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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 
مقــــدمة:

ا�ستثمار  اإمكانية  يف  تتلخ�ص  ال�سنني،  ملئات  تتكرر  ال  قد  تاريخية  ثورية  فر�سة  اليوم  نعي�ص 
اأهمية هذه  وتكمن  واالأمان،  واحلرية  بالعدل  النا�ص حتته  ينعم  ر�سيد  لبناء حكم  الثورية  احلالة 
ُط لها ل�سنوات طويلة وتتوفر دواعيها لكنها ال تقوم،  الفر�سة يف كون الثورة ال�سعبية حالة قد ُيخطَّ

وقد تقوم دون اأن يتوقع اأحد توقيت قيامها. 
وبعد اأن انطلقت وقامت على الظلم واال�ستبداد وجدنا العمل على تقوميها واإجناحها واجبًا 
جماعيًا، باعتبارها نقطة حتول يف تاريخ البالد، واإذا مل ن�سع يف اإجناح الفر�سة التي بني اأيدينا 

فقد فرطنا فيما اآتانا اهلل. 
والفر�ص ال تدوم، فهي �سريعة االأفول ال تلبث اأن تغادر، كالريح الهوجاء تهب وتدمر ثم ت�سكن 
وتهداأ كاأن �سيئًا مل يكن، ومن كان يتحدث باالأم�ص عن ثورة �سعبية عارمة يخو�سها ال�سغري والكبري 
والرجل واملراأة .. اأ�سبح يتحدث اليوم عن هجرة الطاقات وعزوف الكوادر ف�ساًل عن فتور العزائم 

وقبول االأمر الواقع، وانتظار ما تفر�سه علينا قوى ال�سرق والغرب.
ومن حقنا هنا اأن نت�ساءل عن الن�سر الذي كنا نرجوه ونتطلع اإليه يف بداية االأمر، هل هو اأمر 
يناله كل اأحد؟ وهل باإمكان كل من تطلع اإليه اأن يقطفه؟ وما هي الطرق املو�سلة اإليه، وهل ي�سح 
�ستى  اإليها  للو�سول  نتلم�ص  حتى  جمهولة  هي  وهل  وقوانني؟  اأ�سباب  له  األي�ص  الطرق؟  هذه  تعدد 
الطرق وال�سبل؟ وما يدفعنا لطرح هذه الت�ساوؤالت هو القدر الهائل من الثمن الباهظ الذي نبذله 

يومًا بعد يوم مع �سعورنا باأننا نراوح يف مكاننا وندور يف حلقة مفرغة.
لقد نبهنا اهلل عز وجل يف القراآن العظيم اإىل اأنه اأعلم بنا ومبا ي�سلح لنا، فقال جل من قائل: 
اأن اخللق  اأن االأمر له وحده كما  لنا  ِبرُي} امللك 14، ثم بني  َ الَلِّطيُف اخلخْ َوُهَو  َخَلَق  َلُم َمنخْ  َيعخْ {اأَاَل 
اإليه وحده فقال: {اأال له اخللق واالأمر}، وهذا ي�ستلزم بال�سرورة اأن ما ي�سلح لنا قد اأوحاه اهلل 
اإلينا، واأن اأمر اهلل تعاىل هو �سبيل ال�سالح لنا وحلالنا، ومن ذلك اأن اهلل تعاىل قد علمنا يف كتابه 
من ال�سنن والقوانني التي اأودعها اهلل يف خلقه، ويف االأوامر ال�سرعية التي تعبدنا بها ما يخت�سر 
واال�ستبدال  واالإهالك  التدافع  ك�سنن  فيها،  واملغامرة  التجارب  خو�ص  عن  ويغنينا  الطريق  علينا 

واال�ستخالف، و�سنن الن�سر والتمكني، و�سنن املداولة ومتحي�ص ال�سفوف ... وغريها.
وبالرغم من و�سوح هذا االأمر لنا و�سوح ال�سم�ص، اإال اأنه غائب عن واقعنا غيابًا يثري الت�ساوؤل 

عن مكمن اخللل ومو�سع الداء!
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بح�سب احلدث  اأ�سحابه،  بني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  على  يتنزل  الوحي  كان  لقد 
الذي يعاي�سونه، فيفهمون املراد منه، ويرتبون على مواعظه وزواجره، ثم ين�ساب يف واقع حياتهم، 
فيعي�سون االإميان ويقطفون ثمرة التم�سك به، حتى اإذا حادوا عنه قيد �سعرة عرفوا ذلك يف ابتعاد 
)اأوملا  اخللل  مكمن  ويبني  االعوجاج  وي�سلح  اخلطاأ  ليقوم  الوحي  وفجاء  ال�سفو،  وتعكر  الثمرة 

اأ�سابتكم م�سيبة قد اأ�سبتم مثليها قلتم اأنى هذا، قل هو من عند اأنف�سكم(.
وكما كان الن�ص يتنزل يف احلدث يف واقع ال�سحابة، فاإننا نحتاج اليوم تنزيل الن�ص على 
احلدث يف كل واقعة نعي�سها .. تنزياًل نرتبى به يف ظل القراآن من جديد، ون�ست�سعر به �سنن اهلل يف 

خلقه كما كان ال�سحابة يعي�سونها ويتفيوؤون ظاللها.

اال�ستكتاب يف حمور ال�سنن الربانية:
حول هذه ال�سنن وتطبيقاتها العملية يف واقع ثورتنا ا�ستكتب مركز احلوار ال�سوري الباحثني 
باإعداد اأوراق تعالج عددًا من اجلوانب املختارة من واقع خربتهم، راأوا فيها حماكاة للرتبية التي 
تلقاها اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ظل تنزل الوحي وخماطبته لهم، وفق خطاب 
اإمياين تطبيقي مي�ص واقعنا ويعاجله، فما يرغبون تقدميه للندوة الت�ساورية اخلام�سة التي اأقامها 

مركز احلوار ال�سوري. 
مع ال�ضرت�ضاد مبا يلي:

• الرتكيز على ق�سية اأو ق�سايا واقعية ح�سلت يف الثورة ال�سورية ومل�ص اجلميع اآثارها.	
• الق�سية 	 يف  التطبيق  عن  وغابت  ال�سنة  اأو  الكتاب  يف  الوحي  بينها  التي  ال�سنن  ا�ستح�سار 

الـمتناولة.
• ذكر �سبل الت�سحيح والدرو�ص امل�ستفادة من هذه الق�سية مو�سع الدرا�سة.	
• جتنب االإ�سارة اإىل ف�سيل اأو كيان بعينه اأو ذكر ما يفهم منه ذلك.	

مناذج للق�ضايا التي ميكن تناولها، لال�ضرت�ضاد ولي�ضت للح�ضر: 
تعليق الن�سر باأ�سبابه احلقيقية )ال�سرب والتقوى(، واالعتدال يف االهتمام باالأ�سباب املادية . 1

بقدر ال يلهي عن الواجب ال�سرعي يف حت�سيل اأ�سباب الن�سر ال�سرعية. 
ترك التعويل على الكرثة والتكاثر، وما يتبعها من مبالغات اأو جمانبة للحقيقة. . 2
التوا�سع وترك التفاخر املورث للتع�سب للذات واجلهة، املوؤدي اإىل البغي والظلم. . 3
ال�سعي امل�ستمر جلمع الكلمة، واجتناب اال�ستغال عنها مبا يقوي الف�سيل وي�سعف االأمة. . 4
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وجوب التفقه والتعلم قبل ال�سروع يف جمال اأو عمل مبا يتنا�سب مع الـم�سوؤولية التي حتملناها. . 5
التجديد االإمياين.. 6

وقد طلب الـمركز من البــاحثني: 
• الرتكيز على ق�سايا كربى وا�سحة ال خالف يف ح�سول املخالفة ال�سرعية فيها. 	
• الواقع 	 يف  املثال  ي�سف  ثم  الغائب،  والواجب  املطلوبة  بالق�سية  يبداأ  الذي  االإيجابي  الطرح 

الـمبتعد عن ال�سرع. 
• اجلمع بني و�سف الواقع، وحتديد امل�سكلة، ووجه املخالفة، والتوجيه القراآين للحل، واخلطوة 	

االأوىل ال�سرعية فيه، و�سفة من يتعني عليهم ال�سعي يف احلل. 
وذلك وفق منوذج يت�ضمن الفقرات الآتية: 

عنوان الواجب الغائب اأو الق�سية. . 1
و�سف امل�سكلة، وحترير حمل النزاع فيها )اإخراج االأو�ساف غري املق�سودة يف الورقة؛ تركيزا . 2

للطرح، واإبعادا للم�ستتات، وتخفيفا للمناق�سات خارج املو�سوع(. 
وجه املخالفة ال�سرعية الوا�سحة يف االأمر، واال�ستدالل لها بالوحي، وتو�سيح وجه اال�ست�سهاد. . 3
اخلطوات العملية االأوىل يف العالج يف �سوء التوجيه الرباين )كيف نبداأ(.. 4
معايري واأو�ساف من يتعني عليه ال�سعي يف الت�سحيح. . 5

وقد تلقت اللجنة املنظمة للندوة الت�ساورية اخلام�سة عددًا من االأوراق ا�ستجابة للدعوة اأعاله، 
فاأجازت ما مت تقدميه يف هذا الـملف مما مت عر�سه يف الندوة واحلوار حوله.

ثم كان من تو�سيات الندوة الت�ساورية اخلام�سة اأن ين�سر مركز احلوار ال�سوري منتجًا يجمع 
االأوراق املقدمة يف الندوة الت�ساورية اخلام�سة �سمن حمور ال�سنن. وياأتي هذا االإ�سدار الذي ن�سعه 

بني اأيديكم ا�ستجابة لتلك التو�سية.
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التعريف بال�سنن لغة وا�سطالحًا:
لل�سنن عّدة معان منها: �سن املاء على وجهه اأي �سبه عليه �سبًا �سهاًل، وال�سنن: الق�سد، ويقال: 

بنى القوم بيوتهم على �سنن واحد(: اأي على مثال واحد. ابن منظور، ل�سان العرب، �ص )222(.
ويقال:  واحد،  �سنن  على  فالن  ا�ستقام  يقال:  الطريقة،  نُن  ال�سَّ ال�سحاح:  خمتار  يف  وجاء 
ام�ص على )�َسنَنك( و)�ُسننك(: اأي على وجهك، وتنّح عن )�سنن(: الطريق، و)ال�ُسّنة(: ال�سرية، 
و)�َسّن( ال�سكني: اأحّده، و)امِل�َسّن(: حجر يحدد به، وكذلك )ال�ِسنان(: وهي �سنان الرمح وجمعه 

ة. الرازي، خمتار ال�سحاح، �ص )317(. اأ�ِسنَّ
وال�سنن من اهلل: اأحكامه واأمره ونهيه، وال�سنة: ال�سرية ح�سنة كانت اأو قبيحة، قال اهلل تعاىل: 
{وما منع النا�ص اأن يوؤمنوا اإذ جاءهم الهدى وي�ستغفروا ربهم اإال اأن تاأتيهم �سنة االأولني)55(} 

الكهف 55، �سنة االأولني: اأنهم عاينوا العذاب.
ويق�سد بال�سنة: االتباع، ففي احلديث: »من �سن �سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها« 
اأخرجه ابن ماجه برقم )168(، وقال عنه االألباين: )�سحيح(، واأخرجه م�سلم باب »من �سن �سنة 

ح�سنة اأو �سيئة، وكل من ابتداأ اأمرًا عمل به قوم بعده قيل هو الذي �سنه
واإذا  وال�سرية،  الطريقة  منه  واالأ�سل  منها،  ت�سرف  وما  ال�سنة  ذكر  احلديث  يف  تكرر  وقد 
اأطلقت يف ال�سرع فاإمنا يراد بها ما اأمر به النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -، ونهى عنه، وندب اإليه 
قواًل وفعاًل مما مل ينطق به الكتاب العزيز؛ ولهذا يقال يف اأدلة ال�سرع: الكتاب وال�سنة اأي القراآن 

واحلديث.
وال�ضنن الكونية على �ضربني من حيث ال�ضطالح:

منها ما يخ�ص الكون، ومنها ما يخ�ص االإن�سان كفرد من اأفراد هذا الكون، فالكون خملوق . 1
هلل - تعاىل - م�سّخر لالإن�سان، لي�ص له اإرادة، وهو م�سبوط ب�سنن ونوامي�ص، يطلق عليها اليوم 

ا�سم »قوانني الطبيعة«.
 ومنها ما يخ�ص االأمم واحل�سارات واجلماعات والدول قوًة و�سعفًا، قيامًا و�سقوطًا، فاملق�سود . 2

راد وثبات وعموم، يف  بال�سنن االإلهية: هي القوانني احلاكمة قدرًا يف العباد التي جتري باطِّ
حياة الب�سر.
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خ�سـائ�ص ال�سنن الربانية:
ال ميكن االنتفاع بال�سيء اال مبعرفة خ�سائ�سه، وخ�سائ�ص ال�سنن الربانية، من اأبرزها: 

1.  اإن ال�ضنن الإلهية ثابتة ل تتغري ول تبدل. لثبات: اأي ل تتبدل ول تتغري. 
ِوياًل} فاطر 43. ِ حَتخْ ِت اهللَّ َد ِل�ُسنَّ ِدياًل َوَلن جَتِ ِ َتبخْ ِت اهللَّ َد ِل�ُسنَّ {َفَلن جَتِ

فهي عبارة عن قوانني وقواعد اأ�سبه ما تكون باملعادالت الريا�سية، قد خلقها احلق �سبحانه 
لتنظم وحتكم حركة الكون واحلياة واالأحياء، وحتكم حركة التاريخ، وتنظم نامو�سية التغيري، 

وتتحكم بالدورات احل�سارية، مو�سحة عوامل ال�سقوط وعوامل النهو�ص احل�ساري.
2.  حاكمة ل حتابي ول جتامل. من راعاها راعته ومن �ضادمها غلبته. 

3.  مطردة ل تتوقف ول تتاأجل.
فاإذا وجدت مقدمتها ف�ستف�سي اإىل نتائجها، اأي التكرار اأينما وجدت الظروف املنا�سبة مكانا 
َف َكاَن  ُظُرواخْ َكيخْ �ِص َفانخْ ِلُكمخْ �ُسنَنٌ َف�ِسرُيواخْ يِف االأَرخْ وزمانا واأ�سخا�سا واأفكارا: {َقدخْ َخَلتخْ ِمن َقبخْ

ِبنَي} اآل عمران 137. َُكذَّ َعاِقَبُة املخْ
»جاء القراآن يبني للنا�ص اأن م�سيئة اهلل تعاىل يف خلقه اإمنا تنفذ على �سنن حكيمة وطرائق 
قومية، فمن �سار على �سنته يف احلرب مثال ظفر مب�سيئة اهلل واإن كان ملحدًا، ومن تنكبها 
ّديقًا، وعلى هذا يتخرج انهزام امل�سلمني يف وقعة اأحد حتى و�سل امل�سركون  خ�سر واإن كان �سِ

اإىل النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ف�سّجوا راأ�سه، وك�سروا �سّنه.
4.  عاّمة ل تنتقي ول تنتخب ول ت�ضتثني.

ال ت�ُسّذ عنها اأمة والح�سارة وال جماعة اأي اأنها ت�سمل كل الب�سر واخلالئق دون ا�ستثناء وبال 
حماباة.

ا َواَل  َز ِبِه َواَل َيِجدخْ َلُه ِمن ُدوِن اهلّلِ َوِليًّ َملخْ �ُسوًءا ُيجخْ ِكَتاِب َمن َيعخْ ِل الخْ ُكمخْ َوال اأََمايِنِّ اأَهخْ �َص ِباأََماِنيِّ يخْ {لَّ
رًيا} الن�ساء 123. َن�سِ

فهي حاكمة على جميع االأفراد، واالأمم واملجتمعات، فاإذا وقفنا عند قانون من قوانني اهلل 
تعاىل كقانون الن�سر نعلم اأن له �سوابط ومعامل تن�سحب على اجلميع دون جماملة وال حماباة.
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الورقـة الأوىل
�سنـة الـتغيــري يف الـقراآن الـكرمي

الدكـتـور حمـــــــمد العبــدة

الثورة ال ت�ستطيع الو�سول اإىل اأهدافها اإذا هي مل تغري االإن�سان بطريقة ال رجعة فيها من حيث 
�سلوكه واأفكاره وكلماته، واإن اقت�سرت على التغيري ال�سيا�سي فما اأ�سرع اأن تعود الإنتاج الطغاة، قال 

} الرعد 11. وا َما ِباأَنُف�ِسِهمخْ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما ِبَقوخْ َ ال ُيَغريِّ تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ

حماور الورقة الأوىل بعنوان "�ضنة التغيري يف القراآن الكرمي":
واجب االن�سان واملجتمعات نحو ال�سنن الربانية اجلارية.. 1
طريقة اإدراك هذه ال�سنن واكت�سافها.. 2
خ�سائ�ص هذه ال�سنن بالثبات واالطراد وال�سمول واحلتمية.. 3
�سنة التغـيري وابـتـــداء التغيري من االإن�ســان ذاته ومن نف�سه.. 4
العلل النف�سية ودورها يف انهيار احل�سارات.. 5
خامتة تطبيقية لفقه ال�سنن على واقعنا الثوري يف فل�سفة ال�سراع بني احلق والباطل والفقه . 6

ال�سيا�سي والر�سد يف عالج مع ظاهرة الغلو.
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الورقة الأوىل
�سنـة الـتغيــري يف الـقـراآن الـكرمي

متهيـــــد:
ما اأكرَث ما َتنطلق ال�سيحاُت ِمن هنا وهناك ترَفع �سعاراِت التغيري مناديًة بها، وهي �سيحاٌت 
لي�ست بدًعا من القول وال منكًرا؛ فالتغيري مطَلب اأ�سا�ص يف كلِّ حلظة تنحِرف االأمور عن م�سارها؛ 
َحتَّى  ٍم  ِبَقوخْ َما   ُ ُيَغريِّ َ ال  ِقراءة: {اإِنَّ اهللَّ د  يتاأتَّى مبجرَّ بالتغيري، تغيري ال  اإال  اإعادتها  اإىل  وال �سبيَل 
د ت�سبيح اهلل ُبكرًة واأ�سياًل، اأو رفعها  } الرعد 11، جتويًدا وترتياًل، وال مبجرَّ ِباأَنُف�ِسِهمخْ وا َما  ُ ُيَغريِّ

ق بتنزيل التغيري يف �ستَّى جماالت احلياة اإىل واِقع عملي. �سعاًرا ومتثياًل، اإمنا هو تغيري يتحقَّ
ولن ينجَح اأيُّ تغيرٍي دون اإدارة تتوىلَّ االإ�سراَف عليه ِمن خمتلف النواحي واملجاالت، فالهزمية 

ها اإىل ِغياب التخطيط و�سوء التوجيه. التي ُمِنيَنا بها يف جماِل التغيري مردُّ
وِمن اآثار غياب االإدارة: االختالف فيَم يكون التغيري؟ وِمن اأين يجب اأن يبداأ؟ وما االأولويات 

التي ُتعَطى لها العناية واالهتمام؟ وما هي الو�سائل التي ت�سلح هنا وال ت�سلح هناك ؟
نه يف اإ�سالح العقيدة وتنقيتها،  ر العلم، وحتقيق التنمية، واآخرون َيَروخْ فهناك َمن يراه: يف ن�سخْ
والبع�ص يراه: يف اإ�سالِح املجتمع وتزكيته، ومهنهم من يح�سره يف التغيري ال�سيا�سي وطرف اآَخر 
يرى حتقيق هذه  َمن  وهناك  االآَخر،  اأيٍّ منها عن  االأ�سياء مرتاِبطة ال مُيكن ف�سل  يرى كل هذه 
ُح�سن  اإىل  التي حتتاج  ِمن اجلزئيات  ٍل فردي، وغري ذلك  ب�سكخْ وبع�سهم  د جماعي،  بجهخْ االأ�سياء 

اإدارة وتوجيه.
ِع القائم باإزالة  �سويَّة يف التنفيذ، وعدم ال�سرب على الو�سخْ االرجتاليَّة يف اتِّخاذ الَقرار، والَفوخْ
�سرر يرتتَّب عنه �سرٌر اأ�سد، فيتولَّد منه ما هو اأكرب منه. كل هذه امل�ساكل جعلت من بع�ص دعاوي 

التغيري ترجع باملفا�سد اأكرث مما جتابه من امل�سالح.
دومنا  التغيريي  ِفعلها  احلَرَكُة  توا�سل  حتى  باملتطلبات،  وعًيا  ت�ستدعي  ة  التغيرييَّ العملية 
التي  االأمرا�ص  ونوعية  واالأهداف،  املنطلقات،  رة على حتديِد  الُقدخْ امتالَك  يتطلَّب  انِقطاع، وهذا 
ل، والواجب على املندوب، والقريب  فخْ �ص على النَّ ُيراد عالجها، والرتكيز على االأولويات؛ فيقدم الفرخْ
على البعيد، وامليدان الذي َتكرُث احلاجة اإليه على امليدان الذي تقلُّ احلاجة اإليه؛ وعلى هذا املنوال 

ق�سمتخْ مقا�سد ال�سرع اإىل: �سرورية، وحاجية، وحت�سينيَّة، واأهميتها ح�سب احلاجة اإليها.
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�سنـة الـتغيــري يف الـقراآن الـكرمي:
حتدث القراآن الكرمي كثريًا عن ال�سنن الكونية وال�سرعية وقد طولب االإن�سان اأن يتبعها الأنها 
ِت  ِل�ُسنَّ َد  جَتِ َفَلن  ِلنَي  أَوَّ االخْ َت  �ُسنَّ اإِالَّ  َينُظُروَن  تعاىل: {َفَهلخْ  قوله  واالآخرة، كما يف  الدنيا  له يف  خري 
ٍة اأََجل َفاإَِذا َجاَء اأََجُلُهمخْ  ِوياًل} فاطر 43، وقوله تعاىل: {ِلُكلِّ اأُمَّ ِ حَتخْ ِت اهللَّ َد ِل�ُسنَّ ِدياًل َوَلن جَتِ ِ َتبخْ اهللَّ
املتبعة  اآيات كثرية. وال�سنة هي الطريقة  اإىل  ِدُمون} االأعراف 34،  َتقخْ َي�سخْ َواَل  �َساَعًة  َتاأخِْخُروَن  َي�سخْ اَل 
والقانون املطرد الذي اليتخلف، وماأخذها من اللغة العربية من �سن املاء اإذا واىل �سبه ف�سبهت 
الطريقة امل�ستقيمة باملاء امل�سبوب، فاإنه لتوايل اأجزائه على نهج واحد يكون كال�سيء الواحد . فهي 
اإذن دائمة ال تتغري وغري مقيدة بالزمان اأو املكان ول�سائر الب�سر، وكما يوجد �سنة كونية )غليان املاء 

عند املئة وجتمده عند ال�سفر( كذلك االأمر يف احل�سارات وانهيارات االأمم.
وقد ذكر القراآن الكرمي �سنة التدافع و�سنة التدرج و�سنة االأجل و�سنة الت�سخري، واأن اهلل ال 
به، وغري  �سوءًا يجز  يعمل  الكتاب من  اأهل  اأماين  باأمانيكم وال  لي�ص  واأنه  املف�سدين،  ي�سلح عمل 
ذلك وهو كثري، والعلم بهذه ال�سنن من اأنفع العلوم، فهي القواعد التي اإن خالفها االإن�سان �سقط يف 
الهاوية، وهذا االأمر مل يعهد يف الكتب ال�سماوية قبل القراآن كما يقول ال�سيخ ر�سيد ر�سا رحمه اهلل، 
وقد دلنا القراآن على اأحد اأوجه معرفة هذه ال�سنن وماأخذها اأال وهو ال�سري يف االأر�ص واالطالع على 
ِبنَي} اآل عمران 137، {ُقلخْ �ِسرُيوا  َُكذَّ َف َكاَن َعاِقَبُة املخْ ُظُرواخْ َكيخْ �ِص َفانخْ اأحوال االأمم {َف�ِسرُيواخْ يِف االأَرخْ

لخَْق} العنكبوت 20. َ َف َبَداأَ اخلخْ ُظُروا َكيخْ �ِص َفانخْ أَرخْ يِف االخْ
اأمور الدنيا وما  اأن  النا�ص واأذهان امل�سلمني  اأذهان  اأكرث القراآن من ذكر ال�سنن ليرت�سخ يف 
يعر�ص فيها من دول وح�سارات وعزة وذلة، وكرثة وقلة، واأن اأمر الب�سر يف اجتماعهم وما ين�ساأ يف 
ذلك من �سراع بني احلق والباطل، كل هذا يجري على طرق قومية وقواعد ثابتة ولي�ص االأمر عبثًا 

اأو فو�سى.
ٍم  ُ َما ِبَقوخْ َ ال ُيَغريِّ ومن ال�سنن التي ذكرها القراآن �سنة التغيري الواردة يف قوله تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ
ٍم َحتَّى  َعَمَها َعَلى َقوخْ َمًة اأَنخْ عخْ ا نِّ ً َ مَلخْ َيُك ُمَغريِّ }، وقوله تعاىل: {ذِلَك ِباأَنَّ اهللَّ وا َما ِباأَنُف�ِسِهمخْ ُ َحتَّى ُيَغريِّ

َ �َسِميٌع َعِليٌم} االأنفال 53. وا َما ِباأَنُف�ِسِهمخْ  َواأَنَّ اهللَّ ُ ُيَغريِّ
الـتغـيـري يبـداأ من االإن�سـان:

