر على ما أنعم اهللا بـه عليـه، صـادق،               

يجعـل  متجرد، محب للخير، طالب للعلم، عامل للصالحات و       
اهللا له من كل ضيق مخرجا، ليس هذا الذي نراه من معظـم             

 . المسلمين سواء سياسيين أو غيرهم
على أن جحافل الوعي الزائف تستشري في المجتمـع         

 . بكافة الصور
فهي ليسـت مـن الناحيـة السياسـية واالقتصـادية           
واالجتماعية، بل تمتد وتعرج إلى صميم الحيـاة المصـرية          

 وعلى كافة مستويات سلم القيم ألي طبقـة         العادية ألي أسرة  
 . في مصر
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وما نحن بصدده، إنما نريد أن نؤصل لوعي حقيقـي          
غير زائف، خاص بقضية اإلسـالم السياسـي والجماعـات          
الدينية والفكر الديني والسياسي واالجتماعي قدر الممكن وما        
تتيحه صفحات الكتاب المعنية من الدرجة األولى باإلسـالم         

 . السياسي
فمن الوعي الزائف في قضية كتابنا هو انتشار فكـرة          
أن اإلسالميين السياسيين كانوا زعماء أفذاذ، أبطال وشهداء،        
في حين أنهم كانوا يحاولون كمفكرين إسـالميين يخطئـون          
ويصيبون، فعمل الوعي الزائف على إضفاء هالة من القداسة         

 .عليهم ليس لها سند من عقل أو فكر
ن الكتب المزيفة والشرائط الخاصة     وقد عملت كثير م   

التوزيع والتداول على إذكاء هذه الفكرة، مسـتغلة كراهيـة          
 . الكادحين لسياسة الدولة وبساطة وسذاجة معظم المجتمع

فى حين أن كثيرا من اإلسالميين كانوا أناسا عـاديين          
أوجدتهم الظروف في حكم ديكتاتوري شمولي، فصاروا بذلك        

فقد كانوا  .  المقاالت وتحكى عنهم القصص    أبطاالً تكتب عنهم  
مكرهين على ذلك مقحمين فيه ال مناضلين أو ثوار في كثير           
من األحيان كما يتصور المعظم، ومهما تكلمنا عـن صـور           
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الوعي الزائف الذي يعيشه المواطن والمجتمع المصري فلن        
  – اللهـم فاشـهد      –ننته ولن نفرغ على أننا أوضحنا وبلغنا        

لحقيقي يشكله القرآن الكريم بشكل يهـدي إلـى         أن الوعي ا  
 . الرشد والرشاد بجانب تصريحات النبي 

فبهما تبدأ الثقافة والفكر والعلم الحقيقي، الذي بدونه ال         
 .يكونوا أبدا وبالتالي يغيب الوعي ويهوم

وعلى ما بحث كاتب هذه السطور في مئـات الكتـب           
 يجد كالقرآن الكـريم     االجتماعية واإلنسانية واألدبية، فإنه ال    

 . نبراسا على طريقة الهدى
وهذه دعوة من كاتب هذه السطور لتعلم وقراءة القرآن         
والتثقف فيه وفي  علومه وتـرك ونبـذ األفكـار المضـللة             
المتطرفة أو الكتابات المسفة المنحرفة، على أن تكون القراءة         
 لمعرفة الخالق وطاعة أمره وفعل الصالحات وباسـم اهللا وهللا         

 . أوالً وأخيرا
خلق اإلنسان  * قال تعالى ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق         

علم اإلنسان  * اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم       * من علق   
 ) ٥-١سورة العلق، آية (ما لم يعلم ﴾ 
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)١١( 

 بداية الطريق
 :اإليمان  •

 . بداية الطريق هي تذوق اإليمان ومعرفة اهللا عز وجل
نعمة كبرى، بل هي مـن أكبـر        فمعرفة اهللا عز وجل     

 . النعم التي يمن بها اهللا على عباده الصالحين
وليس على من لم يسلك بعد السبيل إلى اهللا، سوى أن           

 وهـي   –يستخدم ويوظف فطرته التي فطر اهللا الناس عليها         
 ليحاول أن يتعـرف علـى       –أن هناك إله خالق قادر للكون       

أمـوره اإللهيـة    ذات هذا اإلله وقدرته وتـدابيره، وسـائر         
والربانية في الكون وما عداه، والتعرف على صفاته وأفعاله         

 . عز وجل
ثم يتبع ذلك أتباع األنبياء، إذ هم الباب األمثل للمعرفة          

وقد كان اختيار األنبياء والرسـل      . الحقة بعد اإليمان والتسليم   
ووقوع البعث لهم، بعد ما سمت نفوسهم وزكـت عقـولهم،           

 حالة استشـفاف واستشـراف للمـإل        وصارت أرواحهم في  
 . األعلى، فكانت الرسالة، وكانت الشرائع، وكانت الرحمات
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والناس إذ تبرق معرفتهم القلبية بـالطريق، ال يكـون          
 . ذلك بطريقة واحدة متبعة، أو بشكل مقنن ال يوجد غيره

بل إن الهداية والتعرف على الطريق، يعد سـرا مـن           
 . األسرار اإللهية
س من يستمع إلى الوعظ فيهتدي، ومنهم مـن         فمن النا 

وقعت له حادثة من الحوادث أو اعترض نفسه عارض مـن           
 . العوارض فيسارع إلى ربه، وتكون الهداية

وآخرون دخلوا باب الرحمة مـن بـالءات وكـروب          
اعترتهم، وآخرون ولجوه بعد إكرام بالنعم، فكـان العرفـان          

 . والشكران
لهداية، إذ تكـون سـهلة      والطرق إلى المعرفة باهللا وا    

وبسيطة في كثير من األحيان، إنما ذلك يكـون فـي بدايـة             
المعرفة به، أما الخوض في بحور المعرفـة، فـذلك سـبيل            
الصديقين والعارفين وتكون هذه النوعية من المعرفة بقدر ما         

