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العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر

تقدمي
احلمد للّه القائل { :

          

. ) ( }       
والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل القائل  { :بلغوا عين
ولو آية } ( )  ،أما بعد :
فإن مما امنت اللّه  -سبحانه وتعاىل  -به على اململكة العربية السعودية  ،أن قيّض هلا
قيادة رشيدة أرست دعائمها وفقاً لعقيدة اإلسالم وشريعته  ،الذي تلتزمه دستوراً ونظاماً
لتسيري مجيع مناشط احلياة فيها  ،وتبذل يف سبيل نصرته غاية وسعها  ،حىت غدت منوذجاً
يعتز به املسلمون يف العامل .
وإن مركز البحوث والدراسات اإلسالمية حلقة من حلقات الدعم السخي من لدن
خادم احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -وحكومته الرشيدة  ،حلقل الدعوة إىل اللّه على
بصرية  ،باحلكمة واملوعظة احلسنة  .ذلك أن من أهم الواجبات املنوطة باملركز  :إعداد
الدراسات والبحوث عن القضايا اإلسالمية الكربى  ،مما يعضد مسرية الدعوة اإلسالمية
يف مشارق األرض ومغارهبا .
وإن من توفيق اللّه  -تبارك وتعاىل  -للمركز  ،أنه جنح يف إصدار بواكري أعماله يف
مدة يسرية  ،على الرغم من متطلبات التأسيس املضنية .
فلقد أصدر العدد األول من سلسلة «الكتاب اإلسالمي» .
كما نشر العددان األول والثاين من نشرة «الباحثون» لفتح قناة اتصال مباشر بني
املركز وخنبة الباحثني من رجال العلم والدعوة يف أحناء العامل .
وها هو املركز يقدم اليوم باكورة إنتاجه يف سلسلة «قضية وحوار» اليت متتاز بطرح
.
( ) سورة التوبة آية :
( ) البخاري أحاديث األنبياء ( ، )4 23الترمذي العلم ( ، ) 662أمحد (  ، ) 52/الدارمي املقدمة ( . )53
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علمي يسهم فيه عدد من العلماء  ،من خالل حوار حضاري من أبرز خصائصه  :التزام
آداب الشرع املطهر  ،وحتري احلق والصواب  ،واحلرص على وحدة الصف املسلم يف
وجه التحديات املختلفة  ،وبث الوعي  ،وحتذير األمة من كيد املتربصني واحنرافات
اجلاحنني .
وقد آثر املركز أن يستهل هذه السلسلة بقضية العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر ،
الذي يثري األسى يف قلب كل مؤمن يهمه مستقبل اإلسالم ومصري املسلمني .
وإننا ندعو اللّه  أن يوفّق املركز إىل تناول املشكالت األخرى بالتشخيص الدقيق
وتلمس سبل العالج الناجع  -بإذن اللّه . -
وآخر دعوانا أن احلمد  هل رب العاملن . .
الدكتور /عبد ا هل بن عبد احملسن التركي
وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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ضيوف القضية
 - 1الشيخ حممد بن صاحل العثيمن  -األستاذ بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية فرع القصيم  ،وعضو هيئة كبار العلماء .
 - 2الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان  -عضو اإلفتاء باإلدارة العامة
للبحوث العلمية واإلفتاء  ،وعضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية .
 - 3األستاذ الدكتور صاحل بن غامن السدالن  -أستاذ الفقه بكلية الشريعة
بالرياض .
 - 4الدكتور عبد الرمحن بن سليمان املطرودي  -وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية .
 - 5الدكتور علي بن إبراهيم النملة  -عضو جملس الشورى باململكة العربية
السعودية .
 - 6الشيخ فيصل أنور مولوي  -األمني العام للجماعة اإلسالمية ورئيس بيت
الدعوة والدعاة يف لبنان .
 - 7الدكتور كامل الشريف  -األمني العام للمجلس العاملي للدعوة واإلغاثة ،
ووزير األوقاف واملقدسات اإلسالمية باألردن سابقا .
 - 8الدكتور حممود بن أمحد شوق  -مستشار رابطة اجلامعات اإلسالمية .
 - 9الدكتور إبراهيم بن حممد أبو عباة رئيس جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس
الوطين يف اململكة العربية السعودية .
 - 11الشيخ إبراهيم حممود جوب  -األمني العام لرابطة علماء املغرب والسنغال ،
ورئيس مجعية الدراسات والبحوث يف اإلسالم والتنمية  ،وعضو اجمللس التأسيسي لرابطة
العامل اإلسالمي .
 - 11الدكتور أبو اخلري بريغش  -رئيس احتاد اهليئات واجلاليات اإلسالمية يف
إيطاليا .
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 - 12الشيخ أبو الكالم حممد يوسف  -نائب أمري اجلماعة اإلسالمية يف
بنغالدش .
 - 13الدكتور أمحد جاب اللّه  -وكيل الكلية األوربية للدراسات اإلسالمية يف
فرنسا  ،ونائب رئيس احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوربا .
 - 14الدكتور مجال الدين حممود  -عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر
الشريف .
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بن يدي الكتاب
إن احلمد للّه  ،حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا  ،ونصلي ونسلم على خامت األنبياء واملرسلني  ،حممد بن عبد اللّه ،
املبعوث رمحة للعاملني  ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  ،أما بعد :
فإنه حيز يف نفس املسلم ظهور فئات ترفع راية الدين احلنيف  ،وشعارات تطبيق
الشريعة السمحة  ،لكن هذه الفئات ال حتتكم يف مشكالهتا إىل شرع اللّه القومي  ،فليس
أهون عندها من إراقة الدماء املعصومة  ،وانتهاك احلرمات بزعم إنكار املنكر !
ومل يكن أعداء الصحوة اإلسالمية املعاصرة ليحلموا بأن يسدي إليهم الغالة ذرائع
يستغلوهنا لتشويه صورة اإلسالم  ،وحماربة كل مسعى إسالمي مهما كان معتدالً
ومساملا .
صحيح أن املتربصني باإلسالم واملسلمني لن يكفوا عن حقدهم املوروث حىت لو
زالت تلك الذرائع  ،إال أن ممارسات الغلو والشطط من قبل بعض املنتسبني إىل اإلسالم ،
آزرت أهدافهم اخلبيثة  ،وهي مؤازرة ال تشرّف مسلماً مهما ادعى حسن النية .
ورب قائل يقول  :إن دعاة التطرف والغلو هم قلة منبوذة يف خضم التيار اإلسالمي
العريض  ،وهو أمر نعترف به  ،غري أن صوت هؤالء اجلاحنني شديد القعقعة  ،وآثار
توجهاهتم املدمرة تستفحل  ،ال سيما أن بعض الشباب املتحمسني إلسالمهم قد ينخدعون
بدعاواهم اليت يزرّقوهنا بغايات ال خالف عليها  ،ويسوقوهنا مشفوعة باآليات القرآنية
واألحاديث النبوية  ،بعد حتريف دالالهتا .
إن اإلشفاق على مستقبل الصحوة اإلسالمية املباركة  -بإذن اللّه  -هو احلافز األول
هلذا اجلهد املتواضع .
ولقد حرص املركز على استضافة عدد من العلماء املسلمن  ،ميثلون خمتلف
التخصصات  ،ويعملون يف حقل الدعوة يف أحناء شىت من العامل  ،لكي تأيت اآلراء
أقرب ما تكون إىل الدقة واحلياد العلمي املطلوبن يف معاجلة هذه الظاهرة املؤسفة .
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وكانت األسئلة اليت عرضت على الشيوخ واألساتذة األفاضل هي :
 ما عوامل نشوء تيارات العنف املنتسبة إىل اإلسالم يف زماننا  ،وما صلتها بتياراتالغلو القدمية ؟
 ما ضوابط تغيري املنكر باليد ؟ ما مدى مشروعية اجلماعات اإلسالمية املعاصرة ؟ كيف ميكن التصدي لدعوات التكفري واخلروج املسلح على احلاكم املسلم ؟ ما السبيل إىل حتكيم شرع اهلل يف البلدان اإلسالمية اليت حتكمها نظم علمانية ؟ ما تأثري تيارات العنف هذه يف مستقبل الصحوة اإلسالمية ؟ولقد التزمنا األمانة التامة اليت يأمر هبا ديننا  ،يف تقدمي إجابات أهل الذكر املشاركني
يف هذه القضية  ،ولذلك سيلمس القارئ الكرمي أن الضيوف األفاضل أمجعوا على إدانة
العنف املنتسب  -زوراً  -إىل اإلسالم  ،وعلى ضرورة مواجهة فتنة تكفري اجملتمعات
واحلكومات املسلمة  ،وعلى تطبيق الشريعة يف كل بلد مسلم  ،وعلى أن ظاهرة العنف
الضال هتدد الصحوة اإلسالمية هتديداً خطرياً .
وختاماً  :ندعو اللّه  أن جيعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكرمي  ،وأن ينفع
به  . . .مث نزجي الشكر خالصاً إىل أصحاب الفضيلة والسعادة الذين لبوا دعوتنا ،
وأسهموا يف بيان احلق يف هذه القضية احلساسة .
وآخر دعوانا أن احلمد للّه رب العاملن .
هيئة حترير السلسلة
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احملور األول :النشأة واألسباب
بن مكة واملدينة
إن من يتدبر كتاب اهلل  ويطّلع على األحاديث النبوية  ،ويتأمل سرية خامت األنبياء
واملرسلني  وصحابته الكرام  ،يتضح له أن اإلسالم دين السالم ؛ فهو يأىب العنف
ويقوم على الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،وخماطبة الفطرة إلزالة الصدأ الذي
عالها بفعل البيئة املنحرفة  .بل إن نبينا  مل خيتر إبادة مشركي مكة إبادة ربانية حمضة ،

وذلك كما جاء يف حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت  :قلت للنيب  { هل أتى

عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال  :لقد لقيت من قومك  ،وكان أشد ما لقيت
منهم يوم العقبة  ،إذ عرضت نفسي على ابن ياليل بن عبد كالل  ،فلم جيبين إىل ما
أردت  ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي  ،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب  ،فرفعت
رأسي  ،فإذا أنا بسحابة قد أظلتين  ،فنظرت فإذا فيها جربيل  ،فناداين  ،فقال  :إن اللّه قد
مسع قول قومك لك  ،وما ردوا عليك  ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت
فيهم  ،فناداين ملك اجلبال  ،فسلم علي  ،مث قال  :يا حممد  ،إن اللّه قد مسع قول قومك
لك  ،وأنا ملك اجلبال  ،وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك  ،فما شئت ؟ إن شئت
أطبقت عليهم األخشبني  ،قال رسول اللّه  بل أرجو أن خيرج اللّه من أصالهبم من
يعبد اللّه وحده ال يشرك به شيئًا } ( ) ( ) .

