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الكلمة االفتتاحية

ملؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات

د. عمر أمكاسو

آله  وعلى  محمد  سيدنا  األمين  النبي  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
وصحابته أجمعين، وبعد،

نحمد اهلل تعالى على أن يسر لنا بفضله ومنه هذا المجمع الكريم الذي التأمت فيه ثلة 
مباركة من الباحثين واألكاديميين والشخصيات الدعوية والفكرية والسياسية، يف المؤتمر 

الدولي الثاين لمؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات.

زعيم  الدين  صباح  جامعة  لرئيس  واالمتنان  الشكر  ببالغ  ألتقدم  الفرصة  هذه  وأغتنم 
هذا  فعاليات  استضافة  بقبول  تكرم  الذي  بولوت  محمد  الدكتور  الربوفيسور  باستانبول 
المؤتمر، ولكافة أطر الجامعة العلمية واإلدارية التي لم تبخل علينا بتعاوهنا وحرصها على 

إنجاح هذه التظاهرة العلمية الفكرية.

كما أتقدم ببالغ الشكر واالمتنان لـ وقفي »مدنية« و »إيساف« اللذين شاركانا بتفان كبير 
يف كل مراحل اإلعداد للمؤتمر، ولكل من ساعدنا من األصدقاء والزمالء وخاصة يف كلية 

اإللهيات بجامعة استانبول ولجنة العالقات العربية الرتكية.

وأتوجه بالشكر كذلك للجنة المنظمة للمؤتمر بوحداهتا العلمية واللوجستية واإلعالمية 
واإلدارية، ولكل من أسهم معنا يف هذا المشروع.

الفكرية  والشخصيات  الباحثين  من  والحاضرات  الحاضرين  لكل  موصول  والشكر 
والدعوية والسياسية التي شرفتنا باالستجابة للدعوة.

وطبعا، الشكر موصول أيضا لرتكيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما يبذلونه من 
جهود للمضي يف مشروع النهوض برتكيا، وخدمة القضايا العادلة ألمتنا المنكوبة.
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إخواين األفاضل، أخوايت الفضليات: 

2014 باستانبول، عمال بالتوصية الصادرة عن المؤتمر الدولي  منذ تأسيسها يف أبريل 
األول لنظرية المنهاج النبوي الذي انعقد يف هذه المدينة المباركة يف 15-16 يناير 2012، 
السالم  عبد  اإلمام  النبوي عند  املنهاج  نظرية  الكرمي يف  القرآن  تحت عنوان »مركزية 
والدراسات على  ياسين لألبحاث  السالم  اإلمام عبد  منذ ذلك، أخذت مؤسسة  ياسني«، 
عاتقها التصدى لمهمة جليلة هي التعريف بالمشروع التجديدي لإلمام عبد السالم ياسين 
رحمه اهلل نشرا وبسطا وشرحا وترجمة، خاصة يف األوساط األكاديمية والفكرية والعلمية، 
يحظ  ولم  المعاصر،  اإلسالمي  الفكر  من   وغنيا  متميزا  جزء  يمثل  المشروع  هذا  باعتبار 
بعد بما يستحق من اهتمام ومدارسة بسبب ما ضرب عليه من حصار. وقد اجتهد صاحبه 
رحمه اهلل عرب أزيد من أربعة عقود يف التنظير لهذا المشروع من خالل أزيد من أربعين كتابا 
عالج فيها برؤية تجديدية كل قضايا الرتبية والتنظيم والسياسة واالقتصاد والمرأة وغيرها. 
ويف نفس الوقت عمل رحمه اهلل على تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع وتربية أجيال 
من الرجال والنساء عليه، وحرص رحمه اهلل يف ذلك كله على الجمع الخالق والتكاملي 
الحركة  الكثيرين من زعماء ومفكري  تفرق عند  ما  البعدين اإلحساين والعدلي، وهو  بين 

اإلسالمية يف عصرنا الحالي.

ويف إطار هذه المهمة العلمية التي تأسست مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث 
والدراسات من أجل التصدي لها، ومواكبة للمستجدات التي تعرفها أمتنا اإلسالمية خاصة 
والعالم عامة،  نعقد متوكلين على المولى القدير هذا المؤتمر الدولي الثاين بشراكة كريمة 
مع جامعة صباح الدين زعيم، وبتنسيق مع وقفي مدنية وإيساف، يف استانبول يومي 4 و5 
ربيع الثاين 1437هـ الموافق ل 16 و17 يناير 2016م ، وقد اخرتنا له موضوع: »التغيير 
يف نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسني: مفهومه وإشكاالته، وقضاياه« .

والدافع الرئيس لهذا االختيار، هو رغبتنا يف تقديم أجوبة اإلمام عبد السالم ياسين رحمه 
المعيش  واقعنا  يف  بإلحاح  المطروحة  القضايا  أهم  من  غدا  الذي  الموضوع،  هذا  عن  اهلل 
الحرية  وتحقيق  مجدها  الستعادة  التاريخية  هبتها  يف  اإلسالمية  الشعوب  انطلقت  بعدما 

والعدالة ومواجهة الطغيان المحلي واإلقليمي فيما سمي بالربيع العربي. 

واليمن  وليبيا  سوريا  مثل  العربية  األقطار  من  كثير  يف  اكتنفه  وما  الواقع  هذا  ظل  ففي 
والعراق ومصر من تطورات سلبية  تراجيدية من تقتيل غير مسبوق، وتدمير خطير لمقدرات 
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األمة والشعوب، وتعذيب وحشي للمطالبين بحقوقهم،  وتدخالت خارجية من قبل القوى 
المضادة للتغيير، وغفلة عن القضية الفلسطينية التي تعد بوصلة أمتنا وقضيتها الرئيسة، ويف 
نفس الوقت يف ظل ما يبشر به هذا الواقع رغم هذه االرتدادات المعروفة يف كل الثورات، من 
آفاق مشرقة للتحرر والنهوض، غدت قضية التغيير من أشد القضايا التي شغلت الشعوب 
والنخب ومراكز البحث المحلية واألجنبية، واستشكلت هذه القضية على الكثيرين ما بين 
التغيير  يربط  ومن  الفاسد،  الحكم  رؤوس  إسقاط  سوى  يتطلب  ال  األمر  أن  يحسب  من 

بتدخل القوى الخارجية، وغيرها من اآلراء والمواقف.

وقد أولى اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل لهذا الموضوع الحساس والراهن اهتماما 
كبيرا يف ثنايا مكتوباته، وكان يف معالجته مسكونا هبمين أساسيين يشكالن العمود الفقري 
لمشروعه ولنظرية المنهاج النبوي، هما: هم لقاء اهلل تعالى اجتهادا يف التقرب إليه  سبحانه 
والسلوك إليه وتحقيق العبودية الخالصة له وتربية الناس على ذلك طلبا للغاية اإلحسانية، 
وهم تحقيق العدل العام يف المجتمع واألمة على جميع المستويات السياسية واالجتماعية 
اهلل  لعبادة  المناسب  الجو  يوفر  الذي  األخوي  العمران  مجتمع  يتحقق  حتى  واالقتصادية 
ٍة  �م

ُ
أ  َ ْ��

َ
خ  ْ ن��ُ

ُ
﴿ك تعالى:  قال  الخيرية،  موقع  السرتجاع  مسيرهتا  أمتنا  تستأنف  وحتى  تعالى، 

 .(1)﴾ ِ
ّ

ل� ِ�� 
َ

ِمُنون
ْ
ؤ

ُ
ِر َوت

َ
نك ُ  َعِن ا�ْ

َ
ْون َ ْ ��

َ
ْعُروِف َوت َ ْ� ِ�� 

َ
ُمُرون

ْ� اِس ��َ �ِرَجْت ِللن
ْ

خ
ُ
أ

وحرص اإلمام رحمه اهلل يف مشروعه كله على الجمع بين هذين البعدين بشكل خالق 
ومتكامل، ولذلك فتناوله لموضوع التغيير ينطلق من هذا األساس.

ونريد من خالل فعاليات هذا المؤتمر أن نتدارس بشكل علمي وأكاديمي معالم نظرية 
التغيير  مفهوم  حول  إياها  مسائلين  القضية  هذه  يف  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام 
وإشكاالته وقضاياه، ونأمل من خالل ذلك بحول اهلل تعالى تحقيق األهداف الثالثة اآلتية:

- التعريف ببعض معالم نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين، لتحظى 
بما تستحق من مدارسات وأبحاث ونقد من قبل األوساط العلمية واألكاديمية، ولتستفيد 

منها أجيال الحركة اإلسالمية.

- مساءلة هذه النظرية حول موضوع التغيير كيف عالجته وما مداخله التي تقرتحها وما 
ضوابطه التي وضعتها له وما مراحله وأبعاده؟... من أجل تقديم رؤية متكاملة للموضوع 

(1)  سورة آل عمران، اآلية 110.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 12

انطالقا من هذه النظرية لتسهم يف النقاش العام الجاري حول التغيير وترسم معالم مقرتحة 
لخارطة الطريق نحو أفق اسرتجاع أمتنا لمجدها وحريتها وكرامتها.

- تحقيق التواصل مع الباحثين والمراكز األكاديمية والبحث عن آليات تفعيل هذا التواصل 
لخدمة البحث العلمي الجاد ولإلسهام يف النهوض بأمتنا وتحقيق السلم واألمن العالميين.

واسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أستبق األوراق العلمية المحكمة التي ستبسط 
رؤية اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل لهذا الموضوع من خالل عدة محاور، ألؤكد على 

بعض المنطلقات التي أعتربها مؤطرة لهذه الرؤية:

 إن أساس ومنطلق التغيير عند اإلمام رحمه اهلل هو تغيير ما بالنفس أوال وأساسا ودائما، 
 

�
فال تغيير يرجا عنده ما لم ينبن على ذلك، وينطلق يف ذلك من القاعدة القرآنية الخالدة: ﴿ِإن
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وأداته  التغيير  باعتباره موضوع  التغييري  المشروع  اإلنسان يف  مركزية  اإلمام على  يلح 
االقتصادية واالجتماعية  والبنى  الهياكل  إلى  يتوجه  لتغيير  قيمة  اآلن، وال  نفس  وهدفه يف 
وغيرها، ما لم يتمحور حول اإلنسان الذي خلقه اهلل تعالى من أجل عبادته واستخلفه يف 

األرض وسخر له الكون كله من أجل تحقيق هذه العبادة بمعناها الشامل. 

مشاعر  تدغدغ  التي   النخبة،  مهمة  فقط  ليس  اهلل  رحمه  اإلمام  عند  المنشود  التغيير 
الشعب بشعارات التغيير الرباقة وبرامج انتخابية مثالية وحالمة،  بل يجب أن  يتأسس على 
تعبئة شاملة لألمة بكل فئاهتا، إلقناعها بجدوى التغيير وضرورته وصعوباته وتربيتها على 
المشاركة فيه صربا وتحمال،. يقول اإلمام رحمه اهلل يف هذا المعنى: »بين الرحمة الرفيقة 
الدعوية، والصرامة التنفيذية، ويف جو التجنيد العام، وتعبئة المستضعفين، وتولِّي القواعد 
ها بيدها، ُتذاُب التجمعات المصلحية، والمقاومات المنظمُة. ومعنى هذا أن يد الدولة  مهامَّ
وسلطاهنا ال يملكان أن يغيرا مما بنا شيئا، ألن التغييَر ال ُيْمَلى من فوق، بل ال يكون لإلمالء 
أثٌر عملي إن كانت القيادُة معزولة عن القواعد، وكانت الدعوُة لم تمهد لتغيير ظاهر الحياة 
 ، ْلطويِّ ال ُيْسنده االقتناع الشعبيُّ بتغيير أنفس الناس، وكان جهاز الدولة يدور يف فَلكِِه السُّ

والمشاركة المتحمسة الراغبة من جانب السواد األعظم«(2).

(1)  سورة الرعد، اآلية 11.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009، ص91-90.
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 التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل ال يمكن أن يتصدى له طرف واحد مهما 
الصراع  والتعاون وليس على  التوافق  ينبني على  يقتضي مجهودا جماعيا  بل  قوته،  كانت 
نا وحيدا  والتنافس. يقول رحمه اهلل مؤكدا هذا الشرط: »من المغامرة أن َيزعم زاعم أن مكوِّ
من مكونات الشعب يستطيع مهما بلغ من قوة َعددية وُعَدِدية أن يحمل على كتفيه أوزار 
الدعوة  تنتصب  أن  بالدعوة  المغامرة  من  المستقبل.  وآمال  الحاضر  وكوارث  الماضي 
بصفتها دعوة طرفًا يف النزاع على السلطة اإلدارية مهما كان حجَم فصائل الدعوة وَعدِدها 
وتماسكها. الدعوة فوق الحَلَبِة أخالقيا بما هي نابعة من أعماق الضمير المسلم. هي راسمة 

المصير التاريخي وراعية المسير التغيـيري«(1).

يف  والتدرج  والمرونة  والحلم  الرفق  أسلوب  تبني  وجوب  على  اهلل  رحمه  اإلمام  يلح 
من  راسخ  موقف  وتأسيس  العنف  أشكال  لكل  وصارمة  واضحة  ومنابذة  التغيير،  تحقيق 
الممارسات المتطرفة الغضبية العنيفة، ألن سبيل العنف يف نظره ينم عن ضعف يف النفس 
وضآلة يف الخربة وقصر يف النظر. يقول رحمه اهلل: »َشَرى العنُف وتفاَقَم يف العالم، وكان 
باستعمال  َرُضوا  لما  َرُضوا بصفقة غبن  العنف حتى  انسياق مع منطق  لبعض اإلسالميين 
اليهود والنصارى ويستعملونه يف مذابح فلسطين  الُعْزل كما استعمله  السالح يف الضعفاء 
ى حروف  وغير فلسطين. ولعلها دهشة المنتبه بعد طول رقدة، القائِم بعد قعدة، فهو يتَهجَّ
النور بصعوبة أَرْتُه النوَر َلهبًا. وإنما ينتقم من الُعْزل الضعفاء األضعُف معنى وإن كان يف 

يده السالح«(2).

سلمية التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل ليست خيارا تكتيكيا، أو مناورة 
الروح السلمية والقيم الرتبوية السامية  مرحلية، بل هي قضية مبدئية متجذرة بقدر رسوخ 
تصيب  التي  التغييرات  بشأن  اهلل  رحمه  يقول  ورسائله،  كتبه  كل  يف  اإلمام  لها  يدعو  التي 
الخبيثة  األيدي  من  السلطان  قوة  نزع  بعد  »أما  الفاسدة:  األنظمة  سقوط  بعد  المجتمعات 
إلحاحا.  تزداد  الناس  عن  والعفو  الغيظ  وكظم  الرفق  لتؤدة  المحسنين  المؤمنين  فحاجة 
ذلك أن ماضي الفتنة ال بد أن ُيخلَِّف آثارُه الفاسدة المفسدة المتمثلة يف أقوام بأعياهنم ويف 
تضامنات وعصبيات ومصالح متحجرة مشتبكة مع مصالح جمهور األمة. فالحل العنيف 

 ،2000 ط1،  األفق،  مطبوعات  البيضاء،  الدار   ، والحكم  اإلسالميون  العدل:  السالم،  عبد  ياسين،    (1)
ص 682.

(2) ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسالميون والحكم، ص 430.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 14

ًة للماضي  َبْيِت كل من انتمى مرَّ الصراعي الثوري الذي يوصي بالقتل والسفك وتخريب 
المظالم،  بد من رد  الماضي جملًة. فال  السكوت عن  الرفق هو  حل غير إسالمي. وليس 
. والرفق يف هذه العمليات، واألناة فيها،  وال بد من كنس الُقمامة، وال بد من التغيير الجذريِّ

وحقن الدماء هي الحكمة المطلوبة«(1).

مع إلحاحه رحمه اهلل على الرفق سبيال للتغيير، كان اإلمام عبد السالم ياسين يلح على 
مزاوجته بالجهر بكلمة الحق يف وجه المستبدين وعصياهنم ومدافعتهم وفضح استبدادهم 
وفسادهم، ولم يكتف يف ذلك بالتنظير، بل قدم لنا نموذجا فذا من العلماء العاملين الجاهرين 
بالحق يف وجه الباطل والطغيان طيلة مسيرته الدعوية. وبذلك جمع رحمه اهلل بين هنجين 
أسلوب  اختار  فالبعض  التغييرية.  الحركات  من  كثير  سلوك  واقع  يف  متعارضين  تجدهما 
الشرور والويالت، والبعض اآلخر اختار أسلوب مهادنة  الذي جر على األمة كل  العنف 

الحكام الظالمين وتربير طغياهنم.

ويف األخير، أجدد الشكر والعرفان لكل الحاضرين والحاضرات والمساهمين معنا يف 
هذه التظاهرة العلمية، وأسأل اهلل تعالى أن يوفقنا جميعا لتتحقق هذه األهداف. والصالة 
والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

د. عمر أمكاسو

رئيس مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 
لألبحاث والدراسات استانبول

 4 ربيع الثاين 16/1437 يناير 2016

(1)  ياسين، عبد السالم. اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط2، 1998، ج2/ص 315.
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تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر

أ. د. محماد بن محمد رفيع(1)
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

وصحابته  آله  وعلى  األمين  النبي  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
أجمعين، وبعد،

فإن من تمام نعم اهلل وفضله وكرمه سبحانه أن يسر وقدر أن تلتئم من جديد جهود علمية 
السالم  عبد  لإلمام  النبوي  المنهاج  نظرية  لبحث  شتى  أقطار  من  متميزة  مباركة  أكاديمية 
ياسين رحمه اهلل يف موضوع التغيير حتى أثمرت هذه الزبدة البحثية والعصارة العلمية التي 
نقدمها هدية للباحثين يف مختلف المؤسسات البحثية واألكاديمة خاصة، ولألمة اإلسالمية 
عامة، وللبشرية على نحو أعم قصد اإلفادة، رجاء أن يكون هذا العمل صدقة جارية على 
من كان سببا يف جمع الخاصة والعامة من الناس على الهدى حيا وميتا اإلمام عبد السالم 

ياسين رحمه اهلل.

وال أراين مستطردا إذا ذكرت بأننا نقصد بمشروع نظرية المنهاج النبوي الذي اتخذناه 
مدار مؤتمراتنا وأبحاثنا ودراساتنا يف مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات 
ما أثله األستاذ عبد السالم ياسين من مشروع فكري متكامل مداره على تغيير واقع األمة 
أفرادا وجماعة من أجل تحقيق مقصدين اثنين أحدهما إحساين وهو االرتقاء بالفرد بالرتبية 
اإليمانية عرب مدارج اإليمان إلى مرتبة اإلحسان، وثانيهما استخاليف وهو التمكين لألمة يف 
التاريخ وسيادة الحضارة اإلسالمية يف العالم خدمة للبشرية(2)، وذلك من خالل نقل األمة 
من الفتنة والتخلف إلى مرقاة اإليمان والتمكين، ومن واقع التجزئة إلى أفق الوحدة ومن 

(1)  أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس، المغرب.
(2)  ينظر ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط 1989/2. ص11 وص15.
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نظام الجرب إلى دولة الخالفة الثانية، وذلك على أساس الخصال العشر وشعب اإليمان(1).