امل�ستنبط من هذه االآيات اأن التغيري يبداأ من االإن�سان اأو من القوم واجلماعة، واالآية ذكرت 
القوم ولكن �سنتكلم يف االأغلب عن الفرد الأن العامل الرتبوي االإ�سالمي كَون الفرد قبل اأن يكون 

املجتمع، وهذا التكوين هو الذي وَلد احل�سارة وكَون املجتمع االأمثل .
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َر} الـمدثر  َخّ وخْ َيَتاأَ َم اأَ ُكمخْ اأَنخْ َيَتَقَدّ والدليل على اأن البدء من االإن�سان قوله تعــاىل: {مِلَنخْ �َساَء ِمنخْ
ُة َجِميًعا} فاطر 10، فاالإن�سان بني اأمرين، بني تقدم اإىل  ِعزَّ َة َفِللَِّه الخْ ِعزَّ 37، وقوله: {َمن َكاَن ُيِريُد الخْ

الهدى وبني تاأخر اإىل ال�سالل، بني تقدم اإىل ت�سخري الكون وبني تاأخر اإىل التخلف واال�ست�سالم.
هناك �سنن لالإن�سانية جميعَا فالرزق املحدود ياأتي من ال�سماء لكل الب�سر، ولكن للفرد اأولقوم 
ُه َكاَن  ُكمخْ اإَِنّ ِفُروا َرَبّ َتغخْ معينني يقدر اهلل الرزق ح�سب درجة اتقائهم واأخذهم باالأ�سباب {َفُقلخُْت ا�سخْ
ِهم  َنا َعَليخْ ا َلَفَتحخْ َقوخْ ُقَرى اآَمُنوا َواتَّ َل الخْ هخْ نَّ اأَ َرارًا} نوح 10 - 11، {َوَلوخْ اأَ ُكمخْ ِمدخْ َماَء َعَليخْ �ِسِل ال�َسّ ارًا ُيرخْ َغَفّ
�ِص} االأعراف 96، وكذلك االآجال كاإن�سانية وجودها على االأر�ص حمدود،  أَرخْ َماِء َواالخْ َن ال�سَّ َبَرَكاٍت مِّ
اأما كاأفراد واأقوام فاآجالهم تزيد وتنق�ص طبقًا ملراعاتهم قوانني ال�سحة واالأمن وال�سالمة و�سلة 

الرحم كما جاء يف احلديث .
يقول ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي رحمه اهلل: "هناك تقديرات وق�ساءات اإلهية ح�سب اإخال�ص 
اإذا  املب�سرة  العيون  تراها  اأن  املعلقة ميكن  التقديرات  االأمم وعزمها وطموحها و�سالحها، هذه 
كان عندها ر�سيد كاف من درا�سة القراآن الكرمي، وكاأن كاتب التقدير ينتظر الق�ساء االإلهي، ومثل 
هذا الوقت ت�ساوي حلظة من حلظاته قرونًا، الأن زلة واحدة وقتذاك قد تغرق �سفينة اأمة باأ�سرها" 

الطريق اإىل ال�سعادة والقيادة  �ص 18.
 { ُكمخْ َ ًما َغريخْ ِدلخْ َقوخْ َتبخْ ُكمخْ َعَذاًبا اأَِليًما َوَي�سخْ بخْ اإن مل يتغري االإن�سان فالبديل جاهز {اإِالَّ َتنِفُروا ُيَعذِّ

التوبة 39.
ما هو ال�سيء الذي باالأنف�ص ؟ 

عندما اأراد فقيه علم العمران واملوؤرخ ابن خلدون اأن ي�سرب غور التاريخ ليتعرف على بداية 
اخللل يف احل�سارة االإ�سالمية تو�سل اإىل النتيجة التالية : اإن االأمر كله راجع اإىل ح�سن الق�سد 
ا�ستقامة  من  �سلوكهم  ويف  واأمانة،  عهد  من  االأفراد  نفو�ص  يف  يكون  ما  بح�سب  الق�سد،  و�سوء 
واإخال�ص، بداأ اخللل عندما تغريت النية، كان النا�ص يف عهد اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما اأو يف 
زمن الرا�سدين يبايعون ويطيعون تدينًا واإخال�سًا ال رغبًا وال رهبًا، ولكن االأمور مل ت�ستمر كذلك 
دخلت الع�سبية القبلية ودخل املنع والعطاء، الأن احل�سارة االإ�سالمية بالدين قامت، فاإذا �سعف 
الوازع الديني عن التاأثري يف �سلوك االإن�سان مل يعد عنده من العطاء ما يخلع به على ا�ستمرار قوة 
االأمة ورقيها، والعقيدة ذات اأثر خلقي �سلوكي فكان التف�سي عن اآثار هذه العقيدة من جهة حب 
يعد  البناءة ومل  االإرادات  تلك  اأن تخور  اإىل  اأدى  ال�سهوات مما  والتقلب يف  الرئا�سة  الدنيا وحب 
يِف  َنا  َكَتبخْ {َوَلَقدخْ  يقول:  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  عاتقه،  على  امللقاة  املهمة  اإجناز  على  قادرًا  الفرد 

وَن} االأنبياء 105. احِلُ �َص َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�سَّ أَرخْ ِر اأَنَّ االخْ كخْ ِد الذِّ ُبوِر ِمن َبعخْ الزَّ
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اإن نقطة انطالق احل�سارة االإ�سالمية هو هذا التحول النف�سي وهذا املبداأ الذي حمله الفرد 
امل�سلم خمل�سًا فيه اأ�سد االإخال�ص، فكان االندفاع االأول قويًا اإىل درجة اأن اآثاره امتدت اإىل قرون 
بعدها  ون�ساأت  ومعاملها،  احل�سارة  مظاهر  بقيت  االإميانية  القوة  هذه  وهنت  ما  اإذا  حتى  تالية، 

مظاهر اأخرى مل يبق هذا الفرد هو معمرها عندما فقد قوة االميان واخللق وال�سلوك.
ال�سيء الذي باالأنف�ص هو هذا التفرق املوجع، وهذا الت�سرذم الذي الداعي له، وهل ميكن اأن 
يكون هذا التفرق ايجابيًا من قبيل التعدد الذي ميدح، الذي يجمع الطاقات وي�ساعد على التناف�ص؟ 
من ال�سعوبة اأن نعترب ذلك ايجابيًا، بل هو من التفرق املذموم وخا�سة يف مثل ظروفنا احلالية، 
وال اأتهم اأحدًا بعينه واأعلم اأن اخلري الكثري موجود، هذه االأعداد الكثرية من التجمعات �سيء غري 
اال�ستعمار  نتخل�ص من  ال  اأننا  فكما  نعاجله،  اأن  يجب  اإذن  ؟  التفرق من طبيعتنا  اأن  اأم  طبيعي، 
مامل نتخل�ص من القابلية لال�ستعمار كما يقول مالك بن نبي، كذلك يجب اأن نتخل�ص من القابلية 

للتفرق.
ال اأ�ستطيع اأن اأنكر اأو اأغم�ص عينّي على ما اأرى من حب الرئا�سة اأو �سهوة الرئا�سة عند كثري 
اأو  اأهل لها،  واأنا  للرئا�سة  اإنني �ساأتر�سح  القيادات ،هل �سمعتم بالذي قال:  النا�ص وكثري من  من 
بالذين ن�سبوا اأنف�سهم روؤ�ساء للثورة ومل ين�سبهم اأحد، اأو الذي هم حري�سون على الرتوؤ�ص ولو 
لعدد قليل والذي ي�سكل حزبًا من اأفراد اأ�سرته فقط، واإن للرئا�سة �سهوة لي�ص لها حد، واإن الأ�سعة 

االإعالم وزينة الكامريات �سهوة مثل ذلك.
ال اأتكلم هنا عن االنتهازيني املت�سلقني الذين يتقنون القفز اإىل اأعلى اأغ�سان ال�سجرة، فهوؤالء 
مك�سوفون، ولكن اأتكلم عن امل�سلم الذي يخفي حبه للمنا�سب والرئا�سة ويداور من بعيد، واإذا مل 
يح�سل عليها ينف�سل ويقول لك اإنه غا�سب من اأجل املنهج وي�سكل ف�سياًل جديدًا، لقد كتم حبه 
الذي  هذا  هو  من  وانك�سفت.  فظهرت  عللها  اأخبث  عن  النف�ص  فطام  يح�سن  مل  ولكنه  للرئا�سة، 
يخطط للم�سلحة العامة ويتعب ثم يجد نف�سه فجاأة يف ال�سفوف اخللفية؟ لقد اأبعده القوم وتقدم 
الذين مل يتعبوا. من هو هذا الذي ي�سمع منك فكرة جيدة اأو راأيًا من االآراء فريدده وكاأن الفكرة له 

واليذكر �ساحبها االأول، فاأين االإن�ساف واأين االإخال�ص ؟
ونعود مرة اأخرى لتحليالت ابن خلدون حني يتحدث عن الثورات واأ�سباب جناحها اأو ف�سلها، 
واأن الثورة اإن كانت على حق ولكنها لي�ست قوية بالع�سائب والع�سائر – ح�سب لغة ابن خلدون اأي 
بالعدد الكايف وتوحد الوجهة – فاإنها لن تنجح، فكيف اإذا كانت اأمورها خمتلطة، يقول : "فاإذا 
الع�سبية فطاح يف هوة  االنفراد عن  به  فيه حمقًا ق�سر  وكان  )الثورة(  املذهب  اأحد هذا  ذهب 
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الهالك، واأما اإن كان من امللب�ِسني بذلك يف طلب الرئا�سة فاأجدر اأن تعوقه العوائق الأنه اأمر اهلل ال 
يتم اإال بر�ساه واالإخال�ص له والن�سيحة للم�سلمني".

اإن االآيات التالية تلقي �سوءًا على تف�سري ابن خلدون واإن كان بع�سها موجها للكفار قال تعاىل: 
{من كان يريد حرث االآخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوؤته منها وما له يف االآخرة 
من ن�سيب} ال�سورى 20، وقال تعاىل: {من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف اإليهم اأعمالهم 
وهم فيها ال يبخ�سون} هود 15، فهذه االآيات تو�سح اأن هناك اأ�سبابًا كونية من مت�سك بها اأو�سلته 
اإىل ما يريد ولو كان ال يوؤمن باهلل واليوم االآخر، واأن املوؤمن اإذا اأخذ باالأ�سباب الدنيوية فهو �سعيد 

يف الدنيا واالآخرة.
جاء يف �سنن اأبي داود اأن رجاًل قال: يار�سول اهلل رجل يريد اجلهاد يف �سبيل اهلل وهو يبتغي 

عر�سًا من عر�ص الدنيا، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : )ال اأجر له(.
وقد يكون ما باالأنف�ص اجلهل بالظروف التي حتيط بنا واحلالة االإقليمية والدولية وتقديرها 
واأن  االإلهية  بال�سنن  يكون اجلهل  وقد  التدرج  و�سنة  ال�سرعية  القواعد  تقديرًا �سحيحًا من خالل 
ال�سراع بني احلق والباطل ال تتك�سف عقباه يف �سنة اأو�سنتني وال يف جولة اأوجولتني، وهل يغني االأمة 
اأن تكون م�سلمة وهي ال تدرك �سنن اهلل يف اأ�سباب النهو�ص واأ�سباب ال�سقوط والرتاجع ؟،وقد يكون 
التق�سري يف بناء املوؤ�س�سات التي حتافظ على املكت�سبات وتر�سخ هذا املفهوم للم�ستقبل ولالأجيال 
االأعداء  مبكر  اجلهل  يكون  وقد  عندنا،  �سعيفة  هي  التي  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  وخا�سة  القادمة 
اإىل مو�سكو وطهران  اأكرب( والذين ذهبوا مبكرًا  وخمططاتهم واأ�ساليبهم )وما تخفي �سدورهم 
رمبا ال يعلمون مدى اإجرام هاتني الدولتني وحقدهم على االإ�سالم. األي�ص من ال�سذاجة اأن ن�سرح 
بكل مانريده اأونخطط له؟ ويف �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم االأ�سوة والقدوة فكان اإذا غزا 
غزوة ورَى بغريها، هل �سار امل�سلمون يف االأر�ص ودر�سوا التجارب املريرة التي وقعت اأحداثها يف 
اأنهم  �سك  ال  اأعيننا؟  اأمام  االآن  تقع  التي  بل  االأخرية،  العقود  يف  االإ�سالمي  العامل  مناطق  بع�ص 
�سيخرجون بنتائج رمبا تغري جمرى ما هم عليه االآن. اإنه من االأوهام اأن يظن الف�سيل الفالين اأنه 
ي�ستطيع حترير �سورية دون م�ساركة اأو دون توحيد اجلهود، لقد اأخطاأت بع�ص اجلهات خطاأ فادحًا 
واأقول من جتربتي  الثورة.  اأعداء  واأ�سبح من  ا�ستفحل  الغلو حتى  مع  البداية  ت�ساهلت يف  عندما 
اخلا�سة: ما اأ�سرنا يف حياتنا الدعوية مثل اأ�سحاب االأهواء الدنيوية وحب املنا�سب على ح�ساب 

اأهل احلق الذين ي�سكتون اإما خجاًل اأو لعدم اإدراكهم خلطورة ما يفعل هوؤالء.
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باالأنف�ص،  لتغيري ما  ال�سيا�سية الأنه يعتربها ثمرة  الق�سية  النف�ص يف  الكرمي  القراآن  مل يطل 
َراَفَنا يِف  ِفرخْ َلَنا ُذُنوَبَنا َواإِ�سخْ َنا اغخْ َلُهمخْ اإِالَّ اأَن َقاُلوا َربَّ فموطن التغيري هو ميدان النف�ص {َوَما َكاَن َقوخْ
آِخَرِة  َن َثَواِب االخْ َيا َوُح�سخْ نخْ ُ َثَواَب الدُّ َكاِفِريَن * َفاآَتاُهُم اهللَّ ِم الخْ َقوخْ َنا َعَلى الخْ رخْ َداَمَنا َوان�سُ تخْ اأَقخْ ِرَنا َوَثبِّ اأَمخْ

�ِسِننَي} اآل عمران 147 - 148. ُحخْ ُ ُيِحبُّ املخْ َواهللَّ
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الورقــــة الثـــانية
م�ســــائبنــا بذنـوبنـــــا

ال�ضيخ فايز ال�ضالح

ال بد من التزام االأمر ال�سرعي كما نراعي االأمر الكوين يف نه�ستنا احل�سارية، فمخالفة االأمر 
ال�سرعي قد تكون اأعمق اأثرًا يف ترّدي االأمة من خمالفة االأمر الكوين، وهذا اأمر يغيب عن الكثري 

ب�سبب غيبية الربط ال�سببي بني امل�سائب والذنوب.

حماور الورقة الثانية بعنوان )م�ضائبنا بذنوبنا(:
ثبات ال�سنن خ�سو�سًا فيما يتعلق بالثوب والعقاب. . 1
االأدلة النقلية من الكتاب وال�سنة على اأن الذنوب تاأتي بامل�سائب. . 2
التالزم بني خ�سارة معركة التكليف وبني خ�سارة املعركة الع�سكرية. امل�سلمون اإذا مل يحققوا . 3

�ساحات  يف  اهلل  من  الن�سر  ي�ستحقون  ال  فاإنهم  ال�سلم،  �ساحات  يف  اأنف�سهم  على  االنت�سار 
احلرب.

ارتفاع الذلة عن االأمة مرتبط باإقامة فري�سة اجلهاد على وجهها ال�سرعي. . 4
االعتقاد باأن اهلل هـو الذي �سلط الذل، يعطي املوؤمن يقينًا واطمئنانًا اأن االأمور كلهـا بيد اهلل، . 5

ثـم يكون االأمل عند امل�سلمني يف تغيري االأحوال اإميانا بوعد اهلل.
التعلق باخلوارق واملعجزات ال يجدي يف تغيري حال االأمة من غري اال�ستقامة.. 6
املفهوم ال�سمويل يف الرجوع للدين واإقامته �سرط لتغيري حال االأمة: هذا الرجوع اإىل الدين . 7

يجب اأن يكون �ساماًل على جميع اجلهات، عقيدًة و�سريعًة، ومنهجًا و�سلوكًا، من اأعلى �سعب 
االإميان وهي التوحيد، اإىل اأدناها وهي اإماطة االأذى عن الطريق.

يجب اإعداد االأمة االإ�سالمية اأفرادًا و�سعوبًا للجهاد يف �سبيل اهلل، علمًا وعماًل، الأنَّ اجلهاَد . 8
هو ذروُة �سنام االإ�سالم.

مفا�سد خمالفة املنهج الرباين بتعليق م�ساب امل�سلمني بغريهم.. 9
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الورقــــة الثـــانية
م�ســــائبنــا بذنـوبنـــــا

متهيـــد:
ال بد لنا اأن نخرج من التعلق بال�سبب املادي بني الفعل واالأثر اإىل احلذر من الرتابط ال�سببي 
اإال  �سدة  وال  وال كرب  بالء  نزل  فما  االأمم،  على  اآثارًا عظيمة  للذنوب  فاإن  والبالء،  املع�سية  بني 
بذنب، والذنوب هي �سبب هالك االأمم ال�سالفة، وهي �سبب حلول النقم وزوال النعم، وهي �سبب يف 
ت�سلط اأعداء االإ�سالم على االأمة، والواجب علينا هو املبادرة بالتوبة حتى يرفع اهلل عز وجل ما بنا، 

واهلل عز وجل يفرح بتوبة عبده، اإذ هو اأرحم بالعبد من نف�سه.
ًة} االأنفال 25، فال  ُكمخْ َخا�سَّ ِذيَن َظَلُموا ِمنخْ يَبَّ الَّ َنًة ال ُت�سِ ُقوا ِفتخْ واهلل تبارك وتعاىل يقول: {َواتَّ
يتوهمن متوهم -ولو كان �ساحلًا- اأنه �سينجو اإن نزلت العقوبة اجلماعية، ن�ساأل اهلل اأن يرفع عن 
االأمة البالء. ففي �سحيح البخاري وغريه من حديث النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنهما اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: "مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة، 
املاء مروا  ا�ستقوا  اإذا  اأ�سفلها  الذين يف  اأ�سفلها، فكان  واأ�ساب بع�سهم  اأعالها،  فاأ�ساب بع�سهم 
على من فوقهم، فقالوا: لو اأنا خرقنا يف ن�سيبنا خرقًا حتى ال نوؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما 
اأرادوا لهلكوا وهلكوا جميعًا، ولو اأخذوا على اأيديهم لنجوا جميعًا". البخاري، فكثري من امل�سلمني 
االآن يت�سور اأنه ما دام قد حقق ال�سالح وامتثل االأمر واجتنب النهي فقد جنا، وينظر اإىل املنكرات 
واإىل الذنوب واملعا�سي التي خيمت �سحبها القامتة املظلمة الكثيفة على �سماء االأمة ثم يهز كتفيه 
ومي�سي، وكاأن االأمر ال يعنيه ما دام ياأكل ملء فمه، وينام ملء عينه، وظن امل�سكني اأنه قد جنا، بل 
لَّ  ُكمخْ َمنخْ �سَ رُّ ُكمخْ اأَنُف�َسُكمخْ ال َي�سُ ِذيَن اآَمُنوا َعَليخْ ورمبا ي�ستدل على جناته بقول اهلل تعاىل: {َيا اأَيَُّها الَّ
} املائدة 105. وقدميًا خ�سي �سّديق االأمة ر�سي اهلل عنه هذه ال�سلبية القاتلة، وهذا  ُتمخْ َتَديخْ اإَِذا اهخْ

الفهم املغلوط.
ما املخرج؟ املخرج اأنه ال يكفي �سالحك اأبدًا، بل يجب اأن تكون �ساحلًا م�سلحًا، وال ينبغي 
اأن تنظر اإىل املنكرات وتهز كتفيك ومت�سي وكاأن االأمر ال يعنيك. اأيها االأفا�سل: اإن االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر هو القطب االأعظم يف هذا الدين، وهو وظيفة االأنبياء واملر�سلني، ولو طوي ب�ساطه 
واأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، وا�سمحلت الديانة، وف�ست ال�ساللة، وعمت اجلهالة، وخربت 
البالد، وهلك العباد، ومل ي�سعروا بالهالك اإال يوم التناد، فهو �سرط من �سروط خريية اأمة النبي 
ُروِف  َعخْ ِباملخْ َتاأخُْمُروَن  ا�ِص  ِللنَّ ِرَجتخْ  اأُخخْ ٍة  اأُمَّ  َ ُتمخْ َخريخْ حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، كما قال تعاىل: {ُكنخْ

} اآل عمران 110، فال ينبغي اأن ترى املنكر دون اأن تغريه. ِ ُنَكِر َوُتوؤخِْمُنوَن ِباهللَّ َن َعنخْ املخْ َهوخْ َوَتنخْ
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م�ســائبنـا بذنوبنــا:
احلمد هلل ربِّ العاملني، واأ�سلي واأ�سلم على املبعوث رحمًة للعاملني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين اأما بعد:
�َص يِف  أَرخْ َماَواِت َواالخْ ُ الَِّذي َخَلَق ال�سَّ ُكُم اهللَّ فاإنَّ اهلل قد خلق اخللق واأمر باالأمر قال تعاىل: {اإِنَّ َربَّ
َراٍت  َقَمَر َوالنُُّجوَم ُم�َسخَّ �َص َوالخْ مخْ ُلُبُه َحِثيًثا َوال�سَّ َهاَر َيطخْ َل النَّ �ِسي اللَّيخْ �ِص ُيغخْ َعرخْ َتَوى َعَلى الخْ اٍم ُثمَّ ا�سخْ ِة اأَيَّ �ِستَّ

َعامَلِنَي} االأعراف 54. ُ َربُّ الخْ ُر َتَباَرَك اهللَّ أَمخْ لخُْق َواالخْ َ ِرِه اأَاَل َلُه اخلخْ ِباأَمخْ
ردٍة ال تتحول،وخا�سًة مبا يتعلق بالثواب  وجعل اهلل الكون خا�سعًا ل�سنٍن ثابتٍة ال تتبدل، ومطَّ
ِت  َد ِل�ُسنَّ ِلنَي َفَلنخْ جَتِ أَوَّ َت االخْ ُظُروَن اإِالَّ �ُسنَّ والعقاب على نطاق االأفراد واجلماعات، قال تعاىل:{َفَهلخْ َينخْ

ِوياًل} فاطر: 43. ِ حَتخْ ِت اهللَّ َد ِل�ُسنَّ ِدياًل َوَلنخْ جَتِ ِ َتبخْ اهللَّ
اإمنا هو  اأ�سابنا  "اأن ما  الثابتة والتي غفل عنها حتى بع�ص امل�سلمني �سنة:  ال�سنن  ومن هذه 

ب�سبب منا وهو ذنوبنا وتق�سرينا يف جنب اهلل"، وما وقع بالٌء اإال بذنب،وال ارتفع اإال بتوبة. 
الأدلة النقلية على هذه ال�ضنة الربــانية:

ُفو َعنخْ َكِثرٍي} ال�سورى: 30. ِديُكمخْ َوَيعخْ يَبٍة َفِبَما َك�َسَبتخْ اأَيخْ اَبُكمخْ ِمنخْ ُم�سِ قال تعاىل: {َوَما اأَ�سَ
نَّى َهَذا ُقلخْ  َها ُقلخُْتمخْ اأَ َليخْ ُتمخْ ِمثخْ بخْ �سَ يَبٌة َقدخْ اأَ ُكمخْ ُم�سِ اَبتخْ ِه: {اأََومَلَّا اأَ�سَ َحاِب َنِبيِّ َياِر َخلخِْقِه َواأَ�سخْ َوَقاَل خِلِ

} اآل عمران: 165. ُف�ِسُكمخْ ِد اأَنخْ ُهَو ِمنخْ ِعنخْ
ِ َوَما  اَبَك ِمنخْ َح�َسَنٍة َفِمَن اهللَّ بل قال خماطبا نبيه و�سفيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم:{َما اأَ�سَ

�ِسَك} الن�ساء: 79. َئٍة َفِمنخْ َنفخْ اَبَك ِمنخْ �َسيِّ اأَ�سَ
"َما  َقاَل:  َوِلَهَذا   ، ِ ِمَن اهللَّ َد  َعبخْ الخْ يُب  ُت�سِ الَِّتي  اِئُب  َ�سَ َواملخْ َعُم  النِّ ُهَنا  َئِة  يِّ َوال�سَّ �َسَنِة  َ ِباحلخْ َُراُد  َواملخْ

َت". بخْ : "َما اأَ�سَ اَبَك"، َومَلخْ َيُقلخْ اأَ�سَ
�سيئة،  اأو  م�سيبة  فكل  العموم،  تفيد  النفي(،  )�سياق  يف  نكرة  «�سيئة«  و  »م�سيبة»  وجميء 

�سغرية كانت اأو كبرية، فهي ب�سبب ما قدمت اأيدي الـم�سلمني اأنف�سهم، ويعفو عن كثري. 
وقد تعددت الدالئل النقلية من الكتاب وال�سنة يف تثبيت هذه احلقيقة يف العقول والقلوب.

