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 جدل مراتب القوى
 

فعلى .  من اآليات  دقوى معا في عد   تيجمع القرآن الكريم في أكثر من موقع مراتب ال         

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا         :" سبيل المثال قال تعالى     

تجمع هذه اآليـة    ) 132(..." وجاهدوا في سبيل اهللا حق جهاده       . الخير لعلكم تفلحون    

ى األولى وهي الشعائر من خالل أمر الركوع والسجود ، والتقوى االجتماعية            التقو

أنه أمـر   . من خالل أمر فعل الخير ، والتقوى االستنهاضية من خالل فعل الجهاد             

صادر للمؤمنين جميعا لكن المسلم يحاسب عليه كشخص حتى لو فشـلت جماعـة              

 .المسلمين أو مجموعهم في التنفيذ

 

الشعائر تعقـب اإليمـان وهـي       . سلّم به ألن الخطاب للمسلمين      اإليمان متطلب م   

مكـن  ممطلوبة من كل مسلم ، وممارستها ليست انعزالية على الرغم من أنها من ال             

. ولهذا اعتبرت الممارسة مع الجماعة ذات أفضـلية         . أن تمارس على هذا النمط      

عتبـر أرضـية    إنها ممارسة غير صعبة وغير مثقلة من الناحية المادية ، وهـي ت            

فهي ال تمارس إلشباع ذاتي وإنما      . إيمانية لالنطالق نحو التعامل الحسن مع الناس        

وإذا عجز المرء عن ترجمـة      . النطالق عملي خير ينعكس إيجابيا على المسلمين        

عاداته إلى سلوك خير فإنه يكون قد أفرغ هذه الشعائر من مغزاها االجتمـاعي أو               

 .انعكاسها العام 

 

حقق المسلم إسالمه بدرجة أسمى وأرقى يزاوج الشعائر بالتقوى االجتماعيـة           حتى ي  

 المسلم نشاطه إلى    لوفي هذا ينق  . التي تعتبر آلية لتحقيق فوز شخصي يوم القيامة         

العمل الذي ينعكس خيرا على اآلخرين ، أي إلى العمل العام الذي قد يكون مبرمجا               

نقل المسلم عالقته بمن يحيطون به نقلة       وبهذا ي . وقد يكون حسب التقدير الشخصي      

فحتى تتحقق مصلحته الشخصية وهي الفوز العظـيم        . نوعية نحو العمل الجماعي     
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يوم القيامة يصبح العمل العام محور نشاطه ، ويرى في العـالم خـارج ذاتـه أداة                 

وعلى األقل ، حتى هذه النقطة ، تبقى التقوى االجتماعية من وجهة            . لتحقيق الذاتي   

 .لنظر الذاتية أداة للذات ا

 

لكن المسلم ينتقل إلى درجة أعلى في التفاعل بين الذاتي والموضوعي أو الـداخلي               

عمله االستنهاضي هو عبارة عن طاعة ألوامر       . والخارجي في القوى االستنهاضية     

وهكذا تبدو القوى   . اهللا تقوده أيضا إلى الفوز العظيم وهو جزء من عمل الصالحات            

لكن ما الذي يمكـن أن يحصـل        . هاضية عمال خارج الذات من أجل الذات        االستن

لتحقيق الذات أو تحقيق الهدف الذاتي إذا لم يكن هناك أمة إسـالمية قـادرة علـى                 

لكن اآلن تكفـي    . الحفاظ على ذاتها والتقدم ؟ هذا ما سنراه عند الحديث عن األمة             

 الجهود الذاتية في اسـتخدام      اإلشارة إلى أنه من زاوية الشخصي هناك تصاعد في        

أي أن المسلم يعمل في     . العالم خارج الذات من أجل تحقيق أعلى مرتبة من التقوى           

الحقل العام الذي يفيد الناس على األقل إشباعا لرغبته المتواكبة مع إيمانـه والتـي               

 .تقربه إلى اهللا 

 

 ، لكن هذه تبقـى      بالطبع يختلف األشخاص في قدراتهم في تحقيق المراتب المختلفة         

 .فروقات بين األشخاص وال عالقة لها في المبدأ

 

وفي هـذا مـا   . مراتب التقوى هذه عبارة عن تعاليم إلهية من أجل تهذيب اإلنسان    

لو لم يكن اإلنسان بتلـك      . ينسجم مع ما وصف اإلنسان به والذي أشرت إليه سابقا           

ـ           اليم السـماوية الخاصـة     الصفات ولو كانت صفاته حميدة وخيرة لما لزمـت التع

وحيث أن  . بالتقوى، ولكان اإلنسان يتصرف حسب قواعد التقوى والفالح بالطبيعة          

اإلنسان قد وهب العقل وجعل اهللا له السمع واألبصار واألفئدة فإنه خرج من المملكة             

الحيوانية التي فطرت على طبيعة معينة رتيبة السلوك ، وحيث أنه أعطي القـدرة              



 90

ألدوات التجريبية فإنه بذلك أعطي حرية االختيار وكـان عـن عملـه             التمييزية وا 

وبقدر إيمانه وبراعته الجدليـة فـي       . وعلى ذلك يتم الحكم على اإلنسان       . مسؤوال  

وقد لخصت هذه الجدليـة     . تطبيق التعاليم السماوية يكون قد ارتقى في سلم التقوى          

وإذا مسـه   . ه الشر جزوعا    إذا مس . إن اإلنسان خلق هلوعا     :" في سورة المعارج    

والذين في أمـوالهم    . الذين هم على صالتهم دائمون      . إال المصلين   . الخير منوعا 

اإلنسـان بـالخلق    " …والذين يصدقون بيوم الدين     . للسائل والمحروم   . حق معلوم   

يجنح نحو الزيغ أو الطغيان لكن نفسه تلطف األمور من خالل تفاعلها مع المحـيط               

اإليمان الذي تعبر عنه الصالة يخرج المرء من دائرة البدائية ويقـوده            أما  . والبيئة

 .إلى الرقي بنشاطاته لتشمل النواحي االجتماعية ومن ثم األعمال العامة الهادفة 

 

 الصراط المستقيم

 

لقـد ورد تعبيـر     . تكامل مراتب القوى يبرز فيما وصفه اهللا بالصراط المسـتقيم            

 المواقع في القرآن الكريم أبرزها في سورة الفاتحـة          الصراط المستقيم في عدد من    

اهـدنا الصـراط    :" ها المسلم على األقل سبع عشرة مرة يوميـا قـائال            دالتي يرد 

 :وقد عرف القرآن الكريم هذا الصراط باآليات التالية ." المستقيم

 

 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالـدين إحسـانا وال               " 

تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منهـا              

. وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون                

وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميـزان               

ا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربـى وبعهـد اهللا            بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعه     

 مسـتقيما فـاتبعوه وال      يوأن هذا صـراط   .  لعلكم تذكرون     به أوفوا ذلكم وصاكم  

 )133( ."تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
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د صراطي مستقيما هنا ال تعتبر نكرة وإنما معرفة وال تعامل على أنها مجر             عبارة

وردت عبـارة   . صراط مستقيم يشكل أحد أنواع الصراط المستقيم أو فرعا منـه            

صراط مستقيم في القرآن عدة مرات بصيغتها غير المعرفـة ، ووردت الصـراط              

هنا وردت بصيغة النكـرة لكنهـا       . المستقيم هكذا معرفة كما هو الحال في الفاتحة         

 .معرفة بما قبلها 

 

ي جمع فيه اهللا سبحانه التعاليم التـي تشـكل أمهـات            هذا هو الصراط المستقيم الذ     

تراوحت األوامر من تحريم الفـواحش إلـى        . السلوك اإلنساني االجتماعي والعام     

إقامة العدل ، ومن التحرر من العبودية إلى االعتراف بمحدوديـة وسـع الـنفس               

 الشرك  اإلنسانية ، ومن البر بالوالدين إلى الحرص على مصالح اليتيم ، ومن تحريم            

وحرصت اآليات على مخاطبة العقل اإلنسـاني مـن خـالل           . إلى الوفاء بعهد اهللا     

ومن الواضـح التحديـد هنـا       . التعقل والتذكر ، وشملت الجميع في تعبير التقوى         

باألمور غير الشخصية والتي تنعكس على الوضـع العـام والعالقـات المختلفـة              

ذا أن هناك إغفاال للمناسـك أو العقيـدة         ال يعني ه  . والمتداخلة في األمة اإلسالمية     

ألنهما يشكالن أرضية إيمانية ال يستطيع أن ينطلق المسـلم فـي حياتـه العمليـة                

بحكم كونه مسلما فهو ينطلق أصال من القاعدة اإليمانية اإلسـالمية التـي             . بدونهما

 .تب تقوم على التوحيد وما ينبثق عنها من إيمان بالمالئكة والرسل واألنبياء والك

 

أي أن الصراط المستقيم عبارة عن النسيج العام الذي يشمل كل مراتب التقوى، بل              

هو الجدل الذي يجمع مراتب التقوى لتعمل جميعهـا معـا بحيـث يتحـد الـذاتي                 

والموضوعي في آن واحد، ويرتقي الذاتي بوجوده إلى الوجود الواحد الذي يشـكل             

رد قطعة موجودة تأخذ حيزها كوجود،      وبهذا ال يكون الذاتي مج    . مصدر كل الوجود  

وإنما يتطور وعيه بحيث يصبح مدركاً أنه الوجود الذي يعكس االنسجام العام الذي             
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والوعي هنا ليس وعيا نظريا وإنما ناجم عن تفاعـل العنصـر            . يميز الوجود ككل  

اإليماني مع الواقع العملي الذي يحياه اإلنسان في محاولته لتطويعه ضـمن إطـار              

 التقوى فيتحول إلى واقع منسجم مع الوجود الذي هو أصـالً منبثـق عـن                مراتب

فكلما ارتقى اإلنسان بمراتبه ارتقى تفاعل طاقاته مـع الواقـع           . الكامل الذي هو اهللا   

ارتقـاء  . وتركز نحو توجيهه بانسجام مع الخلق اإلنساني المتناغم أساساً مع الكون          

الفكرية منها، وكذلك الطاقات النفسـية      التفاعل يشحذ قوى اإلنسان خاصة العقلية و      

األخرى كتلقي األحاسيس والعواطف والوجدان، مما يجعل من هذه ضمن التنـاول            

العقلي اإلنساني فيصبح معها اإلنسان في انسجام داخلـي مطلـق ضـمن حيـزه               

كلما تفاعل اإلنسان مع محيطه تعمقت لديه المعرفة والتجربة مما يؤهلـه            . اإلنساني

اإليمـان  . ولذا جمع سبحانه اإليمان والعمل الصالح معاً      . نجاحاً وفعالية لعمل أكثر   

المتعمق يقود إلى تصاعد بوتيرة العمل الصالح، والعمل الصـالح يـنعكس علـى              

العالقـة متبادلـة وتتعمـق فـي        . صالبة اإليمان بسبب ما ينجم عنه من إنجازات       

 .الممارسات العملية التطبيقية

   

ارة عن وصف إلنسان تتدفق طاقاته بتوازن بحيث ال تحجـب           الصراط المستقيم عب   

طاقة أخرى، وال تتغلب طاقة على أخرى، وال تزيغ واحدة عن ثانيـة وال تطغـى                

أنه التوازن الشامل بين مختلف الطاقات في تفاعلها الـداخلي ومـع العـالم              . عليها

ناقض بـين   خارج اإلنسان، بحيث يعكس اإلنسان في داخله وحدة الوجود فيزول الت          

ما هو خارجي وداخلي، بين ما هو نسبي ومطلق، ويصبح جـدل اإلنسـان جـدالً                

انسجامياً بحيث تأخذ أفعاله وأعماله التي تعبر عن مختلف قواه موقعهـا الصـحيح              

فكما هي حركة الجرم السماوي تمارس ذاتها بانسجام مع         . بدون نشوز أو اعوجاج   

يمارس اإلنسان حركته ونشاطه ضـمن      حركة األجرام األخرى ضمن قوانين كونية       

ضمن هذا يحقق اإلنسان حريتـه      . بعده اإلنساني الكوني الذي ال يصطدم وال يعاق       

وينطلق في عمله البناء الذي ينعكس إيجاباً على المسلم وعلى األمة ككل وعلى من              
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وخير هذه الحرية ينعكس بالتالي على األمم       . يرتضي العيش ضمن األمة اإلسالمية    

 .ى ألن األمة اإلسالمية ال تحجب إنجازاتها اإلنسانية عن اآلخريناألخر
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بداية من المهم اإلشارة إلى أن هناك من يفهم كلمة أمة على أنها قوم أو شـعب أو                  

حتى مجموعة من الناس ، لكن هذا ال يستند على تدقيق جيد لمـا هـو وارد فـي                   

عداد ورد في القرآن الكريم عدد من التعبيرات التي توحي بشمولها على أ           . اإلسالم  
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هذه التعبيرات ال تفيـد ذات المعنـى وال         . من الناس مثل قوم وطائفة وفريق وفئة        

أما تحديد معانيها فيحتاج إلى أبحاث واجتهـادات        . يجوز استعمالها بصورة متبادلة     

ما يهم موضوعنا هنا هو عدم الخلط وعدم تجـاوز دقـة            . ها اآلن   دنحن لسنا بصد  

 استعمال الكلمات المختلفـة وكأنهـا تحمـل ذات          التعبير القرآني وعدم التهاون في    

 .المدلول 

 

ربما يتأثر بعض الكتاب المسلمين بالفكر الغربي فيظنون أن كلمة أمة عبارة عـن               

هذا التوجه أيضا يخلو من     .  في اللغة اإلنكليزية     Nationالترجمة الصحيحة لكلمة    

ى قرآنيا بتطور لغـوي     الدقة فضال عن أنه يقع في أغلوطة االقتران التي تقرن معن          

الدراسة المقارنة جـائزة وهـي      . مرتبط بتطور سياسي في مرحلة تاريخية معينة        

إحدى الوسائل العلمية في فهم الحقيقة أو التعرف عليها ، لكن االقتران أو اإلحـالل               

 قد تترجم على أنها قوم أو       Nation علما أن كلمة  . يحتاج إلى تريث وتفكير طويل      

بمعنى أن المفـردات العربيـة      . تجاوز البعد الفلسفي في تحري الدقة       أمة إذا أردنا    

فإذا وقفنا عند دقة المصطلح فإنه من       . أكثر تنوعا في هذا المجال وبالتالي أكثر دقة         

وحقيقة أن الناطقين باإلنكليزية    . المتوقع أن تسترشد اللغة اإلنكليزية باللغة العربية        

ربية بحيث أنهم نقلوا تعبير أمة كمـا هـو ونـراه            كانوا أكثر دقة من الناطقين بالع     

  . Ummaموجودا في أغلب مراجعهم 

 

 غالباً ما يعنـي قومـا أو قوميـة حيـث أن             Nation استعمال كلمة    أنهذا ويبدو   

 يرتبط باالنحدار العرقي أو رابطة الدم       اإلنكليزيةاستعمالها في العديد من المؤلفات      

 عبارة عن مجتمع بشري قـائم علـى         األمةلفين أن   مثالً يقول أحد المؤ   . أو الساللة 

 وقد ترسـخ هـذا      )1(.حقيقة الوالدة والساللة مع ما يصحب ذلك من معاني أخالقية         

 والتي  Nation-Statesالتعريف خالل السنين التي شهدت إقامة الدول والتي تسمى          

 . تترجم عربياً بدولة القومية
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 تعريف 

 

 الفعل الماضي   إلى وتتنوع، ولكنها تعيد الكلمة      مةاألتتعدد االجتهادات حول تعريف     

فالمعنى  إليه قيل أممت    فإذا.  هي فن القصد   األمة أن لسان العرب يقول صاحب   . أم 

، أي  " وال آمـين البيـت الحـرام      :" ، مستنداً في ذلك على قوله تعالى        إليهقصدت  

مـت الرجـل     أممته تعني قصدته، وأم    ن فيقول أ  المنجدأما  . قاصدين البيت الحرام  

 هي  واألمة. وأم القوم تعني تقدمهم وكان إماماً     . جعلته أمامي واألمام نقيض الوراء    

 هي الرجـل    األمةن  أأما الفيروز أبادي فيقول     . الطريقة، وقد تكون الحين أو القامة     

 . م والحين والقامة، وقد تكون الوجهاأل. الجامع للخير

 

 ويبدو أن أغلبهم يحاولون إعطـاء       مةاألهذا ويتحدث عدد من المؤلفين حول معنى        

 حد كبير مع فهمهم لآليات القرآنية التي تـرد فيهـا            إلىالكلمة عدة معاني منسجمة     

 تعريفاً جامعاً مانعا لكلمة أمـة غيـر         اإلسالمية وال نجد في الكتابات      )2(.كلمة أمة 

 . مرتبط بظروف معينة

انت ذات منطلق واحد ومنهج      هي من ك   األمة: أما هذا البحث فيتبنى التعريف التالي     

وقد قد تكون حيواناً أو قطيعاً فيكون منطلقها طبيعياً وكـذلك           . واحد وقصد واضح  

 أو اجتماعيـاً    إيمانيـا  أو جماعة فيكون منطلقها      إنسانامنهجها وقصدها، وقد يكون     

ن التعريفات اللغويـة المختلفـة      أ إلىيرتكز هذا التعريف    . وكذلك منهجها وقصدها  

 وإنمـا وأم ال تشمل في معناها الصـدفة      . األمام إلى تشمل قصداً وتوجها     لكلمة أمة 

 إلـى أي أنها تفترض وعياً مسبقاً أو تخطيطاً مسبقاً بالتوجه          .  القصد أوتعمد التوجه   

ن الـواعي بقصـده أو إمامتـه أو    أوبما أنها كذلك فهي تفترض    .  أو بالقصد  األمام

قصده، وحيث أنه قاصد ويعرف وسيلته       إلىوجهته قد وضع مسبقاً طريقاً للوصول       

أمـا بالنسـبة    . أو منهجه للوصول فهو يعرف لماذا يفعل ذلك، أي يدرك منطلقـه           
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للحيوان فإن المنطلق والمنهاج والقصد قد حددت مسبقاً من الخالق وكانت جزءاً من             

والخالق قد خلق كل نوع مـن الخلـق حسـب    . التركيب الخلقي الجسماني للحيوان  

 . ت طبيعياً، واهللا هو العليمقواعد تأصل

 

 مرتبط بقواعد وأسس تحدد طريقة الحياة وليست مرتبطة بقوم أو شعب            األمةتعبير  

هكذا يمكن  .  هي التي تستند في حياتها على تعاليم ومبادئ واضحة         واألمة. أو قبيلة 

  :اآليـات فمثالً تنص إحدى    . أن يفهم المتبصر باآليات القرآنية الخاصة بكلمة أمة       

 واضـح   )3(....ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا            "

 ليست من الذرية، أي أنها ليست امتداداً وراثياً وإنما تقوم علـى             األمة أن   اآليةمن  

 مـن شـعائر     وما يصاحبه  اإلسالمنحو منهج حياة وهو     ) وذلك بفعل الجعل  (تغيير  

 الخيـر ويـأمرون   إلىولتكن منكم أمة يدعون   : "ة الكريم اآليةوهذا ما أكدته    . دينية

 هنا مرتبطة بمبـادئ وقـيم       األمة بمعنى ان    )4(.... "بالمعروف وينهون عن المنكر   

. وليس بعصبية قبلية أو ساللة، وهي من الممكن أن تكون جزءاً من مجتمع إنساني             

ق ومن قوم موسى أمة يهـدون بـالح        :" اآليةوقد تكون جزءاً من قوم وذلك حسب        

 جزء من القوم لكنها ال تقوم فـي نشـاطها           اآلية حسب هذه    األمة )5(. "وبه يعدلون 

 على أسس الحق والعدل والتي تعني عـدم التمييـز           وإنماالحياتي على أسس قومية     

 تعني  األمةونظراً لذلك، فإن    . بين قوم وقوم على أساس الوراثة أو العصبية القومية        

دئ وبالتالي قد تكون عدداً من الناس أو شخصاً         التمسك بمنهج حياتي يقوم على مبا     

