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 مقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسل هللا، وعلى خاتمهم محمدد ندع عبدد 

 هللا، وعلى آله وصحبه ومع اتبع هداه.

 : أما نعد

المعروفدة أ  أادارب نالاتاندة فدي  «الشدر  األوسد »فقد طلبت إلّي جريدة 

« مصددير األصددولية»حددون  (هدد 1417)ملددف فتحتدده موددر أون رمةددا  سددوة 

 .«لية اإلسالميةاألصو»: ويعوو  نها

وكوددت متددر  يا فددي لبددون نلددض، ولاددع نعددق اإلخددوة الددريع لددر وا مقددا   

الملف فزعوا موها، ومع كثير مما كتب فيها، وألحوا علّي أ  أسهم فيهدا، حتدى 

 عع هره الساحة.« تيار الوسطية»يحدث التواز  المطلوب، وحتى   يغيب 

إلدى الاريددة نهدره الصدحا ف، ا سدتاانة لهدم، فبعثدت  عولهرا لم أجد ندداا مد

رسدا ل تراديد »التي أضعها اآل  ني يدي القدار  الادريم، لتصددر فدي سلسدلة 

عسددى أ  تسددهم فددي تصددحي، األفهددام، ومطددار ة األوهددام، و فددع « الصددحوة

الشددبها ، ور  األناطيددل والماتريددا ، عددع اإلسددالم و عوتدده وصددحوته أمتدده، 

 وما أغزرها، وأوفرها اليوم!

مع زيورخ في سويسرا الصددي  البحاةدة األسدتان ةاندت عيدد،  ولد نعث إليّ 

فددي إطددال  كلمددة « الغددرنييع»أنددي جاريددت القددوم : يعتددب علددي عتبيددا اددديديا

، مدع مدا لهدرا المددلون ةعلى ظاهرة اإلحيدا  اإلسدالمي المعاصدر« األصولية»

...  «متخلدف -مادرم  –إرهداني »عودهم مع مدلون نغيق، فاألصدولي يعودي 

 لخ.إ

أفةددل التعبيددر عددع الإلاهرةاإلسددالمية نا سددم  نكددر  فددي نحثددي أندديولددد 
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التددي ألاددت كتبيددا عدددة، وألقيددت « الصددحوة» الحبيددب إلددّي، األةيددر لدددّي، وهددو

محاضرا  أكثر، لترايدها وتسديدها، وا نتقان نها مدع مرحلدة المراهقدة إلدى 

ث، مرحلة الراد، ولاوي استخدمت هره الالمة ألسباب نكرتها فدي أصدل البحد

ا عع الوالع.  والصحوة أصد  تعبيري

 : هرا ولد ر    على األخ الاريم ةانت عيد رسالة جا  فيها

أحترم وجهدة نإلدرب، وألددرها حد  لددرها، ولدد أادر   –نال ريب  –وأنا 

في كلمتي إلى أصل نشأة المصطل، عود أهله، ولاوي اسدتخدمته نماهدوم آخدر، 

التدي ندنمع نهدا ونددعو  األصدولية غير ماهوم القوم، ونحع الدريع نحدد  ماهدوم

 عليها.

 عودددما: وهددره طريقددة فددي الادددن مددع الخصددوم، اسددتخدمها الوددا  مددع لددديم

ا مواددر يا، خصددومض يةدداي ددا لدددس الوددا ،  أو علددى فارتددض اسددمي عووانيددا مبغةي

نعددم، أنددا ألبلدده، و  يةددرني تسددميتام لددي نهددرا ا سددم : فتأخددره أنددت وتقددون

 : عوه أنه لان عي فيما يروينلض اإلمام الشافوالعووا ، وأون مع أاار إلى 

اااار حاااا         اااا   إن كاااارن ا حب

 

 اليشاااا  قالاااني ن فضااا   قا اااا  

 
 : ولد اتهم نالتاسيم وهو ما لاله اإلمام انع القيم

ر فااا    اا رم   ااا ن كاارن مًاااي ب

 

 ومنزياااار  اا  كاال مفوياال    اا  

 
  ًااا  –ب  اا  ر  باا   –ااا ض  

 

ل هل ااااا ق ااااااا ابق  وق ااااا وق كااااا

    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

فدي تراةودا كلمدة محببدة، ونحدع مدع زمددع « األصدولية» أ  كلمدة ينكدد نلدض 

، فهدددي تعودددي ا رتبددداط نالادددرور «العدددو ة إلدددى األصدددون»يددددعو الودددا  إلدددى 

 «.اللحا  نالغرب»واألعما ، في مقانل مع يدعونوا إلى 

:  يددع سددماوي فددي كددل لغددة، ولدددس كددل« األصددون»نددل أنددا أعتقددد أ  كلمددة 
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 ة، حتددى فددي الددديع المسدديحي، فمددع نا الددري ياددره العددو ة إلددى محببددة ومحمددو

األصون؟ ولاع إطاللها على نلض الصوف مع المسيحييع المتعصبيع الاهدال  

إطدددال  خددداطس مدددع أساسددده، فهدددن   ليسدددوا  .لدددخإ...  المتخلاددديع اإلرهدددانييع

نشدموله وتوازنده  –أصولييع نموط  المسيحية ناتها، أما الداعو  إلى اإلسدالم 

 فهم األصوليو  حقاا. –عمقه ويسره و

كاندددت « األصدددوليو »سددداخرة عووانهدددا « أرجدددوزة»ومودددر سدددووا  ألادددت 

ا فددي المعركددة مددع خصددوم اإلسددالم ورسددالته الحةددارية سددالحي
ددا  ،(1) ولددي أيةي

 : للت فيها« أصولي»لصيدة عووانها 

 ف اااااااااااااااااااا ال   ف اااااااااااااااااااا ال 

 

 فجااااااااااال فضااااااااااار    و ااااااااااا ال  

 
 ف اااااااااااا ال   الاااااااااااا  ف اااااااااااال 

 

  والااااااااااا  ضااااااااااااا  قال ني ااااااااااا   

 
 وف اااااااااااال ف اااااااااااا ال  قالياااااااااااا  

 

 قإلالاااااااااااااااااا   اسااااااااااااااااا    ن 

 
 وُسااااااااااااانا  فح ااااااااااااا  قال   ااااااااااااار

 

 الاااااااااااااااااا   قا والاااااااااااااااااا       

 
 وقااااااااااااااااااارض ض  اااااااااااااااااااا ل ر

 

 قالشااااااااااااااااا ل قال  ضاااااااااااااااااا    

 
 إلى آخر تلض القصيدة.

أنده   : على أية حان، ياب أ  نركر القاعدة التدي لررهدا علما ندا مدع لدديم

والمةددداميع،   مشددداحة ا صدددطالن، ونحدددع ندددنمع أ  العبدددرة نالمسدددميا  

 ناألسما  والعواويع.

المهم أ  تتحد  المااهيم والمصدطلحا  نوضدون، وأ  تدزون عوهدا غشداوة 

 الغبش واإلنهام، وسو  الاهم.

أنوددددا   نعوددددي : و  نددددد أ  يعددددر  خصددددوموا ومحاورونددددا فددددي الغددددرب

ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــــ
 «.المسلمو  لا مو »: في  يواني« أصولي أصولي»( نشر  هره األرجوزة، ولصيدة 1)
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أو علددى تيددار « الصددحوة المعاصددرة»إنا لبلوددا إطاللهددا علددى « األصددولية» ندد 

مدا يعودو  نده مدع ماداهيم، ومدا يلزمهدا مدع « ا  والتاديد اإلسالميتيار اإلحي»

   يلتبس الح  نالباطل، ويختل  ا لحانل نالوانل. حتى لوازم،

القدا م علدى التيسدير « الوسطية اإلسدالمية»وتركيزنا أنديا إنما هو على تيار 

، والتبشير، وعلى الامع نيع األصالة والتاديد، والموازندة نديع ةواندت الشدر 

 ومتغيرا  العصر،  و  تعصب لرأي لديم، و  عبو ية لاار جديد.

ددا ألددون مددا لددان سدديدنا اددعيب  اار إِن  }: عليدده السددالم وختامي     َ
اال م   ِ  فُِ ياا ُ إِ ا إإل 

ِ  فُضِي ُ  إاِل ي  ُت و  كال  ِ  م    ُِۚ   ل ي  اِيِيٓ  إِ ا بِٱّللا ر م     و   
ُتُۚ  .[88: ]هو {إس   ط ع 

 ه .1417ن اوا 7: الدوحة

 م15/2/1997      

 يوسف القرضاوي
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 تمهيد

 حون ماهوم األصولية

وفدد  العوددوا  المطددرون، أو  أ  « مصددير األصددولية»لبددل أ  أتحدددث عددع 

 فدالمعرو  أنودا لدم«. األصولية»نحد  ماهوم هرا المصطل، الري اا  وانتشر 

نلدض  نصض نحع هرا المصطل،، إنما صض لوا وور  إليوا مع الغرب، ونا  نعدد

فدي إعالموددا، والمعدرو  أ  هددرا المصدطل، نشددأ فدي البيةددة المسديحية، وأطلدد  

المتددديويع المسدديحييع، الددريع يقدددمو  الوقددل  عمدد« الحددرفييع المتددزمتيع»علددى 

على العقل، ولرا يرفةه الدبعق مودا لمدا يحمدل مدع إيحدا ا  ماافيدة لثقافتودا، 

اب نديع المتحداوريع حديع وليم رسالتوا وحةارتوا، ولما يحدةه مع نلبلدة وارتبد

ا آخددر مخالايددا، كمددا لددان  ا، ويريددد ةانيهمددا ندده أمددري يريددد أحدددهما نالمصددطل، أمددري

 المستشار طار  البشري نح .

ا  : الصحوة أصد  تعبيري

ا أ  أعبدر عدع الإلداهرة اإلسدالمية  وهرا صحي، و  اض، ولهرا أفةل  ا مي

الحدان نصدد ، وإ  فهي اللاد  المعبدر عدع والدع « الصحوة»المعاصرة نالمة 

لددم نددركر أ  هددره الصددحوة فددي حاجددة إلددى ترادديد وتسددديد لمسدديرتها فددي الااددر 

 والسلوب، وهو واجب الدعاة والعلما  والمااريع الصا ليع.

 : األصون في ةقافتوا

ندالوإلر « األصدولية»ورغم هرا يماووا أ  نتوازن ونايز اسدتخدام مصدطل، 

 –عليوا، وإ  جدا   مدع نعيدد، فهدي إلى أصل الالمة ناتها، فهي ليست غرنية 

 «.األصون»مصدر صواعي موسوب إلى  –نلغة علوموا العرنية 

وكلمدددة األصدددون لهدددا فدددي ةقافتودددا اإلسدددالمية مادددا  مرمدددو ، فدددوحع لدددديوا 
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أي أصدددون « أصدددون الاقددده»أي أصدددون العقيددددة، ولدددديوا « أصدددون الدددديع»

ددددا ندددد  كددددا  عا: الشددددريعة، وفددددي التعريددددف نددددبعق علما وددددا الابددددار يقددددان لمي

 أي أصون الديع وأصون الاقه.« األصوليع»

أصددوله التددي : ولاددل علددم عودددنا أصددوله المعتبددرة، فلعلددم العقيدددة أو الاددالم

 تتمثل في مقدماته الوإلرية أو العقلية التي يقوم عليها نويانه نعد نلض.

ولعلددم التاسددير أصددوله، ولعلددم الحددديث أصددوله، كمددا للاقدده أصددوله، ومددع 

 لوم األصولية يتاو  موهج المعرفة الشرعية في اإلسالم.مامو  هره الع

دددرم : لمسدددلميع هدددره الحامدددةولدددد اددداعت عودددد ا مدددع أضدددا  األصدددون، ح 

 األصون.

، «فقده األولويدا »ومثله مع لدم الارو  على ا ألصون، أل  هرا خلدل فدي 

، ةم تاريع الارو  عليهدا، إن   يقدوم فدر  علدى  والواجب تأصيل األصون أو ي

ً      }ل، والقدرآ  الادريم وصدف الالمدة الطيبدة نأنهدا غير أص ا الُا ر ك ش   ط ي ِا ا   ف   

رٓءِ  ُ ا ر اِ  إالاا   ا     .[24: ]إنراهيم {ف ربِٞت و 

وأنددا اخصددياا   أرس مانعيددا مددع اسددتعمان هددرا المصددطل،  أل  رفةدده هوددا 

 : يعوي أحد أمريع

 إما أنوا فروعيو ، نهتم نالارو    ناألصون.

 نوا سطحيو ،   نةرب في الارور، و  نمتد إلى األعما .وإما أ

وكددال هددريع المعويدديع مرفددون، فددال مددانع مددع لبددون المصددطل، علددى أ  

 ناسره نحع نما يواسبوا، ويتال م مع جوهر رسالتوا وحةارتوا.

 : ماهوم األصولية عودنا

مدددا ماهدددوم األصدددولية التدددي نريدددد أ  نتحددددث عوهدددا؟ أعودددي : وهودددا نسدددأن
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 ية اإلسالمية؟األصول

إنها تعوي العو ة إلدى األصدون، أو الادرور، فدي فهدم اإلسدالم، والعمدل نده، 

 والدعوة إليه.

 فما المرا  نتلض األصون التي يستقي موها اإلسالم؟

 : ةالةة أصون: إنها فيما أرس، ويرس المسلمو  طوان أرنعة عشر لرنيا

مبدديع والميسددر الاتدداب ال: قالياا  ن قالياا ي  –وهاا  ف اال قأل اا    –قألو  

والمحاوظ، الري   يأتيه الباطل مع نيع يديه و  مع خلاده، وهدو اآليدة العقليدة 

 .صلى هللا عليه وسلمالابرس الدالة على نبوة محمد 

أعوي الصحي، الثانت المقصو  نده التشدريع موهدا، : قالان  قالنا ي : وقالنرض 

ال  }: لىوهي الشرن الوإلري، والتطبي  العملي للقرآ ، كمدا لدان تعدا ف ضز  ا   و  ن ارٓ إاِل ي 

ك    اِل ُا ي ِ   اِللنارِس  ر ضُز ِ   إاِل ي   إالذ ِ  .[44: ]الوحل {ِا     

فدن  : وه   ر فج عات  ليا  قأل ا  إج ر بار ييينبار  ا  ف ا   قالا ي : وقالنرالث

هددره األمددة   تاتمددع علددى ضدداللة، و  سدديما فددي لددرو  الصددحانة أفقدده الوددا  

ددا نروحدده ولبدده، ومددع تددبعهم ننحسددا  مددع لمقاصددد اإلسددالم، وأكثددرهم ام تزاجي

تالميددرهم وأتبدداعهم، نخددال   عدداوي اإلجمددا  الاثيددرة فددي لةددايا ةبددت فيهددا 

وددي علددى مصددلحة زمويددة تغيددر ، أو عددر  نالخددال ، وكددرلض اإلجمددا  فيمددا 

 تغير.

، ولادع إنا نإلرنددا إلددى «المصددا ر»نمعوددى « األصدون»هدرا إنا نإلرنددا إلددى 

ا أساسدية األصون نمعوى األسس وال دعا م والمقوما ، فسواد أنهدا تعودي أمدوري

 : أرنعة

وهدي اإليمدا  نداهلل : قالعيرئ  قألسرسي  قال   يي م  ليار بنرء قإلي ارن: قألو 
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ا  ي ي  }: ومال اه وكتبه ورسله اليوم اآلخدر، ولدد لدان تعدالى كِي  ِا ِ  و   
ٓ ل م ِ و     ُا   بِاٱّللا

ِم إ ي    إال  ُ سُِل ِ  و  ُك ُاِ ِ  و  ال م  ب ب ِعيا بق{و  الا ح  ِٓخِ  ا ي    ح  ، واإليمدا  نالقددر [136: ]الوسدا  أل 

إنمددا هددو جددز  مددع اإليمددا  ندداهلل تعددالى  ألندده مقتةددى اإليمددا  نامددان علددم هللا 

 تعالى، وعموم مشيةته، وناان لدرته.

وهدي التدي نودي عليهدا : قأل كرن قألسرسي  اللعاراق  قالع لي  الإلس م: قالنرض 

 مع إلامة الصالة، وإيتا  الزكاة، وصوم رمةا ، وحج البيت.اإلسالم، 

فأحدل نهدا الحدالن، وحدرم : قالش قئع قاليطعي  قال   جرء بار قإلسا م: قالنرالث

، ولدد  ا وجماعدا  و و ي الحرام، وحد  نهدا العاللدا  نديع الودا ، أفدرا يا وأسدري

  نديع فرن نها عقونا  معيوة على جدرا م محدد ة، وألدام نهدا المدوازيع القسد

الوددا ، ورسددخ نهددا األمددع واإليمددا  فددي الحيدداة، وحدداف  نهددا علددى المصددال، 

الةرورية والحاجية التحسديوية للودا ، وراعدى نهدا الاطدرة التدي فطدر الودا  

 عليها.

 التي جا  نها اإلسالم، فألام نها الحد ،: قاليي  قألخ قي  وقال  ر ي : قال قبع

نهدا عمدارة األرن، والخالفدة  وأاا  نها الخيدر، وأفدان نهدا الامدان، ووطدد

 بت نها تميز اإلنسا .ةعود هللا، وتمم نها ماارم األخال ، وأ

ددا اعتقددا يا وعمددالي : الددري يلتددزم نهددره األصددون كلهددا األصددولي الحدد  هددو فهمي

و عوة، وإ  كدا  هوداب تاداو  كبيدر، وتمدايز واضد، ندع الاةدا ل األصدولية 

 المختلاة في هره األمور.