وملا ُأمِر النيب  وأصحابه باهلجرة إىل يثرب وأقام هناك دولة التوحيد  ،مل ميارس
العنف ضد رءوس الكفر الذين مل يدخروا وسعاً يف حماربة اإلسالم  ،فحارهبم حرب جيش
جليش إىل أن حتقق الوعد اإلهلي الكرمي  ،ففتحت مكة املكرمة وتطهرت اجلزيرة العربية
من رجس الوثنية  ،وانطلق النور إىل أحناء املعمورة مبشراً حبضارة جديدة ال نظري هلا .
( ) البخاري بدء اخللق ( ، )4552مسلم اجلهاد والسري (. ) 225
( ) رواه البخاري  5 ، 3/6يف بدء اخللق  ،باب ذكر املالئكة  ،ويف التوحيد  ،باب وكان اهلل مسيعا
بصريا  ،ومسلم رقم  225يف اجلهاد باب ما لقي النيب من أذى املشركني واملنافقني .
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إن هذه البدهيات املعلومة من دين اإلسالم ومن تارخيه الناصع بالضرورة  ،تدحض
الغالة الذين يبيحون اليوم دماء املسلمني باسم إقامة دولة اإلسالم  ،على الرغم من أهنم -
علموا أو جهلوا  -يناصرون مبنهجهم العليل أكذوبة املنصرين واملستشرقني القائلة  :إن
اإلسالم انتشر بالسيف .
غري أن موقفنا املعارض هلذه الضالالت  ،وهو موقف ندين هلل به  ،ال يلغي احلاجة إىل
البحث يف العوامل اليت أسهمت يف نشأة تيارات العنف املنتسبة إىل اإلسالم يف عصرنا  ،ال
سيما أن أهل السنة واجلماعة عُرفوا تارخييّا  .مبناوأة أهل التكفري الذين يستبيحون الدم
املسلم املعصوم .
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اجلهل واخلوارج
* سألنا أصحاب الفضيلة  :ما عوامل نشوء تيارات العنف املنتسبة إىل اإلسالم يف
زماننا ؟ وما صلتهم بتيارات الغلو القدمية ؟
وهذه هي إجابتهم :
* الشيخ حممد بن صاحل العثيمن  :سبب كل داء وفتنة شيئان أحدمها  :اجلهل ،

اجلهل بالشريعة اإلسالمية املبنية على احلكمة  ،كما قال اللّه تعاىل { :

  

( ) ( }             سورة
النساء  -اآلية . ) 4 :
والثاين  :اهلوى الذي يعمي عن رؤية احلق ويصم عن مساعه ويبكم عن النطق به ،
فأما صلة هذه التيارات مبا قبلها فإنه من املعلوم أن البشر هم البشر منذ خلقهم اللّه تعاىل
إىل اليوم  ،وفيهم املتطرف املفرط وفيهم الغايل وفيهم الوسط  ،وهذا خري األقسام ألن
املتطرف من هنا أو هناك ينظر إىل األمور من زاوية واحدة فيفوته القيام بالقسط الذي هو
العدل .
* الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان  :ظاهرة العنف املعاصر املنسوب إىل اإلسالم -
زورا وهبتانا  -تعود يف جذورها القدمية إىل الفرق الضالة كاخلوارج واملعتزلة  ،الذين عُين
أهل السنة واجلماعة بدراسة مذاهبهم ومعرفة شبَههم وتفنيدها يف كتب العقيدة  ،بل
قاوموا هذه الفرق بالسالح لقمعهم ودفع شرهم عن اإلسالم واملسلمني  ،وخباصة أن
أكثر الفرق الضالة كانت حتارب املسلمني وتنكص عن مقاتلة الكافرين ( ) .
وإن من أسباب تفشي هذه األفكار الضالة يف زماننا  :اجلهل بالدين  ،ومتكن دعاة
الفتنة املغرضني من خماطبة الرأي العام  ،ونشر كتب فرق الضالل القدمية أو الكتب
( ) سورة النساء آية . 4 :
( ) بل إن كثريا من الفنت والثورات الظاملة اليت قام هبا هؤالء كانت تتم ضد الدولة اإلسالمية وهى تسري جيوش
غرباً وشرقاً .
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املعاصرة املستمدة منها .
* د  .علي بن إبراهيم النملة  :أضيف إىل ما سبق  :احلماس اجلارف والعاطفة
اجلياشة لدى بعض شباب الصحوة اإلسالمية  ،من ذوي البضاعة العلمية احملدودة  ،األمر
الذي يدفعهم إىل االستعجال والتهور وحماولة فرض ما يرونه حقّا على اآلخرين عنوة ،
وهم بذلك يكونون لقمة سائغة للخبثاء الذين يرومون حتقيق مآرب سياسية وشخصية
باسم اإلسالم  .بل إن من هؤالء من ال يكتفي جبهله  ،وإمنا يضم إليه اجلرأة على الفتوى
واالفتئات على علماء األمة العاملني  ،واالنتقاص من قدرهم .
* د  .أمحد جاب ا هل  :الوجه اآلخر للقضية هو الصد عن سبيل اهلل يف بعض البلدان
احملكومة بتوجهات علمانية متطرفة  ،سبقت ظهور الغالة  ،حيث دأبت على حماربة دين
اللّه واهتامه بأنه رجعي ومسئول عن حالة االحنطاط احلضاري لألمة {

 

( ) ( }         سورة الكهف  ،اآلية . )5
* د  .أبو اخلري بريغش  :أرى أن املتنطعني الذين قال فيهم رسول اللّه  { هلك
املتنطعون }

( )

