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  مقدمة
  

 رب العاملني، احلمد هللا الواحد األحد، الفرد الـصمد،          احلمد هللا 
الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد، والصالة والسالم على النيب              
األكرم، الذي جاء برسالة التوحيد إىل أمته، وعلى صحبه الكـرام، وآلـه             

  .األطهار ومن تبعهم بإحسان إىل يوم يقوم الناس
وحده ال شريك له، وأشـهد أن حممـداً         أشهد أن ال إله إال اهللا         

  .عبده ورسوله
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ وبعد،،،

فواقع املسلمني اليوم نزل إىل الـدرك األسـفل مـن التمـزق               
والتشرذم، وحل حمل التسامح، وتقطعت األواصر، فلم تعد هناك وشـائج           

 يلـتقط   تربط بني طوائف املسلمني وشعوم، بل أصبح غاية أحـدهم أن          
اخلالف من هنا وهناك ليبثه عرب وسائل اإلعالم املتاحة؛ وما أكثرها يف هذا             
الزمن، لتتقد نار الفتنة ويهيج أوارهـا ويـضطرم لظاهـا، واهللا تعـاىل              

والفتنة أكـرب مـن   (: ويقول جل ثناؤه١ )والفتنة أشد من القتل  (:يقول

ا بنو جلدم يف    وقد تنـزل القارعة بطائفة من املسلمني فيفرح        ٢ )القتل
                                                           

  ١٩١البقرة  ١
  ٢١٧البقرة  ٢
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حني تبكي عدوهم، ويشمت م إخوام ويغيثهم أعداؤهم، وهذا من بالء           
الزمان وذهاب الريح والرضا باحلقري، مل نعد أمة وسطاً كمـا أرادهـا اهللا         

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون         (: تعاىل

  .٣ )الرسول عليكم شهيداً
 يكن وليد الـساعة، وال كلـه نتيجـة          واحلق أن هذا األمر مل      

 ضـارب يف القـدم،      ٤املؤامرات اخلارجية، فهذا الواقع الذي وصلنا إليـه       
 الفتنة اليت حدثت بني املسلمني يف       -وال ريب –متشعب يف املراجع، وأصله     

الصدر األول بعد العهد النبوي والراشدي، وليس لنا أن حناكم التـأريخ،            
 تطبق فيه، بل سيكتوي بنار شدا واقعنـا         فاألحكام اليت ستصدر عليه لن    

املرير، وسيزداد األمر سوًء والرمضاء هليباً والعطش سعاراً، وإمنا علينـا أن            
نطوي تلك الصفحات املؤملة، ونقيل عثرتنا باألخذ من علمهم وأقـواهلم           

  .وآرائهم اليت ختدم الدين يف عقيدته وفكره وشريعته
                                                           

  ١٤٣البقرة  ٣
 هذا ما هو طاف على السطح، وال يتناىف مـع الـدعوات املوجـودة إىل الوحـدة                  ٤

لى هذا املـدخل    اإلسالمية، فهي أصبحت من القلة حبيث ال تكاد ترى، وأنا آسف ع           
الذي قد جيعلين يف عداد املتشائمني، فتصرفات املسلمني احلاضرة تزرع عدم التفاؤل يف             
القلوب، ومع هذا فستجد يف ثنايا البحث ما يعاجل املوضوع، وستجد مـا يـدعو إىل                

  .التفاؤل أيضاً إن شاء اهللا 
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ن احلركة الفاعلة لإلسالم بقرآنه     لقد نزلنا من جراء هذه الفتنة م        
العظيم وسنته املطهرة إىل اجلدل والنقاش احلاد والردود املتكررة اليت ال تغين            
وال تسمن من جوع؛ بل هي سراب بقيعة حيسبه الظمآن ماًء حىت إذا جاءه              

  .مل جيده شيئاً
مـا عـدا    -وأصبح الفكر اإلسالمي يتململ طيلة قرون عديدة          

 يبحث عن   -ناً أو مكاناً جديرة بالفخر واالستفادة منها      مواقف حمدودة زما  
حل ألزمته هذه، حىت جاء عصر الصحوة اإلسالمية وبدأت مراجعة مـا            
كتب على مجيع املستويات، وخرج لنا علماء أفذاذ ومفكـرون أقطـاب            
بكتابات مستنرية وآراء سديدة وتشخيص دقيق للقضايا وحلـول ناجعـة           

هؤالء وإن كان جديداً يف ثوبـه مبتكـراً يف          ألمراض األمة، وما جاء به      
عرضه، إال أنه قدمي يف تأصيله، فهو منطق القرآن الكرمي منذ نزل به األمني              
جربيل عليه السالم على قلب األمني حممد عليه الصالة والـسالم، وهـو             

  . وصحابته الكرامεالتطبيق العملي الذي سار عليه الرسول 
نذ هبوط الوحي على رسـول      فخصائص اإلسالم موجودة فيه م      

 بل هي أقدم من ذلك، فهي موجودة كخصائص يف شرائع األنبياء  ε اهللا
  .السابقني، وإن كانت غري مكتملة لعدم اكتمال شرائعهم

وما قام به هؤالء العلماء واملفكرون هو صياغته يف قوالب علمية             
  .وقوانني واقعية واكتشاف جديد هلذه اخلصائص
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يف واقع الصحوة اإلسالمية وأعطاهـا دفعـة        أثّر هذا الكشف      
ناشطة حنو األمام، وكادت أن تؤدي الصحوة أطيـب مثراـا وتكـسو             
املسلمني أزهى حللها وهي الوحدة أو اجلامعة اإلسالمية، لوال أا وئـدت       
قبل ذلك من قبل مثريي الفتنة ومن حيب ركود املسلمني ويقـدم هـدايا              

لى حساب دينه وإخوانه وبين جلدته، فإنا هللا        جمانية ألعداء دين اهللا تعاىل ع     
  .وإنا إليه راجعون

فإليكم أتوجه أيها العلماء واملفكرون، وأمحلكـم تبعـة األمـة             
وصالح أمرها، وعليكم أنتم تقع املسؤولية يف بناء األمة واستثمار قوـا            
الشبابية يف اإلصالح والبناء والعمران اإلسالمي، وبوحدة كلمتكم وقـوة          

وصالبة رأيكم يف احلق وتساحمكم فيما بينكم تفوتون الفرصة على          صفكم  
  .أعداء الداخل واخلارج

ليس مثلي من يقول لكم هذا الكالم، فأين الثرى من الثريا؟ وأين              
الضريح من الضراح؟ ولكنها خلجات نفس حتب اخلري هلذه األمة وتود أن            

 العامل وتقوده،   ترى األمة أمة واحدة، وكلمتها على عدوها ظاهرة، تصنع        

وإنك لعلى خلـق  (وتضخ فيه األخالق العظيمة، أخالق اإلسالم والرسالة      

  .٥) عظيم
وعندما رشحت هلذه املهمة من قبل مؤسسيت كنت متهيباً األمر،            

فهذا أمر قد تصدى له عباقرة األمة وأفذاذها، ولكن ما شـرح صـدري              
                                                           

  ٤القلم  ٥
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المية، وثانياً؛ رغـبيت   حمبيت للوحدة اإلس  -أوالً–للموافقة على الكتابة، هو     
يف التعلم من أعالم أجالء وعلماء فضالء وعاملني نبهاء، فاحلمـد هللا أوالً             

  ٦وآخراً
فرجائي إن كان هناك ما ينبغي التنبيه عليـه يف هـذا البحـث                

املتواضع أن تنبهوين عليه، وتعلموين صوابه من خطئه وصحيحه من سقيمه           
  .إال طالب علم صغريولكن باليت هي أحسن، فليس بني أيديكم 

  .واهللا املوفق ملا حيب ويرضى
  
  

            
  

                                                           
قريب بني املذاهب اإلسالمية     هذا املوضوع قدم ضمن البحوث املشاركة يف مؤمتر الت         ٦

  .م ١٩٩٨ يوليو عام ١٢-١٠باجلمهورية اإليرانية يف طهران يف الفترة الواقعة بني 
وهذا البحث قدم مشاركة من مكتب اإلفتاء وهو أحد البحثني املـشارك             

مبارك اهلامشي من جامعة السلطان قابوس، وكانـت        / ما، واآلخر حبث الدكتور   
رأسه مساحة العالمة املفيت العام للسلطنة الشيخ أمحد بـن          مشاركة السلطنة بوفد ي   

  .محد اخلليلي
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  اإلسالم مدارس وليس فرقاً
  

سأكتب عن الواقعية كخاصية من خصائص اإلسالم العامة يف         
خدمة الوحدة اإلسالمية، وقبل الولوج يف هذا املوضوع، أريد أن أبـني            

قاً، لكل مدرسة   بأن علينا أن نعترب املذاهب اإلسالمية مدارس وليست فر        
أساليبها وطرائقها ومناهجها، كلها تستقي من مصدر واحد وتصب يف          
غاية واحدة، مصدرها الكتاب والسنة واإلمجاع، وغايتها رضـوان اهللا          

  .تعاىل والسعادة يف الدنيا والعقىب
واألساليب والطرائق ختتلف من مدرسة إىل أخـرى بـاختالف            

ي تداخلت فيـه جمريـات احليـاة        ظروفها وحاجتها، ويف هذا العصر الذ     
وتشابكت مصاحل الناس، علينا أن نستفيد من املدارس مجيعها، وحناول أن           

 احترام رموز   -أيضاً–ننقل اخلربات من مدرسة إىل أخرى، والواجب علينا         
كل مدرسة، وال نستنكف من أن نأخذ احلق من أي رمز كـان، فـاحلق               

ينا أن ننتصر للدليل ال للرجال،      ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أوىل ا، وعل       
فحصت األديان ظهراً وبطناً، فلـم      : (٧يقول العالمة أبو احلسن البسيوي    

                                                           
هو العالمة اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن علي البسيوي العماين رضي اهللا عنـه                 ٧

نسبة إىل بسيا من أعمال والية بهال، تلميذ العالمة الكبري اإلمام أيب حممد ابـن بركـة             
حلسن عالمة أصويل جمتهد من أقطاب املذهب اإلباضي،        البهلوي رضي اهللا عنه، وأبو ا     
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أجد ديناً أصفى من ديننا، ولو علمنا غريه خرياً منه ملا مسحنـا جلهـنم               
  .٨)بأنفسنا، فعلينا يف عصرنا هذا وبعد زماننا أن نعتصم حببل اهللا

يديه إن كان يف تركه جناته، كما       فاملؤمن ال يضره أن يترك ما يف          
أن عليه أن يعرض ما عنده على اآلخرين حىت يستفيدوا منه، فالعلم ملـك              

  .للجميع
من هذا املنطلق، فمن واجيب حنو إخويت املسلمني أن أعرفهم مبـا            

، كما إن من واجبهم أن يعرفوين مبا عليه مدارسهم،          ٩عليه مدرسة اإلباضية  
 أن نستمـسك    -مجيعـاً –وما أكثرها، وعلينـا   لنلتقي حول مواطن اللقاء     

، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه من الفـروع، والفـروع            ١٠باألصول
                                                                                                            

له العديد من املؤلفات، أمهها جامع أيب احلسن البسيوي، وهو من علماء القرن الرابـع               
  .اهلجري 

  
، ط وزارة التـراث  ١٦٩، سامل بن محد احلـارثي، ص   العقود الفضية في أصول اإلباضية        ٨

  .القومي والثقافة، سلطنة عمان
هنا ويف غريها من الكتابات، األلقاب املذهبية للداللة على املدارس ليس           حنن نستخدم    ٩

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد اهللا         (: أكثر، من باب قوله تعاىل    
  ).١٣احلجرات .()أتقاكم إن اهللا عليم خبري

سنة، أصول مصادر الشريعة اإلسالمية؛ ومها الكتاب وال      :  املقصود هنا باألصول هي    ١٠
االجتهادات واآلراء احلاصلة من العلماء واتهدين، وأنـتم تـرون أن           : والفروع هي 

الكتاب والسنة عاصمان من اخلروج عن امللة اإلسالمية عند األخذ ما، ويف االحنراف             
  .عنهما قطع عذر املنحرف، أما قضايا الرأي فال تفسيق وال تبديع وال تضليل فيها
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ولكنها كانت رمحة   " عهد الصحابة "خمتلف فيها من العهد األول لإلسالم       
  .والعياذ باهللا ! يف ذلك العهد، فألي شيء ندعها تكون نقمة علينا؟

 علمية قال ا العالمة علي حيـىي        وهنا أريد أن أفصح عن نظرية       
 وإين أدعو املسلمني مجيعـاً      "املعرفة والتعارف واالعتراف  "وهي  ١١معمر

وأنا على يقني يف نفسي أن      : (لألخذ ا، ولندع العالمة معمر يتكلم عنها      
املذهبية يف األمة اإلسالمية؛ ال تتحطم بالقوة؛ وال تتحطم باحلجـة؛ وال            

الوسائل ال تزيدها إال شدة يف التعصب وقوة        تتحطم بالقانون، فإن هذه     
  .يف رد الفعل، وإمنا تتحطم املذهبية باملعرفة والتعارف واالعتراف

يفهم كل واحد ما يتمسك به اآلخـرون، وملـاذا          : فباملعرفة
  .يتمسكون به ؟

  .يشتركون يف السلوك واألداء اجلماعي للعبادات: وبالتعارف
                                                                                                            

  
م، تلقـى العلـم     ١٩١٩ر من مواليد مدينة نالوت بليبيا سنة         الشيخ علي حيىي معم    ١١

، ودرس يف  )اجلزائـر (مبسقط رأسه، مث يف جزيرة جربة التونسية، فمعهد احلياة بالقرارة           
م، كان نشيطاً يف احلقل الـديين       ١٩٤٥جربة ومعهد احلياة، ورجع إىل بلده ليبيا سنة         

 يف الـصحف واـالت يف هـذه         واألديب واالجتماعي والتأرخيي، له مقاالت عديدة     
ااالت، باإلضافة إىل ذلك أغىن املكتبة اإلسالمية بالعديد من املؤلفات اليت تزيد عـن              

  .م١٩٨٠–هـ ١٤٠٠مؤلفاً، تويف رمحه اهللا تعاىل عام ) ١٧(
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مسلك اآلخـر برضـى،     يتقبل كل واحد منهم     : وباالعتراف
  ".اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ"ويعطيه مثل احلق الذي يعطيه لنفسه 

ويف ظل األخوة والسماح تغيب التحديات، وجتـد القلـوب          
نفسها حتاول أن تصحح عقيدا وعملها باألصل الثابـت يف الكتـاب            

  .والسنة، غري خائفة أن يقال عنها تركت مذهباً أو اعتقدت مذهباً
ل إىل هذه الدرجة حىت يعترف اليوم أتباع جابر وأيب          ولن نص   

حنيفة ومالك والشافعي وزيد وجعفر وأمحد وغريهـم ممـن يقلـدهم             
الناس؛ أن أئمتهم أيضاً يقفون يف صعيد واحد ال مزية ألحـدهم علـى              

  .١٢)اآلخرين إال مبقدار ما قدم من عمل خالص هللا
  :لنظرية بقوله على هذه ا١٣ويعلق الشيخ حممد بن ناصر بو حجام  
هلذا يرى الشيخ علي أن املعرفة اليت تتوفر للمسلمني عـن           (   

كل مذهب، والتعارف الذي يتم بني معتنقي املذاهب، واالعتراف الذي          
يكون شعار كل فرد يف كل املذاهب، كل ذلك يشعر اجلميـع أـم              
يسريون يف خط واحد، ويهدفون إىل غاية واحدة، وهي خدمة اإلسالم           

مة اهللا، وبالتايل يؤمنون بضرورة الترفع عن سفاسف األمـور،          ورفع كل 
                                                           

رق اإلسالمية        ١٢ ين الف  وزارة التراث القومي      ، ط ٦-٥ ، ص ١ ، علي حيىي معمر، ج    اإلباضية ب
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦لطنة عمان، والثقافة بس

الشيخ حممد ناصر بو حجام، كاتب وباحث جزائري، من وادي ميزاب بـاجلزائر،              ١٣
  .تتسم مؤلفاته ومقاالته بالدعوة إىل الوحدة اإلسالمية، ما زال يعيش



 ١٤

  

وعدم البقاء يف دائرة األمور اهلامشية، واالرتفاع إىل مـستوى عظمـة            
  .١٤)الرسالة

اعتقد أن هذه النظرية املوضوعية كفيلة أن تصلح من شأن الواقع             
، وترتقي به إىل األحسن، هذه النظرية قال ا أحد علماء املذهب اإلباضي           

وإذا نظرنا إىل املذاهب اإلسالمية األخرى سنجد مثل ذلك أيضاً، فإن جمال            
  .االلتقاء واسع، وهو قريب املنال ملن أراده، داين الثمرة ملن استطابه

ومن احلديث عن الواقع املر واألمل احللو الذي ننشده أدخل إىل             
لجوانـب  احلديث عن الواقعية وعن الواقع الرتباطهما الوثيق، متعرضـاً ل         

الكفيلة بتقارب املسلمني كخطوة متينة حنو الوحدة اإلسالمية، رابطاً كـل      
ذلك بواقعية اإلسالم، وسأعطي من التطبيقات اإلباضية أمثلة يف تـصحيح           
مسرية األمة جتاه الوحدة اإلسالمية، منتظراً من أساتذيت الباحثني والعلمـاء           

س أن خطـوة االلتقـاء      األجالء أن يقدموا ما يوجد يف مدارسهم، وال نن        
ستكون واحدة، وإمنا حتتاج إىل تنظيم لتلتقي يف نقطة األخوة اإلسـالمية            

  .واالحتاد اإلمياين
                                                           

دة المسلمين          ١٤ ، ط ٢٥-٢٤ ، حممد ناصر بو حجام، ص الشيخ علي يحيى معمر والدعوة إلى وح
  .شر والتوزيع، السيب، سلطنة عمانمكتبة الضامري للن



 ١٥

  



 ١٦

  

  الصحوة كانت البداية
  

ملا هبت رياح الصحوة املباركة حمملة ببشائر اخلري علـى األمـة            
اإلسالمية طفق أبناؤها الغيورون يبحثون عن بواعث النهضة يف دينـهم،           

ن عن عوامل احلركة الفاعلة يف مسريم اإلسالمية الطويلة، كما أم           وينقبو
أخذوا ينقدون الدخيل على النصوص الشرعية من كالم الناس نقداً بنـاءاً            

  .فيستفيدون من الصاحل ويتركون غريه بدون جتريح لعامل أو فقيه
وقد أصاب املسلمون املفصل عندما ارتفعوا بعقيـدة اإلسـالم            

اجلدل العقيم إىل اكتناه أسرارمها اليت حترك النفوس اخلامـدة          وشريعته من   
  .وتوقظ اهلمم اخلاملة وحترر العقول اجلامدة

وقد ذكر املفكرون اإلسالميون جمموعة من اخلـصائص العامـة            
لإلسالم، وهذه اخلصائص هي اليت تفرد اإلسالم ا منهجاً للحياة عن سائر            

ملناهج بعلو خاصيته اإلهلية الـسماوية،      املناهج، فهو منهج يعلو على سائر ا      
وبط هي عنه بوطها إىل الوضعية األرضية، وهذه اخلصائص هـي الـيت    

  .أعطت اإلسالم بقاءه واستمراره وصالحه لكل زمان ومكان
مل يكن قد بوِبت هذه اخلصائص قبل عصر الصحوة اإلسالمية،            

ن؛ هـي ليـست     ولكنها كانت موجودة ومستقرة يف املنهج اإلهلي، فـإذ        
إضافة إىل املنهج اإلسالمي وال تطور يف مفرداته، فاإلسالم قـد اكتمـل             



 ١٧

  

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم        (باكتمال الرسالة احملمدية    

  .)15نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
هذه اخلصائص إمنا هي اكتشاف وتنظيم وتنسيق وطرح جديد،           

     م املعاصرة، وقد وعى التربويون فائدة      استفاد منها املسلمون يف مسري حيا
هذه اخلصائص يف النمو الفكري السليم لدى األجيال اإلسالمية، فأدخلوها          
يف مناهجهم فأتت مثار اخلري وأينعت النشاط واحلركة واملودة والثقة بـني            
املسلمني، والوعي ذه األمهية تعدى احلركات واملدارس اإلسالمية اخلاصة         

الصحوة مباشرة إىل املدارس الرمسية، وكانت هذه خطوة        اليت تعىن بشؤون    
مباركة يف التصحيح والتجديد اإلسالمي، وأذكر من ذلك املناهج الدراسية          
يف بلدي سلطنة عمان، فقد قررت يف املناهج الدراسية للمرحلة الثانويـة            

، ويف كتاب العقيدة مبعهد القضاء الـشرعي        ١٦العامة مبادة التربية اإلسالمية   
  .١٧وعظ واإلرشادوال

واحلقيقة أن هذا االنتشار املنهجي لتدريس خصائص اإلسالم أمثر           
جيالً من الشباب مهه منفعة اإلسالم، منفتحاً على الفكر اإلسالمي الفاعل،           
رافضاً االنغالق يف دائرة اجلدل املذهيب، مما هيأ أرضية إسـالمية شـبابية             

                                                           
  .٣املائدة  ١٥
  .تتبع وزارة التربية والتعليم  ١٦
  ).سابقاً(يتبع وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية  ١٧



 ١٨

  

ستثمروا يف صاحل اإلسالم     ي -قادة وعلماءً -مشتركة، ليت أولياء األمور     
  .العام، ويفوتون ا الفرصة على دعاة املذهبية املنغلقة

كان شهيد اإلسالم سيد قطب هو الرائد األول يف الكتابة عـن              
 ومن كتب بعده إمنا نسج علـى منوالـه،          -فيما أعلم –خصائص اإلسالم   