 . يبذله السالك من جهد وتجشم للعناء والصبر
عامة باهللا، بأنه   فهذا النوع من المعرفة مغاير للمعرفة ال      

الخالق والضار والنافع واألحد الذي تسير بأمره األمـور، ال          
 . رب غيره وال معبود سواه



 ١٤٠

إنما هي معرفة هللا عن عمق عن تجارب تتميز باليقين          
 والمشاهدة بعين البصيرة لما يكشفه اهللا عن ذاتـه للعـارف           
أو السائر في طريق اآلخرة، غير تلك المعرفة التي تكـون           

 . سليم الظاهر لخفايا مقام األلوهية والربوبيةبالت
وعلى قدر معرفة اإلنسان وقت إلماع اإليمان والنـور         
في قلبه، وعلى قدر الفيض اإللهي على السـالك فـي تلـك             

 . اللحظات، تكون بداية الطريق هللا سبحانه وتعالى
فتتفاوت البداية من حيث الكل والمضمون على قـدر         

لك كل ما يتفرغ منها من أعمـال،        نوعية هذه المعرفة، وكذ   
وعبادات، وممارسات، سردناها في ثنايا الكتاب وسنورد، ما        

 . يتيسر منها حتى نهاية المؤلف إن شاء اهللا
 : طريق اإليمان والمدارس اإلسالمية •

ونريد أن يجتاز القارئ مفاوز البحث والمشقة في كتب         
مـان  العلم، وطرق الهداية فنوضح أن طريق المعرفـة واإلي        

الحق، المبني على علم وعمل، وسلوك وحـال ومقـام فقـد            
تزعمته ثالث مدارس علمية في التاريخ اإلسالمي بعد عصر         

 . التابعين
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المدرسة األولى، هي مدرسة إمام أهل السـنة اإلمـام          
 رضي اهللا عنه، وهذه المدرسة تفسر الدين        –أحمد بن حنبل    

يث رسـول   بالنص الشرعي من كتاب اهللا عز وجل إلى أحاد        
 رضـي اهللا    – إلى أخبار التابعين، مرورا بالصـحابة        اهللا  

 أجمعين وتقف عند ظاهر هذه النصوص، وقد أسست         –عنهم  
هذه المدرسة اتجاه معظم أهل الحديث ممن جاءوا بعد ذلك،          
المدرسة الثانية هي مدرسة العقل والرأي والتفلسف والكـالم         

 . وهي مدرسة المعتزلة
رسة من العقل االسـتدالل والبرهـان       إذ تأخذ هذه المد   

المنطقي للنص، طريقًا إلثبات قضايا اإليمان والدين ونهـج         
الطريق، مع األخذ بالتفنيد والتأويل بغير دليل شـرعي مـن           

 . كتاب أو حديث في كثير من األحيان
 رضي اهللا   –أما المدرسة الثالثة، فقد أسسها المحاسبي       

قاء بـالنفس وعلـى      وهي مدرسة التصوف، أو االرت     –عنه  
النفس بالعقل والرياضيات النفسية والجسدية مع زهـد فـي          
الدنيا، واعتماد طريق الحدس الصوفي أو المكاشـفة القلبيـة          
والعيانات الذوقية للتعرف على اهللا سبحانه وتعالى والسير في         

 . الطريق
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وقد كان لكل مدرسة مـن هـذه المـدارس أسـبابها            
ية، بما يتالءم ومقتضـيات     الموضوعية، والسياسية والشخص  

 . العصر وقتها وظروفه
وتفرع من هذه المدارس اتجاهات عديدة تنضوي تحت        
لوائها، وأخرى انتحلت التمذهب بهذه المدارس وهي مخالفة        

 .لجوهرها ولبها، بسبب قصور في الفهم أو ألسباب سياسية
 – رضي اهللا عنه     –فمن مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل       

ديد من أتباعه وإحـداث الشـغب بـدعوى         كان التزمت الش  
 .  رضي اهللا عنه–التمسك بحرفية النص كاإلمام 

فى حين أن اإلمام كان على أشد الفهم لـروح الـنص            
 . وطبيعته وكيفية التعامل معه وكل ما يتعلق به

وهذا ما نعانيه اآلن في بالدنا من تمسك بالنص، دون          
إلى مضامين  فهم له أو لروحه أو استخدامه ألغراض تهدف         

أخرى غير ما سيق النص من أجله، فكانت أيضـا أحـداث            
 . الشغب والتنفير من الدين ومما نحن بصدده

ومن مدرسة المعتزلة كان التنطع في تقديس األعمـال         
العقلية من منطق الستدالل، لفروض، عطلت السنة واألعمال        
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الدينية والتعامل مع النص بسالسة وبساطة تتفق مع اإلسالم         
 . دين للفطرةك

أما عن مدرسة التصوف، فكـان الشـطح الصـوفي          
والسكر الوجداني، الذي إذا اتخذ على محمل الجد أو المعنى          

 .الظاهري للكلمة، يعتبر حيادا عن الحق وزيغًا
فكانت البحوث الخاصة لفهم النصوص الصوفية ومـا        
يعرف بالمصطلح الفني عنـد المتصـوفة، وذلـك لتفسـير           

هم وأفعالهم بالمعنى الذي قصدوه، على محمل       أشعارهم وأقوال 
 .حسن النية وموافقة الشريعة

وقد وقع الظلم على السادة الصوفية، أهل الحق، سواء         
في محياهم أو مماتهم، وعاشوا غرباء في بيوتهم، علـى أن           
سيرتهم العطرة، كانت وال زالت معينًا ال ينضب في عـالم           

 في ضمير ووجدان    الروح، وهذه المدارس الثالث، ال زالت     
 . المسلم المعاصر وتستمر إن شاء اهللا إلى ما شاء اهللا