مسئولون عن كثري من مآسي املسلمني  ،دون أن يعين ذلك تربير

مسالك النظم العلمانية  ،اليت تعادي اإلسالم نفسه  ،لكنها تتخذ من مكافحة الغالة ذريعة
وستاراً .
وال أبرئ علماء املسلمني من املسئولية  -إال القليل منهم  -ألهنم مل ينهضوا بدورهم
التربوي حنو الشباب  ،وذلك فضالً عن التحريض الغريب  -سياسيّا وإعالميّا  -ضد كل
ما هو إسالمي (. )4
( ) سورة الكهف آية . 5 :
( ) مسلم العلم ( ، ) 625أبو داود السنة ( ، )3654أمحد ( . )446/
( )4وخري مثال على ذلك احلمالت الغربية والعلمانية اجلائرة على اململكة العربية السعودية كلما طبقت حدًا من
حدود اهلل يف قاتل أو سارق أو مهرب خمدرات  ،مع أن اململكة منذ نشأهتا حتتكم إىل الكتاب والسنة وتناهض
الغلو واالحنراف عنهما .
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ثقافة العنف
* د  .حممود بن أمحد شوق  :ال نستطيع إرجاع ظاهرة العنف اإلسالمي احلديثة إىل
سبب واحد  ،وإمنا هي مثرة مجلة من العوامل  ،بعضها إنساين عام  ،وبعضها اآلخر وليد
ظروفنا الذاتية .
أوالً  -من األسباب العامة :
 )1انتشار ظاهرة العنف يف مجيع أحناء العامل  ،واستخدام العنف يف العالقات
الدولية  ،واحلروب اليت ال ينطفئ هلا سعري شاهد على هذا ؛ فباألمس كنا نتحدث عن
حرب البوسنة واهلرسك والصرب  ،وحرب أفغانستان واالحتاد السوفييت  ،وحرب إيران
والعراق  ،وعدوان إسرائيل على العرب  ،واعتداء العراق على الكويت  ،إىل آخر قائمة
احلروب اليت شهدناها .
واليوم  ،ال تزال طاحونة العنف تطحن البشر  :روسيا ضد الشيشان  ،واهلند ضد
كشمري  ،وإسرائيل ضد الفلسطينيني واللبنانيني  ،رغم االجتاه إىل السالم  ،وصراع
الفصائل األفغانية فيما بينها  ،وحرب منور التاميل واجليش السريالنكي  ،ومترد جنوب
السودان  ،وحرب القبائل يف رواندا  ،وغريها من طواحني احلرب اليت تصم أخبارها آذان
البشر كل يوم .
 )2انتشار ثقافة العنف يف اإلعالم  :إن املتابع لإلعالم الغريب  -على وجه اخلصوص
 جيد العنف قد تبوأ فيه مساحة كبرية  ،فأفالم احلركة اليت تعترب اجتاها عصريّا يف هذهاأليام تعتمد  -بالدرجة األوىل  -على العنف واالقتتال  .ولكي ميكن تربير هذا العنف ال
بد أن ختتل موازين العالقة بني األفراد أو اجلماعات يف أحداث هذه األفالم من أجل أن
جيد خمرجوها أسباباً تقنع املشاهد بأن هذا العنف ينسجم مع سلسلة األحداث اليت
حتتويها  .ويف كثري من األحيان يكون الغلو يف الفكر أو الغلو يف االعتداء أو الغلو يف
فرض اإلرادة والسيطرة أو غري ذلك من جماالت االحنراف يف العالقات  -هو حمور هذه
األفالم  -وبذلك  ،فإن هذه األفالم تغرس االحنرافات السلوكية إضافة إىل العنف يف
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نفوس مشاهديها .
واملشاهد ألفالم الكراتيه واجلودو وحىت برامج األطفال جيد العنف هو األساس يف
أحداثها  .وال خيفى على أحد أن التلفاز أداة جاذبة للصغار والكبار  ،وبكل أسف فإن
اإلعالم يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي يعب من هذه املواد اإلعالمية الغربية فتغرس يف
أبناء املسلمني االجتاه إىل العنف  ،وخباصة أن عرض املواد اليت حتمل هذا االجتاه يكون
شائقاً  .مما جيعلها بالنسبة ألبناء املسلمني مثل السم يف العسل .
 )3اخلواء العقدي  :ال شك أن العقيدة اإلسالمية الراسخة تكون زادا لإلنسان يف
رحلة احلياة  ،ورجاء له من الوقوع يف احملظور  ،وعضداً له يف مواجهة مشكالت احلياة
وخطوهبا  ،وهى حترر اإلنسان من اخلوف من غري اللّه  ،وتقيم سلوكه على احلق
والعدل  ،وتشعره بعون اللّه الدائم ورعايته املستمرة  ،ومن مث ال يشعر باليأس أو القنوط ،
بل تكون نفسه راضية مرضية .
أما عند غري املسلمني فإن هذا اخلواء قد جعل كثرياً من الناس  -وخباصة الشباب
منهم  -غري راضني عما حييط هبم من معطيات احلياة  ،ومن مث أصبح هؤالء بني منتحر أو
رافض  .لذلك جند نسبة االنتحار يف دول الغرب قد زادت بصورة غري مسبوقة  .كما أن
اخلروج على القوانني واألعراف والتقاليد السليمة أصبح أمرا مألوفا  .ليس هذا فحسب ،
فإن التقاليد والعادات الفاضلة أصبحت تتوارى خجالً من القيم النقيضة الغازية اليت
أضحت أعلى صوتاً وأكثر شيوعاً  .وإذا كان االنتحار  -و هلل احلمد  -مل ينتشر يف بالد
املسلمني  ،ألن ديننا حيمينا من هذا  ،فإن اخلروج على إىل املألوف والرفض لكثري من
القيم واألعراف أصبح ظاهرة يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية وال سيما عند الشباب .
 )4انتشار احلضارة املادية على حساب القيم الروحية واألخالقية .
فما تطلعات شباب اليوم ؟ سيارة فاخرة  ،ومزنل أنيق  ،ودخل مادي كبري  ،واقتناء
األدوات غالية الثمن  .إىل غري ذلك من األسباب املادية .
ومن هم املثل األعلى للشباب ؟ هل هم علماء الدين أم املعلمون أم اآلباء أم رجال
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الدعوة ؟ كل هؤالء اضطروا إىل ترك مواقعهم لفئات أخرى مثل  :الفنانني  ،والعيب كرة
القدم وغريهم من أصحاب املهن اليت تدر الثراء السريع  ،وهذا التحول تؤكده بكل أسف
حبوث علمية .
هذا التحول يف القدوة أتاح فرصاً لظهور أمناط من السلوك غري مرغوب فيها مثل
السعار املادي  ،واللهاث وراء الكسب  ،بغض النظر عن الوسيلة يف كثري من األحيان ،
ومسح لقيم ساقطة أن تطفو على السطح على حساب قيم أخرى مثل احلق والعدل وغريها
من عناصر األخالق الفاضلة  .وهذا يؤدي  -بالضرورة  -إىل اجتاهات منحرفة  ،وقيم
منحرفة  ،ومن مث إىل سلوك منحرف يعرب عن نفسه أحياناً يف صورة عنف أو تفكك يف
األسرة  ،أو عداء ضد اجملتمع أو غري ذلك من املوبقات اليت تغشى اجملتمعات يف الوقت
احلاضر .
ثانياً  -األسباب اخلاصة مبجتمعاتنا :
 )1تفشي األميات وخباصة األمية الدينية :
إن األمية التعليمية آفة من آفات اجملتمعات اإلسالمية  .وكما هو معروف  ،فإن
وجود األمية التعليمية يتفرع عنه عدة أميات مثل  :األمية الثقافية  ،واألمية االقتصادية ،
واألمية االجتماعية وغريها  .ولكن يأيت على رأس هذه األميات األمية الدينية اليت جتعل
من الفرد صيدا سهال لألفكار املضللة والتوجهات املنحرفة باسم الدين .
وإذا نظرنا إىل الشاب  ،فإننا جنده  -وخصوصاً يف بداية اليفاعة  -تواقا إىل املعرفة
عن دينه  ،وال ميكن أن تغذي هذه الرغبة أسرة تتفشى فيها األمية أو جمتمع يعانيها ،
ولذلك يكون هذا الشاب صيدا سهال للمضللني باسم الدين ؛ ألن هؤالء يروون عطشه
مبعلومات مغلوطة عن الدين .
 )2القصور يف التربية الدينية :
يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية ال جيد الشاب ضالته يف املدرسة ؛ ألن املدرسة ال
تعىن بتدريس الدين وال بالتربية الدينية بالقدر الكايف  ،وال جيد ضالته يف اإلعالم ؛ ألن
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اإلعالم هو اآلخر ال يعطي الدين االهتمام الواجب  ،وال جيد ضالته يف املسجد ؛ ألن
املسجد يف كثري من اجملتمعات قد ختلى عن وظائفه التعليمية والتربية  ،ورمبا ال جيد الشاب
ضالته يف األسرة إذا كانت األسرة تتفشى فيها العلمانية  .كما أن حال الدعوة واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف هذه اجملتمعات ال تشفي غلة وال تطفئ ظمأ  .فماذا بقي
هلذا الشاب الظمآن للمعرفة عن دينه ؟
مل يبق له إال املصادر غري الرشيدة  ،اليت تضلله بغرس مفاهيم مغلوطة عن الدين
واحلياة واجملتمع وأويل األمر فيه .
 )3ازدراء الرأي اآلخر :
حيدث اختالف يف وجهات النظر بني العلماء املسلمني يف بعض القضايا اليت هتم
املسلمني بعامة والشباب منهم خباصة ؟ ومع أن اختالف وجهات النظر أمر وارد بني
األفراد واجلماعات يف خمتلف جماالت احلياة  ،وأن هذا االختالف  -ما دام ال ميس
األساسيات  -قد يكون ظاهرة صحية  ،تعطي فسحة حلرية التفكري واالجتهاد  ،فإننا جند
الشباب  -على وجه اخلصوص  -يرون فيه مأخذا على علماء الدين .
ويغذي الراغبون يف استقطاب الشباب حنو أهدافهم هذا التوجه  ،بل جيدون فيه فرصة
ساحنة لتجهيل العلماء بزعم أن اختالفاهتم يف الظنيات دليل على عدم رسوخ علمهم ،
وهذا  -بطبيعة احلال  -قول مردود  ،ولكنه يستخدم لتضليل الشباب عن جادة الطريق .
 )4عدم فتح قنوات للحوار أمام الشباب :
حلوار والتعبري عن الرأي من أساسيات احلياة الصحيحة  ،إذ يُشعر الفردَ بأنه مشارك
يف صنع القرارات اخلاصة به ومبجتمعه  ،ويشعره باملسئولية حنو هذا اجملتمع  ،باإلضافة إىل
شعوره بكيانه وحتقيق ذاته .
والشاب مير مبرحلة منو أحوج ما يكون الفرد فيها إىل االعتراف بقدره  ،والتعبري عن
وجهة نظره  ،وأحوج ما يكون إىل التوجيه واإلرشاد والنصح .
ولذلك  ،فإن فتح قنوات احلوار بني الشباب والكبار  ،فوق أنه يتيح للشاب فرصة
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التعبري عن رأيه بقدر من احلرية اليت جتعله مشاركاً بالرأي يف صنع ما ميسه من أحداث ،
فإنه سوف جيد له مرشداً يوجهه الوجهة السليمة  ،وهذا حيميه  -بتوفيق اللّه  -من أن
يتلقفه أحد هؤالء الذين ال حيسنون الظن باجملتمع واملسئولني فيه  ،فيسيء توجيهه  ،ويدفع
به إىل االحنراف عن الطريق القومي  ،وقد يلقي به يف دائرة العنف كوسيلة إلثبات الذات
وإمجاع الصوت لآلخرين .
 )5أسباب اقتصادية واجتماعية :
إن تدين املوارد االقتصادية يف كثري من الدول اإلسالمية  ،يؤدي إىل مشكالت
اجتماعية خطرية  ،ومن بني هذه املشكالت وأمهها  :اخنفاض مستوى معيشة األفراد ،
وتفشي البطالة بني املتعلمني  ،وركود احلراك التنموي يف اجملتمع  ،واهتزاز ثقة املواطنني يف
املستقبل  ،وانتشار مظاهر االحنرافات األخالقية يف اجملتمع .
ومجيع هذه املشكالت تكون سببا يف ضعف الوالء للمجتمع  ،واهتزاز الثقة قي
القائمني عليه  ،واهتامهم  -حبق أو بغري حق  -مبختلف أنواع الفساد  .وهذا ميهد
للنافخني يف الكري أن يقوموا حبمالت التضليل اليت يستهدفوهنا ودفع الشباب إىل الغلو
والتطرف .
 )6عدم تطبيق شرع اللّه تطبيقاً كامالً :
من أهم مقومات اجملتمع املسلم أن يكون احلكم فيه وفق الشرع احلكيم  .ويف الكثري
من البلدان اإلسالمية ال يطبق احلكم بشرع اللّه تطبيقاً كامالً  ،وهو ما يتسبب يف سلسلة
من املشكالت  ،من أمهها  :التناقض واالضطراب يف األخذ ببعض من أحكام شرع اهلل
دون البعض ؟ فتكامل جوانب الشرع جيعل منه وحدة ال تتجزأ  ،وإذا جزئت فإن هذا
حيدث بالضرورة تناقضا يف مسرية احلياة يف اجملتمع  .واللّه  -سبحانه وتعاىل  -مل يزنل
شرعه ليكون لعباده اخلرية يف األخذ ببعضه وترك البعض اآلخر  ،بل أنزله ليكون موجِها
جلَميع جوانب احلياة يف اجملتمع املسْلم  ،وضابطاً ملسريهتا الدنيوية واألخروية .
ويضع العزوف عن تطبيق شرع اللّه تطبيقاً كامالً أويل األمر يف اجملتمع موضع
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الشبهة  .فآيات الذكر احلكيم تصف من مل حيكم  .مما أنزل اللّه بالظلم والفسق والكفر .
لذلك  ،يصبح تكفري احلكام  -من قبل البعض الذين ال يفهمون مدلول اآليات احلق ،
وضوابط الوصف  -هبذه األوصاف  -أمرا مشروعا  ،ويترتب على هذا  -من وجهة
نظرهم  -حماربتهم  .ويلتقط النافخون يف الكري هذا ليثريوا الشباب على احلكام خباصة
واجملتمع بعامة  .وحيث إن هؤالء الشباب يتصورون  -خطأ  -أن التغيري باليد من حقهم
فإن املتربصني املضللني يدفعوهنم حنو حتقيق هذا التغيري فينخرطون يف دائرة العنف !
فيعانون وتعاين جمتمعاهتم على السواء .
 )7احلمالت اإلعالمية الظاملة :
إن العمل على تشويه صورة اإلسالم واملسلمني أمر معروف عرب التاريخ  ،وهو يشتد
ويضعف وفق ضعف املسلمني وقوهتم  ،إال أن سعري هذه احلملة أصبح  -اليوم  -أقوى
وأشد شراسة من أي وقت مضى  ،وأصبح أكثر انتشاراً مبا أتيح له من أدوات البث
املباشر وأساليبه احلديثة  .وقد تداعت له أمم الشرق والغرب بعد أن انتهت احلرب الباردة
بينهم  ،واتفقوا على أن العدو األوحد هو اإلسالم  ،ومن مث ركزوا محالهتم اإلعالمية
لتشويه صورة اإلسالم واملسلمني  ،ليس فقط يف عيون املسلمني أنفسهم لكن يف عيون
غري املسلمني أيضا .
وتعتمد محلة التشويه على حماور معينة من أمهها :
أ  -إظهار الدين اإلسالمي بأنه قاصر عن الوفاء مبتطلبات احلياة املعاصرة ومواكبة
التطورات احلديثة  .ويستدلون على أكذوبتهم هذه بتخلف البلدان اإلسالمية على
اختالف مواقعها على خريطة العامل .
ب  -بث الفرقة بني املسلمني يف البلد الواحد بتكريس العداوة بني القوى االجتماعية
املختلفة  ،وتعضيد املنحرف من الفرق  ،ليحارب بعضها بعضاً .
جـ  -غرس اخلالفات بني البلدان اإلسالمية لتقوم احلروب بينها فيكون بأس
املسلمني بينهم  ،وتدور الدائرة عليهم  ،وتضعف شوكتهم ويظهروا مبظهر غري املتحضرين
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أمام العامل كله .
د  -إبراز أعمال العنف اليت يقوم هبا ما يسمى اجلماعات اإلسالمية وتشجيعها ،
ووصفها بأوصاف تنسبها إىل اإلسالم مثل األصولية اإلسالمية و التطرف اإلسالمي و
اإلرهاب اإلسالمي إلظهار اإلسالم بأنه مصدر هلذه األعمال  .هذا خبالف محلة التشويه
الفكري اليت يقوم هبا املنصرون واملستشرقون .
 )8إعاقة التنمية :
كما الحظنا  ،فإن العوامل السابقة متهد السبيل الستقطاب جهات أجنبية لبعض
العناصر من البلدان اإلسالمية ألعمال العنف ضد جمتمعاهتا هبدف معلن هو تغيري مسرية
هذه اجملتمعات إىل األفضل وختليصها من التخلف  ،ومن النظم احلاكمة الكافرة  ،ومن
البطالة  ،ومن الفساد  .إىل آخر تلك القائمة من األسباب اجلذابة  ،املغلفة بأهداف تبدو
نبيلة يف مقصدها  ،بريئة يف مرماها .
ولكن اهلدف احلقيقي الذي تعمل هذه اجلهات لتحقيقه  ،هو إثارة الفنت داخل
البلدان اإلسالمية وصوال إىل عدم استقرار األمن فيها  ،ومن مث استقطاب جهود
مؤسسات الدولة يف حماولة إعادة االستقرار األمين وانصرافها عن البناء والتنمية  .وهذا أمر
جد خطري يف وقت تتسارع فيه مساعي الدول حنو التقدم والرقي وتتصارع القوى
الحتالل مكان الصدارة يف قيادة العامل .
يضاف إىل ما سبق أن هذه اجلهات األجنبية تتخذ من هذا العنف دليالً على أن
املسلمني قوم عدوانيون  ،ال يعرفون التحضر  ،ويطربون لسفك الدماء  ،ومن مث ينبغي
حماربتهم إىل أن يتخلوا عن التمسك هبذا الدين الذي جعل منهم أعداء للتقدم والتحضر
والقيم اإلنسانية ! والتخلي هنا ال يعين اعتناق دين آخر ؛ ألهنم يعلمون أن هذا مستحيل ،
ولكن يعين إمهال شعائر الدين والعيش بال انتماء  ،وبال هوية .
وهذا ما عرب عنه القس زومير يف مؤمتر املبشرين يف منتصف هذا القرن  ،يف قول
اختصره فيما يلي  :إن املهمة اليت أرسلتكم البلدان املسيحية من أجلها للبلدان احملمدية ،
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ليست هي إدخاهلم يف املسيحية  ،فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً  ،ولكن املهمة هي أن
خترجوهم من دينهم فيصبحوا شخوصا بال هوية  .وهذا ما جنحتم يف حتقيقه حىت اليوم ،
وهذا ما أهنئكم عليه .
وهكذا حتاك املؤامرات وترسم اخلطط لتشويه صورة املسلمني  ،وإظهار اإلسالم بأنه
دين عدوان واضطهاد  ،يدفع تابعيه إىل الرببرية والتخلف  ،وهكذا تتداعى األمم على
أبناء املسلمني هلز عقيدهتم وإضعاف إمياهنم .
وخيتم الدكتور حممود شوق حتليله بقوله :
هذه بعض العوامل اليت تدفع الشباب إىل العنف واإلرهاب  ،فكثري من الشباب
يتصورون  -عن جهل وتغرير  -أن ما يرتكبونه من عنف هو الطريق إىل إصالح حال
املسلمني  ،والبعض اآلخر باع نفسه للشيطان رغبة يف الثراء أو الشهرة واالنتقام من
اجملتمع الذي ال يروق هلم ما جيري فيه من أخطاء للحكام وسلبية من احملكومني  ،ومن مث
فاجلميع كفار !
وتكفري املسلمني على أساس ارتكاهبم املخالفات للسلوك اإلسالمي الصحيح هو من
عقيدة اخلوارج  ،وهؤالء وغريهم من الفرق الضالة يقتدي أصحاب الفكر املنحرف هبم .