 كان أمـة قانتـاً هللا حنيفـاً ولـم يـك مـن               إبراهيمإن  "  :ورد في الكتاب  . واحداً

 )6(."المشركين

 

 ليست بالضرورة متمسكة بمبادئ وقيم خيرة، أو أنها متمسكة بشـرع اهللا أو              األمة

وقـد تكـون    . األنبياء إلىفقد يتعارض منهجها مع ما أوحي به        . اإلسالميبالدين  

وأنزلنا إليك الكتاب   "  :اآلية تختلف في شرائعها حسب      األمم. شريعتها مختلفة تماماً  
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بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنـزل اهللا وال                

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولـو شـاء اهللا                

 ورد فـي    إذ ضـالة،    األمم ليس هذا فقط، بل أن بعض        )7(... "لكم أمة واحدة    لجع

كلمـا  .  في النـار   واإلنسقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن           "  :النص

 اداركوا فيها جميعاً قالت أخـراهم ألوالهـم ربنـا           إذادخلت أمة لعنت أختها حتى      

 )8(."ل لكل ضعف ولكـن ال تعلمـون       هؤالء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار، ق       

 )9(.... " أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك        األرضوقطعناهم في   " :وقال تعالى   

 األخيـرة  اآلية تشير هذه    )10(.... "وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما      : "وقال أيضاً 

ائع أو   ولكن عندما تسير حياتها بناء على شـر        أمة ان القوم أو القبيلة قد تكون        إلى

 .ية عصبية متوارثةلمنهاج وليس بناء على عادات قب

 

 تتكـون   األمةن  أأي  .  فهو الجنس فقط   األمةإذا كان هناك عنصر وراثي في تحديد        

 ال األمـة ن أأي . األمـة  في تشـكيل     األجناسمن آحاد جنس واحد وال تقاطع بين        

ناك أمـة مـن     ه. تتشكل من أناس وفيلة معاً في آن واحد، وال من إنس وجن معاً            

فحسب .  أو طيور اللقلق، الخ    األسود أخرى مختلفة من الجن، وثالثة من        وأمة اإلنس

وما من دابة فـي     "  :اآلية مجتمعاً حيوانياً حيث تقول      األمةالقرآن الكريم قد تكون     

 وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثـم                األرض

 )11(".إلى ربهم يحشرون 

 

 في وحدة منطلق ووحدة     األمة الواردة في القرآن أن      األمةيشير هذا العرض لفكرة     

أي ان  . إنها ال تقوم على رابطة قرابة أو دم أو على أسس عضوية           . منهاج وتوجه 

 بالعمل معاً ال يستند على تلقائية عضوية وإنما على قناعة بمبادئ وقـيم              األمةقيام  

تنبثق عن هذه القناعـة وحـدة       .  في حياته العملية   ناإلنساوأسس معينة تحدد سير     

لألمة غير المسلمة أو الكافرة أهدافها وتملـك        . مل في سبيل تحقيق أهداف معينة     عال
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 مقاصدها، ولألمة المسلمة مقاصد أخـرى       إلىمن القيم التي تحدد سلوكها للوصول       

ناعة بكلمة إيمان   وإذا جاز أن نستبدل كلمة ق     .  بقيم ومبادئ مغايرة   إليهايتم الوصول   

 الحقيقـة  أنه اإلنسانن الجواز قائم ألن القناعة عبارة عن تأكيد لما يستلهم أوأعتقد  (

، باإليمـان  تتوحد جهود أبنائهـا      األمة القول بأن    باإلمكانفإنه  ) أو يتبين أنه كذلك   

 . فتعمل وكأنها وحدة متكاملة

 

 اإلسالمية األمة
 

 وأناإن هذه أمتكم أمة واحدة      : "ين وذلك بالقول  يؤكد القرآن الكريم وحدة أمة المسلم     

كنتم خير أمة أخرجت للنـاس      " أنها   األمة ومن خصائص هذه     )12(." ربكم فاعبدون 

 وهذه خاصية تعبـر     )13(...."تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا        

 إلهية  الميةاإلسبما أن الشريعة    . اإلسالميةعن نتيجة مشمولة أصالً بأحكام الشريعة       

افتـراض  .  تعبر عن حقائق مطلقة سواء استوعبنا هذه الحقائق أو لم نستوعبها       فإنها

 هذا صحيح بالنسبة للمؤمن ألن التسليم بوجود إله يعنـي ضـمناً التسـليم               اإلطالق

 وهي تعبر   اإلسالميةالتشريعات االجتماعية هي جزء من الشريعة       . بقدرته المطلقة 

 وذلك حسب ما أراد اهللا لـه أن         اإلنسانين عليه السلوك    عن حقيقة ما يجب أن يكو     

 التي تعبر   األمةوهل هناك أمة يمكن أن تكون أكثر خيراً، أو خيرة أكثر من             . يكون

 القيـام   إلى الداعية   اإللهية األوامر يكتمل باتباع    اإلسالمية األمة؟ خير    عن الحقيقة 

 إلـى عاد عن المنكرات والـدعوة       القيام بها، واالبت   إلى الصالحة والدعوة    باألعمال

 األجر هدى كان له من      إلىمن دعا   " :وقد أوضح رسول اهللا عليه السالم       . اجتنابها

 ضاللة كان عليه    إلىمثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا             

 )14(". مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاًاإلثممن 
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الوسطية هنا ال   . أمة وسطاً تتصف باالعتدال وتتحلى بالفضيلة      هي   اإلسالمية األمة

 تعنـي   وإنماتعني تقلب الموقف والخلط بين المبادئ من أجل تحقيق مصلحة آنية،            

واالعتدال ال يعني التفريط أو االعتـداء علـى حقـوق           . االعتدال القائم على الحق   

لتكونوا شـهداء علـى     وكذلك جعلناكم أمة وسطاً     : " الكريمة اآليةفحسب  . اآلخرين

 الشاهد الوسط على الناس هو العادل،       )15( .... "شهيدا ويكون الرسول عليكم     سالنا

وأمة المسلمين أمة عدل ألنها تحكم حسب شريعة اهللا، والرسول عليه السالم أيضـاً    

 األسسالعادل هو الذي يتصرف ويحكم حسب       .  المسلمين أمةعادل وهو شاهد على     

فالوسطية أو االعتدال هي مثالً فضيلة الشجاعة التي تتوسط         . التي تضعها الشريعة  

طرفين هما الجبن والتهور، وهي أيضاً إشباع حاجة الجسم من الطعام دون تخمـة              

 اآليـة تـنص   . ودون جوع، وهي أيضاً فضيلة الكرم التي تتوسط البخل والتبـذير          

ط فتقعـد ملومـاً      عنقك وال تبسطها كل البس     إلىوال تجعل يدك مغلولة     "  :الكريمة  

"...  : وقـال    )17(...."إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسـان     " : وقال تعالى  )16(". محسوراً

ن المقسطين عند   إ"  : وعن رسول اهللا أنه قال       )18(" وأقسطوا إن اهللا يحب المقسطين    

 وقـال   )19(. "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولـوا        :اهللا على منابر من نور      

ا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط، وال يجرمنكم شـنآن             ي" :سبحانه  

" قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملـون               
)20(. 

 

 التـي تحـوي     اإلسالمية العدل ومقصدها هو تطبيق الشريعة       اإلسالمية األمةتقيم  

 المسلم ملتزم بهـدفها     اإلنسانات منطلق ومنهاج فان     العدل في تعاليمها، وبما أنها ذ     

 يعني قبوله في أن يكـون       اإلسالم في   اإلنساندخول  . ووحدتها بمجرد دخوله فيها   

ال إكراه في الدين    "  :قال تعالى . ، وذلك بمحض إرادته ودون إجبار     األمةعضواً في   

سـك بـالعروة    قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقـد استم            

  .)21(.... "الوثقى 
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  اإلسالمية األمةالتزام 

 

شق يتعلق بالنصوص والشرائع وشق يتعلق      :  ذات التزام من شقين    اإلسالمية األمة

يستند هذا التصنيف على حقيقة أن القرآن الكريم        .  االجتهادية المنبثقة عنها   باإلرادة

 اخـتالف   أوللتأويالت   بطريقة محددة وغير خاضعة      القضاياقد شرع حول بعض     

وهناك تشريعات فسرها لنا الرسول عليه السالم       . اآلراء وهي ملزمة لكل المسلمين    

تنـدرج هـذه    . بالقول أو الفعل وهي مفصلة ودقيقة وغير خاضعة للتأويالت أيضاً         

.  المتواتر ويشمل مسائل مثل كيفية الصالة ومناسـك الحـج          ث تصنيف الحدي  تحت

 المسـلمين   أماملقد وضع   . ثيرة دون أن يفصل حولها    وشرع القرآن حول قضايا ك    

مبادئ يتمسكون بها، لكنه ترك التفاصيل الجتهاداتهم حسـب أوقـاتهم وظـروف             

أمر اهللا المسلمين بالصدقة ولم يحدد النسب أو المبالغ أو الكميات التي يمكن             . حياتهم

ك لهـم مجـال      للقاء العدو كمبدأ يلتزمون به وتـر       باإلعدادوأمر  . أن يتصدقوا بها  

وهناك مسائل وقضايا كثيرة لم يشرع القرآن حولها        . االختيار في كيف يحققون ذلك    

ال من ناحية وضع مبدأ مباشر وال من ناحية التفصيل وتركت للمسلمين يجتهـدون              

 . العامةاإلسالميةحولها في ضوء المبادئ 

 

 الحديث يجـد     وذلك من خالل القرآن وما يفسره من       اإلسالميالمتمعن في التشريع    

 يفسح مجاالً واسعاً لالجتهاد وال يحصر المسلمين في زوايا مسـورة ال             اإلسالمأن  

هذا الكالم على عكس مـا يظـن        . يقوون معها على الحركة وإعمال الفكر والعقل      

أغلب المسلمين يظنون أن    . أغلب المسلمين اآلن وخاصة المتخصصين في الشريعة      

الح لكل زمان ومكان ألنه يشرع بالتفصيل حول         عبارة عن نظام شامل وص     اإلسالم

هذه جدلية متناقضة أصالً وال يمكن أن تكون صحيحة ألنـه لـو كـان               . كل شيء 

 يشرع بالتفاصيل حول مختلف القضايا لكان صالحاً فقـط لزمـان ومكـان              اإلسالم
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التشريعات المفصلة ثابتة وهي غير قادرة على التعامـل مـع الظـروف             . معينين

 الصحيحة هـي    اإلسالميةأما الجدلية   . أصاللمتغيرة ألنها فاقدة الحركة      ا واألوضاع

 قلما يعطي تفصيالت مما يترك للمسلمين حرية الحركة خالل المبـادئ            اإلسالمن  أ

 .اإلسالمية

 

ن بعض المسلمين يحاولون إجهاد أنفسهم في البحث عن فتاوى فـي الكتـب              أحتى  

 قد أتى بكل شيء ولم يترك قوالً        اإلسالمن  أالقديمة حول قضايا حديثة وذلك ليثبتوا       

 القمـر أو    إلـى حتى أن بعضهم حاول أن يجد في الكتب حـول الوصـول             . لقائل

محاوالتهم هذه أثقلت على المسلمين وذلك بسبب التفاصـيل         . اكتشاف القنبلة الذرية  

 خاصة فـي الشـعائر      اإلنسانيالكثيرة التي أدخلت على كثير من جوانب السلوك         

 دفعهم  اإلسالميةعدم قدرة المسلمين على الحركة والحيوية داخل المبادئ         . كوالمناس

 ذاتـه   اإلسالم االعتماد الكبير على اجتهادات السابقين حتى أصبحت اجتهاداتهم          إلى

 يمجـد العقـل     اًيمسـال إفمثالً تجد كاتباً    . أساسية إسالميةولتحل أحياناً محل مبادئ     

 وتجد مثالً   )22(. فكير والتعقل كما أمر اهللا سبحانه     ولكنه ال يمنح هذا العقل حرية الت      

 يفسح المجال أمام االجتهـاد      اإلسالم يقولون أن    اإلسالمية من أساتذة الشريعة     ثالثة

أنـه عمليـة    "  : ومن ثم يعرفونه كالتالي      )23( األمةوأن االجتهاد عبارة عن روح      

ومعنى ذلك أن للشريعة    .  الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة      األحكاماستنباط  

 ذلك الحكـم    إلىحكماً في كل حادث ممكن وفيها أدلة كافية لتهدي الباحث المجتهد            

أنـه  . اإلسـالم  واضح أن هذا التعريف يعني أنه ال يوجد اجتهاد في            )24(."الشرعي

.   بـال روح   األمـة  العقل المسلم ويترك     متعريف يخلو تماماً من فتح أي مجال أما       

؟ ال أريد     قوالً بوجود اجتهاد بينما يحرم المسلمون من االجتهاد عملياً         راإلقرافلماذا  

 الشقين اللذين   إلىالتعمق في هذه المسألة هنا ألن الحديث حولها يطول، لكنني أعود            

 .يشكالن كال متكامالً وال ينفصالن

 



 109

ـ         إيمانية قاعدة   األوليشكل   لم  تعبر عن االلتزام العقائدي وأرضية يستند عليها المس

 في توجيه نشاطاتهم المختلفـة وينيـر الطريـق أمـام إرادتهـم              اإلسالمية واألمة

 .االجتهادية وحولها

 

 الـواردة فـي     األحكـام  من جماعة ملتزمة بتلك      أو، سواء تكونت من واحد      األمة

مصادر التشريع والتي هي أساسا القرآن ومن ثم ما ثبت عن الرسول عليه السـالم               

 مطلقة، اهللا خالق هذا الكون وصائغ كل        اإللهية، والذات   لهياإلالتشريع  . أنه تشريع 

، وسواء  اإلنسانيالقوانين التي تحكمه سواء كانت قوانين تتعلق بالطبيعة أو بالسلوك           

إنه مطلق الحكمة والعدالة، وتشريعاته ال      .  المسلم أو لم يتعرف    اإلنسانتعرف عليها   

وقوانينها عبارة عن صدى لإلرادة     تتناقض وال تتضارب مع قوانين الكون الطبيعية        

التشريع طبيعي كما هو الطبيعـي      .  تعبيراً عن إرادة اهللا    إال، والتشريع ليس    اإللهية

 من ناحية الخطـوط العريضـة       اإلسالمية األمةلذلك فإن   . طبيعي ومصدرها واحد  

 تلك التأمالت في عالم ما فوق الطبيعة لتتعـرف          إلىلتنظيم العالقات ليست بحاجة     

الحقيقة بخطوطها العريضة موجـودة، وعلـى       . الحقيقة ألن الحقيقة بين يديها    على  

 مراتب  إلى أن تنطلق منها في التفكير والتعقل والتدبر لتصل          األمةالمسلم كما على    

 .عالية من المعرفة

 

هناك أمور جزئيـة    .  ال يمس كل جزئية حياتية بصورة مباشرة       اإلسالميالتشريع  

ة تفصيلية كاإلرث والزواج، لكن هناك أمـوراً أخـرى           بصور اإلسالميشرع فيها   

 األمـر  كالشورى واختيـار ولـي       األمة خطوطاً عامة تهتدي بها      اإلسالميضع لها   

" ...  ويقول   )25(،   ...األمرهم في   روشاو" :فمثالً يقول تعالى    . والتدبير االقتصادي 

 الشورى، وال يوضح     ال يبين هذا التشريع كيفية قيام      )26(.... "وأمرهم شورى بينهم    

كـذلك  . األمةمسألة تشكيل مجلس ومدى إلزام رؤيته أو مشورته للقائم على شؤون            

 تلـك النشـاطات     اإلسـالمي يوضح التشـريع    .  بالنسبة للتطوير االقتصادي   األمر
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االقتصادية المحرمة كالربا، ويبين خطوات لها عالقة بتوزيع الثـروة ومحاصـرة            

مة لتفكر بالطرق المالئمة لتخطي المصاعب االقتصادية       الفقر، لكنه يترك المجال لأل    

ينطبق هذا أيضاً على اختيـار      . ن تتخطى ما حرم اهللا    أوتحقيق التقدم والرفاء دون     

 .  حيث أن البيعة منصوص عليها لكن أسلوب تنفيذها ليس محدداًاألمرولي 

 

يـذه لكنهـا ال      حول كيفية االلتزام بالمبدأ أو تنف      إسالميةصحيح أن هناك اجتهادات     

اجتهد المسلمون حـول خالفـة      . إلهية لتشكل أوامر    يتشكل قواعد مطلقة وال ترتق    

 بكر في تنصيب عمر بن الخطاب، واجتهد عمر         أبورسول اهللا عليه السالم، واجتهد      

لكن هذه تبقـى اجتهـادات حسـب        . بن الخطاب في تعيين مجلس الختيار الخليفة      

واجتهد المسـلمون   . اإللهي مستوى التشريع    ىإلظروف الزمان والمكان وال ترتقي      

 األمـويين وكذلك فعلوا في كيفية إدارة الدولة في عهد         . أيضاً في كيفية القيام بالبيعة    

 غير فاقدة   اإلسالمية األمةبمعنى أن   . وكيفية تحقيق التقدم العلمي في عهد العباسيين      

ة عن الحيـاة التـي      لزمام المبادرة وال هي مجرد آلة تطبق تفاصيل حياتية منفصل         

 . تعيشها

 

.  والظروف في تغير مستمر، وكذلك التـاريخ نفسـه         األحوالن  أتعلمنا من التاريخ    

 وإجراءاتها مـن    أساليبهان تكون قادرة على تطوير      أ) أي أمة  (األمةومن إبداعات   

 أساليب إلى التي تركن    األمةأما  . أجل تطويق الظروف المستجدة وتطويعها لخدمتها     

وقد حصل  .  ويصيبها التدهور واالنحطاط   األمم خلف   امدة لن تجد نفسها إالّ    حياتية ج 

فمـثالً أمـر اهللا     . اإلبـداع  علـى    األمة ما يدل على حرص      اإلسالميفي التاريخ   

وأمـر اهللا   . بمواجهة العدو، وقد فعل المسلمون ذلك في حروب وغـزوات كثيـرة           

:  الكريمة اآليةولعل في   . تلفةبتشجيع العلم، وقد فعلت الدولة العباسية ذلك بطرق مخ        

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهللا، إن اهللا ال يغير ما بقـوم                  "

حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له وما لهم من دونه مـن                  
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. التطوير و اإلبداع االبتكار المستمر وتشجيع     إلى اإلسالمية األمة ما يحفز    )27(وال،  

 فقدت قدرتها على ذلك أو منعت عنه أو كان فـي            وإذاا  بإبداعاته ال تتقدم إال     األمة

.  تفقد حيويتها وتسلم طريقها نحو االنحدار والتدهور       فإنهابنائها ما يحول دون ذلك      

 العنان لعقولها وتوفير المناخ المناسب الجتهاداتها ممـا  إطالق ال تتقدم بدون    واألمة

 .جديد المستمر التإلىيقود 

 

التجديد هو عدو المتمسكين بالتقليد وكذلك الحريصين على مصـالحهم الشخصـية،           

.  الحية التي تعمل دوماً على إحراز التقدم على مختلـف الصـعد            األمملكنه صديق   

 إلـى  اإلسالمدعا  . األممالتجديد حركي وهو ضد الجمود الذي يخلف صاحبه وراء          

 المباشر لكي تكون هنـاك      اإلنسانيياً، واشترط الفعل    التغيير كعمل يستحق عوناً إله    

 يفتـرض   اإلسالم فإن   إسالميةوما دام التجديد والسعي والعمل مطالب       . إلهيةعناية  

 واألمـة المسلم مجتهد في مجاله     .  مجتهدة اإلسالمية األمةأن المسلم مجتهد كما أن      

 اإلسـالمية  األمة إن لم يفعل المسلم ذلك وإن تخلت      . مجتهدة في مختلف المجاالت   

ولنا عبرة في وضـع المسـلمين اآلن الـذي          . عن االجتهاد فان اهللا لن يغير ما بها       