ويف الجملة فنظرية المنهاج النبوي تشكل عصارة تجربة واجتهاد وتأمل وتألم األستاذ 
ياسين عرب سنين عددا قضاها وهو يتدبر ويجيل النظر يف آيات اهلل الشرعية وآياته الكونية، 
المعرفية  والعلوم  والفلسفية  الفكرية  النظريات  مختلف  متعددة  بلغات  وفحص  فنقب 
والتجارب البشرية والمعارف اإلسالمية وتاريخ الحركات اإلسالمية، وغيرها من المصادر 

المتعددة والمتنوعة لنظرية المنهاج النبوي.

أما اختيار موضوع التغيير لهذا المؤتمر فيرجع ابتداء إلى ما تقرر عند أهل البالغة من 
أن تمام الكالم ووفاءه للمقصود متوقف على مدى مطابقته لمقتضى المقام والحال، وهو 
معنى قولهم مناسبة الكالم للمقام، فإن الكالم يف موضوع التغيير استدعاه حال مجتمعات 
من  للخروج  التغيير  طريق  عن  بحثا  شداد  أحداث  داخلها  يف  تعتمل  التي  اإلسالمية  أمتنا 
العام  السياق  التمكين واالستعالء الحضاري، واقتضاه  أفق  إلى  الفتنة واالستضعاف  درك 

المعاصر المطبوع بثقافة التغيير وأهواله وآماله وآالمه.

البيان  وجدوى  الكالم  لتمام  وسعيا  بيننا،  السائدة  األحوال  هذه  لمقتضيات  ومراعاة 
تم اختيار »التغيير مفهومه وإشكاالته وقضاياه يف نظرية المنهاج النبوي لإلمام عبد السالم 
السالم  عبد  اإلمام  مؤسسة  تنظمه  الذي  الثاين  الدولي  العلمي  للمؤتمر  موضوعا  ياسين« 
ومؤسسة  باستانبول،  زعيم  الدين  صباح  جامعة  مع  بتعاون  والدراسات  لألبحاث  ياسين 
برحاب  باستانبول  اإلسالمية  العلوم  دراسات  وقف  ومؤسسة  باستانبول،  مدنيات  وقف 

الجامعة المذكورة.

وأحسب أن اختيار إشكال التغيير يف نظرية المنهاج النبوي ينتزع أحقيته ويفرض أولويته 
وجدواه من وجهين اثنين: أحدهما علمي والثاين عملي:

أما الوجه العلمي: فيرجع إلى موقع اإلشكال نفسه يف متن نظرية المنهاج النبوي، ذلك 
التغيير من جميع وجوهه وقارب مختلف قضاياه وناقش  ياسين عالج موضوع  أن اإلمام 
مختلف أسئلته وتحدياته من حيث عالقة التغيير باإلنسان وفتنة الشيطان ومؤامرة السلطان، 

(1)  الخصال العشر هي عشر وحدات وزع عليها األستاذ ياسين شعب اإليمان السبع والسبعين الواردة يف 
الحديث برواية مسلم، وتشكل هذه الخصال المنظمة وفق خطة تربوية تنظيمية جهادية لبنات مشروع نظرية 

المنهاج النبوي.
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واقرتح مداخل متعددة تعدد تكامل وتساند يف سياقات مختلفة، غير أن التميز يف هذه المقاربة 
المتالزمين  المآلين  سلك  يف  معهود  غير  نحو  على  انتظمت  التغيير  لموضوع  التفصيلية 
اللذين تنتهي إليهما كل تفاصيل نظرية المنهاج النبوي وهما كليتا العدل واإلحسان، فألزم 
وفاعل  موضوع  هو  حيث  من  اإلنسان  عمق  من  ينطلق  أن  التغيير  نظريته  يف  ياسين  اإلمام 
للتغيير معا، وأن ينتهي يف حق الفرد إلى أفق اإلحسان، أعلى عوائده األخروية الفوز برضى 
البناء للعالقات االجتماعية، وإلى  المولى سبحانه، وفوائده الدنيوية جودة العمل وحسن 
التمكين لدين اهلل يف األرض استخالفا، ويثمر يف حق  يثمر يف حق األمة  الذي  العدل  أفق 
األرض  يف  للمستضعفين  االنتصار  حيث  من  اإلسالمية  الحضارة  بسيادة  االنتفاع  البشرية 
ومحاصرة المستكربين، وتأمين سالمة البيئة العالمية وإقامة السلم العالمي استجابة ألمر 
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النبوي  المنهاج  نظرية  يف  وإجراء  مفهوما  للتغيير  االسرتاتيجي  الشمول  تجليات  ومن 
علل  وإدراك  التغيير  موضوع  الراهن  الواقع  تفسير  أجل  من  التاريخي  بالمنهج  التوسل 
انحطاط  بنا من  لما حل  العميق  الفقه  فمن   « اهلل:  قال رحمه  أزماته حتى  أمراضه وجذور 
قراءة مظاهر  المتسرعة يف  المناهج  بذلك كل  فدفع  التغيير«(1)،  يبدأ  والقريب  البعيد  أمس 
وإما  معه  اصطالحا  إما  الفاسد،  الواقع  من  سلبية  بمواقف  وتنتهي  التغيير  موضوع  الواقع 
قراءة  يحسن  أن  اهلل  رحمه  ياسين  اإلمام  استطاع  وبذلك  عليه،  الحرب  وإعالن  مقاطعته 
وتفسير الواقع، ويتوفق يف اختيار اسرتاتيجيته الشاملة للتغيير تربية وتنظيما وزحفا، وهذا ما 

يضمن للتغيير يف نظرية المنهاج النبوي أن يثمر جدواه وينتهي إلى أفقه المرجو.

المقلق  الزمن  التغيير تشكل موضوعيا سؤال  فيتمثل يف كون قضية  العملي:  الوجه  أما 
المهيمن على ما سواه يف واقع الناس المعاصر يقتضي جوابا أو أجوبة عاجلة غير آجلة، فما 
قيمة علم ال ينتج أجوبة ألسئلة الناس، فقد تقرر يف الشريعة باالستقراء أن القصد من العلم 
إنما هو العمل، وكل علم ليس تحته عمل فالخوض فيه خوض فيما لم يدل على استحسانه 

دليل شرعي حسب عبارة اإلمام الشاطبي رحمه اهلل(2).

(1)  عبد السالم ياسين، تنوير المومنات، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط2003/1م.38/1.
(2)  ينظر أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات يف أصول الشريعة، تحقيق عبد اهلل دراز، بيروت: دار الكتب العلمية 

ط2003/3م، 31/1.
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ونظرية المنهاج النبوي يف جملتها إنما هي جواب علمي مؤصل ألسئلة مفصلة منبعثة 
الزمان أصل مكين تأسست عليه نظرية  من واقع األمة، ذلك أن مراعاة مقتضيات أحوال 
المنهاج النبوي يف كل ما أتت عليه من تفاصيل القول، فاإلمام ياسين إنما انطلق يف مشروعه 
التغييري من واقع حال األمة وإشكاالته الكربى ومطالبه الكلية تغييرا وإصالحا من أجل 
الخالفة  تحت  الحضاري  التمكين  إلى  الجربي  الحكم  تحت  الفتنة  درك  من  به  االنتقال 
الثانية على منهاج النبوة، فجاءت مراجعاته بعيدة عن المقاربات النظرية المجردة، ومرتبطة 

بما يجيب عن أسئلة الزمان الحاضر التي منها انطلق أصال يف مشروعه التقويمي.

وقد أفصح األستاذ ياسين بوضوح تام عن أصل اعتبار حال الزمان يف منهج مراجعاته 
إلى جانب األصل الشرعي حين قال: »نرجع إلى تأصيالهتم ناظرين إليها من إزاء القرآن 
الواقع  بمراعاة  القول  ومقتضى  وظروفنا«(1)،  واقعنا  زاوية  من  أيضا  إليها  ناظرين  والسنة، 
التغيير، لذلك تلفي اإلمام  وظروفه االنطالق من إشكاالته وأسئلته، وعلى رأسها إشكال 
يف أكثر من موطن وهو يتفاعل ويتعانق مع هموم الزمان تحذيرا من خطورة المآل وشحذا 
للهمم للنهوض للمعالي، يقول رحمه اهلل: »نحن يف زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثير وأن ما 
بقي آئل إلى ضياع إن لم ننهض للطلب، طلب اإلسالم كله، طلب اإليمان بشعبه، طلب 

الخالفة على منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل واإلحسان«(2).

ورثنا  -التي  الواقع  مآسي  عن  وجرأة  بصراحة  يتحدث  كان  وإن  ياسين  اإلمام  أن  غير 
العدل  مطلوب  إلى  الهمم  ويشد  تغييرها،  يتعين  التي  السابقة-  العهود  عن  معظمها 
وإنما  والمغامرة،  العنف  دروب  وسلوك  العجلة  ركوب  على  ذلك  يحمله  ال  واإلحسان، 
يرسي التغيير على أصول مكينة ال تتغير ويشده إلى مقاصد عليا راسخة ال تتزحزح، لكنه 
يجريه عمليا على سنة التدرج والمرونة، وذلك بناء على ما قرر اهلل سبحانه يف ناموس كونه 
الربيع،  الشتاء وشمس  النتائج ال تحصل قبل مقدماهتا وأن الحصاد ال يكون قبل مطر  أن 
كما أن االستجابة لدعوة اهلل ال تكون قبل المعاناة والصرب والزمان يف تاريخ األنبياء والرسل 

عليهم السالم(3).

(1)  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، المحمدية: مطبعة فضالة، ط1989/1م، ص 109.
(2)  نفسه، ص 96.

(3)  ينظر ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، البيضاء، مطبعة األفق، ط 2000/1م. ص 156.
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فاألخذ بالتدرج يف تنزيل أحكام الشريعة من مقتضيات مراعاة حال النفوس ألن إفطام 
الناس عن مألوفهم أمر شاق عليهم يقتضي لزوم التدرج كما فعل سيدنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص بأهل 
مكة قبل أن يكون لإلسالم سلطان، لذلك اتخذ اإلمام ياسين التؤدة بمعناها االسرتاتيجي 
وهي  النبوي«،  »المنهاج  مشروعه  عليها  تأسس  التي  العشر  الخصال  من  خصلة  الواسع 
أصل  اعتماد  أن  اإلمام  وأكد  والعجلة،  التسويف  وهما:  متناقضتين  رذيلتين  بين  فضيلة 
التدرج يف مرحلة التأسيس يقتضي لزوما اعتماده يف مرحلة إعادة البناء، قال: »وما َوِسَع أمَة 
اإلسالم يف مرحلة بنائها األول يسُعها، بل ال يسُعها غيره، يف مرحلة إعادة بنائها. تدرجت 
النبوة والخالفة األولى بالناس من جاهلية سائبة إلسالم متمكن، وكذلك تتدرج إن شاء اهلل 
الخالفة الثانية بالمسلمين من غثاء شتيت إلى وحدة قائمة، ومن إيمان بال َخَلٍق إلى إيمان 

متجدد، ومن َكمِّ قاعد إلى جند مجاهد«(1).

الحضاري  والنهوض  للتغيير  كثيرة  مشاريع  تزال  وما  عليها  توالت  األمة  أن  ومعلوم 
وتاريخها  األمة  بواقع  وخربا  علما  وإحاطة  عمقا  تتفاوت  كما  إخفاقا  أو  نجاحا  تتفاوت 
حيث  ومن  التغيير،  يف  المعتمدة  المداخل  حيث  من  ثالثا  وتتفاوت  وأولوياهتا،  وعللها 

انتظامها يف سلك اسرتاتيجية واضحة المعالم من وجه رابع.

ويعد مشروع التغيير الحضاري الذي حمل مشعله يف السنين األخيرة األستاذ عبد السالم 
ياسين رحمه اهلل من المشاريع المتميزة التي انجمع فيها ما تفرق يف غيرها: فقد تميز هذا 
المشروع بالجمع بين العلم والعمل، وبين هم الفرد وهم الجماعة، وبين الرتبية والجهاد 

وبين الدعوة والدولة، وبين الخصوصية والكونية، ويف جملة جمع بين العدل واإلحسان.

المنهاج  ولعل نجاح المؤتمر الدولي األول قبل حوالي ثالث سنوات يف بحث نظرية 
يف  العالم  أنحاء  مختلف  من  الباحثين  من  عدد  قبل  من  ياسين  السالم  عبد  لإلمام  النبوي 
نتائج علمية بحثية  النبوي، وما تمخض عنه من  المنهاج  القرآن يف نظرية  موضوع مركزية 
نظرية  والتنقيب يف  البحث  مواصلة  قدما يف  للمضي  قويا  علميا  حافزا  كان  الباحثين،  تسر 
للباحثين بصفة خاصة  وتقديمها  درر وكنوز غوال  فيها من  ما  النبوي الستخراج  المنهاج 
ولألمة اإلسالمية عامة ولإلنسانية بصفة أعم، فكان أن يسر اهلل هذا المؤتمر العلمي المتميز 
استطاعوا  الذين  مركزة  علمية  بعناية  المنتقين  األكاديميين  الباحثين  من  ثلة  جمع  الذي 

(1)  ياسين عبد السالم،  العدل اإلسالميون والحكم، البيضاء، مطبعة األفق، ط 2000/1م. ص 156..
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النبوي رصدا ووصفا  المنهاج  نظرية  أعماق نصوص  يغوصوا يف  أن  مشكورين مأجورين 
والرتكية،  واألنجليزية  العربية  ثالث:  بلغات  ومقارنة  وتركيبا  وتعليال  وتحليال  واستقراء 
وذلك بحثا عن مفهوم التغيير ومعانيه عند اإلمام عبد السالم ياسين صاحب النظرية رحمه 
اهلل، واألصول التي استند إليها مفهوم التغيير وشروط تحققه وإنجازه، وعن موقع اإلنسان 
عامة يف التغيير يف هذه النظرية وموقع المرأة خاصة، وعن المداخل المتنوعة المتعددة التي 

من خاللها يتم التغيير وفق نظرية المنهاج النبوي.

نظرية  تفاصيل  من  تستنبط  أن  مجتمعة  المباركة  العلمية  الجهود  تلك  استطاعت  وقد 
وتحليل  التغيير  مفهوم  رصد  من  بدءا  التغيير  السرتاتيجية  واضحة  معالم  النبوي  المنهاج 
حمولته والكشف عن أبعاده المتعددة، وتثنية ببيان مركزية اإلنسان يف فلسفة نظرية المنهاج 
النبوي وتطبيقاهتا العملية، وهو ما يكشف عن القيمة العظمى لإلنسان يف موضوع التغيير 
سواء كان موضوعا أو فاعال للتغيير، وتثليثا ببحث موقع المرأة يف اسرتاتيجية التغيير عند 
واقع  عن  دقيقة  تفاصيل  عن  للكشف  مناسبة  المحور  هذا  فكان  اهلل،  رحمه  ياسين  اإلمام 
مظلومية المرأة، وعن منهج تحريرها وتغيير ما هبا، وعن قدراهتا الخاصة على المشاركة يف 

التغيير انطالقا مما يسميه اإلمام رحمه اهلل »برجها االسرتاتيجي«.

التي  التغيير  مداخل  وتحليل  بحث  على  مداره  فكان  األبحاث  من  الرابع  الصنف  أما 
اقرتحتها نظرية المنهاج النبوي، منها مدخل التغيير السياسي الذي حدد فيه الباحثون المنهج 
المعتمد يف التغيير السياسي يف نظرية المنهاج النبوي من حيث سلميته وقوته وصالبته يف 
المواقف المبدئية ومرونته يف الوسائل ومصانعة الظروف، والتدرج يف التنزيل، واستهجانه 
للعنف جملة وتفصيال، بينما ركزت البحوث األخرى على المدخل االقتصادي لتكشف 
إعاقة  التخلف والفقر يف  التغيير، وعن خطورة  المجال االقتصادي وحيويته يف  أهمية  عن 

مسلسل التغيير.

بتفصيل  تناولت  التي  باألبحاث  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  التغيير  صورة  واكتملت 
المدخل االجتماعي والمدخل التعليمي، حيث تولى قسم منها بيان العناية المتميزة للتغيير 
االجتماعي يف نظرية المنهاج النبوي، وما يثمره ذلك من عمق األثر يف بناء مستقبل التغيير، 
ومتحملة  وصابرة  بالتغيير  مقتنعة  اجتماعية  بنية  لصناعة  متواصلة  جهود  من  يقتضيه  وما 
آلالمه ومصممة على تحقيق آماله، بينما تخصص قسم ثان من تلك األبحاث ببيان مركزية 
القضية التعليمية يف إنجاز مشروع التغيير يف نظرية المنهاج النبوي، وذلك لما يتميز به النظام 
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التعليمي من القدرة على تشكيل الوعي وبناء الشخصية من جهة، ونظرا لخطورته وما يسببه 
من عوائق يف التغيير حين يفسد من جهة ثانية.

حيث  من  سواء  فريدة  ومعالجة  متميزا  عمقا  التعليمية  المسألة  يف  الباحثون  لمس  وقد 
وذلك  والتأسيس،  االقرتاح  حيث  من  أو  والتقويم،  النقد  حيث  من  أو  والتفسير  الوصف 
راجع إلى ما عليه اإلمام رحمه اهلل من سعة االطالع على أنظمة التعليم العالمية واإلسالمية 
قديما وحديثا، وما حباه اهلل من تجربة ميدانية طويلة يف وقت مبكر يف مختلف أطوار التعليم.

وهكذا انتظمت هذه األبحاث العلمية المزمع عرضها يف جلسات المؤتمر بإذنه تعالى 
يف سلك هذا السفر العلمي المبارك الذي ينضاف إلى أسفار المؤتمر األول، وذلك يف سياق 
المولى  النبوي، سائلين  المنهاج  التفصيلية لقضايا نظرية  البحثية األكاديمية  المرجعية  بناء 
العلمي،  العمل  هذا  يف  المشاركين  الباحثين  جهود  الحسن  بالقبول  يتقبل  أن  وجل  عز 
له  والداعمين  المبارك،  الدولي  العلمي  المؤتمر  هذا  على  القائمين  المنظمين  وخدمات 
وكل الحاضرين والمتابعين آمين، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

والحمد هلل رب  العالمين.

كتبه الفقير إلى عفو اهلل ورضاه
محماد بن محمد رفيع

بفاس المحروسة، ليلة الثالثاء الثالث من الربيع النبوي 1437هـ
14/12/2015م.
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تقديم

تكتسي المفاهيم عند كبار المنظرين وأصحاب المشاريع المجتمعية أهمية كربى ألهنا 
تمثل ذلك النسيج الذي ينتظم تفاصيل مشاريعهم ويختزن تصوراهتم ورؤاهم.  كما تشكل 
لكن  للمستقبل.  تأسيس  والواقع، ومنطلقات  للتاريخ  فهم وتحليل  أدوات  المفاهيم  تلك 
من المسلم به أن المفاهيم يف هاته المشاريع تقصر عن التعريف هبا المصطلحات المْعلِمة 
عنها أو التعريفات المختصرة لها، بل يجب استقراء مختلف مدلوالهتا من خالل كتاباهتم 
وتحديد مرجعياهتا، وحصر المفاهيم المجاورة لها والمتفرعة عنها، ومختلف توظيفاهتا يف 

المجاالت والمحاور التي شملتها تآليفهم. 