ُف�ِسِهمخْ َواأَنَّ  وا َما ِباأَنخْ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ َعَمَها َعَلى َقوخْ َمًة اأَنخْ ا ِنعخْ ً َ مَلخْ َيُك ُمَغريِّ قال تعاىل: {َذِلَك ِباأَنَّ اهللَّ
َ �َسِميٌع َعِليٌم} االأنفال 53. اهللَّ

�َص الَِّذي َعِمُلوا  ا�ِص ِلُيِذيَقُهمخْ َبعخْ ِدي النَّ ا َك�َسَبتخْ اأَيخْ ِر مِبَ َبحخْ رَبِّ َوالخْ َف�َساُد يِف الخْ وقال اأي�سا: {َظَهَر الخْ
ِجُعوَن} الروم 41. َلَعلَُّهمخْ َيرخْ

َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمنخْ  َرَغًدا  ُقَها  ِرزخْ َياأخِْتيَها  ًة  َمِئنَّ ُمطخْ اآِمَنًة  َكاَنتخْ  َيًة  َقرخْ َمَثاًل   ُ اهللَّ َرَب  تعاىل: {َو�سَ وقال 
َنُعوَن} النحل: 112. ا َكاُنوا َي�سخْ ِف مِبَ وخْ َ وِع َواخلخْ ُ ُ ِلَبا�َص اجلخْ ِ َفاأََذاَقَها اهللَّ ُعِم اهللَّ َفَكَفَرتخْ ِباأَنخْ
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ِخُلوا َناًرا َفَلمخْ َيِجُدوا َلُهمخْ ِمنخْ ُدوِن  ِرُقوا َفاأُدخْ ا َخِطيَئاِتِهمخْ اأُغخْ وقال عن قوم نوح عليه ال�سالم:{مِمَّ
اًرا} نوح: 25. ِ اأَنخْ�سَ اهللَّ

ِن َعاِزٍب ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم:  اِء بخْ رَبَ ويف احلديث َعنخْ الخْ
." رَثُ اأَكخْ ُه  َعنخْ اهلُل  َفُع  َيدخْ َوَما  ٍب،  ِبَذنخْ اإِالَّ   ٌ َعنيخْ َواَل  ٌق،  ِعرخْ ُتِلَج  اخخْ "َما 

ُتمخْ  ومن اأعظم البيان والتف�سيل يف هذا املفهوم قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإَِذا َتَباَيعخْ
ِزُعُه َحتَّى  ، اَل َينخْ ُكمخْ ُذالًّ ُ َعَليخْ َهاَد، �َسلََّط اهللَّ ِ ُتمخْ اجلخْ ِع َوَتَركخْ رخْ يُتمخْ ِبالزَّ َبَقِر، َوَر�سِ َناَب الخْ مُتخْ اأَذخْ ِعيَنِة، َواأََخذخْ ِبالخْ

.)1(" ِجُعوا اإِىَل ِديِنُكمخْ َترخْ
هذا احلديث العظيم فيه فوائد: 

• و�سف 	 ثم  العقوبة  من  عليه  ترتب  وما  الداء  فيه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بنّي  االأوىل: 
الدواء، فالداء هو االنحراف عن �سريعة اهلل، وذكر منها الر�سول  �سلى اهلل عليه و�سلم �سورًا، 
منها التعامل بالربا، والركون اإىل الدنيا، ثم ترك اجلهاد يف �سبيل اهلل، فكانت العقوبة من 

اهلل عز وجل بت�سليط العدو، الذي ال يرتفع اإال بالعودة اإىل هذا الدين جملًة وتف�سياًل.
• الثانية: امل�سلمون اإذا مل يحققوا االنت�سار على اأنف�سهم يف �ساحات ال�سلم، فاإنهم ال ي�ستحقون 	

الن�سر من اهلل يف �ساحات احلرب، فاملجتمع الذي ينت�سر فيه الربا هو جمتمع غري متكافل 
اأي�سًا:  وقال  "ومن ال يرحم ال يرحم")2(،  و�سلم:  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قال  ومرتاحم، 

ال�سماء")3(. يف  من  يرحمكم  االأر�ص  اأهل  ارحموا  الرحمن  يرحمهم  "الراحمون 
ون�سر اهلل ال يكون اإال الأهل الرحمة ، قال تعاىل يف و�سف من ا�ستحق الن�سر من �سلف هذه 

} الفتح 29. َنُهمخْ اِر ُرَحَماء َبيخْ ُكفَّ اء َعَلى الخْ ِذيَن َمَعُه اأَ�ِسدَّ ِ َوالَّ �ُسوُل اهللَّ ٌد رَّ مَّ َ االأمة: {حمُّ
القتالية،  واأحداثها  اأحد  القراآن عن غزوة  يتحدث اهلل يف  تعجب عندما  اأجل ذلك فال  من 
ُقواخْ  اَعَفًة َواتَّ �سَ َعاًفا مُّ َبا اأَ�سخْ ِذيَن اآَمُنواخْ اَل َتاأخُْكُلواخْ الرِّ فيبتدوؤهـا باحلديـث عن الربا قائاًل: {َيا اأَيَُّها الَّ
ِلُحوَن} اآل عمران:130، وهو �سبحانه وتعاىل ي�سري اإىل هذا املعنى الذي قدمناه، اأي  اهلّلَ َلَعلَُّكمخْ ُتفخْ
اإن مل تن�سروا اهلل يف �ساحات ال�سلم، فال ن�سر لكم يف �ساحات احلرب، اإن مل تتعرفوا على اهلل يف 

الرخاء لن يعرفكم يف ال�سدة.

)1( اأخرجه اأبو داود3462، واأحمد 42/2 ، والبيهقي316/5 عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما ، و�سححه االألباين 
يف ال�سحيحة رقم11.

)2( البخاري رقم5651،وم�سلم رقم2318،عن اأبي هريرة.
)3( اأبو داود4941،والرتمذي1924،وقال:ح�سن �سحيح،و�سححه االألباين.
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ومن العجب اأنك جتد امل�سلمني ي�سابون يف كل يوم بقارعة اأو حتل قريبًا منهم، وهم مع ذلك 
ذلك  بعد  يريدون  ثم  بطن،  وما  منها  ظهر  ما  والفواحـ�ص  والزنا  الربا  على  ي�سرون  منهم  كثري 
اأن ين�سروا، اأو اأن تنـزل على الكفار قارعة من ال�سماء حت�سم لهم املعركة، اأو يخرج لهم املهدي 

ينقذهم مما هم فيه. 
ففي كل يوم نحقق الهزائم الكثرية يف �ساحات ال�سلم، هزائم يف ترك �سالة اجلماعة، بل 
يف ترك ال�سالة، ويف عدم االلتزام بهدي الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، هزائم يف حجاب املراأة، 

هزائم يف ال�سيا�سة واالقت�ساد واالإعالم، هزائم يف ق�سايا الوالء والرباء. 
 { َداَمُكمخْ تخْ اأَقخْ ُكمخْ َوُيَثبِّ رخْ َ َين�سُ ُروا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإِن َتن�سُ و�سدق اهلل عز وجل اإذ يقول: {َيا اأَيَُّها الَّ

ُف�ِسِهم} الرعد 11. واخْ َما ِباأَنخْ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما ِبَقوخْ حممد:7، واإذ يقول: {اإِنَّ اهلّلَ اَل ُيَغريِّ
• الثالثة: اأن الـم�سائب والذل الذي يعي�سـه امل�سلمون لي�ص من اأعدائهم، واإمنا هو من اأنف�سهم، 	

ُف�ِسُكمخْ اإِنَّ  َها ُقلخُْتمخْ اأَنَّى َهَذا ُقلخْ ُهَو ِمنخْ ِعنِد اأَنخْ َليخْ ثخْ ُتم مِّ بخْ يَبٌة َقدخْ اأَ�سَ �سِ اَبتخُْكم مُّ قال تعاىل: {اأََومَلَّا اأَ�سَ
يَبٍة َفِبَما َك�َسَبتخْ  �سِ ن مُّ اَبُكم مِّ ٍء َقِدير} اآل عمران 165، وقال تعاىل: {َوَما اأَ�سَ اهلّلَ َعَلى ُكلِّ �َسيخْ

ُفو َعن َكِثرٍي} ال�سورى 30. ِديُكمخْ َوَيعخْ اأَيخْ
• الرابعة: االعتقاد باأن اهلل هـو الذي �سلط الذل، يعطي املوؤمن يقينًا واطمئنانًا اأن االأمور كلهـا 	

بيد اهلل، ثـم يكون االأمل عند امل�سلمني يف تغيري االأحوال اإميانا بوعد اهلل، قال تعاىل: {َوَعَد 
الَِّذيَن ِمن  َلَف  َتخخْ ا�سخْ َكَما  �ِص  أَرخْ االخْ يِف  ُهم  ِلَفنَّ َتخخْ َلَي�سخْ اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكمخْ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ اهللَّ
اَل  ُبُدوَنِني  َيعخْ ًنا  اأَمخْ ِفِهمخْ  َخوخْ ِد  َبعخْ ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهمخْ  ى  َت�سَ ارخْ الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهمخْ  نَنَّ  َوَلُيَمكِّ ِلِهمخْ  َقبخْ

َفا�ِسُقوَن} النور 55. َلِئَك ُهُم الخْ َد َذِلَك َفاأُوخْ ًئا َوَمن َكَفَر َبعخْ ِرُكوَن ِبي �َسيخْ ُي�سخْ
وبهذا يكون املوؤمن بني الرجاء واخلوف، الرجاء بارتفاع الذل عن االأمة، واخلوف من بقائه 

ب�سبب اأفعالنا املخالفة لل�سرع، مما يدعو امل�سلمني اإىل ترك املخالفات.
• اإىل 	 اإىل حجكم،  اأو  اإىل �سالتكم،  اإىل دينكـم"، ومل يقل  "حتى ترجعوا  اخلام�سة: يف قوله: 

جهادكم، ... فهذا كله من الدين، ولي�ص هو كل الدين ، فالدواء اأعم من اأن يخت�ص بواحٍد 
من ذلك.

فاإن قيل: اإن اجلهاد يرفع الذل عن االأمة، قلنا : نعم، ولكن لي�ص كل قتال، فاهلل عـز وجل لـم 
يرد منا قتااًل مطلقًا من غري قيد اأو و�سف اأو �سرط ، واإمنا طلب منا جهادًا �سرعيًا، ترتفـع به راية 
اأو  اأو قومية،  اأو عرقية  ُيعّبد به النا�ص لرب العاملني، ال من اأجل م�سلحة دنيويـة  التوحيد، جهادًا 

لل�سجاعة واحلمية.
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ُجُل  ِه َو�َسلََّم َفَقاَل: الرَّ ُ َعَليخْ لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ ُه َقاَل :َجاَء َرُجٌل اإِىَل النَّ ُ َعنخْ َي اهللَّ َعنخْ اأَِبي ُمو�َسى َر�سِ
؟ َقاَل: "َمنخْ َقاَتَل  ِ ى َمَكاُنُه، َفَمنخْ يِف �َسِبيِل اهللَّ ُجُل ُيَقاِتُل ِلرُيَ ِر، َوالرَّ كخْ ُجُل ُيَقاِتُل ِللذِّ َنِم، َوالرَّ ُيَقاِتُل ِللخَْمغخْ

.)4(" ِ ُعلخَْيا َفُهَو يِف �َسِبيِل اهللَّ ِ ِهَي الخْ ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهللَّ
• ال�ساد�سة: هذا الرجوع اإىل الدين يجب اأن يكون �ساماًل على جميع اجلهات، عقيدًة و�سريعًة، 	

االأذى عن  اإماطة  وهي  اأدناها  اإىل  التوحيد،  وهي  االإميان  �سعب  اأعلى  من  و�سلوكًا،  ومنهجًا 
الطريق، فالدين كلُُّه ُلباٌب ال ق�سوَر فيه.

• ال�سابعة:يجب اإعداد االأمة االإ�سالمية اأفرادًا و�سعوبًا للجهاد يف �سبيل اهلل ، علمًا وعماًل، الأنَّ 	
اجلهاَد هو ذروُة �سنام االإ�سالم.

"راأ�ص االأمر االإ�سالم وعموده ال�سالة وذروة �سنامه  قال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اجلهاد يف �سبيل اهلل")5(.

فاإذا قطع الراأ�ص فال حياة ، واإذا ك�سر العمود فال بناء ، واإذا نق�ص اأو ذهب ال�سنام فاجلمل ال 
ميوت ، ولكنه يبقى باركا يف االأر�ص �سعيفًا هزياًل ينتظر ال�سباع العادية اأو �سكني اجلزار.

وههنا لفتة يف احلديث، وهي اأن ذروة ال�سنام هي منتهى ما يكون من اجلمل، وذلك بعد املرور 
بالراأ�ص والقوائم واجل�سد، فال بد من االإعداد االإمياين اأوال، ثم املادي ثانيا، لتحقيق اجلهاد كما 
يحبه اهلل ور�سوله، فينبغي تكثيف احللقات والدرو�ص الإعداد هذه االأمة جهاديا علما وعمال، ويكون 
اأمة جهاد ، فنحن االآن مل نحقق  اأمتنا  ذلك يف الهواء الطلق ظاهرًا للجميع من غري �سرية، الأن 
اجلهاد الدفاعي ف�ساًل عن اجلهاد الطلبي ، فيجب علينا التعاون يف دفع العدو الذي �سال وجال 
على اأر�سنا االإ�سالمية يف م�سارق االأر�ص ومغاربها، موؤكدين قبل كل �سي على العلم الذي هو اأ�سا�ص 

كل تغيري)6(.
اإىل  العودة  ، بل ال بد من  اإن احلل لهذه االأمة هو اجلهاد القتايل وح�سب  ويغلط من يقول: 

الدين كله ت�سفية وتربية ، ومنه اجلهاد يف �سبيل اهلل.
على  امل�سلمني  تربية  ثم  االأمة،  �سلف  علىفهم  وال�سنة  الكتاب  اإىل  العودة  بالت�سفية  ونعني   

ذلك، وبع�ص طلبة العلم جعل بني القتال يف �سبيل اهلل ومنهج الت�سفية والرتبية عداًء وخ�سامًا.
)4( البخاري رقم123،وم�سلم رقم 1904.

)5( الرتمذي رقم 2616،وقال:هذا حديث ح�سن �سحيح، و�سححه االألباين يف ال�سحيحة رقم1122.
)6( قال البقاعي يف«نظم الدرر«128/12:« ذكر ق�سة مو�سى مع اخل�سر التي حا�سلها اأنها طواف يف االأر�ص 

لطلب العلم عقبها بق�سة من طاف االأر�ص لطلب اجلهاد وقدم االأوىل اإ�سارة اإىل علو درجة العلم الأنه 
اأ�سا�ص كل �سعادة وقوام كل اأمر«. والذي طاف االأر�ص من اأجل اجلهاد هو ذو القرنني.
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اآن وحني، فال بد له من اأمر ونهي،  اإن عملية الرتبية والت�سفية ال ينفك عنها م�سلم يف كل 
وينبغي اأن يكونا على وفق ال�سريعة، واحلق اأن يف هذه امل�ساألة اإفراط وتفريط، فمن قال ال جهاد 
مطلقا حتى الدفاعي منه حتى تتم عملية الت�سفية والرتبية فهو خمطئ وال �سك، ومن قال باجلهاد 
املطلق دون الت�سفية والرتبية فهذا باطل وال�سك، ولكن يظهر االنحراف عند بع�ص ال�سباب الذين 
يتكلمون عن اجلهاد، ثم هم يذمون منهج الت�سفية والرتبية ، ثم ال جهاد وال ت�سفية وال تربية )7(. 

بني حتـليـلني :
على  وينبغي  �سرعية،  اأو  كونية  كانت  �سواء  الربانية  لل�سنن  خا�سع  واأحداثه  باأفراده  الكون 
الواقع  الذين يحللون  لتجد غالب  واإنك  النوعني،  يراعي  اأن  واالأحداث اجلارية  الواقع  الناظر يف 
يغلبون التحليل الكوين املادي على التحليل ال�سرعي،بل اليكاد يذكرونه البتة، والكمال يف التحليل 

اإعمال النظرتني والعينني.
هو  الأنه  ال�سرعي  التحليل  على  يركز  القراآن  اأن  جتد  املادي  اجلانب  يغلبون  النا�ص  كان  وملا 

االأ�سل. ولن�سرب يف ذلك مثالني اثنني يف غزوة اأحد وغزوة حنني.
اأحد ما ح�سل، مل يتكلم اهلل عز وجل، عن مكر جي�ص امل�سركني عندما  ملّا ح�سل يف غزوة 
ا�ستغلوا خطاأ نزول الرماة، فالتفَّ حول اجلي�ص امل�سلم مهاجما موؤخرته ، مما اأدى اإىل تغري احلال 
اهلل  ك�سف  واإمنا  القراآن،  يف  مغرية  مادة  املادي  التحليل  هذا  يكن  مل  الهزمية،  اإىل  الن�سر  من 
ُتمخْ  ِنِه َحتَّى اإَِذا َف�ِسلخُْتمخْ َوَتَناَزعخْ وَنُهم ِباإِذخْ �سُّ َدُه اإِذخْ حَتُ َدَقُكُم اهلّلُ َوعخْ املخبوء يف النفو�ص، فقال: {َوَلَقدخْ �سَ
ن ُيِريُد االآِخَرَة ُثمَّ  َيا َوِمنُكم مَّ نخْ ن ُيِريُد الدُّ بُّوَن ِمنُكم مَّ ا حُتِ ِد َما اأََراُكم مَّ ن َبعخْ ُتم مِّ يخْ ِر َوَع�سَ يِف االأَمخْ
ُوؤخِْمِننَي} اآل عمران 152، وقال اأي�سًا :  ٍل َعَلى املخْ َتِلَيُكمخْ َوَلَقدخْ َعَفا َعنُكمخْ َواهلّلُ ُذو َف�سخْ ُهمخْ ِلَيبخْ َرَفُكمخْ َعنخْ �سَ
�ِص َما َك�َسُبواخْ َوَلَقدخْ َعَفا اهلّلُ  َطاُن ِبَبعخْ يخْ ُهُم ال�سَّ َتَزلَّ ا ا�سخْ َ َعاِن اإِمنَّ مخْ َ َتَقى اجلخْ َم الخْ اخْ ِمنُكمخْ َيوخْ وخْ ِذيَن َتَولَّ {اإِنَّ الَّ
َها  َليخْ ثخْ ُتم مِّ بخْ �سَ يَبٌة َقدخْ اأَ �سِ اَبتخُْكم مُّ ُهمخْ اإِنَّ اهلّلَ َغُفوٌر َحِليم} اآل عمران 155، وقال اأي�سًا: {اأََومَلَّا اأَ�سَ َعنخْ

ٍء َقِديٌر} اآل عمران 165. نَّ اهلّلَ َعَلى ُكلِّ �َسيخْ ُف�ِسُكمخْ اإِ ُقلخُْتمخْ اأَنَّى َهَذا ُقلخْ ُهَو ِمنخْ ِعنِد اأَنخْ
َرُكُم اهلّلُ يِف َمَواِطَن َكِثرَيٍة  ومثل ذلك ملا حتدث اهلل عن غزوة حنني فقال يف �ساأنها: {َلَقدخْ َن�سَ
ُتم  يخْ َولَّ ا َرُحَبتخْ ُثمَّ  �ُص مِبَ ُكُم االأَرخْ اَقتخْ َعَليخْ ًئا َو�سَ ِن َعنُكمخْ �َسيخْ ُتُكمخْ َفَلمخْ ُتغخْ َ ُكمخْ َكرثخْ َجَبتخْ اأَعخْ اإِذخْ   ٍ َم ُحَننيخْ َوَيوخْ

ِبِرين} التوبة 25. دخْ مُّ
فتكلم عن الداء الدفني وهو االإعجاب بالكرثة ، ومل يتكلم عن مباغتة العدو لهم يف الكمني 

)7( قال ابن اجلوزي-رحمه اهلل- يف »�سيد اخلاطر« �ص54 :« من اأحب ت�سفية االأحوال فليجتهد يف ت�سفية 
َناُهمخْ َماًء َغَدًقا} اجلن  16. َقيخْ ِريَقِة اَلأَ�سخْ َتَقاُموا َعَلى الطَّ ِو ا�سخْ االأعمال ، قال اهلل عز وجل : {َواأَلَّ
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الذي ن�سب لهم الأن هذا اأثر لذلك.
الـخـلل الواقع يف هذه ال�سنــة:

لقد وقع خلل يف هذا الـمفهوم وغفل كثري من امل�سلمني عن هذه ال�سنة الربانية،وظهر ذلك 
جليا يف النازلة ال�سامية، فقلما جتد الدعاة يتحدثون عن هذه ال�سنة ويبلغوها للنا�ص، مربرين ذلك 

اأنا ال نريد اأن نكرث من جلد النا�ص والذات، وال نريد اأن نحملهم هما فوق همومهم!!
عوا  دِّ بل ملا يتحدث بع�سنا بهذه ال�سنة ي�سيح عليه اآخرون قائلني: ال تثريوا الغبار علينا،ال ُت�سَ
اأن  التي يجب  اأخطاء املقاتلني  ال�سف من الداخل،ال ت�سمت بنا االأعداء، وخا�سة ملا تتحدث عن 
تتالفى، فيقال لك: �سلم منك اأعداء اهلل ومل ي�سلم منك اإخوانك،يف قائمة طويلة منتهاها ال�سد 

عن �سبيل اهلل وقمع لكلمة احلق وخنق لها.
لقد اأ�سبح عند بع�سنا ح�سا�سية عالية من النقد، تربينا عليها يف اأجواء اال�ستبداد الطاغوتي، 
قلة  النقد  اأن  على  واجلماعة،وتربينا  واحلزب  ال�سيوخ  وتعظيم  والتقليد  التع�سب  اأجواء  ويف 

ل مثبٌط قاعٌد يتحدث من حتت املكيفات!!. اأدب،وتفريق بني امل�سلمني،وال يفعله اإال كلُّ خمذِّ
ومع الت�سليم جدال اأن هناك �ساحب ق�سد �سيئ، ي�سمت باإخوانه ـ مع اأن معرفة ما يف القلب 
ـ فاإنه ال ينبغي رف�ص النقد من غرينا، حتى ولو كان كافرًا ، الأن احلكمة �سالة املوؤمن  هلل وحده 

اأينما وجدها اأخذ بها.
عن ُقَتيلة ر�سي اهلل عنها: "اأن يهوديًا اأتى النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: اإنكم ت�سركون 
تقولون : ما �ساء اهلل و�سئت، وتقولون : والكعبة، فاأمرهم النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأرادوا اأن 

يحلفوا اأن يقولـوا: ورب الكعبة، واأن يقولوا ما �ساء اهلل و�سئـت")8(.
ويف هذا احلديث قبول احلق ممن جاء به كائنا من كان، فلم مينع النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم 
قبول احلق من اليهودي الكافر امل�سرك ويف م�ساألة تتعلق بالتوحيد، وهو الر�سول الذي يوحى اإليه 
من ال�سماء. بل قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن ال�سيطان ملا علمه 

قراءة اآية الكر�سي عند النوم، قال: "�سدقك وهو كذوب".
اإن املوؤمن العاقل هو الذي يفرح بنقد االآخرين اأكرث من مدحهم ،بل العدو القادح خرٌي يف كثري 
من االأحيان من ال�سديق املادح،الأن العدو يركز على االأخطاء حتى لو كانت �سغائر فيكرب ال�سغري 

ن لك العظيم ويتغا�سى عن ال�سغري!!. ويعظم الكبري،اأما ال�سديق قد يهوِّ

)8( الن�سائي 6/7، واأحمد 371/6 ، و�سححه االألباين يف ال�سحيحة 1166.
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اإن اجلهاد والدعوة اإىل اهلل عز وجل عمل �سالح عظيم، ولكن لي�ص معنى ذلك اأنه ال ي�سر معه 
مع�سية، في�سبح القائم بذلـك مع�سومـًا ال ُينتقد، فاإذا كان االنتقاد قد توجه اإىل خري الربية بعد 
االأنبياء الذين هم ال�سحابة ، فمن باب اأوىل اأن يتوجه اإىل غريهم، ولكن ينبغي اأن يكون املق�سود 

بذلك الن�سيحة للم�سلمني، وامل�سلم احلق هو الذي يبني احلق ويرحم اخللق .
فبع�ص النا�ص قد يبني احلق ولكن بغلظة وجفاء ، وبع�سهم قد يكون رحيما رفيقا ولكنه ال يبني 

احلق بل قد ينطق بالباطل.
العلم  واأهل  واجلماعة،  ال�سنة  »واأئمة  �ص256:  البكري«  على  »الرد  يف  االإ�سالم  �سيخ  قال 
واالإميان، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون احلق الذي يكونون به موافقني لل�سنة �ساملني من 
ِط  ِق�سخْ ِ �ُسَهَداء ِبالخْ اِمنَي هلِلّ البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلم، كما قال تعاىل: {ُكوُنواخْ َقوَّ
َوى} املائدة 8، ويرحمـون اخللق، بل  َرُب ِللتَّقخْ ِدُلواخْ ُهَو اأَقخْ ِدُلواخْ اعخْ ٍم َعَلى اأَالَّ َتعخْ ُكمخْ �َسَناآُن َقوخْ ِرَمنَّ َواَل َيجخْ
اخللق،  ورحمة  احلق  بيان  بذلك  مق�سدهم  كان  وظلمهم  وجهلهم  خطاأهم  وبينوا  عاقبوهم  اإذا 

واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واأن يكون الدين كله هلل، واأن تكون كلمة اهلل هي العليا". 
اأنف�سنا من الظلم مطلقا ونحمل االآخرين ما نحن فيه فال  واالأخطر من ذلك عندما نربئ 
�َص  نرى اإال يد الظامل تبط�ص واحلقيقة اأن هناك ظاملني ونحن منهم قال تعاىل: {َوَكَذِلَك ُنَويلِّ َبعخْ