09
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احملور الثاين :كيف نغري املنكر
ما ضوابط تغري املنكر باليد ؟  . .سؤال حمدد له إجابة شرعية جلية  ،لكن اجلهل
 مع سوء املقصد أحياناً – حيرفها  . . .فما اإلجابة الشرعية عن هذا السؤال ؟ .قصور يف الفهم
* الشيخ حممد بن صاحل العثيمن  :إنه ضابط واحد أشار إليه النيب  بقوله :

{ من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه } ( ) .

فاإلنسان يف بيته يستطيع أن يغري املنكر لكنه يف الشارع قد ال يستطيع ذلك  ،وهنا
جيب أن ننبه إىل أن هناك دعوة للخري وأمراً باملعروف وهنياً عن املنكر وتغيرياً  ،وقد فرق
اللّه  بينها  ،فأما الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فلم يذكر اللّه
تعاىل فيها استطاعة  ،بل قال تعاىل { :

       

 ( ) ( }        سورة آل عمران  ،اآلية :
 ، ) 53لكن تقيد هذه باالستطاعة العامة املشروطة يف كل وأجب  ،أما التغيري فإن

النيب  قيده باالستطاعة تقييداً خاصاً فقال  { :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن
مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه }

()4

وذلك ألن هذا أشد وأقرب لعدم

االستطاعة ألنه قد يترتب عليه من الشر ما ال يترتب على جمرد األمر والنهي والدعوة .
* د  .حممود شوق  :يزعم البعض أهنم حني يقومون بتغيري املنكر باليد إمنا يأخذون
مبرتبة أقوى اإلميان  :وهذا على اعتبار أن التغيري بالقلب هو أضعف اإلميان  .وهذا يدل
( ) البخاري اجلمعة ( ، )2 4مسلم اإلميان ( ، )32الترمذي الفنت (  ، ) 2النسائي اإلميان وشرائعه
( ، )5552أبو داود الصالة ( ، ) 35ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، ) 25أمحد (. )53/4
( ) سورة آل عمران آية . 53 :
( )4البخاري اجلمعة ( ، )2 4مسلم اإلميان ( ، )32الترمذي الفنت (  ، ) 2النسائي اإلميان وشرائعه
( ، )5552أبو داود الصالة ( ، ) 35ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، ) 25أمحد (. )53/4
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على قصور يف الفهم  ،وضحالة يف التفكري  ،وسطحية يف تفسري مدلوالت األحاديث
الشريفة ومقاصدها  .فمن ميلك التغيري باليد هو ويل األمر  -أو من ينيبه  -وإال اعترت
الفوضى اجملتمع املسلم  .فلنا أن نتصور أن كل من يرى منكراً يف سلوك فرد أو مجاعة من
املسلمني استخدم القوة اجلربية ليوجهه أو يوجههم إىل ما يتصوره حقّا وعدالً  .هذا مع
اختالف وجهات النظر وتباين الرؤى حيال املواقف واحلكم عليها  ،باختالف درجات
العلم بكتاب اهلل وسنة رسوله  ،والفهم الواعي مبا جاء فيهما من مقاصد  .وهذا
االختالف قد حيدث بني العلماء فما بالك مبجموعة من الشباب الذين مل ينالوا من العلم
الصحيح القدر الذي يؤهلهم هلذا الفهم ؟ !
إن هذا االجتراء على التفسري والفتيا بدون علم وال هدى هو من املشكالت اليت
يعانيها عاملنا اإلسالمي  ،وخباصة يف هذه األيام ؟ حيث نصب بعض الشباب أنفسهم دعاة
ومفسرين ومفتني دون أن يُؤهلَوا التأهيل الواجب  ،ولو أهنم أصابوا من العلم نصيباً
معقوالً لعرفوا أن تغيري املنكر باليد هو من حق ويل األمر وحده  -أو من ينيبه . -
* د  .أبو اخلري بريغش  :إن التسلسل الوارد يف حديث املصطفي صلوات اللّه
وسالمه عليه ليس عبثاً  -وحاشاه  -واألصل العام  -يف املسألة  -أال يؤدي إنكار
املنكر إىل ما هو شر منه  ،وخاصة قتل األبرياء بزعم أهنم يُبعثون على نياهتم  ،فإن من
مقاصد اإلسالم األساسية احلفاظ على النفس واملال والعرض والعقل والدين .
* الشيخ أبو الكالم حممد يوسف  :اإلنكار باليد إمنا يكون لصاحب السلطان يف
حدود سلطته  ،فللمعلم أن يغري ما يبدو من منكر من تالمذته  ،ولألب يف أفراد أسرته ،
ولصاحب املؤسسة يف مؤسسته  ،وللحاكم يف نطاق دولته  .أما الدعاة فليسوا من والة
األمر  ،وواجبهم الدعوة إىل اهلل بالرفق واحلكمة والنصح والتنبيه إىل مواطن اخللل بلباقة
ولني جانب .
* د  .أمحد جاب ا هل  :أود التنبيه إىل اللبس احلاصل يف فهم العالقة بني الدعاة
واحلاكم  -إذا أخطأ  -مع أنه جيب أال تعدو النصح اخلالص لوجه اهلل بأدب ولطف ،
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وعلى احلاكم املسلم أن يصغي إىل النصح ويأخذ به إذا كان يف حمله  ،بل إن عليه أن
يستنصح أهل اخلري والصالح  ،حبثاً عما يعينه يف حتري مصاحل املسلمني يف أمور معاشهم
ومعادهم .
آثار مدمرة
* د  .صاحل الفوزان  :من له سلطة  -وهو ويل األمر أو من ينيبه  -يغري املنكر
بيده  ،ومن ليست له سلطة ينكر بلسانه  ،ومن مل تكن له سلطة وال يقدر على اإلنكار
باللسان فإنه ينكر املنكر بقلبه .
وأحذر من أمر يستسهله املتحمسون اجلهلة  ،وحيرضهم على استسهاله املغرضون
املتربصون باإلسالم شرّا  ،أال وهو اخلروج على والة أمور املسلمن باسم إنكار
املنكر  ،مع أن هذا اخلروج هو املنكر نفسه  ،ملا يترتب عليه من شرور وفنت وسفك
دماء واستباحة أعراض  ،وال يثمر عن نتيجة  ،كما جرب ذلك يف تطبيق مذهب
اخلوارج واملعتزلة يف العهود السابقة واحلاضرة  ،بل ترتبت عليه آثار سيئة ما زال
املسلمون يعانوهنا .
* الشيخ إبراهيم جوب  :تكمن احلكمة من حصر التغيري باليد يف ويل األمر يف أنه
حبكم موقعه على رأس الدولة يتمتع بنظرة أكل وأدق  ،تتسم بتقدير النوازل بقدرها ،
واختاذ املصلحة الشرعية معيارا للتفريق بني الصواب واخلطأ  ،فضالً عما له من هيبة
وأعوان  ،وقدرة على اختيار الوسائل املالئمة إلزالة املنكر بأقل قدر من اآلثار اجلانبية .
ولوال ذلك لسادت الفوضى ولعال صوت الغوغاء وضاعت املصاحل  ،ورمبا متزقت
أوصال الدولة اإلسالمية وطمع فيها أعداؤها .
وال ينبغي للمسلم ازدراء اإلنكار بالقلب  ،فهو موقف شرعي  -وإن كان أضعف
اإلميان  -ألن هذا النوع من اإلنكار الذي هو شأن عامة األمة  ،ينبه دعاة املنكر وأهل
الباطل إىل أن القلوب ترفضهم وال تستجيب لدعاواهم املنبوذة  ،وإمنا تفاصلها وتقاطعها
شعوريّا  ،إال إذا سنحت فرصة النصح ملن ميلكه ويتقنه  ،أو الدعاء لصاحب املنكر بأن
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يثوب إىل رشده ويتوب مما يعتقد أو يقول أو يفعل من ضالل .
مقومات اإلنكار باللسان
* د  .علي النملة  :إن إنكار املنكر باللسان ليس جماالً لكل من هب ودب  ،وإمنا
له مقومات ثالثة وهي  :العلم والرفق والصرب  ،فالعلم ضروري للحكم على أمر بعينه
أنه منكر  ،والرفق مهم جدّا أثناء اإلنكار  ،والصرب مطلوب بعد اإلنكار  .غري أن
كثرياً ممن يزعمون اإلنكار باللسان يفتقرون إىل مقوم أو أكثر من املقومات الثالثة
املذكورة آنفاً .
* د  .عبد الرمحن املطرودي  :ال بد من االهتمام مبسألة التدرج يف األمر باملعروف
وإنكار املنكر  ،ومراعاة حال الداعي واملدعوين يف مسألة القبول والتأثري  ،وتلك جوانب
جلية يف سرية النيب  وصحبه الكرام  -رضوان اللّه عليهم . -
كما يتعني على الدعاة اجتناب الغلظة واخلشونة ؛ ألهنا تنفر القلوب وحتول دون تبول

املوعظة ( ) ( }          { :سورة آل عمران ،
اآلية . ) 52 :
أما اإلنكار باليد فال يكون لغري ويل األمر أو من يفوضه بذلك  ،كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اللّه ( : -وليس ألحد أن يزيل املنكر مبا هو أنكر منه  ،مثل
أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق أو جيلد الشارب ويقيم احلدود ؛
ألنه لو فعل ذلك ألفضى إىل اهلرج والفساد  ،ألن كل واحد يضرب غريه يدعي أنه
يستحق ذلك  ،فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ويل األمر) .
وأرى أن يسأل الداعية املخلص نفسه  :ما الذي أريده من دعويت ؟ أليس التأثري يف
املدعوين ليلتزموا أحكام دينهم ؟  .فلِمَ أسلك إليهم طريقاً تنفرهم مما أرومه ؟ .

( ) سورة آل عمران آية . 52 :
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حقوق املعاهدين
* د  .إبراهيم أبو عباة أوثر أن أعاجل حقوق املعاهَد يف اإلسالم ؛ ألن تيارات الغلو
اجلاحمة اليت تستحل  -يف كثري من األحيان  -دماء أهل القبلة  ،تستحل  -من باب األَوْىل
 دماء املعاهدين وأمواهلم  ،مع أن الواجب هو أن حنسن معاملة غري املسلم ترغيباً له يفاإلسالم  ،وتبياناً عمليّا حملاسن اإلسالم اجلمة  .أليس أهل أكرب دولة إسالميةَ سكاناً -
نعين أندونيسيا  -دخلوا يف دين اهلل احلنيف على أيدي التجار املسلمني احلضارم ؟ !
إن اإلسالم دين األخوة واملودة والتآخي  ،وجيب أن تسود يف اجملتمع املسلم األلفة

الصادقة واحملبة اخلالصة  ،يقول تعاىل ( ) ( }    { :سورة احلجرات ،

اآلية  ، ) 5 :ويقول املصطفي  { مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى } .

( )

ويقول :

{ ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه } (. )4
فنظرة اإلسالم تقوم على بناء كيان إسالمي متني ال مكان فيه للحقد والكره
والبغضاء  .وتوجيهات اإلسالم تقوم على تأصيل هذه املعاين وتأكيد هذه القيم وسط

اجملتمع املسلم  ،فاملسلم أخو املسلم كما يقول  { ال يظلمه وال يسلمه وال خيذله .
كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه  )3( } .أما غري املسلمني الذين يعيشون
وسط املسلمني يف اجملتمعات اإلسالمية فلهم منا حق الوفاء هلم بالعهود واملواثيق املربمة ،
( ) سورة احلجرات آية . 5 :
( ) البخاري األدب ( ، )5665مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، ) 546أمحد (. ) 25/3
( )4البخاري اإلميان ( ، ) 4مسلم اإلميان ( ، )35الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، ) 5 5النسائي
اإلميان وشرائعه ( ، )55 6ابن ماجه املقدمة ( ، )66الدارمي الرقاق (. ) 235
( )3البخاري املظامل والغصب ( ، ) 4 5مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، ) 545الترمذي احلدود ( ، ) 3 6أبو
داود األدب ( ، )3424أمحد ( . )2 /
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وهلم منا العدل فهم بشر {

         

( ) ( }        سورة احلجرات  ،اآلية  . ) 4 :فاحلق هو
احلق  ،والعدل هو العدل مع املسلم وغري املسلم {

     

( ) ( }       سورة املائدة  ،اآلية . )4 :
ولقد ضرب لنا ديننا العظيم أروع األمثلة يف التعامل مع من يعيش من غري املسلمني يف

دار اإلسالم لكوهنم معاهدين  ،يقول اللّه { 

      

 ( )4( }         سورة النحل  ،اآلية :
 . ) 2وهذا املعاهد الذي دخل دار اإلسالم بناء على عقد وعهد  ،له على املسلمني
صيانة هذا العهد واحلفاظ عليه  ،بل ومعاملته معاملة كرمية حسنة تتفق وتعاليم اإلسالم
وتنسجم مع توجيهاته السامية  .فهذا هو اخلليفة األول أبو بكر الصديق  يوصي قائد
جيشه الذي توجه لغزو الروم قائالً  :ال متثلوا وال تقتلوا طفالً صغرياً وال شيخاً كبرياً وال
امرأة  ،وال تعقروا خنالً وال حترقوه  ،وال تقطعوا شجرة مثمرة  ،وال تذحبوا شاة وال بعريا
إال ملأكلة  .وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا
أنفسهم له  .اندفعوا باسم اهلل . .
هل هناك أعظم من هذه الوصية ؟ ! وصية من خليفة املسلمني جليشه  ،ويف حق
من ؟ ! يف حق عدوه ! ! مل يوصه بالبشر فحسب  ،بل باحليوان والشجر .
تشويه صورة اإلسالم
ال شك أن هناك جهالً من قبل كثري من غري املسلمني حبقيقة اإلسالم ونظرته املتميزة
يف التعامل مع غري املسلمني  ،كما أن هناك جهالً أيضاً من بعض املسلمني الذين يرفعون
( ) سورة احلجرات آية . 4 :
( ) سورة املائدة آية . 4 :
( )4سورة النحل آية . 2 :
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بعض الشعارات احلماسية الفارغة وينادون بطرد غري املسلمني بعامة من بالد املسلمني ،
متجاهلني تعاليم الدين احلكيمة اليت جاءت لتنظم هذه العالقة وتضعها يف إطارها
الصحيح  ،وهذا النوع ال يقيم وزنا للمصاحل املشتركة اليت حتكم عالقات األمم
والشعوب  .وهذا األسلوب السيئ واملنطق األعوج ال شك أنه مما يسيء إىل مسعة
اإلسالم ويكرس ما لدى الغرب وغريهم من معلومات مغلوطة ومشوهة عن اإلسالم
واملسلمن  ،ويؤكد هلم أن املسلمن سيكونون خطراً على احلضارات األخرى ،
وسيسعون إىل تدمري من عداهم وختريب ما لديهم من إجنازات وصناعات .
إن هذا اخلطاب ينبغي أن يكون خطاباً هادئاً متزناً عاقالً ينطلق من موقف اإلسالم
احلقيقي ونظرته الواقعية إىل نوعية العالقة اليت ينبغي أن تسود  ،وهذه النظرة ال يقررها إال
من عنده رصيد من العلم الشرعي العميق من علماء األمة الكبار الذين يقدرون املصاحل
واملفاسد ويضعوهنا يف ميزان الشرع القومي .
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احملور الثالث :األحزاب واجلماعات
بن القول والفعل
املسلمون أمة واحدة  ،مهما تباعدت أقطارهم وتباينت ألسنتهم مصداقا لقوله تعاىل :
{ ( ) ( }         سورة األنبياء  ،اآلية :
. )2
أفال تتعارض احلزبيات مع هذه الوحدة ؟  .لنصغ إىل ما قاله أهل الذكر :
* الشيخ حممد العثيمن  :التفرق يف دين اهلل مما هنى اهلل عنه  ،وقد قال اهلل  -تعاىل -

{:

              

( ) ( }     سورة آل عمران  ،اآلية  ، ) 54 :وقد قال
اهلل  -تعاىل  -لنبيه حممد { 

           

( )4( }         سورة األنعام  ،اآلية . ) 52 :
وقال  -تعاىل { : -

            

. )5( }    { )3( }          
(سورة الشورى  ،اآلية  . ) 4 :فالواجب على األمة اإلسالمية أن تكون أمة واحدة
حتت مظلة اإلسالم الذي بعث اللّه به حممداً  وحيرم عليها أن تتفرق يف دين اهلل تعاىل
بأي اسم كان أو حزب فارق .
* د  .صاحل الفوزان  :إن كثرياً من املسالك املرفوضة شرعاً جنمت عن اجتاهات
( ) سورة األنبياء آية . 2 :
( ) سورة آل عمران آية . 54 :
( )4سورة األنعام آية . 52 :
( )3سورة الشورى آية . 4 :
( )5سورة الشورى آية . 4 :
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حزبية  ،ولذلك فإن اإلسالم ال يقر اجلماعات واألحزاب املختلفة  ،وإمنا يدعو إىل
االجتماع  ،وينهى عن التفرق واالختالف  .واالجتماع يتحقق باتباع الكتاب والسنة ،
واالفتراق والتحزب ينشأ عن االبتعاد عن الكتاب والسنة و اتباع األهواء .
* د  .على النملة  :تبين احلزبيات يؤدي إىل فهم انتقائي مبتور  ،خيتار نظرة من
نظرات اإلسالم إىل احلياة على حساب اجلوانب األخرى .
* الشيخ إبراهيم جوب  :إن ما يثري األسى حجم املفارقة بني الشعار والواقع لدى
بعض اجلماعات اليت ترفع شعارات إسالمية ضخمة  ،مثل حتكيم شرع اللّه  ،يف حني
تتجه ممارسات هؤالء وجْهاتٍ ال يقرها الدين احلنيف .
* د  .عبد الرمحن املطرودي  :يكفي احلزبية من الشر  ،ما تسفر عنه من تقسيم
للبيت الواحد وإثارة للضغائن  ،وهجوم جائر على منهج السلف الصاحل  ،يف حن
تزعم كل مجاعة أهنا حتتكر املنهج الصحيح فتنغلق على ذاهتا  ،وتقدس زعماءها ،
وتشتد يف مواجهة خمالفيها إىل حد اهتامهم بالكفر .
ويكفي للداللة على رفض اإلسالم للحزبية قول اللّه { 

  

               

 ( ) ( } سورة آل عمران  ،اآلية  ، ) 54فالتفرق مذموم  ،والتأليف بني
القلوب نعمة امنت اهلل هبا على عباده املؤمنني  ،ولذلك فإن املوىل تبارك وتعاىل

حيذرنا من االختالف يف قوله سبحانه { :

                                             

                                                                    

}

( )

( سورة آل

عمران  ،اآلية . ) 55
وأما مثرة تصدع الصف املؤمن يف الدنيا فهي الفشل واهلوان { :
( ) سورة آل عمران آية . 54 :
( ) سورة آل عمران آية . 55 :
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( ) ( } سورة

األنفال  ،اآلية . )36
كما أن السنة املطهرة حثت املسلمني على التمسك باجلماعة ونبذ التفرق إىل شيع

وأحزاب  ،كل حزب مبا لديهم فرحون  ،ومن ذلك حديث عبد اهلل بن مسعود 

قال  { :خط لنا رسول اهلل  خطّا  ،فقال  :هذا سبيل اللّه  ،مث خط يف جانبه
خطوطا  ،مث قال  :هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  ،مت

قرأ { :
        

                                                                              

} ( ) } ( سورة األنعام  ،اآلية . ) 54

وكذلك ما رواه أبو هريرة  من أن رسول اهلل  قال  { :من خرج من الطاعة
وفارق اجلماعة مات ميتة جاهليةأحاديث من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة

جاهلية } (. )4

فإذا التفتنا إىل برهان الواقع التارخيي  ،جنده يشهد  -مبا ال يدع للشك جماالً  -أن
تفرق إىل األمة إىل مجاعات وطوائف يسهل على أعدائها أن يقهروها ويهزموها يف كل
ميدان .
وذلك باإلضافة إىل أن احلزبيات املعاصرة املنتسبة إىل اإلسالم قامت بتنفري الناس عن
اإلسالم ؛ إذ صَورته على أنه دين غلظة وخشونة وعنف  -وهو بريء من كل ذلك -
مع أن هذه احلزبيات مل يزنل هبا قرآن ومل تؤيدها سنة و مل تعرفها القرون املفضلة .
مراعاة الظروف
* د  .مجال الدين حممود إن األصل املسلّم به يف الفكر اإلسالمي عامة وحبسب
( ) سورة األنفال آية . 36 :
( ) سورة األنعام آية . 54 :
( )4مسلم اإلمارة ( ، ) 434النسائي حترمي الدم ( ، )3 3أمحد ( . )456/
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الداللة املستمدة من آيات القرآن الكرمي ومن األحاديث الصحيحة أن مجاعة املسلمني
واحدة  -فاجلماعة وهم املسلمون أو املؤمنون أو عباد اللّه أو السواد األعظم من املسلمني
أو مجهورهم األكرب  -هؤالء هم مجاعة املسلمني  ،وهي ال تتعدد حبكم النهي الوارد يف
القرآن الكرمي عن التفرق إىل شيع وإىل أحزاب أو فرق أو طوائف  ،وحبكم النهي الوارد
يف السنة النبوية عن اتباع الفرق اليت تتعدد إىل ثالث وسبعني فرقة كما ورد يف حديث
الرسول  حدد النيب  واحدة فقط منها وذكر أوصافها  ،وحكم بأهنا وحدها هي
الناجية من اهلالك  ،وهي الفرقة اليت تتبع سنته وهدي أصحابه .
ولكن الواقع التارخيي للمسلمني يشهد مبا ورد يف احلديث الشريف من افتراق
املسلمني إىل فرق عديدة  ،فقد نشأت فرق حىت يف عصر الصحابة وأثناء الفتنة الكربى
اليت انتهت مبقتل اخلليفتني الراشدين  :عثمان وعلي  -رضي اهلل عنهما  -فقد ظهر
اخلوارج وهم فرقة سياسية  ،كما ظهرت فرق تناقش مسائل العقيدة كاملعتزلة واألشاعرة
بعد ذلك  ،مث فرق ذات اجتاه سلوكي كاملتصوفة حتت شعار الزهد واإلحسان  ،إىل
جانب ما ظهر بعد ذلك من مذاهب فقهية أو مدارس فقهية يف عصر نشأة الفقه
وازدهاره ( 35 - 45هـ)  .وكل هذه الفرق أيا كانت طبيعتها سياسية أو عقدية أو
مذهبية نشأت يف األصل حتت مظلة اإلسالم وباعه  -دون غريه  -وقد جرى االحنراف
على الفرق السياسية والعقدية حبكم اختالف األهواء واملصاحل واملواريث الثقافية يف البالد
اليت انتشر فيها اإلسالم يف القرن األول وما بعده وانتهت احلال إىل وجود فرق خرجت
مبقوالهتا أو اعتقاداهتا أو سلوكها عن اإلسالم ذاته  .وميكن أن منثل لذلك ببعض فرق
الشيعة واملتصوفة بعد انقسامها  ،وكذلك مبقوالت بعض الفرق االعتقادية  ،ولكن ينبغي
التنبه إىل أن مجاعة املسلمن الواحدة والسواد األعظم واجلمهور األكرب  -وهم أهل
السنة واجلماعة  ،بقيت واحدة ال تتعدد وال يعرف هلا اسم مييزها إال السنة واجلماعة .
وبعبارة أخرى ميكن القول إن متييز هذه اجلماعة  -يعتمد على استبعاد غريها منها
ونفيه عنها  .وقد سئل اإلمام مالك  -رمحه اللّه  -عنها فقال  :أهل السنة الذين ليس هلم
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لقب يعرفون به رواه ابن عبد الرب  ،ويف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى ما مياثل
قول اإلمام مالك  -وهذا يعين يف نظرنا أهنا اجلماعة العامة للمسلمني  ،وأن الرابطة
السياسية بينهم تقوم على اإلسالم كما هو يف كتاب اهلل وسنة رسول اللّه  دون تغيري
وال حتريف وال سوء تأويل  -ويعين أيضاً أن الرابطة السياسية بني املسلمني تقوم يف
األصل على الدين فهو الرابطة األساسية اليت تتكون اجلماعة على أساسها .
املعيار السليم
وأنا أعتقد أن النظر إىل مشروعية اجلماعات اإلسالمية املعاصرة يستلزم منا فهم الواقع
املعاصر يف البالد اإلسالمية  -الواقع السياسي على وجه اخلصوص  -ويقتضي منا املعرفة
الصحيحة باألصول اليت قامت عليها هذه اجلماعات  ،وباألهداف والغايات اليت تسعى
إليها  -فليس من الصواب أن نبادر إىل نفيها مجيعاً وبصفة مطلقة وأن حنظر جتمع
املسلمني هلدف مشروع أو غاية تتفق مع أصول اإلسالم وحتقق مصلحة للناس يف جانب
من جوانب احلياة املعقدة اليت حنياها يف زماننا املعاصر  .ومهما اختلفت األمساء  :فرق ،
مجاعات  ،مؤسسات  ،فهي تعرب يف حقيقتها عن جتمع للناس لتحقيق هدف وغاية معينة ،
ومن اخلطأ أن نسارع إىل التحرمي مجلة  .وحكم التحرمي بالذات يف شأن كهذا يعم البالد
اإلسالمية ويشمل كل الفرق والتجمعات ال ميكن أن يكون صحيحاً .
إن التفرق واالنقسام والتشتت الذي حرمه اإلسالم يف كتاب اللّه وسنة رسوله  هو