وقد عمل األستاذ عبد السالم ياسين صاحب نظرية المنهاج النبوي على تحديد المفاهيم 
من  عميق  استمداد  خالل  من  مدلوالهتا  ونحت  التجديدي  لمشروعه  المؤسسة  المركزية 
التأسيس إلجابات عن إشكاالت  النبوية سعيا إلى  القرآن الكريم والسنة الشريفة والسيرة 

األمة الراهنة. 

وحرصا منه على »إقامة جسور من أجل الحوار«(1) وضمان ولوج سليم لعتبات نظريته 
فقد ألف كتابا مفردا لهاته الغاية هو كتاب: »مقدمات يف المنهاج«،  افتتحه بأهمية التحديد 
المفاهيمي الذي ال يقف عند »المعرفة األولية بموضوع ما« بل يسعى لمعرفة الحق. وقد 
اقتفى األستاذ منهَجه ذلك من أثر أئمة األمة الذين كانوا »يصدرون كتبهم بفقرات يوضحون 

فيها مقاصدهم ومصطلحهم ليكون القارىء على بينة من المسار المطلوب«(2).

وإن الدارس لرتاث اإلمام المجدد رحمه اهلل يجد أن التغيير مفهوما مركزيا يف مشروعه 
الكبيرة  السقطة  من  »قيام  فالتغيير  النبوي،  المنهاج  نظرية  لتنزيل  العملي  اإلطار  يشكل  إذ 
التي انحدرت فيها األمة عدة قرون«(3)، لذلك َتطّلب االشتغال على هذا المفهوم تحديدا 

(1)  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، الطبعة األولى: 1989، ص: 13.
(2)  نفسه، ص: 15.

(3)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء. الطبعة األولى:2005، ص: 292.
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إنتاجات اإلمام حول  التحليلي؛ وهو استقراٌء ساَءَل مختلف  المنهج االستقرائي  استدعاُء 
مفهوم التغيير ومرجعيته وشروطه.  

وقد انتظمت ما حصلته من إجابات من خالل ثالثة مباحث:

المبحث األول: مدلوالت التغيير يف نظرية المنهاج النبوي	 

المبحث الثاين: سؤال مرجعية التغيير يف نظرية المنهاج النبوي  	 

المبحث الثالث: شروط التغيير يف نظرية المنهاج النبوي	 
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املبحث األول: مدلوالت التغيير في نظرية املنهاج النبوي

إذا كان المدلول اللغوي للتغيير يدور حول الصالح واإلصالح واالنتقال من حال إلى 
خمس  خالل  من  المعاين  هاته  حول  يدور  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  مفهومه  فإن  حال(1)، 

مدلوالت تناولها هذا المبحث:

التغيير بين مقصده األصلي والتبعي:

ليحقق  اإلنسان  بناء  هو  النبوي  المنهاج  نظرية  صاحب  عند  األصلي  التغيير  مقصد  إن 
العبودية الخالصة هلل تعالى فهو »يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية تحرير اإلنسان من كل 
عبودية، ليدخل يف العبودية هلل عز وجل«(2). لذلك ما فتئ اإلمام رحمه اهلل يؤكد أن أساس 
بناء األمة ينطلق من تربية اإلنسان ليتسدد قصده يف الحياة، وأن رسالة الجماعة التي تنهض 
بأعباء التغيير ألعضائها ولألمة هو سعيها »ألن يكون اهلل عز وجل غاية كل فرد من العباد. 
أن يكون ابتغاء رضــاه، والسباق إلى مغفرته وجنته، والسير على مدارج اإليمان واإلحسان 
لمعرفته، والوصول إليه، والنظر إلى وجهه الكريم، منطلق اإلرادة، وحادي المسارعة وقبلة 
الرجاء«(3)؛ فالتغيير هبذا المدلول أصل و»كل تغيير يف السياسة واالقتصاد فإنما هو تبع لهذا 

التغيير الكلي الجوهري لإلنسان«(4).

يف  التغيير  أهداف  من  وسائله  وتطوير  اقتصاده  وتنشيط  المجتمع  ُبنى  تغيير  كان  وإذا 
نظرية المنهاج النبوي  فإن مقصده األسمى هو تحقيق  »التغيير الجذرُي« يف تصور اإلنسان 
لنفسه، وللعالمين الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية بين يدي اهلل بعد الموت ال سيما لدى 
مقام  إلى  هبا  واالرتقاء  غثائيتها  من  األمة  إخراج  إلى  الساعين  التغيير  لمشروع  الحاملين 

الشهود العمراين.

اللغة،  مقاييس  معجم  395هـ(،  )المتوىف:  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد    (1)
تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م، مادة: غ-ي-ر.

(2)   ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر. الطبعة األولى: 2009، ص: 86.
(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى: 1989، ص: 8. 

(4)  نفسه، ص: 88.
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التغيير قومة:

اختار األستاذ ياسين مفهوما قرآنيا أصيال يختزن جميع مدلوالت التغيير، هذا المفهوم 
اإلنسان  بناء  يشمل  ومتكامل،  شامل  مفهوم  اإلمام  عند  القومة  ومفهوم  »القومة«،  هو: 
ليقوم بوظيفة العبادة هلل تعالى، والقيام بالقسط االجتماعي واالقتصادي من خالل مشروع 
مجتمعي ينشد إقامة العمران األخوي بديال عن واقع البؤس والعنف والمادية الذي أدخل 

اإلنسان يف دوامة من ضنك العيش؛ إذن: »التغيير قومة ال تتجزأ«(1).

وإذا كانت كثير من المشاريع التغييرية تعترب أن طليعة التغيير هي التي ينبغي أن تستأثر 
بفعل التغيير، وتسهم فيه الطبقات الشعبية من خالل انتفاضتها على األنظمة المستبدة، ثم 
تنتقل إلى وضع انتظار قطف ثمار التغيير؛ انتظارية أثبتت كثير من التجارب اإلنسانية أهنا 
الظلم واالستبداد أن  التغيير، بل توفر أكرب فرصة لقوى  العقبات يف وجه  صارت من أكرب 
تستجمع قواها إلعادة صياغة نفسها لتعيد التحكم؛ لذلك يعترب اإلمام ياسين أن بناء األمة 
الراشدة القوية من أولويات التغيير لتحقيق قومة حقيقية تنتشلنا من واقع إلى واقع؛ فيصف 
القومة اإلسالمية بأهنا: »ليست عبارة عن انتفاضة جماهيرية هتز أركان الظلم وقد انتهى كل 
ًة يأيت هبا جند اهلل لألمة باردًة هنيئة مريئة. ليست إجراء إداريا َيْصُلُح أمُر  شيء. ليست هديَّ
األمة َعِقَب تطبيقه. إن القومة تعني، كما ال نَملُّ نكرر، أن َنُعوَد أمًة مجاهدة كما كنا، راشدًة، 
تقرُر مصيَرها بإرادهتا الحرة، وتفرض قرارها بقوة الساعد الُمنتج، وتدبير العقل المتحرر 
من الخرافة وفلسفة اإللحاد، وتنظيم الطاقات البشرية واالقتصادية. القومُة أن يصبح أمُرنا 

شورى بيننا، أن تحمل األمة عبء الحاضر والمستقبل«(2).                               

البناء،  يف  ليسهموا  وتعبئتهم  لوظيفتهم،  الشعب  عامة  لنظرة  تغيير  منطلقها  يف  القومة 
يجب  اإلسالمية  القومة  »إن  مسار،  وأنه  ومؤونته  التغيير  بحقيقة  لديهم  الوعي  ولتأسيس 
البذل  من  طويل  عهد  فاتحة  أهنا  على  عقولنا،  يف  وترتسخ  وللجماهير،  للعامة  تقدم  أن 
)التضحيات( والعمل الدائب. من ماضينا الفتنوي مخلفات ثقال، جروح مثخنة يف نفوس 

األمة وعقولها وأحوالها«(3).

(1)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق الدار البيضاء. الطبعة األولى:1994، 
ص: 173.

(2)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص: 45 - 46.

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 241.
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التغيير اقتحام عقبة:

الفرد والجماعة واألمة بفعل  التغيير وحركيته على مستوى  يصف األستاذ ياسين فعل 
اقتحام العقبة، وقد وظف اإلمام هذا الوصف لما له من دالالت قرآنية(1) تعّبر عن هوية التغيير 
الذي تتغياه، فيعرف اقتحام العقبة بأنه »تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها حتى 
يتم االقتحام. حركة الفرد المؤمن يف سلوكه إلى اهلل عز وجل، وحركة الجماعة المجاهدة يف 

حركتها التغييرية، وحركة األمة يف مسيرهتا التاريخية«(2).

يف  المؤمن  الفرد  تجابه  التي  التحديات  مختلف  النبوي  المنهاج  نظرية  تستحضر  كما 
والجماعة  االستخالفية،  وظيفته  وأداء  اإلنسانية  كرامته  لتحقيق  به  واالرتقاء  نفسه،  تزكية 
التي تسعى إلى االرتقاء بأمتها إلى وظيفة الشهود التي ارتضاها اهلل لها، وهي عقبات ثالثة: 

1. »الذهنية الرعوية: وهي ذهنية النفوس القاعدة التي تنتظر أن يفعل هبا وال تفعل، وأن 
يدبر غيرها لها وهي ال تقدر أن تدبر. أولئك قوم يحق عليهم قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات 

ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق«.

فيه  هم  ما  امتالء  العقبة  اقتحام  عن  أصحاهبا  يعوق  المتمتعة:  أو  المستعلية  األنانية   .2
وطلب المزيد مما هم فيه. قوم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس !

أن  لنا  المانعة  السائد،  للوضع  التبعية  تيار  يف  المسلمة  للمجتمعات  الجارفة  العادة   .3
نعرف معروفا بميزان الشرع، أو ننكر منكرا يذمه الشرع، فتنة! 

ثالث تغييرات ضروري أن يحدثها الدعاة برتبيتهم وتنظيمهم يف الجو الفكري والنفسي 
والعملي يف األمة.ودون التغيير مقاومة الحكام واضطهادهم للدعاة. دونه جهل المسلمين 
باإلسالم. دونه هذه الحضارة المادية التي احتلت نفوسنا وأرضنا وحياتنا السياسية واليومية 

ببضائعها وأفكارها وصنائعها فينا ومكرها«(3).

وإذا كان فعل التغيير هبذا العمق، وأمامه كل تلك التحديات النفسية والفكرية والواقعية، 

(1)  قال اهلل تعالى يف اآليات )10 - 18( من سورة البلد: ﴿َفالَ اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرَقَبٍة  َأْو 
ْبِر َوَتَواَصْوا  ِذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا بِالصَّ إِْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  َيتِيًما َذا َمْقَرَبٍة َأْو مِْسكِينًا َذا َمْتَرَبٍة  ُثمَّ َكاَن مَِن الَّ

بِاْلَمْرَحَمِة  ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة﴾.
(2)  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص: 16.

(3)  المنهاج النبوي، ص: 15.
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التحرك اإلرادي  الواقع، وتحقيق  تتولد اإلرادة لمغالبة  أين منطلق االقتحام؟ وكيف  فمن 
لتحقيق مقصود التغيير إحسانا على مستوى األنفس، وعدال يف األرض؟

للفرد ويمتد  األبعاد يحصل  توتر ثالثي  المعادلة هو  الحاسم يف هاته  أن  اإلمام  يجيب 
أثره، توتُُّر القلب الذي تحرك فيه الشوق البتغاء مرضاة مواله، فانفتحت بصيرته على حقيقة 
الوجود والمآل، فتحركت جميع مداركه وقواه اجتهادا من أجل تعرف طريق خالصه الفردي 
ظلت  إن  إال  مداه  التغيير  بلوغ  من  ُيَمّكنا  ال  السابقان  والتوتران  الجماعي؛  أمته  وخالصه 
اإلرادة متقدة على مدى المسار من واقع األمة المأزوم إلى مستقبلها المنشود. يقول األستاذ 
ياسين: »إن توتر القلب شوقا إلى الّله عز وجل يبقى أماين جميلة عقيمة إن لم يصحبه توتر 
ولم يصحبه  )كلها مرتادفات(،  والسنة  الكتاب  المنهاج،  الطريق،  الشريعة،  لمعرفة  العقل 
توتر اإلرادة على مدى اإلنجاز وقطع المراحل. بين مرمى الطرف ومحط األشواق وبين 

مواقع األقدام يف الواقع اآلين مسافات شواسع«(1).

تغيير كليات ال انحباس في جزئيات:

إن سؤال األولويات حاسم يف تحديد مسار التغيير والتأثير يف مآالته، والمتأمل يف واقع 
كثيٍر من تيارات األمة يجد أن من أعظم ما ُأتيت منه اختالل سلم األولويات يف فعلها التغييري؛ 
وهذا السؤال الحرج عالجته نظرية المنهاج النبوي من زاوية قراءة واقع األمة ومسار الرتدي 
الذي هوت فيه، وأسبابه الحقيقية مع تمييزها عن أعراضه وتجلياته؛ فلما كان موطن الداء 
الخراب الذي أصاب النفس المسلمة لما ابتعدت عن هدي دينها، وموطن الداء الذي أتيت 
من قبله األمة انتقاُض عروة الحكم واستحالتها استبدادا ووراثة بعدما كانت عدال وشورى؛ 
الفساد  بمظاهر  االنشغال  أما  الثغرين؛  هذين  يف  الوسع  واستفراغ  الجهد  استجماع  وجب 
التي نتجت عن أصل الداء فسيكون ضربا من هدر الطاقات، لذلك يرى اإلمام »أال نعمد 

إلى الجزئيات من ذلك نتخذها ميادين لمعارك جانبية«(2). 

وهذا الرتجيح يف األولويات عند اإلمام نظر تعليلي يعترب بمقاصد التغيير ومدى إفضاء 
وسائله إلى تحقيقها، لذلك نجده يحذر أن ينصرف الجهد يف تتبع مظاهر الفساد والغفلة عن 
جذوره والمنابع التي تغذيه، فيختصر فعل التغيير يف »التذمر، واللعن، وشتم الواقع ومالحقة 

(1)  ياسين عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص: 74.
(2) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص:263.
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الزجاجات تكسر، والمجرمين الصغار، والفجار العابثين، حتى يصبح ذلك متنفسا للضمير 
اإلسالمي المعذب، وحتى يصبح آخر األمر الفتك بعاهر يف الشارع، واقتحام حانة، أهدافا 
يف حد ذاهتا«(1). وهنا يحذر اإلمام من صرف الجهد »أسى على ثمار الفروع«، ونغفل عن 
األسئلة الضرورية:  عم تتولد المناكر ؟ أين عشها ؟ كيف تفرخ ؟ كيف تنمو ؟ من حاميها 

ومخططها ؟«.(2)

كما أن االنشغال ببعض جزئيات الدين والتي قد تكون مثار اختالف يوقع أصحابه يف 
التنطع، وإيقاع األمة يف الفتنة بدل انتشالها منها؛ ويف ذلك يقول: »إنما التنطع أن يعمد بعض 
الظهور،  يف  شهوته  لتغليب  فهمه  ويسخر  بفهمه،  يؤولها  الشريعة  من  جزئيات  إلى  الناس 

ليفتن المسلمين والمؤمنين«(3).

بل  وآثاره  بمظاهره  استهانة  ليس  وأصوله  الفساد  برأس  االنشغال  إلى  اإلمام  دعوة  إن 
الجهد  إهناك  إلى  فيؤدي  الفرعية  االختالالت  تتبع  أما  أساسه،  من  المنكر  تغيير  إلى  سعيا 
دون تحقيق التغيير المنشود، بل يمكن أن تصطنع دوائر الفساد من حين آلخر قضايا هامشية 

جزئية لتشغل المصلحين والدعاة ونخب األمة وتلهيهم عن قضيتهم الكربى.

التغيير فعل متدرج وفق سنة هللا:

إحالله  زمن  وتقدير  تحقيقه  مساره  رسم  يف  حاسم  المنشود  التغيير  معالم  تحديد  إن 
إلى عدم االستعجال والتدرج يف سنة اهلل  النبوي  المنهاج  نظرية  تنبه  له؛ لذلك  والتخطيط 
يف التغيير، ألن الغفلة عن هذا المحدد قد يدفع إلى الحماسة التي تريد أن تطوي المراحل 
من  التغيير  تتوهم  االستبداد  منظومة  يف  االرتماء  أو  العنف  يف  إما  فتقع  الواقع  فوق  وتقفز 
و«العمل  المتئد،  والحل  الصبور،  المتدرج  العمل  إلى  النظرية  تدعو  لذلك  بنيتها،  داخل 

المنهاجي المستوعب لكل جوانب المشكالت«(4). 

»مثالية  بين  تقع  الفكر اإلسالمي واسعة  النبوي عند فجوة يف  المنهاج  نظرية  كما تقف 
النموذج النبوي والنداء القرآين الخالدين وبين ما تعانيه األمة من بأساء على أرض الواقع، 

(1)  ياسين عبد السالم ،المنهاج النبوي، ص: 394.
(2)  نفسه، ص: 394.
(3)  نفسه، ص: 264.
(4)  نفسه، ص: 293.
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أن  يتصور  بعضنا  للطاغوت.كأن  والعبودية  والجهل  والفقر  واالستضعاف  الغثائية  أرض 
جند اهلل يوم يصلون إلى الحكم يكفيهم أن يكنسوا الواقع البغيض بجرة قلم أو ضربة سيف 
كما كان، وال يزال، يسمع عامتنا عن خرافات البطل الذي يطرح اآلالف من أعدائه بحركة 
األمة  من  فئة  إلى  الخرايف  الفكر  تسرب  يف  تسبب  قد  الفجوة  تلك  وجود  إن  حسامه«(1). 
وفئة أخرى آمنت بالحتمية المادية الجدلية فلم تعد ترى التاريخ البشري إال صراع طبقات 
نصر،  الصالحين من  عباده  به  اهلل  وما وعد  الغيبي  والعامل  السماء  بمعزل عن  وعصبيات 
الحتمية  المسلمين وخرافية معتقدي  الحالمين من  لذلك ال يرى اإلمام فرقا »بين خرافية 
خرافية  تقتل  بينما  ناره،  وُتْضِرُم  الصراع  جذوة  فيهم  ُتْحيِي  هؤالء  عقيدة  أن  إال  التاريخية 

أولئك روح الجهاد«(2).