فالسالك والمتعرف  على اهللا، إما أن يسـلك طريـق           
 –النص الديني فيكون من مدرسة اإلمام أحمـد بـن حنبـل      

 أو يعتمد على قلبه وحدسه الشفاف وصفاء        –رضي اهللا عنه    
  –نـه    رضـي اهللا ع    –روحه، فيكون من مدرسة المحاسبي      



 ١٤٤

أو يعمد إلى العقل والمنطق والبرهان لفهم الـنص وتأويلـه           
 . فيكون معتزليا

وله أن يسلك إلى ما هداه اهللا له في هـذه المـدارس             
الثالث، فهي تعكس في مجملهـا، واقـع وطبيعـة الـنفس            

 . البشرية
فالناس على اختالف مشاربهم، إما ينزعون إلى العقل        

 مشقة في الفهم والتأويل     على ضوء النص، أو إلى النص بال      
مع التسليم والتمسك بظاهره، أو ينزعون إلى القلب والحدس         

 . في السير على الطريق
واألصل في ذلك هو أن تؤدي أي طريقة مـنهم إلـى            

وكل إنسـان حسـب     . الخالق عز وجل وإلى طريقه المستقيم     
طبيعته وما وهبه اهللا من نعم، يوظفها لفهم دينـه واختيـار            

 . نسب لهالطريق األ
فأهل األذواق والعيانات، والوجد، لن يجدوا للخـوض        

 رضـي اهللا    –في غمار الطريق أفضل من نهج المحاسـبي         
 وأهل المنطق والعقل والحجة الجدلية واالستدالل لـن         –عنه

 . يجدوا أفضل من نهج المعتزلة ومدرسة الرأي



 ١٤٥

وأهل التسليم واالنقياد للظاهر واالستئناس به لن تكون        
  رضـي اهللا    –فضل من طريقة اإلمام أحمد بن حنبـل         لهم أ 
 .  سيما الباحثين المتخصصين وأهل العلم–عنه 

 والذي عليه أهل السـنة هـو نهـج مدرسـة اإلمـام           
أحمد بن حنبل وباقي األئمة الثالثة، وهو تقديم النص الديني          
وترتيب سائر وظائف وأعمال الدين على ضوئه مع األخـذ          

األفعال، دون خوض في معاني باطنية      بالظاهر في األقوال و   
 . أو حجج عقلية تقدم الرأي على النص أحيانًا

وطريق مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل طريق آمن، ليس         
فيه مخاطرات الصوفية وشطحاتهم، التي قد يغـرق السـائر          
فيها، سيما إذا كان في بداية الطريق أو بال مرشـد علـيهم             

ه ليس فيه تنطـع أهـل       بالطريقة، كذلك فهو طريق آمن ألن     
الرأي والكالم، مما يذهب نضارة وروحانية النص وشـفافية         
الروح وفطرة النفس، وإن كانت مدرسة التصوف واالعتزال        
تفيد مدرسة اإلمام أحمد والنص وتكشف مزاياها وأسـرارها         

 . المتعلقة بفحوى ومضمون النص



 ١٤٦

وذلك ألن النص في الحقيقة يخاطب الحس والفطـرة         
كلهم في آن واحد، وهـذه هـي وظيفـة          . لوجدانوالعقل وا 

 .وأعمال المدارس الثالث
والذي عليه القول، أن مدرسة اإلمام ابن حنبل، كانت         
على قدر من التمنطق والفهم يفوق المعتزلة، وعلى قدر مـن    
التصوف والشفافية يفوق الكثيرين من شيوخ الطائفة لتمسكها        

باطنًا وظاهرا، مناصـرة   الشديد بالسنة والسيرة، فعالً وقوالً،      
ومواالة على أن أئمة المعتزلة والسنة والتصوف كانوا جميعا         

فهم أئمة كبار جمعوا الفنـون العقليـة والنصـية          . على حق 
والصوفية، وفسروا فروع الدين بما يوافق بيئـتهم وقضـايا          
عصرهم، وكانوا خير ممثلين لزمانهم، وبما ال يخالف جوهر         

 الذي يؤخذ عليهم دومـا ودائمـا هـو          الدين والعقيدة، ولكن  
 .األتباع

 : نقد المدارس •
فأتباع مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل توقفوا على حفـظ          
النصوص ومدرسة المحاسبي، ركنت إلى األحوال والشطح،       
ومدرسة المعتزلة، تنطعوا في الفروض العقلية وإعالء العقل        

 .على النص



 ١٤٧

دنيـة،  فركدت شمس العلـوم الدينيـة والمعـارف الل        
واألسرار اإللهية، عن عيون وبصائر أهل العلـم، وتوقـف          

 . االجتهاد بعد ذلك بقليل، ولم يبق غير قشور القشور
ولكن الذي يمن اهللا عليه، وتبرق أنوار معرفتـه فـي           
فؤاده عليه أن يشرع في التعرف عن كثب على اهللا والرسول           

         والشريعة واألحكام والمـدارس واالتجاهـات المختلفـة 
المختلطة لفهم الدين من النبع الصافي، وهو كتاب اهللا عـز           و

 ومن عجب أن الذي غرق فيه كثير مـن          وجل وسنة نبيه    
األئمة في الدين ولو لفترات فـي حيـاتهم وفـي  عصـور              
الحضارة اإلسالمية والنهضة اإلسالمية والبركات، من غرق       
في األحوال والمقامات، لغرق في معرفـة اهللا عـز وجـل،            

 وسيرته المشرفة، لحيـرة     د شريعته، وحكمة النبي     لمقاص
في تفسير أقوال الصحابة وأفعالهم التي تغمض أحيانًا كثيـرة         

إلخ، وكانوا على علم وعمـل وحفـظ وورع،         .. على الفهم 
 . ودراية وخالفه من عزائم األمور