 .يعانون فيه من الجمود والتخلف والهزائم

 

 ال تتم بمعزل عن التشريع العام، بل تلتزم به وال تخالفـه،             اإلسالمية األمةإبداعات  

لف الظروف ولتكون رائـدة      أن تبقى على جاهزية عالية لمواجهة مخت       األمةوعلى  

وعليها أيضاً أن تلتزم بما منحها اهللا       . في تقديم الجديد في مختلف الحقول والمجاالت      

أي .  للتمحيص والتفكر والتدقيق   األشياءمن مقومات عقلية فتأمر بأمر اهللا وتخضع        

اجتهادها هذا يتضمن الجد في العمل وفـي التصـوير          . أن عليها أن تكون مجتهدة    

 . االجتهادية لألمةاإلرادةوهذا ما اخترت أن اسميه . لذي يبنى عليه العملالدقيق ا
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 والدافعة نحو حياة دنيوية تتغيـر       األمة تلك القوة النابعة من      ي االجتهادية ه  اإلرادة

أي هي قوة متأصـلة فـي البنـاء         . األصعدةوتتجدد بتقدم تصاعدي على مختلف      

 اإلسـالمية نية أصالً على مبادئ الشريعة       أنها مب  إلىالداخلي لألمة، وتأصلها راجع     

ـ  األمـة ولذا فإن القوة نابعة من      . التي تدفع نحو التقدم المستمر والمتواصل      ر ي وتس

 واألمة. األمم بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعلها في مقدمة          األمرحثيثاً نحو   

 رضاأل علـى    إنجـازات  بما تحققه من     وإنما بشعائر ومناسك    األممال تكون خير    

 وتفتح آفاق جديـدة للبنـاء والعمـران والتطـوير           اإلنسانتحسن من نوعية حياة     

 االجتهادية عبارة عن تفاعل     اإلرادةلذا فان   . واالستقرار النفسي والتوافق االجتماعي   

 مع الواقع بما يشمله من مخلوقات وأشياء وما تتخذه من خطـوات             اإلسالمية األمة

ل بقواعد الشريعة، بل باالجتهاد المستمر ضمن       عملية للتطوير والتحسين دون إخال    

إنها تعني بالتطوير العلمي وبناء جيش قـوي، وتطـوير الطفولـة       . قواعد الشريعة 

 .األمم طليعة األمةواالهتمام بالشباب، الخ مما يجعل 

 

 االجتهادية حاسمة في صنع حياة دنيوية تتقدم وتتطـور باسـتمرار، وهـي      اإلرادة

أو ممارسـة   ( المسلم على القيام بواجباته الدينيـة        اإلنسانعدة  حاسمة أيضاً في مسا   

 . غير موجودةاألمةعلى وجه أعم وأشمل مما لو كانت ) التقوى

 

 كل واحـد    سلي. األمة ككل، وهي تعبر عن وحدة       باألمة االجتهادية مناطة    اإلرادة

عجـز  لكن من   .  مجتهداً، لكن الباب ليس موصوداً أمامه ألن يكون كذلك         األمةفي  

 وذلك بالتسـليم    اإلرادةعن أن يكون كذلك أو لم يرغب  في أن يكون يسلم بوحدة              

 اإلرادةوهذا التسـليم ال يعنـي بـأن      . بآراء من يراهم أهل الحجة والعلم والمعرفة      

 مجمل تفاعل آراء    أنها إلىاالجتهادية محتكرة في أيدي قليلة، ولكنه يعني االطمئنان         

 اإلرادةيجسـد   . عة االطالع والتفقـه مـدى عظيمـاً       المجتهدين الذين بلغوا من س    
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االجتهادية هذه إمام يتقدم المسلمين جميعاً بمن فيهم علماء المسلمين فـي مختلـف              

 .مجاالت العلم

 

 حاكم إنسان ألن الحاكمية هللا، لكن هناك إماماً أو خليفة أو            اإلسالميةال يوجد لألمة    

هم وشعائرهم ويـؤمهم نحـو الفضـيلة         يؤم الناس في منسك    ماماإل. أميراً للمؤمنين 

 المجتهـدين   إمـام العملية والخير الدنيوي وتقوى اهللا على مختلف المستويات، وهو          

الذين بلغوا درجة عالية من العلم والمعرفة، ورئيس أي هيئة اجتهاديـة أو مجلـس               

وهو الذي يضـمن تفاعـل     .  ضرورة وجوده كجزء من مأسسة االجتهاد      األمةترى  

 واالجتهادات ويضمن عدم إغالق الباب أما مشاركة من يـرى فـي             مختلف اآلراء 

 إذ الحسن الندوي أي عائق أمام النشاط االجتهادي للمسلم          أبوال يرى   . نفسه المقدرة 

يقول أن التشريع ليس صفة من صفات اهللا عز وجل، وأن الذي يشرع ال يتعـدى                

ـ     )28(.حدوده وال يجعل من نفسه سلطاناً       مـن   اإلسـالمية رة   هذه بالضبط هي الفك

 لحل المسـائل    األمثل الحل   إلىإنها فكرة مشاركة المسلمين في الوصول       . االجتهاد

 . االنطالق الفكريأماموالمعضالت وليست فكرة احتكار وهيمنة وإغالق الباب 

 

هناك أمة لكي تكون هناك إرادة اجتهادية؟ نعم هناك أمة، وقد أوضـحت             هل  ولكن  

 أمـة ن تكون خيـر     ألمسلمين عبارة عن أمة أرادها اهللا       في الصفحات السابقة بأن ا    

" كجماعة" ما أوضحت يخاطب القرآن المسلمين       إلى باإلضافةولكن  . أخرجت للناس 

فمثالً يبين  . أي أمة وذلك للحفاظ على هويتهم واالستمرار في السير نحو مقاصدهم          

إن الذين  " :آلخريناهللا سبحانه تكتل المسلمين والمواثيق التي يمكن أن يبرموها مع ا          

آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك            

بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حتـى               

 على قوم بينكم وبينهم ميثاق،      إاليهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر        

يا أيها النبي حرض    " : وقال في تأكيد على هذا التكتل        )29(" .لون بصير واهللا بما تعم  
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ن يكن منكم   إالمؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين، و          

  )30(" .مائة يغلبون ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون

 

لمسلم كشخص كما هو     من هذا القبيل كثيرة في القرآن، وهي ليست موجهة ل          اآليات

الحال في العديد من الوصايا، وإنما لمجموع المسلمين الذين يوالون بعضهم بعضـاً             

وهي ضمناً تعني أن المسلم كشخص غير قادر وحده أن          . ويواجهون أخطاراً كثيرة  

 عبارة عـن    األمةأي أن الجمهور أو     . يقوم بالمهام التي يقوم بها جمهور المسلمين      

.  من نعـم اهللا    األكبرويدافع عنه ويقوده نحو التقوى واالستفادة       سياج يحمي المسلم    

.  ليس دين كهنوت أو رهبنة وهو بالتالي ليس ديـن انعـزال            اإلسالمفضالً عن أن    

 كفرد وإنما خلقه زوجـاً وخلـق        اإلنسانوكما أوضحت سالفاً، لم يخلق اهللا سبحانه        

اس على طبيعـة جماعيـة       كان اهللا قد خلق الن     فإذا. الناس على شكل شعوب وقبائل    

 النـاس   أولـى المسلمون هـم    . أفراد إلىفهل يمكن أن يوحي بتعاليم تفرق الناس        

 أصـحاب  على شكل أمة ألنهـم       وإنمابالتجمع ولكن ليس على شكل شعوب وقبائل        

وإذا عجز المسلمون عـن إقامـة       . رسالة توضح لهم منطلقهم ومنهجهم ومقصدهم     

 .المبادئ اإلسالميةاألمة اآلن فإن ذلك ال ينعكس على 
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  واألمةالمسلم 

 

هناك تسلسل فـي    .  المسلم الخير لذاته ولآلخرين بصورة عشوائية      اإلنسانال يفعل   

واجباته، أو بعبارة أخرى في حقوقه نحو نيل الثواب ومرضاة اهللا وكسب طمأنينـة              

على اعتبار أن الفرق بين الواجب والحق يضيع هنا ألن مـا هـو              . الدنيا واآلخرة 

 في الحياة اآلخرة، وما هو حق       اإلنسان إليهجب ليس إال حقاً من زاوية ما يطمح         وا

الذي في نفس الوقت    (على المسلم واجب    .  واجباً من زاوية متطلبات التقوى     إالليس  

 وغيـر   األرضمد يد العون لآلخرين وأوال للمضطهدين والمستضعفين فـي          ) حق

. تغلون والفقراء والمساكين واليتامى   يدخل ضمن هؤالء المستعبدون والمس    . القادرين

قـال  . فحيثما وجد هؤالء وكان بمقدور المسلم المساعدة فإن عليه وله أن يفعل ذلك            

، فـإخوانكم  لهم خير وإن تخالطوهم      إصالحويسألونك عن اليتامى قل     "...  :تعالى  

ـ      " : وقال   )31(.... "واهللا يعلم المفسد من المصلح       وال . يمأنه كان ال يؤمن باهللا العظ

ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً     "  : وقال أيضاً    )32(". يحض على طعام المسكين   

  )34(. النبوية بهذا الخصوص فكثيرة األحاديث أما )33(. "ويتيماً وأسيراً

 

 عـن   األذىيشمل عمل الخير هذا الحيوان والنبات والمحافظة على البيئة وإزالـة            

 .تعلق بالحياة اليومية للناس ومستقبلهمالطريق، وإلى غير ذلك من فضائل ت

 

.  ال يقفز عن رابطة الدم والقربى في توجهه نحو خلق صالح عام للمسلمين             اإلسالم

فالمسلم مطالب بأن يتحسس ظروف أهله وأقاربه الذين لهم أولويـة فـي العـون               

النـاس  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها          : "قال تعالى . والمساعدة

ن تولوا وجوهكم قبل المشـرق والمغـرب        أليس البر   " : وقال   )35(...." والحجارة  

ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين وآتى المال علـى              

 )36(.... "حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقـاب          
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 الناس في الدعم وقـت      أولى في المقدمة، وهو     اآليةهذه  أتت كلمة ذوي القربى في      

 وإنمـا ى بهذا الموقع ألسباب تعصبية      ب ذوي القر  اإلسالمبالطبع لم يختص    . الضيق

 أقدر على معرفة أوضاع حيـوات بعضـهم الـبعض           فاألقارب. ألسباب اجتماعية 

. وأسرارها، وبالتالي يستطيعون نجدة بعضهم البعض دون ضجة قد تسبب إحراجاً          

 كما هو معروف أن تقوم عالقات بين الناس مخالفة ألحكام الشرع،            اإلسالميرفض  

 إحدى اآلليات االجتماعية لبث روح التعاون والمشاعر        إال ما هي    األقاربومساعدة  

وهذا يتمشى تماماً مع ما ذكرنا في بداية البحث من أن اهللا خلـق      . الطيبة بين الناس  

 .اإلكرام، لكن التقوى تبقى ميزان الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا

 

 أهـل البلـدة فالبلـدات       إلـى  الجار ثم    إلى األهليمتد فعل الخير أو المعروف من       

لكن هذا المعروف يبقى محـدود النطـاق ضـمن الشـخص أو             . المجاورة وهكذا 

 فاإلسـالم . مجموعة من المسلمين، ومساهمته في الصالح العام لألمة تبقى محدودة         

، وفرض الجهاد لصون حياض المسلمين، وفرض       اإلسالمية الدعوة   مثالً أمر بنشر  

فهل مـن   . الزكاة وحث على العمل والكسب والحرص على مصالح المسلمين عامة         

 الحيوية؟ وهل يستطيع المسلم     األعمالالممكن لمسلم أو لمسلمين متفرقين القيام بهذه        

 الجوهرية وما شابهها؟    راألمو لم تكن له مساهمات في هذه        إذاأن يكون مسلماً حقاً     

ن يكـون   أن يكون محسناً وعطوفاً ومتصدقاً فقـط، أم عليـه           أوهل واجب المسلم    

مشاركاً في البناء والتقدم؟ وماذا يجدي حرص المسلم على الصالة والقيام بالشعائر            

 كـان   إذاالدينية وبالد المسلمين محتلة ويحكمها الكافر؟ وما هـو شـأن المسـلم              

 كان جمهور واسع من المسلمين      إذا علمياً؟ وما هي سعادة المسلم       المسلمون متخلفين 

 فقراء؟ 

 

فحسب هذه التقوى، مشاركة    .  التقوى االستنهاضية التي شرحتها سالفاً     إلىأعود هنا   

. وكذلك تحصيله العلمـي وإيتـاء الزكـاة       . المسلم في الجهاد عبادة وتأدية لفريضة     
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 العامة كثيرة، والمشاركة في     نجازاتواإل األعمال بخصوص   اإلسالميةوالتشريعات  

فالمسلم ليس ناسكاً أو راهباً منعزالً      .  واجبة على كل مسلم    واإلنجازات األعمالهذه  

كاً في شعائر دينية ظاناً أنها هي وحدها التي تقربه من           معن النشاطات العامة ومنه   

 يشـارك فـي    فالذي ال . العمل العام عبادة ومن يتخلف عنه يلقى حساباً عسيراً        . اهللا

إال تنفروا  "   :قال تعالى   . الجهاد مثالً يبوء بغضب اهللا، وكذلك الذي ال يدفع الزكاة         

يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم وال تضروه شيئاً، واهللا علـى كـل شـيء                

جعلتم سـقاية   أ:" وقارن بين النفير وبين السقاية وعمارة المسجد بالقول          )37(". قدير

رة المسجد الحرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد في سـبيل اهللا، ال              الحاج وعما 

وقل اعملوا فسـيرى اهللا     :" وقال   )38(".يستوون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظالمين       

  )39(.... "عملكم ورسوله والمؤمنون

 

 التـي نـص عليهـا       واألعمال بالقيام بمختلف النشاطات     إال المسلم   إسالمال يكتمل   

ن يقوم بواجباته العامة بالضبط كما يقوم بالشعائر والمناسك التـي           أ، وعليه   إلسالما

فحتى يكون قادراً على الوفاء بمتطلبات التعليم ال بد له أن           . ن يقوم بها وحده   أيمكن  

الجماعة هي التي تـؤطر المقصـد       . يكون جزءاً من جماعة أو عضواً في جماعة       

 التي سـبق    األمةوهذه الجماعة هي    . تحقيقه الضرورية ل  األساليبوتوحده وترتب   

ن يبني شخصيته وال    أوكما يقول محمد الهادي زيان، ال يستطيع المسلم         . وشرحتها

 هذا حديث منطقي من     )40(. اإلسالمية األمة إال بظهور    إسالميةتكون هناك شخصية    

 حد كبير بمجتمعه ومحيطـه، ومهمـا حـاول          إلى تتأثر   اإلنسانحيث أن شخصية    

وكذلك المسلم الـذي    .  جزئياً إال والتقاليد فإنه لن ينجح      واألعرافوج عن القيم    الخر

 . اإلسالمية ضمن أمة أو مجتمع ال يقيم الحياة اإلسالميةلن يستطيع إقامة الحياة 

 

 يعمل على القيام بواجباته أو ممارسة حقوقه كاملة فإنه متوجه حتمـا             المسلمبما أن   

 منطلق المسلمين ومقاصـدهم     األمةتوحد  . س جماعي  التي تقوم على أسا    األمةنحو  
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خـذ  ت، وتاإلسالمية اهللا وتعمل على نشر الدعوة إالنها تحمل راية ال اله     إ. ومنهجهم

 المادي والمعنوي لجمهور المسلمين، وتسير فـي        األمن المناسبة لتحقيق    اإلجراءات

فت، تعمـل علـى      كما أسل  فاألمة. األممطريق التقدم المادي والمعنوي لتكون قدوة       

 واجباته الدينيـة،    إتمامتطوير حياة دنيوية في مختلف المجاالت، وتعين الفرد على          

لحياة الدنيا ويعزز سعيه نحـو الفـوز        اويحقق المسلم من خاللها التقدم المادي في        

 .اآلخرةالعظيم في الحياة 

 

ضيلة، نحو   هي نتيجة لتوجه المسلم نحو الف      اإلسالمنستنتج من هذا أن الجماعية في       

إنها ليست نتيجة صراع بـين أشـرار        . اآلخرين ومع   اآلخرينالمشاركة من أجل    

وهـي  . سواء كانوا أشخاصاً أو جماعات، وإنما نتيجة توجه يشترك فيه المسلمون          

 اإلسـالم ليست نتيجة تفاعل أناس خيرين بالطبيعة، وإنما نتيجة تفاعل أناس هذبهم            

 أن الجماعية هـي الـنمط       األشخاص لم يقرر    .بتفجير الطاقات الخيرة في نفوسهم    

 نتيجة الحـرص علـى      أيضا وإنماالحياتي الذي يريدونه نتيجة مصالح دنيوية فقط        

ممارسة الواجبات والحقوق الدينية التي تحررهم من العبودية واالغتراب وتجعلهـم           

 .مشاركين مالكين ألنفسهم

 

فهي ضمناً ألن المسـلم     . اويةهذه النتيجة مشمولة ضمناً وصراحة في التعاليم السم       

يحرص على تنفيذ التعاليم ألن في ذلك عبادة، وصراحة ألن مصادر التشريع وعلى             

 ومهندسـه ن اهللا هو خالق هذا الكون       أوبما  .  القرآن الكريم قد نصت عليها     األخص

 لمجمل  اإللهيأي أن الترتيب    .  يتوازن مع التركيبة الكونية    اإلنسانفإن ترتيبه لحياة    

 منسجماً  وإنما الخلقية   اإلنسان واالجتماعية ليس غريباً عن طبيعة       اإلنسانيةقات  العال

أي أن  .  هو دين الفطرة   اإلسالمن  أوهذا باعتقادي هو المعنى الصحيح لعبارة       . معها

 عليـه، أي مـع طبيعـة تكوينـه النفسـي            اإلنسانالدين المنسجم مع ما فطر اهللا       

 لهـا   ة مع نفسه ومع اآلخـرين فـي حيـا         اناإلنسوبهذا الدين ينسجم    . والجسماني
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 عضـويا   لإلنسـان  اإللهـي الترتيـب   . خصوصية تتدرج بسالسة نحو حياة عامة     

، الخ عبارة عن جزء من كل متكامل وال ينفصل عنه وال يتنـاقض              وذهنياوعاطفياً  

أما أن اإلنسان ولد مسلما فقول ال تؤيده الوقائع التاريخيـة واليوميـة، علـى             . معه

أن اإلنسان عابد على اعتبار أن أعماله الطبيعية عبارة عن شاهد علـى             الرغم من   

 .خلق اهللا

 

  واألمةالتوازن بين المسلم 
 

 دين توازن وال يجنح نحو كفة دون أخرى، وذلك هو الحق فـي التعامـل                اإلسالم

 شيئاً أهمية على حساب شيء آخر، وال يتجاوز أهميـة  اإلسالمال يعطي   . والمعاملة

جعـل  . اإلسالموهذا هو عنصر من عناصر االعتدال في        . شيء آخر شيء لصالح   

 .  وسطاًاألمةاهللا المسلم وسطاً حيث طلب منه العدل، وجعل 

 

، أو أنه يتميز عن اآلخرين دون أن ينفصـل          اإلسالمالمسلم شخص له استقاللية في      

قـوى   ممارسة الت  إلىوهذه المبادرة هي التي تقود      . ويملك حرية المبادرة الشخصية   

المسلم مسؤول عن   .  بها وتتميز مراتبهم واستحقاقاتهم حسبها     األشخاصالتي يتميز   

وبذلك يزن هو مـا     .  ويزنها وينفذها  إليها وهو الذي يبادر     واآلخرةأعماله في الدنيا    

يعتقد أنه جيد له ويقرر كيف يستطيع المحافظة على مصالحه الشخصية في الحيـاة              

 .اآلخرةنة في الدنيا مع الحرص على دخول الج

 