(1)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي، الطبعة األولى: 2005، ص: 9.
(2)  نفسه، ص: 29.
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املبحث الثاني: سؤال مرجعية التغيير في نظرية املنهاج النبوي  

يكتسي سؤال المرجعية يف فعل التغيير أهمية بالغة يف نظرية المنهاج النبوي،  فإذا كان 
الكتاب والسنة المرجعية العليا ألي مشروع إسالمي، وهذا ما أكده صاحب النظرية رحمه 
العلماء  قلوب  التغيير اإلسالمي، ويف  هذا  علُم  اهلل عز وجل وحَده  كتاب  قال: »يف  إذ  اهلل 
العارفين باهلل نور اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج«(1).  لكن اإلشكال المؤرق 
والحاسم هو » فبأي عقل وبأية إرادة نحن مقبلون على تطبيقهما ؟«(2)– أي الكتاب والسنة.

بين االنحباس يف فهم سطحي للكتاب والسنة، منغلٍق عن فقه التاريخ وإدراك تحديات 
الواقع، وبين فهم للدين فروعي انحصر يف جزئيات العبادات الفردية نحتاج إلى االستمداد 
وظيفة  »يؤدي  الذي  الكلي  للعلم  للتأسيس  النبوية  السنة  وهدي  الكريم  القرآن  معين  من 

إحياء األمة وإعادهتا إلى حضن الشريعة«(3).

حدد اإلمام ياسين رحمه اهلل قضية المرجعية يف تحديد المنهاج الذي ينبغي أن نسلكه 
تعني  التي  اإلحسانية  الغاية  إلى  والجهاد  اإليمان  »طريق  وهو  غايته،  التغيير  فعل  ليبلغ 
مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ندبوا إليها ووعدوا 
للمنهاج  جامع  تعريف  إلى  اإلسالم  لمستقبل  مقدمات  كتاب  يف  اإلمام  عاد  وقد  هبا«(4). 
الزماين والمكاين  التاريخ يف اإلطار  للشريعة، وإنزالها على أحداث  العملي  »التطبيق  بأنه: 
له،  فذا  نموذجا  النبوية  السيرة  تمثل  المتطور،  المتغير  السياسي  االقتصادي  واالجتماعي 

لكن نموذجا حيا قابال للتجدد يف روحه وإن تنوع الشكل«(5). 

إن المنهاج هبذا المدلول سبيل للتغيير يتخذ من الكتاب والسنة مرجعية، والسيرة النبوية 
نموذجا لالقتداء يف الرتبية والجهاد والحكم، لذلك يدعو اإلمام رحمه اهلل إلى الفهم الواسع 
المتحرك للسنة الذي يميز بين ما كان تعبدا من أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وتقريراته يجب 

(1)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص: 88.
(2)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 212.

(3)  نفسه، ص: 214.
(4)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 3.

(5)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 25.
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اتباعه وعدم التحول عنه، وبين » ما كان منها سلوكا سياسيا ومعالجة لحياة الناس وسياسة 
عن  لإلجابة  التجديد  يف  مرجعية  واتخاذه  منه  الحكمة  استقاء  وجب  والجهاد«(1)  للمال 
غايتها  تحقيق  تعالى، واألمة يف  اهلل  إلى  الفرد يف سلوكه  التي تعرتض  الراهنة  اإلشكاالت 
هبذا  المنهاج  واالقتصادية.  والسياسية  االجتماعية  المستويات  جميع  على  االستخالفية 
المدلول معينه الوحي، لكنه  ليس علما نظريا محلقا يف سماء الفكر، بل إمام للعمل وناظم 

لتفاصيل المشروع التغييري.

(1)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 25.
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املبحث الثالث: شروط التغيير في نظرية املنهاج النبوي

اهلل  من  وعد  هو  بما  الغيبي  العامل  يستحضر  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  التغيير  فعل  إن 
تعالى بالنصر لمن اتبع سبيله، لكنه أيضا عمل وفق سنة اهلل يف التغيير توفيرا للشرط الذايت 
يف مدافعة الباطل، واتخاذا لألسباب، واقتفاء لسبيل الحكمة إلحالل العمران األخوي؛ كل 
ذلك اقتداء بسنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذ يقول اإلمام رحمه اهلل: »ولن يبلغ أحد وال معشار ما خص 
فإن  النبوة والرسالة والعصمة  الخير. ومع خاصية  التوفيق وكل خصال  به محمد ملسو هيلع هللا ىلص من 
قيامه ملسو هيلع هللا ىلص تدرج على سنة اهلل يف النبيئين قبله، واندرج جهاده يف تاريخ األرض وهو صراع 

ومدافعة ومغالبة«(1).

 ويمكن إجمال شروط التغيير يف نظرية المنهاج النبوي يف أربعة شروط:

الشرط  التربوي اإليماني:

إن العامل الذايت مركزي يف نظرية المنهاج النبوي إذ فعل حامل التغيير ال يحكمه االمتثال 
التنظيمي فقط، بل الحافز األقوى ينبع من قناعة داخلية تحول جميع حركاته تعبدا هلل تعالى، 
فيدفعه ذلك إلى اإلتقان يف أداء وظائف الدعوة ومهمات التغيير إذ »صناعة القومة تريد من 
جند اهلل، مع اإليمان باهلل والسباق إليه، مشاركة يف الفهم والتنفيذ بحافز من داخل، بحافز 
اإليمان والبذل يف اهلل. وال تأيت الطاعة لنظام الصف إال مكمال من خارج«(2). كما أن الشرط 
والفساد  للباطل  والمدافعة  المحسنة  المومنة  الشخصية  ببناء  الكفيل  هو  اإليماين  الرتبوي 
بمختلف أنواعه دون عنف، وهو الضامن ليكون عملها يف المجتمع صالحا وإصالحا دون 

تحكم غضب أو االرهتان إلى أغراض مادية دنيوية.

الشرط التنظيمي: 

إن الطليعة المجاهدة هي نواة التغيير، لذلك فإن تأسيس هاته النواة الحاملة لهمِّ التغيير 
كما  اإلسالمي،  التغيير  اسرتاتيجية  »إن  ياسين:  األستاذ  يقول  التغيير،  عمل  أولويات  من  

(1)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص: 36.
(2) ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 10.
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بناء  مبنية  إرادة جماعة مجاهدة  تتأسس على  الكريم،  القرآن  النبوية ويف  السيرة  نقرأها يف 
خاصا« (1)؛ وحتى تكون لهاته النواة قوة اإلشعاع والتغيير ال بد بالموازاة مع العمل الرتبوي 
اإليماين حسن استثمار طاقات أفرادها، وأن تشكل من خالل بنائها الداخلي نموذجا »تندمج 

فيه الخصال الروحية األخالقية بالقدرات العقلية التدبيرية«(2). 

التي  الطليعة  داخل جسم  توفيرها  ينبغي  التي  بالشروط  كبيرا  اهتماما  اإلمام  أولى  وقد 
تنهض بأعباء التغيير، فحاملو هّم األمة والعاملون لعزهتا جواهر نفيسة تزداد نفاسة وقوة إن 
تكاثفت يف تنظيم يجمع جهودها ويرص صفوفها، وُيسّدد فعلها، لكن قوة هذا التنظيم رهينة 

بطبيعة النواظم التي تربط أعضاءها، وهي: الحب يف اهلل، والنصيحة والشورى، والطاعة.

وتراحمهم  توادهم  يف  المؤمنين  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  حديث  من  اإلمام  استمد  وقد   
وتعاطفهم مثل الجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى« تشبيه 
بالجسد، تشكل كل ناظمة مكونا من مكوناته يضمن سالمته، »فالمحبة يف اهلل يف  التنظيم 
نظرنا لحم الجسد ودمه. وهو هبا وحدها جسم رخو ال يقوم لجهاد. والهيكل العظمي هو 
التناصح والتشاور لما فيهما من صالبة يف الحق تشبه صالبة العظم يف الجسم. والتناصح 
وتأجيج  وأنانيات،  آراء،  فقعقعة  الهفوة،  عن  وتتجاوز  العيب،  تغطي  محبة  بال  والتشاور 
خالف. ثم ال يكون الجسد حيا إال برئيس يقوده، وأجهزة تنفذ أوامر الرئيس، فالرئيس يف 
جسد اللحم والدم والعظم العقل اآلمر، والرئيس يف جسم الجماعة المؤمنة العضوية األمير 

ومعه سلم اإلمارة بمثابة أجهزة الجسد«(3).

الحب يف اهلل: إنه الرابطة التي تجمع بين أعضاء التنظيم والتي تميزه عن باقي التنظيمات، 
»فال جماعة إال بتحاب يف اهلل وصحبة فيه«(4). إن هاته الناظمة تشكل الطاقة الدافعة لطليعة 

التغيير نحو تحقيق أهدافها، والدافعة أيضا ألنانيات األنفس.

النصيحة والشورى: إذا كان عماد مشروع العمران األخوي الذي تنشده نظرية المنهاج 
الفكر  صعيد  على  عماده  فإن  والمؤمنين،  ورسوله  اهلل  حب  القلب  صعيد  على  النبوي 

(1)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق الدار البيضاء. الطبعة األولى: 1998، 367/2. 
(2)  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 145. 

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 82.
(4)  نفسه، ص: 83.
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التي  الذاتية  التنظيمية  النصيحة تشكل اآللية  والفهم والرأي والسياسة الشورى(1)، كما أن 
تتيح تقويم الذات وتصحيح المسار، ومعالجة مظاهر االختالل التي قد تعرتي صف جند 
النصيحة  البناء والتغيير. وقد وقف اإلمام رحمه اهلل عند ضوابط  أداء مهماهتم يف  اهلل عند 
التنظيم، وتمكن من االستفادة من تنوع األفكار  والشورى التي تحفظ المحبة بين أعضاء 
وتعددها؛ وقد قّسمت تلك الضوابط إلى ضوابط أخالقية إيمانية، وأخرى منهجية تدبيرية؛ 
لكن »الضابط العام يف المشورات هو أن تكون دينا أي نصيحة هلل. ولرسوله وللمؤمنين. 
النقد، وأن  لينتقد بصراحة وحزم، وأن يوطنها على تقبل  وعلى كل مؤمن أن يوطن نفسه 
يوطنها على السكوت واالعرتاف بالخطأ، وأن يعودها داخل المجلس وخارجه أن تحاسب 
وتؤدب. وأن يكون هينا لينا ذليال -أي سهال- على إخوته إن نصحوه. ويقول كلمة الحق 

كما يراها يف غير عنف لكن بصدق ال يخاف يف اهلل لومة الئم«(2).

العمل  إلى  االنصراف  وجب  والرتجيح  والحسم  المشورة  بعد  أنه  ومقتضاها  الطاعة: 
لكنها  للتفاهم ضرورية  الشريعة مرحلة  ميزان  »الشورى يف  إذ  المتخذة،  القرارات  وتنزيل 

وحدها ال تفضي إلى تنفيذ إن لم يكن القرار القابل للتنفيذ والطاعة الملزمة«(3). 

الشرط املنهجي: الحكمة العقلية  

تدعو نظرية المنهاج النبوي إلى ضرورة قراءة تاريخ األمة من منظار الوحي لتشخيص 
أدواء األمة، »فمن الفقه العميق لما حل بنا من انحطاط أمس البعيد والقريب يبدأ التغيير«(4)؛ 
فيه  »فمعرفة موضوع  الذي سيتنزل  التغيير والواقع  أهداف  تأيت ضرورة تحديد  بعد ذلك 
وباب  مقدمة  حوله،  ومن  فيه  الصراع  وقوى  وتطوره،  وكيفه،  وكمه،  وحجمه،  التغيير، 

ليدخل جند اهلل بإرادته اإليمانية على المستقبل من باب العلم«(5). 

واقعنا،  تحليل  مستوى  على  دؤوبا  وعمال  استعدادا  يتطلب  المنشود  التغيير  كان  ولما 
وتقديم البدائل النتشال األمة من براثنه، فإن الحكمة تقتضي التهيؤ »على مستوى األرقام 

(1)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 85.
(2)  نفسه، ص: 88.
(3)  نفسه، ص: 89.

(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، مطبوعات األفق الدار البيضاء. الطبعة األولى: 1996، 38/1. 
(5)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، 224.
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بعدها،  وما  القومة  ليوم  استعدادا  واإلمكانيات  والموارد  والمكان،  والزمان  واإلحصاء، 
استعدادا لجهاد البناء«(1).

كما أن الرفق واألناة، التدرج والتؤدة، وتوعية األمة وأخذ الواقع الدولي بعين االعتبار؛ 
كل ذلك من الحكمة التي ينبغي أن يأخذها حامل لواء التغيير بعين االعتبار حتى ال يقع يف 
به  الذي عالج  النفس  الطويل  الصابر  »بالجهاد  يقتدي  أن  بل يجب  أول عقبة،  اليأس عند 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النفوس واألوضاع، ويعترب بالرفق الذي ليَّن به الصعاب، والتؤدة التي قابل 

هبا تعجل الجاهلين إلى الشر، والحلم والمداراة«(2).

الشرط املجتمعي: تكوين السواد األعظم املناصر للتغيير

فتأطير  لذلك  أمرها،  نحو صالح  لألمة  إمامة  النبوي  المنهاج  نظرية  التغيير يف  فعل  إن 
ليس  التغيير  إذ  التغيير،  إليها شرط ضروري يف فعل  الثقة  بوظيفتها وإعادة  األمة وتوعيتها 
واقع  من  االنتقال  هو  التغيير  يف  فشرط حاسم  لذلك  بأخرى؛  تستبدل  إدارية  بنيات  مجرد 
الفعل واإلصالح والمراقبة، إلى أمة مشاركة ومنتقدة  أمة مهمشة مستقيلة من وظائفها يف 
ُيْمَلى  وبناءة ومتحملة لمؤونة التغيير يف المرحلة االنتقالية؛ فالتغيير قبل القومة وبعدها ال 
جانب  من  الراغبة  المتحمسة  والمشاركة  الشعبي،  االقتناع  »يْسنده  أن  بد  ال  بل  فوق،  من 
لَيكسب »القدرة  التدبير   تأهيله وإشراكه يف  ينبغي  السواد  السواد األعظم«(3). كما أن هذا 
على مسك زمامه بنفسه، على مراقبة الحاكم، على محاصرة المنكر ومحاربته، على اليقظة 

الدائبة، والمشاركة الفعالة، يف كل صغيرة وكبيرة من أمر المسلمين«(4).

النبوي على ضرورة إسهام جميع قوى األمة ونخبها يف فعل  المنهاج  كما تؤكد نظرية 
التغيير، لذلك دعا اإلمام المجدد رحمه اهلل إلى حوار بينها للتأسيس »لميثاق تلتف حوله 
والنقابية  الحزبية  التنظيمات  متعددة  سياسية  »قاعدة  ليشكل  مجتمعاتنا«(5)،  مكونات 

(1)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص: 239.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، 68/1.

(3)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، 91.
(4)  نفسه، ص: 32.

(5)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص: 258.
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والمهنية«(1)، تعمل من خاللها جميع القوى النتشال الوضع من اإلرث الثقيل من الفساد الذي 
 أحدثه الحكم العاض والجربي؛ عمل وإصالح »على بساط المروءة ويف ظل الميثاق«(2).

(1)  ياسين عبد السالم، العدل، ص:629.
(2)  نفسه، ص: 629.
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خالصات وتوصيات

إن هذه الورقة البحثية -من خالل غوصها يف مفهوم التغيير من خالل مدلوالته ومرجعيته 
وشروطه يف نظرية المنهاج النبوي- وقفت عند الخالصات التالية:

حياته 	  يف  اإلنسان  وجهة  تصحيح  من  أساسا  ينطلق  عميق  مفهوم  التغيير  مفهوم 
لتتحقق له السعادة يف الدنيا واآلخرة.

هو 	  بل  الحياة،  لظاهر  جزئية  إصالحات  ليس  النظرية  إليه  تدعو  الذي  التغيير  إن 
المستوى االجتماعي والسياسي  مشروع مجتمعي متكامل واضح األسس والمعالم على 

واالقتصادي.
مغالبة 	  تستطيع  التي  السلمية  االقتحامية  القوة  تكوين  يستدعي  المنشود  التغيير 

الباطل من خالل فعل متئد حكيم سديد يف كل خطواته.
مرجعية التغيير العليا عند األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل هي الكتاب والسنة 	 

بنظر تجديدي يقدم إجابات عن إشكاالت األمة الراهنة وسبل استنهاضها.
السيرة النبوية تظل النموذج األسمى لفعل التغيير وفق سنة اهلل، لكنه نموذج حي 	 

خالد لمن نفذ إلى مقاصده دون االنحباس يف األشكال التي ارتبطت بسياقات تاريخية.
سلطان 	  من  المتحررة  الدولة  قيام  قبل  البناء  من  متواصل  وعمل  سيرورة  التغيير 

االستبداد، وبعده، وأثناء العمل إلنشاء الوحدة اإلسالمية تحت ظالل الخالفة على منهاج 
النبوة.

يتكامل يف مفهوم التغيير عند اإلمام الشرط الرتبوي اإليماين مع الشرط التنظيمي 	 
إلقامة طليعة التغيير، التي عليها أن تستفرغ الجهد يف التخطيط االسرتاتيجي لتنزيل مشروعها 

العمراين من خالل إشراك مختلف قوى المجتمع وطاقات أبنائه.
إن ضعف التعبئة يف صفوف الشعب قد يشكل خطرا أمام استكمال التغيير مراحله 	 

وبلوغ غاياته عند استعجال ثمراته دون تحمل مؤونته.

أما التوصيات التي تقرتحها الورقة فهي:

ضرورة تعميق البحث يف مفهوم التغيير يف نظرية المنهاج النبوي يف كل مرحلة من 	 
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مراحل التغيير )مرحلة القومة والتحرر من الفساد واالستبداد – مرحلة بناء الدولة القطرية 
– مرحلة بناء وحدة األمة اإلسالمية(، إذ عدم التمييز بين هاته المراحل يوقع لبسا كبيرا عند 

القارئ، ويحجب الباحث عن استيعاب حقيقة التغيير الذي تتغياه النظرية.

نظرية 	  التغيير يف  مفهوم  لتفصيل  بحثية  وأعمال  دراسية  ندوات  تنظيم  إلى  الدعوة 
المنهاج الرتبوي على مستوى: - البناء الرتبوي لإلنسان – تدبير المرحلة االنتقالية يف مسار 

التغيير – معالم التغيير االقتصادي واالجتماعي.
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مقدمة

النبوي«  المنهاج  »نظرية  ياسين والمتمركز حول  السالم  قراءة مشروع األستاذ عبد  إن 
-باعتبارها تجديدًا كليًّا يف عرض السيرة النبوية من حيث هي التجلي النموذجي الواقعي 
للوحي متحركًا على أرض الواقع لمعالجة قضايا اإلنسانية الفردية والجماعية- هو ضرورة 
منهاج  والبعد عن  والتفرق واالختالف  التشرذم  األمة من  أمر  إليه  آل  ما  بعد  اليوم،  ملحة 

النبوة يف حياهتا.

النبوي؛  المنهاج  اكتشاف  إلى  حاجة  يف  المسلمين  أن  ياسين  األستاذ  لدى  استبان  لقد 
ليكتشفوا إسالمهم، ويتحركوا يف حياهتم الخاصة والعامة وفق نظام تفكير جامع، فعرض 
»المنهاج النبوي« العلمي من حيث هو عرض متجدد ألصول التجربة النبوية يف بناء الفرد 
بناء  هو  العملي من حيث  النبوي«  »المنهاج  اإلنسانية. وعرض  واألمة وخدمة  والجماعة 
ما  الظروف  كانت  مهما  ومجالها،  رجالها  تصنع  النبوية،  الطريقة  على  تجديدية  حركة 

حافظت على استقامتها يف عملها اليومي والميداين. 