�ِسُبوَن} االأنعام 129. ا َكاُنوا َيكخْ ا مِبَ �سً امِلِنَي َبعخْ الظَّ
عمالكم  اإمنا  ت�سبونه  ملا  لهم:  قال  اج  احلجَّ ي�سبون  العراق  اأهل  الب�سري  احل�سن  راأى  وملا 

اأعمالكم وكما تكونوا يولَّ عليكم!!
كافر  واأنا  لبع�ص �ساحليهم كيف حدث هذا  قال  اإ�سرائيل  بني  الكافر  بختن�سر  اقتحم  وملا 

ظامل واأنتم اأنتم، قال: بذنوبنا وظلمك.
لقد ت�سلط الظامل علينا بظلمنا الأنف�سنا اأو لغرينا ،وهذه التي �سماها مالك بن نبي: القابلية 
رت ولكن  لال�ستعمار،تهب الريح على االأغ�سان فيتك�سر بع�سها ويثبت االآخر ،فال تقل اأن الريح ك�سَّ

يح مع �سعف االأغ�سان وخرابها فتك�سرت،واإال كيف ثبتت االأغ�سان الباقية؟!. اجتمعت قوُة الرِّ
الرباين  املنهج  ، فقد خالفوا  امل�سلمني بغريهم  اأ�سابت  التي  يعلقون امل�سائب  الذين  وهوؤالء 

والهدي النبوي وحتليلهم هذا فيه مفا�سد �ستى:
خمالفته للكتاب وال�سنة يف حتليل الواقع، فاهلل �سبحانه مثاًل، قد األقى تبعة ما اأ�ساب امل�سلمني . 1

{اأوملا  تعاىل:  قال  واملنافقني،  الكفار  من  اأعدائهم  على  ال  اأنف�سهم،  عليهم  وحنني  اأُُحد  يف 
اأ�سابتكم م�سيبة قد اأ�سبتم مثليها قلتم اأنى هذا قل هو من عند اأنف�سكم}  اآل عمران    165، 

وقال يف غزوة حنني: {ويوم حنني اإذ اأعجبتكم كرثتكم ...}.
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فيه تعظيم للكفار يف نفو�ص امل�سلمني، واأنهم وراء كل م�سيبة حتلُّ باملوؤمنني، مما يزيد هيبة . 2
يلعبون  االإ�سالم  )اأعداء  بع�سهم:  كقول  رهقًا،  ذلك  ويزيدهم  امل�سلمني  نفو�ص  يف  الكفار 
مُبَقّدراتنا ، ويتحكمون مب�سائرنا !!( اهلل اأكرب !! كرُبت كلمة تخرج من اأفواههم اإن يقولون 
اإال كذبا ، بل الذي يتحكم مب�سرينا اإمنا هو اهلل وحده ال �سريك له ، له احلكم واإليه ُترجع 

االأمور كلها ال اإىل غريه.
دب الوهن والياأ�ص والقنوط يف قلوب امل�سلمني.. 3
اإ�سعاف االإميان باهلل تعاىل واليقني به ، والتوكل عليه ، واأنه القادر على كل �سيء ، والقاهر . 4

فوق كل �سيء.
فيه تزكية للنف�ص مبعنى: اأننا ا�ستكملنا �سروط الن�سر ، ونحن م�ستحقون له ، ولكن غلبنا بقوة . 5

الكفار وكيدهم ال ب�سبب تق�سرينا يف حق ربنا وهذا يدفعنا اإىل:
اإهمال تربية اأنف�سنا ، وح�سابها على تق�سريها ، فال ن�سلح اأعمالنا ، وال ن�سّد ثغراتنا .. 6
�سوء الظن باهلل العلي القدير،واأنه مل يِف بوعده يف ن�سر املوؤمنني بعد اأن ا�ستحقوا ذلك.. 7

به  ميكرون  مما  اهلل  واأعداء  الكفار  تربئة  ي�سيبهم  ما  تبعة  امل�سلمني  حتميل  معنى  ولي�ص 
ويكيدونه للم�سلمني فهذا اأمر ، وذاك اأمٌر اآخر ، واإمنا يجب اأن يعرف امل�سلمون الداء الذي اأو�سلهم 

اإىل هذا الذل والت�سلط ، من قبل االأعداء فالداء يف اأنف�سنا ودواوؤه باأيدينا باإذن ربنا ومعونته .
ثمرات الإميان والعمل بهذه ال�ضنة:

العمل مبقت�سى الكتاب وال�سنة لتكون الرحمة والفالح .. 1
ال�سعور بالتق�سري وال�سعي اإىل دفعه وذلك بااللتزام ب�سريعة اهلل.. 2
اإ�سعاف مكانة االأعداء يف نفو�ص امل�سلمني ، واأنه ال حول وال قوة لهم علينا اإال مبا ك�سبت اأيدينا.. 3
تعظيم اهلل يف النفو�ص واأنه املدبر لكل �سيء، وبيده االأمر كله، فالن�سر من عنده وبيده كما . 4

قال تعاىل: {وما الن�سر اإال من عند اهلل العزيز احلكيم} اآل عمران 126، ثم ال يعني ذلك 
اأن ال نحذر من الكفار وكيدهم، بل يجب اأن ناأخذ حذرنا منهم كما قال تعاىل: {يا اأيها الذين 
اأمنوا خذوا حذركم} الن�ساء 71، ويجب اأن نعد العدة لهم بقدر اال�ستطاعة،كما قال تعاىل: 

{واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل} االأنفال:60.
هذا واهلل اأعلم واأحكم،واحلمد هلل رب العاملني.
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الورقــــــة الثـــــالثـة
خيارات املكونات الثورية يف �سوء فقه ال�سنن الربانية

الأ�ضتاذ عبـــا�ص اأبو تيـــم �ضريفـة

يف مرحلة من مراحل جهاد االأمة يجود اهلل تعاىل عليها بالتمكني اجلزئي فاإن راأى منها ر�سدًا 
وقيامًا باأعباء االإ�ستخالف جاد عليها بالتمكني الكلي واإال ردها اإىل حمئة اال�ست�سعاف من جديد.

حماور الورقة الثالثة من حمور ال�ضنن بعنوان "خيارات املكونات الثورية يف �ضوء فقه ال�ضنن 
الربانية":

�سنة التمكني وعنا�سرها.. 1
�ســـروط التمكني.. 2
و�ســــائل التمكني.. 3
اأزمــة اختزال الـمفـــاهيم يف فقــــه التـمكـــني.. 4
حتويل فقه التمكني اإىل معادلة قابلة للقيا�ص.. 5
التفريق بني ثبات الـمبـادئ ومرونة الو�ســائل.. 6
فقه درو�ص البالء يف ال�سرب واليقني مقدمة لالنتقال اإىل التمكني.. 7
�سنة التيه والر�سد.. 8
�سمات حالة التــيه.. 9
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الورقــــــة الثـــــالثـة
خيــارات الـمكونـات الـثورية يف �سوء فقـه ال�سـنن الربــانية

متهيـــــد:
اإال   اإن اإجماع علماء االأمة منعقد على اأن الواجبات ال�سرعية يف االأ�سول والفروع ال تتوجب 
على القادر واأن التكليف منوط بالتمكني والقدرة ولهذا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول فيما يتعلق 
بال�سالة »�سل قائما فاإن مل ت�ستطع فقاعدا فاإن مل ت�ستطع فعلى جنب« وفيما يتعلق بالزكاة من 
املتفق عليه اأنها ال جتب اإال على واجد املال وفيما يتعلق باحلج ربنا يقول �سبحانه: {وهلل على النا�ص 
حج البيت من ا�ستطاع اإليه �سبيال..} اآل عمران 97، وفيما يتعلق بال�سوم كذلك يقول ربنا �سبحانه 
وتعاىل: {يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم ال�سيام...} البقرة 183، { ... فمن �سهد منكم ال�سهر 
فلي�سمه ومن كان مري�سا اأو على �سفر فعدة من اأيام اأخر ...} البقرة 185، اإذًا هنا االأمر مرهون 
ب�سرط يف جيمع الواجبات ال�سرعية بل اأقول: حتى ال�سهادتان اللتان هما املدخل لالإ�سالم وبوابة 
اجلنة ال جتب على االإن�سان اإال مع القدرة فاالإن�سان الذي ال ي�ستطيع النطق االأبكم االأ�سم الذي ال 
ي�ستطيع النطق بها يكفي اأن يعتقدها بقلبه وي�سقط عنه حكم النطق بها الذي يكلف به القادرون 
فمن املقرر اأنه ي�سقط عن املكلف التكليف مبقادر ما ي�سيبه من العجز وهذا االأمر ي�سمل الواجبات 
الفردية والفرائ�ص اجلماعية التي جتب على عموم االأمة من اقامة الدولة وتن�سيب االمام واجلهاد 
واإقامة احلدود هذا ما يجده املتدبر لل�سرية النبوية كيف كان يتدرج الوحي بالتكليف على ح�سب 
قدرة ال�سحابة وكيف كان يخفف عنهم مبقادر ما يطراأ عليهم من �سعف وعجز ولكن تبقى ق�سية 
حتديد التمكني من عدمه وحتديد درجته وما هو املمكن مما هو متعذر من الفرائ�ص حمل نزاع 
ونظر بني اجلماعات اال�سالمية االمر الذي يتطلب منا تاأ�سيال �سابطًا لفقه التمكني وغدراك �سنة 
التمكني وكيف جنعل منا معادلة قابلة للقيا�ص حتى ال تبقى ق�سية عائمة خا�سعة لرغبات واهواء 

املنظرين
واخطر هذه املراحل التي يجب درا�ستها على واقعنا ال�سوري هي �سنة التيه والر�سد التيه الذي 
ينال االمة التي تخرج لتوها من قب�سة احلكم اجلربي وقد حملة يف �سلوكها كل انوع العلل النف�سية 

وهي تتلم�ص طريق ر�سدها وخال�سها يف هذه الورقة وقفات على اهم معامل �سنة التمكني 
وتدبر ل�سمات حالة التيه التي ت�ساب به اأمة ما وهي تغادر مرحلة االأ�ست�سعاف واال�ستعباد 
لت�ستن�سق عبري احلرية ولكنه تتعرث وهي تنحو نحو ر�سدها مثقلة بعللها االأمر الذي يتطلب حم�سن 

تربية خا�سًا تتهياأ من خاللها اىل مهمة االإ�ستخالف والتمكني.
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اأواًل / �سنــة الـتمكني: 
الأجلها فاالجتماع  ونعي�ص ومنوت  باأرواحنا  الفكرة فتختلط  تتمكن منا  ان  التمكني هو  بداية 

حول الفكرة هو الوقود املحرك واملنظم للطاقات الثورية. 
وبداية ال�سعف هو �سعف ارتباطنا بالفكرة وهكذا �سان كل االمم تقوى بقوة ارتباطها بالفكرة 

اجلامعة وت�سعف ب�سعف �سلتها بالفكرة اجلماعة. 
عنــا�ضر التمكني: 

َلَف  َتخخْ �ِص َكَما ا�سخْ أَرخْ ُهمخْ يِف االخْ ِلَفنَّ َتخخْ اِت َلَي�سخْ احِلَ ُكمخْ َوَعِمُلوا ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا ِمنخْ ُ الَّ قال تعاىل: {َوَعَد اهللَّ
ُبُدوَنِني  ًنا * َيعخْ ِفِهمخْ اأَمخْ ِد َخوخْ ُهمخْ ِمنخْ َبعخْ َلنَّ ى َلُهمخْ َوَلُيَبدِّ َت�سَ نَنَّ َلُهمخْ ِديَنُهُم الَِّذي ارخْ ِلِهمخْ َوَلُيَمكِّ الَِّذيَن ِمنخْ َقبخْ

َفا�ِسُقوَن} �سورة النور.  َد ذِلَك َفاأولِئَك ُهُم الخْ ًئا * َوَمنخْ َكَفَر َبعخْ ِرُكوَن ِبي �َسيخْ اَل ُي�سخْ
)اآمنوا منكم( اإميان عميق بفكرتك.. 1
)عملوا( عمل واجتهاد �سائب ودوؤوب يف �سبيلها.. 2
الغالة . 3 اأن متكن م�ساريع  ارت�سى لهم(، لذلك ال ميكن  اإليها )الذي  ال�سري  منهج �سحيح يف 

والـمميعني.
العمل اجلماعي املنظم )الذين/ امنوا/لهم دينهم(. . 4

الوعد االإلهي متعلق ب�سرطه االإميان والعمل ال�سالح وكالهما �سرط الزم غري كاف للتمكني، 
بالت�سديق  االإميان  كاختزال  �سيقة،  معاين  يف  ال�سمولية  املفاهيم  اختزال  يف  امل�سكلة  تبقى  لكن 

الوجداين واختزال العمل ال�سالح بال�سعائر. 
اأو  وال�سفات  االأ�سماء  العقيدة يف  واختزال ت�سحيح  العقيدة  ال�سحيح على  الـمنـهج  واإنزال 
العمل اجلماعي يف م�سائق حزبية  العاطفي االإمياين، واختزال  نواق�ص االإ�سالم وجتفيف الدفق 
اأنه  النور 55، دليل على  منف�سلة عن االأمة، ويف قوله تعاىل: {كما ا�ستخلف الذين من قبلهم} 

�سنة ما�سية. 
و�ضـائل الـتمـكني طريقان: الدعوة والـجهـاد: 

ولكن امل�سكلة يف اختزال املفاهيم ال�ساملة لي�سبح اجلهاد هو القتال جمرد عن االإعداد ثم 
التواكل  واال�سراف يف مفهوم  الهزمية  يجر  الذي  التافه  بال�سالح  ويكتفي  االإعداد  ت�سطيح ق�سية 
ال�سلبي فقط كما اأن هناك طرف اخر يجعل من اجلهاد هو جهاد النف�ص فقط يكاد ينفك ذكر 
تيه  من  كل خطوة  تيقظ يف  على  ال�سائر  يكون  اهلل حتى  كتاب  )�سبيل اهلل( يف  قيد  اجلهاد عن 
ال�سائرين عن �سبيل اهلل  انزالق  التي يكرث فيه  العبادة  لـمعـامل طريق اجلهاد النه  با�سرًا  ال�سبل 
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فكم من باذل للجهد امل�ساعف �سل عن �سبيل اهلل ل�سبهة اأو �سهوة وهو يظن نف�سه على هدى من 
اهلل تعاىل والدعوة دعاية حزبية مغلفة بدعوة اإىل االإ�سالم ولكن باملقايي�ص احلزبية للجماعة ..  
حتقيق ال�سوكة هو من اأهم اأذرع التمكني والتي تتحقق عندما نوجد حالة من الرباء والوالء اجلامع 
لالأّمة، الوالء املع�سب لالأمة والرباء املح�سن من الدواخل، واإذا اقت�سر على احلزب كانت الفتنة 
القوى  وتالعب  التح�سني  �سعف  ب�سبب  كان  النظام  بعمالء  املعار�سة  اخرتاق  البيني  وال�سراع 

الدولية كان ب�سبب �سعف التع�سيب بني مكونات الثورة ال�سورية. 
لن نحقق �سيئًا من التمكني ونحن ن�ستورد و�سائل ال�سراع من العدو الذي ن�سارعه، ولن نرفع 

راية التوحيد اإال بعلوم الدنيا وحرا�سة الدين بها.
حتويل ق�ضية التمكني اىل معادلة قابلة للقيا�ص:

التمكني هو عنا�سر )القوة( =
1 / الـمعطيات الثابتة يف القوة = {التاريخ )حت�ضري الذاكرة والتجربة( 

+ اجلغرافيا )حتديد االأر�ص ال�سديقة والعمق(
+ )عدد ال�سكان والقوة الب�سرية كمًا ونوعًا( +

الثقافة )التم�سك بالهوية واالنتماء(}.
2 / املعطيات املتغرية يف القوة = {القدرة القت�ضادّية )موارد تعطي القدرة على ال�ضمود(

+ القدرة التكنولوجية )قوة الردع(
+ القدرة الع�سكرية )التعبئة اجلهادية(}. 

نتو�ضل اإىل معادلـة الـتمـكني:
القوة = {املعطياُت الثابتُة + املعطياُت املتغريُة( الذهنيُة اال�سرتاتيجّيُة )قراءُة املحيِط وتق�سيِمه 
ودرا�سة  االأ�سا�سية  القدرات  )حتديد  اال�سرتاتيجّي  التخطيط   + حمايٍد(  حليف/  عدو/  اإىل: 

التحديات( + االإرادة ال�سيا�سية )القيادُة امتداٌد الإرادة ال�سعوب ولي�ص العك�ص(}.
وبذلك ت�ضبح الـمعــادلـة: 

الثقافة( + )القدرة االقت�سادّية + القدرة  التمكني = {)التاريخ + اجلغرافيا + عدد ال�سكان + 
التكنولوجية + القدرة الع�سكرية(} م�سروبة يف )الذهنية اال�سرتاتيجية + التخطيط اال�سرتاتيجّي 

+ االإرادة ال�سيا�سية(.
لدينا اإ�سكال كبري وهو اأن ال�سراع يف الثورة ال�سورية و�سل اإىل الثوابت: �سرب هوية ال�سعب ال�سوري 
االإ�سالمية بهوية الغلو ثم طرح العلمانية كبديل عنها، يف عدد ال�سكان مرت الثورة ال�سورية يف ثالث 

مراحل.
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اأ / مرحلة ال�ضراع ال�ضيا�ضي لإ�ضقاط النظام.

ب / مرحلة ال�سراع اجلغرايف لتحرير االأر�ص.
ج / مرحلة ال�سراع الدميغرايف لتغيري البنية ال�سكانية.

3 / اأما يف اجلغرافيا فلم يعد يخفاكم حماولة حرمان الثورة من الواجهة املائية ومن منابع 
الرثوة لتكون م�ضادرة القرار وبيع عقارات للملي�ضيات اليرانية بغر�ص التوطني. 

من اأهـم �ضـروط الـتمكـني:
االدوات  عمومية  وبني  الهوية  خ�سو�سية  بني  الو�سائل  ومرونة  الـمبادئ  ثبات  بني  التفريق 
يجوز  ال  التي  املبادئ  منزلة  والو�سائل  االدوات  تنزل  فهي  اال�سالمية  احلركات  من  كثري  م�سكلة 
التنازل عنها بحال فقد ا�ستمد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فكرة: )1( اخلامت من ح�سارة 
الروم، )2( اخلندق من ح�سارة الفر�ص )3( الـمنرب من ح�سارة احلب�سة، بينما يف الثورة ال�سورية 

هناك الكثري من الو�سائل يحاول لبع�ص اأن يجعلها غايات. 
من �ُضـّنة اهلل تعاىل اأن ل يرفع بالء التاأديب عن اأّمة حتى َتـْفـَقَه ُمراَد اهلل من البالء

لتعود  االأّمة  على  ينزل  التاأديب  بالء   ،147 الن�ساء  واآمنتم}  �سكرمت  اإن  بعذابكم  اهلل  يفعل  {ما 
العذب  من  {ولنذيقنهم  بالبالء  عليها  ـد  ِزيخْ انحرافها  زاد  فاإن  امل�سار  وت�سحح  الّربايّن  للمنهج 

االأدنى دون العذاب االأكرب لعلهم يرجعون}.
�سنة اهلل تعاىل اأنخْ يعقب البالء بالتمكني ب�سرط اأن تخرج اجلماعة بر�سوخ يف ال�سرب خ�سو�سا 
على الواجبات ال�سيا�سية من وحدة الكلمة واختيار القيادة والعمل اجلماعي واليقني واال�سرار على 
وبداية يف  نهاية  بنقطة  الثورة  لنا هو حتديد عمر  تقع  قد  التي  املوا�سلة ومن االخطار اجل�سيمة 
الثوابت  والتنازل عن  ال�سيا�سية  الرخ�ص  نحو  البع�ص لال�ستعجال  يدفع  �سقف زمني حمدد مما 
واخلطوط احلمراء ال متكني بدون خطوط حمراء من ال ميتلك خطوط حمراء فهو عر�سة لل�سقوط 
يف درك التنازالت {وجعلنا منهم اأئمة يهدون باأمرنا ملّا �سربوا وكانوا باآياتنا يوقنون} االأنبياء 73، 

{ونريد اأن َنـُمّن على الذين ا�ست�سعفوا يف االأر�ص وجنعلهم اأئمة} الق�س�ص 5.
نالحظ كثريًا من جتارب اجلماعات اأجه�ست وهي قاب قو�سني من التمكني ب�سبب ال�سقوط 

يف �سهوة ال�سلطة واالإمارة و�سبهات الغلو.
تخرجه  ال  من  وال�سابر  التمكني  اإىل  البالء  مرحلة  من  اخلروج  �سروط  من  �سرط  ال�سرب 

ال�سهوة عن الورع وال تخرجه ال�سبهة عن العلم.
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التمكني  لقيادة مرحلة  املف�سدون  و�سل  ورمبا  ال�سفوف  يوؤدي الختالط  البالء  قبل  التمكني 
فيكون ف�سادهم اأ�سد مما يقع من البالء حال اال�ست�سعاف.

وز مرحلة البالء بروح الهزمية والياأ�ص ولو كان الواقع كذلك  واليقني �سرط للتمكني، فال جَنُ
فال جنوز مرحلة ال�سعف بحال من قالوا: {اإنا ملُدَركون}، ولكن بروح الثقة واليقني {كال اإن معي 

ربي �سيهدين}.
ّكـُن اهلل الأّمة اأ�سابها االإحباط واالنهزام النف�سي والعجز حتى َيـِلَج  ـُو الكفر، وال مُيَ نخْ الياأ�ص �سِ

اجلمل يف �َسّم اخلياط.
اأخطر ما يواجه االأمة يف البالء الوهُن النف�سّي، ال�سعف املادي، اال�ستكانة للذل والهوان { 
النف�سية  بالهزمية  ي�سمى  اأو ما  ا�ستكانوا}،  ُعـفوا وما  �سبيل اهلل وما �سَ اأ�سابهم يف  مِلا  َوَهنوا  فما 
وت�سدير خطاب اال�ست�سعاف لالأمة، وبنو اإ�سرائيل بعد اأن جّناهم اهلل تعاىل من فرعون �سقطوا يف 
ال�سبهة فقالوا: {اجعل لنا اإلهًا كما لهم اآلهة}، ثم �سقطوا يف ال�سهوة واخلذالن والقعود عن اجلهاد 

اإخالدًا اىل الدنيا واإيثارًا للعاجلة فقالوا: {اإنا هاهنا قاعدون}.
يف الثورة ال�سورية وقع االأمر نف�سه، فما َفـِتَئ الّنا�ص يتحرروا من العبودية حتى �سقط البع�ص 
يف �سبهات الغلو واالآخر يف �سهوات الدنيا، وهذه االأمرا�ص لو حملناها اإىل ما بعد اإ�سقاط النظام 

ف�ستكون كارثية. 
مـدة الـبـــالء: 

ميتد البالء الرتقية الذي يعقبه اال�سطفاء والتمكني مبقدار املهمة التي تتهياأ لها اجلماعة 
وميتد بالء التاأديب باملقدار الذي تنحرف به اجلماعة عن جادة ال�سراط.