يجيء شباب من بيئات أغلبها بعيد عن الدين، وعـن          
 مدني معاصر فـي فنـون       ثقافة وعلم ال يذكر ومعظمه علم     

المعاش والكسب، وعن أخالق وآداب ليست محل اعتبـار،         



 ١٤٨

يجيء هؤالء الشباب يطلقون لحاهم مرة واحـدة، ويلبسـون          
القمص البيضاء والعمائم، وبال أدنى خلفية من علم أو عمـل           
ديني، ويتحركون في المجتمع كدعاة وكأئمة، وهداة مهديين،        

أجمعين، حتى من يصـلوا     يكفرون المجتمع والحكام والناس     
معهم في نفس المسجد أو يخالفوهم في الـرأي، ويطلقـون           
الرصاصات الطائشة إلرهاب المجتمع، أو يتطرفـون فـي         

 . أعمالهم وسلوكياتهم
وآخرون منهم، يتصدون للفتوى والتشـريع للنـاس،        
وآخرون يشرعون في األعمال السرية التي تخـرب الـدين          

ق الجماعات الدينية المختلفة    وأهل الدين والمجتمع، عن طري    
 . الموجودة على الساحة والتي سبق وتكلمنا عنها

وعلى ما بينا من مدارس علمية دينية وطرق مختلفـة          
ومختلطة وشائكة لفهم الدين، يجيء هـؤالء مـرة واحـدة           
يتناولون األحكام والشريعة مباشرة من القـرآن والحـديث،         

وجل وعن رسـوله    وكأنهم أئمة يفقهون مباشرة عن اهللا عز        
            األمر الذي لم يفعله أحد من الناس المعتبرين، أو أهـل ،

 . العلم



 ١٤٩

إنما األمر ليس كذلك لمن سلكوا الطريق بحقه، فهـو          
يقتضي كثيرا من العلوم والثقافـات واللياقـات واألعمـال          
والممارسات مما نوطئ له ونفند في كتابنـا، عسـى اهللا أن            

لحق وتكون البدايـة علـم    يشرح صدورهم للتقوى واإليمان ا    
 . على بصيرة وهدى، ال جهل على زيغ وضالل

 : بداية الطريق •
فالذي يبدأ في السير على الطريق يلزمه كثيـر مـن           
األمور فمن بداية الطريق تبدأ شخصيته وحياتـه وفلسـفته          

ولن يكون في عون السـائر علـى        . العامة للحياة في التغير   
لصالحين وأهله، أولهمـا    طريق الحق أحد غير اهللا، وعباده ا      

 . عمله الصالح واجتهاده أمام ربه و خالقه
لذلك لزمه أمران على األهمية بمكان، كل منهم يساعد         
ويعضد اآلخر، بعد التوبة النصوح من سباق األعمال والنية         
الخالصة للصالحات، األول هو جهده وأعماله مع نفسه أمـام          

هل اهللا ليعينوه على    خالقه، والثاني هو التماس أهل الدين، وأ      
 . الطريق



 ١٥٠

فبالنسبة ألعماله وجهده مع نفسه بعد لحظـات إلمـاع          
المعرفة اإللهية في قلبه، يتجه بكليته إلـى اهللا عـز وجـل،             

 . مؤثرا اآلخرة وأمرها، زاهدا في الدنيا وكدرها
، وفهمه تمام الفهم    فما من أمر، أمر به اهللا ورسوله        

 شرع في تنفيذه واتخـاذه      على برهان من علم وبصيرة، إال     
 نبراسا على الطريق وما من أمر نهى اهللا عنه والرسـول            

إال تركه جهد استطاعته، ويبدأ في التعرف علـى اهللا مـن             
خالل القرآن الكريم، من حيث اسـتماعه وتالوتـه وفهمـه           

 . ومدارسته وحفظه قدر استطاعته وليجتهد في ذلك
فة، وأعمـال   كما يبدأ في التعرف على السنة المشـر       

 والصحابة وحياتهم، من خـالل السـيرة والتـاريخ        النبي  
 . اإلسالمي واألحاديث النبوية المعتبرة اإلسناد

مع االهتمام باللغة العربية تمام االهتمام والعنايـة، إذ         
يكشف اهللا بها خبايا الكتاب وأسرار السنة، مع المداومة على          

 ومتابعتهـا   الفرائض وتعلمها وإتيان الممكـن مـن السـنة        
ــى  ومواالتها، وتمحيص أحكام المعامالت والفرائض  علــ

 . مذهب من المذاهب األربعة



 ١٥١

وإذا اعترض السالك شبهة من الشبهات فـي حياتـه          
عموما أو افتقد االستئناس بالدليل الشرعي ومعرفة الحكـم،         
توجه إلى اهللا عز وجل أوالً، واستفتى قلبه، فإن اإلثم ما حاك            

ه المرء اطالع الناس عليه، والبر ما اطمأنت        في الصدر وكر  
، والحرام بين والحـالل     إليه النفس، كما يوضح الرسول      

بين، وليس أوضح من الحق في قلب عرف اهللا عـز وجـل             
وآمن به، وأخذ االنتهاج في الحياة بمناهج القرآن الكريم على          

 . هدي الرسول 
 إال ثم يشرع السالك في تعديل سلوكه، فـال يصـاحب        

مؤمنًا على شاكلته فالصديق مرآة صديقه والمرء على ديـن          
خليله، ويهجر أماكن المعصية ويبدأ في الصالحات والنوايـا         
الحسنة، من تصدق وإنفاق وبذل وتضحية وسائر األعمال أما         
بالنسبة اللتماسه ألهل الدين وعلمائه ومشايخه، فهو أمر جد         

 . شاق ومضن
لعلماء بتالحق الخطوب   فقد قصرت همم أهل الدين وا     

عليهم وعز العالم الجليل الذي يعمل لوجه اهللا الكريم، الزاهد          
في الدنيا، الراغب في اآلخرة، الورع الكاف عن أعـراض          