التي  المركزية  المفاهيم  العديد من  الفكري  وقد عرض األستاذ ياسين ضمن مشروعه 
يقوم عليها مشروعه الفكري اإلسالمي، وهي مفاهيم مستندة يف األساس إلى القرآن الكريم 

ال ومعطاء. باعتباره المرجعية األم ألي مشروع فكري إسالمي بنَّاء وفعَّ

ومن بين المفاهيم المركزية التي قام عليها المشروع الفكري لألستاذ ياسين مفهومان: 
المنهاج  نظرية  يف  مركزيان  المفهومان  وهذان  العقبة(،  )اقتحام  ومفهوم  )التغيير(  مفهوم 
النبوي عند األستاذ ياسين، وهما -بحسب األستاذ عبد السالم- يحمالن الكثير من العلم، 

ويستدعيان الكثير من العمل. 

يسعى هذا البحث -وهو تحت عنوان )مفهوم التغيير يف نظرية المنهاج النبوي وعالقته 
بمفهوم اقتحام العقبة(- إلى بيان مفهوم )التغيير( والفلسفة التي تحكمه وفق نظرية المنهاج 
النبوي؛ ذلك أن كل تغيير منشود ال بد أن يستند إلى فلسفة تؤطره وتحدد مساره، ثم بيان 
مواَجه -بالضرورة-  تغيير  أن كل  العقبة( من جهة  )اقتحام  وبين مفهوم  بينه  العالقة  وجه 
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المنشودة  أهدافه  التغيير  لتحديات جسام، وال يحقق  وُمْسَتدٍع -بالتالزم-  بعقبات عظام، 
من غير اقتحام تلك العقبات وتذليلها.

هذا، وقد اقتضت دراسة موضوع البحث أن أتوسل إليه بمنهج يجمع بين منهج الرصد 
العقبة(، وبين  )اقتحام  )التغيير( ومفهوم  ياسين حول مفهوم  السالم  لما كتبه األستاذ عبد 

منهج التحليل للوقوف على مدلول هذين المفهومين، وبيان أوجه العالقة بينهما.

وسأحاول أن أقارب موضوع البحث من خالل محاور ثالثة، هي وفق التالي: 

المحور األول: تحليل مفهوم )التغيير( وفق نظرية المنهاج النبوي.

المحور الثاين: تحليل مفهوم )اقتحام العقبة( وبيان تجلياته.

المحور الثالث: بيان أوجه العالقة بين مفهوم )التغيير( ومفهوم )اقتحام العقبة(.
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: تحليل مفهوم )التغيير( وفق نظرية املنهاج النبوي
ً
أوال

مشروع األستاذ ياسين مبتدأه ومنتهاه وهدفه إنما هو التغيير، تغيير يستهدف باألساس 
وما  ياسين،  األستاذ  فكر  يف  التغيير  بمفهوم  المراد  فما  والعالم.  والمجتمع،  اإلنسان، 
شروطه، وما مراحله، وما عقباته؟ أسئلة أربعة نسعى لرصدها يف فكر األستاذ ياسين، ومن 

ثم تحليلها. 

1. املراد بمفهوم التغيير

أولهما:  كريمتين:  آيتين  من  التغيير  لمفهوم  والتنظير  التأصيل  ياسين يف  األستاذ  ينطلق 
وثانيهما:   .)11 )الرعد:  بأنفسهم﴾  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  اهلل  ﴿إن  تعالى:  قوله 
قوله سبحانه: ﴿ذلك بأن اهلل لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ 
)األنفال: 53(. فاآليتان ُتخربان عن تغيير اهلل عز وجل نعمته نقمة على قوم جحدوا دينه. 
واآليتان دالتان -بالمفهوم المخالف- على حصول العكس يف حق َمن غيَّر نفسه من جحود 

وُكفران العرتاف وإيمان«(1). 

يبشر  يكون رحمة  أن  قبل  بذل وعطاء  ياسين-  األستاذ  التغيير اإلسالمي -بحسب  إن 
واألنفس  األموال  من  ونقص  والجوع  الخوف  من  شيء  على  الصابرون  فحسب  هبا 
والثمرات(2)؛ ذلك أن التغيير الجذري لألمة هو هدف القومة(3)، والمراد تغيير جوهري يأيت 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ط1، 2009م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 85. وُينظر المرجع نفسه: 90. 
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ط1، 1998م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 292.

ويستعمل  هذا،   .245 )د.د.ن(:  1981م،  ط1،  وتنظيمًا،  تربية  النبوي  المنهاج  السالم،  عبد  ياسين،    (3)
األستاذ ياسين، مصطلح )القومة( بديالً عن مصطلح )الثورة(؛ يقول يف هذا الصدد: »أستعمل كلمة )قومة( 
وال أستعمل )ثورة( ألجعل بيني وبين ما تحمله اللفظة المألوفة من معاين العنف والفوران والغليان حاجزًا، 
قواعده«.  عن  العبارات  َتْسَتِزّله  ال  قرآنيًّا  إسالميًّا  العمل  فيكون  إسالمية،  قرآنية  قواعد  على  فكري  وألضع 
ل األستاذ مفهوم )القومة( مفاهيم التغيير اإلسالمي، التي ال تقف عند تغيير الهياكل، وال تكتفي بقلب  وُيحمِّ
األوضاع االقتصادية، وإنما يهدف باألساس إلى تغيير نفسية اإلنسان المسلم عقيدة، وفكرًا وسلوكًا. ُينظر: 
ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ط1، 1408هـ، )د.م.ط( )د.د.ن(: 290؛ ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي 

الماركسية اللينينية، ط1، 1987م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 42. 
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على بنيان الفتنة من القواعد(1)، وتلتقي الضرورات على مطلب شمولي هو التغيير الجذري 
ألسس الفتنة ودعائمها، وكل جوانبها(2). »والمطلوب إرجاع الوضع إلى نصابه اإلسالمي، 
وإخضاع الواقع الثقيل لعمليات التغيير الالزمة حتى َتدور حياة المجتمع حول القرآن«(3).

إذن التغيير المطلوب هو تغيير جذري، يأيت بنيان الفتنة من القواعد؛ والتغيير الجذري 
لألمة هو هدف القومة، التي ينبغي أن تنشدها وتسعى إليها جماعة المسلمين؛ إذ »القومة 
تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، تغيير نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق ويصاحب 
التغيير السياسي االجتماعي«(4). ومن هنا ليس الهدف محدود بموعد انتخابي، أو تناوب 
كفل  إن  عرضية  أزمة  حل  إال  يكفل  ال  معين  دستور  أو  حكومة  تغيير  ألن  السلطة؛  على 
وهيهات! وال يستطيع إال هتوية الجو السياسي، ريثما يدفع تآكل النظام فرقة أو حزبًا معينًا 
ع صورته. كما أن تغيير وجهة المجتمع  إلى االنسحاب يف مسرتاح المعارضة الحزبية؛ لُيلمِّ
المرنو إليه ال يمكن أن يقتصر على سياسة موسمية، هدفها التناوب على السلطة، أو على 
يقوم  مزيف،  )توافقي(  أو  حقيقي،  ديموقراطي  تناوب  ينفذها  المدى،  قصيرة  إصالحات 

على نفس نظام الفكر والقيم الذي أوصلنا هذا الدرك من االنحطاط والغثائية(5). 

د تعاقب على السلطة تعاقبا  التغيير اإلسالمي ليس ُمجرَّ فاألستاذ ياسين يؤكد على أن 
ديمقراطيًا، وال خلودًا يف السلطة خلودًا ثوريًّا، وال استعمااًل للسلطة محض السلطة، وال 
إقصاًء أليٍّ كان من كفاءات األمة ورجال األمة ونساء األمة. ال، وليس التغيير مشروع تنمية 
يقف عند التنمية، أو مشروَع عدالة اجتماعية ينَْحدُّ يف إدماج اجتماعي، ُيقارب بين طبقات 
الناس يف المعاش، أو مشروَع حضارة مهددة تدافع عن وجودها وبقائها، يكون بقاؤها غايَة 
تذوب وتضمحل يف  أن  ُيخشى عليها  ُهَوّية  المبين، وال مشروَع  النصَر  المنى، وازدهارها 

الُهَويَّات الغالبة، ويكون الحفاظ عليها من االندثار أقصى ما تصبو إليه األمة. 

وما  ُتقرب  وما  االجتماعية  والعدالة  ولوازمه،  الحضاري  والتميز  وشروطها،  التنميُة 
ياسين  الشيخ  ينُشُده  الذي  للتغيير  تحافظ، كل هذه مجاالت  الخاصة وما  والُهَوّية  تدمج، 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 31.
(2)  نفسه: 311.

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل: 21.
(4)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ط1، 2001م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 7.

(5)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ط1، 2000م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 324: 
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ويعمل من أجله، لكنها ليست هي كل شيء، وليست هي غاية المنى، إهنا يف النهاية جسٌم 
وتتميز  الحضارة،  وتتألق  العدالة،  وتتأّتى  التنمية،  تحيى  هبا  التي  كة  المحرِّ الروح  ومظَهٌر، 
الهوية، إن لم تكن روح اإليمان باهلل ورسوله، وشريعَة اإلسالم، فإنما نحن ناس من الناس. 
ال نكون خير أمة أخرجت للناس، كما يريد اهلل تعالى لنا، نكون بجهود تنُفُخ فيها روٌح غيُر 

روحنا ناسًا من الناس، ال نكون األمة حاملة الرسالة للعالمين(1). 

تغيير  إلى  القرآن يشير  أن  تغيير لإلنسان؛ فمع  المنشود هو يف األساس  التغيير  أن  على 
ُع لذلك شرائع، ويرُسم له منهاجًا، بيد أن »ذلك  المجتمع، بنياتِه واقتصاِده وسياستِه، وُيَشرِّ
التغيير ال يدور حول نفسه، وال ينتهي عند مقدماته، بل يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية 
التغيير  »هذا  إن  ثم  وجل«(2).  عز  هلل  العبودية  يف  ليدخل  عبودية،  كل  من  اإلنسان  تحرير 
بين  وللمسؤولية  واألخروي،  الدنيويِّ  وللعالمين  لنفسه،  اإلنسان  تصور  يف  الجذريُّ 
فإن  ليعبدوه،  إال  الخلق  إلينا. ما خلق اهلل  الخالدة  القرآن  الموت، هو رسالة  بعد  يدي اهلل 
ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير دوهنا ال حساب به، وال وزن له يف حياة البشرية. ليست القومة 
اقتصاده،  وتنشيط  المجتمع،  ُبنى  تغيير  عند  مهمُتها  تنتهي  إقليمية،  قطرية  ثورة  اإلسالمية 
وُيْقبِل  يغير موقفه، وينتبه لمصيره،  أن  إلى اإلنسان  القرآن  وتطوير وسائله، بل هي رسالة 
تَبٌع  هو  فإنما  واالقتصاد،  السياسية  يف  تغيير  وكل  رهبا.  على  لُتْقبَِل  هبا  ما  ُيَغيُِّر  نفسه،  على 
لهذا التغيير الكلي الجوهري لإلنسان، ونفسيته، وعقيدته، وأخالقه، وإرادته، وحركته كلها 
على األرض؛ لتكون حركًة لها غاية، ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته 

يف التاريخ«(3).

من جهة أخرى فإن التغيير المراد إحداثه يف واقع األمة ليس عمالً ثوريًّا؛ ذلك »أن العنف 
وللقومة  مفرتسة.  حيوانات  ويصبحون  الحد،  فيتجاوزون  الثوار  يعرتي  لجنون  الثوري 
الحاضر،  هم صعاُب  التغيير، دون أن تستفزَّ ليتحكم جند اهلل يف مسار  اإلسالمية قواعدها 
فيرتكبوا  ومسؤولياته  الماضي  بُمَخلَّفات  يضيقوا  أن  ودون  اإلنسان،  كسر  على  فرتاِوَدهم 
الشطط«(4). و»يف كتاب اهلل عز وجل وحَده علُم هذا التغيير اإلسالمي، ويف قلوب العلماء 

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ط1، 1996م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 272-271.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 86.

(3)  نفسه: 88.
(4)  نفسه: 82-81.
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العارفين باهلل نور اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج. فما ُتْشبُِه القومة اإلسالمية 
ل الظاهر، الذي يمكن إحصاؤه ومراقبته. ولسنا بحاجة  ثورات العالم إال يف المظهر والتحوُّ
أن نْعُكَف على أصنام اإليديولوجية ومبادئها وبرامجها ونماذجها، فما عندها خربٌ بالهجرة 

النفسية، التي تحول المسلم من دار الخمول إلى دار الجهاد«(1).

غير  من  الطبقي،  الظلم  نِيِر  من  مستعبدة  طبقة  تحرير  يريد  االشرتاكي  التغيير  كان  وإذا 
فردًا  باعتباره  األرض  معناه وغاية وجوده يف  اإلنسان وال عن  التغيير عن  هذا  يتحدث  أن 
يولد ويحيى ويموت ويبعث ويحاسب ويجازى، إنما يتحدث التغيير الثوري عن اإلنسان 
جاءت  فإذا  عمله،  نتائج  وَتْحِرُمه  المنتجة،  ذاته  عن  الرأسمالية  ُبه  ُتَغرِّ إنتاج،  أداة  باعتباره 
الثورة ردت إليه كل االعتبارات السامية بأن ُتَملِّكه نتائَج ُجهده، وتدله على ذاته وأسراِرها، 
عن  ُر.  وُيَطوِّ ويخرتع  فيصنع  وبفكره،  بيديه  المادة  يتناول  كادحًا،  عامالً  كوُنه  حيُث  من 
الثورات. وعن معنى  الدابَّة الصانعة المنتجة تتحدث اإليديولوجيات، وحولها تفور  تلك 
وجود اإلنسان ال سؤال وال خرب(2). أما التغيير اإلسالمي فهو تغيير بقصد إنقاذ اإلنسان من 
ظالم الكفر، وقتامة النفاق، وقذارة معصية اهلل، وغبش الغفلة عنه، المؤدية إلى بؤس الدنيا 

وعذاب اآلخرة، هو الهدُف األسَمى، ومحوُر الحركة، ومحطُّ الطموح(3). 

الدعوة  يِد  اثنتين:  يدين  بين  وتناوب  تعاون  إنما  ياسين  األستاذ  يفهمه  كما  والتغيير 
الرحيمة، ويِد الدولة الصارمة. والتغيير كما يتصوره تراوح بين آيتين من كتاب اهلل تعالى، 
ووجهين من السيرة النبوية، ومرحلتين ُتقابالن اآليتين. والتغيير رفق ورحمة؛ عمالً بقوله 
أحسن﴾  هي  بالتي  وجادلهم  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  ربك  سبيل  إلى  ﴿ادع  سبحانه: 
النبيء جاهد  أيها  قائل: ﴿يا  لقوله عز من  تنفيذًا  بأس وصرامة؛  والتغيير   .)125 )النحل: 
والصرامة  الدعوية،  الرفيقة  الرحمة  بين   .)73 )التوبة:  واغلظ عليهم﴾  والمنافقين  الكفار 
ها بيدها، ُتذاُب  التنفيذية، ويف جو التجنيد العام، وتعبئة المستضعفين، وتولِّي القواعد مهامَّ
التجمعات المصلحية، والمقاومات المنظمُة. ومعنى هذا أن يد الدولة وسلطاهنا ال يملكان 
أن يغيرا مما بنا شيئًا؛ ألن التغيير ال ُيْمَلى من فوق، بل ال يكون لإلمالء أثر عملي إن كانت 
القيادة معزولة عن القواعد، وكانت الدعوُة لم تمهد لتغيير ظاهر الحياة بتغيير أنفس الناس، 

(1)   ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 89-88.
(2)  ُينظر:  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 86.

(3)  نفسه: 87.
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، والمشاركة المتحمسة  وكان جهاز الدولة يدور يف فَلكِِه السلطوي ال يسنده االقتناع الشعبيُّ
الراغبة من جانب السواد األعظم«(1). 

وأفق التغيير الذي ينطلق منه األستاذ ياسين ومن خالله يختلف عن منطلق التغيير لدى 
من  ويعمل  به  ويؤمن  يراه  الذي  العميق  التغيير  أفق  أن  ذلك  األخرى؛  السياسية  التيارات 
أجله، »ال يمكن أن تبنيه وتقوده بعون اهلل إال حركة مباشرة متواصلة. األحزاب السياسية 
َلة بصورة تجعلها ال تندفع إال كلما الح يف األفق موعد انتخابي، بنيتها وتجمعها يرميان  ُمَشكَّ
اإلسالمي  التغيير  أما  أقلية«(2).  عليها  لتنقلب  هبا  ترتبص  أغلبية حاكمة  بدور  تقوم  أن  إلى 
فله غايات أخرى، وأفق أوسع، ورؤية أبعد . كما أن التغيير اإلسالمي غير محدودة بنطاق 
كيان واحد.  الشعوب اإلسالمية يف  توحيد  غايته  األنفاس؛ ألن  التي تخنق  القومية  الدولة 
وواجبه توحيد األمة؛ ذلك أن »قرآننا -كلمة اهلل الحية- يأمرنا بأن نكون أمة واحدة موحدة، 
يبدو  الذي  إن هذا  ثم  التقارب.  إلى  االقتصادية-  الضرورات  تدفعنا  يدفعنا -كما  والزمن 
اليوم مجرد حلم أجوف، لن يلبث أن يصبح واقعًا يوم أن َيأَذَن اهلل، وتتفق األمة على شكل 

التنظيم الوحدوي المالئم، وبعد أن تمهد السبيَل جيالً بعد جيل تربيُة المسجد«(3). 

عليه عملية  تبنى  أن  ينبغي  الذي  الرئيس  المنطلق  الرتبية هي  أن  ياسين  األستاذ  ويعترب 
التغيير اإلسالمي، وهي الركن األساس الذي تستند إليه تلك العملية؛ يقول يف تقرير هذا 
المعنى: »حرفتنا الرتبية. هي وسيلتنا لتغيير اإلنسان، حتى يتبنى موقفًا ونظرة وإرادة تتعالى 
سياسة  هبا  تحيطنا  التي  الضيقة،  الجغرافية  الحدود  وتتجاوز  التاريخية،  الظرفيات  على 
عليهما  نجتمع  اللتان  وحرفتنا  نظرتنا  التجزيئية.  الهوية  وذهنية  الصغير،  اإلقليمي  المنـزل 
وننتظم، تميزاننا عن األحزاب السياسية، التي ال يتعدى طموحها المدى القريب، وال غاية 
بواسطة  يتم  الذي  العميق  والتغيير  المدى،  بعيد  الوزارية. مشروعنا  الحقيبة  إال  ألعضائها 
اليوم نعيش منافسة حادة  الرتبية واإلقناع ال يمكن أن يعاش إال بعد مخاض عسير. لكننا 
مع األحزاب السياسية، التي ال هتتم إال باللحظة الراهنة والمكان الحاضر؛ ولذا يجب أن 
نخوض المنافسة، فنبدأ سباق المسافات الكربى من الكيلومرت الصفر«(4)، وبداية السباق 

(1)   ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 91-90. 
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة: 325-324.