ها على فروع   ولعله مل يزد شيئاً يف الفكرة، وإمنا ساق األمثلة العديدة وعمم          
اإلسالم املختلفة بعد أن خصصها سيد قطب يف التصوير اإلسالمي؛ وهـو           

  .األصل
 ١٨"خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتـه    "فبينما جند يف كتابه       

يذكر ما يتعلق بالفكر والعقيدة من خصائص وهـي الربانيـة والثبـات             
  .والشمول والتوازن واإلجيابية والواقعية والتوحيد

ر يوسف القرضاوي يعممها على العقيدة والـشريعة        جند الدكتو   
واألخالق وحنوها، ويأيت بأمثلة على كل ذلك، ومن اخلصائص اليت ذكرها           

 الربانيـة واإلنـسانية     ١٩"اخلصائص العامة لإلسالم  "القرضاوي يف كتابه    
  .والشمول والوسطية والواقعية والوضوح والتطور والثبات

                                                           
  .، سيد قطب، ط السابعة، دار الشروقخصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ١٨
ة، مؤسـسة الرسـالة،     ، الدكتور يوسف القرضاوي، ط الثامن     الخصائص العامة لإلسالم   ١٩

  .م١٩٩٣/ ه١٤١٤



 ١٩

  

يعمل هذه اخلصائص يف اجلانب     وجند الدكتور عبد الكرمي زيدان        
اإلهليـة،  : مخساً منـها  ٢٠"أصول الدعوة "الدعوي حيث يذكر يف كتابه      

  .والشمول، والعموم، واجلزاء األخروي، واملثالية، والواقعية
ويقتصر الشيخان أمحد بن سليمان الكندي وعاشور كـسكاس           

: ، وهـي  ٢١على ثالث خصائص مبا يتناسب مع طبيعة كتام املنـهجي         
  .ربانية والتوازن والواقعيةال

هذا التداخل والتعدد يف اخلصائص ال يعين التنافر والتناقض، بـل      
يعين وجود قواعد عامة للخصائص اإلسالمية ميكن أن يبىن عليها املنـاهج            
اإلسالمية املختلفة، فهي ضوابط واسعة اال، يربطها رابط واحد وهـو           

هذه اخلـصائص تتعـدد     (: طبإهلية املصدر، يقول رائدها األول سيد ق      
وتتوزع، ولكنها تتضام وتتجمع عند خاصية واحدة، هي اليت تنبثق منها           

  . خاصية الربانية…وترجع إليها سائر اخلصائص
إنه تصور رباين، جاء من عند اهللا بكـل خصائـصه وبكـل               

مقوماته، وتلقاه اإلنسان كامالً خبصائصه هذه ومقوماته، ال ليزيد عليـه           
                                                           

دعوة    ٢٠  ، الدكتور عبـد الكـرمي زيـدان، ط مكتبـة املنـار اإلسـالمية،                أصول ال
  .م١٩٨١/ ه١٤٠١

دة    ٢١ ، أمحد بن سليمان الكندي وعاشور بن يوسف كـسكاس، ط معهـد   ١ ج ،العقي
  .القضاء الشرعي والوعظ واإلرشاد



 ٢٠

  

اً، وال لينقص كذلك منه شيئاً، ولكن ليتكيـف هـو بـه          من عنده شيئ  
  .٢٢)وليطبق مقتضياته يف حياته

إذاً، فلماذا ال نكيف حياتنا مع املنهج الرباين؟ وملاذا ال نـستثمر              
  هذه اخلصائص يف صاحل الوحدة اإلسالمية وااللتقاء اإلسالمي؟

فكما صيغ التصور اإلسالمي بعقيدته وفكره ذه اخلـصائص،           
ك الشريعة والدعوة واملناهج، علينا أن نصوغ ا مقومات الوحـدة           وكذل

اإلسالمية، وأن نبحث يف ضوء هذه اخلصائص مـا يـؤدي إىل الوحـدة              
اإلسالمية من الكتاب العزيز والسنة املطهرة، وكـل مـا فيهـا داع إىل              

  .الوحدة، منفر من الفرقة

فرقـوا  واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال ت     (: يقول احلق جل وعال   
واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصـبحتم            
بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ليبني            

 ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون        ⎯اهللا لكم آياته لعلكم تدون    
ونوا كالذين  وال تك ⎯باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون

 ) تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم          
٢٣  

  :ويقول سبحانه  
                                                           

  .٤٠ ، صخصائص التصور اإلسالمي ٢٢
  .١٠٥-١٠٣ آل عمران ٢٣



 ٢١

  

وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكـم         (

  .٢٤)  واصربوا إن اهللا مع الصابرين
ويف كتاب اهللا تعاىل سبيل رتق الفتق ومجع الشمل يقول سبحانه             
  :وتعاىل

أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنـذرين        كان الناس   (

  .٢٥)وأنزل معهم الكتاب باحلـق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

  .٢٦))اجلماعة رمحة والفرقة عذاب((: ε وقال  
  .٢٧))يد اهللا مع اجلماعة((: وقال عليه الصالة والسالم  

: إن اهللا تعاىل يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ثالثـا         ((: ε وقال
ضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً             ير

  .٢٨))…وال تفرقوا 
                                                           

  .٤٦ األنفال  ٢٤
  .١٤ الشورى  ٢٥
شمل في      رواه عبداهللا يف زوائد املسند، والقضاعي عن النعمان بن بشري انظـر              ٢٦ جامع ال

اتم الرسل      حممد بن يوسف أطفيش، خرج األحاديث الدكتور عبـد الـرمحن            ،أحاديث خ
  .، ط مكتبة االستقامة، روي ، سلطنة عمان١٣١  ص٢ عمرية، ج

  .١٣١ ، ص٢  عن ابن عباس، جامع الشمل، جرواه الترمذي ٢٧
  .١٢٨ ، ص٢ ، ججامع الشمل رواه أمحد ومسلم عن أيب هريرة، ٢٨



 ٢٢

  

وبعد نظرنا يف اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة، ننظر يف كل            
مدرسة إسالمية روح التسامح والوحدة فنلتزمه، أما تلـك االختالفـات           

 منثـوراً كأـا مل      والدعايات املنفرة فلنذرها مع الرياح حىت تذهب هباءً       
  .تكن

  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  



 ٢٤

  

  خصائص اإلسالم العامة
  

اإلسالم كل متكامل ال ينقصه ما ينقص الفلسفات األرضـية،          

ما فرطنا يف الكتاب مـن      (: حيث مل يفرط يف شيء يقول سبحانه وتعاىل       

، فالعقيدة واضحة وميسرة ومؤثرة ال يوجد ـا غمـوض وال            ٢٩)شيء
ليس تسليم األعمى، بل تـسليم املـدرك        التواء، ختاطب العقل فيسلم هلا،      

الواعي لسالمتها وصحتها، والشريعة ناضجة راقية تستوعب مـستجدات         
األيام وتقلبات الدهر، والدليل على ذلك؛ ها حنن على مـشارف القـرن             
احلادي والعشرين امليالدي وقد قطع العلم واالختراع شـوطاً كـبرياً يف            

لكل معضلة والكشف عـن كـل       احلياة، وكان يف شريعة اإلسالم احلل       
مدهلمة، واحلكم الذي يعطي كل أمر موقعـه مـن األحكـام الفقهيـة              

  .٣٠اخلمسة
وتأيت خصائص اإلسالم لتيسر لنا الطريق حىت نسري على هـدى             

وبصرية، وال ميكن أن نطرح اإلسالم بديالً حضارياً للفلسفات األرضـية           
آلخر، فهذا إميان بـبعض     بدوا، وال ميكن أيضاً أن نعمل بعضها ونجمد ا        

  .الكتاب وكفر بآخره
                                                           

  .٣٨األنعام  ٢٩
  . وهي الواجب واملستحب واملباح واملكروه واحلرام٣٠



 ٢٥

  

وهذه املسميات اليت اصطلح عليها إمنا هي مسميات تقتـرب أن            
تكون اعتبارية؛ لتيسر لنا الفهم والتعامل مع املنهج الربـاين وفـق نظـرة              
منهجية حديثة، وإال فخصائص اإلسالم أعمق وأكرب وأوضح، وهناك جمال          

كثر نضجاً وأمشل اسـتيعاباً لواقعنـا       رحب للمفكرين أن يقدموا صيغة أ     
املعاصر، جيب أن ال جنمد عند املصطلحات، فما ضر الفكر اإلسـالمي إال   
عندما مجد يف قوالب صلبة من قشور املصطلحات اليت أخـذ املـسلمون             
يتراشقون ا يف فترات فتنهم وتشتتهم كمصطلح اإلميان والكفر والفـسق           

  .٣١وحنوها
هذه اخلصائص يف املستجدات الفكرية،     إن االستمرار يف إعمال       

وخاصة فيما خيدم الوحدة اإلسالمية هلو مطلب ضروري، وهـذا فيمـا            
  .أحسب ما تفطنت له هذه الندوة املباركة

ال ميكنين أن أستقصي كل اخلصائص العامة لإلسالم ويف مجيـع             
ااالت، فهذا حبث يطول وهو خارج عن طاقيت العلمية والزمنية، ولكـن            

أن أساس التقاء املسلمني هو العقيدة على وجه اخلصوص، فيجدر يب أن            مبا  
أستعرض بعض هذه اخلصائص من هذا املنطلق، وذلك حىت يتبني لنا أننـا             
لسنا على خالف يف هذا األمر، فقط كل ما حنتاجه هو اإلخالص هللا تعاىل              

                                                           
 لست ضد املصطلحات، بل يف نظري أن غياب املصطلحات يف هذا الزمن أزمة من               ٣١

 مجيع املناحي، وقد كتبت يف ذلك وألقيت دروساً فمن        أزمات الفكر أدت إىل املياعة يف     
شاء فلريجع إليها، ولكن ما أعنيه هنا اجلمود على تلك املصطلحات وجعلها ديناً مـن               

  .دون الكتاب والسنة، فنحن املسلمني انتقلنا من اإلفراط إىل التفريط



 ٢٦

  

رقـة  وصدق النية له تعاىل يف االجتاه حنو الوحدة والوئام مبتعدين عـن الف            
  .واخلصام

مث بعد االستعراض السريع هلذه اخلصائص أقف عنـد خاصـية             
الواقعية، فهي ألصق ما يكون بواقعنا، فلنبحث من خالهلا عن حـل هلـذا        

 عـن التقـاء     -غالباً-الواقع، ومن املعلوم أن الفرقة املذهبية هي ما حيول          
 املسلمني، وما ذلك إال بسبب اخلوف من ترك املذهب، ولكـن عنـدما            

نبحث داخل املذهب ما يقرب إىل الوحدة ورص الصف، جنـد اخلـوف             
يزول والعقدة تنحل عند أرباب وأتباع ذلك املذهب، فيقدمون مـصلحة           
اإلسالم على مصلحة املذهب، إن كان للمذهب مـصلحة ال توجـد يف             

  .اإلسالم، وال أظنها توجد يف مذهب سليم صحيح
ا عن عقائدهم اليت يعتقدون     ال يعين هذا أننا جنرب الناس أن يتخلو         

سالمتها؛ واليت ختتلف عندهم عن غريهم يف املذاهب األخرى، وإمنا نطلب           
أن ترتل هذه اخلالفات منـزلة الفروع، هذا إذا مل يوجد الدليل القطعـي             
على رجحان أحدمها، ويف حالة وجود الدليل القطعي فال بد لنا من تـرك              

  .ق الذي دل عليه الدليل الشرعيالتشبث مبا عليه اآلباء والتزام احل
لذلك سوف أدعم الواقعية، وعالج الواقع أيضاً، مبا ورد من آراء             

 حىت يتبني للناس   -كما قلت –وأقوال إجيابية يف هذا املوضوع عند اإلباضية        
أن هذا املذهب اإلباضي مستعد فكراً وعلماًء وأتباعاً للوحدة اإلسـالمية،           

  .دمي الزمانبل ويسعى إليها أقطابه من ق



 ٢٧

  

واآلن مع بيان موجز لبعض خصائص اإلسالم العامة مبا يسمح به             
  :الوقت هنا
 اخلاصية الـيت تـربط      -كما يذهب سيد قطب   –هي  : الربانية  

، ألن اهللا سبحانه وتعاىل طلب من املؤمنني أن يكونوا          ٣٢اخلصائص األخرى 

يت ونـسكي   قل إن صال  (:ربانيني يف حيام مجيعاً بدون استثناء قال تعاىل       
 ال شريك له وبذلك أمـرت وأنـا أول          ⎯وحمياي وممايت هللا رب العاملني    

  .٣٣)... قل أغري اهللا أبغي رباً وهو رب كل شيء⎯املسلمني
تعين أن مصدر التلقي هو من عند اهللا تعاىل وحـده،           : والربانية  

وال جيوز أن نستمد عقيدتنا من أي مصدر كان، بل إن رسل اهللا تعـاىل               
ة والسالم كانوا نقلة أمناء للوحي، مل يشرعوا للنـاس مـن            عليهم الصال 

 ⎯وما ينطق عن اهلوى(: يقول سبحانه وتعاىل-حاشاهم عن ذلك–هواهم 

 وما زال املصدر واحداً؛ والكل جممع عليـه         ٣٤) إن هو إال وحي يوحى      
وعندما يكون املصدر والتلقـي     !    وجمتمع حوله، ففيم اخللف بني املسلمني؟     

كون االختالف إال نتيجة إعمال الفكـر البـشري يف هـذه            واحداً فال ي  
النصوص، وحنن ال حنجر على اإلنسان التفكري يف ذلك، ولكنه بـدون أن             

                                                           
  .٤٠ ، صخصائص التصور اإلسالمي ٣٢
  .١٦٤-١٦٢ األنعام ٣٣
  .٤-٣النجم  ٣٤



 ٢٨

  

يقودنا إىل اخلالف املمزِّق للصف، وإمنا جيب أن يؤدي بنا إىل تنوع الفكر             
  .داخل اإلطار اإلسالمي الواحد

عاىل، فهو املنــزه    حبقيقته؛ أن ال معبود حبق إال اهللا ت       : التوحيد  

 وهو سبحانه وتعـاىل     ٣٥ )ليس كمثله شيء  (عن النقص واملشاة خللقه     
اخلالق الرازق املتكفل بأمر عباده، واملسلمون متفقون علـى تنــزيه اهللا            
تعاىل، ومن يشب توحيده بشائبة شرك فهو خارج عن ملة اإلسالم، حائد            

  .عن دائرة األمة، غري حمسوب عليها وال هلا
 التوحيد هو السياج الذي يربط األمة اإلسالمية، وهو الروح          إذاً؛  

  .الذي يغذي النفوس املؤمنة لاللتقاء على مائدة األخوة اإلميانية
األمة اإلسالمية جممعة على القضايا الثابتة اليت ال تتغري يف          : الثبات  

املنهج اإلسالمي، وهناك ثبات يف العقائد وحقيقـة األلوهيـة ومـصدر            
وثبات يف األخالق والقيم الفاضـلة، بـل وثبـات يف بعـض             التشريع،  

التشريعات العملية اليت يبىن عليها عنصر اإلنسانية الثابـت مثـل شـؤون      
  .الزواج واملرياث والطالق واحلدود والقصاص

وهذه خاصية َحفظت األمة برغم اختالفها الواقع من النشوز عن            
 ثابـت حـول حمـور       داخل إطار (دائرة اإلسالم، وكانت حركة األمة      

  .٣٦)ثابت
                                                           

  .١١الشورى  ٣٥
  .، والعبارة عبارة سيد قطب٧٢ ، صخصائص التصور اإلسالمي ٣٦



 ٢٩

  

 من أهم املقومات اليت تثري فينا احلماس جتاه         -الثباتأي  –وهو    
  .الوحدة اإلسالمية

خاطب اإلسالم اإلنسان باعتباره إنساناً، فلم يعتـربه        : اإلنسانية  
ملكاً ومل يعتربه شيطاناً رجيماً، واإلنسان مركب من عنصر مساوي وهـو            

وبني الروح واجلسد تتـوزع النـوازع   الروح وعنصر أرضي وهو اجلسد،    
كـل  ((اخلرية والشريرة، وجاء اإلسالم لرييب الفطرة اخلرية يف هذا الكائن           

 ، كما أنه جاء ليستل ضغينة الشر مبلقـاط          ٣٧))مولود يولد على الفطرة   

 إال  ⎯ إن اإلنسان لفي خسر⎯ والعصر ⎯بسم اهللا الرمحن الرحيم(اإلميان 

 ٣٨ )ات وتواصوا باحلق وتواصـوا بالـصرب      الذين آمنوا وعملوا الصاحل   
وهذه اآلية الكرمية تقرر صراحة أن اخلسران اإلنساين جيب أن يواجه مبعول            

  .اجلماعة املؤمنة املتواصية باحلق والصرب حىت يتحطم
والشريعة اإلسالمية أعطت اإلنسان جماالً ممتداً يف فعـل اخلـري             

الطاعات، وكـذلك مـن     حبسب قدرته ومهته، فهناك الفرائض والنوافل و      
خصائص بشرية اإلنسان االختالف النوعي والنـسيب يقـول اهللا تبـارك            

 إال  ⎯ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمـتلفني          (:وتعاىل
                                                           

  .١٢ ، صجامع الشمل رواه أبو يعلى والطرباين والبيهقي، ٣٧
  . العصر ٣٨



 ٣٠

  

يكاد هذا االختالف يسري إىل كل      ٣٩ )...من رحم ربك ولذلك خلقهم    
 شيء من نواحي اإلنسان، وخاصة عقله وفكره، كل ذلك حـىت ينمـو            

الكون ويعمر وفق سنن اهللا تعاىل الكونية والنصية، وهنا جيب أن تـسقط             
االختالفات املذهبية، أو باألحرى تسقط آثارها السيئة، ألننا لو أردنا أمـة            
يف قالب واحد فينبغي لنا أن نلغي خاصية اإلنسان منه؛ وهـذا ال ميكـن               

  .قطعاً
لها تصب  وهكذا لو تتبعنا بقية اخلصائص اإلسالمية سنجدها ك         

فيما يقرب املسلمني من بعضهم البعض، كالشمول والتوازن والوسـطية          
  .وحنوها… والوضوح واإلجيابية واملساواة والعموم

  .الواقعيةواآلن لنأيت إىل خاصية 
  
  
   

                                                           
  .١١٩-١١٨هود  ٣٩



 ٣١

  



 ٣٢

  

  تعريف الواقعية
  

  . يف األصل مذهب فلسفي تضاد املثاليةالواقعية؛
:  هي -لكبأبسط صورها الفلسفية وأوضحها كذ    – واملثالية

 وميتنع  -طبعاً يف حدود نوعه   –املثل األعلى الذي يتصف بكل كمال       
  .عليه النقص

هذا؛ وقد حاول صاحب اموعة الفلسفية أن يفرق بـني          
  :نوعني من املثال

مثايل؛ على كل ما ينسب إىل الفكرة، وبالتايل يوجد يف          : يقال: األول
  . يف الواقعالعقل مبا هو فكرة، أي يوجد يف الذهن وال يوجد 

مثايل؛ مبعىن كامل وتام، فاملثال هو ما حيقـق كمـال           : يقال: والثاين
  . ٤٠النوع الذي يندرج فيه ويعرب عنه باملثل األعلى

ولكن عند استقراء نظريات الفالسفة وكتابـام يف هـذا            
املوضوع يذوب هذا الفارق وال يكاد يكون له وجود، حيث إن املثل            

 يف الواقع، وأقصى ما يراد منه هو    -عندهم– األعلى نفسه ال وجود له    
  .حماولة وصول الواقع أو مفرداته إىل ذلك املثال

                                                           
سفة     ٤٠ ، ط املؤسـسة العربيـة   "املثالية"، الدكتور عبد الرمحن بدوي، مادة  موسوعة الفل

  .م١٩٨٤للدراسات والنشر، الطبعة األوىل، 



 ٣٣

  

ولذلك عندما ناقشوا الغيبيات اضـطربت أفهـامهم أميـا            
اضطراب، وال يستطيع املرء أن يقف منهم على قول، وهذا خيـالف            
العقيدة اإلسالمية اليت تؤمن بالغيب الذي أتت به النـصوص إميانـاً            

  .ازماًج
أي :  تضاد املثاليـة   -كما قلت - الواقعيةومقابل ذلك جند      

هي املوجود القائم املدرك باحلواس وهذا املوجود بطبعه ناقص يعتريه          
  .٤١الضعف والفساد

إذا كان ال يراعي األحوال     ": مثايل"ويوصف الشخص بأنه      
 الواقعية ويطلب أحواالً سامية ال ميكن أو يعسر أو يستحيل حتقيقها يف           

الواقع، وإذا كان ال يستند يف تصوراته وأحكامه إىل سند من الواقـع             
الفعلي، ويف هذه احلالة يتصور املثايل أن الواقع ناقص، إذ يقيسه باملثل            

  .٤٢األعلى الذي يتخيله
وبالعكس يوصف الشخص بأنه واقعي إذا تقبل الواقع على           

  .عالته ومل يطمح يف الوصول إىل املثايل
  :الفهم الفلسفي من جهتنيوخطورة هذا   

                                                           
  ".مثايل"، مادة موسوعة الفلسفة  ٤١
  ".مثايل"، مادة موسوعة الفلسفة   ٤٢



 ٣٤

  

مثايل وواقعي، وما دام    : أنه يقسم األمور إىل شيئني منفصلني     : األوىل
حـسب هـذه    –املثايل غري موجود أو غري قابل للوجود يف الواقـع           