 أو التقـوى،    اإلنسانيمن خالل المبادرة الشخصية يصعد المسلم في مراتب السمو          

وفي ذلك صعود لألمة ككل بسبب جدلية العالقة ما بين التقوى الشخصية وصـالح              

والفرد قادر على المبادرة ألنه يملك العقل الذي يحمل في داخله قدرة التفكر             . األمة

 جزئيات، وتعقـالً    إلى تفكراً بتحليل الكليات     اإليمانيتأكد  . بروالتعقل والنظر والتد  
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ينظر المسلم بآيات الرحمن ويتدبر القرآن بحصـافة        .  كليات إلىبتركيب الجزئيات   

 التأكيدي الذي يعي قدرة اهللا من خـالل دقـة الخلـق    اإليمان إلىوتمعن مما يقوده   

مع الكون، فينعكس الكون    وبهذا يرتقي المسلم نحو وحدته كشخص       . وانسجام الكون 

فمن خالل المبادرة يتوحد الذاتي     . فيه ويرى هو نفسه في التناغم واالنسجام الكوني       

إنهـا  .  بالكون فيختفي التناقض   اإلدراك بالذات مع    اإلدراكوالموضوعي، أو يتوحد    

وحدة النقائض التي يكتشف المسلم في النهاية أنها ليست محكومة بعالقـة صـراع              

 . ة تكامل بعالقوإنما

 

، وأن  األخالقـي في هذه المرحلة يبدأ يعي المسلم وحدة الناموس المادي مع النظام            

.  ليس إال صدى للنظام الكوني الذي يقوم على تسبيح اهللا          اإلسالمي األخالقيالنظام  

 أي على نظام أخالقـي واحـد   )41( .... "األرضيسبح هللا ما في السموات وما في       "

 . قوانين معنوية واجتماعيةإلىنين فيزيائية وأحياناً  قواإلىيترجم أحياناً 

 

، فـإن   اإللهـي بما أن المبادرة الشخصية حاسمة في إحداث الوعي بوحدة الناموس           

 وحتى  اإلنسانية عن الفلسفات    اإلسالموفي هذا يختلف    . المسلم ال يذوب في الجماعة    

ون مـثالً أذاب    فـأفالط . سد في مجالس تعبر عـن إرادة اهللا       ج التي تت  األديانعن  

وقد أكد القـرآن    .  في الجماعة، وكذلك فعل ماركس في المرحلة الشيوعية        اإلنسان

 )42(."إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم:" بقوله لتقواهالكريم تميز الشخص المسلم تبعاً 

 

فالمسلم كإنسـان مخلـوق     .  أيضاً ال يخرج المسلم عن الجماعة وال يفصله        اإلسالم

ن أ ال يسـتطيع     اإلسالموفي  . وق أيضاً ضمن شعب وقبيلة    أصالً كزوج، وهو مخل   

 هي السياج النفسي للمسلم     األمة. األمة من خالل     أو بتقواه إالّ   بإسالمهيرتقي المسلم   

 والطمأنينة، وهي التي تقوم على البناء والتقـدم فـي مختلـف             األمنالذي يوفر له    

 األمة، وبدون   األمم إلىة  الميادين مما ينعكس خيراً على المسلم، وهي تحمل الرسال        
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فكل "أو كما يضعها محمد الغزالي      . ن يصعد في مراتب التقوى    أال يستطيع المسلم    

 بالمعروف والنهي عن المنكر أو يضعف مـن         األمر يفوت جهاد    األمةاعتزال عن   

  )43("فهو جريمة وال يقبل من صاحبه عذر.  أمام خصومهاإلسالمجانب الدفاع عن 

 

 اإلسـالم "ن  أن الفرد ال ينفصل عن الجماعة مضـيفة         أ الرحمن   وتقول عائشة عبد  

وهو . ألغى هذه الحواجز غير الطبيعية، بين الفرد والجماعة، فهما فيه ال ينفصالن           

نسانيته إ اجتماعيته التي ال يمكن تصور       إلى ينظر فيه    إنما فرداً،   باإلنسانفي عنايته   

 وتضيف بأن فـروض     )44(."فرادبمعزل عنها، كما ال يتصور كيان اجتماعي بغير أ        

 اجتمـاعي ولـيس     اإلنسـان ن  أالعبادات وأحكام المعامالت وضعت مـن حيـث         

ن الفكرة تصب في عدم انفصال المسلم عن الجماعـة          أ على الرغم من     )45(متوحشاً

لكـن  .  خلقيـة  أسباب اجتماعية وليس بناء على      أسباب تفسر ذلك بناء على      أنهاإال  

أنـه ال   .  فطرية أسبابوالجماعية بناء على    " الفردية"ن  محمد قطب يفسر التوازن بي    

يفسر بالضبط كيفية عمل الفطرة أو أسسها وإنما يكتفي بالقول بأن هذه هي فطـرة               

 )46(.اإلنسان

 

 الشخصي، وعلى الرغم أنه مـن واجـب         اإلبداع معلى الرغم من فتح المجال أما     

فهي العـين   . ضاً عن المبادرة   ال تتخلى أي   األمةن  أ إالّوحق كل مسلم في االرتقاء،      

التي ترقب االلتزام بالتعاليم السماوية، وهي التي ترقب هموم المسـلمين بغـرض             

 التي حرم اهللا مثل تناول      األعمالفهي تمنع مزاولة    . وضع السياسات الالزمة لحلها   

وهـي  . ، أو توزيع لحم الخنزير أو تربية الخنازير       إنتاجهاالمشروبات الكحولية أو    

 ذلك تشرف على المصادر العامة التي لكل مسلم حق فيها مثل المـاء              إلى فةباإلضا

 واألمـة  مستخلف عليها،    واإلنسان هللا   األرض. األخرىوالكأل والمصادر الطبيعية    

 واألمـة . ن الناس شركاء فيما خلق اهللا لهم وفرقاء في مجهوداتهم الذاتيـة           أتضمن  

تسعى نحو التصنيع واالستصالح     وإنما ويعاقب،   األمورليست مجرد شرطي يراقب     
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إنها تعمل باستمرار على إحراز السـعة الماديـة         . الزراعي والتطوير العلمي، الخ   

 .واالمتياز في مختلف مجاالت الحياة

 

.  متوازن وحله وسط   اإلسالموعلى ذلك نرى، وكما وضعها يوسف القرضاوي، أن         

 اإلسـالمي الحـل  .  والمجتمعاألمةفهو ليس على حساب الشخص وال على حساب      

تفريط الرأسماليين الذين جـاروا علـى حـق         "بالنسبة له غير متطرف ويبتعد عن       

المجتمع من أجل حرية الفرد، وإفراط االشتراكيين الذين طغوا على حق الفرد مـن              

 عبارة عن   اإلسالمن  أ أو كما وضعها عباسي مدني       )47(.... "أجل مصلحة المجتمع    

بدية مع الشروط المعنوية والنفسـية ومـع الشـروط          توازن الشروط العقائدية التع   

قال تعـالى   :  يظهر هذا التوازن في اآليتين الكريمتين التاليتين       )48(.الفكرية والعلمية 

، وال  إليـك وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا          : " ... مخاطباً المسلم 

وال : "مخاطباً المسـلمين   وقال   )49(." إن اهللا ال يحب المفسدين     األرضتبغ الفساد في    

تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينـات، وأولئـك لهـم عـذاب                

 تظهر أهمية وحدة المسلمين في فتوى أحد الفقهاء عندما استُنهض لحـل             )50(."عظيم

 المسـجد وأال    بإغالقفأفتى  . خالف في المسجد حول عدد ركعات صالة التراويح       

  )51(. ألن التراويح نافلة ووحدة المسلمين فريضةتصلى التراويح، وذلك

 

 عبارة عن حرمة دينية، بمعنى أن تجاوزها عبارة عـن           اإلسالموحدة الجماعة في    

واعتصموا بحبل اهللا جميعـاً وال تفرقـوا        :" وقد قال تعالى     )52(.انتهاك لمبدأ قرآني  

تم بنعمتـه إخوانـاً     واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بين قلوبكم فأصبح          

 في هذا المجال يقول مصطفى      )53(.... "وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها         

جماعة متضامنة متماسكة تضـامناً حقيقيـاً       " عبارة عن    اإلسالمية األمةوصفي أن   

 )54(". بالتضامن والتماسك  األمة على قاع    اإليمانبسبب ما قررنا من انعكاس وحدة       

أعلى مـا يمكـن أن      "هذا التماسك بناء على العقيدة التي يعتبرها        يبرر محمد قطب    
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 األمة.  الحقيقية األمة، هي الوشيجة الحقيقية التي تقوم عليها        اإلنسانتقوم عليه حياة    

:  ويدعم هذا بقولـه تعـالى      )55(."األخرىثم تنضوي تحتها كل العالقات      .. الخيرة  

ون بالمعروف وينهون عن المنكر     والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر     "

 )56(...." ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله 

 

 المشـار  اآليـة فقد ورد في . وقد كان تعبير األخوة هو أفضل ما يعبر عن التوازن        

واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بين قلـوبكم فأصـبحتم             " : أعاله   إليها

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخـويكم       " : وقال تعالى    )57( .... "بنعمته إخواناً   

المسلم أخو المسلم ال يظلمـه وال       " وقال عليه السالم     )58(. "واتقوا اهللا لعلكم ترحمون   

من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة مـن                . يسلمه

وم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا       كرب الدنيا فرج اهللا عنه بها كربة من كرب ي         

 )59(" .يوم القيامة

 

.  وإياه من صلب أو بطن واحـد       اإلنسان من خرج    بأنه األخ المنجديعرف قاموس   

.  جسم عضوي واحـد    إلىأي أن األخوة يرتبطون بشراكة عضوية، لكنها ال ترتقي          

قد وصـف   و. العضوية عبارة عن شراكة لكنها ال تذيب األخوة في بعضهم البعض          

وهذا المنبـع   . اإليمانن لهم منبعاً واحداً وهو منبع       أالمؤمنون باألخوة على اعتبار     

ن أيتفق محمد زيان مع هذا الطرح إذ يقول         .  شبيه بالمنبع العضوي لألخوة    اإليماني

 باهللا والسير حسب التعـاليم      اإليماناألخوة تنطلق من أصل واحد ونسب واحد وهو         

 )60(.السماوية
 

 منبـع   اإليمان ال يوجد استعالء في النسب أو تكبر، وكذلك عندما يكون            خاءاإلفي  

 وإذااالخوة، ولكل واحد منهم قدراته، لكنهما ال ينفصالن مهما بلغ الشقاق بينهمـا،              

 هو المنبع فالتمييز وارد واحتمال الشقاق يبقى ضعيفاً جداً ألن الشـقاق             اإليمانكان  
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كـل أخ   . بارة عن عائلة واحدة تقوم على التقـوى       المسلمون ع .  ال يلتقيان  واإليمان

يختار الطريق التي يراها مناسبة ولكنه في النهاية يعمل من أجـل الصـالح العـام       

العائلة هي سقف للجماعـة وتبسـط       . للعائلة التي تشكل كالً متكامالً ووحدة واحدة      

ذراعيها في رقة وحنان على كل شخص، وكل شخص عبارة عـن ركـن راسـخ                

وهكذا يمتزج الشخص بالجماعة والجماعة بالشخص،      . ى قمته هذا السقف   يحمل عل 

وكل منهما يعرف أين يقف وكيف يتصرف فيتحقق االنسجام الطبيعـي والتوافـق             

 .  العاماإلنساني
 

 كان العالم اآلن قـد فقـد ثقتـه          فإذا.  وهذه هي دعائمه   اإلسالميهذا هو النموذج    

 إذ اإلسالم إلىن ينظر   أخطيرة للفردية، فله    بالجماعية، أو أنه يعاني من انعكاسات       

 ألنـه  اإلسالمية األخالقوالعنصر الحاسم في هذا النموذج هي       . قد يجد ضالته فيه   

، حسـب  األمـة  وتماسك . التي ترعى المسلم، والمسلم يرعاها     األمة إقامةبها يمكن   

ـ    المسلمين أخالق على   األولىرأي منير شفيق، يعتمد بالدرجة       . ات آحـاداً وجماع

 والتي تشمل مختلف نواحي الحيـاة االجتماعيـة         اإلسالمية باألخالقفكلما تمسكوا   

كثـر قـدرة علـى تحقيـق مصـالحها          أ موحدة مترابطة ومتماسكة و    األمةكانت  

 طبيعية ألنها ملتزمة بالتعاليم السـماوية، والـذي         اإلسالمية األخالق )61(.ونهضتها

قض فيها وال اضطراب وعلى المسـتويين       يحيا حسبها إنما يحيا حياة طبيعية ال تنا       

 . الشخصي والعام
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א א

מא א
 

 مطروحة للنقاش والتساؤل خاصة من قبل الذين يرقبـون          اإلسالمحرية التعبير في    

و السيطرة علـى الحكـم فـي     الحالية وخطواتها المتصاعدة نح  اإلسالميةالحركات  

 حرية التعبيـر للنـاس      اإلسالمهل يتيح   . اإلسالمية الدولة   وإقامة اإلسالميةالدول  

جميعاً بغض النظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم العقدية، أم أنه يقصر هذه الحرية على             

أهل الكتاب، أم أنه يحصرها فقط على المسلمين المؤمنين به كمنهج حيـاة وحيـد؟               

 مبدأ حرية التعبير الذي تنادي بـه اآلن؟ وهـل           اإلسالميةترم الحركات   وهل ستح 

 الحرة التي تمنح الناس حرية البوح بما يرونه         األجواءالمسلمون عامة يميلون نحو     

 مناسباً دون خشية من عقاب أو مالحقة؟

 

كما ذكرت في بداية هذا الكتاب، مسألة الديمقراطية مطروحة بقوة أمام المسـلمين             

 ديمقراطـي   اإلسالمهل  . إسالمي حكم   إقامة إلىاعية  الد اإلسالميةوالحركات  عامة  

؟ اإلسـالم  ال تتمشى مع أفكار ذات أحزابأم ال؟ وهل يفسح مجاالً للتعددية ووجود      

، وهي تشكل محوراً أساسياً ضمن التطور الحضـاري         اإلجابات تلح على    أسئلة إنها

فهل ضمن المعطيات والجدليات    . المسلمين و لإلسالم في العالم، وتحدياً     اآلنالسائد  

  الردود الشافية الوافية ؟اإلسالمالتي وردت في هذا الكتاب يقدم 

 

 بـين الديمقراطيـة     اآلن الخلـط القـائم      إلىقبل االسترسال أرى ضرورة التنويه      

والحريات بما فيها حرية التعبير وحرية الحركة والتنقل وحريـة تشـكيل التنظـيم              

ناك خلط خاصة على الساحة العربية بين التعبيرين بحيـث أنهمـا            ه. والحزب، الخ 
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هذا خطأ من الناحية الفلسـفية ومـن        . يستعمالن بصورة متبادلة ليعنيا نفس الشيء     

بينما الديمقراطية عبارة عن    . شأنه أن يحصر ممارسة الحريات بالنظام الديمقراطي      

 الـدول  يئات السنين ف  إنها عبارة عن نظام تطور عبر م      .  من الحريات  أوسعوعاء  

 إلـى الفردية والتحررية، وانطلقت النظـرة      :  على فكرتين  باألساسالغربية واستند   

فالنظام الـذي   .  من هذه الزاوية وتم ترتيب الحريات من هذه الزاوية أيضاً          اإلنسان

، وهو مختلف عن النظام الذي      اإلنسانيقوم على الفردية غير النظام الذي يقوم على         

بمعنى أن النظـام الـديمقراطي      . ية خارجة عن إمكانية الوجود العملي     يعتبر الفرد 

 ذات طابع معين وتنطلق من الفردية والمبادرة الفرية والمصـالح           أنظمةيتمشى مع   

 األسـاس أي أن له انعكاسات اجتماعية وثقافية واقتصادية مبنية على ذات           . الفردية

فـي هـذا    .  الحريات المختلفة  هذا النظام وما يتمشى معه من أنظمة تشمل       . الفكري

 أنواعهـا الكتاب، هناك تجنب للخلط القائم اآلن، وهناك تقدير بأن الحريات علـى             

 إحدى سماته التي قد تكون سمة أنظمة        وإنماليست سمة خاصة بالنظام الديمقراطي      

 . أخرى

 

قراطيـة  ميتعجل بعض المسلمين أحياناً بالتجاوب مع التساؤالت حول الحرية والدي         

طون أجوبة سريعة تتجاوب غالباً مع المزاج السائد اآلن في العالم وهـو مـدح        ويع

 ال يخلو أيضـاً مـن ردود        األمرلكن  . في التعبير عن نفسه   " الفرد"التعددية وحرية   

وسواء كان الرد بهذه الصورة أو تلك يبقى من الضروري أن           . معاكسة لهذا المزاج  

 عقلنـة   األقـل لموقف أو ذاك، أو على      تكون هناك أرضية دينية جدلية تبرر هذا ا       

 .للموقف أو تبرير له

 

 إنها. اإلسالمسأحاول في هذا الفصل أن أجيب عن التساؤل حول حرية التعبير في             

 المعرفية، وهي اجتهاد منبثق من الجـدليات التـي سـبق            األرضيةمحاولة تحددها   

 في القرن   اآلنها  المحاولة شاقة خاصة أن الحرية التي نعني      . شرحها في هذا الكتاب   
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 وإنمـا  كجزئية بارزة أو كموضـوع مسـتقل،    اإلسالمالعشرين ليست موجودة في     

قد أخطـئ هنـا وأصـيب       . اإلسالميتشتق اشتقاقاً وتبنى أساساً على جوهر الدين        

 .هناك، لكن المحاولة تبقى خاضعة للنقاش والجدل

 

 تعقيد اإلشكالية 

 

 عنها وال ترتبط    اإلجابةية معقدة ال تسهل      عبارة عن إشكال   اإلسالمحرية التعبير في    

 اإلشـكالية يكمن التعقيد أساساً في أن هـذه        . بواقع معين أو زمان أو مكان معينين      

إنها مبنية في النظـام     . مبنية في النظام وليست مجرد جزء منه أو فصل مميز فيه          

ها بمعزل عن    والتربوية، وال نستطيع معالجت    واألخالقية بكل أبعاده الخلْقية     اإلسالمي

، على الرغم   األئمةالنظام ونستند فقط على قول صحابي جليل أو قول مأثور ألحد            

يظن بعض المسلمين أنه ال توجد إشكالية هنـاك وال يوجـد            . من جالل ما يقوالنه   

 غيـر   اإلسـالم فقد تجد شخصاً على سبيل المثال يقول أن حرية التعبير في            . تعقيد

، وقد تجد آخـر     "اإلسالمإن الدين عند اهللا     "نه قد قال    واردة وممنوعة ألن اهللا سبحا    

من شـاء   " : تقول   اآلية فيقول أن الحرية مكفولة ومضمونة ألن        سهلةيعطي فتوى   

 على جزئية أخـرى     اآلخريستند هذا على جزئية ويستند      ." فليؤمن ومن شاء فليكفر   

ي قالب  ويصدر كل منهما حكمه بسهولة ودون أن يحاول كل منهما وضع جزئيته ف            

شمولي ليعي هو ومن يحدثهم العمق الفكري والعقلي لما يتحدث فيه، أو ليبرر رأيه              

 .ضمن بعد شرعي متكامل

 

 وانبثاقه العقلي والنفسي وقدرته على      اإلنسانق وخاصة خلق     مرتبطة بالخلْ  اإلشكالية

 في القرآن ومدى قدرته علـى اسـتلهام قـدرة           اإلنسانإنها مرتبطة بجدل    . التمييز

ومرتبطة أيضـاً   . رحمن وإرادته، وعلى إدراكه لقوة الشيطان والباطل الذي يمثله        ال

 في الحياة الدنيا وتفاعل العناصـر       اإلنسانفي االنعكاس الفعلي لهذه العناصر على       
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من المهم أن نربط الحركة     . جميعها مع بعضها البعض وما ينتج عن ذلك من واقع         

 والمعرفيـة مـع فكـرة الخلـق         األخالقيـة   في الحياة الدنيا بمقوماتهـا     اإلنسانية