(3)  نفسه: 325.
(4)  نفسه: 326-325.
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تبدأ من تربية اإلنسان، وتغيير ما بنفسه حتى يتغير ما حوله هي نقطة الصفر التي منها البداية. 

ومصادرة  اآلخر،  نفي  برنامجها  من  وال  خطتها  من  ليس  اإلسالمي  التغيير  وعملية 
ويف  أحسنت،  إذا  إال  اإلسالمي  التغيير  عملية  تكتمل  ال  إذ  نشاطه؛  على  والحجر  فكره، 
التغيير اإلسالمي صحبة الدعوات المضادة والمنافِسة،  الوقت نفسه، وعلى مدى مراحل 
يليق، بما شرع اهلل عز وجل، ال بما يستفزه من  منها بما  المسالمة والمقاتلة. وقابلت كالً 
كوامن انفعاالتنا عنف اآلخرين. ولسنا بمستطيعين اختيار الظروف التي نواجه فيها الواقع، 
ونقتحم فيها العقبة، وال بقادرين على إيقاف عجلة األحداث وتكييف سردها، وال بناجحين 
إن ظننا أن الكائن اإلسالمي يفيد يومًا ويؤثر إن بدأنا برعايته وتأليفه يف ظل الخفاء واألمن 
الكاذب الخطير يف أحضان السرية. كل كيان عضوي ال يصرب على شراسة الصراع سيفنى 

لرخاوته(1).

2. شروط التغيير

عملية التغيير اإلسالمي ال تأيت عبثًا، وال تتحقق ارتجااًل، بل ال بد لتحققها من وجود 
جملة من الشروط التي بتحققها يتحقق التغيير المنشود؛ والقرآن يطرح شرطًا الزمًا لكل 
النفسي، والعقلي، للناس(2)، يقول سبحانه:  التغيير  تغيير، نحو األحسن، أو نحو األسوأ: 
﴿ذلك  تعالى:  ويقول   .)11 )الرعد:  بأنفسهم﴾  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  اهلل  ﴿ إن 
53(. فإذا  بأنفسهم﴾ )األنفال:  بأن اهلل لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
التغيير  فإن  للفرد،  المادية  للمطالب  كبيرة  بدرجة  يستجيب  الفرداين  المجتمع  تغيير  كان 
اإلسالمي النموذجي يجب عليه أن يقاوم باستمرار االنحرافات المادية األنانية، وأن ُيلبي 

التوقان الروحي للمسلم(3).

ويثير  العواطف  يلهب  كالم  مجرد  ليست  ياسين-  األستاذ  -بحسب  التغيير  عملية  إن 
الشعب بحقائق  ناجحًا يجب أن نصارح  »التغيير عمالً  المشاعر، بل لكي يصبح مشروع 
التبعية لشرق الجاهلية  الظلم الطبقي، وحقائق التخلف الحضاري واالقتصادي، وحقائق 
وغرهبا. ثم ال يكفي أن نفضح المسؤولين عن الفتنة، ونشير بأصابع االهتام لماضي الفساد 

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط1، 1409هـ، )د.م.ط( )د.د.ن(: 144. 
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة: 246. 

(3)  ُينظر: السابق: 246.
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ما  دفعه إلصالح  الواجب  بالثمن  الشعب  أنفسنا ونصارح  نصارح  أن  علينا  بل  وحاضره، 
بلوائح  ووقفنا  )تضحيات(،  وبذل  صرب  من  ينتظره  ما  الشعب  على  نا  هوَّ إن  فإنه  أفسدوه؛ 
وعودنا إلى جانب عارضي الزور من األحزاب السياسية، نكون تجار كالم«(1)، وفرق كبير 
بين تاجر الكالم وتاجر اآلخرة، فاألول طالب دنيا، واآلخر طالب رضى اهلل وشتان ما هما.

وإنما  فحسب،  جماعة  عمل  أو  فرديًّا،  عمالً  ليس  أيضًا  المنشود  اإلسالمي  والتغيير 
»التغيير اإلسالمي متوقٌف على مشاركة المسلمين عامة يف االهتمام بمصير أمتهم بعد نجاح 
المخذولة،  طموحاهتا  بتدين  معانيها،  ماتت  ثم  وَذُبَلْت،  َضُمَرْت  وإال  اإلسالمية،  القومة 
داخل  من  الفاعلة  المغيرة  اإلرادة  هذه  تنبعث  أن  بحاجة  إننا  فوُق.  من  محاوالهتا  وفشل 
االستبداد  العدل، ومن  إلى  الظلم  النور، ومن  إلى  الظلمات  األمة من  لتخرج  صدور«(2)؛ 
بالقرار الطاغويت الفردي إلى الشورى اإلسالمية الجماعية. ومن هنا كان التغيير اإلسالمي 
»قومة ال ثورة. وكلمة )قام( تعطي معاين القوة واالستقامة والصرب واإلتقان...أمرنا أن نقيم 
العدل إذا حكمنا، بشرط أنفسي هو »القيام هلل«، وشرط آفاقي هو »القيام بالقسط«. هذا من 

ذاك وذاك إلى هذا«(3)؛ وأيضًا فإن »القومة ثبات وصرب وثقة باهلل وعمل دائب«(4).

والتغيير المنشود -وفق رؤية األستاذ ياسين- ينطلق من الحاضر ويرنو إلى المستقبل؛ 
ومن ثم فـ »ال معنى للجهاد إن نفض جند اهلل أيديهم من الحاضر المكروه، ولم ُيْعنَْوا العناية 
التامة برتكيبه ودقائقه وحركته والقوى المهيمنة عليه. من هذا الواقع الحاضر تبدأ الحركة، 
وإياه تقصد بالتغيير«(5). وأيضًا، فإن التغيير المطلوب إنما »هو تغير كل هذا البؤس األسود، 
والموت األصفر، بسعادة الجهاد، وحياة الهجرة المتحركة ظاهرًا وباطنًا نحو موعود اهلل«؛ 
اقتصادية  منافسة  الدنيا  الخاملون  أمَِن  فال  دائب،  ونشاط  وتجديد  حركة  »الدنيا  أن  ذلك 
هي  بالتي  ومدافعة  وحيلة  ِصراع  الدنيا  فون!  المتكفِّ العاَلة  الجَهَلُة  عاش  فال  تكنولوجية، 
أحسن تارة، والتي هي أخشُن إن اقتضى الحال...الدنيا دار الكسب واالختبار والعبور لدار 
البقاء، فحيى اهلل أهل اإليمان، أهل الهجرة والجهاد الماليين، وقد ألَِفْت الماليين قرونًا أن 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 220.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 91.

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل: 297.
(4)  نفسه: 300.

(5)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان: مطبعة الخليج العربي، ط1، 2005م: 20. 
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تضع أمرها بين يدي الحاكم، وتتواكل إليه، وتسكت عنه«(1).

على أنه »ال مجال يف مشروع التغيير اإلسالمي للرتدد يف أيهما يسبق ويؤثر: هل اإلنساُن 
بقوم حتى  ما  يغير  اهلل ال  آية: ﴿إن  فإنَّ  أم هي تصنعه؛  المقصودة،  الظروَف  الجديُد يصنع 
عندما  التائب  المسلم  أن  إلى  إطالقها  عموم  يف  تشير   )11 )الرعد:  بأنفسهم﴾  ما  يغيروا 
يتغير موقُفه من نفسه، ومن خالقه، ومن الكون، وعندما تتغير عالقاته تَبعًا لذلك الموقف، 
وعجز   ، سياسيٍّ واستبداد   ، اجتماعيٍّ وظلم  رذيلة،  من  به  ما  يتغير  وتصوُره،  وأخالُقه، 

، وتبعيٍة للجاهلية«(2). ، وخموٍل فكريٍّ اقتصاديٍّ

وأهم شروط نجاح عملية التغيير اإلسالمي حب اهلل ورسوله، وحبهما يستدعي طاعتهما، 
األستاذ  يقول  المبين،  والفتح  والنصر  بالتغيير  اإللهي  األمر  لتنزل  رئيس  شرط  وطاعتهما 
ياسين يف تقرير هذا المعنى: »أمر اهلل ونصرته، بعد عصر النبوة، مرصود لحزب اهلل القائمين 
هلل على النمط القرآين والمنهاج النبوي. والتحزب هلل ليس صفة نطلقها على أنفسنا كما نشاء 
ومتى نشاء، لكنه عمل له من القرآن والسنة معايير وموازين، فإن طابق عملنا المواصفات 
الوعد، وإن كانت األخرى فإنما االنتظار،  لنا  لنا االستحقاق، وأنجز  النبوية، كان  القرآنية 
انتظار لمقت ينـزل على المزورين، قال اهلل تعالى يخربنا بمجمل شروط تنـزل األمر اإللهي: 
﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقرتفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا 
حتى يأيت اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقين﴾ )التوبة: 24( وسنة اهلل اآلفاقية أن أمره 
يتنـزل بالرحمة على من كان اهلل ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وينـزل بالنقمة على من 
كانت أنفسهم محشوة بغير ذلك على دركات من النقمة والرتدي التاريخي واألخروي«(3). 

ومن جملة شروط التغيير سلوك مسلك الرفق والدعوة بالتي هي أحسن، فـ »الرفق أصل 
عظيم من أصول العمل اإلسالمي. وأعطيت للدعاة حرية اختيار أسلوب القومة يف حدود 
مرسومة، حدٍّ مبدئي هو وجوب عصيان من ال يطيع اهلل من الحكام، وحدٍّ عملي تطبيقي 
يقول لك: إلى هنا يمكن أن تتصرف«(4)، والعنف مرفوض يف العمل اإلسالمي؛ إذ نتائجه ال 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 94-92.
(2)  نفسه: 180. 

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل: 295.
(4)  نفسه: 296.
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تأيت بخير، وضرره أكرب من نفعه.

3. مراحل التغيير

التغيير اإلسالمي المنشود ليس تغييرًا فرديًّا فحسب، وإنما تغيير أمة بكافة  ال شك أن 
مكوناهتا وبِنيتها، فهو تغيير يشمل القواعد والقيادات. ويف هذا السياق يطرح األستاذ ياسين 
القاعدة  من  أم  السياسي،  القرار  ُيتخذ  حيث  أعلى  من  التغيير؟  يبدأ  أين  من  مفاده:  سؤااًل 
حيث يتقرر مصير األجيال؟ والجواب عنده من غير شك: »أن هذا من ذاك، وذاك من هذا، 
المجتمع،  قطاعات  جميع  يشمل  أن  ينبغي  التغيير  أن  أي  تتجزأ«(1)،  ال  قومة  التغيير  وأن 
وأن يشارك الجميع يف التغيير، سواء يف المستوى الفردي، أم يف المستوى الجمعي، أم يف 

المستوى القيادي. 

يبدأ هذا التغيير الشامل من أنفس الدعاة، عليهم أن يضبطوا كل تصرفاهتم وحركاهتم(2). 
والشروع يف جهاد البناء من داخل الصف؛ وذلك بإعادة الثقة لنفس األمة: موضوع التغيير، 
وهو جسم األمة كلها، وجسوم الشعوب القطرية، نطلق عليه اسم »المجتمع المفتون« وهو 
اسم عام(3). و»من الفقه العميق لما حل بنا من انحطاط أمس البعيد والقريب يبدأ التغيير«(4).

يبدأ  وبالصحبة...  الصحبة  »من  ياسين-  األستاذ  بحسب  -ودائمًا  أيضًا  يبدأ  والتغيير 
المرسلة  األنانية  من  ينقلبان  والمؤمنة؛  المؤمن  بتوبة  االنقالبي  العميق  الجذري  التغيير 
الهائمة، ومن العقلية المنكمشة يف سياق ثقافتها أو أميتها، ويتحرران من العادات الممسكة 
عن الخير، الساكتة عن المنكر ال تنهى عنه، وعن المعروف ال تأمر به، وعن علم الحق ال 
تتعلمه وال تعلمه، وعن المعونة ال تبذلها، وعن العمل الصالح ال تتآزر عليه، وعن التميز 
الذي أمر المؤمنين أن يتميزوا؛ ليكونوا شامة خلق وسلوك بين الناس، وعن الرفق والتؤدة، 

وعن الصرب والمصابرة، وعن الجهاد«(5).

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، ط1، 1994م: 
173. وينظر أيضًا المرجع نفسه: 117. 

(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 245.
(3)  نفسه: 223.

(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ط1، 1996م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 38.
(5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين: 99.
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»يتغير  إذ  اإلسالمي؛  التغيير  منطَلَقات  من  رئيس  منَطَلٌق  إليه  واإلنابة  اهلل  إلى  والتوبة 
التائب  الشاملة...والمؤمن  اهلل  إلى  بالتوبة  العالم  ومن  نفسه  من  المؤمن  اإلنسان  موقف 
والناشئ على إيمان يضع أوامر اهلل عز وجل مواضعها يف كل جوانب حياته، تصطبغ حياته 
بصبغة اهلل، وتنضبط بطاعة اهلل. ينبعث. ينربي. يسارع يف الخيرات يسعى سعي اآلخرة ال 
كدح الدنيا. يتألف يف جماعة المسجد، ومن المسجد، وبروح المسجد، ولزوم الصلوات 
الخمس، ومجالس العلم، والذكر، واإليمان يف المسجد يندمج اندماجًا عضويًّا يف الجسم 
الحي. يندمج يف الجسم العضوي المتوالي يف اهلل، المتحاب الملتحم«(1). وبالتوبة »يتغير 

المؤمن والمؤمنة نفسًا وفكرًا وحياة«(2).

للواقع  واضحة  رؤية  تقديم  على  اهلل  جند  قدرة  هو  اهلل،  جند  أمام  األكرب  التحدي  إن 
تقديم رؤية واضحة ألهداف  ثم قدرهتم على  التغيير.  المستعصي على  المتقلب  الحاضر 
اإلسالم يف الميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحضارية ويف كل الميادين، ثم 
خاصة قدرهتم على انتزاع إمامة األمة من األيدي المتسلطة، ومن األفكار اإليديولوجية التي 
تربر واقعًا حاضرًا، أو تبشر بمستقبل يزيغ باألمة عن طريقها إلى موعود اهلل لها بالخالفة يف 

األرض والسيادة والعزة(3).

موقعها  »فمن  اإليماين،  والبناء  اإلسالمي  التغيير  عملية  يف  مهم  دور  لها  والمرأة 
الزحف  وترتب  ارتباك.  من  ويخرج  وَلُدها  ليسَلَم  الرتبوية  المعارك  ترتِّب  االسرتاتيجي 
السياسي، وتؤسس التغيير التاريخي. موقعها االجتماعي بصفتها أما مؤمنة، ُيْلِزمها العمَل 
ومهنة  االجتماعي،  االندماج  مهنة  يف  ليتأهلوا  وعمليًّا؛  وعقليًّا  نفسيًّا  أطفالها  تربية  على 
البناء  جهاد  مجاالت  القتحام  تتطلع  »أم  المطلوب  كان  هنا  ومن  االقتصادي«(4)،  اإلنتاج 
والتغيير، حاملة مع الحاملين والحامالت رسالة اإلسالم وكلمته إلى العالم«(5). فـ »ال بد 
المرَهف  ض إحساسها  يعوَّ أن  إذ ال يمكن  الرجالي؛  القرار  النسائية يف  المساهمة  إذن من 
وحبها األمومي الحاسمان يف عملية التغيير؛ لكي يتحقق )تداول األيام(. ال بد أن توقَِف اليد 
الحازمة للحكومة اإلسالمية نزيف المجتمع الجريح، لكن ال مناص من اللجوء إلى الحنان 

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين: 99-98. 
(2)  نفسه: 102.

(3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، )د.م.ط( )د.د.ن( )د.ت.ن(: 30. 
(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات: 239.

(5)  نفسه: 83.
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النسائي لمداواة الجراح البدنية والنفسية ومعالجتها بالبالسم الناجعة«(1). فللمؤمنة يف فقه 
التغيير وتفقيه الرجال بأسلوبه المرتبة األولى(2). 

التغيير اإلسالمي »عملية  أن عملية  اعتبار واهتمام، هو  أن يكون موضع  ينبغي  والذي 
يف  البادئ  الجيل  وعلى  أجيال،  قضية  إهنا  والمصابرة.  الصرب  تريد  معقدة،  المدى،  طويلة 
التحويل مسؤولية الداللة على الخط القويم ومسؤولية توجيه الجهود وجهة البناء العميق 
لعقود من السنين قبل أن تقطف الثمار. الوعود الرباقة الحماسية َضْرٌب من الهذيان يتفوه به 
الثوار، إما نفاقًا وإما جهالً بحقائق التغيير االجتماعي. سرعان ما تنقشع الوعود الثورية عن 
واقع يستعصي على التغيير، وعندئذ يرتد الثوار جالدين سفاكين، يقتلون طبقة اجتماعية، 

ويضحون بأجيال«(3). 

فالتغيير اإلسالمي يحتاج إلى وقت غير قصير، ويتطلب أسبابًا مشهودة مشروطة هبا، 
ومتعلقة بأسباب غيبية ال يعلمها إال اهلل، يقرر األستاذ ياسين هذا المعنى بقوله: »القومة عملية 
والتخطيط  التدبير  قبيل  من  محسوسة  مشهودة  أسباب  لها  المقصد،  عالية  النفس،  طويلة 
والمناورة والتنفيذ، ولها أسباب غيبية هي من سنة اهلل يف اآلفاق واألنفس«؛ والدليل على 
ذلك قوله سبحانه: ﴿أتى أمر اهلل فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ )النحل: 1) 
فاآلية خطاب لنا لننظر يف سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل، ونتأسى بالرسل، ونزداد ثقة بما 
نقرأ يف اآليات البينات من وفاء اهلل بوعده لرسله وبما ُيعرض علينا من أمثلة تاريخية لهذا 

الوعد وذلك األمر غير المخلوف(4). 

4. عقبات التغيير

غايتها  وتحقيق  وسهولة،  بيسر  طريقها  تشق  عملية  ليست  اإلسالمي  التغيير  عملية  إن 
بسالسة وليونة، بل هي عملية شاقة مواجهة بكثير من العقبات، وتتطلب كثيرًا من التضحيات 
الَجْور؛ ومن  العقبات وأخطرها عقبة حكام  تلك  وأولى  والثمرات،  واألموال  األنفس  يف 
هنا يشرح لنا األستاذ ياسين جملة من العقبات التي تواجه عملية التغيير اإلسالمي، يقول: 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة: 211.
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات: 72.