 سيصطدم املرء مع هذا املثال، وبالتايل سيجنح إىل الركون إىل           -النظرة
 العظيمة ال وجود هلـا      الواقع، فاهللا واآلخرة واألخالق الفاضلة والقيم     

يف الواقع، وبالتايل ال يصح الركون إىل اخليال، وهذه فكرة مرفوضـة            
  .إسالمياً
جند أن فلسفة الواقعية ذا املعىن دخلـت جوانـب احليـاة            : الثانية

  .املختلفة، كالفن واألدب والسينما وحنوها
هي : ولنضرب على ذلك مثاالً من السينما؛ فاألفالم الواقعية         

الم اليت تربر أخطاء الواقع ومحاقاته وتعذر الفرد الـذي يرتكـب          األف
  .اجلرائم ألن واقعه أجربه على ذلك

 كيف يكون   -ومنهم املسلمون –ولنتصور املاليني من البشر       
  !.تأثري هذه األفالم على عقوهلم وسلوكهم ؟

إننا نريد إعالماً وفناً وأدباً واقعياً، ولكن ليس وفـق هـذه              
  .ق الواقعية اإلسالميةالنظرة بل وف



 ٣٥

  

 عنـد   ٤٣على أنين ال أنكر أنه توجد هناك واقعية روحيـة           
الفالسفة ولكنها ال تكاد تظهر أو تستطيع أن حتدد منها موقفاً عقلياً            

  .أو عملياً
أتيت بالتعريف الفلسفي قبل غريه من التعريفات ألنه سابق           

أن  -كمـا يتبـادر يل  –عن غريه يف حتديد مـصطلح الواقعيـة، إذ       
–يف الفكر اإلسـالمي مل يـستمدا        " الواقعية"و" املثالية"مصطلحي  

 من املعىن اللغوي أو الشرعي، بل اسـتعريا ترمجـة هلـاتني             -مبدئياً
اللفظتني من الفلسفة الغربية، وهذا ليس بعيب يقـدح يف رواد هـذا        

 ميـزة، حيـث     -يف نظري -التحرير الفكري من املسلمني، بل هي       
ي الشامل والصحيح لتفسري هذين املصطلحني،      أعطت البديل اإلسالم  

مما يوقعهما عند أصحاما الغربيني يف مأزق القصور يف فهم واقعيـة            
  .الكون ومثاليته الصحيحة

النازل واحلـدث،   :  يعين الواقعومن الناحية اللغوية جند أن        
  .ومبا أن الزمن احلادث كله نوازل وحوادث مسي واقعاً

 أي هذا احلادث والنازل املوجود      .عهذا الواق : وعندما نقول   
أي فعـالً   : وأمر وقـع   هو احلادث فعالً،     :والواقعحديثاً وحاضراً،   

                                                           
  ".مثايل"، مادة موسوعة الفلسفة  ٤٣



 ٣٦

  

 هي األحداث، ومسيت املعارك وقـائع لكوـا         :والوقائعوحقيقة،  
  .حدثت فعالً

 وجب القول، أي حتماً وقع؛ ومنه       ٤٤)ووقع القول عليهم  (  

  .٤٥)  كاذبة ليس لوقعتها⎯إذا وقعت الواقعة(: قوله تعاىل
  ":اللسان"يقول ابن منظور يف   
  .هبته ونزوله بالضربة: وقع السيف ووقعته ووقوعه(  
  .نزل: ووقع به ما كره، يقع ووقوعا ووقيعة  
  .قدره وأنزله: وأوقع ظنه على الشيء ووقعه؛ كالمها  
  .أحدثه وأنزله: ووقع باألمر  

إذا وقـع   (: ووقع القول واحلكم إذا وجب، وقوله تعاىل        

وملا (: وقال عز وجل ٤٦)القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض

  .٤٨ معناه أصاهبم ونزل هبم٤٧)وقع عليهم الرجز
                                                           

   .٨٥ النمل ٤٤
  .٢-١الواقعة  ٤٥
  .٨٢ النمل  ٤٦
  .١٣٤ األعراف ٤٧
، ط دار إحياء التـراث  "وقع"، حممد بن مكرم بن علي ابن منظور، مادة لسان العرب    ٤٨

  .م١٩٩٦- ه١٤١٦تأريخ العريب، بريوت، لبنان، العريب ومؤسسة ال



 ٣٧

  

وحىت تتضح حقيقة كل أمر ال بد من الرجوع إىل أربابـه،              
  فماذا يقولون عن الواقعية اإلسالمية؟

 ٤٩من الطبيعي أن نبدأ بتعريف أيب املنهج اإلسالمي املعاصـر    
ب، وخاصة أن من جاء بعده كان عالة عليه يف هـذا    الشهيد سيد قط  

  .املوضوع
يعطي سيد قطب الواقعية مدلولني، ويتكلم عنـهما داخـل         

 يتعامل  -أي التصور اإلسالمي  -إنه  (: إطار التصور اإلسالمي فيقول   
مع احلقائق املوضوعية ذات الوجود احلقيقي املتيقن، واألثر الواقعي         

  .اإلجيايب
قة اإلهلية، متمثلـة يف آثارهـا اإلجيابيـة         يتعامل مع احلقي    

  .وفاعليتها الواقعية
                                                           

 ال بد هنا أن نفرق بني املنهج اإلسالمي والفكر اإلسالمي، فاملنهج اإلسالمي هـو               ٤٩
الكتاب والسنة وبالرجوع إليهما يتحقق املنهج، واملنهج واملنهاج لفظتان شرعيان لقوله           

  . )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (تعاىل 
  .مها اعوالن من اهللا تعاىلفالشرعة واملنهاج 

والفكر اإلسالمي هو إعمال اآللة العقلية يف فهم هذين املصدرين واالسـتمرار منـهما       
  . وإعماهلما على أرض الواقع، ويف هذا اإلطار تدخل املذاهب واملدارس اإلسالمية 

يف وقولنا بأن سيد قطب أو املنهج اإلسالمي املعاصر نقصد بأن لسيد حماوالت رائعـة               
رجع الناس إىل الكتاب والسنة مباشرة، وقيدنا باملعاصر ألن هناك من يوجد قبله مـن               

  .العلماء وخاصة قبل عصور الركود واجلمود كأقطاب أهل احلق واالستقامة



 ٣٨

  

ويتعامل مع احلقيقـة الكونيـة، متمثلـة يف مـشاهدها           
  .احملسوسة، املؤثرة أو املتأثرة

ويتعامل مع احلقيقة اإلنسانية، متمثلة يف األناسي كما هم           
  .٥٠يف الواقع
تعلـق  وأما املدلول الثاين للواقعية يف التصور اإلسالمي، في         

بطبيعة املنهج الذي يقدمه للحياة البشرية، وواقعية هذا الكون مع          
طبيعة اإلنسان، وطبيعة الظروف اليت حتيط حبياته يف الكون، ومدى          

  .٥١)طاقاته الواقعية احلقيقية
نالحظ أن سيد قطب مل يعط تعريفاً حمدداً لنفس الواقعيـة،             

لعله ـذا يريـد أن      وإمنا تكلم عن مدلوالا يف التصور اإلسالمي، و       
يفلت من مضيق التعريفات، حيث إن التعريفات احملددة هي اليت جتعل           
الفكر جيمد عند املصطلحات فال يستطيع أن خيرج عنها، فهو يريـد            
مفهوماً أوسع ومقاصد أرحب ومعاين أمشل، وهذا ما جعله يعلق على           

 حنن نستخدم هذا مبعناه الذي يعطيه لفظـه العـريب،         (: ذلك بقوله 
                                                           

  .١٦٤-١٦٣ ، صخصائص التصور اإلسالمي  ٥٠
  .١٧٦ ، صخصائص التصور اإلسالمي  ٥١



 ٣٩

  

جمرداً من كل ما علق به من معىن اصطالحي تـأرخيي يف البيئـات              
  .٥٢)األخرى

فسيد قطب ينطلق من اللفظة اللغوية ولكنه يعطيها مدلوالت           
رحبة، وقابلة الحتضان عدة معاين ما دامت تلتقي يف نفس اهلـدف،            
وهذا ما جعل من أتى بعده يعملها يف جوانب عديـدة كالـشريعة             

  .خريا الوحدةواألخالق والدعوة وأ
ينطلق سيد من املعىن اللغوي البسيط، إىل التحقيق يف عـامل             
  .٥٣الواقع

ويقترب تعريف الدكتور يوسف القرضاوي من مفهوم سيد          
قطب، بل يف احلقيقة هو نفس املعىن، ولكن بأسـلوب أقـرب إىل             

  .التعريف منه إىل املدلول واملفهوم
ـ           الل حديثـه عـن     فبينما جند سيد ينثر تعريفه نثراً ميتد خ

موضوع الواقعية بأكمله، جند القرضاوي يقرب املفهـوم بعبـارات          
متقاربة ويف أسطر حمددة؛ فاصالً األمثلة عن التعريـف، ولعلـه أراد            
بذلك أن يسهل للقارئ تكوين املفهوم العام قبل دخوله إىل مفردات           
  .املوضوع، حيث يدخل املوضوع وهو حممل بتعريف أكثر حتديداً له

                                                           
  .١٦٣ ، صخصائص التصور اإلسالمي  ٥٢
  .١٦٣ ، صص التصور اإلسالميخصائ  ٥٣



 ٤٠

  

 يكون أراد أن يتالىف ما يقع فيه الرواد من عدم إعطـاء             وقد  
  .املصطلحات معانيها ألم يف طور التكوين واإلنشاء واإلبداع

  : بقولهالواقعيةفيعرف   
مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقـة        : نعين بالواقعية (  

واقعة، ووجود مشاهد لذاته، وهو وجود اهللا الذي خلق كل شيء           
  .فقدره تقديراً

ومراعاة واقع احلياة من حيث هي مرحلة حافلـة بـاخلري             
والشر، تنتهي باملوت، ومتهد حلياة أخرى بعد املوت توىف كل نفس           

  .فيها ما كسبت وختلد فيما عملت
ومراعاة واقع اإلنسان من حيث هـو خملـوق مـزدوج             

الطبيعة، فهو نفحة من روح اهللا يف غالف من الطني، ففيه العنـصر           
نصر األرضي، ومن حيث هو ذكر أو أنثـى لكـل           السماوي والع 

منهما تكوينه ونزعاته ووظيفته، ومن حيث هو عنصر يف اتمع، ال           
يستطيع أن يعيش وحده وال أن يفىن متاماً يف اتمع، وهلذا تصطرع            

  .٥٤)يف نفسه عوامل األنانية والغريية
أما الدكتور عبد الكرمي زيدان فيتناول اجلانـب الـدعوي            
أن الناس بأشواقهم الروحية    : ية ويسهب يف بيان ذلك، وملخصه     للواقع

                                                           
  .١٥٨-١٥٧ ، صالخصائص العامة لإلسالم  ٥٤



 ٤١

  

وبنوازعهم األرضية؛ يتفاوتون من فرد إىل آخر يف االستعداد لبلـوغ           
املستوى الرفيع الذي يرمسه اإلسالم، فجعل اإلسالم خطاً أدىن لقبول          
العمل؛ وهو فعل الواجبات وترك احملرمات، وهذه تقـع يف مقـدور            

 يفتح  -أي اإلسالم –ض مع واقعه البشري، ولكنه      اإلنسان وال تتعار  
اال لالرتقاء عن طريق املنـدوبات والفـضائل، وكـذلك بتـرك           
املكروهات وسفاسف األمور، وذلك ألن واقع بعض الناس يقتـضي          

  .٥٥هذا اال السامي للوصول إىل الكمال البشري األعلى
يني وال تقف واقعية اإلسالم عند هذا احلد، وهو وضعه مستو           

للكمال، أدىن وأعلى، وإمنا تتعدى إىل إجياد املخارج املشروعة للمسلم          
يف أوقات الشدة والضيق واحلرج وهي الرخص وفقاً للقاعدة الشرعية          

  .٥٦)الضرورات تبيح احملظورات(
ومغزى الدكتور زيدان من هذا الكالم أن على الداعيـة أن             

ثر من احلد األدىن، إال     يراعي الواقع اإلنساين، فال يطلب من املدعو أك       
إن كان يرى لديه شوقاً إىل ذلك ومهة عالية لبلوغه، فال يعترب مـن مل         
يصل إىل الكمال األعلى مقصراً ينبغي عدم العناية به يف الـدعوة أو             

  .عدم االستفادة منه
                                                           

  .٧١-٧٠  ، صأصول الدعوة ٥٥
  .٧٣  ، صأصول الدعوة ٥٦



 ٤٢

  

وأخصر التعريفات اليت وجدا هو تعريف الشيخني أمحـد           
  :الكندي وعاشور كسكاس وهو

 التحقيق يف عامل الواقع ورد الفطرة إىل صراط اهللا          :الواقعية  
  .٥٧الذي هو أصل كل واقع صحيح

وهذا تعريف حسن، حيث اشـتمل يف كلمـات حمـددة             
ومعدودة على كل معاين التعريفات السابقة، واشتمل على كل مـا           
ميكنه أن توحي به الواقعية، وهو مدخل جيد للمناهج التربوية الـيت            

 وإعطائهم معاين حمددة تالزمهم يف طلبهم للعلم،        تعىن بإصالح الشبيبة  
  .بل هذه طريقة متبعة عند علمائنا منذ قدمي الزمان

لعل القارئ الكرمي يالحظ أنين أطلت يف سوق التعريفـات            
ملصطلح الواقعية، ولكن يف نظري ال بد منها حىت تتضح بصورة وافية            

املنهج اإلسالمي  وجلية يف الذهن، ولكي أبني أا تدخل يف كل معاين           
بتصوره وفكره وشريعته وأخالقه وتربيته ودعوته ووحدته، والواقعية        

 جيب أن تالمس كل مناحي      -وكذلك بقية اخلصائص  –اليت ننشدها   
  .احلياة

نستخلص مما مضى؛ أن الواقعية املطلوبة يف املنهج اإلسالمي           
  :الواقعيةهي 

                                                           
  .٢٠٧ ، ص١ ، جالعقيدة  ٥٧



 ٤٣

  

ريط، سواء بـالنظر       اليت تراعي الواقع كما هو دون إفراط أو تف           -١
إىل الغيبيات املوجودة كحقيقة األلوهية واآلخرة واملوت، أو وضـع          

  .املشاهدات يف وضعها الصحيح فال تركن إىل خداع احلواس فيها
   واليت ال تتعارض مع املثالية بل هي مكملـة هلـا، فـاألخالق                -٢

ين الفاضلة والقيم النبيلة هي من املثل العليا، لكـن يف املنـهج الربـا             
يستطيع البشر أن يتخلقوا ا ويعملوا على نشرها ويغريوا الواقع على           

إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا        (: مقتضاها، يقول احلق جل وعال    

  .٥٩وألجل ذلك نادى مفكرونا بالواقعية املثالية٥٨ )...ما بأنفسهم
ئمـة     واليت تعين أن املُثُل واملثالية ليست شيئاً خيالياً بل هـي قا              -٣

وموجودة، أو ميكن حتققها، ولكن يتفاوت النـاس يف حتقيقهـا يف            
: أنفسهم، ومن الواقعية أن نطلب من كل إنسان حسب قدرته وطاقته          

ال يكلف اهللا   (: ويقول سبحانه أيضاً  ٦٠ )ال تكلف نفس إال وسعها    (

  .٦١)نفساً إال وسعها
                                                           

  .١١ الرعد ٥٨
  .١٥٨ ، صوالخصائص العامة لإلسالم ، ١٦٣ ، صخصائص التصور اإلسالمي ٥٩
  .٢٣٣ البقرة ٦٠
  .٢٨٦ البقرة ٦١



 ٤٤

  

   واليت تراعي اإلنسان مبا هو عليه من قوة وضـعف ومنـشط               -٤
ره، واتفاق بني أفراده واختالف، وأشـواق ونـوازع وصـحة           ومك

  .ومرض، وروح وجسد
   واليت تراعي الكون مبفرداته، فال تعارض وال تضارب، وال قهر             -٥

للطبيعة وال غزو وال تدمري، بل اإلنسان مسخر يف هذا الكون يعمـل             
فيه وفق مطلب مسخره، أي االحتكام إىل منهج اهللا تعاىل يف تـسيري             

وإذ قال ربـك للمالئكـة إين       (: لكون، يقول احلق جل وعال    هذا ا 

ــة ــاىل٦٢)…جاعــل يف األرض خليف ــول ســبحانه وتع :  ويق

آمنـوا بـاهللا    (:  ويقول أيضاً  ٦٣)…وجيعلكم خلفاء األرض  …(

  .٦٤)…ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه
   واليت تعين رجوع الناس إىل فطرة اهللا تعاىل اليت فطـر النـاس                -٦

 وفق سنن اهللا تعاىل الكونية، وإرشاداا العظيمة اليت جاء ـا            عليها،
األنبياء عليهم الصالة والسالم، وال يكون هذا إال بالعمل بالكتـاب           
والسنة، وكل إنسان مطالب بالرجوع إىل احلق، ومصلحة الـشرع          

                                                           
  .٣٠ البقرة ٦٢
  .٦٢لنمل  ا٦٣
  .٧ احلديد ٦٤



 ٤٥

  

مقدمة على هوى النفس، ألن يف مصلحة الشرع مصلحة النفس، ويف           
  .هوى النفس مضرا

   واليت تصحح مسري الناس ليفلحوا يف مصريهم، إذ ثبـت مـن               -٧
الواقع أن الناس على مدى التاريخ البشري تنـزع إىل االبتعاد عـن            
منهج اهللا تعاىل، ولذلك جيب قودهم إىل احلق باليت هي أحـسن، وال             
يكون ذلك إال بوجود املؤسسات القادرة على ذلك والضالعة بشؤون          

راد، وبالتعاون بني املؤمنني يف رجع الناس إىل        إصالح اتمعات واألف  
جادة الصواب، ولذلك كانت الدعوة مطلباً شرعياً واجباً على كـل           

ولتكن منكم أمة يدعون إىل     (: مؤمن ومؤمنة، يقول احلق جل وعال     

 ) اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون        
ات بعـضهم أوليـاء بعـض       واملؤمنون واملؤمن (: ويقول سبحانه ٦٥

  .)66…يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
                                                           

٦٥
  .١٠٤آل عمران  
  .٧١التوبة  ٦٦



 ٤٦

  



 ٤٧

  

  تشخيص الواقع يف السنة النبوية
  

هذا معىن الواقعية يف التصور اإلسالمي، إال أن الواقع غري ذلك،             
فأثره على الناس شديد، فهو أشبه باملغناطيس، يشد الناس إليه بكل خـريه             

إن وعى أمر هذا الواقع، وحاول      وشره، وال ميكن أن يفلت منه إنسان إال         
أن يرسم لنفسه منهجاً يلتزمه، مالزماً فيه هدي اإلسالم، صـابغاً حياتـه             
بصبغة اهللا تعاىل، مثرياً يف نفسه كوامن الفطرة اليت غطى عليهـا الواقـع              
بغباره، وال يكون هذا إال بالسري وفق املنهج اإلسالمي، الذي تدخل أوامره            

قه حتت الواقعية اليت ال خترج عن قدرة البشرية يف          ونواهيه وتصوراته وحقائ  
  .فهمها والتزامها مبقتضياا

 قد نبه إىل تأثري الواقع على اإلنسان بأحاديث كثرية،          ε والرسول  
 عليه أفضل   ولكن خنتار حديثاً واحداً لشموله لواقع الناس، قال رسول اهللا         

أهـل علـم    : ىلأميت على مخس طبقات، الطبقة األو     : ((الصالة والسالم 
أهـل تواصـل    : أهل بر وتقى، والطبقة الثالثة    : وهدى، والطبقة الثانية  

أهل هرج  : أهل تدابر وتنافر، والطبقة اخلامسة    : وتراحم، والطبقة الرابعة  
  ٦٧))ومرج

                                                           
ـ ١ ، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الـوارجالين، ج       الدليل والبرهان  ٦٧ ، ط ٣٣-٣٢ ، ص

م، واحلديث رواه ابن    ١٩٩٧/هـ١٤١٧وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان،       
  .ماجة



 ٤٨

  

 هذا احلـديث حتـت      ٦٨ويشرح العالمة أبو يعقوب الوارجالين      
ار القـرن   وإمنا ص : (بقوله" نصيب ظروف الزمان يف آفة الدين     "عنوان  

األول أهل علم وهدى، ألم اقتبسوا العلم مما سبق هلم من أمور الدنيا،             
يفهمون عن النيب عليه السالم الدين تلقيناً وعلماً وهدى، وقبلوه يقينـاً            
وعلماً وهدى، فكانت علومهم وبصائرهم أقوى من أعمـاهلم، فمـن           

توفيـق  استقى من عنصر النبوة من ذات نفسه حصل له العلم واهلدى ب           
  .اهللا تعاىل وتسديده

فإمنا صاروا أهل بر وتقـوى، ألـم        : وأما أهل الطبقة الثانية     
نشأوا يف اإلسالم من حال الصغر، فألفوا فعل الـرب وسـبقت إلـيهم              

  .املخاوف اليت يف اآلخرة، فغلبت عليهم التقوى
أهل تواصل وتراحم، ألـم غلبـت       : وأما أهل الطبقة الثالثة     

الظلمة وامللوك الفجرة، فحالوا بينهم وبني ما أفـاء اهللا          عليهم املسودة   
عليهم من الفيء وخراج األرض والغنائم والعطايا، فأعقبهم التـراحم          

  .بينهم البني والتواصل مبا قدر به بعضهم البعض
                                                           

الين، عامل جمتهـد مـن       هو العالمة أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الوارج         ٦٨
علماء اجلزائر، يعترب أحد أقطاب أصول الدين وأصول الفقه يف املذهب اإلباضي، كما             
أنه موسوعي فله باع يف التأريخ، واجلغرافيا والـرحالت واالستكـشاف، واملنطـق             
والرياضيات، وله العديد من املؤلفات املعتمدة يف املذهب، وكانت له حلقـة علـم يف             