واالستخالف، وبدون ذلك نبقى ندور في حلقة مفرغة بين الداعين للحرية والتعبيـر   

 .الحر وبين المعارضين لهما وما شابه

 

 صراع الحق والباطل
 

أوضحت في الصفحات السابقة مستويات الحق وقلت أن اهللا هـو الحـق المطلـق               

 الموجودات والمخلوقات، وهناك حق على مستوى       وينبثق عنه حق كوني يحكم كل     

 شقين أحدهما يتعلق بالقوانين الطبيعية ضمن قـدرة العقـل           إلىالحياة الدنيا ينقسم    

 لإلنسـان  على البحث، وثانيهما يتعلق بالحالل والحرام أو بالسلوك اليومي           اإلنساني

 .يتوازى مع هذه المستويات مستويات من االلتزام. وعالقاته

 

 إلـى  يقود   وإنما هناك الباطل وهو الَوَهم الذي ال يمثل أي حقيقة           األخرىجهة  من ال 

 اإلنسـان الضالل ال يقوم على حق وبه يكون        . الضالل واالبتعاد عن طريق الحق    

 منازعة الذات وفي تضاد مع النظام الكوني مما يبعده          إلىفي تناقض داخلي يتطور     

 إذ وال يعمر ألن الحق زاحف عليـه         هذا الباطل ال يصمد   . عن االطمئنان والهدوء  

 )1(".ويمح اهللا الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصـدور          "... قال سبحانه   

 وبهذا يقـر المؤمنـون      )2(.... " وما بينهما باطالً   واألرضوما خلقنا السماء    :"وقال  

ـ         ه، الذين يرون آيات اهللا حقيقة موضوعية قائمة سواء كانت ضمن وعيهم أو خارج

 اآليـة وقد عبرت عن هذا الوضـع       . واألضغاث األوهاموبه يخلصون أنفسهم من     

الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنـوبهم ويتفكـرون فـي خلـق              " :الكريمة  

  )3(". ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار واألرضالسموات 
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يقـود  . وا بأنفسهم غير مـا أراد     يتمثل الباطل في الخارجين عن طاعة اهللا ومن ظن        

قال يا إبليس ما    " :إبليس الباطل وأهله والذي تمثَّل في القرآن الكريم بالحوار التالي           

قال أنـا خيـر منـه      . منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين          

 إلىوإن عليك لعنتي    . قال فاخرج منها فإنك رجيم    . خلقتني من نار وخلقته من طين     

 يـوم   إلـى . قال فإنك من المنظرين   .  يوم يبعثون  إلى يقال رب فأنظرن  . يوم الدين 

قـال  . إال عبادك منهم المخلصـين    . قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين   . الوقت المعلوم 

 وفـي حـوار     )4(."ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين      . فالحق والحق أقول  

قال فبما  . قال إنك من المنظرين   . ون يوم يبعث  إلىقال أنظرني    :" اآلياتآخر تقول   

ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعـن         . أغويتني ألقعدن لهم صراطك المستقيم    

   : وفي سورة أخرى قال سبحانه       )5(." أيمانهم وعن شمائلهم وال تجد أكثرهم شاكرين      

إال  يوم القيامة ألحتنكن ذريتـه       إلىقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن         " 

واسـتفزز مـن    . قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً         . قليالً

 واألوالد األموالاستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في          

إن عبادي ليس لك عليهم سـلطان وكفـى         . وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غروراً     

 )6(".بربك وكيالً 

 

 : ما يلي نستخلص من الحوارات هذه

 األدنـى  حاور إبليس اهللا سبحانه ولكن ليس محاورة الند للند، وإنما محـاورة              -1

 . يوم القيامةإلىفقد طلب إبليس إذناً باإلنظار . لألعلى

 

لكن هذا اإلنظار لم يكن حقيقـة نتيجـة         .  وهو ممثل العصيان   إبليس اهللا   َرنظَأ -2

 . الحق محاورات إقناع، وإنما هي إرادة اهللاأومفاوضات 

 



 133

ن أ والتـي سـبق      اإلنسان يتمشى اإلنظار هذا تماماً مع صفات خلقية يتميز بها           -3

، حسب ما هو وارد في القرآن الكريم، ظلـوم          فاإلنسان. شرحت في الفصل الثاني   

إنها صفات بعيدة عن الوسط واالعتدال   . وجهول وكفور وكفار وعجول وهلوع، الخ     

ن عنصر العصيان موجود خلقـاً      أبمعنى  . وهي تدخل ضمن العصيان إن لم تهذب      

 الصفات الكافية   اإلنسانفي  .  ال يعمل في فراغ    إبليس، وأنه من البين أن      اإلنسانفي  

إبليس يمثل العصـيان،    . اإللهيةالتي تجعل منه أرضاً للضالل والتمرد على التعاليم         

لعصـيان   تمثل االبتعاد عن الحق أو العصيان، ولذا فإن ا         اإلنسانوهناك صفات في    

 تتكامل مـع    األرضيةن  إمهمة إبليس ليست بدون أرضية، بل       . في وحدة ال تتجزأ   

 . اإلبليسيةالنية 

 

 العقلية والتي تعني قدرته علـى الـتعلم         اإلنساننظار هذا مع قدرة      يتناقض اإل  -4

أنه تحدي تلـك    . وهذا بالضبط ما تحداه الضالل الذي يمثله إبليس       . والربط والتمييز 

حتى عندما برر إبلـيس     .  التي بسببها دعا اهللا المالئكة للسجود آلدم       ساسيةاألالميزة  

عدم السجود لم يأت على ذكر العلم ونفخة الروح، بل أتى على ذكر مـادة الخلـق                 

 سيعمل علـى تحييـد      فإبليس." أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين        : "فقال

ن تنظم تلك الصفات التـي      أأنها   والتي من ش   اإلنسانوضرب تلك القوة المميزة في      

 .  نحو الضاللباإلنسانتجنح 

 

 الذي يتمسك بقدراته التمييزية عبارة عـن جـدل          واإلنسان إبليس التناقض بين    -5

إنه جدل ضد صفات خلْقية تجنح      . إنه جدل داخلي وخارجي في آن واحد      . تصادمي

هو جدل إلغائي   و. نحو العصيان، وجدل خارجي مع قوى الضالل التي يمثلها إبليس         

ن يلغيا الشـر    أيحاول الخير والهداية    . ن يلغي اآلخر  أبمعنى أن كل طرف يحاول      

وهذا الجدل التصـادمي    . والضالل، ويحاول الشر والضالل أن يلغيا الشر والهداية       

 .  نهائياً لصالح الحقاألمور يوم الدين، يوم حسم إلىاإللغائي سيبقى مستمراً 
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في الحياة الالدنيوية كما حصل مع آدم وحـواء، وإنمـا            الضالل ال يعمل فقط      -6

 في زخم الحياة، أي أن قوة الشر تعمل         اإلنسانيستمر في الحياة الدنيا عندما يكون       

وهذا يعني أن   .  التي تواكبت مع إنشاء النفس المادية      واألفئدة واإلبصارضد السمع   

ذا ما يفسره قـول     وه. قوى الشر ليست مجرد وسواس وإنما إغواء وإغراء ماديين        

 يأتينكم مني هدى فمـن      فإماقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو،        : "اهللا تعالى 

ومن أعرض عن ذكري فإن لـه معيشـة ضـنكاً           . تبع هداي فال يضل وال يشقى     

 )7(".ونحشره يوم القيامة أعمى 

 

ن هناك قوى خير وقوى شر تعمل في الحياة الدنيا، وقد اقتضـت             أ والمحصلة   -7

لكل طرف وسائله   .  يوم يبعثون  إلىرادة اهللا أن يكون بينهما جدل تصادمي إلغائي         إ

 . ويستمر الصراع فيما بينهما،وأساليبه

 

الكافرون هم الذين يتبعون الباطل في محاولة منهم لتغطية الحق والخـروج عـن              

 اإلقـرار  فـي    راغبـين الصراط المستقيم، وهم يعيشون في أوهام وضالل وغير         

ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنـوا اتبعـوا            :" ال تعالى   ق. بالحق

 الباطل ال يستمر ألنه ال يملـك        )8(."الحق من ربهم، كذلك يضرب اهللا للناس أمثالهم       

أنه . القدرة على إثبات وجوده كحقيقة وال بد أن ينكشف حتى لو خدع بعض الناس             

الخيال، ومهما حاول أن يفرض نفسـه       بدون أرضية حقيقية وإنما وهمية من نسيج        

بل نقذف بالحق على    : "وقد قال سبحانه  . لن يستطيع المضي قدماً وسرعان ما ينهار      

 )9(." هو زاهق ولكم الويل مما تصفونفإذاالباطل فيدمغه 

 

إن في خلق السـموات     : "أصحاب العقول المتيقظة هم أنداد وهم الذين قال اهللا فيهم           

ن أ وقال مؤكـداً علـى       )10(." والنهار آليات ألولي األلباب     واختالف الليل  واألرض
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هـو  "  :أصحاب العقول هم الذين يؤمنون بالحق ويتذكرونه ويسيرون على هديـه            

الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشـابهات، فأمـا               

 تأويله، ومـا يعلـم      الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء          

 إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يـذكر                إالتأويله  

 وفرق اهللا سبحانه بين صاحب العقل الذي يفكر ويتعلم وبين الذي            )11(."األلباب أولوا

 إليـك أفمن يعلم إنما أنزل :" يبعد وجهه عن الحق ويرفض المعرفة والعلم حيث قال        

 )12(."األلبابالحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو من ربك 

 

الواهمون ال يتقدمون ألنهم يتبعون الباطل، لكن أولي األلباب يتفاعلون مع الوجـود             

هناك من يستمر في إنكار الحق لصالح أوهامه وتخيالتـه          . من حولهم ويتفكرون به   

 عندما يأتي تأويـل   تماماًاألمورن تنكشف له أ إلى ذلكوعاداته المتوارثة ممعنا في    

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمـا        : " قال تعالى   . ما أتت به الرساالت السماوية    

قـال  .  ويتبعـه  الحق وهناك من يفتح عقله أمام الحجة فيرى         )13(.... "يأتهم تأويله   

سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولـم يكـف            :"تعالى  

طرف اإلمعان  :  يتأرجح متبع الباطل بين طرفين     )14(." على كل شيء شهيد    بربك أنه 

تخضع الطريق التـي يختارهـا      . في غيه وضالله وطرف التبين من الحق وأتباعه       

أنه جدل بين نقيضين يتغلب فيه عنصـر الضـالل          . لعالقة جدلية بين الوهم واللب    

 . على عنصر العقالنية

 

اقضي لكن عقالنيته تتفوق على عناصـر الشـر         متبع الحق يخضع لذات الجدل التن     

 المؤمن ال   فاإلنسان. لكنه في نفس الوقت يبقى مغالباً لمحدوديته ونسبيته       . والضالل

طاقته . يقوى على إخضاع كل ما يؤمن به للتجربة بحيث تصبح جزءاً من معرفته            

 وكما ذكرت فـي الفصـل       األوليتعلق المستوى   : المعرفية محدودة على مستويين   

، أي خارج التجربـة     اإلنساني خارج الوعي    باإليمانلثالث حول مستويات الحق،     ا
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ال يسـتطيع أن ينفـذ      . أنه إيمان باهللا الحق وإيمان بالحق الكوني ككـل        . اإلنسانية

 ألنه فوق كينونته وخارج عن الحياة       اإليمان موضوع هذا    إلى تجربة وحساً    اإلنسان

أما المستوى الثاني فيتعلق    . نشئ ليتناسب معها   وجعل وأُ  اإلنسانالدنيوية التي خُلق    

 ليس محيطاً بكل شؤون     اإلنسانيالعقل  . بنسبية المعرفة وتراكمها مع مرور الزمن     

الحياة الدنيا سواء كانت مادية أو اجتماعية، وإحاطته بها نسبية، أي تتسع وتتزايـد              

. ساليب المعرفة  المعرفي يتزايد بعمق التجربة وبتطوير أ      اإلنساننطاق  . مع الزمن 

 الحـق   إلـى  محدود بالزمان والمكان، وهو يحاول عبر حياته الوصـول           اإلنسان

أنه، عبر محاوالته، يكشف عن أشياء لم يكن يعرفها من قبـل، ويتـدرج              . المطلق

لكنـه هـل يسـتطيع      . رويداً بصورة تصاعدية نحو الكشف عن أسرار آيـات اهللا         

 إلـى  لن يدرك المطلق حيث أنه ينتمي         نهاية؟ لن يستطيع ألن النسبي     إلىالوصول  

 .عالم مختلف يمثل مرتبة أدنى من عالم المطلق

 

 عله يـتخلص مـن      إدراكه أو   إليهيتطلع النسبي نحو المطلق في محاولة الوصول        

 من حقائق لصالح حقائق جديدة      إليه التخلي عما توصل     إلىنسبيته التي تقوده دائماً     

ن تنهار أمام مكتشفات جديـدة تشـكل   أال تلبث حقائق النسبي مؤقتة  . تلغي ما سبق  

أما المطلق فال يخضع لهـذا التصـاعد        . اإلنسانيةخطوات أسمى في سلم المعرفة      

يمثل المطلق عالماً خارج    .  والباطن والظاهر وهو الحق    واآلخر األولالمعرفي ألنه   

التقدمي  الصعود نحوه يمثل السعي      اإلنسان، ومحاولة   اإلنسانعالم الطبيعة أو عالم     

 .التجديدي

 

وقـد أمـر اهللا     .  فهم متزايد أو متصاعد للحق     إلى المؤمن هو الذي يسعى      اإلنسان

 والنـذر   اآليات وما تغني    واألرضقل انظروا ماذا في السموات      :" المسلمين قائالً   

    : والمسلم يدرك نسبيته ومحدوديته حيث قال لـه سـبحانه    )15(."عن قوم ال يؤمنون   

ـ  مما يأ  األرضياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات          إنما مثل الح  "  ل ك
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 زخرفها وازينت وظن أهلها أنهـم قـادرون       األرض أخذت   إذا حتى   واألنعامالناس  

، كذلك نفصـل    باألمسعليها أتاها أمرنا ليالً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن            

ى مواصالً جهوده المعرفية ألنه بذلك       على المسلم أن يبق    )16(."اآليات لقوم يتفكرون  

أي أن التوسع المعرفي بآيـات اهللا، أو توسـيع          . يأتيه يقين متصاعد بأن إيمانه حق     

 بمـا هـو فـوق       اإليمان بما هو موضوع هذا الوعي يؤكد صحة         اإلنسانيالوعي  

 وعرفها فإنه ال يخرج عـن دائـرة         باألمور أنه أحاط    اإلنسانومهما ظن   . الوعي

وبـذلك يصـبح    . ه أن يغالب ظنه باستمرار مما يوسع دائرة معرفتـه         الظن، وعلي 

 .  الباطل والضاللأهلالمؤمن أكثر قدرة على مجادلة 

 

أهل الحق يجمعون   . نخلص من هذا أن الجدل التصادمي بين الحق والباطل مستمر         

وقد يأخذ الجـدل    .  إلحقاق الحق وأهل الباطل يجمعون أسبابهم لدحر الحق        األسباب

وكمـا رأينـا فـي      .  إلغاء اآلخر  إلىدمي أشكاالً عدة لكن كل طرف يهدف        التصا

نه يأخـذ   إ. التجربة التاريخية، قد يأخذ الجدل شكل الحرب أو التآمر أو الثورة، الخ           

 اإلنسـان على هكذا خلـق اهللا حيـاة        . أشكاالً متعددة ومتنوعة ومتطورة مع الزمن     

  .الدنيا، ومن خالله تتحدد قوى الخير وقوى الشر

 

 .اإللغـاء ن هذا الجدل التصادمي ال يقوم على الكبت وإنما علـى            أنقطة هامة جداً    

 كالخوف أو   األسباب التغطية ألي سبب من      أوالكبت ال يعني اإللغاء وإنما التورية       

 يبقـى    ال بد للحق والباطل أن يكونا باديين، وإالّ        اإللغاءفحتى يتم هذا    . البطش، الخ 

منة يمكن أن تظهر بأي لحظة، وقـد يكـون ظهورهـا            العنصر المكبوت طاقة كا   

فقد يظن طرف أنه قضى على الطـرف        . المفاجئ أخطر بكثير من المواجهة الندية     

 قد  األولاآلخر بسبب غياب النشاطات المضادة، لكنه من المحتمل أن يكون الطرف            

  جعلت نشاطات الطرف اآلخر غير ممكنة أو شكّل القيام بها خطـراً            إجراءاتاتخذ  

وهنـا يظـن    .  عمل غير العمل الظاهر، كالعمل السري أو الباطني        إلىكبيراً، فلجأ   
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 أنه تغلب على خصمه وارتاح، بينما يعمل خصمه بطريقـة مغـايرة          األولالطرف  

 إلـى  تمعنا في القرآن الكريم ال نجد فيه أبداً ما يدعو            وإذا. األمورسرعان ما تقلب    

على العكس، يطلب القرآن البرهان على      . يهالكبت كوسيلة لقهر الباطل والتغلب عل     

 من كان هـوداً أو      إالوقالوا لن يدخل الجنة     :" قال تعالى   . قول المخالفين وادعائهم  

أمن يبدأ الخلق   " : وقال   )17(."نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين        

رهانكم إن كنـتم     أإله مع اهللا قل هاتوا ب      واألرضثم يعيده ومن يرزقكم من السماء       

ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق           :"  وقال   )18(."صادقين

  )19(." هللا وضل عنهم ما كانوا يفترون

 

لم يقل سبحانه وتعالى اكبتوهم أو امنعوهم من الحديث ولكن طلب برهانـاً علـى               

ؤمنين وذلك ليجـد الحـق      المجال مفتوح تماماً أمام ما يطرحه غير الم       . االدعاءات

وحذر سبحانه وتعالى الذين ال يـأتون ببرهـان         . فرصته العلنية في مواجهة الباطل    

نه ال يفلح   إ حسابه عند ربه     فإنما آخر ال برهان له به       إلهاًومن يدع مع اهللا     :" قائالً  

    : حتى أن اهللا سبحانه ال يقدم الحق للناس بدون برهان حيث قـال               )20(." الكافرون

 إنها مقارعة   )21(."  نوراً مبيناً  إليكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا           "

البرهان حتى يتبين الحـق     بالدليل بالدليل والحجة بالحجة والبرهان      :  الحق للباطل 

 أما )22(."وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً        . "للناس ويزهق الباطل  

وما نرسل المرسـلين إال مبشـرين       :" ن متفرجين صامتين بل     أهل الباطل فال يقفو   

 لـو شـاء اهللا      )23(.... "ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق         

لكبت أهل الباطل أو لعطل ألسنتهم وقواهم التي تمكنهم من مقارعة الحق، لكن هذا              

 ويضع الحلول العملية     الذي يتعامل مع واقع الحياة     اإلسالمييخرج عن نطاق الدين     

الصراع الفكري قائم بين أطراف عدة في الحياة الـدنيا          . لمواجهة المسائل المختلفة  

ووجهات النظر متباينة والرؤى لألمور متضاربة، وتفوق طرف على آخر خاضع           

لالجتهاد والسعي والعمل وليس لقوى فوقية تفرض نفسها فتكبـت طرفـاً لصـالح              
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مثبتاً نفسه ال بد له من مقارعة الباطل حتى يكـون           فحتى يظهر الحق    . طرف آخر 

 .لقد طلب اهللا سبحانه البراهين وقدم في المقابل براهين. في ذلك بينة عملية للناس

 

 اإلنسانحرية 
 

 هو دين التحرير الذي يبعد الناس عن عبادة الناس أو مصالحهم وأهـوائهم              اإلسالم

 والظلم واالستعباد مـن أجـل سـعادة         أنه ثورة على العبودية   .  عبادة اهللا وحده   إلى

له حرية فحص المعلومات التي بين يديه وله أن يقـرر           .  في الدنيا واآلخرة   اإلنسان

 والشريعة تخرجه من الطوق الذي هو فيه إلـى          اإلسالميةفيما إذا كانت هذه العقيدة      

 . عالم الحرية

 