 . المسلمين ودمائهم وأموالهم



 ١٥٢

ولكننا على ما تكلمنا عن أهل الدين والعلم والمشـايخ          
يعا لـن   والجمعيات الدينية والجماعات الدينية نوضح أنهم جم      

 . يخرجوا عن المدارس الثالث التي ذكرنا بفرض حسن النية
فالجماعات الدينية موضوع الكتاب، قد استفضنا فيهـا        
وفندناها بمناسبة أنها موضوع العصـر واهتمـام السـالكين          
والشباب، وبما لها من سطوة على النفوس الستخدامها النص         

ادعائها لكثير  وموافقة المزاج العام بحكم الظروف المختلفة و      
من الصالحيات ومما فندناه، وهي تعتبر من المدرسة األولى         
التي ذكرناها وهي مدرسة اإلمام أحمد بن حنبـل، أو هكـذا            

 . تدعي ويدعي معظم المنتمين إليها
 : مع أهل اهللا •

ونريد أن نلقي الضوء، على مدرسة المحاسبي للسائر        
، بعدما ألقينا   في الطريق وتطبيقها العملي في الواقع المصري      

الضوء على مدرسة أحمد بن حنبل وتطبيقهـا العملـي فـي      
 . الواقع المصري

تطبق هذه المدرسة منهاجها علميا عن طريق الطـرق         
الصوفية من خلوتية لشاذلية، لتيجانية ومـا أكثـر الطـرق           

 . الصوفية في مصر



 ١٥٣

وإذا ما تكلما عن التصوف اإلسالمي فالبد أن نقر أنه          
شـأنه  . ت النفس السرية، ال يؤتاها كل النـاس       ملكة من ملكا  

كشأن الملكات، من ملكة الفن وأنواعها إلـى ملكـة الجسـد            
 . وتنوعاتها

وعلى تنوع كلمة صوفي في اإلسالم، فال يخلو هؤالء         
المتصوفة من صفة شائعة بينهم، وإن اختلفت طرقهم، وهي         
           ا عند ذكر اهللا عـزصفة الصفاء في العقل والنفس خصوص

 . ل، ومن جانبه تلك الصفة، فقد خرج من الطائفةوج
والصوفي كالفيلسوف، يطلب ما وراء الطبيعـة ومـا         
وراء ظاهرها، على أن الفيلسـوف أداتـه عقلـه وفكـره،            

 . والصوفي أداته حدسه وقلبه
العبادة عند الصوفي ال تبدأ إال بعد معرفـة اهللا عـز            

 الشـكل   وجل ثم تأخذ بعد ذلك في التغير والترقي من حيث         
 . والمضمون

والصوفي في سيرته إلى ربه ال يخرج عن مقـامين،          
المقـام األول، مقـام العقـل       . وإن تعددت أحواله وأطواره   

والمعرفة والعلم، والمقام الثاني، مقـام القلـب والرياضـة          



 ١٥٤

إال أن السادة الصوفية على موقفين متضادين تجـاه       . والعبادة
 .  الحياة الدنيا وأمورها ومعايشها

الموقف األول ينبذ األثرة والدنيا ويتركها و يجاهدهما،        
والموقف الثاني يخوض في الدنيا وأمورها، وحجتهم التعرف        
على اهللا والنفس من خالل هذا الخوض، أو ليقضي اهللا أمرا           

 . كان مفعوالً
وتاريخ الصوفية كفرقة متفرقة بين الناس يظهر لنا أن         

ندسون بين األصالء، ومـن     منهم األدعياء واللصقاء، الذين ي    
سوء التقدير نسب أقوال المدعين بأفعال المجتهـدين فيسـاء          

 . الظن بالصوفية أجمعين
ومن بواعث الهجوم على الصوفية سببان إن لم يكونا         
أصالن، األول تداخل التصوف اإلسالمي بروافد التصـوف        
الهندي و األفالطونية المحدثة، ولكن اإلنصاف يملي علينا أن         

قة كانت أخذ وعطاء، وكان عطاء الصوفية المسـلمين         العال
أكبر، وأخذهم من تلك الروافد الغربيـة، إنمـا كـان أخـذًا             

 .للرياضات النفسية وليس في أصول المعتقد وسير الطريق
أما األصل الثاني وهو يعضد األول، أن المستشـرقين         
أمثال جولدتسيهر ولويز ماسينيون لم يألوا جهدا في التمويـه          



 ١٥٥

لتدليس وعدم إسناد الفضل ألهلـه، فـأظهروا التصـوف          وا
اإلسالمي في صورة ممجوجة وأرجعـوا أصـل التصـوف          
اإلسالمي إلى التصوف الهندي، وما أغنانا عن توضيح ذلك         

 . بالبيان وهو واضح للعيان
ولقد فطن أهل الطريق لذلك الخطر الداهم، فصدر في         

بـالحلول   الئحة تطرد من قـال       ١٩٠٣الديار المصرية سنة    
واالتحاد ووحدة الوجود، ويسقط التكليف، وسدت التهمة عن        

 . السادة وما حادوا عن الجادة
إن التصوف كان وال يـزال لإلنسـان روضـة مـن         
الرياض لن يستغني عنها يوما من األيام مـا سـلك سـبيل             
الخالق جل وعال، ألن رياضة النفس الزمة الزبة كرياضـة          

ـ      ب الصـحة ال االعـتالل،      الجسد، بفرض أن اإلنسان يطل
 . ويسوس نفسه أوالً قبل سياسة أي شيء آخر

ومما يؤخذ للتراث الصوفي اإلسالمي، أن أهله كـانوا         
أقل عددا وعدة من نظرائهم في أي ملة أو نحلـة، إال أنهـم              
رغم ذلك أبدعوا من الكتابات واألشعار والتراجم ما فـاض          