لماهدوم فخدر وموقبدة، وليسدت تهمدة و  جريمدة، ولدد لدان واألصولية نهرا ا

 : اإلمام الشافعي

اااار حاااا        اااا   إن كاااارن ا حب

 

 اليشااااا  قالااااني ن فضاااا   قا اااا 
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عقيدددة واددريعة وموهددا  : ونحددع نقددون إ  كددا  التمسددض ناإلسددالم الصددحي،

« أصدولية»حياة، والدعوة إليه، وا عتزاز نه، والددفا  عدع مبا  ده وحرماتده، 

 ألحان!« أصوليو »الثقال  أنوا د فليشه

* * * 
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 فصا ل األصولييع

وإنا أر نا أ  نتحدث عع األصولية المعاصرة نتار  وإنصا ، فدال ندد لودا 

مدرسة واحدة، إنها أكثدر مدع فصديل  أ  نعتر  نأنها ليست فصيالي واحديا، و 

أرنعددة فصددا ل أو مدددار  أساسددية  –ل لددعلددى األ –هودداب  وأكثدر مددع مدرسددة،

فصديل التاايدر، وفصديل العودف، وفصديل : إلقا  الةدو  علدى كدل موهدا يوبغي

 التشد ، وفصيل الواسطية.

 : فصيل التااير

، ولددد ظهددروا أون مددا ظهددروا فددي مصددر، وهددم «التاايددر»فهودداب فصدديل 

أي جمددداهير الودددا  نالاملدددة، إ  مدددع آمدددع « تاايدددر الماتمدددع»يتبودددو  فادددرة 

 -وحدددهم  –ا  خلددوا فيدده، فهددم نمبددا  هم، وانةددم إلددى جمدداعتهم، فدددخل فيمدد

جماعدة »وليسدوا مادر   –وهرا هو ا سدم الرسدمي لهدم  -« جماعة المسلميع»

عوددد نعةددهم لددم  وجميددع الوددا  عددداهم كاددار مرتدددو ، ورنمددا« مددع المسددلميع

  إلدده إ  هللا  ألنهددم لددم يعرفددوا ماهومهددا : يدددخلوا فددي اإلسددالم لدد ، وإ  لددالوا

 مدا  « اسدتحالن»ة الخطدورة  ألنهدا تدن ي إلدى الحقيقي، وهره الوإلرة في غاي

 اآلخريع وأموالهم، حيث سقطت عصمتها نالاار والر ة.

أ  ندايدة « الصحوة اإلسالمية نيع الاحدو  والتطدر »ولد نيوت في كتاني 

ظهور هن   كا  في السداع الحرندي، الدري صدبت علديهم فيده سدياط العدراب 

 –لدددعوتوا إلددى هللا  –لددريع يعددرنونوا   يماددع أ  ياددو  هددن   ا: صددباا، فقددالوا

مددنمويع، إنهددم كاددار، وأكاددر مددوهم مددع أمددرهم نتعددريبوا مددع الحاددام، وكددل مددع 

رضي نهن   الحاام وصا  لهدم فهدو كدافر مدثلهم، وانتشدر  موجدة التاايدر، 

 أو الغلو في التااير.
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 –األستان حسدع الهةديبي  –ولد ر  عليهم مراد اإلخوا  المسلميع الثاني 

 عدداة   »فددي السدداع، نمقددو   أمالهددا، صدددر  نعددد نلددض فددي كتدداب  وهددو

 «.لةاة

ظدداهر نعددق كتانددا  األسددتان سدديد لطددب : وممددا اعتمددد عليدده هددرا الاصدديل

وما اختصره موه فدي كتداب « في ظالن القرآ »في تاسيره الشهير  رحمه هللا 

 ، ولد كتب نلض نيع جدرا  الساع.«معالم في الطري »

الريع ص، الحديث فدي نمهدم والتحدرير « الخوار »ماعة وهن   امتدا  لا

ي يا  فحا ك   ا م  إالا  »: موهم، مع عشرة أوجه، ولان الرسون الاريم عوهم

: هرا وصاهم ندأنهم، ومع «  ما   وقير   إال  قير ا   وق قءم  إال  ق قءما 

ي  قا ن  ا  »أي مار  تالوة ندال فقده،  «يي ؤون قالي  ن   يًرو  حنرج ه »

يقتلددو  أهددل اإلسددالم، ويدددعو  أهددل  «  ك اار ي اا س قالاااا   اا  قال  ياا قالاا ي

األوةا ، فآفة هن   ليست في إخالصهم و  ضما رهم إنمدا هدي فدي أفهدامهم، 

نع أني طالب، حديع لبدل التحاديم  علي: أ  كاروا انع اإلسالم البارو  عاب 

غتيالده فقتلدوه فيما نيوه ونيع معاوية، وسلوا عليده السديو  ولداتلوه، ةدم  ندروا ا

 .رضي هللا عوه

ظداهرة الغلدو »ولقد ر    على هرا التوجه الخطير في رسدالتي المركدز  

التي نشرها طالب الاماعدا  اإلسدالمية، فدي الاماعدا  المصدرية « والتااير

فددي السددبعيويا ، وطبعددوا موهددا عشددرا  اآل  ، ونلددض لبددل ظهددور فتوددة لتددل 

لة التي استودوا إليهدا، وفادرتهم و  ريدب ، وفود  األ رحمه هللا الشيخ الرهبي 

 خاطةة.

وهودداب أصددانع اتهددام تشددير إلددى أ  رجددان األمددع فددي مصددر فددي ولددت مددع 

األولددا ، تبوددوا هددره الاماعددة، وعمدددوا إلددى نموهددا وإنرازهددا نصدداة مرحليددة، 
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 ستخدامها في ضرب الاماعا  اإلسدالمية األخدرس، ومدع مصدر انتقدل هدرا 

اددتى، فمولددع مصددر أنهددا الرا دددة، تصدددر الخيددر  يةالتيددار إلددى ألطددار إسددالم

 تصدر الشر.

 : فصيل العوف

، الري يرس استخدام القوة والسدالن فدي مقاومدة مدا «العوف»وهواب فصيل 

يعتقدده مدع ناطدل، وتغييدر مدا يدراه مددع موادر، وإ  لدم يتدبعل كدل مدا يقولده تيددار 

الدريع   « الحادام»التااير، واألصل في العوف عود هرا الاصيل أنه موجه إلى 

يحامو  نما أنزن هللا، والريع عطلوا أحاام الشريعة اإلسالمية، وأحلدوا محلهدا 

القددوانيع الوضددعية، وهددم نهددرا جعلددوا و  هددم لغيددر هللا ورسددوله  نددل أصددب، 

نيُ   }و  هم ألعدا  اإلسالم  الاُا    ِ ُا   و     ي       .[51: ]الما دة { ا ِ ضا ُۥ ِ ن 

 : ا  قم رذ قالعنف ف  قنو ع    هؤ ء 

فرضية الاها  لال مع امتوع عدع أ ا  فريةدة ظداهرة متدواترة مدع : قألو 

فددرا ق اإلسددالم، كمددا هددي فتددوس اددخ اإلسددالم انددع تيميددة، التددي اعتمددد عليهددا 

التددي تعتبددر األسددا  الوإلددري لاماعددة الاهددا  فددي « الاريةددة الغا بددة»كتدداب 

 مصر.

 ن علدى  كمدا اليد لمع لددر عليده،ن، أو وجوب تغيير الموار نالقوة: وقالنرض 

    فى  اني  »: نلض الحديث الصحي، الري رواه مسلم عع أني سعيد الخدري

ق اليرياا د بياا د  ا اا  الاا  يااا طع االااارض   ا اا  الاا  يااا طع اايلااا   وذالاا    نياا ب

 .«فحعف قإلي رن

ويالح  على فقه هرا الاصيل أنه خل  نيع أاديا  كدا  يادب التمييدز نيوهدا، 

فالاهدا  الدري أوجبده اندع تيميدة لمقاتلدة : يرا  اروطيا م الواجب مراعاتهدا ولم
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ق اإلسددالم واددرا عه الإلدداهرة المتددواترة، إنمددا هددو اددأ   الممتوعدديع عددع فددرا

الحاومة المسلمة، وولي األمر الشدرعي، فدال يادوز لده أ  يتهداو  فدي ادعا ر 

، كمدا فعدل (2)هااإلسالم وارا عه ولواطع أحاامده، ويسدم، نتعطيلهدا أو إهددار

وهللا : سيدنا أنو نار حيع حارب المرتديع ومانعي الزكاة، ولان لولتده الشدهيرة

أللدداتلع مددع فددر  ندديع الصددالة والزكدداة، وهللا لددو موعددوني عقددا ي كددانوا ين وندده 

 لقاتلتهم عليه. صلى هللا عليه وسلملرسون هللا 

ويوصدحوا فدي  ،ادرأما األفرا  فعليهم أ  يأمروا نالمعرو  ويوهوا عدع المو

نالوسددا ل  –إ  اسددتطاعوا  –يعملددوا علددى تغييددر السددلطة الحاكمددة  الددديع، أو

 المشروعة حتى تقوم نالاها  المطلوب.

دا لمدع ادا ، فاألصدل« تغيير الموار ناليد»وكرلض  : أو نالقوة لديس كدم مباحي

أنه لال ني سلطا  في سلطانه، كاألب مع أو  ه الصدغار، وصداحب الشدركة 

 كته، ورب الو ية في و يته، وما اانه نلض.في ار

وإنا كا  الموار والعيا مع السلطة ناسدها أو مدع نعدق رجالهدا، فدال ندد مدع 

أ  يترتدب : ولاة متأنية، ونإلرسدديد، فقدد اادترط العلمدا  لتغييدر الموادر ندالقوة

 صددلى هللا عليدده وسددلمعليدده مواددر أكبددر مودده، واستشددهدوا لددرلض نقددون الوبددي 

الااا   فن ق  ااا  حاا ين   اااا  بًرهليااا   الانياات قاليعاااا   لااا  ق ق ااا  »: لعا شددة

 .«إب قهي 

اندع القديم عدع اديخه اديخ اإلسدالم اندع تيميدة أنده مدر هدو  حاى اإلمدامولد 

وجماعة مع أصحانه على لوم مع جوو  التتدار يشدرنو  الخمدر، فدأنار نعدق 

: لدان لده فمدا كدا  مدع اندع تيميدة إ  أ  ،أصحانه عليهم نلض، ولان لهدم مدا لدان

ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــــ
-28/501« )مامدو  فتداوس اديخ اإلسدالم»ار فدي فتدوس اندع تيميدة فدي لتدان التتد: ( انإلر2)

508.) 
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 عهم في سارهم وما هدم فيده، فننمدا حدرم هللا الخمدر ألنهدا تصدد عدع نكدر هللا 

 الدما  ونهب األموان. وعع الصالة، وهن   تصدهم الخمر عع ساض

وهدو ادرب الخمدر أم  -أنوا نقر هدن   علدى الموادر: ومعوى كالم انع تيمية

 تاا ييا لموار أكبر موه وهو القتل والوهب. –الخبا ث 

ا  عاة الاهدا  أو  عداة العودف، فلدم يبدان كثيدر وه را الشرط لد فرط فيه كثيري

مددوهم نقتددل األنريددا  مددع المدددنييع ومددع الوسددا  واألطاددان والشدديوخ الددريع   

، مددع أ  اإلسددالم اددديد فددي مسددا ل الدددما   يسددتطيعو  حيلددة و  يهتدددو  سددبيالي

هدى عدع لتدل الوسدا  أعإلم التشديد، حتى في الحرب الشرعية المعلوة العامدة، ن

والولددددا  والشددديوخ والرهبدددا  والدددزرا ، ولطدددع األاددداار وهددددم المبددداني، 

 وا لتصار على ما تقتةيه ضرورة الحرب.

ولاي نوصدف هدن   يادب أ  ندركر، أ  ماتمعاتودا اإلسدالمية، تعداني مدع 

استشدددرا  الاسدددا ، واسدددتعال  الموادددر، وظهدددور الباطدددل، واسدددتعال  الاادددر، 

ع والال يوييع، وغرندة اإلسدالم فدي  يدار اإلسدالم، حتدى غددا وتطر  العلمانيي

ا، والمواددر معروفيددا  نددل وجددد مددع يددأمر نددالموار ويوهددى عددع  المعددرو  مواددري

المعرو ، ومثل هرا جدير أ  ياار عوامل السدخ  والثدورة، فدن  الةدغ  إنا 

 ااتد حدث ا نااار.

هددو اإلسددالم،  أ   يددع الدولددة: هودداب نددال  عرنيددة وإسددالمية يعلددع  سددتورها

وأ  الشريعة اإلسالمية هي المصدر الر يسي للقوانيع، ولاوها   تطبي  نلدض، 

فتقر مع القوانيع مدا يحدل مدا حدرم هللا، ومدا يحدرم مدا أحدل هللا، ومدا يسدق  مدا 

فددرن هللا، ومددا يهددو  مددا عإلددم هللا، فتبددي، الرنددا والخمددر والزنددى، وتعطددل 

ا نطددع، وتتددي، الاددري لملويددا  الحدددو ، وتشدديع الاددواحش مددا ظهددر موهددا ومدد

ليلتهموا الةعاا ، ولمغويا  أ  يموعوا حقو  الاقرا ، وموهدا الزكداة التدي هدي 
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 الركع الثالث مع األركا  العملية في اإلسالم.

وهودداب نددال  أسددوأ موهددا، وأكثددر اجتددرا  علددى حرمددا  اإلسددالم ومقدسدداته 

ي المعددا ي لالسددالم، واددعا ره واددرا عه، فهددي تتبوددى الددوهج العلمدداني الال يودد

جهدرة ندال إسدرار، فهدي تبدي، الزندى، وتحدرم تعدد  الزوجدا ، وتعالدب عليدده، 

أي لددبس الخمددار، جريمددة « الحادداب»وهددي تبددي، التبددر  وتشدداعه، وتعتبددر 

تعالب مع تلبسده نالحرمدا  مدع  خدون المددار  والاامعدا ، ومدع الوظدا ف 

م تخلدع حاانهدا، حتدى في  وا ر الحاومة، ومع  خون المستشاى للعال ، مدا لد

إنا ألقدديع الحادداب  نددل موددع سددا قو إ  الحوامددل   يدددخلع مستشدداى الددو  ة 

 أ  يحملوا امرأة محابة.« التاكسي»

وصالة الشباب عود هن   جريمة و  سيما في المسداجد ونداألخص صدالة 

الااددر، حتددى اضددطر الشددباب الملتددزم أ  يصددلي فددي نيتدده، فاددانوا يرالبددو  

تةا  عود الاار، لتعر  وتوضع في القا مة السو ا   ولد صددر البيو  التي 

لددرار ننزالددة المسدداجد التددي فددي الددوزارا  والمدددار  والاامعددا  والدددوا ر 

 وزعة التديع البغيق!!لالرسمية تشايعيا على ترب الصالة، ومحارنة 

، في ا لترنيدة «تاايف اليوانيع»وأكثر مع نلض العمل الاا  الد وب نسياسة 

عليم والثقافة واإلعالم، نحر  كل مدا يسداعد علدى تادويع العقليدة المسدلمة، والت

والواسددية المسددلمة، والشخصددية المسددلمة، والمعددزة نددديوها، والمنموددة نسددموه 

« الالسداة الما يدة»في سبيله، وتبودي  ، والغيورة على حرماته، المااهدةوكماله

للددار اآلخدرة ماانيدا  ، و التي تعا ي اإليمدا  الدديوي، و  تاعدل هلل و  لرسدله

، فمدا «نسدبية الحقدا  »في الواس و  في الحياة، وتغر  في العقون والوادو  

ا لدد يادو  عودد غيرندا  ، ومدا ندراه كادري نراه نحع حقاا لد ياو  عود غيرنا ناطالي

ون ةإيمانيددا، وإنا كوددا نددنمع نالتوحيددد فغيرنددا يددنمع نالتعددد   هاددرا كتددب المسدد
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نالقداهرة، نصدراحة « األهرام»لد في امان إفريقيا نصحياة اإلعالمي لساارة ن

يحسد عليها، وهو يعيب ندرلض علدى السدلطا  المصدرية،  عتما هدا األسدلوب 

 األموي وحده، في معالاة الإلاهرة اإلسالمية.

هواب إسالم واحد يقبله هن   الحاام  نل يرحبو  نده ويروجدو  نةداعته، 

إندده : هم فددي وسددا ل اإلعددالم المختلاددةويةدداو  هددا   علددى حملتدده، ويبددرزون

اإلسالم الخرافي، الري ليس له صلة ناإلسالم الحقيقدي الدري ندزن نده ا لقدرآ ، 

و عددا إليدده محمددد عليدده الصددالة والسددالم، وعرفدده الصددحانة الاددرام، والسددلف 

 األعالم.

إنه اإلسالم الزا ف الري يقدوم علدى الشدركيا  فدي العقيددة، والبددعيا  فدي 

لسلبيا  في السلوب، اإلسدالم الدري يعطدل فريةدة األمدر ندالمعرو  العبا ة وا

تواصدددي ندددالح  والوهدددي عدددع الموادددر، ويتااهدددل مدددا أوجبددده هللا تعدددالى مدددع ال

حدث عليده رسدوله مدع الوصديحة فدي الدديع، واألخدر والتواصي نالصدبر، ومدا 

علددى يددد الإلددالم، وتغييددر المواددر نمددا اسددتطا  اإلنسددا ، مددع يددد أو لسددا ، وإ  

 لبه، ونلض أضعف اإليما .فبق

إنه إسالم األضرحة والموالد، والدو  م والموا دد، والقصدص المدزورة عدع 

األنبيددا ، والحاايددا  المصددووعة عددع خددوار  األوليددا ، وكددل هددم أحدددهم مددع 

الديع مسبحة طويلة في يده، أوةوب مرلع علدى جسدده، أو عمامدة خةدرا  أو 

ير  ها نلسدانه،  و  أ  يعيهدا  سو ا  فو  رأسه! أو ور  مع كلما  مساوعة

 عقله، أو يهتز نها للبه.