ال .  يتأكدان إال بها    تقومان على حرية االختيار وال     اإلسالمالمسؤولية وااللتزام في    

إذ كيف نبرر مسؤولية شخص عـن       . تنعقد المسؤولية وال يوجد التزام بدون حرية      

عمل ما وهو ال يملك حريته في العمل ؟ وكيف نطلب منه التزاماً بمبدأ أو موقـف                 

 التي تجعل المرء مسؤوالً     األرضيةوهو مكبل؟ الحرية في االختيار هي القاعدة أو         

وقد أوضحت في الفصل الثالـث      . ام التزاماته النظرية والعملية   عن عمله وتضعه أم   

 يـوم   اإلنسـان  وكيف أن حساباً ينتظـر       اإلسالممفهومي المسؤولية وااللتزام في     

 وهي ناجمة عن حريته فـي       وأقوالهفعاله  أ و أعمالههناك ميزان توزن فيه     . القيامة

هل يعقل حسـاب شـخص      ف. اختيار ما يراه مناسباً والسير في الطريق التي تالئمه        

على عمل أجبر عليه ولم يكن له فيه خيار؟ وهل يعقل حساب شخص ال حرية لـه                 

 في ممارسة التزاماته؟ 

 

 إلـى ، وهي التي تقود     اإلسالمحرية االختيار هي التي تمنح الشخص فرصة اختيار         

وهي أيضاً التي تمنح المسلم فرصة اختيـار        . التمييز بين المسلمين وغير المسلمين    
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هل يبقى المسـلم ضـمن دائـرة        . رجة االلتزام والرقي بوعيه وقدراته المعرفية     د

 أم يترجم هذا االلتزام بالتزام عملي يجعل العالم         اإلنساني بما هو فوق وعيه      اإليمان

 اإليمانيالخارجي داخل وعيه بصورة متصاعدة، وبالتالي ترتقي معارفه وإحساسه          

 ممارسـة   إلـى  نقل إيمانه النظري     إلنسانابالوجود فوق الوعي؟ بالحرية يستطيع      

بهذا يتميز المسلم   . عملية متوازنة مع مستويات الحق التي قررها لنا سبحانه وتعالى         

عن آخر حيث تتفاوت التجارب العملية ومعها درجة الوعي التـي تـؤثر بمـدى               

 لمختلف المتغيرات والعالقات المتشابكة وكيفية تحقيـق درجـات          اإلنساناستيعاب  

 .  من المعرفة بالوجود حولهأسمى

 

 وحدته مع الكون وتواصل     اإلنسانمن خالل االلتزام المستند على الحرية يبدأ يعي         

من خالل االلتزام يخـرج     . الذاتي مع الموضوعي واتحاد المتعدد ليكون كالً واحداً       

 التأكيدي الـذي    واإليمان ميدان العمل    إلى االستسالمي   واإليمانمن بوتقة الكهنوت    

أنه يخرج من الخضوع الالفعلـي      .  التعرف على قدرة اهللا وعزته وحكمته      إلىود  يق

 الخضوع اليقينـي الـذي      إلىالذي ال يطور من وعيه وال يرفع من درجة التزامه           

يبقيه الخضوع الالفعلي في زاوية منعزلة      . يعزز لديه االلتزام ويطور تذوقه للحرية     

 عـالم النشـاط     إلىخرجه الخضوع اليقيني    ظاناً في نفسه التبعية والهامشية بينما ي      

 عن العالم خارج ذاته بينما يوحده الثـاني         األوليعزله  . ط والبيئة يوالتأثير في المح  

 . معه

 

وحرية االختيار أيضاً تعتبر أرضية أساسية للتقوى التي يتميز بها المسلمون عـن             

دينيـة،  فهناك من يقوى على تقوى شخصية ضمن حيز الشـعائر ال          . بعضهم بعضاً 

 التقوى االجتماعية، وهناك مـن يتفـوق ليمتـاز          إلىوهناك من يوسع دائرة تقواه      

وهؤالء جميعاً على درجات متفاوتة وتختلف موازينهم يـوم         . بالتقوى االستنهاضية 

 وحدد له سير حياته سلفاً ومختلـف        إنسان كان اهللا سبحانه قد خلق كل        فإذا. القيامة
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اهللا جـل   .  إيقاع الحساب؟ طبعاً ال    باإلمكانَدراً، فهل    وكان تحديده ق   وأقواله أعماله

 حسب ما يختارون من     إالفي عاله مطلق الحكمة، مطلق العدالة، وال يحاسب الناس          

وقد بينت في صفحات الفصول السابقة كيفية تعامـل القـرآن مـع             . أقوال وأفعال 

  . حرية االختيار فيها اإلنسانمختلف المواضيع الحياتية التي يملك 

 

هذا وال تنحصر حرية االختيار فقط فيما أفاد القرآن الكريم من نشاط فـي الحيـاة                

 بقدرة التمييز فألزمه بحرية     اإلنسانلقد ميز اهللا    . اإلنسانالدنيا، بل تمتد لتشمل خلق      

 تحـذير   إلى كلها واستمع    األسماءوأكبر دليل على ذلك هو آدم الذي تعلم         . االختيار

، ولو كـان قـدراً      إلهياًالتحذير لم يكن قدراً     . قتراب من الشجرة  اهللا سبحانه بعدم اال   

لكن آدم خالفه ألنه تصرف حسب حريتـه المالزمـة          . لكان نافذاً ال تمكن مخالفته    

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منهـا          :" قال تعالى   . لقدرته على التعلم  

 وقال آلدم محذراً    )24(." لظالمينرغداً حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من ا         

فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فـال يخرجنكمـا مـن الجنـة                " :من إبليس   

 الشيطان قال   إليهفوسوس  : " لكن الذي حصل أن آدم اختار طريقاً آخر          )25(."فتشقى

فأكال منها فبدت لهمـا سـوءاتهما       . يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى         

  )26(."خصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوىوطفقا ي

 

 قـدريا  اإلنسـاني  عالم االختيار وبقي السلوك      إلىأخرج اهللا آدم من سلوك القدرية       

 عن الحيوان الذي    اإلنسانوبهذا اختلف   . اإلنسانضمن حدود العقل الذي منحه اهللا       

 رد  أوحيـوان سـلوكه     ال يغير ال  .  وقد حددت خلقاً   ثابتةيقوم بحركات ضمن أنماط     

أمـا البرنـامج    . فعله ألنه خاضع لبرنامج طبيعي وهو وجزء من تركيبه الحيواني         

، إن جاز لي قول هذا، فقد تم استبداله بحيث وجد جهاز آخر مكان الجهاز               اإلنساني

. القََدري النمطي بحيث يحوي في داخله قََدراً من نوع آخر يقوم على عدم النمطيـة              
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 لفحص المعلومات والتعرف على الخيارات      اإلنسان المجال أمام    أي أنه جهاز يتيح   

 .وقد مارس آدم مباشرة قدرته هذه. واالختيار من بينها

 

 العقـل   إلى باإلضافة.  مختلف عن الحيوان أيضاً في قواه في الحياة الدنيا         واإلنسان

 مثل المشاعر والعواطـف     أوضاعه تؤثر على    اإلنسانهناك قوى أخرى تعمل في      

حتى أن الذين يتجاوزون الطاقات التي منحهم اهللا يعاقبون         . يه أن يحكم عقله بها    وعل

 لهـم قلـوب ال      واإلنسولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن       :" يوم القيامة وذلك بقوله     

 بل  كاألنعاميفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها، أولئك              

ـ وهكذا نرى أنه بدون حريـة االختيـار تنت        ) 27(."هم أضل، أولئك هم الغافلون       ي ف

المسؤولية وااللتزام، وتنتفي التقوى وتنتفي أيضاً القدرة التمييزية، وإن بقي تفكـر            

وتعقل فهما نظريان رومنسيان بدون واقع عملي، وتنتفي قـوى الـنفس المتمثلـة              

 المفارقة  أيضاوتنتفي  . إنساني وما يصاحبهما من تفاعل      واألفئدة واألبصاربالسمع  

وبهذا يكون  . بين المسلم وغير المسلم، وينتفي الثواب والعقاب، وينتفي يوم الحساب         

 عالم غيـر   إلى خياالً أو شطحات رومانسية أو مجرد هروب من واقع مؤلم            اإليمان

 منسلخ عن واقعه المادي وعن ضبطه العقالنـي وعـن تعـاليم             إيمانأنه  . موجود

 يعبر عن عجز عن التعامل العملي مـع         إنسانيغتراب   مجرد ا  إلىالسماء، وينتهي   

 مجرد وثنية تعبد    إلىأي ينتهي   . الوجود واستسالم لقوى وظواهر خارجة عن الذات      

 . قوة مجهولة أو ظناً وهمياً ال يدفع باتجاه أي سلوك عملي

 

 أن يختـار، فمـا      لإلنسان كان السلوك نمطياً يخضع لمحددات سابقة وأنه ليس          إذا

؟ الرساالت السـماوية موجهـة      واألنبياءمن التعاليم السماوية، ولماذا الرسل      الفائدة  

للناس ألنهم يملكون القدرة على التمييز واتخاذ القرار ولهم أن يختاروا بين الكفـر              

 واحدة ولنـزع    أمةفلو شاء اهللا لجعلنا     . ، بين العمل الشرير والعمل الصالح     واإليمان

وهل كان ذلـك    . رفة وتكديس المعرفة وتعميق التجربة    منا تلك القوة التي أهلتنا للمع     
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سيريحنا من الكد والكبد والمعاناة والهم والحزن؟ ربما، لكن دون أن ينتظرنا شيء             

 حـق   وأصحابوهل كان من الممكن أن يكون هناك مسلمون وكفار          . آخر فيما بعد  

 . دة الباطل؟ يبدو أنه ما كان يمكن أن يكون لو كنا أمة واحأصحابيقارعون 

 

إنهـا  .  في الحياة الدنيا اإلنسان والنفس ولسعي    اإلنسانحرية االختيار مالزمة لخلق     

لقد منحنا اهللا القدرة على االختيار وبالتالي منحننا        . ركن أساسي في الثواب والعقاب    

 وبتحديد المسؤولية وااللتزام والتقـوى      قخلللالحق ممنوح بمالزمته    . حق االختيار 

 هذا الحق أو يمنعه عنه إنما يتعـدى         اإلنسانوكل من يحرم    . امةوبالحساب يوم القي  

حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ألنه أوقع نفسه في معصية سيحاسـب                

 والكفر، النشـاط والكسـل،      اإليمانوحرية االختيار هذه شاملة حيث تشمل       . عليها

 بدون عدوان علـى     إنماوالقول والصمت، القعود والحركة، التوكل والتواكل، الخ،        

 .اآلخرين أو سلبهم حرياتهم وحقوقهم

 

الحرية بالنسبة للمؤمن واضحة تماماً وهي تدور ضمن عمل التقوى وقدرته علـى             

 وتعاليمه وضوابطه، وهو مؤمن باختياره      اإلسالمالمؤمن ملتزم بقواعد    . هذا العمل 

س، وااللتزام جـزء ال      دين العدل والقسط بين النا     اإلسالم. هو وملتزم باختياره هو   

فمن التزم بالتعاليم السماوية يكون قد التزم بعدالة        . يتجزأ من النظرة الشاملة للعدالة    

وممارسته للحرية تبقـى    . السماء حتى لو لم تكن لديه شمولية استيعاب هذه العدالة         

وكلمـا  . ضمن الميزان بدون زيغ أو طغيان وبدون إيقاع ظلم ال بنفسه وال بغيـره             

لتزام المؤمن صعد في مراتب التقوى حتى يصبح مساهما بفعالية في بنـاء             تعمق ا 

 . اإلسالمية التي تعتبر السياج الحامي لكل القيم والمعايير اإلسالمية األمة

 

ن المسلمين ليسـوا   أ وسلوكهم، إذ    األشخاصلكن هذه الحرية ال تعني تطابق مفاهيم        

قواعـد تخلـو مـن الحيويـة        مجرد نسخ كربونية أو عقول آلية مبرمجة تخضع ل        
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أنه دين حركة في مجال الفكر والعقـل        .  دين حركة وسعي وتقدم    اإلسالم. والحركة

وفي مجال النشاط االقتصادي والبناء المادي، وفي مجـاالت الـنفس وترويحهـا             

، بـل أن    لإلبـداع أي أن المجال مفتوح     . ، الخ واألدبوسعادتها، وفي مجال العلم     

 اإلنسـان  الذي يعمل على نقل      اإلسالمختراع عبرة عن روح      واالبتكار واال  اإلبداع

ولهذا فتح باب االجتهـاد علـى       .  مراحل متقدمة في مختلف الميادين     إلىباستمرار  

أي أن الحريـة    . اإلسالميةمصراعيه، وكان العلم قاعدة راسخة في بناء الشخصية         

 وضـرورة   ماناإلي هي التي تدفع الشخص نحو تقديم الجديد ضمن قاعدة           اإلسالمية

وبهذا يكون المسلم قدوة لآلخرين ومثـاالً ممـا         . انعكاسها عملياً على أرض الواقع    

 .  في النفوس ويقنع اآلخرين من غير المسلمين بالحقاإلسالميعزز مكانة 

 

 اإلنسـانية  النجاح ألنها تطلق العنان للقـدرات والطاقـات   أمامالحرية تفتح المجال  

أما الكبت والنمطيـة  . واإلنتاجخارج ومداخل للتأثير لتعبر عن نفسها وللبحث عن م    

فيغمان النفس ويعطالن العقل ويقهران القـدرات والطاقـات ويثبطـان العزيمـة             

إنهما وسيلتان فعالتان فـي     . ويجعالن من الشخص أداة غير مبدعة وخاضعة للغير       

الشـعور   ويفقدانه نفسه و   التفكير أو المتخلف غير القادر على العطاء       اإلنسانصنع  

وبالتالي لن يكون مفيداً ال لنفسه وال لغيره، ويصبح عالة على الغير سـواء              . بذاتيته

 .اإلنتاجمن ناحية الفكر أو 

 

علـى  . المسلم مأمور بالتعبير والحديث عن الحق والهدى وقد نُهي عـن الكتمـان            

لتـي  المسلم أن يقرأ ويدرس ويعلّم ويتعلم وأن يكتب وينشر ويجهر بأنواع المعرفة ا  

 في جدلهم التناقضي مـع  موقفهمتخدم الجدل الداخلي والحوار بين المسلمين وتعزز  

وقد . إيمانيا، وحجب المعرفة ليس عمالً      إسالميكبت الحق عمل غير     . أهل الباطل 

أن الذين يكتمون ما أنزلنـا مـن        : " حذر سبحانه وتعالى الذين يكتمون الحق قائالً        

ه للناس فـي الكتـاب أولئـك يلعـنهم اهللا ويلعـنهم              والهدى من بعد ما بينا     تالبينا
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إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به ثمنـاً            :"  وقال   )28(".الالعنون

 النار وال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يـزكيهم          إالقليالً أولئك ما يأكلون في بطونهم       

حق، فما هو مصـير الـذي    إذا كان هذا هو مصير من يكتم ال)29(."ولهم عذاب أليم  

 إسالميايكبت من يعرف الحق ويمنعه من الجهر به؟ ال شك أن ذلك عمل مرفوض               

 . وال يمكن التعايش معه

 

لكن ما هو أمر الشخص الذي يخالف رأيه رأي الحاكم أو الجماعة، هل له حريـة                

التعبير والكالم، وهل تسري عليه قاعدة حرية االختيار؟ سأجيب عن هـذا خـالل              

 .سطور القادمةال

 

من المهم أال يفهم الحديث هنا على أن المسلم في جدل تصادمي مع غيـر المسـلم                 

فكرة الجدل التصادمي تنطبق فقط على مسألة       . األحوالتحت كل الظروف وفي كل      

فهـل مـن    . الحق والباطل لكنها ال تنسحب بالضرورة على مختلف مجاالت الحياة         

ادمي مع غير المسلم حول أسـلوب زراعـي         الممكن أن يدخل المسلم في جدل تص      

 الزراعي؟ وهل من الممكن أن يتصادما عقائـدياً         اإلنتاجحديث من شأنه أن يحسن      

 وال  اإلنسـان المسلم متعاون من أجل خير      . حول ممر جوي للطائرات المدنية؟ الخ     

 فعل ذلك فإنه يكون قد خالف قاعـدة         وإذا. يقف حجر عثرة في وجه التقدم والبناء      

 والـى تبيـان     اإلنسان تقدم   إلى وهي البحث في آيات اهللا التي تقود         أساسية ميةإسال

قـال  . وهذا أصالً أحد أسس ممارسة العقالنيـة      . قدرة اهللا عز وجل وإظهار الحق     

 واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري       واألرضإن في خلق السموات     : " تعالى

 بعـد   األرض السماء من ماء فأحيا بـه        في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من        

موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسـخر بـين السـماء               

  )30(."  آليات لقوم يعقلونواألرض
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 التساؤل حول من هو أكثر عقالنية أهـو المسـلم الـذي ال      إلىحتى أن هذا يقودنا     

 ويكتشـف ويقـدم      أم غير المسلم الذي يبحـث      واألرضيبحث في خلق السموات     

 بالفائدة؟ يبدو بالقطع أن غير المسـلم أكثـر          اإلنسانيةاالختراعات التي تعود على     

، اإلسـالمية كبر قدرة على كشف حقائق الكون، لكن مشكلته، من الناحية           أعقالنية و 

إنما العقالنية أقرب إلى الفكـرة اإلسـالمية مـن          . تبقى في كيفية توظيفه للحقائق    

 .غيابها

 

. األمام إلى اإلسالميةبة لغير المسلم فإن حريته أيضاً مهمة في دفع الفكرة           أما بالنس 

 أجواء الراحة النفسية حتى ال تتطور لديه مواقف معادية          اإلسالمفمن ناحية، يمنحه    

، وتطبق عليه مبادئ العدالة     اإلسالمنفسه وأهله وبيته ومصالحه في حماية       . لإلسالم

وحريته في االختيار مالزمـة أيضـاً       . ون تمييز القضائية كما تطبق على المسلم د     

لقـد  . فهو يفكر ويعقل ويملك قدرة التمييز     . لخلقه ألنه ال يختلف خلقاً عن المسلمين      

منحه اهللا طاقة ال بد أن تجد طريقها نحو التعبير مما يتيح المجال أمـام المسـلمين                 

ما يطرحه غيـر    .  ومتمشية مع الباطل   لإلسالملمقارعة ما يطرح من أفكار مخالفة       

المسلم يفتح آفاق التوسع المعرفي عند المسلمين ويطور قـدراتهم علـى تطـوير              

فبدل أن يكون المسلمون بعيداً عن حلبـة        . أساليبهم في مواجهة الباطل ومن يمثلونه     

الصراع الفكري والميداني والمواجهة، تفتح حرية االختيار أمامهم الباب واسعاً لكي           

الباطل، فيخلقوا المثال والقـدوة ويتطـور أدبهـم المكتـوب           يثبتوا الحق ويدحروا    

والمسموع والمرئي في سبيل إقناع الناس بدين الحق، وفوق ذلك يتطـور عملهـم              

 . الذي يشكل في النهاية الدليل المادي القطعي على التزامهم وجديتهم

 

قنعة المسلم ال يخشى حرية غير المؤمن ألنه هو األقوى وهو الذي يملك الحجة الم             

أما غير المؤمن فحجته ضعيفة حتى لو استطاع إقناع بعض الناس بهـا             . والبرهان

 أوالً، وهذا ما يمنحه الشجاعة والطمأنينـة، وهـو          باإليمانالمسلم مسلح   .  حين إلى
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 مما يمنحه ثقة اآلخرين حتى لو لم يؤمنوا بما          اإلسالمية واألخالقمتمسك بالفضيلة   

ي وراء سراب ويتمسك بأوهام ال يستطيع أن يأتي         أما غير المؤمن فيجر   . يؤمن به 

ولينصـرن اهللا   ." .... والمسلم معه اهللا وال يخشى في الحق لومة الئم          . بأدلة تثبتها 