يف الدين { ( ) ( }       سورة الروم  ،اآلية ، )4
وال جيوز أن يكون التنازع الذي يفضي إىل الفشل {

                         

( ) ( }   سورة األنفال  ،اآلية  . )36وكل هذه األحكام ال تتعارض مع
جتمع طائفة من املسلمني للتعاون على الرب والتقوى يف شئون حياهتم وأمور دنياهم  ،بل
( ) سورة الروم آية . 4 :
( ) سورة األنفال آية . 36 :
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إن التعاون مأمور به ومندوب إليه { ( ) ( }     سورة املائدة ،
اآلية )  ،ومن الرب حفظ املصاحل العامة وحفظ احلقوق وحبث وجوه املصاحل الدنيوية
وأساليب اإلصالح والتقومي للناس  ،فالسياسة الشرعية  -كما عرفها ابن عقيل الفقيه
احلنبلي  -هي جعل الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد  -وهذا مما ختتلف فيه
اآلراء وتتعدد فيه الطرق الختالف الظروف واألحوال واألفهام  -وال مانع من أن يكون
جلماعة من الناس رأي يف كيفية إصالح أمور احلياة الدنيوية  -وهي أمور عامة ومعقدة
ومتشابكة وحتتاج إىل التعاون الفكري وإىل واملادي يف اكتشاف الطرق واألساليب
كلها يف يسر وسهولة ما دامت هذه اجلماعة داخل مجاعة املسلمن يف عقيدهتم
وشريعتهم وسلوكهم وحتت سلطاهنم ويف طاعة ويل األمر فيهم  ،وغايتهم اليت جيتمعون
عليها هي  :النصح للّه ولرسوله ولوالة األمور ولعامة الناس فيما يتعلق بشأن من
شئون اجملتمع كالتعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو غري ذلك من شئون اجملتمع .
ومن غري املقبول أن نسمي ذلك فرقة وانقساما حيرمه اإلسالم  ،وأن جنعل ذلك احلكم
بالتحرمي شامالً ومطلقا ال فكاك منه جلماعة أو فرقة حىت لو كانت تعمل وتتعاون يف
حتقيق أغراض دنيوية ختتلف فيها الرؤى والتوجهات  ،وهي أصال مكونة من أهل السنة
واجلماعة وملتزمة باإلسالم عقيدة وشريعة  -فاإلسالم هو انتماؤها األول  ،وهو انتماؤها
املقدم  ،ولكن احلياة ومصاحلها ووجوه اخلري فيها تفرض أحيانا انتماءات أخرى ثانوية ،
فاإلنسان املسلم يكون تاجراً أو صانعاً أو موظفا أو صاحب مهنة أو مهتما بالرياضة أو
باألعمال اخلريية أو االجتماعية  .وال يعين ذلك أن له انتماء آخر غري اإلسالم  -فهذه
االنتماءات املتعددة واليت قد يتجمع املسلمون حوهلا لتحقيق املصاحل املشروعة ليست يف
مواجهة االنتماء األصيل واألساس وهو االنتماء الديين  ،بل هي يف الواقع  -حني حتسن
األغراض والنيات  -مساندة له وداعية إليه .
( ) سورة املائدة آية . :
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* الشيخ أبو الكالم يوسف  :لست من دعاة احلظر وال اإلباحة بإطالق أي منهما ،
وإمنا يتبع احلكم يف تقديري حالة كل بلد .
ففي البلدان اليت حتكمها القوانني الوضعية العلمانية  ،البد من وجود مجاعة مسلمة
تدعو الناس للعودة إىل دينهم وتبني هلم حماسنه  ،وتتدخل يف الربامج السياسية للدولة
بصورة سلمية حىت تتمكن من إقامة دولة إسالمية تطبق شرع اهلل بتأييد من الشعب .
أما يف بلد كاململكة العربية السعودية  ،قام على أساس الكتاب والسنة فال جيوز
تكوين مجاعة أو حزب بزعم اإلصالح أو أي شعار آخر ؛ ألن ذلك من الفساد يف
األرض بعد إصالحها  .فاململكة بقعة خصها اللّه سبحانه خبدمة احلرمن الشريفن ،

وهي مهبط الوحي ؛ وفيها قبلة املسلمن كافة  ،قال  { ال جيتمع دينان يف هذه
اجلزيرةأحاديث ال جيتمع دينان يف هذه اجلزيرة }

()1

وهي دولة إسالمية منوذجية

للعامل  ،أُسِست على عقيدة التوحيد  ،خالصة من مجيع شوائب الشرك والبدع ،
ويتمتع أهلها بأمان وطمأنينة وسالم ال نظري له يف األرض  ،فإحداث الفساد والفوضى
فيها من أبشع اجلرم  ،وعلى املسلمن مجيعاً  -ال العرب وحدهم  -أن يساعدوا يف
بقائها آمنة مطمئنة .

( ) البخاري الشروط ( ، ) 545أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ( ، )4552مالك اجلامع ( . ) 65
33

العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر

احملور الرابع فتنة التكفري
أي نفاق
ملا أدرك أهل الزيغ والشطط أن األمة تناوئهم الستباحتهم دماء مسلمني يؤمنون
باإلسالم عقيدة وشريعة  ،ويلتزمونه اعتقادا وقوالً وفعالً  ،عمدوا إىل تكفري من
خياصمهم  ،بل ومن خياصمونه دون أن تبدر منه أمارة األرض على ضالهلم .
فبدالً من أن يتوبوا إىل اللّه من استحالل الدم املعصوم  ،ازدادوا بغياً فأخذوا يوزعون
االهتامات بالكفر والنفاق على اآلخرين مبنتهى السهولة .
ويكفينا يف هذا التقدمي آلراء ضيوفنا  ،التذكري بغضب رسول اللّه  من أسامة
بن زيد بن حارثة  -حب رسول ا هل وابن حبه  -ملا قتل كافراً يف ساحة الوغى نطق
بالشهادتن  ،ومل يقبل من أسامة احتجاجه بأن الرجل إمنا قاهلا تقية ليقي نفسه اهلالك

بالسيف  ،فقال الرسول  { هال شققت عن قلبهأحاديث هال شققت عن
قلبه }

()1

فهناك قرينة واضحة  ،ومع ذلك يأباها الشرع ؛ ألن األصل فيمن يعلن

إسالمه أنه صادق  ،حىت لو كان يف ميدان املعركة ! !
فبم جييب املكفرون رهبم  -تبارك وتعاىل  -يوم احلساب وهم يدمغون بالكفر أُناساً
موحدين يصومون ويصلون ومل يقترفوا أيا من نواقض اإلميان ؟ !  .هل شقوا عن
قلوهبم ؟ !
منهج السلف
والسؤال هو  :كيف ميكن التصدي لدعوات التكفري واخلروج املسلح على احلاكم
املسلم ؟
* الشيخ حممد العثيمن  :التصدي هلا هو ببيان احلق يف هذا األمر ونشر العلم وأن
يبن خطر التكفري وأنه ليس باألمر اهلن فليس كلمة جتري على اللسان بل يترتب
( ) البخاري الديات ( ، )6324مسلم اإلميان ( ، )26أبو داود اجلهاد ( ، ) 634أمحد (. ) 52/5
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عليها أمور كثرية وشرور عظيمة وإذا كان ليس لنا أن نوجب شيئاً مل يوجبه اللّه
ورسوله وال أن حنرم شيئاً مل حيرمه اللّه ورسوله  ،وال أن نبيح شيئاً مل يبحه اللّه ورسوله
فليس لنا أيضاً أن نكفر من مل يكفر اللّه ورسوله  ،وإين هبذه املناسبة أوجه نصيحيت
للشباب أال يكون أكرب مههم وأكثر خوضهم الكالم يف تكفري احلكام أو غري احلكام
بل الواجب عليهم أن جيتهدوا يف عبادة اللّه  ويف معاملة الناس على الوجه

املرضي  ،قال النيب  { اتق ا هل حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحهاأحاديث اتق
اللّه حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن }

()1

وأما

االشتغال يف مثل هذه األمور من تكفري الناس واتباع اهلوى يف ذلك فإنه غري حممود
وفيه شغل القلب عما هو أهم منه .
* د  .صاحل الفوزان  :إن العالج األمثل هو تعليم أبناء املسلمن العقيدة الصحيحة
ومنهج السلف الصاحل  ،وفضح املناهج املخالفة له وهتافتها  ،وبعدها عن شرع اللّه
القومي  ،ودحض الشُبَه اليت يوردوهنا .
وجيب كشف عوار الذين يعملون على التزهيد يف منهج السلف وكتبهم  ،فيصفوهنا
باجلفاف ويسعون يف منع تدريسها يف الكليات واملدارس  ،ليخلو اجلو هلم وألفكارهم
املنحرفة املشتملة على التهييج و التهريج .
* د  .أمحد جاب ا هل  :إن االحنرافات الشائعة هي نتيجة اجلهل حبقائق الدين
وتعاليمه  ،وهو ما يوجب على أهل العلم على أن يكونوا قدوة صاحلة يف أنفسهم لينضم
سلوكهم إىل علمهم يف توجيه الشباب الوجهة السليمة .
وإن منهج التكفري مناهض لطبيعة اإلسالم  ،باإلضافة إىل أنه يعوق الدعوة
ويستعدي اجلميع ضدها .
* الشيخ فيصل مولوي  :لنتأمل قول النيب الكرمي  { من كفر مسلما فقد
( ) الترمذي الرب والصلة ( ، ) 242أمحد ( ، ) 54/5الدارمي الرقاق ( . ) 22
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كفرأحاديث من كَفر مسلماً فقد كفر } ( ) !! فنخلص إىل أن اجلدير باملسلم أن حيكم
بالكفر على أي اعتقاد أو قول خارج على ثوابت اإلسالم  ،ويدع حساب صاحبه إىل
رب العاملني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اللّه بقلب سليم .
وقاية وعالج
* د  .علي النملة  :يتمثل العالج يف العناية بنشر الفقه الصحيح بأحكام الدين مؤيداً
باألدلة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة  ،مع التركيز على تنمية اإلخالص للّه وهتذيب
احلماس ونبذ اهلوى والتحزب .
فمن كان ذلك شأنه  ،فإنه ال يطلق االهتامات على عواهنها .
* د  .أبو اخلري بريغش  :ينبغي حلكومات البلدان اإلسالمية أن تتأسى باململكة
العربية السعودية يف تطبيق شرع ا هل  ،ويف توجيه مناهج الدراسة وبرامج اإلعالم
وجهة إسالمية  ،تبصر الناس حبقائق اإلسالم  ،وتضيق كثرياً من املنافذ اليت يتسلل منها
فكر التكفري .
* الشيخ إبراهيم جوب  :أقترح جانباً وقائيا شديد األمهية  ،هو تكوين جهاز يف
الدولة يتصف بالقدرة والوعي ليسهر على نشر الفكر اإلسالمي الصحيح  ،وبيان عوار ما
( ) صحيح البخاري كتاب الزكاة ( ، ) 445كتاب الشروط ( ، ) 544كتاب استتابة املرتدين واملعاندين
وقتاهلم ( ، )65 6صحيح مسلم كتاب احلج ( ، ) 425كتاب اإلميان ( ، )64 ، 65 ، 5سنن الترمذي
كتاب النذور واألميان ( ، ) 545كتاب الرب والصلة ( ، ) 543سنن النسائي كتاب اجلهاد ( ، )452
كتاب حترمي الدم ( ، )4224كتاب الصالة ( ، )364كتاب األشربة ( ، )5665سنن أيب داود كتاب اجلهاد
( ، ) 655كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ( ، )4555كتاب األدب ( ، )32 4سنن ابن ماجه كتاب إقامة
الصالة والسنة فيها ( ، ) 522كتاب الطهارة وسننها ( ، )642مسند أمحد (  ، ) 2/ ، 42/كتاب
ومن مسند بين هاشم (  ، )454/كتاب مسند العشرة املبشرين باجلنة (  ، )42/ ، 34/كتاب مسند
املكثرين من الصحابة (  ، ) 4/ ، 26/ ، 3 / ، 5/كتاب باقي مسند املكثرين ( ، 454/
 ، )326/ ، 3 2/كتاب مسند الشاميني ( ، ) 55/3 ، 53/3 ، 33/3كتاب أول مسند الكوفيني
( ، )465/3 ، 44 /3كتاب باقي مسند األنصار (، )54/6 ، 455/5 ، 436/5 ، 454/5 ، 22/5
سنن الدارمي كتاب الطهارة ( ، ) 46كتاب اجلهاد (. ) 355
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خيالفه  ،واحليلولة دون انتشار الفكر املسموم  ،وذلك درءاً للمفاسد وجلبا للمصاحل ،
ومها هدفان إسالميان جوهريان .
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احملور اخلامس كيف تطبق الشريعة اإلسالمية يف دول العامل اإلسالمي اليت ال
تطبقها

