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  :لقد كان للجماعات اإلسالمية تأثير كبير في العالم اإلسالمي

فقد بعثت األمل في قلوب المؤمنين بإمكانية إعادة الحياة اإلسالمية الشاملة، بعد أن ظـّن  
وقّدمت هذه الحركـات  . أنهم اجتثّوا اإلسالم من جذوره –على مختلف مشاربهم  –أعداء اهللا 
 –روحياً وفكرياً وجسدياً  –الشباب المسلم الدعاة إلى اهللا، بعد تربيتهم على اإلسالم نماذج من 

فزادوا من ثقـة  … وهم يحملون أرفع الدرجات العلمية، ويختّصون في مختلف العلوم الكونية 
  .الناس باإلسالم، ومن صالحيته وقدرته على بناء النفوس والجماعات

  
المي من فهم يستحيي منه أبناؤه، إلى حاكم يحكم علـى  ونقلت هذه الجماعات الفكر اإلس

وتحّرروا من الهزيمة الروحية والفكرية أمـام الهجـوم   … جميع األفكار والنظريات األخرى 
  .… االستشراقي اليهودي الصليبي الوثني الشيوعي الماكر 

  
المهضومة وأحيت هذه الجماعات مبدأ الجهاد في سبيل اهللا، ونّبهت الجماهير إلى حقوقها 

  .وكرامتها المسلوبة
  

فشعر الكفر في كل مكان بأنه … ونّبهت هذه الحركات الدول الكبرى إلى خطر اإلسالم 
وهذا هو سّر الضربات الوحشية التي تكال لطالئـع البعـث اإلسـالمي،    … أصبح في خطر 

بشـتى  على الحركات اإلسالمية  –بمختلف أنواعهم  –والحرب الضروس التي يشنّها األعداء 
إلقامة حجاب كثيف بين الجماهير وبين الدعوة اإلسالمية، لـئال تقـوم للخالفـة    … الوسائل 

  .اإلسالمية قائمة
  

 –صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    –حقاً لقد كان أفراد من هذه الجماعات أتباع رسول اهللا 
فكرة وعقيدة (:  -كما قال أحد رّوادهم  –ألنهم … وحملة رايته من بعده، والمبشّرين بدعوته 

وال … ونظام ومنهاج، ال يحده موضع وال يقّيده جنس، وال يقف دونه حـاجز جغرافـي   … 
ألنه نظام رّب العالمين، ومنهـاج رسـوله   … ينتهي بأمر حتى يرث اهللا األرض ومن عليها 

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(األمين 
  



  

صفاً واحداً أمـام العـدّو   أن تقف : إّن الواجب على حركات البعث اإلسالمي المعاصرة
بل عليها أن تكـون  ! وأال تكون كالقنوات الصغيرة التي تخرج من النّهر فتضعفه… المشترك

  !!وفائدة للناس والحيوان والنبات… فتزيده قوة واندفاعاً : روافد تصّب في النهر ا لكبير
  

  : -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –قال رسوله اهللا 
هل السموات واألرض حتى النملة في ُجْحرها وحتى الحـوت فـي   إّن اهللا ومالئكته وأ"

  .)١("البحر ليصلّون على معلم الناس الخير
  

إّن على هذه الجماعات أن تتّحد، وأن تبذل أقصى ما تملك في سبيل إعادة هذه األّمة إلى 
  !دينها، وأال تضّيع جزءاً من وقتها وجهدها في محاربة بعضها بعضا

  
فاجتهد ! وحان وقت الصالة ولم يعرفوا اتجاه القبلة… كانوا في صحراء لو أّن أناساً * 

واالقتناع … بعد التحّري  –كّل واحد منهم بشأن القبلة، وصلّى كّل منهم حيث أّدى به اجتهاده 
وكّل مصـيب بـإذن   … وكّل مجتهد (فإّن صالتهم صحيحة،  –النّفسي أّن القبلة حيث صلّى 

فالواجـب  … واجهوا وحشاً مفترساً أو لّصاً أو شّبت النيران بقـربهم  ولو أنّهم بعد ذلك ). اهللا
أن يتّحدوا جميعاً، وأّن يقفوا صفاً واحداً تجاه الخطر الداهم، لينجوا جميعـاً، وأّن  : يحتّم عليهم

وال يحقّ لهم أن يختلفوا أو يتالومـوا،  … يقفوا صفّاً واحد تجاه الخطر الداهم، لينجوا جميعاً 
  .على الخطر وتحقيق الهدف قبل القضاء

  
فمنها من يجتهد فيصـيب  … وهكذا فإّن لكل جماعة تصّوروا معّيناً في الدعوة إلى اهللا 

ومنها من يجتهد … % ١٠أو % ٥٠أو % ٧٠أو % ٩٠أو % ١٠٠سواء كانت اإلصابة … 
به فمن كان يرجو لقاء ر: "إْن صّح العمل وخلصت النية  -بإذن اهللا  –والكل مأجور ! فيخطئ

  ).١١٠: الكهف" (فليعمل عمالً صالحاً وال يشرْك بعبادة ربه أحدا
  

في كيفية إعـادة المسـلمين    –الموجودة على الساحة  –لقد اختلفت الجماعات اإلسالمية 
  .إلى حظيرة اإلسالم، وإقامة الخالفة اإلسالمية من جديد

  

                                                           
  .١/٣٤٨الفتح الكبير : أنظر النبهاني . رواه الترمذي) ١(



  

هو فـي  : الخالص أّن طريق –بغّض النّظر عن األسماء والمسّميات  –فمنها من رأت 
  .ثم في التربية بعد ذلك –تصفية العقيدة من الشوائب، والعبادة من البدع  –التصفية 
  

ولـو عـن طريـق     –أّن الحّل كامن في تسلّم السلطة من أيدي الطغاة : ومنها من رأت
إلى أّن الحّل الصـحيح هـو   : ومنها من ذهبت. ثم فرض اإلسالم بقّوة السلطان –االنقالبات 

ية الروحية الطويلة، عن طريق تزكية النفس ومجاهدتها وإلزامها الجاّدة، وعدم التـدخّل  الترب
  .في السياسة واالكتفاء بالكياسة

  
وعظ الجمـاهير وتبلـيغهم ديـن اهللا،    : إلى أّن طريق التربية األمثل: ومنها من ذهبت

  .بالحكمة والموعظة الحسنة
  

  .سواد المسلمين إلى العزلة عن الناس وتكفير: ومنها من ذهبت
أّن التربية ال تكون إال باإليمان العميـق، والتكـوين الـدقيق والعمـل     : ومنها من رأت

  .المتواصل، والخطوات التدريجية
  

ومنها من ركّز علـى الناحيـة   … من ركّز على الجانب الروحي : ومن هذه الجماعات
األسماء والصفات، واالبتعاد وخاّصة توحيد  –ومنها من ركّز على الناحية العقدية … الفكرية 

ومنها من أخذ حظّاً مـن  . ومنها من ركّز على جانب الفكر والجسد…  -عن الشرك والبدع 
  .كّل هذه الجوانب

  
أّن أياً من الجماعات اإلسالمية المعاصرة لم تتـوفر فيهـا    –وقد أكون مخطئاً  –وأظّن 

ان بعض هذه الجماعات قد تحقّقـت  وإن ك! جميع الشروط المطلوبة للجماعة اإلسالمية المثلى
  .فيها غالبية الشروط المطلوبة، والبعض اآلخر قد اتّصف ببعض هذه الشروط