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل: 292. 
(4)  ُينظر: السابق: 293.
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»دون التغيير مقاومة الحكام واضطهادهم للدعاة. دونه جهل المسلمين باإلسالم. دونه هذه 
الحضارة المادية التي احتلت نفوسنا وأرضنا وحياتنا السياسية واليومية ببضائعها وأفكارها 
الواقع، ليربي  الفتنة ال بد أن يحسب حساب  فينا ومكرها. من يريد تغيير واقع  وصنائعها 
عقول  وحكمة.  بقوة  المرذول،  الواقع  مسك  على  القادر  الصف  وينظم  والنساء،  الرجال 
متخلفة تحتاج بعد نور اإليمان إلى نور العلم باهلل ودينه وإلى العلم بنواميس اهلل يف الكون، 
عقبة! عند الجاهلية تقدم تكنولوجي يبهر النفوس الضعيفة، فُتعرض عن اإليمان باهلل تبعية 

وخنوعًا. عقبة!«(1).

العقبات، ثمة عقبات تحول »دون تمليك اإلنسان المسلم والمجتمع  إضافة إلى تلك 
السياسية  فالعقبات  واقتصاديًّا.  سياسيًّا  مفعولين  ال  فاعلين  ليصبحا  حريتهما،  المسلم 
ترابطًا  مرتابطان  والمجاالن  صحيح.  والعكس  اقتصاديان،  عائقان  السياسي  والتخلف 
قوة  يكون  أن  بدل  اإلنسان،  ليخدم  المال  ترويض  دون  يحول  ما  العقبات  ومن  صميمًا. 
عمياء، تتصرف يف مصير اإلنسان من خلف مكامنها وأوكارها. من العقبات ما يقف حجر 
عثرة يف طريق اإلنسان والمجتمع إلى التحكم يف فوضى متابعة الربح، وإرضاء نزعات الشح 

واألنانية. عقبات سياسية، اقتصادية، نفسية«(2).

أو  ميتًا،  مولودًا  تبقى  القيادُة  تتخذها  التي  التغيير  مبادرات  »أن  كذلك  العقبات  ومن 
اإلداري،  »للروتين«  تنفيُذها  وُوكَِل  الخمول،  بأرضية  اصطدمت  إن  هزيالً،  كائنًا  تعيش 
ولم َيَتَبنَّها الشعب. هنالك الُبنَى الموروثُة، والذهنياُت العتيقُة، إلى جانب العقالنية المادية، 
ده. فلن  والتجمعات النخبوية المفرنجة. هنالك من احتل منصبًا اجتماعيًّا، وجمع مااًل وعدَّ
يقبل هؤالء التغيير؛ ألن التغيير يعني يف حقهم االنزعاج عن عادهتم، وتطليَق طموحاهتم، 
والتقليد،  واألنانية،  الفردي،  الشح  هنالك  حق.  بغير  أموال  من  ُجِمع  ما  قسمة  وإعادَة 
والركود الفكري، وهي أمراض توالدت فينا منذ قرون. هنالك الطبقية المقيتة، وهي حديثة 

فينا بصورهتا هذه التي تسربت إلينا مع الرأسمالية المستعِمرة«(3).

ثم »إن الطبقة السياسية العجوز تدير معركة خلفية، غايتها إفشال كل تغيير، لكن الشعب 
أهنا  العجوز ال تدرك  السياسية  الطائفة  يتربأ منها. هذه  الطامي  لدينه رغم جهله  المخلص 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 23.
(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، ط1، 1995م: 77.

(3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة: 90-89.
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الشعب  مصالح  لخدمة  وأهلية  تكوينًا  تفوقها  التي  الجديدة،  األجيال  على  الطريق  تقطع 
السنين،  لصفعات  المستسلمون  أرائكهم،  على  المسرتخون  السادة  هؤالء  المسلم. 
ينصرفوا؛  أن  بد  ال  دماءنا،  يمتص  الذي  النزيف  عن  المسؤولون  هؤالء  زهوًا،  الممتلئون 

لكي يتغير المجتمع«(1).

أن ال تكون  ينبغي  المنشود،  الجذري  التغيير  التي تعرتض طريق  العقبات  أن هذه  غير 
عامل تثبيط وانحطاط للقائمين بالقسط والقائمين هلل، بل »على جند اهلل أن يقتحموا العقبات 
الحائلة بينهم وبين حياَزة ثقة األمة؛ ليبثوا فيها وعيًا إسالميًّا فعااًل، وليرفعوا فيها العزائم 
التغيير المنشود باسم اهلل، وعلى يد جند اهلل، وانطالقًا من كتاب  واإلرادات، حتى يكون 
اهلل، وتأسيًا برسول اهلل. أال وإن دين اهلل غير دين االنقياد، وغير ملة الخمول واالستقالة«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة: 328-327. 
(2)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة: 24. 
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: تحليل مفهوم )اقتحام العقبة( وبيان تجلياته
ً
ثانيا

استلهم األستاذ عبد السالم ياسين مفهوم )اقتحام العقبة( -وهو مفهوم مركزي يف فكر 
اْلَعَقَبُة  َما  َأْدَراَك  َوَما  اْلَعَقَبَة  اْقَتَحَم  َفاَل  النَّْجَدْيِن  األستاذ ياسين- من قوله تعالى: ﴿َوَهَدْينَاُه 
الَِّذيَن  ِمَن  َكاَن  ُثمَّ  َمْتَرَبٍة  َذا  ِمْسكِينًا  َأْو  َمْقَرَبٍة  َذا  َيتِيًما  َمْسَغَبٍة  ِذي  َيْوٍم  فِي  إِْطَعاٌم  َأْو  َرَقَبٍة  َفكُّ 
بِآَياتِنَا  َكَفُروا  َوالَِّذيَن  اْلَمْيَمنَِة  َأْصَحاُب  ُأوَلٰئَِك  بِاْلَمْرَحَمِة  َوَتَواَصْوا  ْبرِ  بِالصَّ َوَتَواَصْوا  آَمنُوا 
اْقَتَحَم  10-20(. فقوله سبحانه: ﴿َفاَل  ْؤَصَدٌة﴾ )البلد:  َناٌر مُّ َعَلْيِهْم  اْلَمْشَأَمِة  ُهْم َأْصَحاُب 
يبدأ،  يعود، ومنه  وإليه  ينطلق،  فمنه  ياسين،  األستاذ  المفهوم عند  اْلَعَقَبَة﴾ هو مصدر هذا 

وإليه ينتهي. 

يحدد الشيخ ياسين مفهوم )اقتحام العقبة( بداية من جهة ظاهر لفظ اآلية الكريم؛ فقد 
بيَّن سبحانه يف سور )البلد( تعب اإلنسان يف الحياة الدنيا، ما دام بعيدًا عن ربه، وذكر نعمه 
عليه وما أودعه من طاقات، وما بعث إليه من رسل يهدونه، وما فطره عليه من استعداد. ثم 

خاطبه مخربًا محرضًا: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة ﴾، يفسر األستاذ ياسين )ال( هنا بأحد معنيين: 

النعم، ومع الهداية التي  أحدهما: أهنا للنفي واالستنكار، فيكون المعنى: مع كل تلك 
تخيره بين نجدي السعادة والشقاء لم يقتحم العقبة المؤدية لسعادته.

ثانيهما: أن تكون ﴿ال﴾ للحضِّ والتحريض، فيكون المعنى: هال اقتحم العقبة؟ 

بيد أن األستاذ ياسين يرى أن ﴿ال﴾ على كال المعنيين، هي »نداء مؤكد من اهلل عز وجل 
لإلنسان، أن يسلك إلى ربه السبيل«(1). 

د األستاذ ياسين المراد من هذا المفهوم ضمن سياقه القرآين، بما يكشف المراد  ثم يحدِّ
الذي يذكره  الفهم الجزئي  السياق أن األستاذ ياسين لم يتوقف عند  منه، ويالحظ يف هذا 
المفسرون المتقدمون لآليات التي ورد يف سياقها مفهوم )اقتحام العقبة(، بل سعى إلى فهم 
البداية  الكثير. فهو يف  الدالالت  هذه اآليات فهمًا كليًّا شموليًّا، بحيث جعلها تحمل من 
د المراد من هذا المفهوم، بأنه »تحرك إرادي تتعرض له العقبة، فتمانعه ويغالبها حتى  حدَّ

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 53. وُينظر أيضًا: ياسين، عيد السالم، اقتحام العقبة، سلسلة 
دروس المنهاج النبوي )4( دار الفرقان للنشر، ط1، 1999م، )د.م.ط(: 17-16.
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يتم االقتحام. حركة الفرد المؤمن يف سلوكه إلى اهلل عز وجل، وحركة الجماعة المجاهدة يف 
حركتها التغييرية، وحركة األمة يف مسيرهتا التاريخية«(1). إذن، المراد من هذا المفهوم تحرك 
إرادي واٍع، وليس تحركًا عشوائًيا، وهو تحرك ال يسير نحو هدفه سيرًا يسيرًا، وإنما هو 
تحرك مواَجه بالعديد من العقبات والصعوبات، ثم هو ليس تحركًا فرديًّا فحسب، وإنما 
وعلى  الجماعي،  والمستوى  الفردي،  المستوى  المستويات،  من  العديد  على  تحرك  هو 

مستوى األمة. 

»تحرك  أنه  فيذكر  العقبة(،  )اقتحام  مفهوم  من  للمراد  بيان  مزيد  ياسين  األستاذ  ويقدم 
سالك إلى مسلوك إليه، صعدًا وارتقاء. تقرب العبد إلى ربه. فكل ما يصرف العبد عن هذه 
الوجهة، أو يعرقل هذه الحركة، أو ينسيها أثناء السير، أو يذيبها يف االنتشار الفكري والشغل 
مفهوم  فمضمون  باالنحراف«(2).  ثم  بالغفلة،  ثم  بالسطحية،  عملنا  يهدد  خطر  الجماعي، 
)اقتحام العقبة( يفيد سلوك العبد اتجاهًا سويًّا، يأخذ بيده نحو األعلى، وليس نحو األسفل، 
العبد  يقرب  باتجاه سفسافها، ويلتزم سلوكًا  وتتجه تطلعاته صوب معالي األمور، وليس 
من خالقه، وليس سلوكًا يبعده عنه، ومن ثم كان كل عمل أو أمر يخالف هذه التطلعات، 

ويقلبها رأسًا على عقب عمالً مرفوضًا، ويشكل عقبة، ينبغي اقتحامها وتجاوزها. 

وبعبارة أخرى، فإن مفهوم )اقتحام العقبة( استجابة لنداء، يستدعي حركة دائبة ودائمة، 
يزداد العبد من خاللها إقبااًل على خالقه، »فيتميز فعله، وتزداد عالقته بربه متانة، وتكتسي 
حياته كلها معاين االستجابة لداعي اهلل، وتنضبط حركته بأمر اهلل سبحانه لمواله، فيحسن 
فعله، وتكون كل عالقة له بالكون فرعًا عن عالقته بربه، وتكتمل استجابته له، فإذا هو حيُّ 

القلب، ويكون التقرب إلى اهلل عز وجل دافعه الدائم، فإذا هو على معراج اإلحسان«(3). 

االقتحام دخول شجاع  أن  الكريمة »تعطينا داللة على  اآلية  ألفاظ  فإن  الجملة،  وعلى 
الطريق  أن  وعلى  الجبناء،  يخيف  ما  على  هجوم  بل  للخوف،  منابذة  أنه  على  شدائد،  يف 
صاعدة، لكن يف وعورة. بعبارة أخرى، فإن العبارة تصور لنا الخصال النفسية القلبية العقلية 
عند المدعوين لالقتحام، كما تصور طبيعة المسلك الموضوعية. وهي قبل كل شيء دعوة 
صادرة من اهلل عز وجل، فاالستجابة ال تتخذ معناها من خصال المقَتِحم، وال من وعورة 

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 16. 
(2)  نفسه: 51-50.

(3)  نفسه: 52.
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المسلك، لكن من كوهنا تلبية لنداء الحق«(1). 

1. تحليل سياق اآلية الكريمة 

العقبة﴾،  اقتحم  ﴿فال  تعالى:  قوله  سياقها  يف  جاء  التي  اآليات  ياسين  األستاذ  يحلل 
به  تؤدي  إحداهما:  عقبتان:  اإلنسان  إليهما  تعالى  الّله  هدى  َذْين  الَّ ﴿النجدين﴾  أن  فيقرر 
الدار اآلخرة. واألخرى: وهي  األبدي يف  الشقاء  إلى  دنياه  والتعب يف  والكبد  الكدح  بعد 
ق إلى معرفتها يف قوله سبحانه: ﴿وما أدراك ما العقبة﴾ هي التي  التي عظَّم اهلل شأهنا، وشوَّ

يقتحمها المؤمن اقتحامًا، فينال بعمله الصالح ذاك سعادة الدارين. 

ذو  واإلنسان مخير  لإلنسان،  اهلل عز وجل  نداًء خالدًا من  العقبة( تحمل  )اقتحام  وآية 
إرادة، حر يف أن يسارع لرضى ربه، ويتجشم يف سبيله المشاق، أو يختار النجد اآلخر. فأيَّة 
حرية تفتح له الطريق؟ وأيُّ رق يعوقه عن االقتحام؟ ما هي العقبة؟ وما قوائمها؟ هذه أسئلة 

يثيرها األستاذ ياسين، ويجيب عنها إجابات جديرة بالتأمل والتفكر. 

فاهلل العليم الحكيم يخربنا بثالثة أبعاد هي مجاري العقبة وآفاهتا، وهي: 

1- الرق الذي يستعبد اإلنسان، فإذا هو رهين بإرادة غير إرادته. 

2- الَعَوز الذي ُيْقِعد بالمسكين واليتيم، تمنعهم المسغبة واالهتمام بالقوت عن كل خير. 

3- االنفراد عن جماعة المؤمنين، الذين يتأتى السفر واالقتحام يف كنفهم(2). 

وأول ما ينبغي أن يقوم به مقتحم العقبة هو )فك الرقبة(، وفك الرقبة -بحسب األستاذ 
ياسين- يعني تحرير اإلنسان من العبودية لغير اهلل تعالى. وإطعام اليتيم والمسكين، يعني 
تحرير طاقاته لينتج ما به يستطيع أن يطعم المعوزين ابتداء من إطعام نفسه. والكينونة مع 
الذين آمنوا، يعني تحرير اإلنسان المؤمن الفرد من العزلة والخمول واالنفراد، وإدماج له 
االقتصادي،  النفسي، والمجال  المجال  ليتحزب هلل سبحانه. ثالثة مجاالت:  الجماعة  يف 
والمجال السياسي. وال يتحقق )االقتحام( هبذه األمور الثالثة »ما دامت أفعااًل فردية متناثرة، 
ما دامت لم تدخل يف نظام محكم، يتحرر فيه اإلنسان، وتتحرر فيه األمة من كل عبودية لغير 

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 54. 
(2)  ُينظر: السابق: 56. 
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اهلل، من العبودية للناس، ومن العجز أمام الطبيعة، ومن االنفراد وغياب الجماعة«(1).

2. حضور مفهوم اقتحام العقبة في جميع كتابات األستاذ ياسين

هذا  نلحظ  ما  وأول  ياسين،  األستاذ  كتبه  ما  جميع  يف  حاضر  العقبة(  )اقتحام  مفهوم 
ويتبناها يف كل  كتاباته،  يستخدمها يف جميع  التي  الرئيسة  للمفاهيم  تحديده  عند  الحضور 
خطاباته؛ فعند حديثه عن المقدمات المنهاجية التي يتبعها يف كتاباته، يقرر بداية أن التفاهم 
الحبل  التي تشكل  الرئيسة،  المفاهيم  لهم  م  ُيقدِّ بأن  إال  يكون  أن  قرائه ال يمكن  بينه وبين 
العبارة  المفاهيم  هذه  »رأس  أن  ويعترب  لهم،  تبليغه  يريد  ما  لمضمون  الحامل  المنهاجي 
المقتبسة من سورة البلد )اقتحام العقبة(«(2)، فهذا المفهوم -بحسب األستاذ ياسين- يأيت 

على رأس المفاهيم المنهاجية التي يعتمدها لتوصيل أفكاره لقرائه. 

مفهوم  الستخدام  يلجأ  أيضًا  نجده  )المفهوم(،  مصطلح  من  للمراد  تقريره  أثناء  ويف 
اإلسالمية،  الثقافة  عن  غريبًا  مصطلحًا  )المفهوم(  مصطلح  كان  فإذا  العقبة(،  )اقتحام 
إذا كان األمر  باليسير، بل ربما كان ذلك متعذرًا،  وبالتالي فإن ترجمته إلى لغتنا أمر ليس 
عزَّ  إذا  حتى  يفهمون.  بما  للناس  لنتحدث  العقبة؛  هذه  اقتحام  من  »مناص  فال  كذلك، 
اإلسالم، وانتصرت لغة القرآن، وصارت لنا األشياء، يف ملكنا ومن صنعنا وتحت سيادتنا، 

عبَّرنا بالفصيح األصيل، وذهبت الرطانة الهجينة بذهاب التبعية«(3). 

وليس يخفى أن فكر األستاذ ياسين قائم أساسًا على إحياء منهاج النبوة، وإعادة االعتبار 
له، ووصواًل لهذا الهدف الرئيس، نراه يجمل المنهاج النبوي يف هذه العبارة )اقتحام العقبة( 

إلى اهلل عز وجل. 

أتحدث عن األفق  يقول: »عندما  إذا  الفقه والتاريخ(  إليه يف كتابه )نظرات يف  واستمع 
المعمعة،  دخول  أعني  فأنا  أسافله،  من  ال  أعاليه  من  التاريخ  متن  ركوب  وعن  العالي، 

واقتحام العقبة، ومخالطة المجتمع«(4). 

ذا  هو  فها  كتبه،  إهداءات  يف  ياسين  األستاذ  عند  حاضر  العقبة(  )اقتحام  مفهوم  إن  بل 

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 57.
(2)  نفسه: 15.

(3)  نفسه: 4. 
(4)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ط1، 1989م، )د.م.ط( )د.د.ن(: 50. 
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يف مقدمة كتابه )مقدمات لمستقبل اإلسالم( يقول: »ُأهدي هذا الكتاب لقلوب طاهرة، ال 
حابس لتطلعاهتا دون اهلل...أهديه لمن ال تشغله العزة المرجوة لألمة من سعيه الدائم إلى 

اهلل...إلى رجال يقتحمون العقبة، ويذللون الصعاب، وهم من َوراء الصعاب مع اهلل«(1).

ويف كتابه )يف االقتصاد(، وتحت فصل بعنوان )جهاد البناء(، تراه يقول: »يا من يفك رقبة 
األمة! يا من يطعمها يف أيامها ذات المسغبة! يا من يخرجها من يتمها، وبؤسها، ومرتبتها! إن 
شياطين التبعية، والجوع، والهزيمة التاريخية، ال يفيد يف طردها االستعاذة. تنهى الصالة عن 
الفحشاء والمنكر، لكن المصلي يبقى عالة على غيره إن لم يشمر عن ساعد الجد ليكسب 
التي ال  الشياطين اإلنسية  ليدافع عن نفسه  القوة  الدائب وإعداد  للنشاط  قوته، ولم يتحفز 
تردها االستعاذة كما ترد شياطين الجن. إن الذي يفك رقابنا عمل منبعث من أعماق ديننا 
الحنيف، الذي يأمر بالسعي يف األرض، والمشي يف مناكبها، وعمارهتا، والخالفة فيها، ﴿يا 

داود إنا جعلناك خليفة يف األرض﴾ )ص: 26(«(2).