إن ينصركم اهللا فـال غالـب لكـم وإن          :" وقال   )31(."من ينصره إن اهللا لقوي عزيز     

  )32(."يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون

 

 وإظهـار  األمـور بمعنى أن لغير المسلم حريته التي تتيح المجال أمام المسلم لتنفيذ  

 عمل المسلم على كبت حريته فإنه يحرم الناس مـن االطـالع             وإذاالحقيقة للناس،   

، فضالً عن أن كبـت اآلخـرين        اإليمانعلى طروحات قد تكون هامة في ترسيخ        

 المسلمين في المواجهـة أو تقاعسـهم         ويعبر عن ضعف   اإلسالميخرج عن نطاق    

 الكبـت   أساليب إلىمن يخشى حرية اآلخرين إنما يخشى ضعفه، ومن يلجأ          . عنها

 . اإلقناعوالقهر إنما ال يملك قدرة على 

 

 حرية العقيدة 
 

 ألن ذلك يجب أن     إيمانتقول عائشة عبد الرحمن أن المرء ال يجبر على عقيدة أو            

 دين الحرية،   فاإلسالم )33(. مجرد كالم يتم النطق به     ينبع من القلب والضمير وليس    

 وهي  اإلسالم الذي يرسيه    األولأو حسب قول زينب رضوان بأن الحرية هي المبدأ          

 وتقول بأن لكل شخص الحق في إبداء رأيه عـن           )34(.التخلص من مشاعر العبودية   

ائشة عبـد    والمسألة ال تقف عند حرية إبداء الرأي، بل تقول ع          )35(.أي طريق شاء  

 باآليـة  وتستشهد على ذلك     )36(. يعطي أهل الكتاب حرية التدين     اإلسالمالرحمن أن   

 الذين ظلموا منهم وقولوا     إال بالتي هي أحسن     إالوال تجادلوا أهل الكتاب     " :الكريمة  

 )37(." وإلهنا وإلهكم واحـد ونحـن لـه مسـلمون          إليكمآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل      

 اهللا وال   إال كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبـد         إلىل الكتاب تعالوا    قل يا أه  "  :وباآلية
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نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا، فإن تولوا فقولوا اشـهدوا                

  )38(."ا مسلمونبأنّ

 

 وأن يجادلوا   يشاءون الكتاب أن يختاروا ما      أهلهذا بالنسبة ألهل الكتاب، فهل لغير       

يدتهم؟ ال يوجد في القرآن ما يمنع غير أهل الكتاب من التعبيـر عـن               المسلمين بعق 

 والبراهين كمـا    األدلة تقديم   إلىم عقائدياً، بل أن اهللا سبحانه وتعالى يدعوهم         هأنفس

قل أرأيتم ما تدعون من دون      :" أسلفت سابقاً، ويطلب منهم دعماً لما يدعون، فيقول       

شرك في السموات، ائتوني بكتاب من قبل        أم لهم    األرضاهللا أروني ماذا خلقوا من      

 اإلسالمية وهذا يتمشى تماماً مع القاعدة       )39(." من علم إن كنتم صادقين       ثارةهذا أو أ  

 وتعبر سورة الكافرين عـن      )40(..... "ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي          :"

. يعتقد في أن كل شخص وعبادته وكل واحد يعمل حسب ما            اإلسالميهذا الموقف   

وال أنا عابد ما    . وال أنتم عابدون ما أعبد    . ال أعبد ما تعبدون   . قل يا أيها الكافرون   "

 وقد أنـزل اهللا سـبحانه       )41(".لكم دينكم ولي دين   . وال أنتم عابدون ما أعبد    . عبدتم

وحياً ليطمئن الرسول عليه السالم ويقول بأنه لو شاء اهللا لجمع الناس جميعاً علـى               

قـد نعلـم أنـه      :"  للحزن بسبب موقف يناقض الرسالة السماوية        هدى، وال داعي  

ولقـد  . ليحزنك الذي يقولون، فانهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهللا يجحـدون           

كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصـرنا وال مبـدل               

عراضـهم فـإن    وإن كان كبـر عليـك إ      . لكلمات اهللا ولقد جاءك من نبأ المرسلين      

 أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولـو شـاء اهللا           األرضاستطعت أن تبتغي نفقاً في      

  )42(". لجمعهم على الهدى فال تكونن من الجاهلين

 

ويؤكد القرآن الكريم عبر آيات عدة بأن على الرسول، وبالتالي على حملة الرسالة             

ولو شـاء   :"قال تعالى   . نفسهمن بعده، البالغ، ومن ثم كل شخص يتحمل مسؤولية          

 )43(". كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين        األرضربك آلمن من في     
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 عليـك الـبالغ واهللا بصـير        فإنمـا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا       :" ... وقال  

 إالفإن اعرضوا فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـاً، إن عليـك              :"  وقال   )44(."بالعباد

  )45( "....البالغ

 

. اإلسالميؤيد عدد من الكتاب المسلمين هذه النتيجة ويؤكدون على حرية العقيدة في             

 تضـمن حريـة     اإلسـالم فعلى سبيل المثال، يقول عبد الحميد أبو سليمان أن دولة           

 كذلك هو رأي عبد القـادر       )46(.العقيدة لغير المسلمين وال يكره أحد منهم على دينه        

 أعطى حرية االعتقاد وأن على المسـلمين توجيـه غيـر            ماإلسالعودة القائل بأن    

 أن  اإلسـالمية لكن على صاحب العقيدة     . المسلمين بالحسنى وال إكراه إن لم يقتنعوا      

 )47(.اإلسالمدفاعه هذا ال يعني إرغام اآلخرين على . يدافع باستمرار عن عقيدته

 

 وقدرته  اإلنسانمع خلق    بكيف يتجه الناس عقائدياً ينسجم       اإللهيةعدم تدخل اإلرادة    

 بطاقات وقدرات مميزة وجعله قادراً علـى        اإلنسانفما دام اهللا قد خلق      . على التعلم 

اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وحمله مسؤولية هذا القرار، فإن التدخل يصبح أمراً             

إنما أراد اهللا سبحانه أن يبين للناس طريق الصواب والحق وللـنفس أن             . غير وارد 

 . ر أي طريق تختارتقر

 

 المعاملـة الحسـنة وعـدم    إلىن المسألة ال تقف عند حرية االعتقاد بل تمتد      أحتى  

ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين          :" اآليةإذ تقول   .  لغير المسلمين  اإلساءة

إنمـا  . ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهللا يحب المقسطين           

 اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظـاهروا علـى               ينهاكم

 واآلية هنـا ال تفـرق        )48(." إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون       

المهم أن المسلم   . بين أحد من غير المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم           

 يحمل دعوة الحق يقارع بها      وإنماسلمين،  ال يحمل نوايا عدوانية ضد الناس غير الم       
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 كان غير المسلم ولو كان كافراً غير مجابه للمسلمين وال يعمل علـى              وإذا. الباطل

 أذى بهم فله معاملة حسنة من قبل المسلمين وال يؤخذ عليه في هذه المعاملة               إلحاق

 . عدم إيمانه

 

سـتجارك فـأجره حتـى    وإن أحد من المشركين ا   :" الكريمة   اآليةتؤيد هذا الموقف    

 ال  اإلسالمي الموقف   )49(." يسمع كالم اهللا ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم ال يعلمون          

 مـن هـم خـارج       إلىيقتصر على مشرك أو كافر ضمن دائرة المسلمين بل يمتد           

يـأمر اهللا بـأن ال يحـاَرب        . اإلسالم ديار   إلىالدائرة ويتعرضون لمأزق فيلجئون     

بمعنى أن الكفر ناجم عن جهل وعدم معرفة        . بأنهم ال يعلمون  هؤالء ويعطي تبريراً    

والمسلمون ال يعملون على إرغام من يستجير على قبول عقيدتهم، بل           . بآيات الحق 

 كان هذا هو أمر اهللا،      فإذا. اإلجارةيتركونه ويعاملونه المعاملة الطيبة المتناسبة مع       

م الذي يغفر هـو اهللا سـبحانه        ؟ ث اإليمان على   أحداهل يملك المسلمون أن يرغموا      

 واألرضألم تعلم أن اهللا له ملك السموات        :" قال تعالى   . وليس أي أحد من المسلمين    

  )50(.... "يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 

 

 أو ضمن دائرة المسلمين ليس مرغماً على        اإلسالموالنتيجة أن غير المسلم في ديار       

لى دينه أو معتقداته، وله الحرية في ممارسـة         له الحرية في البقاء ع    . تغيير عقيدته 

 اإلسالموما على المسلمين إال دعوته وتبيان عقيدة        . له دين وللمسلمين دين   . شعائره

 واردة  اإلسـالمية أي أن حرية العقيدة في الـديار        . له، ومجادلته بالتي هي أحسن    

 . وهناك ما يكفي من النصوص لضمانها

 

الرأي الذي يخالف رأي الحاكم أو الجماعة، هـل          عن التساؤل الخاص ب    أجيبوهنا  

 كان لغير المسلم حرية     فإذا. لصاحبه حرية التعبير؟ نعم لهذا الشخص حرية التعبير       

العقيدة واالعتقاد، وحرية خوض الجدل مع المسلمين، أال يكون لمسلم يختلف فـي             
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له ذلـك،   رأيه مع المسلمين أو الحكام حول قضية حرية التعبير عن رأيه؟ بالطبع             

وكل محاولة لقمعه عبارة عن تجاوز لحدود اهللا ومن شـأنها أن تلحـق الضـرر                

 األخبـار  منع   اإلسالم:" وعلى هذا يصبح رأي أحد الكتاب والذي يقول         . بالمسلمين

الكاذبة واآلراء المضللة، وسمح لآلراء الصائبة البناءة المقومة العوجـاج الدولـة            

 إلىحتى أن هذا الكاتب يذهب      . دامه لتبرير القمع   مضلالً ويمكن استخ   )51(" والرعية

 لكن مشكلة هذا الكاتب ومن هو شبيه به أنهـم       )52(. القول بأنه ال توجد حرية عقيدة     

هي األخبار الكاذبة وال اآلراء المضللة، وهو ال يقول ما هـي اآلراء              ال يعرفون ما  

 . الصائبة البناءة

 

ت طائلة هذه التعبيرات الفضفاضة التي      لقد عانى العرب والمسلمون من حكامهم تح      

فالحاكم فسر الكـذب حسـب      . واألحوالتأخذ معاني مختلفة ومتعددة تبعاً للظروف       

مفهومه هو للصدق، وبنى الضالل بناء على ما ظن أنه الحكمة، وبـرر الصـواب               

وما زال عدد من حكام العرب يتحدثون عن        . بطريقة تنسجم مع أفعاله وأقواله، الخ     

 اإلسـالم .  قمعهم للجمـاهير   إجراءاتن وفوضويين عند تبرير مواقفهم أو       غوغائيي

 وإذااً ألمزجة وال هو تحت طائلة التعريفات التي تخدم مصالح الحكام،            عليس خاض 

كان اهللا سبحانه وتعالى قد قال لنا أن هناك كفاراً ومشركين وضالين وأتـاح لهـم                

ألحـد منـا تجـاوز أمـر اهللا         مجال المجادلة وطرح ما عنده من آراء، فهل يحق          

 أراد مسلم أن يجتهد حول حرام أو حالل فإن عليه أن يكـون دقيقـاً                فإذاوتعاليمه؟  

لقد عاش المسلمون قروناً من التخلـف       .   جزافاً  األحكاممتمعناً وحريصاً وأال يطلق     

والجهل تميزت بأفكار غريبة انبثقت أساساً من عادات وتقاليد بالية، وحاول بعـض             

 .باإلسالمين إلصاقها المسلم

 

سلم من دائرة الوصاية الفكرية ويأمره بالتفكر والنظر ويشجعه أن          م ال اإلسالميخرج  

 غير المسـلمين بـأن      إلىبل أن القرآن الكريم توجه      .  والبراهين األدلةيبحث عن   
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لقد أطلق القرآن عنان التفكيـر      . يحاولوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بآية أو بعدة آيات         

حدي الفكري لغير المسلمين فهل يحرم المسلمون من ذلك؟ إن الصاق تعبيرات            والت

 بالحرية الفكرية عبارة عن قتل لهذه الحريـة ومحاولـة لتعريـف             اإلقرارة مع   مقي

عبارات مثـل   . الحرية تعريفاً ضيقاً يتمشى مع وجهة نظر القائم على أمور الناس          

ها للمزاجية والمصالح الشخصـية     البنّاء والصحيح والمعقول قد تخضع في تعريفات      

 كانت فكرة ما بنـاءة      إذامن الذي يقرر فيما     . ية السياسية واالجتماعية الضيقة   ؤوالر

 سـلطة   أحـد أم ال، ومن الذي يحدد االتجاه الصحيح من االتجاه الخطأ؟ وهل يملك             

الهيمنة على تصنيف آراء الناس حسب هواه؟ أم أن الرأي غيـر القـوي وغيـر                

 حقائق يسقط من تلقاء نفسه؟ الرأي الضعيف ال يملك مقومات الصمود            المستند على 

وعندما تكون هنـاك وصـاية فكريـة فـإن          . وال توجد حاجة لوصاية كي يتالشى     

 الرأي اآلخـر ألنهـم بوصـايتهم يحـاولون          أصحاب هم الضعفاء وليس     أصحابها

 والنظام  الهروب من المواجهة الفكرية وتغليف هروبهم بالحصر على الصالح العام         

 . وحبهم للناس

 

 من العبارات المنمقة الفضفاضة التي جـاز تحـت          واألشخاصلقد عانت الشعوب    

قُهرت شعوب وعـذب أشـخاص      . اإلنسانيةمظلتها عمل الكثير من الموبقات بحق       

وقتلوا وهدمت بيوت ويتم أطفال وشُتتت عائالت وسفكت الدماء بحجـة المصـلحة             

 ال يقبـل    اإلسالم. فعة شأن الدولة وما شابهها من حجج       ور األجيالالعامة ومستقبل   

فـتح  . بهذا وال يتساوق معه وال يبرره وغير مستعد لتطويع التعاليم لإلفتاء بتحليله           

 كـان   وإذا الناس ليحدثوا بما عندهم  وبما يرون أنه الصـحيح،            أمام الباب   اإلسالم

 كان هناك نقـد     وإذاهناك فكر هدام فهو فكر من يفرض الوصاية على فكر الناس،            

 . هدام فهو نقد الذي يقف بوجه االنتقاد 
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 أقوى من المنع والكبت ألنها أمة تحمل رسالة حق وهي قادرة على             اإلسالمية األمة

ولهذا . مقارعة الحجة بالحجة، وإن فشلت فإن اهللا ناصرها ألنها المدافعة عن الحق           

 اآلراء الحية هي التـي تفنـد        األمة.  رأياً أو قوالً أو كتاباً أو مقاالً       األمةال تخشى   

 الخاويـة   األمـم فقـط   . والحجج وتقدم للناس الرأي المستند على معرفـة وعلـم         

 قمع اآلراء ومنعها وسن القوانين لمحاكمة القائلين        إلىوالحكومات الظالمة التي تلجأ     

هذه أعمال الضعفاء الذين يرتجفون خوفاً علـى كراسـي حكمهـم أو علـى               . بها

المسلمون يفسحون المجال ألن في حرية الرأي فرصتهم لتقديم         . الدنيويةمصالحهم  

أدلتهم وبراهينهم ودحض الباطل، وإذا كان من بين المسلمين من يرى عكس ذلـك              

 . اإلنسان حيال تحرير اإلسالمفإن ذلك رأي خاص ال يعبر عن موقف 

 

ل لدى أصـحابه     يمنحها فرصة الرد عليه والعم     وإنما األمةالرأي الضال ال يضير     

والرأي الضال يعبر أصالً عـن رفـض        .  من خالل الحجة   اإلسالميةلقبول الدعوة   

 إلـى  اإلسالمية األمةفهل تدفعه   . الحرية ألن صاحبه يقبل بعبودية غير عبودية اهللا       

زاوية من القهر بحيث يمعن في قبوله لالستعباد أم من واجبها أن تأخذ بيـده نحـو                

 .  هذه المسألة تفصيالً فيما بعد إلىود  حال سأعأيةالحرية؟ على 

 

 المبادرة الشخصية 

 

بما أن المسؤولية شخصية وكل واحد يتحمل مسؤولية أعماله، ومنح كـل شـخص              

القوى التي تؤهله للتمييز واالختيار فقد فُتح المجال أمام المبادرات الشخصية التـي             

 التـي مـن     باألعمال  ويقوم األموريستطيع من خاللها كل شخص أن يجتهد ويدبر         

شأنها أن ترفع درجة التقوى لديه وتحسن من وضعه المـادي الشخصـي وتسـمو               

الباب مفتوح للقيام بمختلف الجهود والنشـاطات التـي ترتقـي           . بطاقاته اإللتزامية 

وحسب العمل يكون أجـر المـرء       . بالمرء دون أن يخترق قواعد االلتزام والتقوى      
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ل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمـالهم وهـم ال          ولك:" قال تعالى   . وتكون درجته 

 )54(."ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملـون         :" وقال  ) 53(." يظلمون

 . ورفع اهللا الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات

 

 أي  إلىالمسلم بالطبع ال يبادر     .  أي نشاط يشاء   إلى المرء أن يبادر     بإمكانلكن هل   

ضمن . اآلخرة الفوز العظيم في الحياة      إلىعاليم السماوية ألنه ينظر     شيء يخالف الت  

لكن غير المسلم غير متقيد بتعاليم السماء، لكنـه         .  يتخذ المسلم مبادراته   اإلطارهذا  

 األمة، فهو يعرف أن هناك تشريعات وقوانين تحكم         اإلسالمية األمةإن عاش ضمن    

فحرية المرء في المبادرة ضمن حيز      . وال بد أن يلتزم بها حتى ال يسيء لألمة ككل         

شخصي أو ضمن مجموعة غير ملتزمة بقواعد تختلف عـن تلـك التـي يمكـن                

لألمة التزاماتها ورؤيتها، وأي تغيير في ضوابطها وأنظمتها        . ممارستها ضمن أمة  

ينجم عن تفاعل اآلراء واالجتهاد، وعلى كل شخص أن يلتزم دون أن يفقد حقه في               

 .الجدل والحوار النقاش واستمرار 

 

هي أهم ما يبرز عند مناقشة مسـألة المبـادرة الشخصـية            االقتصادية  لعل القضية   

مع هذه القضية وفي التالزم معها      . غلب المراجع المبادرة الفردية     أوالتي تسمى في    

تأخذ المبادرة الشخصية أهميتها الخاصة فـي هـذه         . تظهر مسألة الملكية الخاصة     

ن كونها أحد الركائز األساسية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي          المرحلة التاريخية م  

والذي يعتبر أكثر نظام اقتصادي شيوعا في العالم اآلن وأكثرها فعالية في تحقيـق              

يعزى النمـو فـي   . نمو اقتصادي سواء على المستوى القومي أو الدخل الشخصي      

رة الفردية التـي تتضـمن       طريقة عمل النظام التي تعتمد المباد      إلىأغلب األحيان   

 علـى   إيجاباالحوافز الالزمة لتنشيط الفرد الذي يعمل من أجل صالحه مما ينعكس            

وحيث أن هذه قضية أساسية تدخل ضمن قيم الحرية التي تلقـي            . المصلحة العامة   

 اإلجابـات   بإعطاء أيضا فإن اإلسالم مطالب     ،بثقلها على ساحة العالقات اإلنسانية      



 155

 األقل تبيان موقفه مـن المبـادرة الشخصـية علـى المسـتوى              حولها ، أو على   

 .االقتصادي

 

 قضية المسؤولية في اإلسالم والتي تفترض حرية اإلنسان الشخصـية           إلىإذا عدنا   

 نستنتج أن برمجة حياة اإلنسان ونشاطاته من قبل شخص آخر أو جماعـة أو               فإننا

 عن عمله وسيحاسب عليـه       القائل بأن اإلنسان مسؤول    االعتباردولة يخالف تماما    

وإذا تمت برمجة حياة اإلنسان فإنه يفقد حريته لصالح جهة خارجيـة            . يوم القيامة   