اإلسدالم الدري يرنددي المسدلم علددى الخودو  للباطددل، وا ستسدالم للطدداغو ، 

   : وإحددرا  البخددور للإللمددة والماسددديع، ويشدديع ندديع أتباعدده هددره المقددو  

 ض للمالض! ألام العبا  فيما أرا !الخل  للخال ، واترب المل
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و إلى احتقار الددنيا، وإهمدان تطويرهدا وترليتهدا وتحسديع اإلسالم الري يدع

 المعيشة فيها، وإغاان السوع واألسباب التي ألام هللا عليها نإلام هرا العالم.

إنه إسدالم المإلهدر   الادوهر، والمبودى   المعودى، والشدال   المةدمو ، 

 والةدددعف   القدددوة، والامدددو    الحركدددة، والتمددداو    الحيددداة، العزلدددة  

المشداركة، ا نسدحاب   المقاومدة، والمسدايرة   المواجهدة، والرضدا نالددو ، 

 الاها  واإلعدا .   الطمون إلى العال، وا ستسالم لموغا ،  

هرا اإلسالم المزور، هو الدري تسدم، نده تلدض األنإلمدة المشدبوهة التدي لددر 

علدى رلداب  أ  تحام نعق  يار اإلسالم، وتتسل  –في غالة مع الزمع  –لها 

 المسلميع  نل على عقولهم وضما رهم أيةيا، و  حون و  لوة إ  ناهلل!

أو تاددداهلوا أ  حدددر   –مدددع فالسددداة تاايدددف المودددانع  –وجهدددل هدددن   

« اإلسدالم السياسدي»أو « اإلسدالم األصدولي»، الري يسمونه «اإلسالم الحي»

ا نليغيد ا، وسيصديبه فدي مع التعلديم واإلعدالم والثقافدة، سيةدر ندالماتمع ضدرري

أسسه ومقوماته المعووية التي يرتاز عليها، ويغدو حيوراب ماتمعيدا ندال أسدا  

و  حمايددة، لددانالي لالختددرا  مددع أعدا دده نسددهولة، ونددال مقاومددة تددركر، ولددانالي 

لالنهيار عود أون صدمة، ولانالي لال البد  والمةال  التي تار أنودا ه ونواتده 

الديويددة واألخالليددة، التدددي كددا  يقدداوم نهدددا « عددةالموا»إلددى الهاويددة، لقددد فقدددد 

الميارونا  والايروسا  التي كانت تهاجمه، وأمسى عرضة أل  ياتدض نده أي 

 «.اإليدز»مرن أو مياروب مهما صغر اأنه، وأابه ما ياو  نمرن 

فددي استسددالم الشددباب لشددباا  : ولددد رأيوددا مصدددا  نلددض فددي مإلدداهر اددتى

 ي، وتددرويج اإلناحيددة الاوسددية، والعددرتددرويج المخدددرا  والسددموم البيةددا 

 الااض،، وترويج السرلا  الموإلمة للبيو  والسيارا  وغيرها.

وجلهدم مدع « عبددة الشديطا »ولعل آخرها ما ضب  في مصدر مدع جماعدة 
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الشددباب مددع الددركور واإلندداث، الددريع ولعددوا فددي اددباب الماسددديع فددي األرن، 

ا، والترفدوا مدع الاةدا ، مدا فاستباحوا كل الحرما ، وعاةوا في األرن فسا ي 

 يودس له الابيع، ويواطر له الانا ، والبقية تأتي.

إ  هره التوجها  التي فرضت على اعونوا نالحديد والوار، لتغيير أفاارهدا 

ومااهيمهدا وليمهدا وتقاليددها، هدي التدي تسدتاز الشدباب المدتحمس وتددعوه إلددى 

، وإ  عاش في لل  وصرا   حتى ياد الارصة. الثورة عليها وجد سبيالي

 : تااصيل التشد  والامو 

وهواب فصيل آخر مع األصولييع عر  نالامو  في الاادر، والحرفيدة فدي 

 الاقه، والتعسير في الاتوس، والتواير في الدعوة، والخشونة في التعامل.

فهم يوارو  التاديد في الدديع، وا جتهدا  فدي الاقده، والتيسدير فدي الاتدوس، 

وة، و  يوازنددو  ندديع الوصددوي الاز يددة والمقاصددد الاليددة والتبشددير فددي الدددع

للشريعة، فيقعو  فدي التشدديد علدى الخلد ، والتةديي  علدى المالاديع، وألدرب 

كلمة إلى ألسوتهم كلمة حرام أو ندعدة  مدع تشدديد القدرآ  والسدوة وسدلف األمدة 

 في القون نالتحريم.

، ولددد «لاددد الإلاهريددة ا»وهددن   هددم الددريع سددميتهم فددي نعددق مددا كتبددت 

 أخروا مع الإلاهرية جمو هم، وإ  لم ياع لهم سعة علمهم.

إن ر »: هرا، مع أ  الرسون الاريم ار  لوا التاديد فدي حديثده المعدرو 

رواه أندو  او   «ياعث  ل   فس كل  رئ  سن  الاذد قأل ا   ا  يًا ا الاار ايناار

 وغيره.

هدددد أجدددريع إ  وادددر  لودددا ا جتهدددا  نقولددده وفعلددده وتقريدددره، وجعدددل للمات

ا إ  أخطأ   و  يوجد تحريق على ا جتها  أكثر مع هرا.× أصاب، وأجري
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إ  أهم ما يشغل هدرا الاصديل مدع القةدايا، لديس القةدايا المصديرية، التدي 

تتعلدد  نوجددو  األمددة ونقا هددا مسددلمة، إنمددا يشددغله أنددديا الشددال عددع الاددوهر، 

عددع الاليددا ، والصددورة عددع الحقيقددة، والهددامش عددع الصددلب، والاز يددا  

 والإلويا  عع القطعيا ، والمختلف فيه عع المتا  عليه.

« الحادداب»فهدو يقديم معدارب سداخة مدع أجدل تدرجي، الوقداب علدى الخمدار 

ألقدى : ومع أجل إعاا  اللحية وعدم أخر ادي  موهدا، ولدد أخبرندي نعةدهم أنده

تسددع محاضددرا  فددي هددره المسددألة! ومددع أجددل وضددع اليددديع عوددد القيددام مددع 

أيادددو  ناليدددديع أم : ة، أيدددع تاوندددا ؟ ومدددع أجدددل الودددزون نعدددد الركدددو الصدددال

توجيه الصدحبة »: نالركبتيع، ولد وضع نعةهم كتانيا أو كتيبيا، سماه فيما أنكر

الواحددة فددي جلسددة »، وألددف آخددر رسددالة سددماها «فددي الوددزون علددى الركبددة

 ا ستراحة نعد الساو .: يعوي« ا ستراحة

ا علدى المسدلميع، فهدم يحرمدو  اإللامدة فدي وهم يتبودو  أادد اآلرا  تعسد يري

 يار الغدرب، رغدم اددة الحاجدة إلدى نلدض فدي عصدرنا ألسدباب ادتى، وكدرلض 

اا  }: أخددر الاوسددية مددع الددبال  األجوبيددة، ألنهددا تعتبددر و   لهددم، وهللا يقددون و   

نيُ    الاُا    ِ ُا   ي       .[51: ]الما دة { ا ِ ضا ُۥ ِ ن 

مددل  ألندده سددبيل إلددى الاتوددة، ويحرمددو  عليهددا المددرأة الع ويحرمددو  علددى

 التصويت في ا نتخانا ،    عوض تراي، ناسها لمالس الشعب أو الشورس.

نل هواب مع حرم على المسلميع أناسهم الترادي، لهدره المادالس فدي الدبال  

القددون السددديد فددي أ   خددون »العلمانيددة، وألددف نعةددهم كتانيددا فددي نلددض مسدداه 

 !«دالمالس يوافي التوحي

ويحرمددو  علددى المسددلم أ  ياامددل جدداره أو زميلدده أو مشددرفه المسدديحي 

المسلم نأعيا ه اإلسالمية، مدع أ  هللا  فيهوةه نعيد مع أعيا ه، وإ  كا  هو يهوس
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إِذ ق ُحي ِي ُ  بِ  ِ يا   }: تعالى يقون ي  قْ بِف  و  رٓ ف و  ُ ا وه رٓ  ا    ا  ا    ِ ن   .[86: ]الوسا  {ح 

ا، لرب نهاية القدر  الراندع عشدر الهادري، وحلدون ومور نحو عشر يع عامي

القر  الخامس عشر عويت موإلمة المنتمر اإلسالمي ننصدار إعال  أو وةيقدة 

عددع حقددو  اإلنسددا  فددي اإلسددالم، وكلاتوددي اللاوددة الثقافيددة نصددياغة مشددرو  

لددرلض، وأعددد   المشددرو  وأرسددلته إلدديهم فددي جدددة، و عددي عددد  مددع الخبددرا  

مشددرو ، كددا  مددوهم نعددق هددن   الددريع   أتهمهددم فددي  يددوهم و  لموالشددة ال

 وتعسيرهم لما يسر هللا. إخالصهم، ولاوي أنار عليهم فهمهم وجمو هم،

إ  البشددرية أسددرة واحدددة، جمعددتهم : كانددت فددي هددرا المشددرو  مددا ة تقددون

والبودوة آل م، وهدم سدوا  فدي الارامدة وفدي أصدل التاليدف  العبو يدة هلل تعدالى،

 لخ.إ...  وليةوالمسن

كيددف تسددوي ندديع المددنمع والاددافر؟ مددع أي سددويت ندديع : فولددف مددع يقددون

ال ي ا   }: الاميع فدي الارامدة البشدرية، التدي جعلهدا هللا للاميدع قا م {و  ن ار ب نِآ  ء    ك  ا  

: وفدي أصدل التاليدف حيدث يتوجده الخطداب اإللهدي إلدى الاميددع ،[70: ]اإلسدرا 

ٓف ي ا ر }  .إالنارُس{ي م

إ  المرأة ادقيقة الرجدل، وهدي مسداوية لده : ت في المشرو  ما ة تقونوكان

...  ولة مع الرجل عدع األسدرة والماتمدعةفي جملة التاليف والازا ، وهي مس

 لخ.إ

كيف تسوي نيع الرجل والمرأة، وهللا تعدالى خدالف نيوهمدا : فولف مع يقون

همدا فدي كدل ادي   في الميراث الشها ة والقوامية على األسرة؟ وأنا لم أسو نيو

َ  ال ُااا  }: ولية، ولدد لدان هللا تعدالىةنل في جملة التاليف والازا  والمسد ر  ً ا       ٱس 

نيُ    ِ  ذ ك    ف و   ِ ل    ِ
ل    م ٓ فُِحيُع      ب ُا   ف ض ِ     ا      ا ب ب ع  ُ يُ    ِ ٰۖ ب ع  : ]آن عمدرا  {فُضن  م

ااُت و  }: ، ولددان[195 ِ ن م ُ ؤ  إال  ِ نُاا ن  و  ُ ؤ  ُ وِ  إال  ع  ُ ُ ون  بِااٱال   
ُۚ ي ااف  اا   اِلي اارُٓء ب ع  ُ ااُا   ف و  ب ع 
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ااِ { ُ ني  ااِ  إال  ن     اا   ا  ي ن  إنمددا الوسددا  »: صددلى هللا عليدده وسددلم، ولددان [71: ]التونددة و 

 «.اقا   الرجان

اإلنسا  حر في اختيدار  يوده،   يابدره أحدد : وكا  في المشرو  ما ة تقون

 لخ.إ...  نغير إرا ته والتواعهعلى تغيير  يوه، أو الدخون في  يع 

ا}: لولده هللا تعدالى: مدا الددليل علدى نلدض؟ للدت: فولف مع يقدون ٓ إِك  قد  اِا       

يِ ٰۖ ق ا  ما إ ِ ال  ِ ر ا  
ا ُ ِ ا   إال  ا  هدره آيدة موسدوخة! مدع أنهدا : ، لدان[256: ]البقدرة {ا ايا   إال  

ِ إال   ق   ماا ايا   }: معللة نعلة   تقبل الوسخ، وهي لوله ر ا  
ا ُ ِ ا   إال  ، وهدي منكددة {ا 

اا}: لمددا جددا  فددي القددرآ  الماددي خطانيددا للوبددي  ي ُي ضُاا قْ ِ دُ إالنااارس  ح  ااا م ف ا ف ضاات  مُي 

ِ نِي    {ف ضُل  }: ، ولولده علدى لسدا  ندون[99: ]يونس {ُ ؤ  ِ ُها ن  ار ك م ف ضا ُ   ال ا  ار و   ِزُ ُيُ  ه 

 .[28: ]هو 

يل، فهدو نعيدد عدع العودف الددموي، ومع هرا الامو  والتشد  لدس هرا الاصد

 إنما عواه في لسانه   في يده.

ولددد ندديع المستشددار طددار  البشددري نحدد  أندده   تددالزم، ندديع التطددر  أو 

التشد  ونيع العودف، أل  التطدر  يتعلد  ناألهددا  والعودف يتعلد  نالوسدا ل، 

وضرب مثالي نبعق األحزاب الوطويدة المعروفدة نا عتددان مثدل حدزب الوفدد 

ا، أو يددفع  فعيدا إلدى العودف مدع ال مصري، ومعوى هرا أ  المعتدن لد يادر جدرا

 حيث   يريد.

ا مددع القددوس المعا يددة لحركددة اإلسددالم : وأو  أ  ألددون هوددا كلمددة إ  كثيددري

ا وأنعدد  وصحوته، ناتت تخشى مدع التيدار اإلسدالمي المعتددن، فهدو أادد خطدري

ا، مدع التيدار اآلخدر، الدري    ا وأطدون عمدري ، و  أةري يسدتمر فدي العدا ة طدويالي

 يلبث أ  توطاس جروته.
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 : فصيل الوسطية القا م على التيسير والتاديد

وهودداب فصدديل آخددر غيددر هددره الاصددا ل، وهددو أوسددعها لاعدددة، وأكثرهددا 

ا، وهدو فصديل  ا، وأطولهدا عمدري ، «الوسدطية اإلسدالمية»أتباعيا، وأرسخها لددمي

، أو جمهددور «األصدولييع»تهم وهدو يمثدل الامهددور األعإلدم ممدع يماددع تسدمي

الصحوة اإلسالمية، وهرا الاصيل أو التيار هدو الدري أتبوداه، وأعتقدده أنده يمثدل 

، وهددو يقددوم علددى عواصددر أساسددية ةالةددة ددا وعمددالي التيسددير : اإلسدالم الحدد  علمي

 والتاديد والوسطية.

 : موهج التيسير والتبشير

التدي تتبودى مدوهج : هدي تبواها هدرا الاصديل، ويدنمع نهدايإ  األصولية التي 

دا  التيسير والتبشير، والتيسير في الاتوس، والتبشير في الدعوة. وهرا لديس موهاي

انتارتدده مددع عوددد ناسددها  نددل هددو المددوهج الوبددوي الددري وجهوددا إليدده رسددون هللا 

يااا وق و  معااا وق  »: فيمددا رواه عودده أنددس حيددث لددان صددلى هللا عليدده وسددلم

 .متا  عليه «وبش وق و  من  وق

وهو الري أوصى نه أنا موسى األاعري ومعان نع جبل األنصاري، حيدث 

 متا  عليه. «يا ق و  معا ق  وبش ق و  من  ق»: نعثهما إلى اليمع، ولان لهما

نحددو فقدده »ولددد تحدددةت عددع التيسددير فددي الاتددوس ومقتةددياته فددي نحثددي 

خص، التةيي  في التحريم واإلياداب، وإفتدا  الودا  ندالر: ، ويشمل«معاصر

 –  األحددوط   –ورعايددة الةددرورا  والإلددرو  المخااددة، واختيددار األيسددر 

لعمددوم الوددا ، التدددا  نالرسددون الاددريم الددري مددا خيددر ندديع أمددريع إ  اختددار 

ا.  أيسرهما ما لم ياع إةمي

إنما الاقده الرخصدة مدع : ومما يوبغي إااعاته هوا لون اإلمام سايا  الثوري
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 حد!ةقة، أما التشديد فيحسوه كل أ

تغييددر : التحددرر مددع العصددبية المرهبيددة، والعمددب نقاعدددة: ويلددزم مددع هددرا

الاتددوس نتغيددر الزمددا  والماددا  والعددر  والحددان، فياتهددد علمددا  كددل عصددر 

لزمددانهم ونيةددتهم، كمددا اجتهددد األ مددة السددانقو  لعصددورهم ونيةدداتهم، نددل هددم 

فدي   –  لده غيروا مع اجتها هم في حياتهم، كما فعل اإلمدام الشدافعي الدري كدا

لدديم لبدل أ  يسدتقر فدي مصدر، وجديدد نعدد أ  اسدتقر : مدرهبا  – مدة وجيدزة 

ا مددا تددرس لالمددام الواحددد  فددي المسددألة  –مثددل أحمددد نددع حوبددل  –فيهددا، وكثيددري

رو  واألحدوان إلالواحدة جملة روايا  مختلاة، وغالبيا ما ياو  نلض رعاية لل

ا ما يخالف إمام المرهب أصح انه الريع عااوا مع نعده، فدرأوا المتغيرة، وكثيري

 ما لم ير، وسمعوا ما لم يسمع، كما في مرهب أني حوياة.