�ســـد: ــــْيه والرُّ ثانـيـًا / �ُسـّنــة الـتِّ
الثورة هي مرحلة التي ينقلب فيها التائه على ذاته يتلم�ص طريق اخلال�ص ويبحث عن �سبيل 
الر�ساد ي�ست�سرف النور يف نهاية النفق يبحث عن احللول لالزمات املركبة، ويقع التيه عند رف�ص 
َبِعنَي �َسَنًة  ِهمخْ اأَرخْ َمٌة َعَليخْ رَّ َها حُمَ ُل التكليف، قال تعاىل: {َقاَل َفاإِنَّ االأّمـة التكليف والر�سد عندما حُتمَّ

َفا�ِسِقنَي} املائدة 26. ِم الخْ َقوخْ �ِص َفاَل َتاأخْ�َص َعَلى الخْ أَرخْ َيِتيُهوَن يِف االخْ
�ِضمات ع�ضر التيه:

يف ع�سر التيه تكون االأّمـة بني حالتني، ال هي داخلة يف حكم الطغاة وال هي داخلة يف �سريعة 
التكليف. ال هي يف طور احلرية وال يف طور العبودية تنهدم القيود الـمـادية وال تزال تر�سف باالأغالل 

الـمعنوية. 
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ة  التيُه هو مرحلة اال�ست�سفاء الأّمـة تكاثرت عليها الِعلل فكان الُبّد من عزلها يف اأجواء خا�سّ
يحتاج  ورمبا  النفو�ص من جديد  و�سقل  البنيان  وللوقت �سرورته المتام  الناجعة.  الرتبية  لتتلقى 

االأمر اىل ا�ستبدال جيل بجيل. 
اأهاًل،  لها  لي�ص  يقوَم بحملها من  اأنخْ  اأهون عند اهلل من  الر�سالة بدون جماعة حتملها  بقاُء 
وانتظار الـمعجزات الكونية يف ذلك ال ُيجدي. الن التغيري احل�ساري ال مُيِكن اأنخْ َيـِتمَّ اإال من خالل 

ـنَنِ اجلارية ولي�ص من خالل ال�سنن اخلارقة. ال�سُّ

من �ضمات حالة التيه الثوري: 
َهبخْ اأَنَت  )1( ترك جهاد االأّمـة واالقت�سار على النخبة، قال تعاىل حكاية عن بني اإ�سرائيل: }َفاذخْ
ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن{ املائدة:24، وترك اجلهاد مل يكن هو مبداأ الِعلل، بل هو نهاية  اإِنَّ َوَربَُّك َفَقاِتاَل 
تراكِم الِعَلِل النف�سّيـة من حب العي�ص والَوَهِن النف�سّي. وكراهية املوت يف احلالة الثورية ال بد من 

ا�ستنفار كل خلية يف االأمة. 
هنا ال بد من اخراج الثورة من حدودها القطرية من خالل االت�سال بروافد االمداد من االمة 

على نحو من�سبط عن العبثية. 
ِق يف االأ�سئلة التافهة واأخذ االأمر ال�سرعي باال�ستهزاء، قال تعاىل: {َواإِذخْ  )2( كرثة اجلدال والتعمُّ
ِ اأَنخْ اأَُكوَن ِمَن  َبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا اأََتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل اأَُعوُذ ِباهللَّ َ َياأخُْمُرُكمخْ اأَن َتذخْ ِمِه اإِنَّ اهللَّ َقاَل ُمو�َسى ِلَقوخْ

َنا َما ِهَي} البقرة 67 - 68. َك ُيَبنيِّ لَّ ُع َلَنا َربَّ اِهِلنَي * َقاُلوا ادخْ َ اجلخْ
لقد كان اجلدال من اأكرب اآفات الثورة ال�سورية فال تكاد تخلو م�ساألة كبرية اأو �سغري �سرعية اأو 
�سيا�سية اأو اجتماعية اإال ويحتدم فيها اجلدال العنيف الذي ي�سل اإىل املنابذة اأحيانا وذلك ب�سبب 

غياب ال�سفافية والثقة واملرجعية ال�سرعية املرت�ساة من اجلميع. 
اإّنـما  البقرة  وق�سة  ال�سّرّيـة(  االغتياالت  تنفيذ  االأدّق  )باملعنى  الّدماء  �سفك  على  االجرتاء   )3(

كانت بعد عملية اغتياٍل �سرية {واإذ قتلتم نف�سًا فاداراأمت فيه}.
وَن  احِلُ ال�سَّ ُهُم  نخْ مِّ ا  اأُمَمً �ِص  أَرخْ االخْ يِف  َناُهمخْ  عخْ تعاىل: {َوَقطَّ قال  اأحزاب وجماعات،  اإىل  التفّرق   )4(
الفكرية  باالأ�سباب  احلزبية  اآفة  بعالج  نكتفي  اأن  يجوز  وال   ،168 االأعراف  ذِلَك}  ُدوَن  ُهمخْ  َوِمنخْ
حتزيب  يف  االأول  الدور  للداعمني  كان  لقد  ال�ساحة.  يف  تع�سف  التي  النف�سية  االأ�سباب  متنا�سني 

ال�ساحة لربط الدعم بتيارات فكرية اأو �سيا�سية حمددة.
َقاَل  ذخْ  {َواإِ تعاىل:  قال  النف�سية،  العلل  ا�ستيعاب  عن  القيادة  وعجز  الفاعل  القيادي  الفراغ   )5(

َي ُحقًبا} الكهف 60. ِن اأو اأم�سِ َريخْ َبحخْ َمَع الخْ ُلَغ جَمخْ َرُح َحتَّى اأَبخْ ُمو�َسى ِلَفَتاُه اَل اأَبخْ
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ن�ساهد يف الثورة ال�سورية رموزًا كانت فاعلة يف الثورة اأ�سابها اخلمود واآثرت االنعزال مما 
جعل ال�ساحة تعاين من �سح الكوادر خ�سو�سًا اأن الكوادر عندنا تتوازع ال بتخطيط ا�سرتاتيجي يوزع 

االأدوار واإمنا بح�سب الرغبات ال�سخ�سية. 
اَك  ِرب ِبَع�سَ ُمُه اأَِن ا�سخْ َقاُه َقوخْ َت�سخْ َنا اإىل ُمو�َسى اإِِذ ا�سخْ )6( التناف�ص على الـموارد، قال تعاىل: {َواأوَحيخْ

} االأعراف 160. َرَبُهمخْ ًنا َقدخْ َعِلَم ُكُلّ اأَُنا�ٍص َم�سخْ َرَة َعيخْ َنَتا َع�سخْ ُه اثخْ َجَر َفانَبَج�َستخْ ِمنخْ َ احلخْ
َما  َباِت  َطِيّ ِمن  ُكُلوا  لخَْوى  َوال�َسّ ََنّ  املخْ ُكُم  َعَليخْ َنا  {َواأَنَزلخْ تعاىل:  قال  عناء،  بدون  الـَمـَلـّذات  ُر  وُفوخْ  )7(

} البقرة 57. َناُكمخْ َرَزقخْ
ِدُلوَن الَِّذي ُهَو  َتبخْ )7( بالَدُة الذوِق وا�ستبدال الذي هو اأدنى بالذي هو خري، قال تعاىل: {َقاَل اأََت�سخْ

ٌ} البقرة 61. َنى ِبالَِّذي ُهَو َخريخْ اأَدخْ
َجاَرِة  ِ ِد َذِلَك َفِهَي َكاحلخْ ن َبعخْ )8( ق�سوة القلب اإىل درجة التحّجر، قال تعاىل: {ُثمَّ َق�َستخْ ُقُلوُبُكم مِّ

َوًة} البقرة 74. اأَوخْ اأَ�َسدُّ َق�سخْ
ُهُم  َفاأََخَذتخْ َرًة  َجهخْ  َ اهلَلّ اأَِرَنا  {َفَقاُلوا  تعاىل:  قال  الغيبـّيات،  يف  وال�سك  ـّيات  باحِل�سِّ االإميان   )9(

} الن�ساء 153. اِعَقُة ِبُظلخِْمِهمخْ ال�سَّ
َل  ِعجخْ الخْ ُقُلوِبِهمخْ  يِف  ِرُبوا  {واأُ�سخْ تعاىل  قال  والـمادّية،  الـمعنوّية  االأ�سنام  بتقدي�ِص  ُب  الت�سرُّ  )10(

نخْ ُكنُتمخْ ُموؤخِْمِننَي} البقرة 93 . �َسَما َياأمرُكمخْ ِبِه اإميانـكمخْ اإِ ، ُقلخْ ِبئخْ ِرِهمخْ ِبُكفخْ
ولكن يبقى ال�سوؤال بعد التاأ�سيل هل ي�سّح التنزيل على حالنا؟ واإن �سّح التنزيل على واقعنا 

فباأيِّ مراحِل التيه نحن؟ هل نحن يف طور الدخول اأم يف طور اخلروج اأم بني بني؟
ّي اال�ستبدادّي تبقى حتمل يف َكَواِمِنها  ِ ِم اجَلربخْ ها من احُلكخْ على ما يبدو اأن كل اأّمـة تخُرج لتوِّ
ِعَلَل الرتبية الـُمذّلة بعد ا�ستمرائها للذلِّ والهوان، ولعل هذا من حكمة اهلل تعاىل اأن يرتّبى مو�سى 

ِني} طه 39. َنَع َعَلى َعيخْ يف بيت عزٍّ ومنعٍة بعيدًا عن واقع الذّل الذي عا�سه قومه {َوِلُت�سخْ
الرتبـية الفرعونية وطول فرتة اال�ستعباد جعلت بني ا�سرائيل اأّمـة غري قادرٍة على التحوُّل من 
حالة اال�ستعباد حلالة ال�سيادة. بطفرة �سريعة .. دخوُلهم بحالة التقليد فقولهم: {َقاُلوا َيا ُمو�َسى 
َهُلوَن}، وجداُلهم بق�سّية البقرة وهو اأمر رّبـايّن وا�سح  ٌم جَتخْ ُكمخْ َقوخْ َنا اإَِلهًا َكَما َلُهمخْ اآِلَهٌة قاَل اإِنَّ َعل لَّ اجخْ
ال يحتاج للجدل هو حماولة للهروب من التكاليف الرّبـانّية، فكانت فرته التيه اأو مبعنى احل�سار 
الذي يولد يف النف�ص رغبة عارمًة للحرية مهما كانت تكاليفها، فكان اجليُل الذي خرج مع يو�سع 

بن نون عليه ال�سالم.
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 حتى تخرج اجلماعات اال�سالمية من حالة الوهن عليها ان تقوم بالقيا�ص ال�سحيح مع العلل 
النف�سية واالأمرا�ص االجتماعية التي اأ�سابت اأهل الكتاب من االإ�سرائيلني لت�سخي�ص الداء والعالج 
َوِذَراًعا   ٍ ِب�ِسربخْ ا  ً َلُكمخْ �ِسربخْ َقبخْ َمنخْ  �َسنَنَ  ِبُعَنّ  ب�سكل �سحيح بناء على قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )َلَتَتّ

ُتُموُه(.  ٍبّ َل�َسَلكخْ َر �سَ ِبِذَراٍع َحَتّى َلوخْ �َسَلُكوا ُجحخْ
وال ي�سح قيا�سهم على املرحلة الـمكية مرحلة بالء اال�ست�سعاف يف ال�سرية النبوية لبعد ال�سقة 

بني احلالني ولكمية االمرا�ص النف�سية التي حتملها هذه اجلماعات.
هل انتقلت احلركاُت الإ�ضالمّيـة من ال�ضفه اإىل الر�ضد؟ 

لقد نهى البيان االإلهي َويِلّ اليتيم اأ�سّد الّنهي عن اإيتاء ال�سفهاِء اأمواَلهم قبل االختبار لهم على 
ُر  جزٍء منه، فاإن التم�سنا منهم ُر�سدًا دفعنا اإليهم املال، واإن كانوا يراهقون يف ال�ّسفه بقي احِلجخْ
َفَهاَء اأمَواَلُكُم اَلِّتي َجَعَل اهلُل َلُكمخْ ِقَياَمـًا} الن�ساء 5، وقال  عليهم مالزمًا، قال تعاىل: {َواَل ُتوؤخُْتواخْ ال�ُسّ
 { اأمَواَلُهمخْ ِهمخْ  َليخْ اإِ َفُعوا  َفادخْ ًدا  ُر�سخْ ُهمخْ  ِمنخْ ُتمخْ  اآَن�سخْ َفاإِنخْ  َكاَح  الِنّ َبَلُغوا  اإذا  َحَتّى  الَيَتاَمى  َتُلوا  تعاىل: {َوابخْ

ٍد ين�سحب على �سفه اأّمـة.  الن�ساء 6، وما ينطبق على �َسَفِه َفرخْ
من  ب�سيء  اختربها  التمكني  اإىل  اال�ست�سعاف  حال  من  االأّمـة  ين�سل  اأن  تعاىل  اهلل  اأراد  اإذا 
التمكني اجلزئي، فاإنخْ اأثبتت من نف�سها ُر�سدًا نقلها من التمكني اجلزئي اإىل التمكني الكلي، واإنخْ 
َك�سها يف ال�سعف وَحَجَر عليها خالفة االأر�ص اإىل حني، فهل يخالف اهلل  بقيت تراهق يف ال�سفه اأرخْ

ما ينهانا عنه؟ هيهات.
حتى  اخلال�ص  طريق  عن  تتيه  اأن  غرو  ال  الطواغيت  قب�سة  من  لتوها  تخرج  التي  االمة  اإن 
تتلم�سه وتتعرف على معامله فبعد كل انطالقة �سريعة ال بد من فرتة تخبط حتى ت�ستقيم اجلماعة 

على طريق الر�سد وتثبت عليه.
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الورقـــة الرابعــة
اإنـهـــــــــــا الـ�ســـــنـن
الـمهنــد�ص ريا�ص احل�ضـن

اإن اإحياء الفرائ�ص املغيبة من اأهم ما حتتاجه االأمة يف نه�ستها، وا�ستثمارها لل�سنن وخ�سو�سا 
فري�سة االعتبار والنظر يف جتارب االمم ال�سالفة وفق منهج فكري من�سبط يحجزنا عن ال�سرح يف 

اخليال ويو�سلنا اإىل مقدمات ونتائج ثابتة.
ِلِهمخْ َوَكاُنوا اأَ�َسدَّ  َف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقبخْ �ِص َفَينُظُروا َكيخْ قال تعاىل: {اأََومَلخْ َي�ِسرُيوا يِف االأَرخْ
ُه َكاَن َعِليًما َقِديًرا} فاطر  �ِص اإِنَّ َماَواِت َوال يِف االأَرخْ ٍء يِف ال�سَّ ِجَزُه ِمن �َسيخْ ُ ِلُيعخْ ًة َوَما َكاَن اهللَّ ُهمخْ ُقوَّ ِمنخْ

.44

حماور الورقة الرابعة وهي )بعنوان اإنها ال�ضنن(: 
�سرورة اإقامة فري�سة االعتبار من جتارب االأمم ال�سالفة فيما يق�سه علينا القراآن الكرمي. . 1
�سمات احلكم اال�ستبدادي القهري واأ�ساليب الطغاة يف قهر ال�سعوب. . 2
جتربة �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم مع بني اإ�سرائيل يف بحثهم عن احلرية. . 3
العرب وقابلية الربط والت�سبيه بني التجربة اال�سرائيلية وبني الثورة ال�سورية من حيث ت�سابه . 4

�سلوك الـم�ستـــبد. 
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الورقـــة الرابعــة
اإنـهـــــــــــا الـ�ســـــنـن 

متهيـــــد:
ال�سالفة يف  االأمم  اأحوال  ومعرفة  امه،  واأيَّ واأحداثه  التاريخ  معرفة  اإىل  الكرمي  الُقراآن  دعوة 
ر بَعواقبهم والأن اأغلب النا�ص ال يتعظون من االأمر املجرد والنهي املجرد  مان املنق�ِص، والتَّب�سُّ الزَّ
وال يرغبون بالوعد املجرد وال يرهبون بالوعيد املجرد كان ال بد من الق�س�ص القراآين الذي يقرب 

الفكرة اىل االفهام ويعر�سها باأ�سلوب حركي وت�سويري بياين ير�سخ يف اخليال. 
اأعمالهم  وَبيان  والقبائل،  واالأقوام  لالأمم  ن  املت�سمِّ والق�س�ص  االإن�ساين  التاريخ  معرفة  الأنَّ 
رو�ص  �سل منهم، ومعرفة َعواقبهم فيه من الِعرَبِ والدُّ بني للوحي والرُّ وَح�ساراتهم، وَبيان اأحوال املكذِّ

والعظات ما يجعل من ذلك معترًبا واإ�سالًحا للم�ستقبل القادم.
لنا  عربة  لتكون  االأمم  من  قبلنا  من  ق�س�ص  علينا  تعاىل  اهلل  ق�ص  "واإمنا  تيمية:  ابن  قال 
كان  مبا  �سبه  املتاأخرين  من  للموؤمن  فيكون  باأوائلها،  االأمم  اأواخر  ونقي�ص  بحالهم  حالنا  فن�سبه 
للموؤمن من املتقدمني، ويكون للكافر واملنافق من املتاأخرين �سبه مبا كان". العقود الدرية 1/ 137 [
يف هذه الورقة يلقي الكاتب ال�سوء على جوانب مت�سابهة يف الثورة ال�سورية ي�ستخل�سها من 
ق�سة مو�سى وهارون عليهما ال�سالم مع الطاغية فرعون ويبني اأن �سنن الطغاة وا�ساليبهم متكررة 

يف كل زمان ومكان واأن امتدت احلقب والقرون. 
يف هذه الورقة يتناول الكاتب اأركان الطغيان: )1( امللك اجلبار وميثله فرعون، )2( الوزير 
املنافق املتملق وميثله هامان، )3( رجل املال واالأعمال الذي ي�سخر كل ما ميلك لبقاء الطغيان، 
وميثله قارون، )4( رجل الدين الذي ائتمنه اهلل على �سرعه، ووىل اأبواب اهلل ظهره و�سخر ما اأوتي 
من علم لبقاء الطغيان يبيع دينه بعر�ص من الدنيا، وميثلهم �سحرة فرعون، )5( رجال االإعالم 

الذين ي�سخرون اأقالمهم واأفواههم لت�سويق بغي الطغاة، وميثلهم احلا�سرون.
اإن االعتبار وتثبيت القلب واال�ستئنا�ص مبا ح�سل لالأمم ال�سالفة من اأهم احلكم الربانية يف 

عر�ص الق�س�ص القراآين.
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ت�ســـابه كـبيـــر:
ِه  َ َيَديخْ ِديَق الَِّذي َبنيخْ ى َوَلِكنخْ َت�سخْ رَتَ َباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيفخْ أَلخْ ٌة اِلأُويِل االخْ َ ِهمخْ ِعربخْ �سِ {َلَقدخْ َكاَن يِف َق�سَ
ِلُكمخْ �ُسنَنٌ َف�ِسرُيوا يِف  ِمُنوَن} يو�سف 111، {َقدخْ َخَلتخْ ِمنخْ َقبخْ ٍم ُيوؤخْ َمًة ِلَقوخْ ٍء َوُهًدى َوَرحخْ يَل ُكلِّ �َسيخْ �سِ َوَتفخْ

ِبنَي} اآل عمران 137. َُكذِّ َف َكاَن َعاِقَبُة املخْ ُظُروا َكيخْ �ِص َفانخْ أَرخْ االخْ
ال يخفى على املتاأمل للق�س�ص القراآين عمق ال�سبه بني نظام احلكم الفرعوين، ونظام احلكم 

االأ�سدي، وميكن و�سع االأطر العري�سة لهذا ال�سبه فيما يلي:
ُنوِد . 1 ُ احلكم الع�سكري املعتمد على اجلند واملخابرات: يقول اهلل عز وجل: )َهلخْ اأََتاَك َحِديُث اجلخْ

َرُقوَن( )24(الدخان،  ٌد ُمغخْ ُهمخْ ُجنخْ ًوا اإِنَّ َر َرهخْ َبحخْ ُرِك الخْ َن َوَثُموَد )18(الربوج، )َواتخْ َعوخْ )17( ِفرخْ
)وا�ستكرب هو وجنوده يف االأر�ص بغري احلق() 39( الق�س�ص.

احلكم الطائفي: يقول تعاىل:{اإّن فرعون عال يف االأر�ص وجعل اأهلها �سيعا ي�ست�سعف طائفة . 2
منهم يذبح اأبناءهم وي�ستحي ن�ساءهم} الق�س�ص 4.

تاأييد ووالء هذه الطوائف  اأخرى عليها ي�سمن للنظام  اإن ا�ست�سعاف طائفة وتقوية طوائف 
مهما كانت �سيا�سته، ما دامت م�ستفيدة من املزايا التي مينحها لها.

ِديُكمخْ . 3 ُن َما اأُِريُكمخْ اإِالَّ َما اأََرى َوَما اأَهخْ َعوخْ احلكم اال�ستبدادي: الراأي فيه للحاكم االأوحد {َقاَل ِفرخْ
�َساِد} غافر 29، لكنه ودائما يكون راأي امل�ستبد رغبة جماهريية، ومطلبا �سعبيا،  اإِالَّ �َسِبيَل الرَّ
عن  �سادر  اأمر  وكاأنه  امل�سروعية،  ومتنحه  بالقبول  تتلقاه  والرعية  الكرباء  على  يلقيه  فحني 
ب�سحره،  اأر�سكم  من  يخرجكم  اأن  يريد  عليم،  ل�ساحر  هذا  اإّن  حوله  للمالأ  {قال  اإرادتهم: 
اأن  يريد  ل�ساحر عليم،  اإّن هذا  قوم فرعون  الـمالأ من  ال�سعراء 35، {قال  تاأمرون}  فماذا 
اإن  {قالوا  بعدهم:  ال�سحرة  وقالها   ،109 االأعراف  تاأمرون}  فماذا  اأر�سكم  من  يخرجكم 
اأن  والـمفارقة هنا  ب�سحرهما} طه 62،  اأر�سكم  اأن يخرجاكم من  يريدان  ل�ساحران  هذان 
اأر�سكم} فين�سبها لهم، واأنها دولتهم، وكان  اأن يخرجكم من  امل�ستبد يقول للرعية: {يريد 
ِري  َهاُر جَتخْ نخْ أَ َر َوَهِذِه االخْ �َص يِل ُملخُْك ِم�سخْ ِم اأََليخْ ِمِه َقاَل َياَقوخْ ُن يِف َقوخْ َعوخْ حاله قبل قليل: {َوَناَدى ِفرخْ
ٌ ِمنخْ َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َواَل َيَكاُد ُيِبنُي} الزخرف 51 -  ُروَن * اأَمخْ اأََنا َخريخْ ِتي اأََفاَل ُتبخْ�سِ ِمنخْ حَتخْ

52، فقارنوا واختاروا االإبقاء على الو�سع احلايل واإال ذهبت كل مكا�سبكم.
فيها . 4 البالد،فاأكرثوا  يف  طغوا  االأوتاد،الذين  ذي  {وفرعون  تعاىل:  يقول  الفا�سد:  احلكم 

الف�ساد} الفجر 10 - 12، فالف�ساد فيه منظومة متكاملة اأُن�سئت له موؤ�س�سات ومناهج ُتبنى 
عليه، وتدافع عنه، يقول تعاىل: {ولقد اأر�سلنا مو�سى باآياتنا و�سلطان مبني، اإىل فرعون وهامان 
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وقارون فقالوا �ساحر كّذاب} غافر 23. فكان رجال الدين، واأ�سحاب االأموال مع امل�ستبد قوال 
واحدًا؛ {�ساحر كّذاب}، فاالأمر وحدة م�سري بالن�سبة لهم، بل جند اأن اأذناب الّنظام اأ�سد 
�سرا�سة من الّنظام نف�سه، يبتغون عنده القرب واملنزلة، و يريدون اإثبات جدارتهم كي ي�ستمر 
َغاِلِبنَي  ُن الخْ ا َنحخْ ًرا اإِنخْ ُكنَّ َن اأَِئنَّ َلَنا اَلأَجخْ َعوخْ َحَرُة َقاُلوا ِلِفرخْ ا َجاَء ال�سَّ اعتماد الّنظام عليهم، {َفَلمَّ
ِبنَي} ال�سعراء 41 - 42، فاالأموال والـمنا�سب توزع على �سدنة  َُقرَّ ُكمخْ اإًِذا مَلَِن املخْ * َقاَل َنَعمخْ َواإِنَّ

النظام بح�سب قوة والئهم له.
التظاهر بالتدّين وال�سالح: وهنا تبلغ الوقاحة مبلغها يف اتهام اأي دعوة لالإ�سالح باأمّنا هي . 5

اأََخاُف  اإِينِّ  ُه  َربَّ ُع  َيدخْ َولخْ ُمو�َسى  ُتلخْ  اأَقخْ َذُرويِن  ُن  َعوخْ ِفرخْ نظام احلكم.{َوَقاَل  وقلب  لالإف�ساد  دعوة 
َتَذُر  َن اأَ َعوخْ ِم ِفرخْ َاَلأُ ِمنخْ َقوخْ َف�َساَد} غافر 26، {َوَقاَل املخْ �ِص الخْ رخْ أَ ِهَر يِف االخْ َل ِديَنُكمخْ اأَوخْ اأَنخْ ُيظخْ اأَنخْ ُيَبدِّ
ا  نَّ ِيي ِن�َساَءُهمخْ َواإِ َتحخْ َناَءُهمخْ َوَن�سخْ ُل اأَبخْ �ِص َوَيَذَرَك َواآِلَهَتَك َقاَل �َسُنَقتِّ رخْ أَ �ِسُدوا يِف االخْ َمُه ِلُيفخْ ُمو�َسى َوَقوخْ

َقُهمخْ َقاِهُروَن} االأعراف 127.  َفوخْ
ِمنخْ  ِرَجنا  ِلُتخخْ َتنا  {اأَِجئخْ قال:  تعذبهم.  وال  اإ�سرائيل  بني  معنا  اأر�سل  وهارون:  مو�سى  قال  ملا 
ِرَك يا ُمو�سى؟} الأن اإطالق بني اإ�سرائيل متهيد لال�ستيالء على احلكم واالأر�ص، واإذا  نا ِب�ِسحخْ �سِ اأَرخْ
كان مو�سى يطلب اإطالق بني اإ�سرائيل لهذا الغر�ص، وكل ما يقدمه هو عمل من اأعمال ال�سحر، 
ِله} .. وهكذا يفهم الطغاة اأن دعوى اأ�سحاب العقائد  ٍر ِمثخْ َك ِب�ِسحخْ فما اأ�سهل الرد عليه: {َفَلَناأخِْتَينَّ
اإمنا تخفي وراءها هدفا من اأهداف هذه االأر�ص واأنها لي�ست �سوى �ستار للملك واحلكم.. ثم هم 
اإما خارقة كاآيات مو�سى، واإما موؤثرة يف النا�ص تاأخذ طريقها  اآيات،  اأ�سحاب الدعوات  يرون مع 
اإىل قلوبهم واإن مل تكن من اخلوارق. فاإذا الطغاة يقابلونها مبا مياثلها ظاهريا، �سحر ناأتي ب�سحر 
مثله! كالم ناأتي بكالم من نوعه! �سالح نتظاهر بال�سالح! عمل طيب نرائي بعمل طيب!« الظالل.
اإغالق  اإىل  االأمر  و�سل  اإ�سالحي حتى  اأي عمل  على  ي�سرب احل�سار  بينما  اأّي �سالح هذا 