 . وياتهعن تراث التصوف العالمي كله، وعلى كافة مست



 ١٥٦

فلم يظهر على وجه البسيطة وال علمنا بمتصوف تكلم         
 .في الحكم اإللهية كابن عربي، وال في المكاشفات كالنفري

مما دعا أساتذة الحياة الروحية الغربية إلى االسـتعانة         
بمؤلفات هؤالء السادة في شرح كثير مـن أمـور ديـانتهم            

ني، كما قـام    والتأثير في بيئاتهم، أمثال أجستين وتوما األكوي      
بترجمة أعمال هؤالء السادة العـالم أجمـع، بـل وتـدرس            
شخصيات وأعمال بعضهم كابن عربي في أرقـى جامعـات         

 . السوربون.. العالم
ولكن الذي يؤخذ على السادة الصوفية هو شـطحاتهم         
وأشعارهم من قبل بعض الناس، سيما أهل األخـذ بظـاهر           

 . النص، وظاهر العمل، وظاهر القول
تبع ألشعار الصوفية يجد الشطح مالزما لشعرهم،       فالمت

وأقوالهم وإن كانت غريبة في ظاهرها إال أنها صحيحة فـي           
ظاهرهـا  ((باطنها، أو كما قال غير واحد من علماء السـنة           

على حد قـول السـراج      )) مستشنع وباطنها صحيح مستقيم   
 . الطوسي
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فسر الشطح، شدة الوجد، ذلك الوجد الصـوفي الـذي          
ذات اإلنسانية، فال تجد إال اهللا في حضرتها فتتعلق به          يذيب ال 
 . وتناجيه

ما ((ويختلف الشاطحون، فمنهم من يتحد ويفني فيقول        
بمعنى خالص ذاته وفناء إرادته وحلـول       )) في الجبة إال اهللا   

إرادة اهللا وهيمنته وأمره، بالقدر الذي يسيره ويجعله مكمـن          
ولم يعد يحـس بغيـر      ومحل أمره، فلهذا فنيت نفسه وإرادته       

 . وجود اهللا عز وجل حال وجده
وذلك ألنه فـي رؤيتـه      )) سبحاني((ومنهم من يقول    

وكشفه، خبر عن ربه وشهده بعين البصيرة ال بعين البصر،          
فليس كمثله شيء، وانتفى بهذه الحالة الحاجز النفسـي بـين           
العبد وربه بالكشف وفني المشير وبقي المشار إليه، وتتعـدد          

لذكر الفارغة من حقيقـة الـذكر وأعمـال الـروح           حلقات ا 
والنفس، وعلى ما بينا نؤكد أن التصوف في حقيقته كأعمـال       
اإلسالم السياسي تماما، وكسائر األعمال الدينية الراقية، يعد        

 . حكرا على صفوة من الناس وليس كل أحد من الناس
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إال أننا نرى أن الطرق الصوفية اآلن يلتمسها العامـة          
ماء والجهال، على غير النهج الذي أصل لـه أربـاب           والده

 . المدرسة وأهل الطريق
أما مدرسة االعتزال، فأهل الرأي والتكلم لن نجدهم إال         

 . في المراحل العليا من الدراسات األكاديمية المقننة
أما إذا تدنينا في المراحل األولى من الدراسات الدينية         

 !. وحال طلبة هذه العلوم فسنرى العجب
 : الحالة القائمة •

فالحالة يرثى لها، فهم ال يقرءون من كتب الكـالم إال           
 . مختصرات ومذكرات مما كتب المتأخرون والمعاصرون

وال يتعلم هؤالء الطلبة لألسف الشديد فحوى ودالالت        
هذه المختصرات والمذكرات والبحث فيهـا، وفـي  أدلتهـا           

 . هاالشرعية أو العقلية وتمييز صحيحها من باطل
وانعدمت المناظرات ومجالس الفقه، وكل واحد يعتـد        

هكذا ((بما أخذ من هذه المختصرات والمذكرات ويحتج بقوله         
مستندا إلى المختصرات، بال تمحيص أو حتى نظـر         )) قالوا

في هذه األقوال فضالً عن كونها أقواالً ال يعتد بها ألنها غير            
 . مؤصلة في كثير من األحوال
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رون في طريق العلم الـديني الشـرعي،        وانقطع السائ 
ألنه أصبح ال يسد حاجة الطلبة، ومتطلبات هذا العلـم مـن            
مشقة وإمكانيات وزمن طويل للبحث والدرس، أو لتفضـيل         
 . اآلباء تربية أوالدهم تربية مدنية، بعدما اهتزت صورة الدين

نريد أن نوضح القليل من المصـطلح       .. عودا للصوفية 
. وفية حتى ال يتهموا بجهل أو سـوء نيـة         الفني للسادة الص  

فيالحظ في كثير من أقوالهم تغير الضـمائر واالسـتعارات          
 . حيث انعدام فائدة اللغة

فالقياس والحكم على أقوالهم بظاهر مصطلحات اللغـة        
يعد خطأ بينًا فهم يخرجون بوجدهم عن وجودهم، حيـث ال           

مـات  وجود واطالع إال على وجود اهللا، وهو من أعلـى مقا          
الشهود بالتوحيد، فيخرجون عن الزمان والمكـان وحـدود         
اللغة، ويكون المدد خفي بال مداد، ويكون شهود الحق برفـع       

 . الحجاب
والصوفي إذ يبدأ بمرتبة الشطح، يبدأ في اتخاذ صـفة          
العارف، حيث بدا الشاهد وفنيت المشاهد، وذهبت الحـواس         

الئق، وقطعـت   واللغة، وتم الخروج من الزمان والمكان والع      
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العالقات، وانعدمت األغيار، وبـدأت المكاشـفات، فعالمـة         
 .الصوفي العارف الشطح

فإذا ما نظرنا إلى واقع التصوف والطـرق الصـوفية          
اآلن في مصر بعد هذه العجالة حول التصوف، ورغبتنا في          