  . ه٥٧٠ا طالب من شىت البقاع مبا فيهم طلبة أملان، تويف عام األندلس يؤمه



 ٤٩

  

أهل تدابر وتنافر، وذلك ألم اسـتولت       : وأما الطبقة الرابعة    
ن به، ولقنوهم بعض أحزاهبم يف      عليهم األئمة، فلقنوهم االسم الذي يأتو     

مفارقتهم إياهم يف بعض مذاهبهم وآرائهم، ولقنوهم أن من مل يكن قوياً            
يف دينه ومذهبه ليس منهم على شيء، فوقعت الوحشة بينهم والعـداوة     
والبغضاء، فتنافروا وتدابروا، وعزا كل واحد منهم لصاحبه ما ال يقول،           

 بعد ما كان بينهم وبني أهل الـشرك         فرجع التدابر والتنافر بينهم البني،    
  .أعدائهم

فحني فتر اإلميان عن القلـوب وقـل        : وأما أهل هرج ومرج     
العلم وكثر الظلم، وقست القلوب لطول املدة وفتـرت خللـو املـادة           
وانطماس اجلادة، فهم يتقلبون يف قدرة إبليس، ومل يرض هلم بدون اهلرج        

  .واملرج
وعدد هذه املدات، ومـا وراء      واهللا أعلم مبدد هذه الطبقات،        

ذلك من التعمق يف الفتنات، اليت اضطربت بأفاضـل هـذه األمـة يف              
  .٦٩)األوقات

مث يضيف الشيخ أبو يعقوب الوارجالين بفهمه الثاقب وقدرتـه             
على التحليل، يضيف تأثري البيئة والسياسة والصحبة على واقـع النـاس            

  :فيقول
                                                           

  .٣٣-٣٢ ، ص١ ج ،الدليل والبرهان  ٦٩



 ٥٠

  

فكالذي جـرى   : دينوأما نصيب ظروف املكان يف آفات ال      (  
للتجار مع النصارى يف بالد أرمينية، فلقنوهم مذاهب، فقبله من قبلـه            

  .منهم
وكذلك من جاور أهل البوادي، فإن الغالب علـيهم احلـل             

والترحال، والشقي يف اقتناء األموال، والغارات طول الزمان والقتـل          
  .والقتال

لنـاس  امللوك اجلورة والظلمة الذين حيملـون ا      : وآفة أخرى   
جبورهم على غري دين اهللا تعاىل حىت يتخذ الناس طرائقهم وسننهم ديناً،            
ويألفون ذلك وحيسبون أم على شيء وليسوا على شـيء، كـسرية            
الوليد بن عبدامللك واحلجاج بن يوسف يف اجلمعة أـم يؤخروـا إىل    

  .آخر النهار
وأما اإلخوان واألصحاب واألتراب، فحسبك فيهم قـول اهللا           

يا ليتين اختـذت مـع      (: ز وجل حيث يقول حكاية عن بعض الكفار       ع

  . ٧١)٧٠) يا ويلىت ليتين مل أختذ فالناً خليالً⎯الرسول سبيالً
وهذا احلديث ليس حكماً قاطعاً على جمريات األمـور، وإمنـا             

حكاية واقع، فهو من جهة يكشف عن أثر الواقع على الناس، ومن جهـة              
الصاحلة، فالبيئة الصاحلة تـؤثر علـى أفرادهـا     ثانية حيث على إجياد البيئة      

                                                           
  .٢٨-٢٧ الفرقان ٧٠
  .، اختصار وتصرف غري خمل٣٤-٣٣ ، ص١ ، ج الدليل والبرهان٧١



 ٥١

  

ليكونوا جمتمعاً صاحلاً، وحيذر من البيئة الطاحلة منفراً من الوقوع يف بـراثن            
سيئاا، وليس يف اإلسالم االستسالم السليب، بل اإلنسان املسلم هو الذي           

أن املـسلم مل    (يصنع نفسه وجمتمعه والعامل أمجع، وكما يعتقد حممد إقبال          
لق ليندفع مع التيار، وليساير الركب البشري حيث اجته وسار، بـل            خي

خلق ليوجه العامل واتمع واملدينة، ويفرض على البشرية اجتاهه، وميلي          
عليها إرادته، ألنه صاحب الرسالة وصاحب العلـم والـيقني، وألنـه            
املسؤول عن هذا العامل وسريه واجتاهاته، فليس مقامـه مقـام التقليـد             

اع، إن مقامه مقام اإلمامة والقيادة، ومقام اإلرشـاد والتوجيـه،           واالتب
ومقام اآلمر والناهي، وإذا تنكر له الزمان وعصاه اتمع واحنرف عـن            
اجلادة، مل يكن له أن يستسلم وخيضع، ويضع أوزاره ويسامل الدهر، بل            
عليه أن يثور عليه وينازله، ويظل يف صراع معه وعراك، حىت يقضي اهللا             

  . أمرهيف
أن اخلضوع واالستكانة لألحوال القاسـرة      ويرى حممد إقبال      

واألوضاع القاهرة، واالعتذار بالقضاء والقدر، مـن شـأن الـضعفاء           
واألقزام، فاملسلم الضعيف يعتذر دائماً بالقضاء والقدر، أمـا املـؤمن           
القوي فهو بنفسه قضاء اهللا الغالب وقدره الذي ال يرد، وإذا أحـسن             



 ٥٢

  

ربية شخصيته وعرف قيمة نفسه، مل يقع يف العامل إال ما يرضـاه             املؤمن ت 
  .٧٢)وحيبه

                                                           
ال       ٧٢ ع إقب ، ط امـع اإلسـالمي      ٩٣-٩٢ ، أبو احلسن علي احلسين الندوي، ص      روائ

  .م١٩٩١- ه١٤١١ الطبعة اخلامسة، العلمي لكنهو اهلند،



 ٥٣

  



 ٥٤

  

  واقعنا والواقعية
  

من خالل ما مر ومما نعايشه، نستطيع بسهولة أن نـرى واقعنـا        
  .غارقاً يف الواقعية، ولكن يف الواقعية اخلطأ، وليست الواقعية املطلوبة

لواقع اخلارج عن   بني عموم الناس؛ الواقعية املستمدة من حركة ا         
  .٧٤ املستشري بني املسلمني٧٣منهج اهللا تعاىل، ويشفع هلم الفكر اإلرجائي

  .وعلى مستوى النخبة الثقافية؛ الواقعية الفلسفية اليت تضاد املثالية  
وعلى مستوى الفن وخاصة السينما؛ الواقعية التربيرية اليت تعمق           

  .اخللل الواقع بني البشر
سية واالقتصادية؛ اليت اجنرف إليها الساسة      وكذلك الواقعية السيا    

واالقتصاديون حبكم سريهم خلف الفكر الرأمسايل واقتصاد السوق احلـر،          
                                                           

 والفكر اإلرجائي هو فكر إسرائيلي دخل إىل فكر املسلمني مع مـا دخـل مـن                 ٧٣
وقالوا لن متسنا النار  [: اإلسرائيليات يقول احلق جل وعال ناعياً عليهم أمانيهم الفارغة

على اهللا ما   إال أياماً معدودة قل اختذمت عند اهللا عهداً فلن خيلف اهللا عهده أم تقولون               
ال تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها              

. ] خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون          
ولن جتد دليالً واحداً من األدلة الشرعية املتواترة تقول باخلروج من النار أو تأيد الفكر               

  . أقل صوره غلواً اإلرجائي ولو يف
ا المعاصر    ٧٤ ، ط مؤسسة املدينة للـصحافة، الطبعـة الثانيـة،          ٩ ، حممد قطب، ص   واقعن

  .م١٩٨٧- ه١٤٠٨



 ٥٥

  

وحجتهم أن الواقع فرض عليهم هذا الفكر بغلبة أصحابه، ونسوا أن املسلم            
جيب أن يقود ال أن ينقاد، وأن يكون متبوعاً ال تابعاً، حـسبما ورد مـن                

  .مي الكبري حممد إقبالروائع املفكر اإلسال
  .إننا حمتاجون إىل الواقعية حسب التصور اإلسالمي حاجة ملحة  
حمتاجون إليها لرجع الناس إىل الصراط املستقيم، ويف كتاب اهللا            

  .تعاىل احلل لكل مشاكلنا، وهو يراعي مقتضيات اإلنسان والكون بأسره
  .ديةوحمتاجون إليها يف إصالح أوضاعنا السياسية واالقتصا  
  .وحمتاجون إليها يف ذيب النفوس وتصفية الضمائر  
  .وحمتاجون إليها يف التنظري والتأطري الفكري  والثقايف  
  .وحمتاجون إليها يف االجتهاد الفقهي واالستنباط الشرعي  
  .وحمتاجون إليها يف ملّ شعث األمة ورتق فتوقها ورص صفوفها  

ون وسطا بني الناس كمـا      وحمتاجون إليها يف االرتقاء باألمة لتك     
  .كانت

  ويكون ذلك كله باتباع الواقعية املثالية يف القضايا اآلتية،،،  
  
  



 ٥٦

  



 ٥٧

  

  
  
  



 ٥٨

  

  الواقعية يف العقيدة اإلسالمية
  

ال بد لنا وحنن خنطو خطوات ثابتة حنو الوحدة اإلسالمية أن نبني            
 مالمح يف العقيدة اإلسالمية، فالعقيدة أساس الوحدة وبدوا ال وحدة وال          

  .أمة وال إسالم
العقيدة اإلسالمية هلا مسات حمددة خترج من مـشكاة الواقعيـة،             
 تراعي احلقائق اإلهلية والكونية واإلنسانية، فهـي ال         -كما قلنا –فبكوا  

  .تؤمن إال باحلقيقة الواقعة
ولذلك جاءت مجيع دعوات الرسل واحدة، قال تعاىل حكايـة            

 يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله         قال(: عن دعوات الرسل عليهم السالم    

ولقد بعثنا يف كل أمـة رسـوالً أن   (:  ويقول سبحانه وتعاىل٧٥) غريه

وما أرسـلنا مـن   (: ويقول سبحانه٧٦  )اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت

  .٧٧)قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون 
مان واملكـان، وهـذا     إا حقيقة ثابتة ال ميكن تغريها بتغري الز         

يدعونا إىل تأمل حياة الرسل عليهم الصالة والسالم، كيف عملوا علـى            
                                                           

  .هذه العبارة كانت تتردد على ألسنة الرسل عليهم السالم، انظر سورة هود  ٧٥
  .٣٦ النحل  ٧٦
  .٢٥ األنبياء  ٧٧



 ٥٩

  

نشر هذه العقيدة؟ وكيف جاوا أقوامهم، وحتملوا يف سـبيل عقيـدم            
اإلسالمية شىت صنوف العذاب واإلرهاق؟ وكانت النهايـة نـصرة هلـم            

  .وألتباعهم املؤمنني
مح كثرية ومعامل واضـحة     إن جتربة الرساالت السابقة فيها مال       

للسالكني يف طريق اخلري من أمتنا، مل ترد أخبارهم وأخبار قومهم وصراع            
احلق والباطل رد أن نتلذذ بقراءا، وإمنا لنعملها يف واقعنـا، وال يكـاد              
حتدث قضية إال ويف حيام عليهم السالم مؤشرات يف التعامل معهـا، وال            

  .شف هلاتقع نوازل إال ويف حيام كوا
 مع بين إسـرائيل يف      -عليهما السالم –خذ قصة موسى وهارون       

قضية احلفاظ على وحدة شعبهما، أليس فيها ما يعذر بعضنا بعضاً بدالً من             
تشتيت األمة وتفريق صفها، قد تشتد القيادة فيما بينها ولكـن جيـب أن              
يبقى صف األمة واحداً، وعلى األطراف أن تسعى إىل حل مشكلتها وفق            

  .املنهج اإلهلي
فلنتتبع  هذه اآليات الكرمية؛ وهي تشرح لنا هذا املوقف بكـل              

تداعياته وحلوله، إا القيادة الواعية العظيمة، ولنسأل أنفسنا أيـن منـها            
أولئك الذين يفرقون الصف ألجل قضية فرعية، قد يكون دليلها قول عامل            

  .فحسب

 مـن بعـدك     قال فإنا قد فتنا قومـك     (: يقول احلق جل وعال     
 فرجع موسى إىل قومه غضبان أسفاً قال يا قـوم أمل            ⎯وأضلهم السامري 

يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردمت أن حيل علـيكم             



 ٦٠

  

 قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا       ⎯غضب من ربكم فأخلفتم موعدي    
خرج هلم  فأ ⎯محلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
 أفال يرون أال    ⎯عجالً جسداً له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسي         

 ولقد قال هلم هارون من      ⎯يرجع إليهم قوالً وال ميلك هلم ضراً وال نفعاً        
 قالوا  ⎯قبل يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري           

ال يا هارون ما منعـك  ق  ⎯لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى
 قال يبنؤم ال تأخذ بلحـييت       ⎯ أال تتبعن أفعصيت أمري    ⎯إذ رأيتهم ضلوا  

 ⎯وال برأسي إين خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل            
 قال بصرت مبا مل يبصروا به فقبضت قبضة         ⎯قال فما خطبك يا سامري    

هب فإن لك    قال فاذ  ⎯من أثر الرسول فنبذا وكذلك سولت يل نفسي       
يف احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعداً لن ختلفه وانظر إىل إهلـك               

 إمنا إهلكم اهللا    ⎯الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفاً         
 كذلك نقص عليك من أنبـاء       ⎯الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علماً        

  .٧٨) ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً
  . حيتاج إىل تعليق وإمنا حيتاج إىل تطبيقوهذا موقف ال  

                                                           
  .٩٩-٨٥ طه  ٧٨



 ٦١

  

والعقيدة اإلسالمية ال تؤخذ إال من وحي اهللا تعاىل الذي نـزل             
على هؤالء الرسل الكرام، قال تعاىل على لسان عبده عيسى بن مرمي عليه             

  .٧٩)ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم(: السالم
قائق كاملة وواقعة، وما يزيـد عليهـا        إذن العقيدة اإلسالمية ح     

نقصان، ألا ال تقبل اإلضافة من أي كان؛ ولو بلغ من العلم والفضل مـا           
ومل يؤثر عن أحد من أصحاب      (: بلغ، يقول العالمة أبو يعقوب الوارجالين     

  .٨٠) أنه شرع ألحد من مسائل االعتقاد شيئاεًرسول اهللا 
ال عندما اخترعوا ألنفسهم    مل يدفع باألمة إىل التشرذم والتمزق إ        

مصطلحات وآراء مث اعتقدوها عقيدة ال جيوز النكوص عنها، يقول العالمة           
اعلم أن الغالب على هذه األمة؛ حيث افترقت        (: أبو يعقوب الوارجالين  

وتوزعتها األئمة، الغالب عليها التقليد، فاستبـصرت كـل فرقـة يف            
 مـن اخلطـأ والزلـل،       مذهبها، فأصيبت من جهة التقليد لغري مأمونني      

وتركوا البحث فيما جاءهم عن أئمتهم، عادة اهللا تعاىل يف الذين خلـو             
  .٨١)من قبلهم تقليد اآلباء واألمهات والسلف الصاحل والطاحل

وليس هذا النـزاع يف    ( : ويقول العالمة أمحد بن محد اخلليلي       
ال أصول الدين، مع وحدة املصدر الذي تنهل منه العقول املتنازعـة، إ            

                                                           
  .١١٧ املائدة  ٧٩
  .١٦ ، ص٢ ، جالدليل والبرهان ٨٠
  .، بتصرف٩٩ ، ص٢ ، جالدليل والبرهان ٨١



 ٦٢

  

نتيجة لتباين املدارك واختالف التصورات عند أئمة الفرق، مث يؤصـله           
تعصب اجلماهري ألقوال أئمتهم، حبيث جتعل كل طائفة قول إمامها أصالً           
تطوع له األدلة املخالفة بكل ما ختترعه من التأويالت املتكلفة، فتوزعت           

  .٨٣ ) ٨٢)كل حزب مبا لديهم فرحون(األمة شيعاً وأحزاباً 
أننا جتردنا من هوى االتباع والتقليد األعمى، وأخذت كل         ولو    

طائفة من األمة تبحث عما فيه جناا، لوصلنا إىل نتيجة واحدة تسلمنا إىل             
وال -االتفاق والتواد والتراحم، وإن مل تكن نتيجة واحدة قاطعـة، فإـا             

 ال تكون متنافرة متناحرة، فمن يستمد عقيدته من كتاب اهللا تعاىل            -ريب
ال ميكن أن تؤدي به إىل قطع عذر أخيه؛ الذي يستمد هو اآلخر من كتاب               
اهللا تعاىل، على أننا نؤكد دائماً أن اإلنسان مطالب باتبـاع الـدليل وإن              

  :٨٤خالف ما عليه سلفه، يقول العالمة نور الدين الساملي
                                                           

   .٥٣ املؤمنون ٨٢
  . ، مسقط، سلطنة عمان  ه١٤٠٩، ط ٧ ، أمحد بن محد اخلليلي، صالحق الدامغ ٨٣
هو العالمة عبداهللا بن محيد بن سلوم الساملي، عامل جمتهد مطلق، اتسمت مؤلفاتـه               ٨٤

واجلامعة اإلسالمية، حارب االستعمار    بالتحقيق العلمي الرصني، كان داعية إىل الوحدة        
، له تآليف يف معظـم الفنـون          ه١٣٣١اإلجنليزي حىت استطاع أن يقيم دولة اإلمامة        

كأصول الدين وأصول الفقه والفقه واللغة واألدب والتأريخ، وكان مصلحاً اجتماعياً،           
، وتويف بتنوف مـن أعمـال نـزوى           ه١٢٨٦ولد باحلوقني من أعمال الرستاق عام       

   . ه١٣٣٢لعاصمة العمانية آنذاك عام ا



 ٦٣

  

ــاب اهللا ــاظر بكتـ  وال تنـ
ــه نظــرياً ــاه ال جتعــل ل  معن

  

ــصطفى األواه    ــالم امل  وال ك
 ٨٥ولو يكـون عاملـا خـبريا        

  
وهذا ال مينع من أن ننظر إىل ما عند السلف، ولكن ليس بقصد               

التقليد وإمنا بقصد التقييد، وليس للسلف العصمة فما ورد عنهم من خطأ            
إننـا اتبعنـا    (: يرد وال يلتفت إليه، يقول العالمة أبو يعقوب الوارجالين        

  .٨٦)نتبعهم تقليداًأوائلنا وحاسبناهم واتبعناهم تقييداً ومل 
مل جتتث العقيدة اإلسالمية من واقعيتها البسيطة السهلة إال عندما            

دخلها اجلدل، وأخذ كل فريق يضرب أخاه بقـوارع الكـالم وأفـانني             
  .السباب، وأحياناً حبد السالح والسنان

علينا أن نرجع العقيدة إىل معينها الصايف ومنبعها الدافق ففيه غىن             
  .ل، هذا طريق الوحدة إن أردناها حقيقةعن أقوال الرجا

كمـا  –العقيدة اإلسالمية عقيدة توقيفية ال جيوز فيها اإلضـافة            
 وال جيوز أيضاً فيها القياس، ألن القياس من أعمال العقل اإلنـساين             -قلت

الذي خيالطه الوهم، وهو وإن كان حماطاً بشروط وموانع تـؤدي بـه إىل              
لسالمة نسبية وليست دائمة، والقياس يصلح      االستنتاج السليم إال أن هذه ا     

  .يف القضايا العملية ال التصورات واالعتقادات والعلم اليقيين
                                                           

ام        ٨٥ ان واألحك ـ  ١ ، عبداهللا بن محيد الـساملي، ج      جوهر النظام في علمي األدي ، ١١، ط ٧ ، ص
  .م ١٩٨٩

   .٥٠ ، ص١ ، جالدليل والبرهان ٨٦
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ومثله ما ميكن أن خيالطه الوهم والتدليس والنسيان واخلطأ وهو            
خرب اآلحاد، فقد اتفق مجهور األمة على عدم األخذ به يف جمال االعتقـاد،              

إن األحاديث اآلحادية ال جيـوز      (: نويبيقول العالمة سعيد بن مربوك الق     
االحتجاج هبا يف مسائل االعتقاد، وذلك لعدم القطع بثبوا وهذا هـو            

  .٨٧)مذهب مجهور األمة
 وهي ضوابط   -يف جمموعها –هذه ضوابط أقرا األمة اإلسالمية        

  .وال شك تؤدي بنا إىل التقارب يف الفكر واالستنتاج وبالتايل إىل االلتقاء
                                                           

  . الطبعة الثالثة٧، سعيد بن مربوك القنويب، ص السيف الحاد ٨٧
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   العباداتواقعية
  

أهم أساس لوحدتنا اإلسالمية هو العقيدة، وقد رأينا أن اخلطوط            
الواضحة للعقيدة متفق عليها بني األمة اإلسالمية، والسلوك العملي العبادي          
ألفراد األمة اإلسالمية يعترب مثرة هلذه الشجرة املباركة اليت أصـلها ثابـت             

  .وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني
بست طراوة احلالوة اإلميانية يف العبادة، بفعـل الـشعور          وقد تي   

بالعادة فيما يؤتى من العبادات والشعائر، فاملسلم لرتابة ما يأتيه من العبادة            
ويف زمحة احلياة ودبيب واقعها املادي، جيمد فيه شعور النداوة اإلميانيـة،            