إلدى خلقده، أي نقدو هم إليده  أ  نحبدب هللا: أما التبشير في الدعوة فدأعوي نده

نزمددام الحددب   نسددوط الخددو  وحددده، وأ  نددزر  فددي للددوب الوددا  األمددل   

المثبطدا  عدع العمدل، ونغلدب  القووط، وأ  نشيع الرجا  فدي صدالن الحدان  

 المبشرا  نالوصر على الموحيا  نالهزيمة.

وإنما يقوم نرلض الدعاة األصال ، الريع يقددمو  للودا   يدع هللا صدافييا غيدر 

مشوب، كامالي غير مازأ، متوازنيا غير ما ل إلى غلو و  تادري ، يوادو  عوده 

 تحريف المغاليع، وانتحان المبطليع، وتأويل الااهليع.

 : التاديد وا جتها 

الددعوة إلدى التاديدد : ومع معالم الاادر الدري يوشدده هدرا الاصديل األصدولي

للديع، وإنا تاد  الديع، تادد   العقدون نالمعرفدة، والقلدوب ناإليمدا ، والحيداة 

 كلها نالحركة والتقدم إلى األمام.
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م ا جتهدا  فيده، وهدو نداب ماتدون إلدى يدو: ومع أنرزمإلداهر التاديدد للدديع

صدلى هللا عليده القيامة،   يملض أحديا أ  يغلقه، ومع يغل  نانيا فتحه رسدون هللا 

 ؟وسلم

ومع نإلر في تراةوا الاقهي وجد هرا ا جتها  موجدو يا فدي كدل عصدر، مدع 

اخددتال  المسددتويا ، حتددى فددي عصددور انحطدداط المسددلميع، فواددد فددي القددر  

انددع : وفددي القددر  الثددامع ع  ليدد  العيددد،نددانددع عبددد السددالم وا: السددانع الهاددري

تيميدة ومدرسدته التاديديدة فدي المشدر ، والشداطبي فدي المغدرب، وكدرلض اندع 

: اندع الدوزير فدي الديمع، وفدي القدر  الثداني عشدر: خلدو ، وفي القر  التاسدع

الصدوعاني والشدوكاني فدي الديمع، : لوي في الهود، وفي القر  الثالث عشرالده

يخلددو     ياددوز أ: لددان علمددا  الحوانلددة وغيددرهم مددع العلمددا  واألعددالم، ولددد

  تخلدو األرن مدع لدا م هلل : العصر مدع ماتهدد، وهدو موافد  للقدون المدأةور

 نالحاة.

ولد جد  في عصرنا لةايا ها لة، لدم تخطدر نبدان أ متودا السدانقيع، و  ندد 

أ  نواجههدا ناجتهدا  جديددد، يامدع ندديع محامدا  الشددر  ومقتةديا  العصددر، 

يا  الوصوي وكليا  المقاصد، يقوم نه علما  تحدرروا مدع ويواز  نيع جز 

يتبعو  هوس السدالطيع، فيحللدو  لهدم عقدة التقليد، واتسموا نرون التاديد،   

الحددرام، ويسددقطو  عددوهم الاددرا ق، و  يدددخلو  سددو  المزايدددة  سترضددا  

 العوام، نالتعسير فيما يتطلب التيسير، والتشديد فيما ياب فيه التخايف.

وحامدده واددروطه « ا جتهددا  فددي الشددريعة اإلسددالمية»قددد تحدددةت عددع ول

موده فدي كتداب « ا جتهدا  المعاصدر»ومااله ومراتبه في كتاب لدي، وأفدر   

: مسددتقل، نيوددت فيدده صددور ا جتهددا  المطلونددة فددي عصددرنا، وأنددوا  ا جتهددا 

الترجيحدددي ا نتقدددا ي، واإلندددداعي اإلنشدددا ي، وكدددرلض ا لادددر ي والامددداعي، 
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  ا جتهددا  المعاصددر وأسددبانها ومإلاهرهددا، كمددا ألقيددت الةددو  علددى ومزالدد

 المعالم والةوان  الالزمة  جتها  معاصر لويم.

وفددي ضددو  هددرا التوجدده، وضددحوا مولاوددا مددع لةددايا كثيددرة تعددد غايددة فددي 

األهميددة فددي نيددا  مولددف اإلسددالم مددع حياتوددا، ونلددض مثددل مولددف اإلسددالم مددع 

ديمقراطيددة فددي الماتمددع المسددلم مددع جددوهر الديمقراطيددة، والتددراب جددوهر ال

الشددورس اإلسددالمية، ومددا يتممهددا ويلحدد  نهددا مددع القدديم السياسددية، مددع وجددوب 

الوصدديحة فددي الددديع، واألمددر نددالمعرو  والوهددي عددع المواددر، واألمددر ناتبددا  

السوا  األعإلم، وترجي، رأي الامهور، إنا لدم يوجدد مدرج، آخدر، ونم الملدض 

أي التابددر والطغيددا ، واددع الحملددة علددى الطغدداة ةددون، وملددض الابريددة عال

 المتألهيع في األرن، ونم الشعوب التي تتبع أمر كل جبار عويد.

ومولف اإلسالم مدع التعد يدة الحزنيدة فدي ظدل الدولدة اإلسدالمية، ولدد ألدر 

نوجو  الخوار  ومشاركتهم سا ر المسدلميع فدي المسداجد  رضي هللا عوهعلي 

 نا لم يبد وا المسلميع نقتان.والاها  وسا ر الحقو ، إ

نالمدراهب فدي  إ  األحزاب السياسية في السياسدة أادبه مدا تادو : ومما للته

الاقدده، لاددل مددرهب إمددام، لدده أصددون واجتهددا ا  تميددزه عددع غيددره، وأتبددا  

يرتةدددو  أصدددوله، وكدددرلض األحدددزاب، فددداألحزاب مدددراهب فدددي السياسدددة، 

 والمراهب أحزاب في الاقه.

ترادددي، المدددرأة للمادددالس الويانيدددة، فهدددي نصدددف مشدددروعية : ومدددع نلدددض

الماتمدع، وهددي ادقيقة الرجددل، وهدي مالاددة مثلده نالواجبددا  ا جتماعيدة، كمددا 

ُ ؤ  ِ و  }: لددان تعددالى ُ وِ  إال  ع  ُ ُ ون  بِااٱال   
ُۚ ي ااف  اا   اِلي اارُٓء ب ع  ُ ااُا   ف و  ااُت ب ع  ِ ن م ُ ؤ  إال  نُاا ن  و 

ُ ني  ِ  ن    ِ  إال  ا    ي ن  لد لا   أم المنمويع عا شدة المعارضدة ضدد ، و[71: ]التونة {و 

 .رضي هللا عوهماعلي 
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 ور المرأة فدي نعدق األزمودة، لدم يادز إهمالهدا فدي زموودا  نولو جاز إهما

هددرا، ولددد تعلمددت وعملددت، وظهددر مددع الوسددا  نواندد  فددي كددل علددم، وفددي كددل 

 ماان.

وهرا كلده فدي حددو  الةدوان  الشدرعية التدي   يادوز التادري  فيهدا، وفدي 

و  الحاجا  والإلرو  الوالعيدة، فدال ندد مدع مراعداة ظدرو  كدل ماتمدع، حد

و رجة تطوره ا جتماعي، والثقدافي، ووضدع المدرأة فيده، حتدى   نقادز علدى 

الوالددع، وندددخل فددي األمددر لبددل أواندده، لماددر  التقليددد األعمددى، فالعالددة مددع 

 الشيطا ، واألناة مع الرحمع.

مددع اإلسددالمي، ومددا لهددم مددع وضددع غيددر المسددلميع فددي المات: ومددع نلددض

حقو ، وما عليهم مع واجبا ، وضمانا  هره الحقو ، ولدد صدوات فدي نلدض 

ا، نيودت فيده األصدل اإلسدالمي مدا لودا،  –فدي الاملدة   –أ  لهدم : كتانيا مختصري

وعليهم ما عليوا، إ  ما التةاه التميز الديوي الري ا حترمه اإلسالم، فال يادوز 

 نلغي الخصوصية الديوية ألي جماعة. أ  –ندعوس المساواة   –

إنا كانددت تددنني المددواطويع مددع غيددر « أهددل الرمددة»ولددد نكددر  أ  كلمددة 

، «مدواطويع»المسلميع فال حر  مع حرفها، و  مانع مع أ  نستبدن نهدا كلمدة 

، ومعودى أهليدة الددار هدو «أهل  ار اإلسالم»فقد نكر الاقها  أ  أهل الرمة مع 

 لحديث.نالتعبير ا« المواطوة»

كلمدة  ، وهدو«الرمدة»ما هدو أهدم مدع كلمدة   رضي هللا عوهولد حر  عمر 

حيع ااا إليه نوو تغلدب، وكدانوا نصدارس،  –المركورة في القرآ   -« الازية»

، فخدر «جزيدة»يا أمر المنمويع، نحع لوم عرب، ونأنف مع أ  كلمة : لالوا له

هدن   القدوم : انهموا ما اةت ناسدم الصددلة، فاسدتااب لهدم عمدر ولدان ألصدح

 ا سم! احمقى، رضوا المعوى، وأنو
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 وغير نلض مع ا جتها ا  في الماان السياسي.

وهواب اجتها ا  أخرس في الماان ا لتصا ي، وفدي المادان ا جتمداعي، 

وفي الماان الطبي، وفي ماان الاوو ، وفي غيرها مدع المادا  ، والشدريعة 

مدع كدل حدا ث حدديث، ومدع كدل    تةي  نأي والعدة كبدر  أم صدغر  فلهدا

مشددالة حددل، ولددد  خلددت نددال  الحةددارا  فددي عصددر الصددحانة وتددانعيهم، 

 فوجدوا في أصولها ومصا رها  وا  لال  ا .

أ  نامد ونوغل ، فوامدد الحيداة معودا، ونإللدم  يوودا وأناسدوا، وأ  : المهم هوا

ا  نواددرط ونتسدديب، فوةدديع هويتوددا وخصا صددوا، ونددروب فددي غيرنددا، فا جتهدد

فريةددة يوجبهددا الددديع، وضددرورة يحتمهددا الوالددع، : اليددوم فريةددة وضددرورة

أ  ياو  ا جتها  مع أهله فدي فدي محلده،   أ  يادت، نانده : على أ  مع الالزم

الموطقددة »لاددل  عددي يقددون علددى هللا مددا   يعلددم، و  أ  يدددعي ا جتهددا  فددي 

تحادد  األمددة مددع  التددي   تقبددل ا جتهددا ، والتددي« الثوانددت»موطقددة « المغلقددة

 الرونا .

 : نحو فقه جديد

 (3)مددا  عددو  إليدده فددي كتبددي: ا وأمتوددا، هددووومددع أهددم عواصددر التاديددد لددديو

فقدده »ومحةددراتي فددي اددتى المحافددل، فقددد  عددو  وألححددت فددي الدددعوة إلددى 

تتبواه الحركة اإلسالمية العالمية، المعبرة عع آمان األمة اإلسدالمية، أو « جديد

 ولية اإلسالمية، ما  موا نتحدث هوا عوها.لل عع مطام، األص

المعوددى ا صدطالحي المعدرو  عودد المسددلميع، « الاقده»ولدم ألصدد نالمدة 

والري ألات فيه الاتب، وتأسست عليده المدراهب، وأنشدةت لده كليدا ، وأليمدت 

ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــــ
ا كتاني 3)  «.أولويا  الحركة اإلسالمية»( وخصوصي
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العلددم ناألحادام الشدرعية العمليدة مددع أ لتهدا التاصديلية، فهددرا : لده مادامع، وهدو

دا »  كا  يحتا  إلدى تاديدد وإحيدا  وتطدوير، حتدى يادو  الاقه موجو ، وإ فقهي

ا ا معاصري  ياي نحاجا  األمة، ومطالب حياتها المتاد ة.« ميسري

الاقده ندالماهوم القرآندي، الدري ناداه القدرآ  عدع : ولاع الاقه الري عويته، هو

، وجدا  نلدض فدي «  ياقهدو »المشركيع وعدع المودافقيع، فوصداهم ندأنهم لدوم 

 لماي لبل أ  تشر  األحاام العملية.القرآ  ا

فقدده السددوع، أعوددي لددوانيع هللا فددي الاددو  : ويشددمل هددرا الاقدده فيمددا يشددمل

ا   اِلُااناِت }والماتمع، وهي لوانيع ةانتة،   تاامل أحديا، و  تليع ألحدد،  ًِ ا ل ا  م 

ِ يٗ   ِ م ا  ًِ   اِلُاناِت } ،{إّللا ال   م  {و  ِ ي ب ِ م     .[43: ]فاطر إّللا

ندديع المصددال، نعةددها ونعددق، وندديع المةددار « فقدده الموازنددا »وكددرلض 

والمااسددد نعةددها ونعددق، وندديع المصددال، والمااسددد إنا تعارضددتا، ومددا هددي 

 الموازيع التي ياب الرجو  إليها في التقدير.

وضدع كدل عمدل فدي مرتبتده، فدال نقددم : وأعوي نه« فقه األولويا »وكرلض 

حقه التقديم، ولد ولع المسدلمو  فدي خلدل خطيدر  ما حقه التأخير، و  ننخر ما

عليدده مااسددد كثيددرة، وضدداعت مددع أجددل نلددض مصددال،  إزا  هددرا الاقدده، ترتددب

 «.في فقه األولويا »كبيرة، ولد نشر  في هرا كتانيا نهرا العووا  

، فدددال يوبغدددي أ  نتمسدددض ندددالإلواهر، ونغادددل «فقددده المقاصدددد»: ومثدددل نلدددض

ليهدددا الشدددر  مدددع ورا  هدددره الوصدددوي المقاصدددد واألسدددرار التدددي يقصدددد إ

ق ي ياا  »: واألحاام، وهرا هو ما جا  فيه الحديث الصحي،    ي ا ر ب  خيا ب

 متا  عليه. «ا  قال ي 

فقد خل  هللا الوا  مختلايع، حيع موحهم العقدل « فقه ا ختال »: ومع نلض
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ال    }: واإلرا ة، وانتالهم نالتاليف ع ل  إالنااو   ً ب    ال  قالُا ن   ا رٓء      و    ي ز 
ٰۖ
ِحا  ٗ  اٗ  و م رس  فُ ا

ِح    118ُ     ِلِ ي    ل ي ُاا   إِ ا      ا اِل   خ  اِلاذ م ب   ُۚ و  : ، لدان الماسدرو [119، 118: ]هدو {  

أي ولالختال  خلقهم، فال ندّ أ  نتعلم كيف تختلف آرا نا، و  تختلدف للونودا، 

اإلسدالمية نديع ا خدتال  الصدحوة »ولد تحدةت عع هرا الموضو  في كتاني 

 «.المشرو  والتار  المرموم

ومع أجل هرا ينمع هرا التيار نالحوار مدع اآلخدر، ممدع يخالاده فدي الدديع، 

أو فددي الااددر أو فددي السياسددة، ولهددرا  عونددا إلددى الحددوار مددع العلمددانييع، ومددع 

القددومييع، ومددع العقددال  مددع األحاددام، ومددع الغددرنييع، علددى المسددتوس الددديوي 

 اري والسياسي.والا

ِ ال  }: وهو ما أمر نه القرآ  حيع لان ج م ا  ُ و   .[125: ]الوحل {ُا  بِٱالا ِ  ِه   ف ح 

 : الوسطية المتوازنة

أنه فار وسطي الوجده والوزعدة، : ومع معالم الاار الري يوشده هرا الاصيل

ة فهو فار تتالى فيه الوإلرة الوسطية المعتدلة المتااملدة للودا  والحيداة، الوإلدر

التددي تمثددل المددوهج الوسدد  لممددة الوسدد ، نعيددديا عددع الغلددو والتقصددير، ولددد 

الصدحوة اإلسدالمية وهمدوم »وضحت هره الاارة في عدة كتب لدي، و  سديما 

 «.أولويا  الحركة اإلسالمية»، و«الوطع العرني واإلسالمي

 : مولف الاار الوسطي مع لةايا كبيرة

تدددن المتددواز  مددع لةددايا كبيددرة تتميددز وسددطية هددرا الااددر فددي مولادده المع

 : مهمة

 ... و عاة الالمرهبية الموارطة. فهو وس  نيع  عاة المرهبية الةيقة

.. وأعددا  التصدو ، وإ  . وس  نيع أتبدا  التصدر  وإ  انحدر  وانتدد 
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 التزم واتبع.

.. والمغيبدديع للعقددل . وسدد  ندديع المحامدديع للعقددل وإ  خددالف الددوص القدداطع

 ولو في فهم الوص.

.. .   نيع الريع يوارو  اإللهام مطلقيدا، فدال يعترفدو  نوجدو ه و  ندأةرهوس

ا لمحاام الشرعية.  والريع يبالغو  في ا عتدا  نه، حتى جعلوه مصدري

... و عداة التسداهل ولدو  وس  نيع  عاة التشد  ولو فدي الادرو  والاز يدا 

 في األصون والاليا .

... والملغديع للتدراث  ور البشدروس  نيع المقدسيع للتراث وإ  ندا فدي لصد

 وإ  تالت فيه روا ع الهداية.

... وفلسدداة  وسدد  ندديع فلسدداة المثددالييع الددريع   ياددا و  يهتمددو  نددالوالع

 الوالعييع الريع   ينموو  نالمثل العليا.

تعطددي الاددر  وتةددخمه علددى  التددي« الليبراليددة»وسدد  ندديع  عدداة الالسدداة 

التي تعطدي الماتمدع « الماركسية»الاماعية ... و عاة الالساة  حساب الماتمع

 وتةخمه على حساب الار .

.. و عداة التطدور ولدو فدي . وس  نيع  عاة الثبا  ولو في الوسا ل واآل  

 المبا   والغايا .