 أهـل الحـق     –توضيحه كما ينبغي، من أحوال وسيرة أهله        
ذلك تماما، فهو ليس أفضل      نرى األمر على غير      –وخاصته  

حاالً من جماعات اإلسالم السياسي التي تتخذ مـن مدرسـة           
 . أحمد بن حنبل والنص والظاهر منهاجا لها، أو هكذا تدعي

تتعدد الطرق الصوفية في مصر، وتدعي كل واحـدة         
منها، أنها الباب والطريق إلى اهللا، عن طريق انتهاج وأخـذ           

 واالسترشاد بتوجيهاته،   –يقة   شيخ الطر  –الطريقة من شيخها    
وهي في الحقيقة تنفصل انفصاالً كبيرا عن أصول المدرسـة          

 . وأهل الطريقة
فتتعدد الموالد التي ترتكب فيهـا المعاصـي واآلثـام          
والمخالفات الشرعية، في أنظار العامة والخاصـة ألسـباب         
يضيق بها المقام وليس هنا موضعها، فتولى المسلمين الجهل         

أخذتهم البدع من جميع جوانبهم، وانقطعـت الصـلة     بدينهم و 
حتى لو عـرض علـى      . الحقيقية بينهم وبين سلفهم الصالح    
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الجمهور األعظم منهم ما اتفق عليه السـلف مـن األمـور            
والشرائع والسلوكيات الدينية ما استساغوه وتولوا وقلـوبهم        

 . منكرة له
والسائر في الطريق، طريق العمـل هللا عـز وجـل           

وك القيم سواء عن طريق مدرسة العقـل أو مدرسـة           والسل
السنة أو مدرسة التصوف، آخـذًا علـى عاتقـه اإلصـالح            
للمجتمع والدعوة إلى اهللا عز وجل، قد يشـاكل بـين هـذه             
المدارس الثالث، وقد ال يجدها الممثل الحقيقـي لألسـالف          
بعدما أوضحنا أصولها وتناولها في تطبيقها العملي في الواقع         

 . يالمصر
لذا يتحتم على السالك أن تكون الركيزة في سيره هـو           

 . عمله مع نفسه، والتماسه الطريق بنفسه بجد ومثابرة
وال ضير على سالك يستمسك بكتاب اهللا عز وجـل،          
معتصما به وحده، وتنير معرفته بخالقـه قلبـه وعقلـه، أن            
يخوض في هذه الغمار كلها، من مدارس على أصولها ومن          

 .  الخصبة، لتطبيقاتها العملية في الواقع المصريينابيعها
على أن يكون في سلوكه عليم بأن الطريـق طويـل،           
شاق، مضني، يكلف النفس والنفيس، حاله حال طالب العلم،         
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من تواضع وتهذيب، دائم السؤال عن الحق، مشـفق علـى           
نفسه أن توافيه المنية ولم يتثبت بعد من الحق الـذي عنـده،           

شفق على العصاة، يعلم أن اهللا تفضل عليـه         محب للناس، م  
تفضيالً إذ اجتباه لهذا الطريق، طريق العلم النافع والعبادة ال          
كما نرى من كثير، أن يكون جبارا متكبـرا علـى النـاس،             
معتزا برأيه، محقرا لما خالفه، مستوثق من أقـوال ال يعلـم            

ا ناقصـان   صحتها أو مفادها، مطالبا الكل بالخير والبر وهم       
في حقه، ليس شاهرا لواء النص واألحكام علـى المجتمـع           
والناس والحكومة بغرض التعالي على الكل والمغـنم مـن          

 . الكل، موظفًا دينه لدنياه
وإذ يسلك السالك الطريق على سبيل الطرق والمدارس        
التي بينا باختصار وتجرد ومذلة هللا، تاركًـا أمـور العامـة            

قضاء واإلفتاء، مخلصـا، لـيعلم أوالً       والسياسة، والحكم وال  
للحق وهو اهللا عز وجل وأمره، متجردا بنية الخير والتعلـيم           
والعبادة والبر والنفع للناس، غير مطالب أحدا مـن النـاس           
بشيء، متعفف عن المال والمنصب والجـاه، غيـر راج إال           
وجهه الكريم، موظفًا كل ما أوتي من نعم وخيـرات للعلـم            

عبادة وأمر اهللا وأهله، عامالً على نصرة اهللا ودينه         والتعلم وال 
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حتى على نفسه، ال أن يتبع هواه وشهوته ويوظف من أجلهما           
 . الدين

يكون بذلك قد بدأ طريق اهللا عز وجل كما بدأه سابقوه،           
من المهاجرين واألنصار ومن تبعهم، األمر الـذي يتطلـب          

السبيل، فـاألمر  الجد واالجتهاد، الجهاد والمكابدة ليهتدي إلى   
 . ال ينفك عن جهاد ومجاهدة دوما

والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سـبلَنَا       ﴿: قال تعالى 
ِسِنينحالْم عاَهللا لَم ِإنو﴾  . 

 ) ٦٩العنكبوت، آية (
***** 
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 المراجع والمصادر الهامة
 : وقسمتها إلى أربعة أقسام

 . ألصولية والدينيةالمراجع ا: القسم األول •
 مراجع اإلسالم السياسي : القسم الثاني •

 . المراجع ذات االتصال بالموضوع: القسم الثالث •

 .مراجعة المبحث التاريخي: القسم الرابع •

 : القسم األول) ١(
 

 .القرآن الكريم -١
 ).ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  -٢

 ).الشيخ علي ناصف(التاج الجامع لألصول  -٣

 )األمام البخاري(صحيح البخاري  -٤

مصطفى محمد  (جواهر البخاري شرح القسطالني      -٥
 ).عمارة

 ). عجاج الخطيب. د(أصول الحديث  -٦

 ). معروف الدواليبي. د(مدخل إلى السنة وعلومها  -٧

 ). ابن القيم(زاد المعاد  -٨

 ). ابن القيم(مدارج السالكين  -٩
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 ).الغزالي(إحياء علوم الدين  -١٠