 مقاصـدها،  فتغدو العبادة بالنسبة له عملية عادية يؤديها بدون أن يفكر يف         
  .وأحياناً بدون أن يشعر بألفاظها وأذكارها

أضف إىل هذا؛ عدم االستشعار بأن ما جيـري يف احليـاة مـن                
حركات وسكنات ميكن أن يتحول إىل عبادة يؤجر عليها، فمن املعلوم أن            

  .النية اخلالصة هللا تعاىل حتول العادة إىل عبادة
، ويكون ذلك بالتربية    ال بد من إيقاظ الشعور اإلمياين لدى الناس         

اإلميانية، والدروس املسجدية وحلقات الذكر والصفا، وأن نـربط واقـع           
حياتنا بالصلة باهللا تعاىل، وأن يلتزم املؤمن على األقل باحلـد األدىن مـن              

  .العبادات والشعائر، وهي من واقع املنهج اإلسالمي
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ا حىت  فالعبادات ليست تكليفاً فوق الطاقة، بل ضرورة ال بد منه           
يصبح الفرد ربانياً هللا تعاىل، فاألمة اليت تترك أمر عبادا ال خـري فيهـا،               
وسوف تنساق إىل مادية جمدبة، كما ال يكفي أن تسطر هـذه العبـادات              
بشروطها وأركاا ونواقضها يف كتب الفقه، بل جيب أن تتحول إىل حياة            

وابغ عقله، وز   فاعلة يف نفس املؤمن تالمس فيه شغاف قلبه، وحترك منه ن          
رواكد نفسه، فتجعل منه رجالً عابداً هللا تعاىل بكل معاين العبودية له تعاىل             

  .٨٨)  وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء(
والعبادة الصحيحة املتقبلة عند اهللا تعاىل هي العبادة الـيت تثمـر              

ي خلقكم والـذين    يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذ     (: التقوى، قال تعاىل  

، والتقوى هي اليت تدفع اإلنسان إىل املسارعة        ٨٩ )من قبلكم لعلكم تتقون   
إىل رضوان اهللا تعاىل وإىل جتنب ما يسخطه وإىل حسن معاشرة مجيع عباد             

  .٩٠اهللا، وإىل أن يستعلي على رغبات نفسه ونزواا
والعبادة جعلها اهللا تعاىل مسايرة ملقتضيات حياة اإلنسان حـىت            

تمكن من عمارة هذا الكون وهي داخلة يف حدود واقعة، فاإلسالم يرفض            ي
                                                           

   .٥البينة  ٨٨
  .٢١البقرة  ٨٩
، ط مكتبة االستقامة، روي،     ٣٣ ، أمحد بن محد اخليلي، ص     ي حياة المسلم    العبادة وأثرها ف   ٩٠

  .م ١٩٩٢- ه١٤١٢سلطنة عمان، الطبعة األوىل، 
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الرهبانية املنقطعة عن الدنيا، كما أنه يرفض املادية املنحلة من كـل وازع             
  .ديين، فاإلسالم دين الوسط

اقتضت حكمة اهللا عز وجل أن يكـون        (: يقول العالمة اخلليلي    
 احلاجة إليهـا، فكلمـا      سري هذه العبادات اليت ميارسها اإلنسان حبسب      

كانت احلاجة أدعى كانت ممارسته أيسر وأهون، ألن يف هذه العبـادات       
تغذية للروح، وكما أن غذاء اجلسد يسره اهللا سبحانه وتعاىل حبـسب            
احلاجة إليه، كذلك غذاء الروح يسره اهللا سبحانه وتعاىل حبسب حاجة           

  .٩١)الروح إليه
  
                                                           

  .٢٥-٢٤ ، صالعبادة وأثرها في حياة المسلم   ٩١
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  العبادة من طرق الوحدة
  

 هي األخرى تؤدي إىل الوحدة اإلسـالمية، فـاملؤمنون          والعبادة  
يتجهون إىل اهللا تعاىل بنفس الشعائر واهليئات، ويقـرؤون ذات األذكـار            
واآليات، وبذلك تتحقق الوحدة الشعورية بني املسلمني، وتتوحد املشاعر،         

  .وتتقارب النفوس، وتتحد املصاحل اإلسالمية
 احلقائق، واعتربوا العبـادة     وقد أكد العلماء املستنريون على هذه       

  .من أهم دواعي الوحدة اإلسالمية وموصلة إليها
إن الـشعائر الدينيـة يف      : (يقول العالمة أمحد بن محد اخلليلي       

اإلسالم من أبرز العوامل وأقوى الوسائل للتآلف والتـرابط والتـواد           
والتعاطف بني أفراد األمة املسلمة؛ الـذين يـدينون هبـذه الـشعائر             

سوا بأمانة وإخالص نابعني من الـشعور باملـسؤولية أمـام اهللا            وميار
سبحانه، ومما يؤكد ذلك الصيغة التعليمية الـيت جـاءت يف القـرآن             
إلرشادنا وتوجيهنا يف توجيه العبادة إىل اهللا عز وجل، فقد جاءت هـذه             
الصيغة يف سورة تتكرر يف كل ركعة من ركعات الصالة الـيت هـي أم               

إياك نعبـد وإيـاك     (: ا، تلكم الصيغة هي قوله تعاىل     العبادات وأقدسه 

 فإن ضمري اجلمع فيها يبعث يف نفس املؤمن العابـد املـستعني             )نستعني
شعوراً باندماجه مع سائر العابدين الذين يشتركون معه يف هذه العبادة،           
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وليس خباف ما يترتب على هذا الشعور من التآلف والتـراحم، ومـا             
  .٩٢)اء الديينينبعث منه من روح اإلخ

وإذا كان هذا يف جممل الشعائر التعبدية، فإن كل منـها تعمـق               
  .مفهوم الوحدة واإلخاء بني املسلمني

فالصالة تذيب الفوارق بني الغين والفقري والقـوي والـضعيف            
واحلاكم واحملكوم، كلهم يصطفون يف صف واحد، يأمترون بأمرة واحدة،          

  .ال خيتلفون يف ركوعهم وسجودهم
 معاين الوحدة اإلسالمية تفيض من روحانية الـصالة؛ هـذه           إن  

الصالة السهلة األداء العميقة املعىن، اليت ختلو من أي بعد فلسفي أو تكلف             
رهباين، إمنا الرباط الذي يشد القلوب املؤمنة بعـضها الـبعض لتكـون             

  .مبجموعها موصولة باهللا تعاىل بوشائج اإلميان والتقوى
 اليت تأيت يف أعلى سلم املثالية التعبدية، تنبض         هذه القيمة العظيمة    

  .بالواقعية اإلنسانية
واشتراك مجيع املصلني بني األمة يـؤدي   (: يقول العالمة اخلليلي    

إىل تفاعل مجيع أفراد األمة يف أسرهم وجمتمعام، وهبذا يتماسك مجيـع            
ها أزر  أجزاء األمة فتكون متحدة يف مبادئها ويف آماهلا وآالمها، يشد قوي          

ضعيفها، ويسد غنيها حاجة فقريها، ويوقر صغريها كبريهـا، ويـرحم           
                                                           

ة           ٩٢ شعائر الديني ة الوحدة اإلسالمية في ال ـ عوامل تقوي ، ط ٩-٨  ، أمحد بن محد اخلليلي، ص
  .م ١٩٩٠- ه١٤١٠طنة عمان، مكتب املفيت العام لسل
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إمنا املؤمنون  (: كبريها صغريها، ويف ذلك جتسيد ملا يدعو إليه قوله تعاىل         

 )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكـم فاعبـدون  (:  وقوله٩٣ )إخوة
  ٩٦.)٩٥ )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (: وقوله٩٤

 تقدم لعامل االقتصاد حالً كـبرياً       -وهي العبادة املالية  –اة  والزك  
ملشاكله، فهي متنع األغنياء ورجال املال من االنغماس يف مادية األمـوال،            
وتبقي يف قلوم جذوة اإلميان مشتعلة، إا تشعر اإلنسان املسلم أن املـال             

قول احلق  الذي بني يديه ليس ماله، وإمنا هو مال اهللا وهو مستخلف فيه، ي            

  .٩٧)وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه(: جل عال
والزكاة متزق األنانية والشح والبخل، ومتنع التقاتل على املـال،            

إا تقدم لعامل املال واالقتصاد املثل األعلى يف التعامل مـع املوجـودات             
املسخرة حتت أيديهم، وباإلضافة إىل ذلك مل حيلق م اإلسالم يف عامل املثل            

 يف مثالية واقعية، طلب منهم قـدراً        -وأوجد هلم –ملعدومة، بل أوجدهم    ا
  ويتجاوزهـا قلـيالً يف       ٪٢,٥حمدداً يقف يف أغلب األصناف عند نسبة        

أصناف قليلة، ولكنه مع ذلك فتح اال ملن أراد أن يرتقي حنو كمـاالت              
                                                           

  .١٠احلجرات  ٩٣
   .٤٢ األنبياء ٩٤
   .٥٢ املؤمنون ٩٥
  .١٦-١٥ ، صعوامل تقوية الوحدة اإلسالمية  ٩٦
   .٧ احلديد ٩٧
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ت النفس املعطاءه والكرمية، وذلك بالصدقة غري احملددة، وخاصة يف حـاال          
  .احلاجة االجتماعية

نعم، إا تقدم حلوالً للمجتمع جتعله يعيش يف تواد وألفة، وتستل             
  .منه السخائم والشحناء

وهي النماء يف كل شيء؛ يف املال، ويف طهـارة الـنفس، ويف             
  .سالمة األخالق، وأواصر اتمع، ويف وحدة األمة

 كان من   ومهما يكن فإن اإلنفاق سواء    (: يقول العالمة اخلليلي    
الزكاة أو من غريها يريب الضمري اإلنساين، وجيعل الفرد حيس بأحاسيس           
جمتمعه، يتأمل بآالمه ويسر بسروره، فيتجسد يف اتمع معـىن حـديث            

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثـل اجلـسد إذا          : ((εرسول اهللا   
يه  وقوله عل  ٩٨))اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر        

)) ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفـسه         : ((الصالة والسالم 
(٩٩.  

وما أعظم سرور األغنياء عندما يرون إخوام الفقراء ينعمـون برغـد            
العيش، ويرفلون يف حلل النعيم، مبا أجراه اهللا هلم على أيديهم من رزق             

مبـا  فيما آتاهم اهللا من مال، فكانوا بذلك سبباً لسد حاجـة إخـوام              
يوصلهم إىل رضوان اهللا يف الدار اآلخرة، وما ينيلهم مـودة النـاس يف              

                                                           
  . رواه البخاري ومسلم ٩٨
  . رواه الشيخان عن طريق أنس رضي اهللا عنه ٩٩
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احلياة الدنيا، وما أسعد أولئك الفقراء الذين يرون حاجـام تقـضى،            
وخلتهم تسد على أيدي إخوام الذين استخلفهم اهللا يف ماله، ووسـع            

أن عليهم من رزقه من غري   وال أذى، وال تعالٍ وال استكبار، ومن غري                
  .يشعروا بذل أو صغار

إن جمتمعاً هذا شأنه حقيق بأن يسوده التواؤم بـني أفـراده،              
والتالحم بني طبقاته، وأن أمة هذه مبادئها جلديرة بأن تسود العـامل وأن             

  .١٠٠)تقود اإلنسانية، وأن تكون رسالتها رمحة للعاملني
 وبالصوم يطمح اإلنسان دائماً حنو السمو النفسي، ويطلب الرقي          

الروحي، ويسعى للتخلص من األكدار املادية، ليعرج بروحه مـن عـامل            
املاديات إىل عامل الروحانيات، ومن مصاف املردة إىل منازل الربرة، حـىت            

 معراجاً هلذا الـسمو، إال أن تلـك         -مبختلف أديام -اختذه الروحانيون   
ا،  قد غالت فيه حىت انقطعوا عن نعـم الـدني          -ما خال اإلسالم  –األديان  

وحنلت أجسامهم حىت أصبحت أشباحاً ال تكاد ترى وهياكـل تـصطك            
عظامها، أرادوا أن حييوا األرواح فقتلوا األرواح واألجساد، وتركوا الدنيا          
للماديني يعبثون ا كيف شاءوا، وهم فوق هذا عاشوا لـذوام فقـط             

  .منعزلني عن اجلماعة
يايل إىل عامل املثال    أما اإلسالم فقد أنزل الصوم من عامل املثال اخل          

الواقعي، فهو أليام معدودة وعن أشياء حمدودة، ال ترهق اجلسد وال تطمس            
                                                           

  .٢٢-٢١  ، صعوامل تقوية الوحدة اإلسالمية ١٠٠
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شعلة احلركة والعطاء فيه، وجعله شعرية مجاعية تنشد األمة فيهـا سـبيل             
  .ألفتها وحلمة أخوا

إن اإلسالم يطلب الوحدة الشاملة، اليت ينتظم فيها كل فئـات             
الشعوب وجنسياا، وتفاوت الثقافات وتباينـها،    اتمع وأفراده، وعناصر    

ألجل ذلك جعله ميسراً مستطاعاً يعايش الواقع اإلنساين بأشواقه وطموحه          
  .وبقدراته واستطاعته

ومن وجوه إعداد الصوم للتقـوى؛      (: يقول العالمة حممد عبده     
أن الصائم عندما جيوع يتذكر من ال جيد قوتاً، فيحمله التـذكر علـى              

الرمحة الداعني إىل البذل والصدقة، وقد وصف اهللا تعاىل نبيه بأنه           الرأفة و 

، ولـذلك   εرؤوف رحيم، ويرتضي لعباده املؤمنني ما ارتضاه لنبيـه 

  .)101رمحاء بينهم(: أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله
وهبذا التعاطف بني األغنياء والفقراء واالشتراك يف األحاسيس          

  .ق الوحدة املنشودةواملشاعر حيصل االنسجام وتتحق
ومن فوائد عبادة الصيام االجتماعية املساواة فيه بني األغنيـاء            

والفقراء وامللوك والسوقة، ومنها تعليم األمة النظام يف املعيشة، فاجلميع          
يفطرون يف وقت واحد، ال يتقدم أحد على أحد دقيقة واحدة، وقلمـا             

  .١٠٢)يتأخر عنه دقيقة واحدة
                                                           

  .٢٩ األحزاب ١٠١
  .، الطبعة الرابعة ١٤٨-١٤٧ ، ص٢ ، حممد رشيد رضا، جلمنارتفسير ا ١٠٢



 ٧٦

  

وأما شعرية احلج فمن الواضح متاماً أا شعرية وحدة؛ كما أـا              
شعرية توحيد، حيث جيتمع املؤمنون من كل فج عميق، يف صعيد األماكن            
املقدسة، هناك تعرج األرواح شوقاً إىل باريها، وتتجرد األجسام من كـل            
زيف دنيوي، وال تبقى إال بثواب واحد من قطعتني، تردد األلسنة بعبـارة             

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك له لبيك، إن احلمد والنعمة           ((واحدة  
  )).لك وامللك، ال شريك لك

يف احلج؛ يؤدي املسلمون نفس الشعائر، ويقفون يف صعيد واحد          
يف نفس الوقت، هناك تتالشى العنصرية ويبقى عنصر التوحيـد والتلبيـة            

 وتنعدم نعـرات    ))ال إله إال اهللا   ((وحده، وتنطمس اجلنسيات إال جنسية      
اجلاهلية املفرقة لترتسم لدى الشعوب املؤمنة نعوت اإلميان املعتصمة حببـل           
اهللا تعاىل، وتْدبِر الناس عن كل شيء، عن الولد واملال والوطن والزخرف،            
وعن الفقر والغين، لتعلن من نفسها الفقر أمام الغين الواحد جـل وعـال،              

عارفة حقيقة التوحيد والوحدة، وأن اهللا      وتتصل بالعروة الوثقى فيما بينها،      
  .تعاىل ال ينظر إىل القلوب املختلفة

يف احلج؛ فرصة التعارف بني املؤمنني، وهناك على كل مؤمن أن           
يقدم نفسه ألخيه املؤمن، وهناك جيب أن تنتقل اخلـربات اإلسـالمية يف             

ن تقبل  اإلصالح والتجديد الديين، وهناك أيضاً ينبغي أال يستنكف املؤمن م         
  .أخيه املؤمن
الفرصة العظيمة لالنطالق إىل الوحدة اإلسـالمية تكـون مـن        

العرصات املباركة والعتبات املقدسة، وهذا املؤمتر اإلسـالمي الكـبري ال           



 ٧٧

  

يصعب على املرء حضوره وشهود وقائعه، فهو ال جيري داخل الـصاالت            
رح القضايا العملية   املغلقة والردهات اخلفية، وال يف الربوج العاجية، ففيه تط        

ويشرح الواقع كما هو ليطلب له احللول الواقعية أيضاً، فاحللول يف هـذا             
املؤمتر املفتوح ليست حلوالً تصاغ مبعزل عن األمة ومهومها، وال تبتكـر            
وفق فلسفة مثالية غالية، أو وفق فلسفة واقعية هشة، وال تـستجدي مـن              

  . وجمربة منذ مئات السننيالشرق والغرب، بل احللول اإلسالمية موجودة
ويف احلج؛ ينبغي أن تنطلق األمة حتت قيادة واحدة تدفع ا حنو            
اآلفاق واد والسعادة اليت ينشدها املؤمنون، وحنو القيادة والريـادة الـيت            

  .تتزعم ا األمة األمم اليت ورثتها حبكم كتاب اهللا تعاىل
صـحاب  ومبـا أن احلـج جيمـع أ       (: يقول العالمة اخلليلـي     

االختصاصات املتنوعة من مجيع أقطار األرض من رجال الفقه والفكـر           
والسياسة واألدب وغريهم، ففيه فرصة اللقاء بني أفراد كل طبقة مـن            
هؤالء، لتدارس مشكالم يف مهبط الوحي ومطلـع النـور ومنطلـق            
الدعوة، على ضوء تعاليم اإلسالم، واستنتاج احللول الناجعة من كتاب          

الد وسنة نبيه املطهرة ومنهاج السلف الصاحل، وهبـذا تتحقـق           اهللا اخل 

 وما أحوج أمتنـا يف   )103ليشهدوا منافع هلم (حكمة احلج املشار إليها
مثل هذا العصر إىل هذه اللقاءات، اليت متسح اخلالف وترأب الـصدع            

                                                           
  .٢٨ احلج ١٠٣
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وترتق الفتق وتقيم الناس على سواء الصراط، وإمنا األمـر يقتـصر إىل             
  .١٠٤) إلتاحة مثل هذه الفرصشيء من التنظيم

  
  
  
  

  
  

                                                           
  .٣١  ، صعوامل تقوية الوحدة اإلسالمية ١٠٤



 ٧٩

  



 ٨٠

  

  فطرية األخالق اإلسالمية
  

 بالشريعة السمحاء، ومساحـة اإلسـالم       εلقد بعث رسول اهللا       
داخلة يف كل شيء، فهي كاملاء الذي يعطي الشجرة طراوا ونظارـا،            
واألخالق الفاضلة بطبيعتها مسحة إال أا تكتسب يف اإلسالم مساحة فوق           

ع فيها مساحة الفطرة ومساحـة اإلسـالم، إنـه الكمـال        مساحتها، فتجتم 
  .اإلسالمي

 جاء لثالثة جوانب عامة؛ إصـالح العقيـدة         εوبْعثُ الرسولِ     
وتيسري العبادة، وإكمال األخالق، فاألخالق ثالثة األعمـدة اإلسـالمية          

 ويقـول  ))إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق((:  εالعظيمة، يقول الرسول

  .)105وإنك لعلى خلق عظيم(: يه السالماحلق يف حقه عل
فكل خلق من األخالق اليت حث عليها اإلسالم يناغي جزًء من             

… الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان، فالكرم والصدق والشجاعة واإلحسان        
وحنوها، هلا بواعث فطرية يف النفس السوية، تسلم اإلنسان إىل االتـزان يف            

مواضعها الصحيحة، وهذا من مقومات     تعامله مع احلياة، ووضع األمور يف       
  .االلتقاء اإلسالمي املطلوب

                                                           
  .٤ القلم ١٠٥



 ٨١

  

وال شيء أخطر على األمة من تفشي األخالق املرذولة وانتـشار             
الرذائل الفاسدة، وخاصة تلك اليت تثري الضغينة واألحقـاد، وقـد جـاء             

يا أيها الذين آمنوا    (:اإلسالم حمذراً منها التحذير الشديد بقوله جل وعال       
 قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم و ال نساء من نـساء               ال يسخر 

عسى أن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس            
 يـا أيهـا     ⎯االسم الفسوق بعد اإلميان ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون         

الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسـسوا وال          
عضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتمـوه           يغتب ب 

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  ⎯فاتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد اهللا أتقـاكم إن اهللا             

سباب املسلم فـسوق    ((: ويقول عليه الصالة والسالم   . ١٠٦)عليم خبري 
  .١٠٧)) كفروقتاله

ومن الدليل على فطرية هذه األخالق، أن مجيع البشر متفقـون             
على تصنيف األخالق إىل فاضلة ومرفوضة، فالشجاعة واجلود والـشهامة          
وإغاثة احملتاج ونصرة املظلوم والعدل، أخالق حمبوبة من كل الناس، والظلم           

ـ           اس، والكذب والرياء والنفاق وحنوها، أخالق منبوذة كذلك عند كل الن
 مـا   -وستبقى–وإن اختلفت نسب األخذ ا أو تركها، وهي على ذلك           

                                                           
  .١٣-١١ احلجرات ١٠٦
  .رواه البخاري ومسلم وابن ماجة ١٠٧



 ٨٢

  