تنوع السبل
قبل أن ندع القارئ الكرمي مع ما قاله العلماء واملفكرون األفاضل يف مسألة تطبيق
الشريعة السمحة يف الدول احملكومة بنظم علمانية جائرة وقوانني وضعية قاصرة  ،نود أن
نسجل احترازاً أوليا  ،مفاده  :أن تطبيق الشرع كما أنزله اللّه على خامت أنبيائه ورسله
وصفوته من خلقه ال ينتزع الشر وال يستأصل اخللل كليا  ،وإمنا يقلص من حجمه وحيد
من مدى تفشيه .
فالشرع تام يفي مبصاحل العباد يف كل زمان ومكان  ،غري أن التطبيق مهما مسا يظل
جهداً إنسانياً ال خيلو  -يف بعض األحايني  -من قصور البشر  .نقول هذا ألن تطبيق
شرع اهلل يف خري القرون على أيدي اخللفاء الراشدين مل مينع ظهور غالة يكفرون املؤمنني
بأهوائهم أو بضيق أفقهم وقلة فقههم  ،لكن الصحابة الكرام عاجلوا املوقف بالتزام شرع
اللّه فوفقهم اهلل إىل قمع الفكر الضال الذي احنسر شيئا فشيئا  ،حىت بقي يف فئات قليلة
يتداوهلا أفراد طمس اللّه على بصائرهم .
لقد أمجع املشاركون يف هذه القضية على أن التزام احلكومات دين اللّه احلنيف يف
السياسة واالقتصاد والقضاء واإلعالم وشىت شئون احلياة  ،يسحب البساط من حتت أقدام
املضللني الذين يلبسون احلق بالباطل  ،ويتهمون األمة كافة  -إال قلة متالئهم  -بالكفر
والنفاق  .أما السبل إىل تطبيق الشريعة يف تلك البلدان فقد تنوعت االجتهادات حوهلا .
وكان نص سؤالنا  :ما السبيل إىل حتكيم شرع اهلل يف البلدان اإلسالمية اليت حتكمها
نظم علمانية ؟
* الشيخ حممد العثيمن  :السبيل إىل ذلك هو العلم  ،أن ينشر العلم بني الناس وأن
توجه النصائح إىل والة األمور يف تلك البالد وأن يتحلى اإلنسان بالصرب وطول النفس ؛
ألن الشيء ال ميكن أن يصلح بني عشية وضحاها .
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احلاكم واهليئات العلمية
* أ  .د  .صاحل السدالن هناك أمور مهمة ينبغي ذكرها يف هذا اجملال - :
أوالً  :إن الدولة يف اإلسالم ضرورة من أجل حفظ العقيدة وصيانتها من عبث
العابثني ومحاية بيضة اإلسالم على أصوهلا املقررة وقواعدها احملررة  ،وال بد هلا من حاكم
مسلم يدير شئوهنا ويصرف أمورها  ،وهو ضرورة يوجب اإلسالم على األمة إقامته ليدفع
عن األمة عدوها وحيمي ذمارها وحيافظ على أمنها ومقدساهتا ويقيم احلدود الزاجرة
والتعزيرات الرادعة ويطبق شرائع اللّه يف أرض اللّه  .وال خيفى أن اإلسالم ال بد له من أمة
حتمله وسلطة حتميه ومها يف كفة واحدة يقومان معاً على وجه التكامل والتضامن مبسئولية
واحدة وإعالء كلمة واحدة  :مسئولية إقامة شرع اهلل يف أرض اللّه  ،وإعالء كلمة ال إله
إال اللّه حممد رسول اللّه .
واحلاكم هو رمز الدولة وقمة السلطة ويستطيع إذا وضع ثقله ونفوذه وسلطته وراء
مطلب تطبيق الشريعة اإلسالمية أن يفعل الكثري والكثري وبأسرع مما يظنه الكثريون  .أال
فليعلم احلكام يقينا أن واجباهتم على كثرهتا تنحصر يف واجبني اثنني :
أحدمها  :إقامة الشريعة اإلسالمية .
واآلخر  :إدارة شئون الدولة يف حدود الشريعة اإلسالمية  ،يقول املاوردي رمحه
اللّه ( :اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا) ( ) .
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اللّه ( :والية احلكم استخالف من اللّه لتطبيق
شرع اللّه)

( )

فاحلاكم املسلم مطالب بأن يكون تصرفه ملصلحة رعيته فال يتبع اهلوى

والتشهي  ،إمنا يتقيد بنصوص الشريعة وهدي السماء  :يقول اهلل تعاىل { - :

 

                

( ) األحكام السلطانية للماوردي ص - 5طبع دار الكتب العلمية بريوت لبنان .
( ) السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية البن تيمية احلنبلي ص. 5
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( ) ( }             سورة ص ،
اآلية . ) 6 :
ثانياً  :على اهليئات العلمية يف هذه الدول أن تعمل على حترير التعليم يف كل مراحله
من آثار التبعية الفكرية وذلك بتكوين هيئات ومراكز حبث وختطيط يكون عملها - :
أ  -إعادة صياغة املناهج وتطويرها مبا خيدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ويكفل هلا البعد
عن العلمانية واإلحلاد .
ب  -إصدار دوائر معارف وموسوعات علمية إسالمية يف خمتلف فروع املعرفة لتغين
الدارسني والباحثني عن مؤلفات أعداء اإلسالم .
ج  -حث الدول واهليئات واملؤسسات اإلسالمية للعمل على تعميق الدراسات
واملوسوعات القرآنية وتيسري حفظ القرآن الكرمي وفهمه والعمل به .
ثالثاً  :العمل على عدم السماح للخالفات الداخلية (( :الدينية أو السياسية أو غريها
بأن تكون مربراً حملاربة الفكر اإلسالمي ووحدته مبا يتيح لوسائل الغزو الفكري إىل
املعادي لإلسالم أن تسيطر على وسائل النشر والتوجيه مبا ميزق كيان األمة
اإلسالمية)) .

( )

رابعاً  :وجوب التحلي باألخالق والفضائل واآلداب اإلسالمية والظهور باملظهر
اإلسالمي الالئق وتسخري كل وسائل اإلعالم من صحافة ومذياع مسموع ومرئي لتحقيق
هذه الغاية النبيلة .
خامساً  :إجياد العدد الكايف من الدعاة املتمسكني مع تدريبهم تدريباً عملياً لنشر
الدعوة اإلسالمية وهذا يستلزم إنشاء وتطوير معاهد متخصصة يقوم عليها رجال
مُتمرّسون ملتزمون قادرون على إعطاء املعرفة الالزمة والفكر اإلسالمي املتجدد  .ومن
املمكن تقسيم هؤالء إىل ثالث جمموعات - :
( ) سورة ص آية . 6 :
( ) وسائل مقاومة الغزو الفكري للعام اإلسالمي ص . 2
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* اجملموعة األوىل  :اإلداريون  :ومهمتهم وضع الربامج واإلشراف على تطبيق
اخلطط وإعادة النظر فيها تعديالً وتقومياً .
* اجملموعة الثانية  :الدعاة الذين ينقلون املعرفة اإلسالمية إىل الناس ويبصروهنم
بأحكام دينهم يف العبادات واملعامالت واألحوال الشخصية واجلنايات وغري ذلك من
أحكام اإلسالم وآدابه وجيادلوهنم باحلكمة واملوعظة احلسنة حىت ينتقلوا هبم إىل مرحلة
التطبيق العملي وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف سائر اجملاالت .
إن اإلسالم اليوم أحوج ما يكون إىل دعاة يتحلون بالصرب ويتصفون باحللم  ،جيمعون
القلوب ويقررون أمر العقيدة السليمة ويغرسون شرائع اإلسالم الصحيحة يف قلوب
املسلمني بالتؤدة واألناة واحلكمة واملوعظة احلسنة  ،يعاشرون الناس على بصرية من أمرهم
إن رأوهم على صواب تعاونوا معهم وإن رأوهم خمطئني بصَروهم بالدعوة ودعوهم
باحلكمة على ضوء الكتاب والسنة وهدي سلف هذه األمة رضوان اهلل عليهم .
وتلك مسة الدعوات العامة املخلصة اليت تقتبس النور من مشكاة النبوة وتسري على
منهجها  ،إهنا جتس نبض اجملتمع جساً صحيحاً أميناً لتهتدي إىل الداء احلقيقي ومواضع
الضعف يف جسم هذا اجملتمع وتضع أصبعها عليه وتضرب على الوتر احلساس دون كلل
أو ملل .
كما فعل شعيب عليه السالم يف دعوته  ،فبعد أن دعا إىل التوحيد وجه الدعوة إىل
إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس املستقيم وحذر من التطفيف ؛ إذ كان ذلك عيب اجملتمع
الذي بعث فيه ومسته البارزة وكذلك فعل غريه من األنبياء .
وهذه أيضاً كانت سنة الدعاة إىل اهلل من املخلصني الربانيني يف تاريخ اإلسالم .
فهذا ابن اجلوزي أيضاً يف مواعظه املؤثرة وجمالسه املزدمحة  ،كان يشنع على احلياة
الالهية املاجنة اليت كان حيياها كثري من الناس يف بغداد وعلى الذنوب واملعاصي اليت
ترتكب جهاراً واملنكرات اليت شاعت  ،فكان مئات بل وآالف من الناس يتوبون ويقلعون
عن الذنوب  ،وكان نشيج يعلو وقلوب ترق وعيون تدمع ألنه كان ميس القلوب ويصور
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الواقع  ،ومن يطلع على كتبه كصيد اخلاطر وغريه جيد دليالً على هذا ( ) .
* اجملموعة الثالثة  :الباحثون الذين يعملون على توسيع آفاق املعرفة يف جمال تطبيق
الشريعة اإلسالمية  ،وذلك بإبراز مزايا وحماسن الشريعة اإلسالمية وصالحيتها للتطبيق يف
كل زمان ومكان ويتمثل عمل هؤالء يف إنشاء مراكز ومنابر هلا سلطة التأثري على فكر
األمة وتوجيهها  ،وذلك كمراكز البحث العلمي واجملامع الفقهية واملؤمترات والندوات
واإلصدارات املتخصصة .
سادساً  :جيب على الداعني لتطبيق الشريعة اإلسالمية واملنادين بتحكيمها أن تكون
دعوهتم واضحة ال غموض فيها  ،حمددة املفاهيم والضوابط مبعىن أن تطبق الشريعة
اإلسالمية كما جاء هبا حممد  وكما طبقها هو وأصحابه من بعده رضوان اهلل عليهم
واقعاً عملياً يف احلياة مبفهومها الشامل الواسع .
واحلذر احلذر من أخذ بعض أحكام اللّه دون بعض  ،فاإلسالم كل متكامل ال يقبل
التجزئة وقصره على جانب دون جانب حتكُم بال دليل  ،بل تنقضه أصول الشريعة
ومصادرها  :يقول  -تعاىل  -مقرعاً بين إسرائيل على ذلك أشد التقريع حيث نفذوا
بعض تعاليم كتبهم وتركوا بعضها فقال  -تعاىل { : -