املعاهد واملدار�ص االإ�سالمية ومنع احلجاب!
اأما االإميان والعمل ال�سالح فيحتاج اإىل اإذن وترخي�ص من النظام: {قال اآمنتم له قبل اأن 

اآذن لكم} طه 71.
و�سيلة االإقناع الوحيدة يف هذا النظام هي ال�سجن، قال تعاىل: {قال لئن اتخذت اإلها غريي 

الأجعلّنك من امل�سجونني} ال�سعراء 29.
احلكم الوراثي: وهذا ظاهر يف التوارث العائلي للحكم.. 6
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كيف فهم قوم مو�سى عليه ال�ســالم الـحرّية؟
ِرِفنَي * َوَلَقِد  ُ�سخْ ُه َكاَن َعاِلًيا ِمَن املخْ َن اإِنَّ َعوخْ ُِهنِي * ِمنخْ ِفرخْ َعَذاِب املخْ َراِئيَل ِمَن الخْ َنا َبِني اإِ�سخْ يخْ {َوَلَقدخْ جَنَّ

َعامَلِنَي} الدخان 30 - 32. َناُهمخْ َعَلى ِعلخٍْم َعَلى الخْ رَتخْ اخخْ
تلكوؤ ومن  بعد ذلك من  ه عنهم  ما ق�سّ العاملني يف زمانهم على كل  اختارهم اهلل على  لقد 
انحراف والتواء، ولعل هذا ب�سبب وجود اأنبياء ت�سو�سهم، وتتجه بهم اإىل اهلل على ب�سرية وا�ستقامة.
اإن طول عي�ص النا�ص حتت مثل هذا احلكم والف�ساد والظلم ال بد اأن يرتك فيهم اآثارا �سلبية: 
بعد  ال�سالم  عليه  مو�سى  قوم  فعله  مما  �سور  اإىل  ولننظر  وغريها،  و�سيا�سية  واجتماعية  دينية 

جناتهم من فرعون ونيلهم حريتهم بعد امتهان وا�ستعباد.
قال . 1  ،92 يون�ص  اآَيًة}  َخلخَْفَك  مِلَنخْ  ِلَتُكوَن  ِبَبَدِنَك  يَك  ُنَنجِّ َم  َيوخْ {َفالخْ فرعون  بغرق  ت�سكيكهم 

املف�سرون: اإن بني اإ�سرائيل ملا يف قلوبهم من الرعب العظيم، من فرعون، كاأنهم مل ي�سدقوا 
باإغراقه، و�سكوا يف ذلك، فاأمر اهلل البحر اأن يلقيه على جنوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عربة 
ِمُن  ُن َغِرَق، َواَل ُنوؤخْ َعوخْ ا َنَخاُف اأَالَّ َيُكوَن ِفرخْ َحاُبُه : اإِنَّ َر َقاَل اأَ�سخْ َبحخْ ا َجاَوَز ُمو�َسى الخْ واآية.البغوي. َفَلمَّ

َقُنوا َهاَلَكُه. َتيخْ َرَجُه َلُه ِبَبَدِنِه َحتَّى ا�سخْ ُه َفاأَخخْ ِبَهاَلِكِه، َفَدَعا َربَّ
َنا . 2 اأول خروجهم من البحر طلبوا من مو�سى عليه ال�سالم اأن يجعل لهم اإلها يعبدونه: {َوَجاَوزخْ

َعلخْ َلَنا اإَِلًها َكَما  َناٍم َلُهمخْ َقاُلوا َياُمو�َسى اجخْ ُكُفوَن َعَلى اأَ�سخْ ٍم َيعخْ ا َعَلى َقوخْ َر َفاأََتوخْ َبحخْ َراِئيَل الخْ ِبَبِني اإِ�سخْ
َهُلوَن} االأعراف 138. ٌم جَتخْ ُكمخْ َقوخْ َلُهمخْ اآِلَهٌة َقاَل اإِنَّ

ا . 3 اًل َج�َسًدا َلُه ُخَواٌر اأَمَلخْ َيَروخْ ِهمخْ ِعجخْ ِدِه ِمنخْ ُحِليِّ ُم ُمو�َسى ِمنخْ َبعخْ َخَذ َقوخْ �سنعوا العجل لعبادته: {َواتَّ
َخُذوُه َوَكاُنوا َظامِلِنَي} االأعراف 148. ِديِهمخْ �َسِبياًل اتَّ ُه اَل ُيَكلُِّمُهمخْ َواَل َيهخْ اأَنَّ

ُكُم . 4 َفاأََخَذتخْ َرًة  َجهخْ  َ اهللَّ َنَرى  َحتَّى  َلَك  ِمَن  ُنوؤخْ َلنخْ  َياُمو�َسى  ُقلخُْتمخْ  {َواإِذخْ  جهرة:  اهلل  روؤية  طلبوا 
ُظُروَن} البقرة 55. ُتمخْ َتنخْ اِعَقُة َواأَنخْ ال�سَّ

ُث . 5 َها َحيخْ َيَة َفُكُلوا ِمنخْ َقرخْ ُخُلوا َهِذِه الخْ ذخْ ُقلخَْنا ادخْ بّدلوا القول الذي اأُمروا به عند دخول القرية: )َواإِ
َل  �ِسِننَي * َفَبدَّ ُحخْ ِفرخْ َلُكمخْ َخَطاَياُكمخْ َو�َسَنِزيُد املخْ ٌة َنغخْ ًدا َوُقوُلوا ِحطَّ َباَب �ُسجَّ ُخُلوا الخْ ُتمخْ َرَغًدا َوادخْ �ِسئخْ
ا َكاُنوا  َماِء مِبَ ًزا ِمَن ال�سَّ ِذيَن َظَلُموا ِرجخْ َنا َعَلى الَّ َزلخْ َفاأَنخْ َلُهمخْ  ِقيَل  َ الَِّذي  اًل َغريخْ َقوخْ ِذيَن َظَلُموا  الَّ

�ُسُقوَن} البقرة 58 - 59. َيفخْ
َك . 6 َربَّ َلَنا  ُع  َفادخْ َواِحٍد  َطَعاٍم  َعَلى  رِبَ  َن�سخْ َلنخْ  َياُمو�َسى  ُقلخُْتمخْ  {َواإِذخْ  الطعام:  مو�سوع  تطّلبهم يف 

ِدُلوَن الَِّذي  َتبخْ ِلَها َقاَل اأََت�سخْ اِئَها َوُفوِمَها َوَعَد�ِسَها َوَب�سَ ِلَها َوِقثَّ �ُص ِمنخْ َبقخْ أَرخْ ِبُت االخْ ا ُتنخْ ِرجخْ َلَنا مِمَّ ُيخخْ
َكَنُة  َ�سخْ َواملخْ ُة  لَّ الذِّ ِهُم  َعَليخْ ِرَبتخْ  َو�سُ ُتمخْ  لخْ �َساأَ َما  َلُكمخْ  َفاإِنَّ  ًرا  ِم�سخْ ِبُطوا  اهخْ  ٌ َخريخْ ُهَو  ِبالَِّذي  َنى  اأَدخْ ُهَو 
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قِّ َذِلَك  َ ِ احلخْ نَي ِبَغريخْ ِبيِّ ُتُلوَن النَّ ِ َوَيقخْ ُفُروَن ِباآَياِت اهللَّ ُهمخْ َكاُنوا َيكخْ ِ َذِلَك ِباأَنَّ ٍب ِمَن اهللَّ َوَباُءوا ِبَغ�سَ
َتُدوَن} البقرة 61. ا َوَكاُنوا َيعخْ وخْ ا َع�سَ مِبَ

َبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا اأََتتَِّخُذَنا . 7 َ َياأخُْمُرُكمخْ اأَنخْ َتذخْ ِمِه اإِنَّ اهللَّ جدالهم يف ذبح البقرة: {َواإِذخْ َقاَل ُمو�َسى ِلَقوخْ
ُه َيُقوُل  خْ َلَنا َما ِهَي َقاَل اإِنَّ َك ُيَبنيِّ ُع َلَنا َربَّ اِهِلنَي * َقاُلوا ادخْ َ ِ اأَنخْ اأَُكوَن ِمَن اجلخْ ُهُزًوا َقاَل اأَُعوُذ ِباهللَّ
َلَنا  خْ  َك ُيَبنيِّ َلَنا َربَّ ُع  ُتوؤخَْمُروَن * َقاُلوا ادخْ َعُلوا َما  َ َذِلَك َفافخْ ٌر َعَواٌن َبنيخْ َبَقَرٌة اَل َفاِر�ٌص َواَل ِبكخْ َها  اإِنَّ
خْ  َك ُيَبنيِّ ُع َلَنا َربَّ اِظِريَن * َقاُلوا ادخْ ُنَها َت�ُسرُّ النَّ َراُء َفاِقٌع َلوخْ فخْ َها َبَقَرٌة �سَ ُه َيُقوُل اإِنَّ ُنَها َقاَل اإِنَّ َما َلوخْ
َها َبَقَرٌة اَل َذُلوٌل  ُه َيُقوُل اإِنَّ َتُدوَن * َقاَل اإِنَّ ُ مَلُهخْ ا اإِنخْ �َساَء اهللَّ نَّ َنا َواإِ َبَقَر َت�َساَبَه َعَليخْ َلَنا َما ِهَي اإِنَّ الخْ
قِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا  َ َت ِباحلخْ آَن ِجئخْ َث ُم�َسلََّمٌة اَل �ِسَيَة ِفيَها َقاُلوا االخْ رخْ َ ِقي احلخْ �َص َواَل َت�سخْ أَرخْ ُتِثرُي االخْ

َعُلوَن} البقرة 67 - 71. َيفخْ
ا . 8 ُ مِمَّ اأَُه اهللَّ ا ُمو�َسى َفرَبَّ ِذيَن اآَذوخْ ِذيَن اآَمُنوا اَل َتُكوُنوا َكالَّ اأذاهم ملو�سى عليه ال�سالم: {َيااأَيَُّها الَّ

ِ َوِجيًها} االأحزاب 69. َد اهللَّ َقاُلوا َوَكاَن ِعنخْ
م�سربه . 9 وله  غريه،  عن  انعزل  منهم  �سبط  كل  اأن  يظهر  حيث  اجتماعيا:  وت�ستتهم  تفرقهم 

ُه  َفَجَرتخْ ِمنخْ َجَر َفانخْ َ اَك احلخْ ِربخْ ِبَع�سَ ِمِه َفُقلخَْنا ا�سخْ َقى ُمو�َسى ِلَقوخْ َت�سخْ ِذ ا�سخْ وماأكله اخلا�ص به {َواإِ
�ِص  أَرخْ ا يِف االخْ َثوخْ َتعخْ َواَل   ِ ِق اهللَّ ِرزخْ َرُبوا ِمنخْ  َوا�سخْ ُكُلوا  َرَبُهمخْ  َم�سخْ اأَُنا�ٍص  ُكلُّ  َعِلَم  َقدخْ  ًنا  َعيخْ َرَة  َنَتا َع�سخْ اثخْ
 ُ َخَذ اهللَّ اأَ اأي�سا �سار لكل �سبط قيادته اخلا�سة به {َوَلَقدخْ  اأنه  �ِسِديَن} البقرة 60، ويبدو  ُمفخْ

َنيخْ َع�َسَر َنِقيًبا} املائدة 12. ُهُم اثخْ َنا ِمنخْ َراِئيَل َوَبَعثخْ ِميَثاَق َبِني اإِ�سخْ
وَن  احِلُ ُهُم ال�سَّ ا ِمنخْ �ِص اأُمَمً أَرخْ َناُهمخْ يِف االخْ عخْ اأّدى هذا اإىل تقطيعهم وتفريقهم يف االأر�ص {َوَقطَّ

ِجُعوَن} االأعراف 168. َئاِت َلَعلَُّهمخْ َيرخْ يِّ �َسَناِت َوال�سَّ َ َناُهمخْ ِباحلخْ ُهمخْ ُدوَن َذِلَك َوَبَلوخْ َوِمنخْ
10 . ِ َمَة اهللَّ ُكُروا ِنعخْ ِم اذخْ ِمِه َياَقوخْ ع�سيان اأمر القتال ودخول االأر�ص املقد�سة: {َواإِذخْ َقاَل ُمو�َسى ِلَقوخْ

ُخُلوا  ِم ادخْ َعامَلِنَي * َياَقوخْ ِبَياَء َوَجَعَلُكمخْ ُمُلوًكا َواآَتاُكمخْ َما مَلخْ ُيوؤخِْت اأََحًدا ِمَن الخْ ُكمخْ اإِذخْ َجَعَل ِفيُكمخْ اأَنخْ َعَليخْ
َقِلُبوا َخا�ِسِريَن * َقاُلوا َياُمو�َسى  َباِرُكمخْ َفَتنخْ وا َعَلى اأَدخْ َتدُّ ُ َلُكمخْ َواَل َترخْ ِتي َكَتَب اهللَّ �َسَة الَّ َُقدَّ �َص املخْ أَرخْ االخْ
ا َداِخُلوَن * َقاَل  َها َفاإِنَّ ُرُجوا ِمنخْ َها َفاإِنخْ َيخخْ ُرُجوا ِمنخْ ُخَلَها َحتَّى َيخخْ ا َلنخْ َندخْ اِريَن َواإِنَّ ًما َجبَّ اإِنَّ ِفيَها َقوخْ
ُكمخْ َغاِلُبوَن  َباَب َفاإَِذا َدَخلخُْتُموُه َفاإِنَّ ِهُم الخْ ُخُلوا َعَليخْ ِهَما ادخْ ُ َعَليخْ َعَم اهللَّ ِذيَن َيَخاُفوَن اأَنخْ َرُجاَلِن ِمَن الَّ
َهبخْ  ُخَلَها اأََبًدا َما َداُموا ِفيَها َفاذخْ ا َلنخْ َندخْ ُتمخْ ُموؤخِْمِننَي * َقاُلوا َياُمو�َسى اإِنَّ ُلوا اإِنخْ ُكنخْ ِ َفَتَوكَّ َوَعَلى اهللَّ
 َ َنَنا َوَبنيخْ ُرقخْ َبيخْ �ِسي َواأَِخي َفافخْ ِلُك اإِالَّ َنفخْ ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن * َقاَل َربِّ اإِينِّ اَل اأَمخْ َت َوَربَُّك َفَقاِتاَل اإِنَّ اأَنخْ
ِم  َقوخْ �ِص َفاَل َتاأخْ�َص َعَلى الخْ أَرخْ َبِعنَي �َسَنًة َيِتيُهوَن يِف االخْ ِهمخْ اأَرخْ َمٌة َعَليخْ رَّ َها حُمَ َفا�ِسِقنَي * َقاَل َفاإِنَّ ِم الخْ َقوخْ الخْ

َفا�ِسِقنَي} املائدة 20 - 26. الخْ
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كان هذا الع�سيان عن القتال يف �سبيل اهلل قا�سمة الظهر، فبعده وقعت العقوبة باحلرمان من 
الن�سر، والتيه يف االأر�ص اأربعني عاما مات خاللها هارون ومو�سى عليهما ال�سالم.

ال �سك اأنه يف هذه الفرتة هلك جّل القرن الذي عا�ص اأيام العبودية، ثم جنا منها، وحدثت 
تغريات كبرية لكنها كانت حتتاج اختبارا اأخريا كي حتظى بالن�سر والتمكني.

ِد ُمو�َسى اإِذخْ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهُم  َراِئيَل ِمنخْ َبعخْ َاَلإِ ِمنخْ َبِني اإِ�سخْ يقول اهلل تبارك وتعاىل: {اأَمَلخْ َتَر اإِىَل املخْ
ِقَتاُل اأَالَّ ُتَقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَنا اأَالَّ  ُكُم الخْ ُتمخْ اإِنخْ ُكِتَب َعَليخْ ِ َقاَل َهلخْ َع�َسيخْ َعثخْ َلَنا َمِلًكا ُنَقاِتلخْ يِف �َسِبيِل اهللَّ ابخْ
ُهمخْ  ا اإِالَّ َقِلياًل ِمنخْ وخْ َتَولَّ ِقَتاُل  ِهُم الخْ ا ُكِتَب َعَليخْ َناِئَنا َفَلمَّ َواأَبخْ َنا ِمنخْ ِدَياِرَنا  ِرجخْ ِ َوَقدخْ اأُخخْ ُنَقاِتَل يِف �َسِبيِل اهللَّ
ُلخُْك  َ َقدخْ َبَعَث َلُكمخْ َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا اأَنَّى َيُكوُن َلُه املخْ امِلِنَي * َوَقاَل َلُهمخْ َنِبيُُّهمخْ اإِنَّ اهللَّ ُ َعِليٌم ِبالظَّ َواهللَّ
ِعلخِْم  َطًة يِف الخْ ُكمخْ َوَزاَدُه َب�سخْ َطَفاُه َعَليخْ َ ا�سخْ َاِل َقاَل اإِنَّ اهللَّ ُه َومَلخْ ُيوؤخَْت �َسَعًة ِمَن املخْ ُلخِْك ِمنخْ ُن اأََحقُّ ِباملخْ َنا َوَنحخْ َعَليخْ

ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم} البقرة 246 - 247. ُ ُيوؤخِْتي ُملخَْكُه َمنخْ َي�َساُء َواهللَّ ِم َواهللَّ �سخْ ِ َواجلخْ
اإذن بقي ت�سمية امللك الذي يقاتلون معه مو�سع نزاع بينهم ومل يحل اإال باآية من عند اهلل توؤيد 
ا َتَرَك اآُل  ٌة مِمَّ ُكمخْ َوَبِقيَّ ِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه �َسِكيَنٌة ِمنخْ َربِّ َياأخْ ملكه، {َوَقاَل َلُهمخْ َنِبيُُّهمخْ اإِنَّ اآَيَة ُملخِْكِه اأَنخْ 

ُتمخْ ُموؤخِْمِننَي} البقرة 248. َاَلِئَكُة اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآَيًة َلُكمخْ اإِنخْ ُكنخْ ِمُلُه املخْ ُمو�َسى َواآُل َهاُروَن حَتخْ
َتِليُكمخْ ِبَنَهٍر  َ ُمبخْ ُنوِد َقاَل اإِنَّ اهللَّ ُ َل َطاُلوُت ِباجلخْ ا َف�سَ جاء االختبار التايل ب�سرب ماء النهر {َفَلمَّ
ُه اإِالَّ َقِلياًل  َفًة ِبَيِدِه َف�َسِرُبوا ِمنخْ َف ُغرخْ رَتَ ي اإِالَّ َمِن اغخْ ُه ِمنِّ ُه َفاإِنَّ َعمخْ ي َوَمنخْ مَلخْ َيطخْ �َص ِمنِّ ُه َفَليخْ َفَمنخْ �َسِرَب ِمنخْ
ِذيَن َيُظنُّوَن  َم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَّ َيوخْ ِذيَن اآَمُنوا َمَعُه َقاُلوا اَل َطاَقَة َلَنا الخْ ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ ُهمخْ َفَلمَّ ِمنخْ
اُلوَت  اِبِريَن * َومَلَّا َبَرُزوا جِلَ ُ َمَع ال�سَّ ِ َواهللَّ ِن اهللَّ ِ َكمخْ ِمنخْ ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبتخْ ِفَئًة َكِثرَيًة ِباإِذخْ ُهمخْ ُماَلُقو اهللَّ اأَنَّ
ِن  ذخْ َكاِفِريَن * َفَهَزُموُهمخْ ِباإِ ِم الخْ َقوخْ َنا َعَلى الخْ رخْ َداَمَنا َوانخْ�سُ تخْ اأَقخْ ا َوَثبِّ ً ربخْ َنا �سَ ِرغخْ َعَليخْ َنا اأَفخْ َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ
ُهمخْ  �سَ َبعخْ ا�َص  النَّ  ِ ُع اهللَّ َدفخْ اَل  َوَلوخْ َي�َساُء  ا  مِمَّ َوَعلََّمُه  َمَة  كخْ ِ َواحلخْ ُلخَْك  املخْ  ُ َواآَتاُه اهللَّ َجاُلوَت  َداُووُد  َوَقَتَل   ِ اهللَّ
قِّ َواإِنََّك  َ َك ِباحلخْ ُلوَها َعَليخْ ِ َنتخْ َعامَلِنَي * ِتلخَْك اآَياُت اهللَّ ٍل َعَلى الخْ َ ُذو َف�سخْ �ُص َوَلِكنَّ اهللَّ أَرخْ �ٍص َلَف�َسَدِت االخْ ِبَبعخْ

�َسِلنَي} البقرة 249 - 252. ُرخْ مَلَِن املخْ

الـعبـــر:
اأر�سه . 1 ومن  النا�ص من حتت حكمه،  اإخراج  الفرعوين  الـمهم جدا يف مثل حالة احلكم  من 

ا  لالإبقاء على حياتهم اأوال فهم يواجهون االإ�سراف يف القتل والتعذيب، قال تعاىل: {َوَلَقدخْ َفَتنَّ
ِ اإِينِّ َلُكمخْ َر�ُسوٌل اأَِمنٌي} الدخان  وا اإِيَلَّ ِعَباَد اهللَّ َن َوَجاَءُهمخْ َر�ُسوٌل َكِرمٌي * اأَنخْ اأَدُّ َعوخْ َم ِفرخْ َلُهمخْ َقوخْ َقبخْ
َناَك ِباآَيٍة  ُهمخْ َقدخْ ِجئخْ بخْ َراِئيَل َواَل ُتَعذِّ �ِسلخْ َمَعَنا َبِني اإِ�سخْ َك َفاأَرخْ ا َر�ُسواَل َربِّ 17 - 18، {َفاأخِْتَياُه َفُقواَل اإِنَّ

َبَع الخُْهَدى} طه 47. اَلُم َعَلى َمِن اتَّ َك َوال�سَّ ِمنخْ َربِّ
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لقد كان ملو�سى عليه ال�سالم مهمتان رئي�ستان: اإميان فرعون وقومه، وجناة بني اإ�سرائيل من 
حكمهم اإن مل يوؤمنوا.

هذا اأمر ينبغي درا�سته يف الو�سع ال�سوري، وهو اإخراج النا�ص اإىل اأر�ص ال يطالهم فيها قتل 
وظلم النظام ال�سوري، اأو يخّف فيها ذلك اإىل اأقل حد ممكن، وهو ما ن�سميه املناطق املحررة 

التي يجب ال�سعي لتحويلها اإىل منطقة اآمنة.
حالة النا�ص يف املناطق املحررة ت�سابه حالة بني اإ�سرائيل بعد حتررهم من حكم فرعون، فقد . 2

اأمر، وقا�سوا  اأو  اأحد  اإىل عدم الطاعة الأي  اأنها االنتقال من اخل�سوع املطلق  فهموا احلرية 
قيادتهم اجلديدة على القدمية.