دامت مل تدخلها التفسريات املادية ومل تلوها الفلسفات املستهجنة، لتجعل          
من األخالق السامية مثالً صعبة املنال، ومن األخالق السافلة واقعاً ال مفر            

  .منه
كما أنه يطلب من    واإلسالم يلزم الفرد االلتزام باألخالق احلميدة         

اتمع أن يوفر البيئة الصاحلة لرسوخ املبادئ والقيم واألخالق النبيلة، وأن           
جيفف منابع الرذائل والسلوك اخلاطئ، وأن يكون ذلك بالسري على هدي           

، وهكذا تتحقق املثالية الواقعيـة يف األخـالق         εاهللا تعاىل وهدي رسوله   
  .اإلسالمية

إلسالم التزم بالتعامل ذه األخالق     ومن دالئل فطرا أيضاً أن ا     
مع مجيع الناس، بغض النظر عن أديام وأجناسـهم، فاملـسلم ال يظلـم              
خصمه وإن كان كافراً، وال يكذب ولو على فاجر، وال يثري الفتنة ولو يف              

  .جمتمع غري إسالمي
فدائرة األخالق دائرة إنسانية، جاء اإلسـالم ليحميهـا مـن             

  .طرأ عليها من املرض نفسياً واجتماعياً وأخالقياًاالحنرافات اليت قد ت
قد تكون لكل دين شـعائر      (: يقول الشيخ الداعية حممد الغزايل      

خاصة به، تعترب مسات مميزة له، وال شك أن يف اإلسالم طاعات معينـة،              
  .ألزم هبا اتباعه وتعترب فيما بينهم أموراً مقررة ال صلة لغريهم هبا

قية ليست من هذا القبيل، فاملسلم مكلف       غري أن التعاليم اخلل     
أن يلقى أهل األرض قاطبة بفضائل ال ترقى إليها شبهة، فالصدق واجب            



 ٨٣

  

على املسلم مع املسلم وغريه؛ والسماحة والوفاء واملـروءة والتعـاون           
  .١٠٨) اخل…والكرم

إا الرسالة العاملية اليت تسعى إىل االنتشار والعموم بني البشر، مل             
م ليبقى يف صومعة أو مسجد، أو ينحـصر داخـل التكايـا             يأت اإلسال 

والزوايا، بل ليعم خريه البشرية، وال نستطيع أن نبشر ذه الفضائل وهـي             
غري متحققة بني املسلمني بعضهم البعض، فهل يتقبل من أمة تضع نـصاهلا             

وهل يتقبل ممن يتراشقون بقوارع الكالم      ! يف رقاا، وحتز غالصمها مبداها؟    
قطعاً ال، وإذا اختفت الشحناء والضغائن وصفت النفوس        ! ان السباب؟ وت

  .ال يكون بني احتاد األمة والتئام تصدعها إال قاب قوسني أو أدىن
  
  
  

                                                           
، ط دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة السادسة،        ٣١ ، حممد الغزايل، ص   خلق المسلم      ١٠٨

  .م١٩٨٧- ه١٤٠٧



 ٨٤

  



 ٨٥

  



 ٨٦

  

  السماحة اإلسالمية
  

ما استعرضناه من اجلوانب العقدية والعبادية واألخالقية، رأينـاه           
اعر األخوية، ولكن مـا     كله يدعو إىل الوحدة اإلسالمية ويقارب بني املش       

بالنا يف واقع من التناحر املرير، وظلمة من القطيعة يكاد ال ترى فيها سناء              
  !!.اإلخاء

يف رأيي، أن هذا احلال املتدين راجع إىل املثالية الغالية اليت يعيش              
فيها أرباب املذاهب، فهم يعتقدون بصحة ما لـديهم ويرونـه وحـده             

ف وزيغ وضالل وبدعة خيرج صاحبها من       اإلسالم، وما عداه كفر واحنرا    
الدين، هذه املثالية اليت يعيش فيها هؤالء منفصلة متام االنفصال عن واقـع             

  .املسلمني، ومنبترة عن مساحة الدين ورشده وهديه
وإن –وحنن ال ننكر عليهم تعلقهم مبذاهبهم وآرائهم فذلك هلـم     

هم أن تكـون هلـم       لكننا نطالب  -كنا نقول بوجوب التزام الدليل الشرعي     
خصوصيتهم داخل إطار اإلسالم العام، علينا كلنا أن ندور حـول حمـور             

  .اإلسالم ونرتع يف حظرية اإلميان
  :جيب علينا أن خنطو خطوة جريئة وإجيابية ونقول بصراحة  

إن اتباع املذاهب ليس مما يكفر به املسلم وخيرجه عـن ربقـة             
سالمية الكربى، وللناس عقول    اإلسالم، فاملذهب مدرسة داخل اجلامعة اإل     

وأمـا  (: يف االختيار من أي املدارس، يقول العالمة أبو يعقوب الوارجالين         



 ٨٧

  

وهي طريقة األمة يف الشريعة من الفقهيـات ومذاهبـهم يف           : املذاهب
التفسري وما يؤول إىل ذلك، ال تفسيق وال تضليل، وهو سائغ األخذ به،             

  .١٠٩)ذاهبوالعمل للخاصة والعامة التخيري بني امل
ولو نظرنا إىل حقيقة األمر لرأينا ما يتشبث بـه دعـاة الفرقـة                

واالختالف قشوراً وألفاظاً، ليس هلا يف حقائق املعاين وزن، وكم جـرت            
األلفاظ على أمتنا من التمزق والتصدع؟ وعندما نريد أن حناسب اآلخرين           

 لكـل قـوم   (مـع أن القاعـدة      ! حناسبهم على اصطالحنا هلذه األلفاظ    
 فهل يعذر بعضنا بعضاً يف هـذه        )اصطالحهم؛ وال مشاحة يف االصطالح    

االصطالحات، وال نتشدد فيها، فإن مرونة الدين وواقع املسلمني يطلـب           
 العالمة أبو يعقوب الوارجالين من التـشتت        -قدمياً-منا ذلك، وقد حذر     

يف اخلطـأ املوهـوم فيمـا       (: الناشئ من االختالف اللفظي، حيث يقول     
 فيه األمة من األمساء والتسميات يف الدين واإلسالم واإلميـان،           اختلف

والكفر والشرك والنفاق، واألسامي كمؤمن وكافر ومـسلم ومنـافق          
ومشرك، وأمساء األبدان وأمساء األفعال وخلـق القـرآن، وأمسـاء اهللا            
وصفاته، وأمثاهلا، وليس إال اخلطأ فيها، واخلطأ حممول ملن عـري مـن             

، وهي االعتقاد أا دين اهللا، أو قطع الشهادة على أحد           الشروط املهلكة 
  .١١٠)يف ذلك، أو هدم قاعدة من قواعد اإلسالم

                                                           
   .٦ ، ص٢ ، جالدليل والبرهان ١٠٩
   .٧-٦ ، ص٢ ، جالدليل والبرهان١١٠
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كنـا ومـا    -وأود هنا أن أعلن من طرف املدرسة اإلباضية أننا            
 على أمت االستعداد إىل االلتقاء مع إخواننا املسلمني بروح التـسامح            -زلنا

نج والتنابز جانباً، ولإلباضية على مر      واملرونة واملودة، وندعو إىل طرح التش     
وهـو  –التاريخ مشروعهم احلضاري الذي يلخصه العالمة أمحد اخلليلـي          

  : يف كتابه احلق الدامغ بقوله-قطب أقطاب اإلباضية يف هذا الوقت
 متتاز عقيدم وتتـسم     -أهل احلق واالستقامة  -إن اإلباضية   (  

  ...نذكر منها هنا ما خيصنا... طريقتهم يف فهم أصول الدين بثالثة أمور
املرونة والتسامح يف معاملة سائر فرق األمة، وإن بلغ اخلالف          
بينهم وبينهم ما بلغ، إذ مل يتجرأوا على إخراج أحد من امللـة وقطـع               
صلته هبذه األمة ما دام يدين بالشهادتني وال ينكر شيئاً مما علم من الدين              

وإن كان أوهى مـن     -التأويل  بالضرورة بغري تأويل، أما من استند إىل        
 فحسبه تأويله واقياً له من احلكـم عليـه عنـدهم            -نسج العنكبوت 

  .باخلروج عن حظرية األمة، وخلع ربقة امللة من عنقه
الذي رسـم   -ومن هذا املنطلق صدر ذلك اإلعالن املنصف        

 من أشهر قائد إباضي وهو أبو محزة        -مبدأ اإلباضية يف نظرم إىل األمة     

، εن عوف السليمي، يف خطبته اليت ألقاها على منرب رسول اهللا            املختار ب 
رمحه -فأصاخ هلا الدهر، وسجلها الزمن، وخلدها التأريخ، إذ قال فيها           



 ٨٩

  

مشركاً عابد وثن، أو كافراً من      : الناس منا وحنن منهم إال ثالثة     : (-اهللا
  .١١١)أهل كتاب، أو إماماً جائراً

ليم، والتزموا هذا املبدأ    وقد مشى اإلباضية يف هذا النهج الس        
القومي يف معاملتهم لسائر طوائف األمة، كما يشهد بذلك التأريخ، وجند           
هذه النربة املنصفة تتردد يف أصوات قادة الفكر منهم يف اخللف كمـا             

 -رمحه اهللا تعـاىل   –كانت عند السلف، فهذا اإلمام نور الدين الساملي         
  :قولهحيدد لنا موقف اإلباضية من سائر األمة ب

ــادا  ــب العب ــن ال نطال  وحن
 فمن أتـى بـاجلملتني قلنـا      
ــاال ــضوا املق ــا نق  إال إذا م
 قمنــا نــبني الــصواب هلــم
ــر ــه مــن التحري ــا رأيت  فم
ــبه  ــل ش ــسائل وح  رد م
 قمنا نردهـا ونبـدي احلقـا      
 لو سكتوا عنا سـكتنا عنـهم      

  

ــادا   ــهاديم اعتق ــوق ش  ف
ــا  ــاحلقوق قمن ــا وب  إخوانن
 واعتقدوا يف دينـهم ضـالال     

  ذلـك مـن حقهـم      وحنسنب
 يف كتب التوحيـد والتقريـر     
 جاء ا مـن ضـل للمنتبـه       
 جبهدنا كي ال يـضل اخللقـا      

 ١١٢ونكتفي منهم أن يـسلموا    
  

                                                           
  .، ط بوالق١٠٤ ، ص٢٠ ، علي بن احلسني األصفهاين، جاألغاني  ١١١
ة           ١١٢ ة لمن جهل الطريق ، املطـابع العامليـة،   ٢٥ ، عبداهللا بن محيد الساملي، ص     آشف الحقيق

  .سلطنة عمان



 ٩٠

  

وعلى هذه القاعدة بىن اإلباضية حكمهم على طوائف األمـة            
اليت زاغت عن احلق وجانبت احلقيقة يف معتقداا، فكانوا أشد احتياطاً           

 بسبب معتقده ما دام مبنياً على تأويـل         من إخراج أحد منهم  من امللة      
نص شرعي، وإن مل يكن لتأويله أساس من الصحة والحظ من الصواب،            

رمحه اهللا  -ومن هنا اشتد إنكار اإلمام اإلباضي الكبري حمبوب بن الرحيل           
 على هارون اليماين الذي حكم بشرك املشبهة وخروجهم مـن           -تعاىل

جامعتني ضمنهما حججه الداحضة    امللة، وأنشأ حمبوب يف ذلك رسالتني       
لرأي هارون، وجه إحدامها إىل إباضية عمان، وثانيتـهما إىل إباضـية            

  . وأطبق الرأي اإلباضي على تصويبه وختطئة هارون١١٣حضرموت
 عن حكم هـؤالء     -رضـوان اهللا عليه  -وسئل احملقق اخلليلي      

عجل إياك مث إياك أن ت    : "املشبهة، هل هم مشركون؟ فكان جوابه لسائله      
باحلكم على أهل القبلة باإلشراك من قبل معرفة بأصوله، فإنه موضـوع            

  .١١٥)١١٤اهلالك واإلهالك
                                                           

ان       ١١٣ ة عم اء وأئم ات لعلم ، ط وزارة التراث القـومي  ٣٢٤-٢٧٦ ، ص١ ، جالسير والجواب
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٦والثقافة بسلطنة عمان، 

ان          ١١٤ ام واألدي ، سعيد بن خلفـان بـن أمحـد         تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحك
 -    ه١٤٠٧، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمـان،          ٢٢٤ ، ص ١ اخلليلي، ج 
  .م١٩٨٦

  ١٢-١٠ ، صالحق الدامغ   ١١٥



 ٩١

  

ذا التصور الواضح يف املرونة والتسامح نصلح من واقعنا، ونغري            
-حالنا، إن املثالية اليت يف عقول البعض بأن جيتمع الناس على رأي واحد              

قع بأي حال، فهو رأي حمشور       ال ميكن أن يتحقق يف عامل الوا       -وهو رأيه 
يف مضيق عقله، وإذا أردنا أن نرتفع من الواقعية احملضة الـيت نعيـشها إىل               
واقعية املثال، فال بد أن تكون هناك عناصر مشتركة من لني اجلانب ونبـذ           

  .احلرفية القاطعة
إن الوحدة اإلسالمية قريبة املنال نراها رأي العني، ولكن حيـول             

 وحائط االنتصار ملا عندنا، وغمط الناس أشـياءهم،         عنها سياج التعصب  
حىت وصل احلال بأن نرفض ما هو موجود عند اآلخرين ولو كان يـسنده              
  .الدليل الشرعي القوي، حبجة خمالفة أهل األهواء والبدع، إا حجة املفلس

يقول األستاذ إبراهيم العسعس عائباً على التيار الـذي يـرفض             
تسلط الفاسق الظامل، حبجة أنه لو خـرج سـيوافق      اخلروج على احلاكم امل   

أما إن كانوا خوارج ألم يرون اخلروج علـى احلـاكم           (": اخلوارج"
املتسلط الفاسق الظامل، فأكرم هبا من مة، وما الـضري يف تـبين قـول             

  .١١٦)اخلوارج إذا كان قوهلم موافقاً للدليل
األمة اليت  إن األلباب لتبقى مشدوهة والعقول حريى من أمر هذه            

تلتصق باالرض، وهي متلك ما حتلق به يف عنان السماء، إن هـذه األمـة               
                                                           

ر      ١١٦ ، ط دار البيـارق،     ٢٩- ٢٨ ، إبراهيم العسعس، ص   األمة والسلطة باتجاه الوعي والتغيي
  .م١٩٩٦-١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل، -بريوت



 ٩٢

  

وجدت لتكون سراجاً وهاجاً يضيء حلكة الكون ويبدد غـسقه لتـسري            
  .الشعوب على هداه، فهل من أوبة صادقة إىل التسامح واللني واملرونة؟

  .نسأل اهللا تعاىل ذلك



 ٩٣

  

  



 ٩٤

  



 ٩٥

  

  إلغاء األلقاب املذهبية
  

لقاب املذهبية يف قائمة األلفاظ اليت حتول عن الوحـدة          تندرج األ   
اإلسالمية، وتأيت خطورة هذه األلقاب من كوا حملت من أصحاا كل           
معاين اإلجالل واالفتخار، يف حني ألصق ا اآلخرون كل معاين احلقـارة            
والبعد عن الدين، وأخذ كل فريق يشد من طرف مقطعني بذلك أوصـال             

  .األمة
 -اليت مل ينـزل ا من سـلطان      –الفرق ذه األلقاب    وتشبثت    

اإلباضـية والـشيعة    : وكأن الدين جاء ا، فليس من مسميات اإلسـالم        
واألشعرية والزيدية، واملالكية والشافعية واألحناف واحلنابلة، وال غريها من         

الدين واإلميان واإلسالم،   : املسميات، بل املسميات اليت جاءت ا الشريعة      

 ) الذين آمنوا( و)باملؤمنني(ب اهللا تعاىل أتباع هذه امللة السمحاء فخاط
: وقال تعاىل مؤكداً على هذه احلقيقة ومنبهاً إىل خطورة التفرق يف الـدين            

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا             (

ويقول ١١٧ )…به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا        

 ويقول عز   ١١٨)ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه       (:سبحانه وتعاىل 
                                                           

  .١٣ الشورى ١١٧
   .٨٥ آل عمران ١١٨



 ٩٦

  

وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف           (:من قائل 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا             
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علـى النـاس فـأقيموا            

 وآتوا الزكاة واعتصموا باهللا هو موالكم فـنعم املـوىل ونعـم             الصالة

  .)119النصري
 -ألا نزلت من حكيم خـبري     –هذه هي نظرة اإلسالم احلكيمة        

يف االلتزام باملسميات الشرعية، إا تدعوا إىل الوحدة واالعتـصام بـاهللا            
تعاىل، يف حني يدعو غريها إىل االختالف والضياع، فهل نطلب اهلدى بعد            

  !. ذلك يف غري هذه اآليات احملكمة؟
  .كال؛ واهللا

ومرة أخرى نطرح مشروعاً للوحدة اإلسالمية وهو إلغاء هـذه            
األلقاب، ولكل إنسان أن يطلع على ما عند اآلخرين، وقد زوده اهللا تعاىل             
بالعقل السليم وبوجود الكتاب العزيز والسنة املطهرة بني يديه لريتوي من           

  .١٢٠ بآلتها الباطلمناهلها احلق ويفند
                                                           

   .٧٨ احلج ١١٩
 لذلك ننادي بتضييق الدائرة األثرية، وتعليم األمة كيفية التعامل مع الكتاب العزيز             ١٢٠

من أراد  " املنهج اإلسالمي "الشريفة، ولنا يف ذلك دروس موسعة يف إطار         والسنة النبوية   
  .الرجوع إليها



 ٩٧

  

ونذكر من علماء املذهب اإلباضي ممن نادى بإلغـاء األلقـاب             
  :املذهبية

  :ونص كالمهاإلمام نور الدين عبداهللا بن محيد الساملي؛  -
ومجع األمة بعد تشعب اخلالف ممكن عقالً مستحيل عـادة،          (

لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفـت بـني           (وإذا أراد اهللا أمراً كان      

 والساعي يف اجلمـع     ١٢١)هبم ولكن اهللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم         قلو
مصلح ال حمالة، وأقرب الطرق له؛ أن يدعو الناس إىل تـرك األلقـاب              
املذهبية، وحيثهم على التسمي باإلسالم، فإن الدين عند اهللا اإلسـالم،           
فإذا أجاب الناس إىل هذه اخلصلة العظيمة ذهبـت عنـهم العـصبية             

  .١٢٢)املذهبية
  :؛ ونص كالمه١٢٣مام العدل حممد بن عبداهللا اخلليلياإل -

ومن األمر باملعروف؛ السعي يف توحيد كلمة املـسلمني، ويف          (
إلغاء االنتساب إىل املذاهب وإظهار التعصب هلا، اللذين قـضيا علـى            
اإلسالم، وتسلط على أبنائه عبدة األصنام األجانب األكالب، وأن لزوم          

                                                           
   .٦٣ األنفال ١٢١
  .، الطبعة األوىل١٢٧-١٢٦ ، ص١ ، عبداهللا بن محيد الساملي، جالعقد الثمين ١٢٢
، عـامل جمتهـد       ه١٣٣٨ اإلمام حممد بن عبداهللا اخلليلي، إمام عدل بويع باإلمامة           ١٢٣

 كثًريا من املؤلفات الشتغاله مبهام الدولة اإلسالمية، كان حمبوبـاً مـن             مطلق، مل يترك  
  . ه١٣٧٣رعيته، تويف 



 ٩٨

  

السري باملسلمني سريهم هو الذي يعيـد       ما كان عليه السلف الصاحل و     
  .١٢٤)علينا عزنا الشامخ وجمدنا الباذخ

  : ونص كالمهالعالمة علي حيىي معمر؛ -
سبق إىل أذهان الناس، بسبب ما يقوله كل أصحاب مـذهب       (

عن أنفسهم بأم أصحاب احلق، وأهل العدل، وأهل الصواب، وأهـل           
 من أم أهـل الزيـغ،       السنة، وأهل االستقامة، ومبا يقولونه عن غريهم      

وأهل الضاللة، وأهل البدع، وأهل األهواء، وبأم فعالً أهـل احلـق            
  .وبأم يف اجلنة، وبأن غريهم فعالً أهل الباطل وأم يف النار

وهذه املفاهيم املبنية على أنانية مذهبية جيب أن ختتفـي، وأن           
مة واحدة هي   يقوم بدالً منها مفهوم؛ هو أنه ليس هناك يف اإلسالم إال أ           

األمة اإلسالمية اليت وعدها اهللا تبارك وتعاىل بكل خري، ولـيس فيهـا             
  . ١٢٥)جمموعات أو طوائف أو فرق تدفع بوصفها اجلماعي إىل اهلاوية

  : ونص كالمهالعالمة أمحد بن محد اخلليلي؛ -
                                                           

ان     ١٢٤ ، مكتبة التراث، ٤٤٢ ، حممد بن عبداهللا بن محيد الساملي، ص  نهضة األعيان بحرية عم
  .القاهرة، مصر 

  .١٢٧ ، ص٢  ، جاإلباضية بين الفرق اإلسالمية ١٢٥



 ٩٩

  

وألجل احملافظة على وحدة األمة واتمع شدد اإلسالم احلكم         (
ها، فحرم السخرية واللمز والتنابز باأللقـاب       يف كل ما يؤدي إىل تفكك     

  .١٢٦)وسوء الظن والتجسس والغيبة والتعايل باألنساب واألحساب
  : ؛ ونص كالمه١٢٧الشيخ املفكر أمحد بن سعود السيايب -

والذي أراه يف هذه القضية توحيداً للمذاهب اإلسـالمية أو          (
ـ           اءات إليهـا،  تقريباً منها هو إلغاء األلقاب بني املذاهب وإماتـة االنتم