... و عداة  وس  نيع  عداة التاديدد وا جتهدا  وإ  كدا  فدي الدديع ولطعياتده

عصددر التددي لددم تخطددر نبددان التقليددد وخصددوم ا جتهددا  وإ  كددا  فددي لةددايا ال

 السانقيع.

 لثانتة نددعوس مراعداة مقاصدد الشدريعةوس  نيع الريع يهملو  الوصوي ا

 ... والريع يغالو  المقاصد الالية ناسم مراعاة الوصوي.
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.. و عداة ا نغدال  علدى . وس  نيع  عداة ا ناتدان علدى العدالم ندال ضدوان 

 الواس نال مبرر.

...  ايدر حتدى كادروا كافدة المسدلميع المتدديويعوس  نيع  عداة الغلدو فدي التا

 والمتساهليع فيه ولو مع صرحا  المرتديع.

.. والمبدالغيع فدي . وس  نيع المستغرليع في الحاضدرغا بيع عدع المسدتقبل

 التوبن نالمستقبل كأنه كتاب يقر ونه.

... والمتحللديع مدع  وس  نيع المقدسيع لمااان التوإليمية كأنها أوةدا  تعبدد

 مل موإلم كأنهم حبا  عقد موارط.أي ع

 وس  نيع الغالة في طاعة الار  للشيخ والقا د كأنه الميت نديع يددي الغاسدل

ا في جماعة..  .. والمسرفيع في تحرره كأنه ليس عةوي

.. . وس  نيع الدعاة إلى العالمية  و  رعاية للإلرو  والمالنسدا  المحليدة

 ااإللليمية الةيقة  و  أ نى ارتباط نالحركة العالمية. والدعاة إلى

.. . وسدددد  ندددديع المسددددرفيع فددددي التاددددا ن متادددداهليع العوا دددد  والمخدددداطر

ا. والمسرفيع في التشا م فال يرو  إ  الإلالم و  يرلبو  للإلالم  فاري

.. . وسدد  ندديع المغدداليع فددي التحددريم كأندده   يوجددد فددي الدددنيا اددي  حددالن

 تحليل كأنه   يوجد في الديع اي  حرام.والمبالغيع في ال

هره هي نعق معالم الوسدطية التدي يتبواهدا هدرا الاصديل، وإ  كدا  الغالدب 

على ماتمعاتوا اليوم السقوط نيع طرفي اإلفراط والتاري ، إ  مع رحم رندض، 

 ولليل ما هم.

* * * 



 32 مستقبل األصولية اإلسالمية 

 مصير األصولية ومستقبلها

مدددا مصدددير : حدددث، وهدددوواآل  ندددأتي إلدددى السدددنان األساسدددي فدددي هدددرا الب

مددا مصددير الصددحوة : األصددولية ومسددتقبلها؟ ويماددع أ  نغيددر الصدديغة ونقددون

 اإلسالمية؟

لاددا  الاددواب   –فددي الثمانيوددا   –رنمددا لددو سددةل هددرا السددنان موددر سددووا  

ا نمسدتقبل زاهدر، وغدد مرجدو، فقدد كاندت الصدحوة مدل   ا ناألمدل، مبشدري ماعمي

ثقافيددددة والترنويددددة والسددددلوكية األسددددما  واألنصددددار، علددددى كددددل السدددداحا  ال

 وا جتماعية وا لتصا ية والسياسية والاها ية.

ولد لح  نركب الصدحوة كثيدرو  كدانوا موداو يع لهدا مدع لبدل، ممدع كدانوا 

 في ركب اليسار الماركسي، أو اليميع الليبرالي.

نعدق المتشدا ميع أ   أما اليوم فقد تغير الوضع إلى حد كبير، حتى لد يرس

تم أو أسو ! وأ  المحرلة تعد لددعاة اإلسدالم فدي أكثدر مدع نلدد، ولدد المصير لا

ولددد  –األصددولية : وإ  اددةوا للوددا –ظهددر  نواكيرهددا، وأ  أعدددا  الصددحوة 

استطاعوا أ  يايدوا لها كيدديا، وأ  يولعدوا نيوهدا ونديع السدلطا  المحليدة، فقدام 

 نيع الطرفيع صا   ام، يوتهي في الغالب نانتصار السلطة.

الثغدرا  أو نقداط الةدعف : استغل هن   الخصوم األنكيدا  الدارسدو  ولد

في ضعف الصحوة، فددخلوا موهدا، و فعوهدا إلدى خدون معدارب   لدزوم لهدا 

و  فا دددة موهددا، إ  إهدددار الطالددا  البشددرية، والما يددة، والمعوويددة، للاماعددة 

 واألمة، والخاسر هوا هو اإلسالم، والران، المستايد هم األعدا .

لآلحددداث، نددل هددو مددا توطلدد  ندده « التاسددير التددآمري»ولدديس هددرا مددع ندداب 

 الولا ع والد  ل الاثيرة المتوافرة.
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ولية، فمدع نا الدري   يحمدل رجدان ةوهرا   يعاي رجان الصحوة مدع المسد

ولية مددا حدددث ويحدددث فددي أفغانسددتا  موددر ها يددة األفغانيددة مسددةالاصددا ل الا

 سووا  مع تقتيل وتدمير وتشريد؟

وإ  كودددا   نسدددتطيع أ  نقدددون مثدددل نلدددض فيمدددا يادددري فدددي الازا دددر  أل  

اإلسالمييع هم المتعدس عليهم، وهم الريع حرموا مع حقهدم الدري أعطدتهم إيداه 

إلادا  العودف  صوا ي  ا لترا ، فقطع الطري  عليهم نالقوة الباطشدة، وأجلةدوا

مددس لدم يعددد  فاعيدا عدع حقهدم، ولدد استشدرس العودف وتادالم، حتدى انتهدى إلدى 

فلددم يعددر   وضددعيا، ولددد اخددتل  الحانددل نالوانددل، مقبددو ي نحددان،   اددرعيا و 

ون عما يحدث مع مادازر يقدع ضدحيتها العشدرا  والمةدا  ةنالةب  مع المس

مخر  مع هرا العوف الصرا  الدموي، إ  ندالعو ة إلدى جدو  مع األنريا ! و 

ةددا ، وعلددى رأسددها جبهددة الحريددة وا ناتددان، والحددوار اإليادداني مددع كددل الا

ا.  اإلنقان، وإ  نقي مسلسل الدما  مستمري

وحتى الصحوة التي تحولت إلى  ولة، كما في السدو ا  وإيدرا ، تبيدت لهدا 

الماايد الاهومية، التي غدد  ادبه معلودة، فالسدو ا  يهيدأ لده تخطدي  لدد كشدف 

 القوا  عع جز  موه، والبقية تأتي.

يد موجه إلى كل موهما. والهد  الموشدو ، ومثل نلض يقان عع إيرا ، فالوع

ورنما الخطة الموضوعة، هي إاعان حرب  يويدة نديع السدوة والشديعة، ترمدي 

القددوس المترنصددة لهددا نددالولو ، حتددى تأكددل األخةددر واليددانس،و  يددرن، مددع 

 ورا ها إ  أعدا  األمة كلها.

رب التيار اإلسدالمي فدي نعدق األلطدار ضدرنا  وحشدية لصدمت ولد ض  

ه، واتتت امله، والعدالم يتادر  علدى مدا يادري وهدو صدامت أوادامت! ظهر

ورنما احتات نعق هيةا  حقو  اإلنسا  على نعق ما ياري فدي السداو  
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مع تعريب وتةيي ، هرا مع أ  البلد كله سداع كبيدر لالسدالمييع، الدريع لديس 

لهم ح  العمل و  الاالم، و  مادر  الددفا  عدع الدواس فدي نيدا  أو خطبدة أو 

 مقان.

ا فدددي تدددأجيج المعركدددة ضدددد  ا خطيدددري األصدددولييع »وإسدددرا يل تلعدددب  وري

، الدريع لدم يسدم، لهدم فدي أكثدر مدع لطدر نتادويع حدزب رسدمي، «اإلسالمييع

يوط  ناسمهم، ويامع الوا  حون فارتهم، ندعوس أنده   يادوز إنشدا  حدزب 

 على أسا   يوي، في حيع أجدازوا إنشدا  أحدزاب علدى أسدس    يويدة، فتأمدل

وتعاب! كيف ياو  تديع اإلنسا  سببيا في حرمانده مدع حقولده السياسدية، فدي 

 حيع   يحرم موه الملحد والموحل.

كمدا  –التيدار اإلسدالمي األصدولي  ورغم هره المحع المتتانعة التي يمر نهدا

ا، و  يا سيدا مدع المسدتقبل، وأرس أ  هدرا التيدار هدو  –يسمى  فأنا لست متشدا مي

ى تااير طالا  األمة، و فعها إلدى الوهدون وا رتقدا  نقدوة وحده عل –القا ر 

أكبددر وأسددر  مددع القددوة العا يددة نأضددعا ، وهددو وحددده الددري يحمددل لممددة 

ا، ورسالة حةارية خاصدة نهدا، تسدتطيع أ  تعمدل وتبدرن مدع  مشروعيا متميزي

 أجلها، وتااهد في سبيلها.

را  خمسدة نكر  مبشد« المبشرا  نانتصار اإلسالم»وفي  راسة لي عع 

مددع القددرآ ، ومددع السددوة، ومددع التدداريخ، ومددع الوالددع، ومددع السددوع : أساسددية

ُاا  ىم ُها   }اإللهية، وكلها تبشر ندأ  المسدتقبل لهدرا الدديع  ُسا ال  ُۥ بِٱال  س ال     إالااِذٓ  ف   

دُ ِا   ِ اِليُظ  ق    
ِايِ  إال  ِ ُك ن  و  ُ ش  ال    ك ِ د  إال  يِ  كُل ِ ِ  و   .[33: ة]التون {ۥ   ل   إال  ِ

وأنكر هوا أ  القدوس المعا يدة للصدحوة اإلسدالمية فدي الخدار ، وعمال هدا 

فددي الددداخل، يماددع أ  يوتصددروا فددي المعركددة الحاليددة نيددوهم وندديع الصددحوة، 

ا و  نها ياددا  ألندده ضدد طبددا ع األادديا ، وحقددا    ا حاسددمي ولاوده لددع ياددو  نصدري
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اإلسالم لوته نعد حيع لدد التاريخ والوالع، إنه نصر منلت، سرعا  ما يستعيد 

   يطون، وتاتمع الاماهير عليه، وتإلهر صحوة أخرس مع جديد.

جرنواه، فقد ضرنت حركة اإلخوا  المسدلميع فدي مصدر فدي عهدد  وهرا ما

الملاية، ولتل مرادها ومنسسدها نيدد الحاومدة، ةدم عدا   فانتعشدت، وأمسدت 

ا في الحياة.لأ ا وكيايا وتأةيري  وس مما كانت كما

إ  نسداطها »: ضرنت في عهد الثورة جملدة ضدرنا  ها لدة، ليدل نعددهاةم 

أ  أصدب، « جيدل الثدورة»لد طوي، وإ  جروتها تحولت إلى رما ، ةدم مدا لدث 

 «.جيل الصحوة»نعد أمد لليل هو 

 : المعا و  لمصولية في الداخل

هواب كثير مع القوس الخارجية تعا ي األصولية اإلسالمية، لددوافع خافيدة، 

 : الحقد والخو  والطمع! ولاوي   أركز إ  على القوس الداخلية.جلها

سدددبو  إلدددى اإلسدددالم مدددع يعارضدددو  تهوددداب مدددع المسدددلميع، أو ممدددع يو

 األصولية نال مدارسها وتوجهاتها، المتشد ة والمعتدلة، نل يواصبونها العدا .

أنإلمدة حاكمدة تعدارن التيدار األصدولي،  -هواب علدى المسدتوس السياسدي 

ا لها، وتحارنه نال هوا ة، نعةهم ألنه يخدا  موده علدى سدلطانه نل تت خره عدوي

و نياه ومااسبه، ونعةهم ألنه ياهل حقا   اإلسدالم، ومدع جهدل اديةيا عدا اه، 

ونعةددهم ألندده   يحمددل و   لالسددالم، نددل يددوالي أعدددا ه، وهددم يعددا و  هددرا 

 التيار، فهوتبع لهم.

  تتمتدع ناحتادارا  وامتيدازا  فةدا –على المستوس ا جتمداعي  -وهواب  

وتخشددى أ  يحرمهددا موهددا، ومددع هددن   أ  اإلسددالم لددع يرضددى عوهددا،  تعتقددد

ددا كانددت أم حددال ي  مترفددو  ، فهددم يعددا و  غرلددوا فددي المتددع والشددهوا ، حرامي
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 عليهم فيما هم فيه. ةي لاإلسالم  عتقا هم أنه لو انتصر 

ية، ألنهددم يحملددو  مددع يعددا ي األصددول -علددى المسددتوس الااددري  - وهودداب

ا مواو ة لالسدالم، فدي عقا دده، وتصدوراته، أو فدي ادرا عه وأحاامده، أو  أفااري

 في ليمه ومثله.

الددريع لددم يعرفددوا حقددا   اإلسددالم، ولددم « المتغددرنيع»ومعإلددم هددن   مددع 

يتصددلوا نموددانع الثقافددة اإلسددالمية األصدديلة، ولددم يتواضددعوا ليطلبددوا، العلددم مددع 

الدددركر فيمدددا   يعلمدددو ، ولدددد سدددا  ظدددوهم نماضدددي مصدددا ره، ويسدددألوا أهدددل 

مولدف الاثيدريع : المسلميع، كمدا سدا  ظدوهم نحاضدرهم، وسداعدهم علدى نلدض

ممددع يوتسددبو  إلددى األصددولية أو يوسددبو  إليهددا، مددع سددو  تصددور لالسددالم، 

وسو  سلوب ناسمه، ومع سا  تصوره وفهمه فهيها  أ  يحسدع سدلوكه، ولدد 

 الشوب العوب.إنض   تاوي مع : لان العرب

نغيدر وعدي،  فدي الغدرب، ندوعي أو« لشديوخهم»وكثير مع هن   مقلددو  

دا  –وايوخهم هن   يخوفدو  مدع اإلسدالم   -« اإلسدالم األصدولي»وخصوصي

ويعدونددده العددددو البدددديل نعدددد سدددقوط الشددديوعية، وانهيدددار ا تحدددا  السدددوفيتي، 

ب مددع ، والتقددار«الخطددر األحمددر»نعددد زوان « الخطددر األخةددر»ويسددمونه 

 الخطر الصيوي.« الخطر األصار»

فةدة مدع المتغدرنيع المتعدالميع والمتعداليع   تدنمع نقداسدة : وأخطر هدن  

يدد، وإنمدا تدنمع مدع حاديم حم ننلهية القرآ ، وأنه توزيل لمصا ر اإلسالم، و 

الوالددع الادداهلي،  ، وأندده تاددو  مددع الوالددع، وتددأةر نددالوالع، ونثقافددةنتاريخيتدده

 –منةر، والوص القرآني أو الوبدوي مواعدل متدأةر، ولديس للقدرآ  فالوالع فاعل 

ۥ إِضااا ُ }: وجددو  سددان  ماددار ، علددى خددال  مددا نطدد  ندده القددرآ  –عوددد هددن   

قٞن ك ِ يٞ   ء  { 77ال يُ   نُ ن  ي      ا
إِضا ُ }، [78، 77: ]الوالعة اِ  ِك  م ن ر ال ع ِلا   و  ِ  ال   ي  ِي  م ۥ آِ  فُم ِ إال 
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ِييٌ {  .[4: خر ]الز ح 

لرآندده وسددوته : المإ  هودداب صددورة تاريخيددة لالسدد: ومددع هددن   مددع يقددون

وتراةه غير الصورة السا دة والمعروفة عود أمدة اإلسدالم، طدوان أرنعدة عشدر 

هددره الصددورة : لرنيدا، وغددد  معلومددة مدع الددديع نالةددرورة كمددا يقدون العلمددا 

لدوهم أو التزيدد، أمدا أسطورية، صوعها الخيان أو ا المتوارةة صورة تبايلية أو

فهددي الصددورة  –التددي يعرفهددا هددن   العبددالرة وحدددهم!  –الصددورة التاريخيددة 

الحقيقيددة لالسددالم وتراةدده ورسددالته، و  يماددع الددتخلص مددع الصددورة الزا اددة 

وإحالن الصدورة التاريخيدة والحقيقيدة محلهدا إ  نمواجهدة صدريحة مدع أناسدوا 

فقد يحتا  لرنيا أو لرنيع كما حدث فدي ومع أعم  أعمالوا، وهرا ليس نالسهل، 

 : أورونا مع الديع التقليدي هواب، هارا لالوا

ا كونددوا  ددا نهددم غيددر إسددالم األمددة، إسددالمي ا خاصي هددن   كونددوا لهددم إسددالمي

صورته مع خار  الثقافة اإلسالمية، وحاموا على األمدة كلهدا خدالن تاريخهدا 

ومحددددةيع ومتصدددوفة  نمدددا فيهدددا مدددع فقهدددا  ومتالمددديع وماسدددريع –الطويدددل 

وغيرهم نالاهل والةالن، فهم ضد الماضي، وضد الحاضدر، وأولدى نهدم أ  

يتحلوا نالشدااعة، ويعلودوا اناصدالهم عدع اإلسدالم، ألنهدم فدي حقيقدة أمدرهم   

 ينموو  نه.