�ساك�ص بنو اإ�سرائيل �سا�ستهم الذين تتالوا على قيادتهم وكانوا اأنبياء مر�سلني من عند اهلل 
ِهمخْ ُر�ُسال ُكلََّما  �َسلخَْنا اإَِليخْ َراِئيَل َواأَرخْ َنا ِميَثاَق َبِني اإِ�سخْ تعاىل، فقابلوهم بالتكذيب والقتل {َلَقدخْ اأََخذخْ

ُتُلوَن} املائدة 70. ُبوا َوَفِريًقا َيقخْ ُف�ُسُهمخْ َفِريًقا َكذَّ َوى اأَنخْ ا ال َتهخْ َجاَءُهمخْ َر�ُسوٌل مِبَ
اإنه مع االتفاق الظاهر على وجوب وجود قيادة موحدة وهي ال�سّنة الربانية االأ�سيلة للن�سر . 3

اأو  ملكا}،  {طالوت  مثل  �سخ�ص  لت�سمية  ال�سعي  حني  �ستظهر  احلقيقة  اأن  اإال  والتمكني، 
َنيخْ َع�َسَر َنِقيًبا  ُهُم اثخْ َنا ِمنخْ َراِئيَل َوَبَعثخْ ُ ِميَثاَق َبِني اإِ�سخْ جمموعة قيادة مثل النقباء {َوَلَقدخْ اأََخَذ اهللَّ
ُتُم  َر�سخْ وُهمخْ َواأَقخْ مُتُ رخْ ُتمخْ ِبُر�ُسِلي َوَعزَّ َكاَة َواآَمنخْ ُتُم الزَّ اَلَة َواآَتيخْ ُتُم ال�سَّ ُ اإِينِّ َمَعُكمخْ َلِئنخْ اأََقمخْ َوَقاَل اهللَّ
َهاُر َفَمنخْ َكَفَر  أَنخْ ِتَها االخْ ِري ِمنخْ حَتخْ اٍت جَتخْ ُكمخْ َجنَّ ِخَلنَّ َئاِتُكمخْ َواَلأُدخْ ُكمخْ �َسيِّ َرنَّ َعنخْ ا َح�َسًنا اَلأَُكفِّ �سً َ َقرخْ اهللَّ
اأعذارا عديدة لعدم  النا�ص  املائدة 12، و�سيخرتع  ِبيِل}  ال�سَّ �َسَواَء  لَّ  َفَقدخْ �سَ ُكمخْ  ِمنخْ َذِلَك  َد  َبعخْ
للتن�سل من  النهر  ال�سرب من  اأو االلتزام بها، كما حدث يف ت�سمية طالوت، ويف  االعرتاف 

االلتزام بالقتال. 
الَِّذيَن  ُيِحبُّ   َ اهللَّ {اإِنَّ  االإلهية  لل�سنن  م�سادم  اأمر  القيادة  هذه  وجود  عدم  فاإن  ذلك  رغم 
و�ٌص} ال�سف 4، وهو مع�سية هلل ور�سوله، و�سبب  �سُ َياٌن َمرخْ ُهمخْ ُبنخْ ا َكاأَنَّ فًّ ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِلِه �سَ
�َسُلوا  َفَتفخْ َتَناَزُعوا  َواَل  َوَر�ُسوَلُه   َ الف�سل املحتوم {َواأَِطيُعوا اهللَّ الريح، وم�سريه  للتنازع وذهاب 

اِبِريَن} االأنفال 46. َ َمَع ال�سَّ وا اإِنَّ اهللَّ رِبُ َهَب ِريُحُكمخْ َوا�سخْ َوَتذخْ
كما اأنه البّد من الف�سل باجلنود، واالنحياز عن جتمعات املدنيني لتجنيبهم ق�سف النظام 

وحلفائه.
اإ�سرائيل يف احلكم وامللك، فيمكن تخّيل . 4 اإ�سراك بني  اأن فرعون كان �سيقبل  اإذا كنا نتخّيل 

�سراكة مع النظام ال�سوري يف حكومة وحدة وطنية، اأو هيئة حكم انتقايل.
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وا�ستبداده،  حكمه  حتت  النا�ص  واإعادة  جديد،  من  النظام  ا�ستن�ساخ  عملية  يعدو  لن  االأمر 
ولن يرجع النا�ص اإىل ثورة قريبة عليه بعد جتربتهم االأليمة احلالية التي جاءت بعد اأكرث من 

ثالثني �سنة على اأحداث حماة الدامية.
قد يطول اأمد احلرب، كما طال اأمد التيه، وهذا يعني توقع املزيد من الت�ستت واخلالفات، . 5

كما يعني توقع اجتاهها نحو حرب ذات �سبغة دينية، كذلك تعني توقع دخول اأطراف عديدة 
يف ال�سراع ب�سكل مبا�سر اأو بالوكالة، فاليوم يوجد يف ال�ساحة ال�سورية امليلي�سيات االيرانية 
والعراقية، وحزب اهلل اللبناين، وتنظيم الدولة، والقوات الرو�سية، وقوات التحالف الغربي، 

وال ي�ستبعد دخول قوات تركية وعربية الحقا.
اأنها �ستتوزع  ال�سورية نف�سها، وتعتمد على مواردها الذاتية، فال �سك  اإن مل جتّمع املعار�سة 
وتتبع للدول التي �ستتدخل، والتي �ستعمل كل واحدة على وجود �سريك لها من الف�سائل املقاتلة 
كما يف حالة اأمريكا والقوات الكردية اليوم، وحينها ي�سبح االنق�سام واقعا ي�سعب االنفكاك 

عنه.
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الورقــــــة اخلــــــام�ضـة
ال�ســنن واإعـــادة الـدور الـحـ�ســـاري

الـمهنـــــد�ص طلحـــة النــــــــا�ضر

يبقى  ولكن  اأ�سلها  يف  وقطعية  حتمية  كانت  وان  فهي  رخوة  خا�سرة  الربانية  ال�سنن  تبقى 
اجتهادنا يف انزالها على واقع اأمة ما ظنية يف تقرير نتائجها ولذلك لت�سابكها وكرثة مدخالتها كان 
ال بد من رفدها بالتخطيط اال�سرتاتيجي ليقوي اجلانب الرخو يف �سعف اإدراكنا النظري ولتقرتب 

نتائجها اأكرث اإىل القطعية واللغة الرقمية.

حماور الورقة اخلام�ضة وهي بعنوان "ال�ضنن واعادة الدور احل�ضاري": 
الـمحور الأول / ا�ضتخدام ال�ضنن "القوانني" يف مدخالت التخطيط ال�ضرتاتيجي، وفيه ثالث 

نقـاط: 
طريق معرفة هذه القوانني:. 1
قانون ال�سببية: وهو قانون يوؤثر يف عامة ما �سواه من القوانني. . 2
التفريق يف ا�ستخدام القوانني بني مدخالت التخطيط وخمرجاته.. 3

الـمحور الثاين / منوذج تطبيقي على خطتني ا�ضرتاتيجيتني وفق قوانني خمتلفة: 
قانون الـمدافعـة.. 1
قانون هالك الظاملني، وانت�سار املظلومني.. 2
قانون انت�سار التمكني: . 3

اأ . �ســــــروط التمكني. 
ب . معوقات التمكني. 

• اقرتاح اال�سرتاتيجيات لتحقيق رفع الظلم على وجه التقريب.	
• اقرتاح اال�سرتاتيجيات لتحقيق م�سروع التمكني.	
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الورقــــــة اخلــــــام�ضـة
ال�ســنن واإعـــادة الـدور الـحـ�ســـاري

متهـيـــــــد:
ال ميكن اأن يكون ال�سهود احل�ساري واإعادة دور االأمة احل�ساري بالتمني واالعتماد على ال�سنن 

اخلارقة. 
االأمر الذي يتطلب منا اكت�ساف ذاتنا واملحيط املت�سارع بني احل�سارات لنا بروؤية وا�سحة 
اإدارتنا  ثم ح�سن  اهدافنا  وبني  بيننا  التي حتول  والتحديات  الذاتية  والقدرات  االمكانيات  حتدد 
لنقاط قوتنا بدون مغالبة اأو قفز لل�سنن للنتقل من الوجود احل�ساري اىل ال�سهود احل�ساري وتبوء 
مقام اال�ستاذية والنهو�ص باأعباء االإ�ستخالف والنهو�ص بحمل الر�سالة االإن�سانية للعامل واالإن�سانية 

وجتنب التال�سي احل�ساري، والتطفل احل�ساري الأمتنا.
 اإن القرار ال�سيا�سي والع�سكري لدينا نحن امل�سلمون يفتقر ب�سكا اأ�سا�سي للدرا�سات والتخطيط 
اال�سرتاتيجي مما انعك�ص على االأداء ال�سيا�سي لدينا والذي يظهر يف اإ�سدار القرارات االرجتالية 
املفتقرة للنظر اجليو �سيا�سي واجليو ا�سرتاتيجي وكرثة الرتاجع عنها واالأخطاء القاتلة وال�سراعات 
البينية واالإغراق يف التنظري املفتقر للمعلومات فهذه االأ�سباب واأ�سباب اأخرى اأدت اىل غب�ص كثيف 
يف حجب الروؤية الكلية، حيث �سار تكرار التجارب اخلاطئة اأمرًا ماألوفًا، كما �سار االتعاظ باأحداث 
الواقع والتاريخ وال�سنن الربانية �سبه معدوم واآل االأمر بنا اإىل حرية وقنوط وا�ستعجال لقطف ثمار 
مل نبذل جهودها ونرتقب الن�سر من معارك مل نخ�ص غمارها كحال املتواكلني من املت�سوفة التي 
تقفز على االأ�سباب الكونية امل�سروعة مع كرثة ادعاء ال�سفافية واحليادية واملو�سوعية لفقه الواقع 

وال�سيطرة عليه .
ال�سيا�سية  ال�سرورات  مقت�سيات  من  اأ�سبح  قد  والدرا�سات  االأبحاث  مراكز  دور  تفعيل  اإن   
والع�سكرية واالقت�سادية واالإعالمية واالأكادميية واالجتماعية والتنموّية؛ وذلك بو�سفها الطريقة 
االأمثل الإي�سال املعرفة املتخ�س�سة، من خالل ما تقدمه من اإ�سدارات علمية وندوات متخ�س�سة، 
على  وت�ساعدهم  واالأفراد،  واملوؤ�س�سات  القرار  �سانع  لدى  الوعي  م�ستوى  ت�ساعف  اأن  �ساأنها  من 

الربط بني الوقائع امليدانية واإطارها العلمي النظري.
االأفكار  الإنتاج  مراكز  ولكنها  املعلومات،  لتجميع  مراكز  جمرد  لي�ست  االأبحاث  فمراكز 
ال�سعف  االأ�سا�سية لالمة واجلماعة ونقاط  القدرات  املبني على حتديد  والتخطيط اال�سرتاتيجي 
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زمني  �سقف  حتديد  ثم  االهداف  ور�سم  عليها  التغلب  وكيفية  االهداف  حتقيق  عن  واملعوقات 
لالإجناز. 

اإن تق�سيم الواقع اإىل وحدات مو�سوعية ودرا�سته درا�سة تخ�س�سية يف اإطار روؤية �ساملة مع 
امتالك االأدوات املنهجية واملادية، ولذلك هو املدخل الوحيد اىل فهم الواقع على ما هو كائن عليه 
بعيدًا عن النظرة العاطفية للواقع )كما نحب اأن يكون( اأو النظرة املثالية )كما يجب اأن يكون(، 

وهنا يلزمنا تعزيز التفكري ال�سببي والنقدي واال�ستقرائي والتجريبي. 
ال�سنن الربانية هي خطوط يف م�ستقرة يف مقدماتها ونتائجها احلتمية ولكن يبقى بني هذه 
اأهمية يف تاأثريها عن ال�سنن يف املخرجات لذلك كان ال  اخلطوط العري�سة خطوط خفية ال تقل 
بد من رفدها بالتخطيط اال�سرتاتيجي وامتالك ادواته يف دقة املعلومة وحداثته والقيا�ص الكمي 

والنوعي الدقيق للمدخالت حتى تكون املخرجات دقيقة. 
يف هذه الورقة يحاول الكاتب ا�ستخدام ال�سنن الربانية يف مدخالت التخطيط اال�سرتاتيجي 

بطريقة علمية ومنوذج تطبيقي .
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ال�ســنن واإعادة الدور احل�ساري:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت املر�سلني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

وبعد،،،
املفقود  احل�ساري  الدور  اإعادة  يف  قوانينها  وا�ستخدام  االإلهية،  ال�سنن  حول  ورقة  فهذه 
تقلل  لبنة  و�سع  حماوال  كتبتها  اال�سرتاتيجي...  اأو  اال�ست�سرايف  التخطيط  اأدوات  عرب  للم�سلمني، 
الف�سام املوهوم ما بني الديني والدنيوي، الف�سام الذي اأن�ساأ مفاهيم مغلوطة اأو م�ستتة، كال�سراع 
بني الغيب والوجود، بني الروح واجل�سد، بني الفرد واجلماعة، بني العدل واحلرية، ويف مفاهيم 
حاالت  اأق�سى  وفق  املفاهيم  هذه  ت�سالح  من  بدال  واالآخرة،  للدنيا  النظرة  ويف  واخللود،  الفناء 

التوافق واالن�سجام... متاما كما اأمر اهلل ... يف قوانني ثابتة ال تتغري.
 كل ما يقع يف هذا العامل من حوادث ال يقع �سدفة، وال يخبط خبط ع�سواء، واإمنا يحدث 
وفق قانون عام، ثابت و�سارم، ال يخرج عن اأحكامه �سيء. فجريان ال�سم�ص ومنازل القمر و�سري 

ال�سحاب واإنبات الزرع، كل ذلك ي�سري وفق نظام دقيق.
والب�سر كذلك يخ�سعون لقوانني ثابتة يف ت�سرفاتهم يف احلياة، وما يكونون عليه من اأحوال، 
وما يرتتب على ذلك من نتائج ح�سارية ، كالرفاهية اأو الفقر، والعز اأو الذل ، والرقي اأو التخلف، 

والقوة اأو ال�سعف. 
اأي م�سلمات  اأن يغري �سيئًا من هذه القوانني، الأنها -بب�ساطة- قوانني،  واالإن�سان ال ي�ستطيع 
ولي�ست فر�سيات قابلة للتجربة واخلطاأ. والذي ي�سع االإن�سان ويح�سن به اأن يزيد من علمه بهذه 

القوانني. 
َع  َخَلَق �َسبخْ الَِّذي  َغُفوُر *  الخْ َعِزيُز  الخْ َوُهَو  َعَماًل  �َسُن  اأَحخْ اأَيُُّكمخْ  ُلَوُكمخْ  ِلَيبخْ َياَة  َ َت َواحلخْ َوخْ املخْ َخَلَق  {الَِّذي 
ِجِع  َر َهلخْ َتَرى ِمنخْ ُفُطوٍر * ُثمَّ ارخْ ِجِع الخَْب�سَ َمِن ِمنخْ َتَفاُوٍت َفارخْ حخْ �َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى يِف َخلخِْق الرَّ

ُر َخا�ِسًئا َوُهَو َح�ِسرٌي} امللك 2 - 4. َك الخَْب�سَ َقِلبخْ اإَِليخْ ِ َينخْ َتنيخْ َر َكرَّ الخَْب�سَ

تتحدث الورقة عن ال�ضنن يف حمورين: ا�ضتخدام ال�ضنن "القوانني" يف مدخالت التخطيط 
ال�ضرتاتيجي، واإعطاء منوذج تطبيقي على تخطيط ا�ضرتاتيجي وفق قوانني خمتلفة، �ضائال 

املوىل ال�ضداد والر�ضد.
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املحور االأول / ا�ستخدام ال�سنن »القوانني« يف مدخالت التخطيط اال�سرتاتيجي:
 احلديث يف هذا املحور عرب ثالث نقاط:

1. طريق معرفة هذه القوانني: 
اأمرنا مبعرفة القوانني، وهي ال�سنن، واالأخذ بها، وبقدر ما يعرف االإن�سان من تفا�سيل  اهلل 

وجزئيات هذا القانون يكون مقدار اال�ستفادة منه. قال تعاىل: )قل �سريوا يف االأر�ص ...(
وهذه القوانني على نوعني: نوع من القوانني الكونية متاح للجميع، مثل معرفة موا�سم الزرع 
العلم  فهذا  والفلك،  والفيزياء  الذرة  وقوانني  واخل�سوف،  وال�سروق  الغروب  واأوقات  واحل�ساد، 
ماذا  انظروا  قل  تعاىل:  قال  م�سلمني.  باعتبارهم  منه  ب�سيء  امل�سلمون  يخت�ص  وال  للجميع  م�ساع 
يف ال�سماوات واالأر�ص. وقال: وال�سم�ص جتري مل�ستقر لها. فهذه ال�سنن والقوانني تقع بطريق القهر 

وعلى الفور.
االأول،  مثل  ثبوته  يف  وهو  بالوحي،  معرفته  ومتاح  واجلماعات،  باالأمم  يتعلق  االآخر  والنوع 
لكن الفقه به اأقل، خل�سو�سية املخاطب به، والأن متييزه اأ�سعب واأدق، وهذا مثاله قوانني الذنوب 
واملعا�سي، وقوانني التمكني واال�ستخالف للموؤمنني. قال تعاىل عن قانون العدل: لي�ص باأمانيكم وال 
اأثر طبيعي للعمل ال  اأهل الكتاب من يعمل �سوءا يجز به. فاجلزاء بح�سب �سّنة اهلل تعاىل  اأماين 

يتخلف عنه. وهذه ال�سنن تقع ال حمالة لكنها حتمل �سفة االإمهال بع�ص الوقت.
والأجل هذا الفرق بني االأحداث الكونية املادية من جهة، واالأحداث الب�سرية من جهة اأخرى، 
فاإن بع�ص النا�ص يغفلون عن �سنة اهلل يف االجتماع الب�سري ويف ت�سرفات و�سلوك االأفراد واالأمم، 

ويظنون اأن اأمورهم ال تخ�سع كما تخ�سع الظواهر الكونية للقانون االإلهي.

2. قانون ال�سببية: وهو قانون يوؤثر يف عامة ما �سواه من القوانني:
هو اأي�سا قانون اإلهي عام، من النوع االأول الذي تتاح معرفته لكافة العقالء، فقد دّل القراآن 
اأو  يتعلق باجلماد  �سواء كان هذا احلدث  ب�سبب،  اأن كل �سيء يحدث  ال�سليم على  والعقل  الكرمي 

النبات اأو احليوان اأو االإن�سان اأو االأجرام ال�سماوية اأو الظواهر الكونية املادية املختلفة. 
وقانون ال�سببية والذي هو ربط امل�سببات باأ�سبابها والنتائج مبقدماتها، هو قانون عام �سامل 
لكل ما يف العامل ولكل ما يح�سل لالإن�سان يف الدنيا واالآخرة. قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: )فلي�ص 

يف الدنيا واالآخرة �سيء اإال ب�سبب، واهلل خالق االأ�سباب وامل�سببات(. جمموع الفتاوى 70/8.
 { قًا لَُّكمخْ َمَراِت ِرزخْ َرَج ِبِه ِمَن الثَّ َماِء َماًء َفاأَخخْ فمن االأ�سباب املادية قوله تعاىل: {َواأَنَزَل ِمَن ال�سَّ

َقانًا} االأنفال 29.  َعل لَُّكمخْ ُفرخْ ُقواخْ اهلّلَ َيجخْ البقرة 22، ومن االأ�سباب املعنوية: {اإَن َتتَّ
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االأ�سباب  على  والعقاب  والثواب  وال�سرعية  الكونية  االأحكام  برتتيب  حافل  الكرمي  والقراآن 
بطرق متنوعة: {كلوا وا�سربوا هنيئًا مبا اأ�سلفتم يف االأيام اخلالية} احلاقة 24، {ومن يتِق اهلل 

يجعل له خمرجًا} الطالق 2. وهذا القانون اأحد اأهم دواعي التدبر يف ال�سنن.
وهناك تف�سيالت كثرية يف هذا القانون لي�ص هذا جمال ب�سطها، غري اأن االإ�سارة جتدر اإىل 
اأن ال�سبب اإمنا ي�ستوجب م�سببه اإذا توفرت �سروط عمل هذا ال�سبب وفعاليته وا�ستدعاوؤه مل�سببه، 
كما ال بد من انتفاء املوانع التي تعيق عمل هذا ال�سبب اأو ت�سلبه فعاليته بحيث ي�سبح غري قادر على 

ا�ستدعاء م�سببه. 
االإن�سان  اأع�ساء  �سالمة  ب�سرط  ولكن  احلياة،  وا�ستدامة  وال�سبع  للغذاء  �سبب  مثاًل  فاالأكل 
ال�سرورية لتلقي الطعام واال�ستفادة منه، وانتفاء املوانع والعوائق التي تعيق عمل هذه االأع�ساء يف 

انتفاعها من االأكل.
لالإنبات و�سالحية هذا  االأر�ص  و�سرطه �سالحية  البذر،  واإلقاء  االأر�ص  �سببه حرث  والزرع 
البذر للنبات وتوفر املاء الكايف وانتفاء املوانع كاالآفات التي تهلك الزرع والثمر اأو متنع منوه وهكذا...
اإذا مل تفعل االأ�سباب على ما ينبغي وال ا�ستكملت �سرائطها ومل  واأما  ال�ساطبي:  قال االإمام 
وقوعها  اأو عدم  وقوعها  لي�ص  امل�سببات  الأن  اأبى،  اأو  املكلف  �ساء  تقع م�سبباتها  موانعها فال  تنتف 
اإال مع وجود �سرائطها وانتفاء  اأ�سبابًا مقت�سية مل�سبباتها  الختياره. واأي�سًا فاإن ال�سارع مل يجعلها 
ال�سروط  اإن  اأقلنا  �سواء علينا  �سرعيًا،  �سببًا  يكون  اأن  ال�سبب  ي�ستكمل  تتوفر مل  فاإذا مل  موانعها، 

وانتفاء املوانع اأجزاء اأ�سباب اأم ال، فالثمرة واحدة. املوافقات لل�ساطبي ، ج1 ، �ص 218. 
 ويف التخطيط اال�سرتاتيجي، فاإن مفهوم ال�سبب والنتيجة Cause and Effect هو اأحد 

اأهم املفاهيم التي تقوم عليها عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي يف �سائر املنهجيات.

3. التفريق يف ا�ستخدام القوانني بني مدخالت التخطيط وخمرجاته:
 من املعلوم اأن قيا�ص االأعمال واال�سرتاتيجيات يتم عرب موؤ�سرات معيارية يطلق عليها ا�سم 
هي  وتعريفها:   KPIs -Key Performance Indicators الرئي�سة  االأداء  موؤ�سرات 

مقايي�ص كمية ت�ضاعدنا على معرفة مقدار تقدمنا باجتاه حتقيق ال�ضرتاتيجية. 
وهذه الـموؤ�ضرات على نوعني: 

موؤ�سرات ال�سبب اأو »املوؤثر« Lead وتركز على ما يجب اأن نقوم به من اأعمال ومبادرات   .1
لتحقيق النتائج املرجوة من اال�سرتاتيجية.

Lag وتركز على قيا�ص االجناز املحقق من هذه املبادرات  اأو »االأثر«  موؤ�سرات النتيجة   .2
واالأعمال حتت �سقف اال�سرتاتيجية.
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)موؤ�سر   ... حتقيق  من  ف�سنتمكن  ال�سبب(،  )موؤ�سر   ... بـ  القيام  اأح�سنا  اإذا  اجلملة:  ويف 
النتيجة(

ون�ضرب مثال مب�ضطا للتو�ضيح: 
هي  املناهج  وجاهزية  الطالب،  اأعداد  اإىل  املعلمني  عدد  ن�سبة  فاإن  التعليمية:  العملية  يف 

موؤ�سرات �سبب، بينما عدد الطالب الناجحني ون�سبة النجاح هي موؤ�سرات نتيجة.
وكما ي�ستخدم مبداأ ال�سبب والنتيجة يف زراعة االأر�ص والعناية باملقدمات، فكذلك ي�ستخدم 
نف�ص القانون يف بطاقة االأداء املتوازن كاأداة للتخطيط اال�سرتاتيجي، فهي ت�سع تراتبية االأعمال 

اال�سرتاتيجية، عرب مبداأ ال�سبب والنتيجة.
وقواعد  كقوانني  ال�سنن  اإىل  النظر  يف  ال�سبب  موؤ�سرات  على  للرتكيز  بحاجة  اأننا  واأرى 
"نتائج" على ما يجري  اأكرث من ا�ستخدامها كاأدوات حتليل  "مدخالت" يف عملنا اال�سرتاتيجي، 
يف ال�سام ... مع اأنهما مرتابطان على مبداأ ال�سبب والنتيجة Cause & Effect،  اإال اأن التفريق 

بينهما يف غاية االأهمية للنهو�ص بالعمل.
فمثــال: 

• يعتني 	 والذي  والفرز"،  "التنقية  قانون  على  والكيانات  اهتمام اجلماعات  ين�سب  اأن  ينبغي 
وتنظيمية  تربوية  عمل  واآليات  برامج  وتطوير  والدخالء،  املنافقني  من  ال�سفوف  بتنقية 
واأمنية لهذا املق�سد اال�سرتاتيجي، وينبغي اأن ين�سب االهتمام بهذا االأمر اأكرث من االهتمام 
با�ستخدام ذات القانون للحكم على اجلماعة الفالنية اأنها تفككت ب�سبب املنافقني والدخالء.

• ويطلق 	 ال�سف،  بوحدة  يعتني  والذي  "اجلماعة"،  قانون  على  الرتكيز  ينبغي  اآخر:  مثال 
املبادرات التي جتمع الكلمة على مق�سد مركزي وفكرة حمورية، اأكرث من ا�ستخدام القانون 

ذاته يف حتليل حالة الت�سرذم.
الرحب  العمل  واقع  اإىل  كبرية،  بفائدة  يعود  ال  الذي  النتائج  نقا�ص  جدلية  من  نخرج  بهذا 
الذي ي�ستوعب اجلميع، فيقل �سغفنا باحلكم على االأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات، هل البالء الذي 
اأ�سابها هو بالء اال�سطفاء وما قبل التمكني اأم هو بالء التطهري اأم بالء االنتقام، وهل زوال هذه 

االأ�سماء والكيانات الكبرية هو حم�ص اختيار قادتها للتطوير اأم هو قانون اال�ستبدال؟
"اإطالق االأحكام" التي ت�سيب العاملني باالإحباط   ولنخرج بوعي من هذه احلالة احُلكمية 
اأحيانا، وبال�سعور بكمال زائف اأحايني اأخرى، ولنعطيها قدرها الذي ت�ستحقه فح�سب، وننتقل اإىل 
العمل اجلاد الذي ي�ستخدم هذه القوانني يف توليد املبادرات وامل�ساريع البناءة، م�ست�سعرين القانون 
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"فاأما الزبد فيذهب جفاء، واأما ما ينفع النا�ص فيمكث يف االأر�ص، كذلك  االإلهي الذي ال يتبدل 
ي�سرب اهلل االأمثال"

جتويدها  وعلى  اأكرث  املدخالت  على  الرتكيز  اإىل  بحاجة  لكنا  مهم،  كالهما  اأخرى:  مرة 
و�سبطها وتكثيفها، الأن النتائج �ستتحقق وفق قانون اإلهي دقيق. {وقل اعملوا ... }.