هذا . تفرض سيطرتها عليه وتجبره على القيام بتلك األعمال التي يحددها البرنامج            

 نحو انتزاع حريته ، لكنه في نفس الوقـت ال      مسئوليته اإلنسان من    ال يحرر بالطبع  

و المناسب الذي يفترض اإلسالم وجوده لكي يكون المرء مسؤوال عن كل            يوفر الج 

البرمجة هي ليست من اإلسالم وال تفسح المجال لقيـام          . ما يصدر عنه من أفعال      

في ظل هذا الوضع تتوجه جهود اإلنسان نحو البحث عـن           . حياة إسالمية صحيحة    

لسماوية التـي تقـيم حيـاة       مخارج لتحقيق الحرية بدل التركيز على تنفيذ التعاليم ا        

 لإلنسان غير مقبولة إسالميا مـن هـذا         االقتصاديةأي أن برمجة الحياة     . إسالمية  

 .المنظار 

 

يتطلب اإلسالم التقوى وهي تشمل األمانة في البيع والشراء واإلنفاق في سـبيل اهللا              

 وهل من الممكن ممارسة هذه الفضائل في ظل البرمجة        . وإيتاء الزكاة والصدقات    

 والتي تحد في الغالب من النشاطات الشخصية التي تمايز بين األشخاص            االقتصادية

وتعمل على إقامة قوالب شخصية تقترب من التماثل؟ تقتضي ممارسـة الفضـيلة             

أجواء يمكن من خاللها ممارستها ، والفضيلة بحد ذاتها ممارسة شخصية تتم مـن              

 في غياب الحـوافز ، يصـعب        بمعنى أنه ال يمكن أداؤها    . خالل حوافز شخصية    

التفريق بين فاضل وغير فاضل في غياب الممارسة التي تعتبـر المحـك العملـي               
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 فأين هي مراتب التقوى ، وكيف يمكن أن يصعد اإلنسان بالتزامـه نحـو               .للتمييز  

 قضاياه الشخصية والعامة ؟ 

 

ـ   نعم اهللا فضال عن أن اإلسالم قدر العمل وحض عليه وأمر الناس بالسعي والتمتع ب

ولذلك ال يتسـاوى مـن      . وعلى قدر العمل والجهد والتعب يجني اإلنسان        . عليهم  

ستوي من يتعلم مع من يفضل البقـاء        ييجتهد ويكد مع المتواكل والكسول ، كما ال         

برمجة . الناس يختلفون بطموحاتهم وطرق تفكيرهم وتطلعاتهم وآمالهم        . في الجهل   

 فتكافئ الكسول والخامل واليائس وتعاقب النشيط       تاالختالفاحياتهم تقضي على هذه     

والطموح ، وتؤثر سلبيا وبشكل حاد على الدوافع الشخصية نحو البناء والتقدم ممـا              

لهذا ال يقبل اإلسالم تقييد حريـة       . يلحق أضرارا بالغة بالمجتمع أو األمة أو الدولة         

 نجاحـات علـى     الشخص وسلبه إرادته حتى ال تكون هناك حيلولة أمامه لتحقيـق          

 .المستويين الشخصي والعام 

 

لكن يجب أال ننسى أن مبادئ التقوى تتطلب عينا تسهر على المصلحة الشخصـية              

المؤمن يقوم بالعمل وفي ذهنه معيـار       . والعين الثانية تتطلع نحو المصلحة العامة       

 عن  أعماله ال تنفصل  . األجر ألن هدفه النهائي هو تحقيق الفوز العظيم في اآلخرة           

 إلـى التقوى ، ويعمل دائما على االلتزام بطاعة اهللا وأوامره حتى ال يتحول عملـه               

 لـيس   االقتصاديأي أن عمل المسلم     .  تمتع بنعم دنيوية مؤقتة      إلىغثاء يؤدي فقط    

 تحسـن   إلىإنه يؤدي   . وليس لإلنسان  ، استغالليا بحتا ، وإنما هو استغالل للموارد      

 فـي   االعتـدال الل بقواعـد    خ وإنما دون اإل   أيضاس   له وللنا  االقتصاديةاألوضاع  

يلتزم المسلم بالمعايير اإلسالمية التي من شأنها رعاية المسلم واألمـة            . االستغالل

حسب الزمان والمكـان ،     " المعقولة" األمثل للموارد وإعطاء األجور      االستغاللمثل  

يوفرها اإلسـالم   أي أن هناك حوافز دنيوية      . والمساهمة في محاصرة الفقر ، الخ       

وحوافز أخروية ، وهي تتفاعل معا بطريقة ال يهمل المسلم دنياه وال يغمض عينيه              
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 آلخرتك كأنك تموت  واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا      اعمل" أو كما قيل    . عن آخرته   

إنها عملية توازن بين الدين والدنيا ، بين المسلم واألمة ، بـين المصـلحة               " . غدا  

يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات مـا         :" قال تعالى   . العامة  الخاصة والمصلحة   

يا أيها الذين آمنوا    : " وقال) 55(". أحل اهللا لكم ، وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين            

 التـنعم  ارتـبط ) 56(". كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون      

والـذين فـي     "  : أيضا بقـول اهللا    وارتبط. عبادة  والتمتع بعدم العدوان والشكر وال    

والذين يكنزون الذهب   "... :     وبقوله  ) 57(". أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم      

 .)58(".والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم

 

يغفل بعض الكتاب المسلمين هذا التوازن ويدفعون األمور باتجاه ما يسميه بعضهم            

فإن اإلسالم يعتمـد علـى       : " أحدهمفمثال يقول   . بالفردية حتى تبدو وكأنها مطلقة    

وتقوم الدولـة   . الكيان الفردي وعلى الفرد في تحقيق المصالح االجتماعية والعامة          

وأما النظم الجماعية الحديثة فتحقق أهدافها      ... أصال بدور إجبار األفراد على ذلك       

ال يوضح الكاتب كيـف تقـوم       ) 59(" .لكيات التعاونية   الموبأداة جماعية هي الدولة     

المهم أن الشخص ال ينفصل عن الناس       . الدولة على إجبار الشخص ألن يكون فرديا      

 ، وال يستطيع أن يشق طريقه الخـاص         بداية الكتاب وذلك كما أوضحت في     . قا  لْخ

 ينسجم مع   ء كان اجتماعيا أو اقتصاديا    االتنظيم اإلسالمي سو  . بمعزل عن اآلخرين    

النظام الكوني ومع النظام الخلقي لإلنسان الذي صهر معا قوى مختلفة موجودة في             

 .اإلنسان وعمل على تفاعلها بتوازن 

 

إقامة أو  لكن هل يلغي حرص اإلسالم على المبادرة الشخصية الملكية العامة نهائيا            

 هـم يحرصـون     األمة مسؤولة عن أبنائها وهي تعينهم كما      . تعاونيات ؟ بالطبع ال     

عليها ، ومن خالل الدولة تقوم مؤسسات ترعى مصالح الناس المختلفـة الصـحية              

لألمة وظائف كما للمسلم وظائف ، وقـد تجـد          .  ، الخ    االقتصاديةمنها والتعليمية   
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.  بعضها أو إلغـاء بعضـها      استحداثاألمة أن من صالحها إقامة مؤسسات عامة ،         

هذا هـو   . رة وعلى مصلحة المسلمين عامة      لكن المهم أن تحرص على مبدأ المباد      

 على األمة أمة وسطا ملتزمة      ي أو الطغيان ، فيبق    غالتوازن الذي ال يدفع باتجاه الزي     

 . بما قال اهللا فيها بأنها خير أمة أخرجت للناس 

 

تقع المبادرة الشخصية ضمن دائرة الحرية الشخصية التي تمايز بين شخص وآخر،            

أي أن من حرية    . لها الشخص في رقيه في مراتب التقوى        وهي الحرية التي يستعم   

 االجتماعيـة اإلنسان الشخصية إسـالميا أن يعمـل حسـب متطلبـات التقـوى              

واالستنهاضية ، وهي ممارسة تقع ضمن التعبير الطبيعي عن اإلنسان من حيث أنه             

فعندما يراعي الشخص الصالح العام في مبادراته الشخصـية         . بالطبيعة ليس فردا    

وما دام هدف المسـلم     .  يكون منسجما معها   وإنمافإنه ال يضحي بحريته الشخصية      

هو تحقيق الفوز العظيم فإن مبادراته الشخصية التي تراعي مختلف مستويات العمل            

 الشخص أال يعير انتباها ألي مصـلحة سـوى          بإمكان.  الهدف   إلىؤدي  تهي التي   

 ليس حراً ألنه    اإلسالميةكنه من الناحية     أن يقول بأن هذه حريته ، ل       وبإمكانهأنانيته  

يحاول أن يعيش بتناقض مع المقومات الخلقية لالجتماع اإلنساني ، وألنـه يعـيش              

أنه يقع بذلك أسيرا لتمرده على الطبيعة التـي فطـر عليهـا     . أنانيتهتحت عبودية  

ات التـي   وعبدا لشهواته التي تسلم قواه العقلية لقوى تقييد حركته و بالتالي المبادر           

 .يصر على أنها جزء من حريته 

 

 اإلرهاب الفكري

 

 ، إال أننـا     على الرغم من أن مصطلح اإلرهاب الفكري غربيي ولـيس إسـالمياً           

. ستعمل هذه الكلمة للداللة على ما يعنيه الغرب بها          يفاإلسالم ال   . نستعمله تجاوزا   

لكـن باختصـار ،     .  بحث ونقاش طويل ال مجال له هنا         إلى بحاجة المسألةطبعا  
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 األعـداء ،    مواجهـة  مسألة إرهاب العدو على أنها قوة ردع في          إلىينظر اإلسالم   

ال ينظر اإلسـالم    . وليس قوة تخويف من أجل إجبار الناس على التظاهر باإلسالم           

 األمر على أنه محاولة لقهر الناس العاديين أو كبت األشخاص وإنما إظهار قوة              إلى

أما قهر األشخاص والضغط علـيهم      . صبون المسلمين العداء    اإلسالم أمام أناس ينا   

 لهم وما شابه ذلك مـن وسـائل         الرشاوىبوسائل رزقهم أو غسل أدمغتهم أو تقديم        

وعليه فإن طرح المسـألة هنـا ال        . قهرية ، فإن اإلسالم ال يتعامل بها و ال يقرها           

ايـة النقـاش حسـب      يعني أن اإلسالم يقر بالتعبير ويأخذ به ، وإنما يطرح فقط لغ           

 . المفهوم الذي يروج له اآلن خاصة في األوساط الغربية 

 

نستطيع أن نستنتج مما سبق موقف اإلسالم من قضية عامة تؤثر على األشـخاص              

يقع الكثير من النـاس     . والجماعات في مختلف أنحاء العالم وهي اإلرهاب الفكري         

تعبير عن آرائهم ومواقفهم    تحت ضغط اإلرهاب الفكري بحيث يحول بينهم وبين ال        

 . ويعمل على إخضاعهم لوجهة نظر معينة أو الصمت حول مسائل محددة

 

يختلف المحللون والسياسيون حول تعريف هذا النوع من اإلرهاب لكـنهم يتفقـون             

على أنه نوع من التهديد باستعمال العنف أو الحرمان من الوظيفة أو التأثير سـلبا               

 الشخصي بصورة عامة بهدف الحيلولة دون التعبيـر         على مصدر الرزق أو األمن    

تتعـدد أشـكال التهديـد      . عن رأي أو موقف أو تأييد أو معارضة رأي أو موقف            

وتتنوع ، وقد تكون مستترة أو صريحة وقد تصدر عن حكومـات أو أحـزاب أو                

المهم أن يشعر المرء أنه تحت ضغط من أي نـوع كـان             . أشخاص أو جماعات    

 في التعبير عما يجول في خاطره من أفكار ويضعه تحت شـعور             يمنعه من حريته  

وبهذا يعيش المرء حبيس أفكاره وآرائه التي تعبـر  . التهديد فيما إذا عبر عن نفسه      

بل قعن قراءته للواقع الذي يعيشه مما يجعل من نفسه رقيبا على ذاته ومحاسبا لها               
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 يتخذها اإلنسـان    أن يمكن   أنه موقف من أبشع المواقف التي     . أن يحاسبه اآلخرون    

 . ضد نفسه 

 

هذا اإلرهاب خطير جدا وقد يكون أخطر من ذلك اإلرهاب الجسدي الذي تتحـدث              

أنه يعمل على عرقلة النشاط الفكري والتفاعل        . االتهاماتعنه الدول وتتبادل حوله     

وهذا إرهـاب   . ويعمل على توجيه المفكرين نحو قناة معينة أو طريق فكري محدد            

 ويمارس في كثير من األحيان تحت شعارات الحريـة          األرضر في كل بقاع     منتش

والمصلحة العامة وما شابه ذلك ، ومن شأنه أن يؤثر بطريقة سلبية علـى تحقيـق                

ة التي يمتلك معها اإلنسان نفسه ، ويدفعه نحو حالة          يالذات والشعور بالحرية الحقيق   

ومـن  . لـى أداة بأيـدي الغيـر         تفقده نفسه وشعوره بذاته وتحوله إ      االغترابمن  

 زعزعـة   إلى تراكم الشعور بالضغط والوعي به مما يؤدي         إلىالمحتمل أن يؤدي    

.  صراع يلحق األضرار بالجميع      إلى في المجتمع أو الدولة مما قد ينتهي         االستقرار

 عواقب وخيمة علـى     إلىفقد تعلمنا من التاريخ أن محاوالت إفقاد المرء ذاته أدت           

 .كبوت الكابت والم

 

من الواضح أن اإلسالم ال يؤمن باإلرهاب الفكري كوسيلة لسيادة اإلسـالم ألنـه               

 ال يؤمن بكبت حرية اإلنسان وال بإجباره على اعتناق اإلسالم ، وال يطلـب               الًأص

وقد أوضح القرآن الكريم عبر مخاطبة الرسول عليه السـالم          . منه أن يكون منافقا     

لحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن         سبيل ربك با   إلىأدع  : "قائال  

لم يطلب سبحانه من    ) 60(". ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين           

و المثالب لمن ال يريـدون      " المقالب"رسوله أن يستعمل التهديد أو يتآمر أو يحضر         

إنما ليس تصادميا،    هداية الناس هو جدل و     إلىالسبيل  . ليه وتلبية الدعوة    إ االستماع

بل جدل يعتمد على الحكمة والموعظة ألن هدفه هو إقناع الناس وليس تخويفهم أو              

وقد أكد القـرآن هـذا      .  التظاهر باإليمان    إلى قلوبهم مما يدفعهم     إلىإدخال الرعب   
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فبما رحمـة مـن اهللا      :"التوجه اإلسالمي في تعامل الرسول مع المسلمين حيث قال          

ظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واسـتغفر لهـم            لنت لهم ولو كنت ف    

 اللـين واللطـف     نهـج يضع القرآن بهذا نهجا هـو       ) 61(...." وشاورهم في األمر    

أما النهج المتنـاقض    . النهج الصحيح الذي يجمع الناس      هو  واحترام الغير ألن هذا     

ضدهم القهـر    حين ، وإذا توفرت الفرص للناس الذين يمارس          إلىفقد يبدو ناجحا    

والمسلمون ملزمـون   . واإلهاب فإنهم سرعان ما يقلبون األمور وتتدهور األوضاع         

بهذا األمر وهم يرتبون أوضاعهم دون أن يفسحوا المجال لقهر ينفجر في وجوههم             

 .أو تآمر قد يجمع األعداء ضدهم 

 

    لى قـال تعـا   . هذا التوجه اإلسالمي واضحا أيضا في التعامل مع أهل الكتاب           دا  ب

 اهللا وال نشرك به     إال كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد        إلىقل يا أهل الكتاب تعالوا      : "

ـ                  ا شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنّ

لم يهدد القرآن ولم يتوعد ولم يرعب ، واللغة هي لغة دعوة وليست             ) 62(". مسلمون

ام هناك مجال للحوار والجدل بدون عسكرة وجمع قـوى فـي            ما د . لغة عضالت   

مواجهة المسلمين فإن األمر يبقى ضمن معايير الحرية التي تحـافظ علـى حريـة               

وال تجادلوا أهل الكتـاب     "  :وفي التأكيد على ذلك قال تعالى       .  لكل إنسان    االختيار

زل إلينا وأنزل إلـيكم     إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أن           

 واضح هنا أن الخروج عـن الجـدل         )63(". وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون       

بالتي هي أحسن مرتبط بالظلم الذي يمارسه أهل الكتـاب ولـيس بالـدين الـذي                

والظلم في اإلسالم ال يواَجه بالدسائس والمؤامرات والكبت والقهر وإنما          . ينتهجونه

  ل دون وجود معسكر خفي داخل صفوف المسـلمين ويعمـل           ن يحو يواَجه بردع بي

 . على هالك األمة 
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 .لهذا كان اإلسالم شديداً جداً على المنافقين الذين يظهرون اإلسالم ويخفون العداء             

لو "  :وقد أوضح سبحانه خطر هؤالء على المسلمين في قوله حول خروجهم للقتال             

 خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سـماعون       خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا      

 لي وال   ائذنومنهم من يقول    "  : وتابع سبحانه قائال     )64(". لهم واهللا عليم بالظالمين     

إن تصبك حسنة تسـؤهم     . تفتني أال في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين          

) 65(." وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولـوا وهـم فرحـون              

حسـبهم  هـي   وعد اهللا المنافقين والمنفقات والكفار نار جهنم خالدين فيهـا           : "ولهذا

 . واآليات حول المنافقين كثيرة ) 66(". ولعنهم اهللا ولهم عذاب مقيم 

 

من هذا نستدل أن اإلسالم ليس فقط ضد اإلرهاب الفكري حرصـاً علـى حريـة                

 ومحافظـة   أيضاألمة اإلسالمية    ، وإنما حرصاً على تماسك ا      االختياراإلنسان في   

فاإلرهاب الفكري يولد أعداء يجدون في العمل السري بديال لما حرموا           . على أمنها   

من خالل نشـاطاتهم ، قـد       . منه وهو التعبير علناً وبوضوح عن آرائهم ومواقفهم         

يفتن المقهورون بعض المسلمين وقد يؤثرون على توجهاتهم وآرائهم واسـتعداداتهم    

عن األمة ، بينما وجود اآلراء المتعددة يتيح المجال أمام المسلمين لمناقشتها            للدفاع  

  اإلسالم ينهج نهـج      .علنا وتنفيذها وتقديم الحجج ضدها مما لذلك من وقع إقناعي         

ولذلك فـإن اإلرهـاب الفكـري       . اإلقناع وليس اإلجبار والقمع والتهديد والوعيد       

سه ، ومن واجـب المسـلمين أن        مرفوض من حيث أتى وبغض النظر عمن يمار       

يثبتوا التعامل الحسن والحكمة والموعظة كنهج بين األشـخاص وبـين الشـعوب             

 .واألمم

 

اإلسالم ال يقف ضد اإلنسان وال يضعه في موقف يقف فيه ضد نفسه ويمارس فيه               

هذا موقف يميز اإلسالم عن أنظمة حكم كثيـرة         . القمع الذاتي والتستر على آرائه      

عي محاربة اإلرهاب الفكري، لكن ذلك اإلرهاب الذي يمارسه اآلخرون          منها من يد  
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كثيرة هي األنظمة التي تقيس األمور بمقاييس متعددة وذلك حسـب الحالـة             . فقط  

وحسب الجهة المعنية بحيث أن ما يشكل بالنسبة لها إرهابا في حالة معينة ال يشكل               

إرهابية بالنسبة لجهة معينة    إرهابا في حالة أخرى ، وأن ما يمكن وصفه بممارسة           

لإلسالم مقياس واضح ينطبق على الجميـع       . ال يشكل إرهابا بالنسبة لجهة أخرى       

ما ينطبق على موقف ينطبق على كل المواقف ،         . بدون تحيز أو مواربة أو خداع       

 .وما ينطبق على جهة ينطبق على كل الجهات 
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