لددو أنهددم فرلددوا فددي التددراث ندديع الثانددت والمتغيددر، والملددزم وغيددر الملددزم، 

أياددا كانددت  –إ  عمددل العقددل البشددري : وللودداواإللهددي والبشددري، لسددلموا لهددم، 

لانل للوقد والتصدحي، والتاميدل، ولادوهم أ خلدوا الدوحي اإللهدي حتدى  –موزلته 

إ  القددرآ  فددو  التددراث، : القددرآ  ناتدده فددي جملددة التددراث، وأنددا ألددون لهددن  

واإلسددالم لدديس ماضددييا، إندده الماضددي والحاضددر والمسددتقبل، فهددو رسددالة هللا 

 دة الخاتمة.العامة الخال



 38 مستقبل األصولية اإلسالمية 

مشالة هن   أنهم يطبقو  على اإلسالم في الشر  ما طب  على المسديحية 

صددلى هللا فددي الغددرب، مددع أ  اإلسددالم لدديس هددو المسدديحية، واخصددية محمددد 

المسدي، عودد المسديحييع، وعلمدا   عودد المسدلميع ليسدت كشخصدية عليه وسدلم

لدديس كالتدداريخ  اإلسددالم ليسددوا كرجددان الاهوددو ، والتدداريخ الددديوي للمسددلميع

 –وهم الرجدان المتعلمدو  جدداا المثقادو  جدداا!  –الاهووتي للمسيحييع، ولاوهم 

يتادداهلو  نلددض كلدده، ويددأنو  إ  أ  يقيسددوا الشددر  اإلسددالمي علددى الغددرب 

 ريب. ليا  مع الاار ، نل الاوار  نال المسيحي، وهو

 : عوامل أساسية للواان

 : ستقبلها مرتب  ناملة أمور أساسيةعلى أ  مصير األصولية اإلسالمية وم

ا وإيمانيا وسلوكيا. -1  نمدس ارتباطها نأصون اإلسالم فهمي

ةدددم نمددددس لددددرتها علدددى الوفدددا  نحاجدددا  ماتمعهدددا، ومطالدددب عصدددرها،  -2

دددا فدددي حدددل القةدددايا  المدددرأة واأللليدددا  والاودددو  : الشدددا اة مثدددلوخصوصي

 والحريا  والتعد ية والديمقراطية ونحوها.

دس تأةيرهددا فددي المسددلميع نخبيددا وجمدداهير، ومدددس التاددا  المسددلميع ةددم نمدد -3

 إخالصيا وكااية.: حولها، والتواعهم نها

 ةم نمدس تااونها مع اآلخريع مع حولها، وتااوب اآلخريع معها. -4

 : ا رتباط نأصون اإلسالم

وتوهق ناألمدة إنا لدم تدرتب   –  يتصور أ  توا، ا ألصولية أو الصحوة  -1

ا، حتددى تاتسددب : اإلسددالم نأصددون ددا وإيمانيددا وسددلوكيا، ارتباطيددا واضددحي فهمي

 الشرعية، وتستح  تأييد األمة.

الدديع  عو  يتم لها نلض إنا لم تستود إلى محاما  القرآ  والسوة، وما علم م
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 نالةرورة، وأجمعت عليه أجيان األمة نيقيع.

ع الودا ، يودا ي نده زيدد أوعمدرو مد« محدر »ا ألمدة إسدالم  أما أ  تدعي

مدع  يدع : مع صوع عقله أو مع صوع هدواه، اسدتقاه مدع غيدر مصدا ر اإلسدالم

« مدو ة»آخر، أو فلساة أخرس، أو ألنه يواف  لون الخواجدة الاالندي، أو يال دم 

البيةة الاالنية، أو طدانع العصدر، أو اتااهدا  الوإلدام العدالمي ا لاديدد، أو نحدو 

 مة.نلض، فهرا ليس هو اإلسالم الري تعرفه األ

مددع تعاليمدده وأحاامدده مددا  مددع يوددا ي ننسددالم علددى مزاجدده، يبقددى لقددد رأيوددا

يرو  له، أو يرو  لمدرسته، ويحر  موه ما   يرو  و  يعادب، فهدو يريدده 

ددا نددال  ا نددال جهددا ، وزواجي عقا ددد نددال أحاددام، وعبددا ا  نددال معددامال ، وسددالمي

 طال ، و يويا نال  ولة، وأخالليا نال نإلام.

ويددا   سياسددة فيدده و  التصددا  و  اجتمددا  و  ةقافددة و  تشددريع، يريدوندده  ي

فمانا نقي إن  مع اإلسالم؟ التعبد فدي المسداد؟ حتدى هدرا تددخلوا فيده، فلدم يعدد 

ا ين ي رسالته في توعية األمة وتاقيهها فدي  يدع هللا  ندل يادب أ   المساد حرا

لددى نصدديحتها  ياددو  المسدداد خاضددعيا للسددلطة، يددرو  لسياسددتها، و  ياددر  ع

اإلسددالم »الملعونددة، وتوايدد  لمددا سددموه «  خددون فددي السياسددة»أل  نصدديحتها 

 «.السياسي

لددى األمددة، فددننا كانددت إ  اإلسددالم الددري يتلددو  نلددو  السددلطة، ياقددد تددأةيره ع

ا اإلسالم ااتراكياا، وإنا كاندت السدلطة رأسدمالية، أصدب، اإلسدالم ااتراكية غد

الددددرو ، كددددا  اإلسددددالم روسددددياا، وإنا  انددددت رأسددددمالياا، وإنا آلددددت السددددلطة 

هدددرا اإلسدددالم   تقتودددع نددده األمدددة، و   !لممريادددا  تحدددون اإلسدددالم أمريايادددا!

 تستايب لدعا ه.
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 : القدرة على الوفا  نحاجا  الماتمع

: الموشدو ة، وهدو –أو الصدحوة  –وأمر آخر   ندّ أ  يتوافر في األصولية  -2

اتمدع المعاصدر ومطالبده المتعدد ة، الما يدة لدرتها على الوفا  نحاجا  الم

واأل نية، ولد تشانات وتعقد ، و  يقدوم نهدا  راويدش يمسداو  نالمسدان، 

في أيديهم، و  مهاويس نصغار األمدور فدي غالدة مدع كبارهدا، و  نأندا  

محبوسدديع فددي سدداع الماضددي، جدداهليع نتطددورا  الحاضددر، وتطلعددا  

ألاددداظ يحاإلونهدددا، وألدددوان : المالمسدددتقبل، و  نمدددع كدددل معدددرفتهم ناإلسددد

ير  ونها لعلما  كبدار سدانقيع، رنمدا كدانوا مدع علمدا  األمدة،   يخرجدو  

 عوها، و  ياقهو  غيرها.

إلى أسال، و  ترلدى نهدم  –أو نالصحوة  –مثل هن   يهبطو  ناألصولية 

 إلى أعلى.

ور إنا أرا  أ  يادددو  لددده   –أو لتيدددار الصدددحوة  –  نددددّ للتيدددار األصدددولي 

ملمو  في التغيير، أ  يةع الوقاط على الحدرو ، فدي لةدايا معقددة وادا اة 

في حياة الوا ، يسأن الوا  عوها صبان مسا ، و  سديما مدع غيدر المسدلميع، 

وغير الملتزميع، مع التيارا  المختلاة، المتشااة والمشااة في لددرة اإلسدالم 

 على حلها.

أة في األسرة والماتمع، واأللليدا  المر: ونلض مثل ما أارنا إليه مع لةايا

الديوية ومولف اإلسالم موها، وما حقولهدا ومدا واجباتهدا؟ هدل سدتارن علديهم 

الازيددة؟ ويلزمددو  نثيدداب تميددزهم عددع المسددلميع؟، كمددا تقددون نعددق ا لاتددب 

 الصارا .

ومددا المولددف مددع الاوددو  التددي أمسددى لهددا  ورهددا الخطيددر فددي الماتمددع، 

ددا ن عددد أ  تووعددت وتطددور ، هددل المولددف هددو مسددموعة ومر يددة وخصوصي
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 ع؟يالتحريم والتةيي ؟ أو المرونة والتوس

ومددا المولددف مددع الحريددة والديمقراطيددة، هددل صددحي، أ  األصددولييع إنا 

ا وصلوا إلى الحام احتاروه ألناسهم وموعوا اآلخدريع موده، مدع أنهدم لدم يصدلو

نهدم إلدى كراسدي هل الديمقراطية حالن لتصدل  إليه إ  مع خالن الديمقراطية؟

ا؟؟ ا ومواري  الحام، فننا وصلوا أصبحت حرامي

ا يقددوم علددى اجتهددا   إلددى غيددر نلددض مددع القةددايا التددي تتطلددب جوانيددا حاسددمي

ارعي صدحي، مدع علمدا  ةقدا ، لدا ريع علدى أ  يوادروا إلدى جدوهر الشدر  

 ومقاصده،  و  أ  يغالوا نصوصه.

أ  ياو  لها مادا  فدي  إ  األصولية التي تعطل العقل ناسم الوص،   يماع

تعدارن نديع صدحي، الموقدون،  - نحمدد هللا –ي اإلسدالم فدعصرنا، و  يوجدد 

 وصري، المعقون، و  نيع العلم والديع.

 : مدس تأةير األصولية في المسلميع

وجو هدددا، إنا لدددم تثبدددت  –أو الصدددحوة  –و  يمادددع أ  تثبدددت ا ألصدددولية  -3

ع مدتدرس األمدة أ  خالصدها يا تأةيرها في عقدون األمدة ووجددانها، نحيدث

 فيها، وأ  أهدفها في التقدم والومو   تتحق  إ  في رحانها ومع خاللها.

و  سيما نعد أ  استعمر  األمدة ةقافيادا، وغزيدت فاريادا، عقدو يا غيدر لليلدة 

مع الزمع، تركت آةارها في العقدون واألنادس والةدما ر، فتغيدر  مااهيمهدا، 

خاللهدا، واضدطرنت أوضدداعها، فدال ندد أ  تعمددل وتغبشدت ر يتهدا، وسددا   أ

نداألناس حتدى يغيدر هللا مدا نهدا،  عملها في تغيير مدا –أو الصحوة  - األصولية

م  ح  ا م إِنا }وف  سوته الثانتة  ر بِي    ر بِف ض ُِاِا    إّللا     يُر ي ُِ      .[11: ]الرعد {يُر ي ُِ وقْ   

فدي الامداهير وحددها وتدد   –صدحوة أو ال –و  يااي أ  تدنةر األصدولية 
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الصددداوة أو الوخبدددة للعلمانيدددة والالسددداا  الوضدددعية تأسدددر عقدددولهم، وتملدددض 

مشاعرهم، كما   يااي أ  تنةر في الوخبة وتدد  الامداعير للخدرافييع وتادار 

 المزايدة في الديع، يلعبو  نعقولهم وعواطاهم.

أمدانتهم وطهدارتهم و  ند للاميع أ  يقتوعوا ندنخالي هدن   األصدولييع و

مع الواحية األخاللية، ةم نقدراتهم وكاايتهم مدع الواحيدة السياسدية وا لتصدا ية 

ا}: واإل ارية، كما لدان هللا تعدالى ي  ا   إِنا خ  اِ  إس  ي اِ    إأل  ِ ايُ {          : ]القصدص ً      إال 

مدل، الاانب الاوي، مع الاااية والخبدرة والقددرة علدى الع: تعوي« القوة»، و[26

و   الاانب األخاللي مع يقإلة الةدمير وخشدية هللا تعدالى،: تعوي« األمانة»و

 ترلى الحياة، و  توهق الماتمعا  إ  نالعقون القوية، والةما ر الحية.

 : مدس التااوب مع اآلخريع وتااوب اآلخريع معها

أ  يعلددم أندده   يعدديش فددي  –أو تيددار الصددحوة  –األصددولي  ويلددزم التيددار -4

رة موعزلدة  ندل يعديش فدي عدالم تقدارب وتقدارب حتدى غددا وكأنده نلدد جزي

 «.لرية كبرس»واحد، ولد صوره نعق األ نا  نأنه 

لريدددة  –نتيادددة ةدددورة ا تصدددا   الها لدددة  –إنددده صدددار اليدددوم : وأندددا ألدددون

ها ما حددث فدي غرنهدا إ  نعدد لصغرس، فالقرية الابرس لد   يعلم مع في ار

 دث في أي نقعة مع العالم نعد  لا   مع ولوعه.ساعا ، ونحع نعلم ما يح

ا ناتدددان علدددى العدددالم ضدددرورة   نعرفهدددا، والعدددالم فيددده مسدددلمو  وغيدددر 

مسدددلميع، والمسدددلمو  مدددوهم موافقدددو ، ومدددوهم مخدددالاو ، والموافقدددو  مدددوهم 

الواةقددددو  ناألصددددولييع أو نبعةددددهم علددددى األلددددل، ومددددوهم المتشددددااو  فددددي 

 الوجه المرضي. استطاعتهم القيام نالمهمة على

أ  يعزلدوا أناسدهم عمدع : وهره األمور كلها تقتةي مع األصوليع المعوييع
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حددولهم، وأ  يوةقددوا الصددلة نددالاميع، وأ  يزيلددوا ادداوب المرتددانيع، ويددر وا 

على التسا   ، ويددفعوا الشدبها ، ويددر وا المخداو  التدي توتداب الاثيدريع 

ب معهدم، ويتحدالاوا مدع آخدريع، مع اإلسالم، ويتقارنوا مع مع يرضدى التقدار

وأ  تسو  رون التسام، نيوهم ونيع الوا  أجمعيع، ويرفعدوا رايدة الحدوار مدع 

كل المخالايع في الداخل والخار ، وهو حوار ندالتي هدي أحسدع، كمدا أمدر هللا 

 تعالى.

 : الصورة التي نقدم نها اإلسالم للوا 

للودا . فهوداب صدورة الصدورة التدي نقددم نهدا اإلسدالم : وأهم مدع نلدض كلده

جاننددة، وصددورة طددار ة، صددورة مبشددرة، وصددورة مواددرة، وإنمددا ناسددب مددع 

 حولوا نالصورة المبشرة.

هواب أنا  يقدمو  اإلسالم فدي صدورة تقشدعر مدع هولهدا الالدو ، وترتعدد 

 مع لساوتها الارا ق، وتوجل مع نكرها القلوب.

فدي العبدا ة، « لشداليةا»فدي العقيددة، « اللاإليدة»إنه اإلسالم الري يدعو إلدى 

فدي التاسدير، « الحرفيدة»في التاايدر، و« السطحية»في السلوب، و« السلبية»و

 في الحياة.« المإلهرية»في الاقه، « الإلاهرية»و

إنه اإلسالم المقطب الوجه، العبو  القمطرير، الري   يعر  غيدر العودف 

اظددة فددي فددي الدددعوة، والخشددونة فددي الماا لددة، والغلإلددة فددي التعامددل، والاإل

 األسلوب.

إندده اإلسددالم الاامددد كالصددخر، الددري   يعددر  تعددد  اآلرا ، و  يعتددر  

، و  يقددر إ  نددالرأي الواحددد، والوجدده الواحددد، و  يسددمع ا نتوددو  ا جتهددا 

للرأي اآلخر، و  الوجهة األخدرس، و  يدرس أحددهم أ  رأيده صدواب يحتمدل 
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يده هدو الصدواب الدري   الخطأ، وأ  رأي غيره خطأ يحتمل الصدواب  ندل رأ

  يحتمددل الصددواب  حددق الددريميحتمددل الخطددأ، ورأي اآلخددريع هددو الخطددأ ال

 نوجه.

إندده اإلسددالم الددري   يعددر  التسددام، مددع المخددالايع فددي الددديع، و  يقبددل 

 الحوار مع المغايريع في الاار، و  يأن  نوجو  المعارضيع في السياسة.

المددرأة، فهددو يدددعو إلددى حبسددها فددي إندده اإلسددالم الددري   يوإلددر نريبددة إلددى 

البيت، وحرمانهدا مدع العمدل، ومدع المشداركة فدي الددعوة والحيداة ا جتماعيدة 

 والسياسية.

إندده اإلسددالم الددري   يعويدده العدالددة فددي توزيددع الثددروة، و  توكيددد لاعدددة 

الشورس في الحام، و  إلدرار الحريدة للشدعب، و  مسدا لة اللصدوي الابدار 

الترفوه، و  تحرير الوا  مع الولو  في نراةع التبعيدة للقدوس عما سرلوه وما 

األجوبية، أو ا ستسالم للقوة الصهيونية التوسعية العدوانية، لادع يشدغل الودا  

نالاددددار فدددي مماحادددا  جدليدددة، وفرعيدددا  فقهيدددة، وجز يدددا  خالفيدددة، فدددي 

 العبا ا  أو المعامال ،   يماع أ  يوتهي فيها الخال .

الددري يتوسددع فددي موطقددة التحددريم، حتددى ياددا  ياعددل الحيدداة  إندده اإلسددالم

كلمدة : ه، وألدالم ك تلاندهتداعماموعة مع المحرمدا ، فدألرب كلمدة إلدى ألسدوة  

 «.حرام»

س دولة الوبدي  والسدوة، إ  اإلسالم الموشو ، هدو اإلسدالم األون، إسدالم القدرآ 

إسدالم التيسدير   ...  دهعد، وسدوة الراادديع المهددييع مدع نصلى هللا عليه وسلم

التعسدددير، والتبشدددير   التوايدددر، والرفددد    العودددف، والتعدددار    التوددداكر، 

والتسدددام،   التعصدددب، والادددوهر   الشدددال، العمدددل   الاددددن، والعطدددا    

ا  عددا ، وا جتهددا    التقليددد، والتاديددد   الامددو ، وا نةددباط   التسدديب، 
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 والوسطية   الغلو و  التقصير.

م يقدددوم علدددى عقيددددة روحهدددا التوحيدددد، وعبدددا ة روحهدددا اإلخدددالي، إسدددال

وأخددال  روحهددا الخيددر، واددريعة روحهددا العدددن، ورانطددة روحهددا اإلخددا ، 

 وةمرة نلض كله حةارة روحها التواز  والتاامل.