املحور الثاين / منوذج تطبيقي على خطتني ا�سرتاتيجيتني وفق قوانني خمتلفة:
اأو  الفرن�سية   ”Stratégie“ كلمة  من  مقتب�ص  اأعجمي  لفظ  "ا�سرتاتيجية"  كلمة   
 ،”Strategos“ الالتينية  الكلمة  من  اللغتني  هاتني  يف  واأ�سلها  االإجنليزية،   ”Strategy“
 ”Stragegia“و اجلي�ص،  قائد  هي   ،”Strategos“ كلمة  تكون  املعنى  وبهذا  اجلي�ص.  وهو 
الع�سر  يف  امل�سطلح  ا�ستعمال  دائرة  ات�سعت  ثم  احلروب.  قيادة  فن  اأو  اجلي�ص،  قيادة  فن  هي 

احلديث لي�سبح داال على فّن التخطيط اأو فّن التدبري يف جميع جماالت احلياة املعا�سرة.
فون كالوزفيتز  كارل  التاريخ. فهي عند  تطورًا كبريًا عرب  اال�سرتاتيجية  تطور مفهوم  ولقد 
ا�ستخدام  فن  ع�سر:  التا�سع  القرن  يف  الع�سكريني  الكتاب  -كبري   Carl von Clausewitz
اأهداف احلرب. ثم جاء اأحد تالمذته من بعده، وهو القائد هلموث فون  املعارك و�سيلة لتحقيق 
مولتكه Helmuth von Moltke فطّور هذا املفهوم لي�سبح دااًل على فن ا�ستخدام الو�سائل 
املو�سوعة حتت ت�سرف القائد الع�سكري لتحقيق اأهداف احلرب. ثم تطور هذا عند االأملاين اإيريك 
"دخول املعارك احلا�سمة  Erich Ludendorff، حيث يعّرف اال�سرتاتيجية باأنها  لودندورف 

للق�ساء على جي�ص العدو وحتطيم اإمكانياته".
ويف بداية ال�ستينيات، اأ�سدر اجلرنال الفرن�سي اأندري بوفر André Beaufre كتابه ال�سهري 
مدخل اإىل اال�سرتاتيجية )Introduction á La stratégie(، الذي اأ�سحى مرجعًا لطالب 
اأن روح اال�سرتاتيجية  اأعتقد  "اإنني  املدار�ص الع�سكرية واال�سرتاتيجية، قدم فيه التعريف التايل: 
كامنة يف اللعبة املجردة الناجمة عن تعار�ص اإرادتني. اإنها الفن الذي ي�سمح -بعيدًا عن كل تقنية- 
بال�سيطرة على مع�سالت كل �سراع، حتى ي�سمح با�ستخدام التقنية باأق�سى فاعلية ممكنة. اإنها اإذا 

فن حوار القوى اأو باالأحرى فن حوار االإرادات التي ت�ستخدم القوة حلل خالفاتها."
اإذن نحن نخو�ص �سراعا ا�سرتاتيجيا �سر�سا، ت�ستخدم فيها كل اأدوات املكر الإخ�ساع االآخر، 

اأو تنحيته عن ممار�سة دوره، "واإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال"
واإذا اأردنا اأن ننطلق من املحور االأول يف تطبيق عملي، ومثال واقعي يف حال قوانني ال�سراع، 
منا�سبة  االأكرث  وال�سيناريوهات  اال�سرتاتيجية  اخلطط  ال�ست�سراف  اأو�سع  ب�سمولية  النظر  فعلينا 

ومالءمة لواقع احلال، وطلب املاآل.
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املعنى  حول  تتحدث  كلها  �سديد،  باإيجاز  اإلهية  قوانني  ثالثة  عن  نتحدث  الـمحور  هذا  ويف 
االأ�سلي لال�سرتاتيجية، عن قوانني ال�سراع، ونحاول اجلمع بينها يف واحدة من تطبيقات ال�سيا�سة 

ال�سرعية، للخروج با�سرتاتيجية مقرتحة:
احلق . 1 بني  العالقة  طبيعة  يو�سح  الذي  القانون  االأول،  ال�سراع  قانون  وهو  املدافعة:  قانون 

والباطل، والتدافع بني احلق والباطل يعني بال�سرورة التدافع بني اأ�سحابهما، فال يظن ظان 
ُهمخْ َوَلكن  َر ِمنخْ ُ اَلنَت�سَ اأن احلق ينت�سر هكذا الأنه احلق فح�سب، قال تعاىل: {َذلك َوَلوخْ َي�َساُء اهللَّ

�ٍص} حممد 4.  ُكم ِبَبعخْ �سَ ُلَو َبعخْ َيبخْ لِّ
كما اأن التدافع يقع بني الباطل والباطل اأي�سا، فالبد من قوة تقوم بعمل هذه املدافعة حتى 
االآخر  مزاحمة  ي�ستلزم  اأحدهما  وغلبة  الفريقني،  بني  والتدافع  والتزاحم  التعار�ص  يح�سل 

وطرده ودفعه واإزالته، اأو على االأقل اإ�سعافه ومنعه من اأن يكون له تاأثري يف واقع احلياة. 
ر اإذن اأن يعي�ص احلق والباطل يف �سلم من دون غلبة  وهذا القانون حتمي ال مفر منه، فال ُيت�سوَّ

اأحدهما على االآخر. 
قانون هالك الظاملني، وانت�ضار املظلومني:. 2

1(  هالك الظامل، مطرد يف كتاب اهلل، قال تعاىل: {هل ُيهلك اإال القوم الظاملون} االأنعام 
ِلُكمخْ مَلَّا َظَلُمواخْ} يون�ص 13. ُقُروَن ِمن َقبخْ َنا الخْ َلكخْ 47، وقال تعاىل: {َوَلَقدخْ اأَهخْ

َيٍة َكاَنتخْ َظامِلًَة  َنا ِمن َقرخْ مخْ 2(  هالك الظامل له اأجل م�سروب حتى لو كان جمهوال لنا {َوَكمخْ َق�سَ
ِخُروَن  َتاأخْ ٍة اأََجٌل فاإَِذا َجاء اأََجُلُهمخْ اَل َي�سخْ مًا اآَخِريَن} االأنبياء 11، {ِلُكلِّ اأُمَّ َدَها َقوخْ َواأَن�َساأخَْنا َبعخْ

ِدُموَن} االأعراف 34. َتقخْ �َساَعًة َواَل َي�سخْ
3(  ال يتحقق هالك االأمم مبجرد الكفر، بل البد من وجود الظلم.

واأهلها  بظلم  القرى  ليهلك  ربك  كان  "وما  تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  الرازي  االإمام  قال 
ال  تعاىل  اهلل  اأن  واملعنى  ال�سرك.  االآية  هذه  الظلم يف  من  املراد  اإن  قال:  م�سلحون"، 
يهلك اأهل القرى مبجرد كونهم م�سركني، اإذا كانوا م�سلحني يف املعامالت فيما بينهم 
ال  اال�ستئ�سال  اأن عذاب  واحلا�سل  الف�ساد،  وعدم  ال�سالح  بع�سًا على  بع�سهم  يعامل 
ينزل الأجل كون القوم معتقدين لل�سرك والكفر، بل اإمنا ينزل ذلك العذاب اإذا اأ�ساءوا 
يف املعامالت و�سعوا يف االإيذاء والظلم. ويقال يف االأثر : امللك يبقى مع الكفر وال يبقى 

مع الظلم (. انظر تف�سري الرازي 410/18. 
الذي  العدل  الدنيا مع  ت�ستقيم يف  اإمنا  النا�ص  تيمية: )واأمور  ابن  االإ�سالم  �سيخ  قال  و 
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قد يكون فيه اال�سرتاك يف بع�ص اأنواع االإثم اأكرث مما ت�ستقيم مع الظلم يف احلقوق واإن 
مل ت�سرتك يف اإثم ، ولهذا قيل : اإن اهلل يقيم الدولة العادلة واإن كانت كافرة ، وال يقيم 

الظاملة واإن كانت م�سلمة(. اال�ستقامة 247/2.
القانون  يطبق  فلم  النظام،  اختل  فاإذا  القانون:  تطبيق  يف  املحاباة  املهلك  الظلم  من   )4
على اجلميع، واأخذت املحاباة تفعل فعلها، فاأخذ بها احلاكم، كان ذلك من الظلم الذي 
تبا�سره الدولة اأو تعني على وقوعه اأو ت�سكت عنه فال متنعه، فيقوم فيها �سبب الهالك 
اإذا �سرق  اأنهم كانوا  الذين من قبلكم  اأهلك  اإمنا  فتهلك. قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق فيهم ال�سعيف اأقاموا عليه احلّد. رواه البخاري وم�سلم
قد يتحقق القانون بت�سليط ظامل اآخر عليه، قال تعاىل : {وكذلك نويّل بع�ص الظاملني   )5

بع�سًا مبا كانوا يك�سبون} االأنعام 129. 
اأحد يف  ا�ستثماره من كل  العمل على  االأمم، وميكن  �سائر  ينطبق على  قانون عام  هذا   )6
مواجهة الظلم ببذل احلد املطلوب من املدافعة، ليتحقق هذا النوع من االنت�سار، وهي 

ا�سرتاطات عامة.
قانون انت�ضار التمكني: انطالقا من قانون املدافعة، فاإن انت�سار االإميان، وحتقق التمكني . 3

للموؤمنني يف االأر�ص، واال�ستخالف بدرجة اأكرب، البد اأن يتحقق بقدر من املدافعة اأكرث مما 
يتطلبه قانون انت�سار املظلومني، حيث يتطلب حتقيق �سروط هذا النوع من االنت�سار )انت�سار 

التمكني واال�ستخالف(، وجتنب معوقاته وموانعه. 
 فمن �ضروطه: 

االإميان ال�سادق عند اأ�سحابه، وخلوهم من الدخن يف جملتهم، قال تعاىل: {وكان حقًا . 1
علينا ن�سر املوؤمنني} الروم 47. 

تقوى اهلل واالإخال�ص له، قال تعاىل: {بلى اإن ت�سربوا وتتقوا وياأتوكم من فورهم هذا . 2
ميددكم ربكم بخم�سة اآالف من املالئكة م�سومني} اآل عمران 125.

اأن يكون القيام ن�سرة للدين، قال تعاىل: {ولين�سرن اهلل من ين�سره} احلج 40.. 3
اأن يكون الغر�ص هو اإقامة ال�سالة و�سعائر الدين، قال تعاىل: {الذين اإن مكناهم يف . 4

االأر�ص اأقاموا ال�سالة واآتوا الزكاة واأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر} احلج 41. 
لعلكم . 5 واتقوا اهلل  ورابطوا  و�سابروا  ا�سربوا  اآمنوا  الذين  تعاىل: {يااأيها  قال  ال�سرب، 

تفلحون} اآل عمران 200.  
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ذكر اهلل كثريًا، قال تعاىل : )يا اأيها الذين اآمنوا اإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهلل كثريا . 6
لعلكم تفلحون(. 

ومن العوائق واملوانع التي يلزم تفاديها لتطبيق قانون التمكني: 
ترك اجلهاد، فهو مدعاة للعذاب، {اإال تنفروا يعذبكم عذابا األيما وي�ستبدل قوما غريكم . 1

وال ت�سروه �سيئا واهلل على كل �سيء قدير} التوبة 39، قال االإمام ابن العربي املالكي يف 
هذه االآية: وجب مبقت�سى هذه االآية النفري للجهاد واخلروج اإىل الكفار ملقاتلتهم على اأن 
تكون كلمة اهلل هي العليا . والعذاب االأليم هو الذي يف الدنيا با�ستيالء العدو على من 
مل ي�ستوِل عليه وبالنار يف االآخرة . وزيادة على ذلك با�ستبدال غريكم. اأحكام القراآن 

937/2. باخت�سار.
اآمنوا اإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهلل . 2 اأيها الذين  التنازع واالختالف، قال تعاىل : {يا 

كثريا لعلكم تفلحون واأطيعوا اهلل ور�سوله وال تنازعوا فتف�سلوا وتذهب ريحكم} االأنفال 45. 
تكونوا . 3 {وال   : تعاىل  قال  والفخر.  البطر  وجه  على  للقتال  واخلروج  والرياء،  الغرور 

كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء النا�ص وي�سدون عن �سبيل اهلل} االأنفال 47.

وانطالقا مما �سبق، فاإن و�سع خطة ا�سرتاتيجية لرفع الظلم الواقع على اأهل ال�سام يتطلب 
لتمكني دين اهلل يف  ا�سرتاتيجية  اأما و�سع خطة  لذلك،  ومبادرات  وم�ساريع  بقانون خا�ص  العمل 

اأر�ص ال�سام، فيتطلب العمل بقوانني اأخرى اإ�سافية، ولذلك م�ساريع ومبادرات زائدة.
نتائج  يجعل  ال�سامية  امل�ساريع  من  جملة  على  االإلهية  القوانني  تطبيق  يف  احلا�سل  واخللط 

تخبطها وا�سحة، على االأقل يف املنظور احلايل مامل تتغري املعطيات، اأو "املدخالت" مبعنى اآخر.
 وكما اأن ال�سنن والقوانني االإلهية تت�سابك وتتداخل، فهي ال تعمل منفردة، فكذلك امل�ساريع 

اال�سرتاتيجية ميكن اأن تتداخل وتت�سابك، لكننا لغر�ص التو�سيح اأفرزناها على هذا النحو...
االأ�سرع  الظلم، وهو  االأمة على م�سروعني متوازيني: م�سروع رفع  اأن يعمل قادة  وعليه ميكن 
واالأقرب، واالأي�سر مناولة، وم�سروع التمكني، وهو االأطول زمنا واالأعمق اأثرا يف احل�سارة الب�سرية. 

وال ينبغي اأن نخلط بينهما فنطلب الثاين بقانون االأول، اأو نطلب االأول دون حتقيق متطلباته.
 امل�سروع االأول يعطي م�ساحة وا�سعة للمقبول امل�سرتك لكل من يتمركز حول الهدف املحوري 
وي�سعى لرفع الظلم، حتى لو كان من غري امل�سلمني، كمثل حلف الف�سول، وامل�سروع الثاين يعتني 
ببناء النخب القيادية التي تقوم على االإميان العميق، وعلى منظومة االأخالق االإميانية، مت�سلحة 
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يف جمموعها بجوانب القوة الروحية والنف�سية واملادية والتقنية، مع اإيجاد عوامل ا�ستمرار وحدة 
�سفها وات�ساع رقعتها، ما يوؤهلها لقيادة م�سروع التمكني. 

م�ضروع رفع الظلم يتطلب القدر الإن�ضاين امل�ضرتك لرفعه:
بلورة الفكرة املحورية التي تدور حول رفع الظلم.. 1
التجمع " التع�سب" عليها بجمع ال�سف ووحدة الكلمة.. 2
قيادة واعية موجهة.. 3
االإعداد املادي. . 4

وم�ضروع التمكني يتطلب، اإ�ضافة ملا �ضبق:
االإميان ال�سادق باهلل، وخلو ال�سف القيادي من املنافقني.. 1
القيام ن�سرة للدين، والإقامة الدين و�سعائره.. 2
ال�سرب ، وامل�سابرة واملرابطة. . 3
اجلهاد امل�ستمر لتحقيق التمكني، وحلمايته واأهله.. 4
تقوى اهلل واالإخال�ص له، و التخل�ص من اأي ق�سد للدنيا.. 5

ال�ضرتاتيجيات  اقرتاح  ميكننا  املدافعة،  لقانون  وتطبيقا  ال�ضببية،  قانون  من  وانطالقا 
التالية لتحقيق رفع الظلم على وجه التقريب: 

اآخذا بالرخ�ص املمكنة يف زمن . 1 و�سع م�سروع جامع، هادفا اإىل رفع الظلم واأدواته واآلياته، 
اال�ست�سعاف.

وعدم . 2 واملدين،  والع�سكري  ال�سيا�سي  املحور  على  والكلمة،  ال�سف  جتمع  مبادرات  اإطالق 
التوقف عن هذه املبادرات مهما تعرثت.

الو�سول باآليات ت�ساور وانتخاب واعية اإىل قيادة مركزية، تتمثل يف موؤ�س�سة اأو جمل�ص ي�سم . 3
اأهل العلم والدراية يف كافة املحاور.

االإعداد املادي ملقاومة الظلم، ويت�سمن: . 4
• تطوير اخلطاب االإعالمي لتو�سعة قاعدة امل�ساركني يف هذا امل�سروع اجلامع، ولرد عادية 	

الهجمات االإعالمية.
• التاأهيل والتدريب الع�سكري النخبوي.	
• الت�سنيع واالإنتاج املادي والتقني بكل اأ�سكاله.	
• التطوير االإداري والتقني لبناء عمل موؤ�س�سي.	
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وميكننا اقرتاح ال�ضرتاتيجيات التالية لتحقيق م�ضروع التمكني، اإ�ضافة جلميع ما �ضبق:
املت�سلح . 1 اجلديد  اجليل  ت�سكل  التي  املناهج  واإعداد  واملعاهد،  املدار�ص  اإن�ساء  يف  التو�سع 

ذلك  وتنظيم  والتفريط،  االإفراط  بني  و�سطا  ال�سامية،  باالأخالق  املتخلق  العميق،  باالإميان 
بطرق مركزية وغري مركزية لت�سهيل العلوم على فئات املجتمع كلها.

عمل امل�سروعات الرتبوية املختلفة، التي تبني موؤ�س�سات الثورة على االأ�س�ص الفكرية واالأخالقية . 2
االإ�سالمية ال�سحيحة.

االهتمام بالعمل التنظيمي واالأمني الذي يحمي ال�سف من االخرتاق، واحلذر من االنتهازيني.. 3
تدعو احلاجة . 4 التي  للتخ�س�سات  واملميزين  املوهوبني  وانتداب  املتخ�س�سة،  الكوادر  تطوير 

لها، وعمل برامج لبناء القيادات.
بناء املوؤ�س�سة الع�سكرية وفق اأعلى املوا�سفات العلمية املتاحة، ماديا ومعنويا.. 5
حترير املوؤ�س�سة الق�سائية، وتفعيل الرقابة عليها، ون�سر العدل �سوا�سية بني جميع النا�ص بغ�ص . 6

النظر عن اأي عوامل اأخرى.
الر�سايل . 7 بالهم  الكوادر  كافة  وتذكر  القلوب،  ترقق  التي  واملواعظ  االإميانية  الربامج  تقدمي 

الذي يحملونه، وباأهمية ال�سرب عليه، وف�سل ذلك، حتى ال ي�ستطيلوا الطريق.

هذه ا�سرتاتيجيات ومبادرات طويلة االأمد، لكن هذا هو الطريق ال�سحيح، وهذا هو تطبيق 
القانون االإلهي، وما عداه هو اعت�ساف ال يو�سل اإىل متكني وال ا�ستخالف.

ومن  يبخل  من  فمنكم  اهلل  �سبيل  لتنفقوا يف  تدعون  هوؤالء  يقول: {هااأنتم  اإذ  اهلل  و�سدق   
يبخل فاإمنا يبخل عن نف�سه واهلل الغني واأنتم الفقراء واإن تتولوا ي�ستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا 

اأمثالكم} حممد 38.
ويقول: {فاأما الزبد فيذهب جفاء، واأما ما ينفع النا�ص فيمكث يف االأر�ص، كذلك ي�سرب اهلل 

االأمثال} الرعد 17.
واآله  نبينا حممد  وال�سيطان. و�سلى اهلل على  نف�سي  اأخطاأت فمن  واإن  اأ�سبت فمن اهلل،  اإن 

و�سحبه.
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الـخـامتة والـتو�سيـــات

علينا اأنخْ نفقه �ُسنَنَ اهلل يف الدعوات والدول واالأمم ، وهي د�ساترٌي ثابتٌة يف حركة املجتمعات 
�سعودا  و�سعفها  لقوتها  البياين  املنحنى  حتديد  ميكن  وعليها  والدول  احل�سارات  وقيام  وزوال 
و�سقوطا، مما يزودنا بثوابت يف اجناز ثورتنا فالأطار ال�سننني مهم للغاية يف التعامل مع االأحداث 

التي تغيري جمرى التاريخ. 
ـنَنُ �ُسـنَنٌ ثابتٌة ال جُتامل نبّيـًا مر�ساًل وال ولّيـًا مقّربًا، وهي تفعل فعلها باملجتمعات كما   وهذه ال�سُّ

تفعل قوانني الفيزياء والكيمياء فعلها يف املادة، 
، فهذه ال�سنن ال ينبغي التعويل على  َرُق لَنِبيٍّ اأو ويلٍّ نَنِ الكونّيـة التي رمبا ُتخخْ وهي تختلف عن ال�سُّ

خرقها اأو التعلق بتخلفها.
واجلهل بهذه الد�ساتري يجعلنا نقف متخبطني، ت�ستتنا احلرية اأمام االأحداث التي تقع قدرا 
على ما حددته حكمة اهلل تعاىل بني مقدمات هذه ال�سنن ونتيجتها احلتمية، لذلك كان لزامًا علينا 
اأن نبذل املزيد من اجلهود يف درا�سة هذه ال�سنن لن�سل بها اإىل درجة قريبة من القطعية، ولت�سبح 
اأحكام  اإعطاء  يف  املجازفة  قبل  الواقع  على  واالإ�سقاط  اال�ستفادة  معها  يح�سن  متكاملة  منظومة 

قطعية ملجرد اإحاطة جزئية بهذه ال�سنن. 
فمعرفة ال�سنن التي توؤدي حلدوث الظواهر �سواء كانت مادية اأو اإن�سانية، يفيدنا يف التحكم 
ت�سخريها  على  قادرين  ويجعلنا  حدوثها،  وموانع  واأحكامها  �سروطها  مبعرفة  الظواهر،  بهذه 
ل�ساحلنا واال�ستفادة منها وتوظيفها يف ت�سريف �سوؤون حياتنا، مما يي�سر لنا مهمة اال�ستخالف 
يف االأر�ص وبناء احل�سارة اال�سالمية فميزة احل�سارات احلديثة هي القدرة على اال�ست�سعار على 
يف  والبحث  �سقوطها  لتدارك  فر�سة  يعطي  مما  اال�ستفحال  قبل  فنائها  وا�سباب  اخللل  موا�سع 

و�سائل عالجها.
• تزويرها، 	 اأو  املعلومات  �سح  عند  ال�سحيح  الفهم  من  متكننا  الربانية  ال�سنن  معرفة 

خ�سو�سا مع الفقر املدقع لدينا مبراكز البحث والدرا�سات اال�سرتاتيجية، كما ت�ساعدنا 
على ك�سف زيف االأخبار وت�ساعدنا على فهم الواقع وحتليله والتنبوؤ مب�سار االأحداث، االأمر 
الذي يدعونا اإىل اتخاذ التدابري االحرتازية وجتنب االإ�سكاالت احل�سارية قبل الو�سول 
اإليها، ولو توفر لدينا العمل البحثي اال�سرتاتيجي مع هذا االإطار ال�سنني فاإن خيارتنا 
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وقراراتنا �ستقرتب كثري ًا اإىل القطعية الإنها �ست�سهم يف تكوين الت�سور ال�سحيح لدينا 
واحلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره وتع�سمنا من املجازفة باإطالق االحكام الظنية.       

• من خالل ال�سنن االإلهية نفهم التاريخ، ونف�سر اأحداثه تف�سريا �سرعيا �سليما ينفعنا يف 	
تقييم حا�سرنا وا�ست�سراف م�ستقبلنا؛ ولالأ�سف كثري من امل�سلمني اليوم ال ميلكون القدرة 
على ربط النتائج باالأ�سباب، وك�سف اللثام عن حقيقة ال�سنن بل قد يده�سهم الواقع دون 
اأو موؤملة . والنكتفي يف  اأحداث، قد تكون �سعيدة  تف�سري حقيقي ملا �سيكون يف الغد من 
درا�ستنا لل�سنن توظيفها يف اجلانب اال�ست�سرايف للم�ستقبل بل يف احلر�ص على عدم خلق 

حالة من الت�سادمية االنتحارية معها. 
• يجب علينا اأن نقوم بالفرائ�ص املغيبة من اال�ستنباط واالعتبار من اأحوال االمم ال�سالفة 	

خ�سو�سا ما يق�سه علينا القراآن الكرمي، فهي املادة الغزيرة التي ترثي معرفتنا بال�سنن 
من  الب�سائر  فاأ�سحاب  ونتائجها،  مبقدماتها  تتكرر  التي  التجارب  تلك  على  بالوقف 
اأهل العلم يعرفون عوامل البناء واالأمن واال�ستقرار وال�سحة والرفاهية، وعوامل الهدم 

واخلوف واجلوع واملر�ص، ولكن: 
• ال�سنن الربانية يف اخللق هي لغة الكون ونحن يف حاجة اإىل معرفتها كيال ن�سادمها وكي 	

يتطلب منا حماولة حتويل  االأمر  اأحداث احلياة مبنطقية ومو�سوعية وهذا  نتعامل مع 
هذه ال�سنن اإىل معادلة رقمية قابلة للقيا�ص التقريبي الن هذه ال�سنن يف اأغلبها تنطلق 

من مقدمة هي ظواهر اجتماعية ميكن ر�سدها.
• اأن نكون و�سطا بني االإفراط والتفريط يف التعامل مع ال�سنن، فال نتجاهلها من 	 ينبغي 

�سديدين من جهة  وتدقيق  بعد متحي�ص  اإال  معينة  بانطباقها يف حالة  وال جنزم  جهة 
اأخرى.

• هناك �سعوبة ن�سبية يف تنزيل �سنة على حالة معينة- اأي اأن جنزم بحدوث اأمر لتحقق 	
يف  ال�سنن  ن�ستخدم  اأن  اأي�سا،  جدا  مفيد  وهو  بكثري،  االأي�سر  لكن  ومقدماته-  اأ�سبابه 
النفي، اأي جنزم با�ستحالة وقوع اأمر لتخلف اأ�سبابه ومقدماته. فمن الع�سري اأن جنزم 
ن�ستوف  مل  اأننا  جنزم  اأن  االأ�سهل  من  ولكن  فلننتظره،  الن�سر  اأ�سباب  ا�ستكمال  اأننا 

�سرائط الن�سر فال ينبغي اأن نتوقعه.
واحلمد هلل رب العاملني..