 ).الغزالي(المنقذ من الضالل  -١١

 ).ابن عبد البر( بيان العلم وفضله جامع -١٢

 ). الخطيب البغدادي(الفقيه والمتفقه  -١٣

 ).ابن رجب(جامع العلوم والحكم  -١٤

 ). ابن هشام(السيرة النبوية  -١٥

 .مؤلفات الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود -١٦

 : القسم الثاني) ٢(
المودودي، الندوي، سيد قطـب فـي التفسـير          -١٧

 ). علي جريشة. د(السياسي لإلسالم 

 ).علي جريشة. د(المشروعية اإلسالمية العليا  -١٨

 ). علي جريشة. د(أصول الشريعة اإلسالمية  -١٩

 ).علي جريشة. د(اإليمان الحق  -٢٠

أنـور  (اإلخوان المسلمون في ميـزان الحـق         -٢١
 ).الجندي

 ).محمد لبيب البوهي(مع شهداء اإلسالم  -٢٢

أبو األعلـى   (المصطلحات األربعة في القرآن      -٢٣
 ). المودودي
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 ).أبو األعلى المودودي(إلسالمية الحكومة ا -٢٤

 .مؤلفات األستاذ سيد قطب -٢٥

محمـد  (مشكالت على طريق الحياة اإلسالمية       -٢٦
 ). الغزالي

 ).محمد الغزالي(الطريق من هنا  -٢٧

 ).محمد الغزالي(هذا ديننا  -٢٨

حامـد حسـان    . د(مواجهة الفكر المتطـرف      -٢٩
 ). وآخرون

منهاج الدعوة إلى اإلسالم في العصر الحـديث         -٣٠
 ). الجنمقداد ي(

 ).فهمي هويدي(التدين المنقوص  -٣١

 ). مباحث أمن الدولة(دعاة ال قضاة  -٣٢

 ). سعيد حوى(جند اهللا ثقافة وأخالقًا  -٣٣

ــلمون  -٣٤ ــوان المس ــيل (اإلخ ــارد متش  –ريتش
 ). عبد السالم رضوان/ترجمة

محمـد سـعيد رمضـان      (هكذا فلندع اإلسالم     -٣٥
 ). البوطي

 ).كتاب األمة(فقه الدعوة  -٣٦
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كتـاب  (واإلعالم اإلسالمي   مقاالت في الدعوة     -٣٧
 ).األمة

 ). محمد قطب(هل نحن مسلمون  -٣٨

 ). محمد قطب(مذاهب فكرية معاصرة  -٣٩

 ).عمر عبد الرحمن. د(كلمة حق  -٤٠

 ).زينب الغزالي الجبيلي(أيام من حياتي  -٤١

 ). جابر رزق(مذابح اإلخوان في سجون ناصر  -٤٢

أبجديات التصور الحركي للعمـل اإلسـالمي        -٤٣
 ).فتحي يكن(

 ). خالد محمد خالد( اإلسالم الدولة في -٤٤

 ). فرج فودة. د(الحقيقة الغائبة  -٤٥

محمد . د(تحديث العقل السياسي في اإلسالمي       -٤٦
 ). رضا محرم

 ). رفعت السعيد. د(حسن البنا  -٤٧

المستشـار محمـد سـعيد      (اإلسالم السياسـي     -٤٨
 ). العشماوي

محمـد سـعيد    / المستشـار (الخالفة اإلسالمية    -٤٩
 ). العشماوي
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 ). نصر حامد أبو زيد. د(ني نقد الخطاب الدي -٥٠

فـؤاد  . د(الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل       -٥١
 ). زكريا

جيـل  (المثقف والمناضل في اإلسالم المعاصر       -٥٢
 ). كيبل وريان ريشار

 ). فؤاد عالم/ لواء(اإلخوان وأنا  -٥٣

 : القسم الثالث) ٣(
 

. د(معالم على طريق تحديث الفكـر العربـي          -٥٤
 ).معن زيادة

سـعيد  . د(عربـي الحـديث   الفكر التربـوي ال   -٥٥
 ). إسماعيل علي

سـعيد إسـماعيل    . د(فلسفات تربوية معاصرة     -٥٦
 ). علي

مقـداد  . د(دور التربية األخالقيـة اإلسـالمية        -٥٧
 ). بالجن

 محمــود / األســتاذ(جمــال الــدين األفغــاني  -٥٨
 ). أبو رية

 ). أحمد الشرباصي. د(رشيد رضا  -٥٩
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جمـال  . د(استراتيجية االسـتعمار والتحريـر       -٦٠
  ).حمدان

 . مؤلفات األستاذ عباس محمود العقاد -٦١

 . مؤلفات الدكتور مصطفى محمود -٦٢

عشرون بحثًا متخصصا في اإلسالم السياسـي        -٦٣
والجماعات الدينية من مكتبتي مباحـث أمـن        

 . الدولة وكلية الدفاع الوطني

 :القسم الرابع) ٤(
 

عمر عبـد العزيـز     . د(تاريخ المشرق العربي     -٦٤
 ). عمر

. د(لة إسالمية مفترى عليها     الدولة العثمانية دو   -٦٥
 ). عبد العزيز الشناوي

فهمي . د(المؤامرة على إسقاط الخالفة العثمانية       -٦٦
 ). الشناوي

 ). محمد يحيى. د(القومية ثورة على اإلسالم  -٦٧

المناضـل  (تاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة         -٦٨
 ). محمد فريد/ المصري
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مصـطفى  (مصر المجاهدة في العصر الحديث       -٦٩
 ).صادق الرافعي

 ).فيدور ديستويفسكي(المسألة اليهودية  -٧٠

 ). محمود الشاذلي(فتح القسطنطينية  -٧١
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