هددرا اإلسددالم وحددده هددو الددري يقرنوددا مددع العددالم، ويقددرب العددالم موددا، وهددو 

المية، أو مددا ياددب أ  تتبودداه الصددحوة ناددل اإلسددالم الددري تتبودداه الصددحوة اإلسدد

فصددا لها، فدددال يخاددى أ  مدددع فصدددا لها مددا هدددو فدددي حاجددة أ  يتاددداوز طدددور 

 المراهقة إلى طور الراد.

* * * 
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 هي األملالصحوة الراادة 

األمور، و  التهدويع مدع العقبدا  أمدام الصدحوة، فهدي «تبسي »أنا   أريد 

 : هل أو ماانر، ومع هرا ألونعقبا  جسام و  اض،   ياحد نلض إ  جا

أنهدا تاسدد ا تاداه الوحيدد المعبدر نصدد  : إ  المزية الابرس لهره الصحوة

عع ضمير هره األمة، وعع هويتها الحةارية والعقا ديدة، الممثدل لشخصديتها 

التاريخيدة، المصدور لطموحاتهدا وآمالهدا الوانعدة مدع ناتهدا وروحهدا وكيوونتهدا 

 الحقيقية.

أ  رون األمددة هددو : ا  الوالددع كمددا أةبتددت لددرا ة التدداريخفقددد أةبددت اسددتقر

اإلسالم، وأنهدا   تعديش إ  نده، و  توطلد  إ  موده، و  تبدرن الدواس والواديس 

إ  مع أجله، و  تاتمع كلمتها إ  عليه، فهو الماتان الوحيد الدري نده تادت، كدل 

 مغاليقها التي استعصى فتحها، ونغيره لع تات، أنديا.

ا يدددركر فدددي تاريخهدددا القريدددب والبعيدددد، و  فدددي ومدددع ةدددم  لدددم تحقددد  نصدددري

 حاضرها المشهو  إ  تحت لوا ه.

وكم جرنت هره األمة مع  عوا ، وسمعت مع صديحا ، تريدد أ  تقو هدا 

 نغير اإلسالم ولغير اإلسالم، فلم تثمر إ  الشتا  والةيا  والخر  .

الحلون المستور  مدع إ  الالساا  والدعوا  الوافدة مع الغرب والشر ، و

عسددارية : اليمدديع واليسددار، لددم تحقدد  إ  اإلخاددا  والاشددل فددي كددل الميددا يع

 وسياسية والتصا ية واجتماعية وةقافية وأخاللية.

أنهددا  خيلددة عليوددا، غريبددة عددع : وعيددب هددره الالسدداا  واألفاددار واألنإلمددة

سدانوا إن« جوانيدة»اادري، فهدي عداجزة أ  تخاطدب روحوا وتاويووا العقدي وال

التددي  المسددلم، وأ  تقددو ه مددع مسددلماته العقليددة، وأ  تااددر طالاتدده الماوونددة،



 47 ميةمستقبل األصولية اإلسال

 يستطيع نها أ  يغير مارس األحداث، كما سال التاريخ ألسالفه مع لبل.

لع تتحرب هره األمة وتصدوع العاا دب إنا أنشددتها معلقدة امدر  القديس، أو 

 لصيدة عمرو نع كلثوم.

جدددا  جددداب »رأ  عليهدددا منلادددا  صدددوع العاا دددب إنا لدددتولدددع تتحدددرب و

، أو «ماوتسدددتونج»، أو «جدددو   يدددوي»، أو «كدددارن مددداركس»، أو «روسدددو

 «.جا  نون سارتر»

إنمددا تتحددرب حقاددا وتصددوع العاا ددب إنا حركتهددا نددالقرآ ، ولدددتها ناإليمددا ، 

 .عليه السالم ورفعت أمامها راية اإلسالم، ونكرتها ننمامها وزعيمها محمد 

أنهدم يدوم ندا وا : ا؟ ولدد جرنودا ورأيودا، واداهدنا وادهدناوما لوا ندرهب نعيددي 

نشعارا  القومية وا اتراكية والتقدمية ومدا ادانهها، لدم يسدتطيعوا أ  يغيدروا 

فدي نإلدر  –مع والع األمدة اديةيا نا ندان، ومدا حققدوه مدع مااسدب أو إنادازا  

خسددر  األمددة أضددعافه فددي جوانبهددا األخددرس، ما يددة  –الددبعق علددى األلددل 

ووية، وما زالت األمدة تعداني مدع ةمداره المدرة، وخسدا ره غيدر المباادرة، ومع

ا نعد يوم.  التي تإلهر آةارها في حياتوا العامة يومي

 : واجبوا نحو الصحوة

إ  الصددحوة اإلسددالمية هددي أمددل الغددد ألمتوددا، وهددي التددي تسددتطيع أ  تقددو  

ميع علدى أ ا  سايوة اإلنقان نقوة وجددارة إنا مدا سداعدناها نحدع العدرب والمسدل

 : رسالتها، وساعد  هي ناسها أيةيا، ونلض نما يلي

  أ  يقددف فريد  مودا معهددا، وفريد  يقاومهددا،  :فن ميا ن  ا    الناار ج يعبار -ف

ا.ونقةي العمر في جرب واد، ومد   وجزر،  و  أ  نواز ايةيا كبيري

« مسدلميع»ياب أ  نقف كلوا ورا  الصحوة، وأ  يدزون هدرا التاريد  نديع 
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، مسلميع نوراةة العقيدة، وإسالمييع نالتوجده والدو  ، يادب أ  «مييعإسال»و

انتما نا إلى اإلسالم، وو  ندا لالسدالم، : ناو  كلوا إسالمييع، نمعوى أ  ياو 

وتوجهوا إلى اإلسالم، ومرجعودا إلدى اإلسدالم، حتدى غيدر المسدلميع، يمادع أ  

ينمودوا نحقيقدة ا عتقدا  ياونوا كرلض فينمووا نحتميدة الحدل اإلسدالمي، وإ  لدم 

اإلسالمي، فهدم مسدلمو  نالثقافدة والحةدارة، وإ  لدم ياوندوا مسدلميع نالعقيددة 

 والديانة.

وأحددب أ  أنبدده هوددا علددى تميددز مهددم، هددو الاددر  ندديع الصددحوة اإلسددالمية 

 والحركة اإلسالمية.

 : نيع الحركة اإلسالمية والصحوة اإلسالمية

دا وليدا ة وجوديدة،  فالحركة اإلسالمية لها مدلون معيع يعوي ارتباطيدا وتوإليمي

أمددا الصددحوة فهددي تيددار عددام يشددمل كددل العددامليع لالسددالم، جماعددا  وأفددرا يا، 

 ويةم معه كل المهتميع والغيوريع على اإلسالم.

وعلى أمته، وعلى أوطانده، وإ  لدم يةدمهم عودوا  أو  فتدة، أو لدم يددخلوا 

 في إطار هيةة أو جمعية.

،   يوسددب إلددى جماعددة نعيوهددا، و  إلددى مدرسددة فاريددة الصددوة تيددار تلقددا ي

 نعيوها، و  إلى اتااه سياسي نعيوه  نل يةم الاميع في رحانه الايحا .

إنه التيار الري   يرن  نيع آحدا ه وفةاتده إ  حدب اإلسدالم، وا عتدزاز نده، 

والحددري علددى خيددر أمتدده، وإعددال  كلمتدده، والتمادديع لدده فددي األرن، عقيدددة 

ا  ا للحياة.وفاري  وسلوكيا وتشريعيا وحةارة ونإلامي

و  تدرنص،  :فن ض ا  اللص     نار  قال  يا  وقأل ارن  ال ع ال با  خا   -َ

ونغيددر ليددد وأغددالن، و و  حددواجز وأسددوار، ومثددل هددرا المودداخ خليدد  أ  



 49 ميةمستقبل األصولية اإلسال

وتوطل  نده العقدون لتبدد ، وتوطلد  الغدزا م لتعمدل، : توطل  فيه القوس كلها

أمددا جددو الخددو  والقيددو  والحددواجز والابددت، والقدددرا  لتددتقع وتتطددور. 

 فليس ورا ه إ  العاز والاسل، والخمون والةيا .

أ  توحدر  كمدا انحدر   :يً  ف  ض عر ل  ع قالص        يا   قال ا   -جـ

يع في الغرب المسيحي، أو كما انحر  رجان الملدض فدي الشدر  درجان ال

 ه، في العالم كله!اإلسالمي، وكأنوا نحملها أوزار انحرا  التاريخ كل

البودا ،  التحريدر، ومعركدة عليوا أ  نعطيها الارصة لقيا ة األمة في معركدة

، كمدددا أعطيدددت لالتااهدددا  والحلدددون المسدددتور ة (4)وسدددا ر معاركهدددا السدددبع

 ويسارية، وليبرالية وةورية. األخرس يميوية

الحدل اإلسدالمي الدري : فالحل الوحيد الري لم يأخر فرصته نعد الوهةدة هدو

ا ي نه الصحوة، مع أنه الحدل الدري يمثدل القاعددة الاماهيريدة العريةدة فدي وت

 اعونوا ناعترا  جميع المرالبيع والدارسيع.

 : واجب الصحوة نحو ناسها

فوريد موها أ  توزن إلدى الشدعب، إلدى الشدار  العرندي  :ف ر قالص    ض اار -ا

العاطدل، وتسداعد المسلم وتتااعل معه، تعلم الااهل، وتوبه الغافل، وتدرب 

العامدددل، وتعددديع المحتدددا ، وتقدددوي الةدددعيف، وتعدددالج السدددقيم، وتقدددوم 

الموحر ، وترندي الايدل، وتأخدر نيدد الةدان إلدى الهدايدة، والعاصدي إلدى 

التونة، و  تتعالى على الماتمع، وهي جز  موه، و  توإلدر إليده علدى أنده 

إذق »: سدلمهالض، وهي وحددها الواجيدة! فدي الحدديث الصدحي، الدري رواه م

ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــــ
اريددة والسياسددية، ، والتبعيددة الاالتخلددف العلمددي والتاوولددوجي: نهددا المعددارب ضددد ي( أعودد4)

، والخطدددر الصدددهيوني، والتمدددز  القدددومي، سدددي، وا سدددتبدا  السياوالإللدددم ا جتمددداعي

 رس للوطع العرني واإلسالمي.بوالتسيب األخاللي، وهي الهموم الا
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أي ألددرنهم إلددى الهددالب  «هلاا  قالناارس  اااا  فهلاياا : ساا ع   قال جاال يياا  

 لغروره وعابه، واحتقاره لغيره.

لددس الخاصدة والعامدة، سدوا   :فن مص َ قال  رهي  قال رطكا   ا  قإلسا م -هـ

التدي « الاحدو »الموروةة عع عهو  التخلف، أم ماداهيم « الامو »مااهيم 

« التوعيددة»ي فددي حياتوددا، وأ  تقددوم ندددورها فددي أ خلهددا ا سددتعمار الثقدداف

 وهما متاامال .« الترنية»تمهيديا لدورها في 

أ  تتسددام، و  تتعصددب، وأ  تامددع و   :فن مًعاال قالصاا    فكااا  ه ااار -و

تار ، وتدرب أ  العالم مع حولها ارليا وغرنيا، يوسدى خالفاتده، ويتقدارب 

المدراهب الوصدرانية،  علدى المسدتوس الدديوي، وتتقدارب: على كدل مسدتوس

تبر ة اليهدو  »وتتقارب اليهو ية والوصرانية، ولد رأيوا وةيقة الااتياا  في 

وعلددى المسددتوس ا لتصددا ي رأيوددا التاتددل األورونددي،  «!مددع  م المسددي،

والتاددتال  األخددرس فدددي العددالم، فددوحع فدددي عصددر التاددتال  الابدددرس   

 الاماعا  الصغيرة.

صدددحوة نالمعدددارب الاانبيدددة، والمسدددا ل فدددال يادددوز أ  تشدددتغل فصدددا ل ال

هم أ  يهتمدوا يالهامشية، التي يتعرر أ  يتا  الوا  فيهدا علدى رأي واحدد، وعلد

نتعداو  »: ار الرهبيدةودنالقةايا المصيرية والمسا ل الابرس، ويتبودوا لاعددة الم

 «.فيما اتاقوا عليه، ويعرر نعةوا نعةيا فيما اختلاوا فيه

لصدددحوة وفصدددا لها، علدددى أ  يادددو  تعدددد  و  مدددانع مدددع تعدددد  مددددار  ا

تخصدددص وتودددو ،   تعدددد  تودددالق وتةدددا ، وأ  يتاددداهم الاميدددع ويتةدددامع 

 ويتةامووا في القةايا الابرس، التي ياب أ  ياونوا فيها صااا واحديا.

وأ  ياددو  همهددا إضددا ة الشددمو    سددب  :فن مياا ن  اا    بناارء   هاا م - 

صدلى يده، فدالوبي فعدع مدع وضدعه الإلالم، وإماطة األنس عع الطري    ل
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صدلى هللا لم يبعث لعانيا، ولادع نعدث رحمدة. حتدى إ  الوبدي  هللا عليه وسلم

معيس قالشيطرن  ا ضا  إن قلات :   ميل»: لان لمع سب الشيطا  عليه وسلم

با  ر  :       بي م   والي  قل: ذال  قض  خ ح   يصي  كرالًال  ويي  

 رواه أنو  او . «ا ض  ي صرغ  ح   يصاَ كرالذبرَ

منكددة لمواضدع  :فن م  َ برَ قال  ق   ع كال قال يار ق  قال طنيا  قال  رال ا  -ح

 –كمددا أمددر هللا تعددالى  –ا تاددا ، متااهمددة فددي نقدداط ا خددتال ،  اعيددة 

نالحامددة   نالسددااهة، ونالموعإلددة الحسددوة،   نالاملددة العوياددة، ونالادددان 

 نالتي هي أحسع،   نالتي هي أخشع.

و  نالاز يا  عع الاليا ، و  نالشدال  :مش رل برال  ول    قأل   ف   -ـط

فقدددده »عددددع الاددددوهر، و  نالووافددددل عددددع الاددددرا ق، وأ  تتعمدددد  فددددي 

حتددى   تختددل الوسددب الشددرعية ندديع التادداليف، فتقدددم مددا حقدده « األولويددا 

التأخير، وتنخر ما حقه التقديم، وتعإلم الهيع مع األمور، وتهدو  العإلديم، 

فقددد الترتيددب ندديع الخيددرا  مددع جملددة »: اإلمددام الغزالددي نحدد ولددد لددان 

إ  هللا   يقبدل الوافلدة حتدى تدن س الاريةدة، : ، كما لرر علما ندا«الشرور

 و  يقبل الارو  ممع ضيع األصون.

وهددي سدددوع ةانتددة   تتبددددن، صدددارمة    :فن م  اا  سااان  ر ااا  خليااا  - 

عال ةمدددرة لبدددل أوا  تاامدددل، فدددال تلدددتمس حصدددا يا نغيدددر زر ، و  تسدددت

نةاها، وتعلم أ  لال اي  في الاو  لانونه المطر ، فمدع صدا م لدوانيع 

الاو  صدمته، ومع غالبها غلبته، ومع عمل مع خاللهدا مهتددييا نهددي هللا 

 كا  نصيبه الاالن في األولى واآلخرة.
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 : معارب فارية ياب أ  تتولف

نوهدي الخالفدا  المعلقدة وعليوا إنا كوا جا يع في البحدث عدع الخدالي، أ  

  و  حسم أو تحديد.

ولادددي نختصدددر الطريددد  علدددى البددداحثيع والموالشددديع، أو  أ  أعلدددع نادددل 

أ  هودداب لةددايا فاريددة طددان عليهددا األمددد، وعقددد  لهددا المددنتمرا  : وضددون

والحلقددا  والودددوا ، وأعتقددد أ  الر يددة فيهددا لددد وضددحت، ويوبغددي أ  يوتهددي 

 أصولها.ا ختال  فيها، وا تاا  على 

ندديع أمددور طالمددا حدددث  –نلغددة العسددارييع  –ياددب أ  ناددق ا اددتباب 

ا اتباب نيوها نتياة لغمدون المصدطلحا ، وعددم تحديدد الماداهيم، أو رغبدة 

ا  و  كلمة فاصلة.  لوم في نقا  هرا ا اتباب أو الوزا  مستمري

 :    هذد قأل   

 : ق ا ارك بي  قال ي  وقالعل  -1

ا، وكما للودا ونقدون معركة نشأ  ف فهره ي غير أرضوا، ولم توجد عودنا يومي

ا إ  الديع عودنا علم، والعلم عودنا  يع، و  يوجد  اعية و  فقيه و  أحدد :  ا مي

يوتمي إلى الصحوة اإلسالمية، يقون نا ستغوا  عع العلم، أو إغال  البداب فدي 

مبددرر  وجدده التاوولوجيددا  نددل يددرو  فريةددة  يويددة، وضددرورة حيويددة، فددال

  فتعان خصومة أو معركة حون هرا الموضو  الموتهي.