والرجوع إىل التسمي باإلسالم، واالنتساب إليه فقط، ويكفي أن يكون          
املسلم مسلماً يبحث عن احلق، وهذا الرأي هو أقـوى اآلراء وأكـرب             

  .١٢٨)العوامل يف القضاء على التفرقة، ومن شأنه التقريب بني املسلمني
حـىت  والقائمة طويلة بالعلماء الداعني إىل هذه الدعوة املباركة،         

: قال الشيخ املفكر أمحد السيايب بعد أن تتبع هذه الدعوة يف الفكر اإلباضي            
إذن؛ كان لدى علماء اإلباضية تقومي ورؤية، تقومي ملـا عليـه األمـة              (

اإلسالمية من اختالف بني مذاهبها، وذلك مرده إىل االنتماءات املذهبية          
                                                           

   .٧  ، صميةعوامل تقوية الوحدة اإلسال ١٢٦
هو أمحد بن سعود السيايب، مفكر ومؤرخ عماين، داعية للوحدة اإلسـالمية، لـه               ١٢٧

مؤلفات تأرخيية وفكرية وفقهية ، يشغل اآلن منصب األمني العام مبكتب اإلفتاء بسلطنة             
  .عمان
، أمحد بن سعود الـسيايب،        جهود العلماء املصلحني يف توحيد املذاهب اإلسالمية       ١٢٨

ذاهب اإلسالمية        التقري انظر   ين الم ، ط املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافيـة    ٨٥ ، ص ب ب
  .م ١٩٩٤-  ه١٤١٥، )األيسيسكو(



 ١٠٠

  

 إىل توحيد هـذه     والتعصب هلا، األمر الذي جعلها فرقاً وأحزاباً، ورؤية       
املذاهب ومجعها، وذلك بضرورة إلغاء األلقاب املذهبيـة، واالكتفـاء          

  .١٢٩)باالنتساب إىل اإلسالم فقط
  .نكتفي هنا ذه النماذج الصاحلة لالقتداء  
هذه هي الدعوة اليت نلح عليها، ونرفعها يف احملافـل اإلسـالمية              

يرى هذه الـدعوة    وملتقيات الوحدة وجمامع األمة، ولكن إن كان البعض         
ولست أراها كذلك، بل هي من صـميم اإلسـالم          –حتلق يف عامل املثال     

إن يف األمر متسع، فيمكن أن نطلق علـى         :  نقول -وعالج لواقع املسلمني  
كل مذهب األلقاب واألمساء اليت هي مقبولة عند أصحابه، وأن نعطيهـا            

 ألصقت ا من قبـل      املعاين اليت حتملها عندهم، تاركني املعاين القبيحة اليت       
  .خصومهم

                                                           
   .٨٤  ، صجهود العلماء المصلحين ١٢٩



 ١٠١

  



 ١٠٢

  



 ١٠٣

  

  اجلامعة اإلسالمية
  

بعد احلديث عن التسامح واملرونة واملطالبـة بإلغـاء األلقـاب             
املذهبية؛ يستدعينا األمر احلديث عن اجلامعة اإلسالمية، واألسـئلة الـيت           

  :تطرح نفسها
هل اجلامعة اإلسالمية فكرة حتلق يف عامل اخليال؟ هل هي مـن              

ش يف عقول الفالسفة؟ وخاصة بعد العديد من احملاوالت اليت          املثل اليت تعش  
قام ا رجال الصحوة اإلسالمية، وبعد مرور عدة عقود من املناداة ـا،             
تقلبت األمة خالهلا يف لظى الفرقة احملرقة، واكتوت بنار التعصب امللتهبـة،        

ـ             الم هل ميكن أن تكون اجلامعة اإلسالمية حقيقة واقعة؟ وإذا كان يف اإلس
 ما يهيئ القاعدة املتينـة لقيـام هـذه          -بتوجيهاته السامية ودالئله النرية   –

اجلامعة؛ فهل املسلمون مستعدون لذلك؟ وهل القيادات اإلسالمية وضعت         
  يف براجمها هذه اجلامعة؟ وهل خطت خطوات عملية يف هذا اجلانب؟ 

أسئلة تتدافع يف الذهن وقد أجبنا علـى بعـضها، ونقـول يف               
  -:اآلخر

إن بإشراقة الصحوة اإلسالمية تعالـت األصـوات بالوحـدة            
اإلسالمية، وتنادت األفكار بقيام اجلامعة اإلسالمية، وأخذ عقـالء األمـة         
يتحركون يف أحناء األمة وبني شعوا داعني إىل هذه الوحـدة وإىل قيـام              

  .جامعة وثيقة بينهم



 ١٠٤

  

حمـاوالت  لقد كانت أوىل احملاوالت بني املذاهب اإلسالمية هي           
فردية، قام ا األستاذ املصلح مجال الدين األفغاين، مث سار على ذلك النهج             
الشيخ حممد عبده، الذي كانت له حماوالت جادة وملموسة يف العمل من            

  .أجل التقريب والتفاهم بني املذاهب اإلسالمية
وقد تطورت تلك احملاوالت الفردية إىل عمل مجاعي، وقد تـبىن           

  .١٣٠بة من علماء األمة اإلسالميةهذه الفكرة خن
ويف غمرة الصحوة اإلسـالمية واسـترجاع الذاتيـة اإلميانيـة             

للمسلمني يف هذا العصر؛ كانت هناك مرحلة عظيمة انفرد ا اإلباضـية؛            
وهي إعادة اإلمامة اإلسالمية العادلة، وذلك بقيام إمامة اإلمام سـامل بـن             

داهللا اخلليلي، هـذا االنتـصار      راشد اخلروصي مث بعده اإلمام حممد بن عب       
اإلسالمي لإلباضية بقيام إمامتهم مل ينسهم أمر الوحدة اإلسالمية وااللتقاء          
مع إخوام املسلمني، فقد عمل أقطاب اإلباضية على تـشجيع الوحـدة            

  .اإلسالمية واالنفتاح األخوي مع إخوام املسلمني
وتالميذه اإلمام  فكان يف عمان العالمة اإلمام نور الدين الساملي           

 واإلمام حممد ابن عبداهللا اخلليلي وقيادة األمة        ١٣١سامل بن راشد اخلروصي   
عموماً، ويف شرق أفريقيا العالمة الكبري ناصر بن سامل الرواحي، ويف ليبيا            

                                                           
   .٨٠-٧٩  ، صجهود العلماء المصلحين ١٣٠
   ه١٣٣١هو اإلمام العدل سامل بن راشد بن سليمان اخلروصي، بويـع باإلمامـة               ١٣١

، كان رضياً حمبوباً من رعيته، وحـد الـشعب العمـاين وقـارع              ه١٣٣٨واستشهد  
  .االستعمار اإلجنليزي 



 ١٠٥

  

ااهد الكبري سليمان باشا الباروين، ويف اجلزائر القطب حممد بن يوسـف            
ة أوضـاع األمـة اإلسـالمية،       أطفيش، عمل هؤالء العظماء على دراس     

وخرجوا حبقيقة مفادها أنه ال بد من توحد األمة اإلسالمية، وإطالع العامل            
اإلسالمي على اإلمامة العادلة يف عمان، رجاء أن يلتف املسلمون حوهلـا            
مناصرين هلا، ومن هناك تنبثق العزة اإلسالمية لتحىي نفوس املؤمنني لتجابه           

  .االستعمار البغيض
 يرسـل إىل    ١٣٢العالمة أبا مسلم ناصر بن سامل البـهالين       فنجد    

اإلمام سامل بن راشد اخلروصي رسالة تفيض بروح األخـوة اإلسـالمية،            
ينصحه فيها بااللتقاء مع إخوانه املسلمني، وحيذره من مغبة االنغالق على           
النفس، وهذه الرسالة تبني عن مكنوا فال حتتاج إىل تعليق منا، فمما جاء             

  :فيها
مث إين أشري عليك مبصادقة أمري جند وأمراء الساحل الفارسي،          (  

وال بد من إرسال وفد لتوثيق األلفة والصداقة بينك وبينهم، ففي ذلك            
حسن السياسة وخري املغبة ما ال خيفى عليك، وختري الوفد الذي ترسـله             
أن يكون من علماء املسلمني نفرين أو أكثر، ومن العقالء الساسة ذوي            

ئر والفطنة، ممن ترضيك بصريته ويؤدي عنك فوق ما يف نفسك،           البصا
                                                           

 هو العالمة ناصر بن سامل بن عدمي الرواحي البهالين، جمتهد مطلق، وشاعر فحـل               ١٣٢
حىت لقب بعامل الشعراء وشاعر العلماء، وأديب وصحفي، عين بأمر الوحدة اإلسالمية            

 املسلمني بشرق أفريقيا، له العديد من املؤلفات، ولـد          ودعا إليها، وكان قاضي قضاة    
  .هـ بزجنبار١٣٣٩ بعمان، وتويف  ه١٢٧٣



 ١٠٦

  

وكاتب شريف مكة وإمام صنعاء وسلطان حلج، واختذ مع كل أمري من            
العرب يداً وسياسة، وإن استطعت أن ال تـدع جزيـرة           جلزيرة  أمراء ا 

العرب إال كتلة واحدة تؤدي لك الصداقة فافعل، وال بد لكـم مـن              
بداهللا الباروين فقد صار بعد حرب طرابلس       مكاتبة الشيخ سليمان بن ع    

الغرب وزيراً يف جملس األعيان باستانبول، ويف مكاتبـة هـذا الرجـل             
والتعرف إليه وإىل الدولة العثمانية بواسطته سياسة معتربة النفع عظيمة          
الفائدة، وهذا رأي توجه يل وأراه ضرورياً الزماً لسياستكم، وقصركم          

الدينية يف مملكتكم فقط دون النظر يف سياسـة         النظر على إقامة الشعائر     
  .الدين واإلكثار من الصديق أمر حيتاج إىل النظر

مث إن يف اهلند مجعيات دينية إسالمية سياستها حياطة اإلسالم،            
فإن رأيتم أن تعقدوا معها حبالً فاكتبوا كتاباً وحنن نتكفل بإرساله إليهم،            

 إليكم منها نسخة، وهذا إن      وقد وصلتنا عنهم إعالنات ونشرات وجهنا     
مل ينفع مل يضر، فأقل ما فيه إشاعة دعوة املسلمني يف املمالك اإلسالمية،             
واإلظهار مع أعدائنا الكفرة أن أهل اإلسالم قد ارتبط بعضهم بـبعض،            

  .ومجعتهم اجلامعة اإلسالمية بعواطف اإلخاء اإلمياين والوئام امللي
مم اإلسـالمية؛ يكـشف     وإظهار دعوة املسلمني إىل مجيع األ       

لسائر األحناء اإلسالمية ما أنتم عليه؛ من حسن املقصد ومراعاة إقامـة            
الشعائر الدينية وإحياء السنة وإماتة البدعة، وإنكم مل تنهضوا للملـك           



 ١٠٧

  

والسلطان، وإمنا ضتكم غرية النتهاك حرماتـه وتعطيـل حـدوده،           
  .١٣٣)ووقوفكم حجرة يف بلعوم القوم الكافرين

اإلمام سامل ذه النصيحة قدر استطاعته، مث يعمل ا من          ويعمل    
بعده اإلمام حممد بن عبداهللا اخلليلي، فريسل رسالة إىل امللـك الـسعودي             

  :سعود بن عبدالعزيز جاء فيها
وقد جعلتنا نيتكم الطيبة اخلالصة ندعوكم بالنصر والتوفيـق         (  

ـ           ت لـواء   على سعيكم اجلميل يف توجيه كلمة املسلمني، وتكتلـهم حت

 εاإلسالم وانتساهبم إليه، ودعائهم إىل كتاب اهللا العزيز وسنة نبيه حممد            
ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن      (: واىل ذلك أرشد القرآن العظيم فقال     

كونـوا  : ((εقال ١٣٥ )إن الدين عند اهللا اإلسالم(، )134 يقبل منه
  .١٣٦))عباد اهللا إخوانا على اخلري أعواناً

، قد استخلفكم اهللا يف بالده، فنرغب إليـه         فيا صاحب اجلاللة    

الذين إن مكنـاهم يف     (: سبحانه أن جيعلكم من الذين وصفهم يف قوله       
                                                           

ان      ١٣٣ ـ . ، د أبو مسلم الرواحي حسان عم ، الطبعـة  ٢٠٦-٢٠٥ حممد بن صاحل ناصر، ص
  .م١٩٩٦- ه١٤١٦األوىل، 

  .٨٥آل عمران  ١٣٤
  .١٩ آل عمران ١٣٥
  . رواه البخاري ومسلم وغريمها١٣٦



 ١٠٨

  

األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكـر           

  .١٣٧)وهللا عاقبة األمور
ومن األمر باملعروف السعي يف توحيد كلمـة املـسلمني، ويف          

إىل املذاهب وإظهار التعصب هلا، اللذين قـضيا علـى          إماتة االنتساب   
اإلسالم، وتسلط على أبنائه عبدة األصنام األجانب األكالب، وأن لزوم          
ما كان عليه السلف الصاحل والسري باملسلمني سريهم هو الذي يعيـد            

  .١٣٨)علينا عزنا الشامخ وجمدنا الباذخ
ضو جملـس   وتباحث العالمتان الفذان، قطب السياسة الليبية، ع        

املبعوثان التركي، الشيخ سليمان بن عبداهللا الباروين، وقطـب الـسياسة           
العمانية وزعيم ضتها املعاصرة، العالمة نور الدين الـساملي، تباحثـا يف            
كيفية الوصول إىل الوحدة اإلسالمية ووضعا برناجمـاً عمليـاً خلطواـا،            

ن الوحدة فيعمل على    ووضعا أمام أعينهم مجيع االحتماالت اليت قد حتول ع        
إزالتها، أو قد توجد عقبات فيعمل على تذليلها، ومواطن قـوة للوحـدة             

  .فيأخذ بأسباا
                                                           

  .٤١ احلج  ١٣٧
  .٤٤٢ ، صضة األعياننه ١٣٨



 ١٠٩

  

 أسئلة طارحة هلذه االحتماالت؛     ١٣٩جاء يف رسالة الشيخ الباروين      
  :ونصها

املرجو من حضرتكم، أيها األستاذ الذي سنعتمد على أقواله         (  
اجلامعـة  "لة احملررة حتـت عنـوان       وأقوال أمثاله؛ إمعان النظر يف املقا     

يف جريدة األسد اإلسالمي، اآلتية إليكم مع هـذا، مث بعـد            " اإلسالمية
إطالق الفكر حبثاً وراء عني احلقيقة، نطلب إبداء ما اقتـضاه نظـركم             
السامي من اجلواب عن األسئلة اآلتية بإجياز غري خمل بـاملراد، خدمـة             

  .شكرللجامعة والدين، وحلضرتكم الثواب وال
هل توافقون على أن أقوى أسباب اختالف املـسلمني تعـدد             

  .املذاهب وتباينها؟
على فرض عدم املوافقة على ذلك، فما هـو األمـر اآلخـر             

  .املوجب للتفرق؟
على فرض املوافقة، فهل ميكن توحيدها باجلمع بـني أقواهلـا           

حتاد من  املتباينة وإلغاء التعدد؛ يف هذا الزمن الذي حنن فيه أحوج إىل اال           
  .كل شيء؟

                                                           
هو سليمان بن عبداهللا الباروين، جماهد ليبـي عظيم، وكاتب إسالمي قدير، أحد             ١٣٩

القادة الذين حرروا ليبيا من االستعمار، نفاه االستعمار األورويب وحرم عليـه دخـول     
  .م١٩٤٠البالد العربية اليت كانت حتت سيطرته، تويف 



 ١١٠

  

وعلى فرض عدم إمكان التوحيد، فما األمر القوي النـافع يف           
  .نظركم؟ وهل إلزالته من وجه؟

على فرض إمكان التوحيد، فأي طريق يسهل احلصول علـى          
  .النتيجة املطلوبة؟

  .وأي بلد يليق فيه إبراز هذا األمر؟
  .ويف كم سنة ينتج؟

  .وكم يلزم له من املال تقريبا؟
  .كون ترتيب العمل فيه؟وكيف ي

وعلى كل حال؛ فما احلكم يف الساعي يف هذا األمر شـرعاً            
  .١٤٠)وسياسة، مصلح أم مفسد؟

فرد اإلمام الساملي على تلك األسئلة بواقعية مثالية تشخص الواقع            
اإلسالمي كما هو وتعطي حلوالً إسالمية متزنة، مل جتنح يف مساء اخليـال             

سلم للواقع حبيث أبـدت سـلبية جتـاه         حبيث استسهلت األمر، ومل تست    
  .الوحدة، ال؛ بل كانت إجيابية تضع املفصل على املفصل

قد نظرنا يف اجلامعة اإلسالمية     (: كان رد اإلمام الساملي كاأليت    
فإذا فيها كشف الغطاء عن حقيقة الواقع، فلله ذلك الفكر املبدي لتلك            

  .احلقائق
                                                           

  .١٢٦ ، ص١ ، جالعقد الثمين ١٤٠



 ١١١

  

اهب وتشعب اآلراء،   نعم نوافق أن منشأ التشتيت اختالف املذ        
وهو السبب األعظم يف افتراق األمة، على حسب ما اقتضاه نظـركم            

  .الواسع يف بيان اجلامعة اإلسالمية
وللتفرق أسباب أخرى؛ منها التحاسد أو التباغض والتكالب          

  .على احلظوظ العاجلة، وفيها طلب الرياسة واالستبداد باألمر
د تشعب اخلالف ممكـن     ومجع األمة على الفطرة اإلسالمية بع       

لو أنفقت مـا يف األرض      (عقالً مستحيل عادة، وإذا أراد اهللا أمراً كان         

  .١٤١)مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم
والساعي يف اجلمع مصلح ال حمالة، وأقرب الطرق له أن يدعو             

سالم، فـإن   الناس إىل ترك األلقاب املذهبية، وحيضهم على التسمي باإل        
  .الدين عند اهللا اإلسالم

فإذا أجاب الناس إىل هذه اخلصلة العظيمـة ذهبـت عنـهم              
العصبية املذهبية ولو بعد حني، فيبقى املرء يلتمس احلق بنفسه، ويكون           
احلق أوالً عند آحاد الرجال، مث يفشوا شيئاً فـشيئاً حـىت يرجـع إىل               

مد عليه الصالة والـسالم،     الفطرة، وهي دعاية اإلسالم اليت بعث هبا حم       
وتضمحل البدع شيئاً فشيئاً، فيصري الناس إخواناً، ومن ضل فإمنا يضل           

  .على نفسه
                                                           

  .١٢٧-١٢٦ ، ص١  ، جالثمينالعقد  ١٤١



 ١١٢

  

ولو أجاب امللوك واألمراء إىل ذلك ألسرع يف الناس            ال        
قبوهلم وكفيتم مؤنة املغرم، وإن تعذر هذا من امللوك فاألمر عسر والغرم            

  .ثقيل
ة مهبط الـوحي ومتـردد املالئكـة        وأوفق البالد هلذه الدعو   

  .ومقصد اخلاص والعام حرم اهللا اآلمن، ألنه مرجع الكل
وليس لنا مذهب إال اإلسالم، فمن مث جتدنا نقبل احلق ممن جاء              

به وإن كان بغيضاً، ونرد الباطل على من جاء بـه وإن كـان حبيبـاً،                
لفـه، ومل  ونعرف الرجال باحلق، فالكبري عندنا من وافقه والصغري من خا  

يشرع لنا ابن إباض مذهباً، وإمنا نسبنا إليه لضرورة التمييز حني ذهـب     
  .١٤٢)كل فريق إىل طريق، أما الدين عندنا مل يتغري، واحلمد هللا

 جاهداً يف جماهدة االستعمار الفرنسي      ١٤٣كما عمل قطب األئمة     
 ورد غائلته عن املغرب العريب وخاصة اجلزائر، وكانت حينذاك تابعة لدولة          

اخلالفة العثمانية، وله مواقف مشهودة للحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية،          
  .١٤٤مما حدى بالدولة العثمانية أن متنحه عدة أومسة

                                                           
  .١٢٧-١٢٦ ، صالعقد الثمين ١٤٢
 هو اإلمام حممد بن يوسف أطفيش، عامل موسوعي وجمتهد مطلـق، لـه مئـات                ١٤٣

املؤلفات يف مجيع فنون املعرفة حىت لقب بقطب األئمـة، ولـد يف غردايـة بـاجلزائر         
   . ه١٣٣٢، وتويف بعدما عمر طويالً عام  ه١٢٣٦

، ط مكتبـة    ٧٧ ، بكري بن سعيد أعوشت، ص     محمد بن يوسف أطفيش    قطب األئمة العالمة     ١٤٤
  .الضامري، السيب سلطنة عمان
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يعز عليه أن   (: ١٤٥يقول عنه العالمة أبو إسحاق إبراهيم أطفيش        
يهضم شعب إسالمي ويسلب حريته أو يناله أدىن ضيم، كثري الـدعاء            

على من يناوئها، شديد الرغبة يف وجود اجلامعة        بالنصر لألمة اإلسالمية    
اإلسالمية، يرى من الواجب أن يكون اإلسالم يف عز وأهله يف منعـة،             
ويرى أن كل ما يلم بشعب إسالمي كائناً من كان من اإلرهاق، فهـو              
نكبة أصابت األمة ملا يف ذلك الشعب من التوحيد واالنتساب إىل الدين            

  .١٤٦)اإلسالمي، اجلامعة العامة
وهكذا أخذت قافلة األخوة اإلسالمية تسري حيدوها األمل بـأن            