  

               

( ) ( }            سورة البقرة  ،اآلية
. )45
ولكي يتحقق ذلك ال بد من إلقاء الضوء على ما ينبغي عمله يف شىت اجملاالت ليتم
تطبيق الشريعة اإلسالمية بصورة صحيحة وفعلية :
 ال بد من العودة بالعقيدة إىل املنابع الصافية من كتاب اهلل وسنة رسوله  بعيداً( ) انظر الرسل والرساالت  ،لألشقر ص  ، 4والدعوة اإلسالمية  :الوسائل  ،اخلطط  ،املداخل ص
.3 4
( ) سورة البقرة آية . 45 :
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عن غلو الغالن وانتحال املبطلن وحتريف احملرفن .
 تثبيت القيم األخالقية األصيلة على هدي من كتاب اهلل وسنة رسوله  وتطهرياجملتمع من الرذائل املتوارثة والدخيلة من املادية واألنانية واتباع الشهوات وامليوعة والتحلل
وغري ذلك من أخالق الضعف والسلبية واالحنالل .
 - 4احملافظة على شعائر اإلسالم وخاصة عباداته الكربى وأركانه العملية اليت بين
عليها هذا الدين من الصالة والزكاة والصيام واحلج وتربية مجيع فئات اجملتمع على
احترامها وتوقريها  :فتجب العناية بالصالة واختاذ املساجد واملصليات يف الدواوين
واملصاحل احلكومية واملؤسسات والشركات وكل جممع للناس كاملوانئ واملطارات وحمطات
السكك احلديدية ومواقف السيارات العامة وحنوها .
 - 3مقاومة البدع واألباطيل واخلرافات يف جمال العقائد والعبادات والتقاليد وغري
ذلك من كل ما يتصل بالفكر والسلوك على وجه عام ( ) .
التربية والدعوة
* د  .حممود شوق  :الوصول إىل تطبيق شرع اهلل يف مثل تلك الدول  ،يتم  -من
وجهة نظري  -باتباع الوسائل التالية :
 - 1تربية األجيال تربية إسالمية :
وهذا يتطلب تغيريا يف املناهج الدراسية مبا يتفق مع مقتضيات الشرع احلنيف
والدراسات الشاملة للسنة املطهرة والتوجيه اإلسالمي للعلوم  ،وجتلية حقيقة التاريخ
اإلسالمي  ،مع التركيز على عهد الرسول  واخلالفة الراشدة وإعداد املعلم الكفء هلذا
كله  ،وتنقية مناخ املؤسسات التربوية مما خيالف تعاليم الدين احلنيف  ،فاألجيال اليت تترىب
تربية إسالمية هي  -حبول اهلل  -اليت سوف تطق احلكم بشرع اهلل .
 - 2تنشيط الدعوة إىل تطبيق شرع اللّه :
ويستفاد من البث املباشر يف هذا على أن تكون هذه الدعوة مسحةً  ،أساسها احلكمة
( ) انظر  :احلل اإلسالمي فريضة وضرورة  ،ليوسف القرضاوي . 3 5 - 445
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وأسلوهبا املوعظة احلسنة  ،مع استخدام خمتلف طرائق اخلطاب األخرى  -مثل املسرحيات
والندوات واملؤمترات وحلقات الدراسة واحلوار .
 - 3تعاون املؤسسات التعليمية املتخصصة :
إن تضافر جهود اجلامعات واملعاهد يف جمال العلوم الشرعية ومؤسسات البحث
العلمي يف إجراء الدراسات والبحوث والتحاليل يوضح حجم املشكالت اليت تواجه
البلدان اليت حتكم بالقوانني الوضعية وأنواعها وبيان ما ميكن أن يسهم به تطبيق الشريعة
من حلول هلذه املشكالت .
 - 4طرح املؤسسات اإلسالمية اإلقليمية والدولية :
إن املطلوب من املؤسسات اإلسالمية اإلقليمية والدولية يف حقول السياسة والفكر
واإلعالم أن تتبىن ضرورة تطبيق الشريعة يف خمتلف اجتماعاهتا وأنشطتها وصوالً إىل إجياد
إرادة سياسية هلذا األمر .
العمل السلمي
* الشيخ أبو الكالم يوسف  :ال بد من العمل على نشر الدعوة إىل تطبيق شريعة
اهلل  ،والتأثري على الساسة سلميا وبث الوعي لدى الشرائح العريضة يف اجملتمع اليت تتوق
إىل أن حيكمها كتاب اللّه  وسنة نبيه  بدالً من القوانني الوضعية املستوردة من
بلدان الكفر  ،اليت تشرّع للناس باهلوى وبتغليب مصاحل فئة من اجملتمع على حساب
الفئات األخرى .
* الشيخ إبراهيم جوب  :ما من ريب يف أن التوسع يف نشر مزايا الشريعة والعلوم
اإلسالمية  ،يسد ثغرة مهمة ؛ ألن من جهل شيئا عاداه  ،ولذلك فلست أظن أن مسلماً
سويا يأىب االحتكام إىل شرع اللّه يف مجيع قضاياه  ،على أن تراعى يف ذلك ظروف كل
جمتمع على حدة .
وأعتقد أن الذين يصلحون ملخاطبة الناس يف هذا الشأن جيب أن يكونوا من الدعاة
املؤهلني  ،وأنه ليس كل متعلم أو متحمس للدين يستطيع االضطالع هبذه املهمة اجلليلة
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بالكفاءة املنشودة علماً وأسلوباً  .وتوفري الكتب الشرعية النافعة جماناً  -أو بسعر التكلفة
 أمر حيوي يف هذا الصدد  ،بسبب غالء كثري من الكتب اجليدة  ،وقلة اإلمكانات لدىكثري من املسلمني .
وللندوات واملؤمترات العامة واملتخصصة أثر إجيايب يف هذا املضمار  ،وكذلك تعزيز
الصالت بني العلماء املسلمني وتوحيد صفهم يف سبيل هذه الغاية النبيلة .
وال يفوتين التذكري بضرورة الكشف عن مثالب العلمانية وقصور القوانني الوضعية ،
يف نطاق املسعى إىل تطبيق شريعة اإلسالم  ،شريطة أن يتم ذلك باحلجة الناصعة ال بالشتم
واخلطابة اإلنشائية اخلالية من الربهان الدامغ .
احلكمة بال تعجل
* د  .صاحل الفوزان  :على أهل الدعوة أن خيوضوا هذه املواجهة باحلكمة واجملادلة
باليت هي أحسن  ،والتحلي بالصرب وكف اليد  .فاملسألة حتتاج إىل َنفَسٍ طويل  ،ومن
شأن استعجال مثارها  ،احلصول على نتائج عكسية .
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احملور السادس :احلصاد املر
جنزم بأن ال مَخرج ألمة اإلسالم مما تعانيه من ذل وختلف ومتزق إال بالعودة إىل دينها
عقيدة وشريعة وأخالقاً  .وختتلف الوسائل واألساليب  ،اليت ميتاز ديننا عن األديان احملرفة
واأليديولوجيات الوضعية بأنه مينحها حُكم األهداف  ،فال يقرّ اإلسالم مبدأ
ميكيافيلي (الغاية تربر الوسيلة) الذي ينتهجه الغرب والالدينيون يف ديار املسلمني .
إن العنف الذي يسري عليه أولئك املشتطون  ،فضالً عن كونه غري مشروع يف دين
حقَ بالدعوة إىل اإلسالم  ،ال سيما أن منهج هؤالء استفز
اللّه  ،أسفر عن أذى جسيم َل ِ
كثرياً ممن يلتقون معهم يف الغاية  ،واستعدى فئات كان من املمكن حتييدها  -يف األقل -
ووحد صفوف أعداء اإلسالم كافة .
أمل يطالع هؤالء  -على سبيل التمثيل ال احلصر  -كيف سعى رسول اللّه  إىل
حتييد غطفان يف غزوة األحزاب ؟ !
حسن النية ال يكفي
كان سؤالنا األخري ألصحاب الفضيلة  :ما تأثري تيارات العنف هذه يف مستقبل
الصحوة اإلسالمية ؟
* الشيخ حممد العثيمن  :العنف عاقبته وخيمة وقد أخرب النيب  أن اللّه يعطي على
الرفق ما ال يعطى على العنف  ،وخطره على مستقبل األمة يف دينها وأمنها عظيم  ،وعلى
هذا جيب على اإلنسان أن يتحلى بالصرب واحلكمة فيما يواجهه من حتديات فكرية أو
منهجية .
* د  .كامل الشريف  :إن هدف الصهيونية واجلهات االستعمارية حرمان البالد
اإلسالمية من أمرين  :اإلعمار واالستقرار  .ومها دائرتان متصلتان  .وذلك يتطلب
احليطة واحلذر ؛ ألنه قد يدخل يف تنفيذ تلك املخططات اإلجرامية املعادية مجاعات
وأفراد حبسن نية .
وأدعو هؤالء إىل أن يتقوا اللّه ويكفوا عن مسلكهم الشائن  ،الذي زود أعداء
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الدين مادة إضافية لتشويه صورته مبا كسبته أيدي أناس يرفعون رايته ويزعمون أهنم
يذودون عن مبادئه ! !
* د  .على النملة  :لو مل يكن ملسلك الغالة من نتيجة سوى استعداء الساسة على
الصحوة اإلسالمية كلها لكفاهم شرًا وسوء منقلب  .مع أن دائرة العنف املتبادل وردود
الفعل املتوالية بني طريف املعادلة الدموية  ،هتدد وجود الدول ذاته ؛ ألهنا تنذر بتنامي
التطرف لدى كل جانب  ،وزيادة االستقطاب إىل حد متزيق أواصر اجملتمع يف حروب
أهلية ال تبقي وال تذر .
* د  .حممود شوقي  :أحذر من أن دائرة العنف اليت تضع كل اإلسالميني هدفاً
لألذى تثري مناخاً من الرعب ال يشجع اجلمهور على االستجابة إىل الدعوة مهما كانت
صادقة وسليمة يف الغاية والوسيلة .
* د  .أمحد جاب ا هل  :إن ما يزيد من حسرة املؤمنن  ،أن دعاة التكفري والعنف
قلة وسط التيار اإلسالمي العريض  ،لكن أذاهم يعم اجلميع  ،ومينح العلمانين مربراً
ملتويا ملناهضة كل دعوة إسالمية .
نشر األوهام
* الشيخ فيصل مولوي  :تربز خطورة العنف باسم اإلسالم على مستقبل الصحوة
من أنه سيوهم الناس بأن اإلسالم جيرب اآلخرين على اعتناقه بالقوة واإلكراه  ،فضالً عما
ينجم عن ذلك العنف من متزيق األمة واإلمعان يف توهني قواها  ،فتغدو أكثر ضعفاً أمام
أعدائها  ،وهو ما ال يرضاه مسلم يرجو اللّه واليوم اآلخر ! !
* د  .أبو اخلري بريغش  :أخشى أن تؤدي هذه احلالة إذا استمرت  -ال قدر اللّه -
من تنازل الناس عن دينها وعن رغبتها يف االحتكام إىل شرع رهبا  ،والقبول بأي نظام
حكم يوفر لقمة العيش ولو كانت مغموسة بالذل .
إن انتهاج العنف باسم اإلسالم ال يسفر إال عن مزيد من التمكن ملن يناوئ احلكم
مبا أنزل اللّه  ،وتفريط بدماء وأرواح شباب كان من املفروض أن تبذل يف سبيل
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الدعوة إىل اللّه والنهوض بأمة اإلسالم يف شىت ميادين احلياة  ،لتغدو منوذجاً حيتذى .
* الشيخ إبراهيم جوب  :الواقع يؤكد أن الصحوة يف حاجة إىل ترشيد دائم ؛ ألن
اإلخالص  -وهو مسة غالبية عناصرها  -ال يكفي على أمهيته وال يغين عن زاد العلم ودقة
االنضباط  ،واالتصاف بالعدل الذي يدعو إىل االعتراف بالفضل حيثما وُجد  ،واإلقرار
باخلطأ والتقصري من أي كان  ،فالكمال للّه وحده  ،وإن يف هنار الصاحلات سبحاً طويالً
لكل مؤمن خملص .
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