 : ق ا ارك بي  قأل رال  وقال عر    -2

، إ  إنا جعلودددا  نمعودددى « األصدددالة»فالماهومدددا  غيدددر متعارضددديع أصدددالي

علدددى الماضدددي وحدددده غدددافليع عدددع متاعدددب الحاضدددر وآمدددان « ا نغدددال »

حامدة مدع أي وعدا .. أو المستقبل، رافةيع كل تاديد أو اجتها ، أو التبدا  لل
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الملدزم وغيدر الملدزم، : مدع تراةودا كلده« ا نادال »نمعوى « المعاصرة»جعلوا 

الثانددت والمتغيددر، اإللهددي والبشددري، إ  جدداز لوددا أ  نسددمي الاانددب اإللهددي 

 تراةيا.« القرآ  والسوة»

على أ  هدرا   يعودي أ  األمدر سدهل، فدال نددّ مدع ندرن جهدد كبيدر مدع أهدل 

المخلصيع، لتمييز اإللهدي مدع البشدري فدي التدراث، والملدزم مدع  العلم والاار

غيددر الملددزم، والثانددت مددع المتغيددر مودده، وكددرلض الوددافع مددع غيددر الوددافع مددع 

ا، فادم « العصر»المعاصر، والمال م لوا مع غير المال م، فليس كل ما في  خيدري

 ضارة نل لاتلة.« سلبيا »فيه مع 

 : مق ا ارك بي  قالع وب  وقإلس  -3

فالعرونددة فددي الوالددع عميقددة الصددلة ناإلسددالم، فالعرنيددة لسددا  لرآندده وسددوته 

ولغة عبا ته وةقافته، والعروندة وعدا وه، وأرن العدرب معقلده وحصدوه، نهدا 

مقدسدداته ومسدداجده التددي   تشددد الرحددان إ  إليهددا، والعددرب هددم حملددة رسددالة 

ي العدر  مدوهم اإلسالم إلدى العدالم والصدحانة كلهدم عدرب، ومدع لدم يادع عرند

، ولدد جدا  فدي «ومدع تالدم العرنيدة فهدو عرندي»أصب، عرني اللسا  والقلب، 

 إنا عز العرب عز اإلسالم، وإنا نن العرب نن اإلسالم.: األةر

العروندددة إن  عميقدددة الصدددلة ناإلسدددالم، واإلسدددالم كدددرلض عميددد  الصدددلة 

ة نالعرونددددة، و  تعددددارن ندددديع العرونددددة واإلسددددالم، إ  إنا كانددددت العروندددد

ا، ، وه«علمانية» وهدو « ادعونياا»كا  اإلسدالم  وأي التي   تقبل اإلسالم حامي

الري يعا ي العرب، والوالع أ  اإلسالم ياعل للعدرب مااندة خاصدة، ويعدرب 

 مشاعر المسلميع مع غير العرب، إ  لم يعرب ألسوتهم وةقافتهم.
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 : مااهيم ياب أ  تتمايز

وهدو التاريد  الحاسدم نديع ماداهيم    يامدل مدا نكرنداه أمدر آخدر   نددّ موده،

  نل ياب أ  تتمدايز وتتبدايع، فأحدد طرفيهدا يادب ×ياوز أ  تختل  أو تتشانه

 أ  ياو  في موضع القبون، واآلخر ياب أ  ياو  في موضع الرفق.

 :    ذال 

 : قال   يق قال رس  بي  قالعل ي  وقالعل رضي  -1

واجدددب الددددعاة فالعلميدددة فريةدددة ادددرعية وضدددرورة لوميدددة، وتأكيددددها 

والمرنيع والمااريع، وأجهزة التوجيه كلها، أمدا العلمانيدة فهدي مرفوضدة نادل 

معيددار معيددار الددديع، أو معيددار الديمقراطيددة، أو معيددار الدسددتور، أو : معيددار

األصددالة، أو معيددار المصددلحة، وتاصدديل نلددض يطددون، فليرجددع إليدده فددي كتانوددا 

 «.وجهيا لوجه: اإلسالم والعلمانية»

 :    يق قال رس  بي  قال  ر ل قالنيرا  وقالرزو قالنيرا قال -2

فالتااعل الثقافي مشرو   نل مطلوب، ولاع التااعل إنما ياو  مدع جدانبيع 

ا، غيدر مادره، و  والدع تحدت  نيع نديع، يعطي كل موهما ويأخر، واعييا مختاري

تأةير خاي، فهو يأخدر مدا يحتدا  إليده، وفد  معدايير مدروسدة، ويدد  مدا يدد  

ا لموط  معلوم، محتاإليا نهويته وخصا صه، غير مادرط فدي ليمده ومبا  ده تبعي 

 ومقوماته المشخصة لراته.

أمددا الغددزو فهددو مددع طددر  لددوي لطددر  ضددعيف، أي مددع غالددب لدداهر، 

لمغلددوب مقهددور مبهددور نقددوة غالبدده، فهددو يأخددر مودده و  يعطيدده، ويأخددر مددا   

ا مدا يأخدر يحتا  إليده  ندل يأخدر مدا   يواعده، وإ  كدا  يوادع صد احبه  ندل كثيدري

 الةار ويد  الوافع!
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 : قال   يق قال رس  بي  قال وال  قإلس  ي  وقال وال  قال يني  -3

فالدولة اإلسالمية كما جا  نها اإلسالم، وكما عرفهدا تداريخ المسدلميع  ولدة 

مدنية، تقوم السلطة نها على البيعدة وا ختيدار والشدورس، والحداكم فيهدا وكيدل 

 –ممثلدة فدي أهدل الحدل والعقدد فيهدا  –ر لها، ومع حد  األمدة عع األمة أو أجي

أ  تحاسبه وتراليه، وتأمره وتوهاه، وتقومه إ  اعدو ، وإ  عزلتده، ومدع حد  

كددل مسددلم  نددل كددل مددواطع، أ  يواددر علددى ر دديس الدولددة ناسدده إنا رآه التددر  

ا، أو ضيع معروفيا  نل علدى الشدعب أ  يعلدع الثدورة عليده إنا رأس كادري  ا مواري

ا عوده فيه مع هللا نرها .  نواحي

التي عرفها الغرب فدي العصدور الوسدطى « الثيولراطية»لدولة الديوية اأما 

وضدما رهم  –والتي يحامهدا رجدان الدديع، الدريع يتحامدو  فدي رلداب الودا  

فمدا حلدوه فدي األرن فهدو محلدون فدي السدما ، « الح  اإللهدي» ناسم –أيةيا 

نوط في السدما ! فهدي مرفوضدة فدي اإلسدالم، وما رنطوه في األرن فهو مر

وليس في اإلسالم رجان  يع نالمعوى الاهووتي، إنما فيده علمدا   يدع، يسدتطيع 

كددل واحددد أ  ياددو  مددوهم نددالتعلم والدراسددة، ولدديس لهددم سددلطا  علددى ضددما ر 

الوا ، و خا ل للونهم، وهم   يزيدو  عع غيرهم مع الوا  في الحقدو   ندل 

ا مدددا يهةدددمو  ... للدولدددة  نعدددم: ويإللمدددو ، ومدددع ةدددم نعلوهدددا صدددريحة كثيدددري

 «.الثيولراطية». للدولة الديوية . اإلسالمية، و  ةم  

 : مخاو 

إ  الصحوة هي معقد األمل، وموداط الرجدا  لهدره األمدة، نعدد فشدل الحلدون 

المستور ة ليبرالية وةورية، ولاودي   أكدتمام أندي أخدا  عليهدا، كمدا يخدا  ا 

 ، في فترة المراهقة وأوا ل الشباب.لولد على ولده
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أنددا   أخدددا  علدددى الصددحوة مدددع القدددوس األجوبيددة المترنصدددة، وهدددي لهدددا 

نالمرصا ، وهي لوس ها لة مقتدرة، و  القوس الداخلية المتسلطة، وهدي غالبيدا 

 ما تعمل لحساب تلض، اعر  أم لم تشعر.

بده لمدا يحدي  إنما أخا  على الصحوة مع ناسها، إنا لدم تدع  ورهدا، ولدم توت

 نها، وما يخط  لها.

 اخلها، نأ  يغلب أحدد هدره أجل أخا  عليها مع عدة تيارا ، تتوازعها في 

أو يددن ي توازعهددا فيمددا نيوهددا إلددى إضددعافها  - وهددو مسددتبعد عودددي –التيددارا  

أرجو أ  أوف  إلى تاصديله فدي نحدث »جميعيا، هره التيارا  هي ننجمان اديد 

 :  «آخر

الددري يددرفق ا جتهددا  والتاديددد، وا ناتددان علددى  :وقال ز ااتمياار  قالً اا ا  -1

ا، ويقداوم كدل جديدد،  ىالعالم، ويبق على كل لديم، وإ  لم يعد لزموودا صدالحي

المددددرهبي : الامددددو  الااددددري».. تيددددار . وإ  كانددددت الحاجددددة إليدددده ماسددددة

 «.والحرفي

الددري يحاددر مددا وسددع هللا، ويشددد  فددي غيددر موضددع  :مياار  قالرلاا  وقال نطااع -2

.. تيدددار . تشدددديد، ويقدددوم علدددى التعسدددير   التيسدددير، والتوايدددر   التبشددديرال

 «.التطر  السلوكي»

وندال ضدرورة،  :مير  قال ا   وق س عًر  وق  ط قم برالالط  قاال قألوقن -3

 .«العوف العساري»تيار 

والعزلدددة عوددده وا نسدددحاب مدددع ميددددا   :ميااار  ق سااا ع ء  لااا  قال ً  اااع -4

 «.التااير والهارة»ار اإلصالن والتغيير، تي

الري يوغل  نه كل جماعة على ناسدها، مسديةة للإلدع  :مير  قال عص  قال يق -5
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 «.التشرنم الحزني ا نغال  أو»نغيرها، تيار 

ا نهمداب »وأعودي هودا تيدار  :مير  ق س ر قس ا  قالايرسا  قال  ليا  قيضيا  -6

  :، وا اتغان عع جوانب أخرس في غاية األهمية مثل«السياسي

 «.التوعية على أوسع نطا »: الاانب الدعوي

 «.تاويع الايل المسلم الموشو »: الاانب الترنوي

 الري نر  فيه  عاة التوصير.: الاانب ا جتماعي

 : الصحوة تصح، ناسها

إ  الصدحوة ناةدل هللا لدا رة علدى أ  تصدح، : ورغم هره المخاو  ألدون

الدري يعمدل فدي  أب « وسدطيةتيدار ال»خطأها وتوادي خبثهدا، وةقتدي كبيدرة أ  

وصددبر، فددي تددواز  واعتدددان، ونددوعي وتخطددي ، سددياو  لدده الغلبددة والهيموددة 

 على كل التيارا  األخرس المخوفة.

ولد لمسدت نواسدي اديةيا مدع نلدض أوا دل السدبعيويا ، مدع ادباب الاماعدا  

اإلسددالمية فددي الاامعددا  المصددرية، فقددد كددا  الخدد  السددا د هددو خدد  التشددد  

لحرفيددة، ولاددع نعددد لقددا  الشددباب نالدعددة المعددروفيع مددع أهددل العلددم والتشددوج وا

والور  وا عتدان، غلبت الوسطية على التطر ، وغدا هرا التيار هو الغالدب 

 إلى اليوم.

أ  تيار الصحوة اإلسدالمية هدو تيدار الغدد المرجدو، والمسدتقبل  :وقال    

 رة الغد.المأمون، وخصوصيا أ  عمو ه الاقري هم الشباب، وهم نخي

ورغم المخاو  على الصحوة، فن  آمالوا فيهدا ألدوس، وتيدار الوسدطية فيهدا 

هو الغالب السا د، وهو المرتاى المأمون، وكل المرالبيع مامعو  على لددرة 

هددرا التيددار علددى تغييددر اإلنسددا  مددع  اخلدده، وإنشددا ه خلقيددا جديددديا يقددوم علددى 
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عبدددث أو التهدددريج أو اتبدددا  الطهدددارة والبدددرن العطدددا ،   علدددى الواعيدددة أو ال

 الشهوا ، والسير في مواكب الواا .

إ  اإلسالم هدو لددر هدره األمدة، و  خدالي لهدا إ  نده، و  عدزة و  حددة 

الوالددع، و  ندددّ للعقددال  أ  وو  نهةددة لهددا نغيددره، كمددا أةبددت نلددض التدداريخ 

رنص يعترفوا نهره الحقيقة الواصحة، وإ  ظلت لوس األمة في صدرا   ا دم يتد

نعةها نبعق، تقترب مع الهد  ةم تواص، وترجع إلى ناسها ةم تواس علدى 

 .. وهارا  واليض.. رأسها

* * * 
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 المستقبل لتيار الوسطية

أجددل، إ  الشددواهد كلهددا تدددن علددى أ  المسددتقبل لتيددار الوسددطية، فهددو الددري 

يملض القدرة على مخاطبة الوا  نلسا  العصر، ويملدض القانليدة لتطدوير ناسده، 

ورفع مستواه ولد علمته األيام رحانة الصدر مع المخالايع والتات، للحدوار مدع 

.. وهددو فددي الولددت ناسدده مستمسددض نددالعروة الددوةقى   اناصددام لهددا. . اآلخددر

 نثوانت اإلسالم الري   يامع األمة غيره.

و  غرو أ  تاو  لاعدته في الماتمدع أعدرن، وجمهدوره أكبدر، كمدا أنده 

ا، ولهدددرا تودددا ي نددده اآل  كبدددرس الاماعدددا  األلددددم زمويدددا، واأل طدددون عمدددري

اإلخدددوا  المسدددلمو  فدددي مصدددر : والحركدددا  اإلسدددالمية المعاصدددرة وألددددمها

والعددالم العرنددي، وامتدددا اتها فددي العددالم، وكددرلض الاماعددة اإلسددالمية فددي اددبه 

اإلسدالمي فددي  هوحدزب الرفدا «ناكسدتا ، وندواال يش، والهوددد»القدارة الهوديدة 

الوهةة في الازا ر، وحركة اإلصالن والتاديدد فدي المغدرب،  تركيا، وحزب

والابهة اإلسالمية القومية في السدو ا ، علدى تاداو  نديع هدره الاماعدا  فدي 

 الاهم والسلوب والممارسة.

أما حزب الوهةة في تدونس، وحمدا  فدي الازا در، والتامدع اإلصدالحي 

سدددونو  علدددى فدددي الددديمع، وجبهدددة العمدددل اإلسدددالمي فدددي األر  ، فالهدددم مح

 اإلخوا  المسلميع.

أ  اإلخددوا  نعددد الخمسدديويا  طلقددوا العوددف : ومددع المعددرو  المنكددد اليددوم

دددا، ونهادددوا نهدددج التغييدددر الاادددري والترندددوي والحةددداري، وغلدددب خددد   تمامي

الوسطية وا عتدان عليهم، ونرز نلدض فدي كتانداتهم، ولدراراتهم، وتوجيهداتهم، 

 هم طبيعتهم فشروا عع اتااه الاماعة العام.إ  أفرا يا لليليع موهم، غلبت علي
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ولد تالى نلض في البيا  الري أصدره عع المرأة وعع التعد ية مور سدووا  

لليلة. ومع الإللم لالخوا  أ  يحملوا وزر عودف الاماعدا  األخدرس، نددعوس 

 أنها خرجت مع تحت عبا تهم!

تعتبدر : فأ  جماعا  العود –كما لان  كتور رضوا  السيد نح   –فالوالع 

جماعددة التاايددر »انشددقاليا عددع اإلخددوا  ولدديس امتدددا يا لهددم، كمددا رأيوددا انشددقا  

عع اإلخوا  في الساع الحرني، حتى كانوا   يصلو  معهدم، ور  « والهارة

 عليهم األستان الهةيبي كما نكرنا مع لبل.

أمددا جماعددة الاهددا ، فهددي تددتهم اإلخددوا  نالتخددانن، والركددو  إلددى الحاددام 

الددري اتخددروه سددبيالي « الاهددا »وخيانددة مبدددأ  –أو الااددرة فددي رأيهددم  – الإللمددة

لهددم، ورجددان األمددع يعرفددو  كددم لامددت معددارب فددي مددد  الصددعيد ندديع اددباب 

اإلخددوا  واددباب الاهددا ، وكددم أصدددروا موشددورا  معا يددة لالخددوا ، فايددف 

 يحمل اإلخوا  تبعة عوف هره الاماعا ، وهرا مولاها مع اإلخوا !

 رضددي هللا عوددها لاددا  عليوددا أ  نحمددل علددّي نددع أنددي طالددب ولددو صدد، هددر

وانحدرافهم الاادري الددموي، ألنهدم كدانوا جودو يا فدي جيشده « عوف الخوار »

ومع أنصاره، في أون األمر، ةم خرجوا عليده وكادروه وكادروا كدل مدع معده، 

 فهل يتهم هو نأنهم خرجوا مع تحت عبا ته؟

يتعاو  مع المعتدليع مع القومييع، ولدد  –تيار الوسطية  –هرا التيار، اليوم 

، ولددد لبددل المشدداركة فددي الحاددم فددي «المددنتمر القددومي اإلسددالمي»كونددوا معيددا 

 ولة غير خالصة لالسالم كما في األر   واليمع، وفدي  ولدة علمانيدة خالصدة 

 في تركيا.« حزب الرفاه»نل عريقة في العلمانية كما في تارنة 

ع فهمده لالسدالم، وحسدع سدنح –ي الوسدطي وإ  التيار اإلسدالمي األصدول

فهمدده للحيدداة وسددوع هللا فيهددا، وحسددع فهمدده لهمددوم وطووددا العرنددي واإلسددالمي 
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الابيدر، وعمد  نإلرتده إليهددا، وحسدع عملده ناإلسدالم، وحسددع  عوتده إليده فددي 

اموله وتوازنه وسعة آفاله، وجهدا ه الدد وب لتماديع أحادام اإلسدالم وتعاليمده 

الددع الموحددر  عددع اإلسددالم أو المعددا ي لدده، إلددى والددع فددي أرضدده، وتغييددر الو

 وسايوة الوااة لهره األمة. هرا التيار هو تيار المستقبل –إسالمي صحي، 

وهو نتأييد هللا تعالى، وناةل هره الصحوة الاتية المباركدة، لدا ر أ  يصدل 

ي    }نوطووا وأمتوا الابرس إلى نر األما   ُح إال  ُ و  كِذ  ي      ِ بِن ص   4 ِ نُ ن  ؤ      .{ِ  إّللا

* * * 