تصل إىل نقطة الوحدة اإلسالمية، وضج رموز الصحوة اإلسالمية باملناداة          
إىل الوحدة اإلسالمية واجلامعة امللية، وظلت قلوب الشبيبة فو إىل هـذا            

ـ            لفها املقصد العظيم واهلدف النبيل، وتسعى سعيها احلثيث لتقفوا إثـر س
الصاحل، الذي فتح العامل بوحدته وتوحيده وأخالقه قبل أن يفتحه بـسيفه            
وسنانه ورماحه، حىت كادت تنال املقصود، وحتـط يف حمطـة األخـوة             
اإلسالمية اجلامعة، ثارت طفيليات خبيثة حمسوبة على األمـة لتـستأصل           

                                                           
هو إبراهيم بن عيسى بن حيىي أطفيش، عامل جمتهد، داعية لإلصالح والوحدة، لـه              ١٤٥

مؤلفات عديدة وعمل يف حتقيق الكتب اإلسالمية بدار الكتب املصرية، وكان سـفرياً             
لدول العربية، وكافح االستعمار بفكره وعلمه، ولـد يف         لدولة إمامة عمان يف جامعة ا     

  .هـ١٣٩٣هـ، وتويف ١٣٠٦وادي ميزاب عام 
الص            ١٤٦ العلم الق وه ب ذهب الخالص المن ، ط أيب إسحاق    ٢٠ ، حممد بن يوسف أطفيش، ص     ال

  .أطفيش
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كى جرثومة األخوة اإلسالمية، وتثري داء التكفري من جديد بصورة أشد وأن          
  .على األمة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ولندع العالمة اخلليلي؛ بأسلوبه األديب الرفيع املتأثر حلال املسلمني           
وقد كان من بشائر اخلري اليت الحت لألمـة         (: وواقعهم املر، حيدثنا بقوله   

 -بادئ ذي بدء  –مع تباشري إشراقة الصحوة اإلسالمية املعاصرة ما كان         
واد والتراحم بني الشباب املسلم الذي أشرقت عليـه         من التعاطف والت  

أنوار هذه الصحوة، فقد كانوا يف بادئ أمرهم ال يلتفتون إىل اخلالفات            
املذهبية، وال يشتغلون بالنعرات الطائفية؛ إال قليالً منهم، وهم الذين مل           
تصقل آثار تلك الصحوة ما تراكم يف قلوهبم من الصدأ، وهؤالء كانوا            

الكثرة الكاثرة اليت ينصب مهها يف حميط اإلسـالم الواسـع           مغمورين ب 
الذي جيمع وال يفرق، ويوحد وال يشتت، وكادت القـضايا اخلالفيـة            
تلقى يف زوايا اإلمهال لتصبح يف خرب كان، حىت إذا نضرت هذه األلفة             

-وكادت تؤيت مثارها الطيبة، هاجت عليها أعاصري العـصبية العميـاء            
 فلفحتـها   -غصت هبا نفوس ساءا وحدة األمـة      بعدما حركتها أحقاد    

بسمومها اليت أذبلت نضارا، وقضت على رونقهـا، فـإذا بـالتواد            
  .تباغض، وبالتعاطف تباعد، وبالترابط تقاطع، وبالرمحة عذاب

وكان أول ضحية هلذا التآمر البغيض هو اإلسالم احلنيـف مث             
عيد إىل حاضر األمة    الشبيبة املسلمة اليت كادت تقلب جمرى التأريخ، وت       

املشرقة ماضيها العريق بضرهبا أروع األمثـال يف الوحـدة اإلسـالمية            
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والترابط الديين، فقد انتزعت انتزاعاً من حظرية الوفاق اإلسالمي ليدفع          
هبا إىل متاهات من اخلالف والشقاق كان هلا بد وأي بد من الـدخول              

  .فيها واهليام يف أرجائها
دود اجلدل واملناظرات، ومل يصل إىل      وليت األمر وقف عند ح      

التكفري وإصدار األحكام التعسفية اجلائرة على كثري مـن املـسلمني،           
  .١٤٧)بإخراجهم من امللة، وتعريتهم من لباس اإلسالم

واآلن نرجع لإلجابة على األسئلة اليت طرحناها قبل قليـل عـن              
قعية اإلسالمية،  مما رأينا من خالل استعراض الوا     : اجلامعة اإلسالمية، ونقول  

أن اإلسالم حيمل كل مضامني الوحدة اإلسالمية، وآيات الكتاب تفـيض           
بالدعوة إىل االعتصام حببل اهللا املتني، ومل تكن هذه الدعوة خارجة عـن             
املستطاع، وقد عمل املصلحون على تنفيذها وإخراجها إىل أرض الواقـع           

س وضيق عطنـها    اإلسالمي، ولكن ما حيول عن الوحدة هو انغالق النفو        
وعدم الوعي مبجريات األمور، فهؤالء املتبلدة أذهام ال يعلمون إال ظاهراً           
من األمر، وال يعلمون أم يف حقيقة األمر خيدمون مصاحل أعداء اهللا تعاىل،             
وإن أردنا التحاماً أخوياً سليماً فال بد من أن يترك هؤالء اإلثارات املذهبية             

العصبيات املقيتة فعلى األمة أن تتركهم وشأم،       املنغلقة، وإن رفضوا ترك     
وإن مل يتركوا األمة يف سعيها للوحدة واأللفة فعلى الغيورين واملصلحني أن             

                                                           
  .١٩ ، صالحق الدامغ  ١٤٧
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يحذِّروا من هذه الشجرة اخلبيثة اليت زرعها الـشيطان يف األمـة لـتقض              
  .مضجعها، هذا ما نستطيع قوله، وهللا األمر من قبل ومن بعد

 اليت تعقد من قبل دعاة      -كهذا املؤمتر –ـدوات  إن املؤمترات والن    
اإلصالح والوحدة فيها اخلري الكثري، والبد من أن تؤيت الثمـرة املرجـوة             

  .منها، فاخلري منتصر على الشر، والقافلة ال يضرها النباح والعواء
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 ١١٨

  

  الواقعية والوحدة اإلسالمية
  

  بعد كل ذلك، فبالنسبة للوحدة اإلسالمية،،،
هي حتقيق الوحدة اإلسالمية يف واقع املسلمني، : ةالواقعي

 دستوراً هلذه الوحدة εمتخذين كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه املصطفى 
  .ونظاماً حلياة املسلمني

  :وإن شئتم أكثر بياناً
تعين أن يتخذ املسلمون طريقاً وسطاً خـالل هـذا          : فالواقعية

عمى هلا، جيب أن ختتفي     الركام اهلائل من االنتصار للمذاهب، والتعصب األ      
نربة تكفري املسلمني، فاملسلمون يف صعيد الوحـدة اإلسـالمية كلـهم            
متكافئون، ال يفضل بعضهم بعضاً إال بتقوى اهللا والعمل الصاحل وتقـدمي            

  .التضحيات لألمة اإلسالمية
يف الوحدة اإلسالمية ال وجود ألولئك الذين يرون اخلروج على          

 ألولئك الذين يعتقدون القرآن الكرمي والسنة النبوية        أقوال األئمة كفراً؛ وال   
الشريفة ضالالً ما مل يفسر حسب رأي أئمتهم، لقد اتفقت أقوال العلمـاء       
واتهدين بأن كل شخص يرد عليه إال صاحب القرب الشريف املعـصوم            

إن وافـق   : (، وكانت أقواهلم املشهورة على مر التاريخ اإلسالمي       ε حممد
  ).ه، وإن مل يوافق فال تأخذهقويل احلق فخذ
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الوحدة اإلسالمية ليست ومهاً وخياالً، فحاشا الشريعة اخلامتة أن         
يأيت فيها وهم أو تأمر خبيال، فكل أوامرها تصب يف املفهـوم اجلمـاعي،              

  .ومتقت األنانية واحلزبية
ميكن أن جتتمع املذاهب اإلسالمية يف ود وسالم واحترام حتـت           

ا وسعت هذه املظلة حتت عدهلا املذاهب ومل تعمل         مظلة شرعية واحدة، إذ   
على االنتصار ملذهب دون مذهب، وقد حتقق هذا اللقاء املذهيب األخـوي            

 املذاهب اإلسـالمية  ١٤٨يف التأريخ اإلسالمي، حيث مشلت الدولة الرستمية    
اليت حتتها بالعدل فلم يظلم فيها أحد، وقد شهد على عدل أئمتها املـؤرخ              

  ١٤٩.١٥٠ريبابن الصغري املغ
  .١٥١وكذلك يف عمان يف عهد األئمة العدول

                                                           
 قامـت يف     الدولة الرستمية تعاقب عليها أئمة عدول منتخبون من قبل املـسلمني،           ١٤٨

الشمال األفريقي، وكانت عاصمتها مدينة تيهرت الشهرية، ابتدأت خبالفة اإلمام العدل           
، وانتهت خبالفة اإلمام يوسف بن حممد بن          ه١٦٠عبد الرمحن بن رستم الفارسي عام       

  . على يد الدولة العبيدية ه٢٩٤أفلح سنة 
مية كان على غري املـذهب      هو املشهور بابن الصغري املالكي من رعايا الدولة الرست         ١٤٩

ألفه حـوايل   " أخبار األئمة الرستميني  "له كتاب   . شيعياً: وقيل. مالكياً: اإلباضي، قيل 
  . ولذلك عرف مبؤرخ الدولة الرستمية ه٢٩٠
لبنان، -، ابن الصغري املالكي، ط دار الغرب اإلسالمي، بريوت   أخبار األئمة الرستميين       ١٥٠

  .م١٩٨٦- ه١٤٠٦
ان الديمقراط   ١٥١ ة اإلسالمية   عم حسني عبيد غباش، ط دار اجلديد، الطبعـة األوىل،         .  ، د  ي

  .م١٩٩٧
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إن االستسالم للواقع الذي نعيشه اآلن هو غفلة عن حركة سـري   
التأريخ احلضارية، فالعامل كله جيتمع، فمنهم من جيتمـع حـول املـصاحل         
االقتصادية، وآخرون جيتمعون إقليمياً، وغريهم يرتبطون بـروابط ثقافيـة          

ه التجمعات ال يوجد فيها املقومات احلقيقية       وهكذا، رغم أن هذ   ... ولغوية
والقاعدة الصلبة للوحدة، إال أن منظميها عملوا جادين على إجيادها، وإن           
وجدت بعض املقومات ففي وحدتنا كل املقومات، فالدين الذي صنع أمة           
واحدة، واملصاحل املشتركة، واألرض الواسعة، وتنوع املصادر االقتصادية،        

يف كل فن وختصص، كل هذه املقومـات موجـودة وال           والعقول البارزة   
حتتاج إال إىل أناس خملصني يعملون على تنظيمها وصهرها يف بوتقة املصاحل            

  .اإلسالمية العليا
جيب أن نؤمن بأن الوحدة اإلسالمية حقيقة قائمة ال حمالة برغم           
الغشاوات اليت حتجبها، علينا أن ال نلتقي يف املؤمترات ألجـل أن نلقـي              

الماً رائعا عن الوحدة، مث نرحل إىل دهاليز مذاهبنا الضيقة، فهذا تـرف             ك
  .سنحاسب عنه أمام اهللا تعاىل

الوحدة اإلسالمية؛ علينا أن نؤمن ا ونعمل جادين للسعي إليها،          
وندخلها يف مناهجنا الدراسية، فينشأ عليها الصغري ويشب ودمه يضخ يف           

ناهجنا القومية واجلنسية واملذهبية،    الوحدة واالحتاد، وجيب أن ختتفي من م      
فهذه نصال تقطع أوردة الوحدة، أو قل حواجز متنـع التئـام الـصفوف              

  .املسلمة
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الكون متآلف بذراته وجمراته، ال حييد عن السنن اإلهلي وال خيرج           
عن مقتضيات القوانني الربانية، وهو بعد ذلك مسخر لإلنسان، فما بـال            

دته هلذا الكون؟ وملاذا يكون نشازاً عن هـذا         اإلنسان املسلم يتخلى عن قيا    
التآلف الكوين؟ وملاذا يرضى بذيل القافلة يلتقط غبارها، وقد أوجده اخلالق           

  .جل وعال ليكون قائد زمامها؟
عندما ينشز املسلم يعين ذلك أن الكـون يف نـشاز واهتـزاز،             

بـدا  وسيظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس، فالعـامل وإن       
يسعى إىل مصاحله فهو يسعى إىل حتفه؛ طاملا أنه مبتعد عـن شـريعة اهللا               

 نتحمل تبعات كل ذلك، فاألمة الشاهدة كيـف         -املسلمني–احلقة، وحنن   
يتأتى هلا الشهادة وهي طوائف ممزعة ومذاهب متنافسة وعصبيات متناحرة          

، فأىن هلا أن    هذه األمة مل تنظر إىل حاهلا ومل تراع مآهلا        ! وخالفات متباينة؟ 
  !توجه األمم؟

هذا احلال جيب أن ال يستمر ال بد من الرجـوع إىل املقاصـد              
اإلسالمية؛ إىل التوحيد والوحدة، حىت تنظم حركة العامل، فالعـامل أعلـن            
إفالسه بعدما خذلته الشيوعية وختذله الرأمسالية، إن قادة الشرق والغـرب           

 تتجاذبـه   -ولألسـف –ي  يتطلعون إىل احلل اإلسالمي، واحلل اإلسـالم      
  .املذاهب وتتقطعه العصبيات

 أن الطريق شاق والسبيل وعر، وأمامنـا        -ونعترف–إننا نعرف   
أكدية وأودية وعلل وأدواء، ولكن مىت كانت العقبات مذلـة ألصـحاب         

 -املعاصـرين –إن اجليل األول من دعاة الوحدة اإلسالمية        ! اهلمم العالية؟ 
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لتبشري مببادئهم النبيلة بني شعوم، وهذا أمر       ينفون من األرض ومينعون من ا     
قد وىل واختفى، والنفوس اليوم أكثر يئاً إىل هذه الوحدة لـو طمـست              

  .األصوات املنكرة اليت تدعو إىل هاوية العصبية
إننا منلك اإلعالم والصحف وشبكات االتصال املختلفة، علينا أن         

ف اجلمـاهري اإلسـالمية     نبث خالهلا الوعي بالوحدة اإلسالمية، وأن نثق      
  .باخلطوات العملية للوحدة اإلسالمية

األفالم واملسلسالت والربامج والنشرات ينبغـي أن تـصب يف          
األهداف اإلسالمية، وجيب أن حتل حمل املسخ الذي نراه ليالً واراً، هـذا             
املسخ الذي صنعته اآللة الغربية ذات الوقود الفلسفي املادي، إننا نسأل أين            

مج اإلسالمية النابعة من احلاجة اإلسالمية، واليت ختدم الواقع اإلسالمي          الربا
املطلوب؟ وملاذا أصبح الفن مرتبطاً بالعهر واخلمر والرقص؟ فمىت ترتقي أمة           
إىل أوج العز والسؤدد وهي منغمسة يف حـضيض التبـذل واالسـتهتار             

  .باألخالق؟
ة ألمته، ولكنه ال    اإلسالم بواقعيته املثالية ميلك املقومات احلضاري     

يرتقي خبائري العزائم متصدعي الصفوف، فاإلسالم ال ينقلنا من الـدرك           
األسفل إىل املنـزلة العليا نقلة سحرية، بل هو يأمرنا باتبـاع اخلطـوات             

  .العملية اليت جيب أن خنطوها يف مسرينا حنو الوحدة اإلسالمية
 سـوف   أما أولئك الذين يغطون يف سبات عميق وحيلمون بأم        

يستيقظون على الوحدة، هؤالء سيطول م الرقاد حىت قيام الـساعة وال            
يرون وحدة وال توحداً، على هؤالء أن يتداركوا أنفسهم وشعوم ويعملوا         



 ١٢٣

  

بالسنن الكونية والنصية للنهوض بأمتهم، وإال سيسحقهم الـزمن حتـت           
 ميلكه إال   عجالته املتسارعة، فالزمن ال يرحم الكساىل واخلاملني، الزمن ال        

  .من ميلك القوة والعزمية والتسامح واإلخاء
  

  
  
  

  



 ١٢٤

  



 ١٢٥

  

  االقتراحات
  

ويف اخلتام أتقدم إىل القائمني على املؤمتر ذه االقتراحات عسى            
  :أن تكون يف حملها

تعميم دراسة اخلصائص اإلسالمية يف املناهج التربوية اإلسالمية، وأن          -١
  .ملتعىن هذه اخلصائص باملنهج اإلسالمي الشا

تكوين جلنة إسالمية مشتركة من مجيع املدارس اإلسالمية، يكـون           -٢
عملها إبراز عناصر الوحدة اإلسالمية من واقع مدارسنا، وتقوم بالرد          
على دعاة املذهبية املنغلقة، أو الذين يثريون الطعـون يف املـذاهب            
اإلسالمية ورموزها، أو يكون عملها مشتركاً يصدر باسـم مجيـع           

  .الميةاملدارس اإلس
طرح مادة تربوية يف املدارس واملؤسسات العلمية هـدفها الوحـدة            -٣

  .اإلسالمية، وتكون مشتركة تقر من قبل علماء األمة اإلسالمية
بث الربامج اإلعالمية والصحفية والثقافية الـيت تـوعي الـشعوب            -٤

اإلسالمية بأمهية الوحدة، وأن تحَمل املؤسسات اإلعالمية الرمسية من         
  .العلماء على بث هذه الربامجقبل مطالب 

أن حيث العلماء واملفكرون اإلسالميون يف موسم احلج أتباعهم على           -٥
التعرف على إخوام املسلمني من البقاع اإلسالمية املختلفـة، وأن          

  .حيضوهم على تبادل املعارف اإلسالمية



 ١٢٦

  

أن يقوم العلماء بزيارات متبادلة لبلدان بعضهم الـبعض؛ مبـشرين            -٦
 الوحدة اإلسالمية متألفني لقلوب شعوم، ناصحني هلم        وداعني إىل 

  .بالتمسك بالكتاب والسنة فهما أساس اإلسالم
  

هذا؛ وأسأل اهللا تعاىل العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الـدين           
والدنيا واآلخرة، وأسأله تعاىل أن يربم هلذه األمة أمر رشد، يعز فيها أهـل              

 وأسأله أن يوحد صف األمة ويرتق فتقهـا         طاعته ويذل فيها أهل معصيته،    
  .وخيزي عدوها ويهدي جاهلها

  إنه مسيع جميب الدعاء، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،

  
  

  
  
  
  
  



 ١٢٧

  



 ١٢٨

  



 ١٢٩

  

  قائمة املراجع
  

    القرآن الكرمي  ١
  حممد رشيد رضا  تفسري املنار  ٢
    كتب الصحاح والسنة  ٣
  حممد يوسف أطفيش    يف أحاديث خامت الرسلامع الشمل ج  ٤
  أمحد بن محد اخلليلي    احلق الدامغ  ٥
أمحد بن سليمان الكندي وعاشور ابن   )١(العقيدة   ٦

  يوسف كسكاس
السيف احلاد على من أخذ حبديث اآلحاد يف   ٧

  مسائل االعتقاد
  

  سعيد بن مربوك القنويب
  داهللا بن محيد السامليعب  كشف احلقيقة ملن جهل الطريقة  ٨
  يوسف بن إبراهيم الوارجالين    الدليل والربهان  ٩
  حممد بن يوسف أطفيش    الذهب اخلالص املنوه بالعلم القالص  ١٠
  عبداهللا بن محيد الساملي      العقد الثمني  ١١
  عبداهللا بن محيد الساملي      جوهر النظام  ١٢
  ليسعيد بن خلفان اخللي    متهيد قواعد اإلميان  ١٣

  حممد بن مكرم بن علي ابن منظور        لسان العرب  ١٤
  حممد بن صاحل ناصر. د  حسان عمانأبو مسلم الرواحي    ١٥
  سامل بن محد احلارثي  العقود الفضية يف أصول اإلباضية  ١٦
  علماء وأئمة عمان      السري واجلوابات  ١٧



 ١٣٠

  

  علي حيىي معمر  اإلباضية بني الفرق اإلسالمية  ١٨
      ئمة حممد بن يوسف أطفيشقطب األ  ١٩

  بكري بن سعيد أعوشت
  علي بن احلسني األصفهاين        األغاين  ٢٠
الشيخ علي حيىي معمر والـدعوة إىل الوحـدة           ٢١

    اإلسالمية 
  

  حممد ناصر بوحجام
عوامل تقوية الوحدة اإلسالمية يف الشعائر   ٢٢

  الدينية      
  

  أمحد بن محد اخلليلي
  أمحد بن محد اخلليلي   حياة املسلمالعبادة وأثرها يف  ٢٣
  عبد الكرمي زيدان. د      أصول الدعوة  ٢٤
  يوسف القرضاوي. د    اخلصائص العامة لإلسالم  ٢٥
      خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته  ٢٦

  سيد قطب
  حممد بن عبداهللا الساملي   عمانحبرية أهلضة األعيان   ٢٧
اهب جهود العلماء املصلحني يف توحيد املذ  ٢٨

  اإلسالمية 
  

  أمحد بن سعود السيايب
  األمة والسلطات باجتاه الوعي والتغيري                ٢٩

  إبراهيم العسعس
  حممد قطب      واقعنا املعاصر  ٣٠
  أبو احلسن علي احلسن الندوي      روائع إقبال  ٣١
  حممد الغزايل      خلق املسلم  ٣٢



 ١٣١

  

  خري الدين الزركلي        األعالم  ٣٣
  عبد الرمحن البدوي. د  عة الفلسفة موسو  ٣٤
  حسني عبيد غباش. د  عمان الدميقراطية اإلسالمية  ٣٥

  



 ١٣٢

  

  
 
 