ويف الكتاب نفسه، وتحت عنوان )القومة والشدة(، يأيت األستاذ ياسين على هذا المفهوم 
يف سياق حديثه عن أهمية النهوض االقتصادي، وإنصاف المحرومين، يقول يف هذا الصدد: 
هذا  بين  لكن  يوم.  أول  من  األحداث  مجرى  لتحويل  اإلجراءات  اتخاذ  عن  مندوحة  »ال 
وبين كسر اآللة االقتصادية فرق. ال بد من البداية يف إنصاف المحرومين من أول يوم، لكن 
لن  نفسها  القومة  أن  بدون ثمن، كما  الرخاء  يأيت  تغرير. ولن  العاجل  بالرخاء  الناس  وعد 
تربز من عالم اآلمال لعالم األحداث بدون ثمن...وإهنا لمعركة شديدة نحو الرخاء، البد 
لألمة جميعًا من خوضها. إهنا لعقبة وعرة، من جملة أخطارها أن يستدرج التساهل وحب 
السالمة الحكام المسلمين إلى إصالحية فاترة، فإذا بقومتهم انتفاضة عاجزة، وإذا بتدرجهم 

إيثار إلبقاء ما كان على ما كان«(3).   

3. كيفية تجاوز العقبات

انطالقًا من مفهوم )اقتحام العقبة( يقرر األستاذ ياسين أن »المؤمن الكامل اإليمان هو 
للتقوى  ليتفرغ  وصراعاته  العالم  يدع  ال  التلوث،  مخافة  الميدان  من  يهرب  ال  الذي  ذاك 

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم: 6.
(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: 177. 

(3)  نفسه: 205-204. 
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والعبادة، ال يفصل مصيره يف اآلخرة عن مصير أمته التاريخي. وها هنا مظهر من أهم مظاهر 
يف  الشخصي  مصيره  بين  المؤمن  وعي  يف  االنفصال  ووهنه:  اإلسالمي  المجتمع  تفتت 
اآلخرة وبين مصير أمته يف التاريخ. والربط بين المصيرين يف وعي المؤمن وعمله من أهم 

أهداف الرتبية إن لم يكن أهمها«(1). 

، فإن المؤمن الذي »يتسربل بأنانيته اإليمانية، ويبخل بإيمانه أن تمسه نار الفتنة،  ومن َثمَّ
الجاهلية، وعلى صالح عمله أن يفسد  الطاهرة أن توسخها عفونات  أذياله  ويخشى على 
إن خالط المجتمع الفاسد، يهرب وينعزل يف صومعة التصوف، أو ركن العبادة بالمسجد، 
الرقبة(؛ ألنه ال يسعى يف  يفوته )فك  ذاك  الناس.  فيه  إن غاب عما  أن حريته مصونة  يرى 
تحرير اإلنسان، ويفوته )اإلطعام( بالمعنى القوي الكامل؛ ألنه ال يشارك يف اإلنتاج، ويفوته 
)التحزب( هلل عز وجل، فيفوته الجهاد، وقد فضل اهلل المجاهدين على القاعدين درجات«(2).

بعد  العبد  على  أن  يؤكد  اإليمان((3)،  )ُشعب  لحديث  ياسين  األستاذ  تحليل  أثناء  ويف 
، ويقتحم العقبة إلى اهلل تعالى. إال يفعل فإنما هي شهادة  الشهادة أن يشمر عن ساعد الِجدِّ
باللسان، كلمة ال مدلول لها يف عالم األعمال واإلنجاز. ويقرر أن بين الفرد المؤمن وبين 
مطمحه المصيري يف اآلخرة أن يقتحم العقبة، فهو جهاد بين الجماعة المتحزبة هلل عز وجل 
وبين أهدافها المصيرية يف التاريخ، أن يقتحم كل فرد منها العقبة جنبًا إلى جنب مع إخوته 

المقتحمين، ليكون جهد المجموع جهادًا متضافرًا(4).

م له صورة كاملة عن العقبة التي  والنداء اإللهي الذي يدعو المؤمن القتحام العقبة، قدَّ
يستعبد  ما  كل  مقاومة  وهو  االجتماعي،  االمتناع  تجاه  واجبه  له  بيَّن  كما  اقتحامها،  عليه 
م له صورة واضحة ضمنيًّا عن  )الرقبة( من تسلط مباشر، أو مضايقة ظالمة يف الرزق، وقدَّ
االمتناع السياسي، حين نصح له باالنضمام للجماعة والتحزب هلل عز وجل معها؛ لتتعاون 
الخارجي،  التسلط  لمقاومة  الصرب  المرحمة.  الصرب وممارسة  المؤمنين على ممارسة  مع 

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 65-64.
(2)  نفسه: 65.

(3)  هو قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: )اإليمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة 
األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان(، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب: أمور اإليمان، 

رقم )9(. ورواه مسلم يف صحيحه كتاب اإليمان، باب: ُشعب اإليمان، رقم )57( و)58).
(4)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 74.
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المؤمنة آصرة قوة وضمان  الجماعة  أفراد  بين  الرتاحم والتآخي  ُلْحمة  لتكون  والمرحمة؛ 
حرية، ال يستطيع الفرد أن ينتزعها من السلطان(1).

إضافة لما تقدم، فإن المؤمن »مواجه بعقبات داخلية وخارجية، وتتمثل هذه العقبات يف 
)الشيطان( و)اإلنسان( و)السلطان(، وهذه عقبات ثالث، يجب اقتحامها وتجاوزها. فأول 
العقبات يف طريق ابن آدم »يرتبص شيطان الجن، الذي أبى السجود آلدم، وحلف ليغوين 
بني آدم أجمعين إال عباد الّله المخلصين. َخْلق أقره اهلل عز وجل حين خاطب إبليس قائالً: 
﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم يف األموال 
واألوالد وعدهم﴾ )اإلسراء: 64(. أعلمنا اهلل عز وجل أن الشيطان عدو لنا، وعلمنا كيف 
نتخذه عدوًا، وكيف نستعيذ باهلل منه. الشيطان له مأوى يف داخل كياننا، له عش، له حلفاء. 
تخبث النفس حين ال تتزكى، وال تتطهر، فيجد الشيطان فيها ركنًا ممهدًا، أو تنجس بالكفر 
إبليس، ويحالف الشيطان نوازع الشهوانية والغضبية  والنفاق، فكلها ظالم، وكلها مملكة 

العدوانية األنانية يف اإلنسان، ويستغلها ليمارس أشغاله«(2). 

بعد فتنة )الشيطان(، تأيت فتنة )اإلنسان( بأخيه اإلنسان، صدام أنانيات، صدام عادات، 
فالنداء اإللهي لالقتحام لن  المصالح...  الرزق، خصام على  تنافس على  صدام ذهنيات، 
يصل إلى سمع المؤمن بتاتًا، أو لن يسمعه بالوضوح الكايف، إن كان غارقًا يف الفتنة. ثم 
لن يستطيع تلبيته، إن كانت الفتنة جاثمة يف نفسه، يف حياته اليومية، يف وضعيته االجتماعية 
و)اإلنسان(  )الشيطان(  فتنة  الوجوه،  المتعددة  الفتنة  ووجود  االقتصادية.  السياسية 
معنى،  أي  كان  ولما  ركودًا،  الدنيا  الحياة  لكانت  الفتنة  فلوال  إحياء،  عامل  و)السلطان( 
وال أية ضرورة للجهاد، وال للعمل أي حق يف أن يوصف بالصالح، وال للجزاء يف الدار 
اآلخرة مكان. لو كانت الدنيا جنة، والناس مالئكة، لم يكن معنى وال وجود وال داع للحرية 

و)اقتحام العقبة( إليها؛ إذ ال وجود عندئذ لعقبة أساسًا(3).

الفرد، تتكون من واقع مرج، متحرك، معاد إلرادة  اقتحامها يف حق  المراد  العقبة  إذن، 
لم  إن  العنيدة،  الجندية  على  تربى  الفرد  يكن  لم  فإن  واألعداء.  باألشواك  مليء  السالك، 
يكن مقاتالً، يستهين بالموت فما دوهنا، فلن يكون جهاد، بل تصالح مع الواقع، وخضوع 

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 68-67. 
(2)  نفسه: 66.

(3)  ُينظر: السابق: 68. 
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كبد،  يف  إنسانًا  كونه  حيث  من  اإلنسان  تخاطب  اهلل  إلى  فالدعوة  ومستحقاته.  لمتطلباته 
تستحثه للنهوض من الجهل باهلل، والقعود عن الجهاد يف سبيل اهلل. تشجعه على )اقتحام 
العقبة( التي يتجاوز باقتحامها عوائق الشحِّ المجبولة عليه النفوس، فيصبح مؤهالً لالنضمام 
لجماعة المؤمنين، المتواصين بالصرب والمرحمة، المصَطَفين للميمنة والسعادة عند اهلل(1).

المنهاج  هو  أصيالً،  الطارئ  يصبح  لكي  المسلم  عليه  يرتبى  أن  ينبغي  الذي  والمنهاج 
قمة  إلى  الجماعة  مع  ويرفعه  والجماعي،  الفردي  َكَبِده  من  انطالقًا  اإلنسان  يربي  الذي 
العقبة، إلى حيث ينال رضى اهلل دنيا وأخرى. إهنا خطوات إلى الموت يف سبيل اهلل، فمهما 
كانت الهمة الفردية لدى كل مؤمن، ال ترتفع بصاحبها على كل العقبات نية، كان السبيل 
إلى الموت يف سبيل الهوى. ومتى كانت القوة الجماعية لخلل يف همم األفراد، ال تستهدف 

رضى اهلل كان الفشل(2).

والتدرج يف الرتبية أمر ضروري ومطلب ملح، »فال يتحمل كل الناس أن يسمعوا، وال أن 
يستجيبوا لنداء المسيرة الجهادية من أول لقاء وعاشر لقاء. نكتفي ممن ندعوهم بفضول من 
المال والوقت والجهد ريثما تنضج رجولتهم اإليمانية، فيهبوا كل المال، وكل الوقت، وكل 
الجهد والنفس هلل. ويأيت وقت يفهم فيه المؤمن أن الدنيا ما ُخلِقت لراحة المؤمنين، إنما 
هو جهاد شاق وعقبة ُتْقَتحم، والمجاهد من كان يومه أفضل من أمسه مثابرة ومصابرة«(3). 

، يجب »أن يكون الهمُّ األول لكل مؤمن ومؤمنة نيل رضى اهلل، ورضى اهلل أشبه أن  ومن ّثمَّ
يناله المجاهدون. فمن ثم ينبغي للرتبية اإليمانية اإلحسانية أن تربط جهاد النفس لرتويضها 
على الحق بجهاد العلم والعمل. وينبغي للتنظيم المنهاجي أن يؤسس حركته األفقية اليومية 
»بقدر  إذ  اهلل«(4)؛  إلى  العقبة  اقتحام  العبد على  الذي يحث  الشوق،  والتاريخية على ذلك 
ما تكون وصلة جند اهلل بكلمة اهلل وسنة اهلل أقوى، تتضاءل يف أعيننا العقبات والتحديات، 
ويكتسب الحاضر المعقد الثقيل الوطأة على األمة إغراء فريدًا للمجاهد، الذي يجعل غاية 

أمانيه إحدى الحسنيين«(5).

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 21.
(2)  ُينظر: السابق: 22.

(3)  نفسه: 23-22. 
(4)  نفسه: 23. 

(5)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم: 24.
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ومن جملة اقتحام العقبة السعي إلقامة جماعة المسلمين؛ إذ إن البناء ال يمكن أن يكون 
من أعلى الهرم، بل من قاعدته. وأنسب إطار للتنظيم هو القطر كما صاغته الفتن التاريخية، 
وكما تحكمه الدويالت القومية. وأن جند اهلل بعد الرتبية والتنظيم وأثنائهما يجب وجوبًا 
إلى  للوصول  الجهد  كل  هوا  ويوجِّ القوة،  كل  وا  ويعدُّ السياسي،  الميدان  يلجوا  أن  ملحًا 
الحكم يف قطرهم. ال ينتظر المؤمنون أن يبدأ انتصار اإلسالم يف العالم بمعجزة من السماء.

ويبين األستاذ ياسين يف هذا السياق أن »الرتبية اإلسالمية تخاطب أعمق ما يف اإلنسان، 
وهو شعوره بالخواء والعبث ما دام بعيدًا عن اهلل. ثم ترفعه يف صحبة المؤمنين المتواصين 
الصابرين المرتاحمين إلى طلب أسمى غاية، وهي وجه اهلل، واالستواء مع أصحاب الميمنة. 
لرتبية  إال  يحتاج  ال  فهذا  السياسي.  كااللتزام  ليس  اإلحساين  اإليماين  اإلسالمي  االلتزام 
الفكر. أما الدخول مع المؤمنين فيريد اندماجًا عاطفيًّا وفكريًّا وحركيًّا يف جسم الجماعة، 
اندماجًا ال ينقطع بانتهاء الحياة الدنيا، بل يمتد إلى الحياة األبدية. مصير اإلنسان األخروي 
العقبات  اقتحم كل  فمن  الجماعي.  الجهاد  بمصير  مرتبط  للجماعة  وينضم  يسلم  أن  بعد 
واستحق  الميمنة،  أصحاب  من  كان  والنفس  بالمال  تعالى  اهلل  نصر  وبين  بينه  تحول  التي 
جزاء المجاهدين«(1). وهكذا، فالدخول مع جماعة المؤمنين، والسير معًا يف درب الحياة 

الالحب مطلب شرعي، ومقصد إيماين، ال ينبغي التفريط به، وال التنازل عنه. 

لبنة  هو  واإلحسان  اإليمان  مستوى  يف  كان  إذا  المجاهد،  المسلمين  جماعة  وعضو 
البناء. فعلى نوعية تربيته يتوقف نجاح القومة اإلسالمية يف القطر والعاَلم. وللقومة شروط، 
المؤمنين،  بين  محبة  اهلل،  شريعة  على  التنظيم  إحكام  يف  تتلخص  المؤمن،  إيمان  قوة  بعد 
الظروف  مع  التفاعل  على  الجماعية  القدرة  يف  تتلخص  وطاعة.  وتناصحًا،  وشورى، 
الداخلية والخارجية، قدرة تريد علمًا، ووسائل، وتخطيطًا ومرونة«(2)، وكل هذه عقبات 

ينبغي اقتحامها وتجاوزها. 

تضامن  داخل  إال  لإلنسان  حرية  ال  أنه  ياسين،  األستاذ  يقرر  تقدم،  ما  على  وتأسيسًا 
اجتماعي، يقيه طغيان الفئة المناهضة، أو طغيان الدولة(3). وبدون كائن عضوي حي منظم 
ال ُيتصور عمل. فعلى المؤمنين أن يقول بعضهم لبعض: »بأيدينا نسأل اهلل أن ينزل قدره. 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 21. 
(2)  نفسه: 27. 

(3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج: 68. 
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فهات يدك نتحاب، ونتعاهد على نصر اهلل«. وللزحف محجة الحبة، وهدف معلن، ومرونة 
ضرورية، وثمن معلوم(1).

ويف موضوع )اقتحام العقبة( كذلك، يذكر األستاذ ياسين أن »مشاكل مثل الجبال تريد 
جيالً مؤمنًا من نوع جديد من الرجال. تريد جماعة عضوية متماسكة باإليمان، قوية بالخربة 
الهدف  إلى  النبوي،  بالمنهاج  اإلسالميين،  والدولة  الدعوة  بركب  البلوغ  على  واألمانة 
السامق. مهمات جند اهلل تريد كتائب منظمة، تريد الضبط، تريد الفهم الواضح لعقبة السير، 
معادية  قوى  من  فيه  يضطرب  وما  ونواميسه،  للعاَلم  وفقهًا  ورسوله،  اهلل  ألمر  فهمًا  تريد 
لإلسالم، أو مستعدة لمسالمته. تريد مهمات اإلسالميين رجااًل أحرارًا من طاغوت الهوى 
وطاغوت الناس، عبادًا هلل، ُيَربَّْون تربية المؤمن المسؤول أمام اهلل والناس، المشارك بصدق 

وإخالص يف بناء أمته، يرجو بلوغ قمة العقبة؛ لينظر وجه اهلل«(2).

ال بد إذن من )اقتحام العقبة(، بل العقبات، »أما إيثار العافية، والسكوت األخرس عن 
الحق، وهامشية السرية، فليس من ُسنَّة رسل اهلل عليهم الصالة والسالم. نوح عليه السالم 
قال لقومه: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال 
تنظرون﴾ )يونس: 71(. وقال هود عليه السالم لقومه: ﴿فكيدوين جميعا ثم ال تنظرون﴾ 
)هود: 55(. وقال شعيب لقومه: ﴿ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إين معكم رقيب﴾ )هود: 93(. وقال أنبياء اهلل 
مثل ذلك. وقيل لمحمد  ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار﴾ )األنعام: 135(، فنـزل  ملسو هيلع هللا ىلص إلى بطحاء مكة، وأعلن أن ال إله إال اهلل، 
اه اهلل عز وجل بقوله: ﴿ولقد  ه الطاغوت، وأوذي يف سبيل تبليغ دعوة اهلل سبحانه، وعزَّ وسفَّ

كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا﴾ )األنعام: 34). 

ما يف  اعملوا  بقوله: ﴿اعملوا على مكانتكم﴾  اآليات  ياسين على هذه  ويعلِّق األستاذ 
نفسه  باهلل، وباع  العقبة، ووثق  اقتحام  نفسه على  َمن وطد  وسعكم ووسائلكم، هذه كلمة 

وماله هلل(3).

ومن هنا يقرر األستاذ ياسين أن »علينا أن نكون ال على مستوى العصر الذي تتحكم فيه 

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 28. 
(2)  نفسه: 27. 

(3)  ُينظر: السابق: 29. 



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 72

التاريخ، ونصنعه، ونخرتعه  الجاهلية وقيمها، بل على مستوى مستقبل نقرتحه نحن على 
على هدى من اهلل وبإذنه...وال يمنعنا تشبثنا بسنة نبينا  ملسو هيلع هللا ىلص أن نفكر ونخطط ونطرح مشاكل 
المستقبل بوسائل الحاضر، ال سيرًا مع الخط الذي تسير فيه الحضارة المادية الصائرة إلى 
مشاكل  معها  ونحل  التنمية،  مشاكل  نحل  كي  والتنظيم؛  العلم  لقوة  إعدادًا  لكن  الهاوية، 
الحضارة المادية المفروضة علينا، ريثما نقيم حضارة أخوية على مستوى حاجة اإلنسانية 
للحرية وطمأنينية العيش والنفس، ونرد السالم للعاَلم. إننا ال نرضى هبيمنة الدول العظمى 
على العاَلم، وال باستعباد اإلنسان وهضم كرامته وحقوقه اآلدمية، وال بطحن جسم اإلنسان 
ووقته بين عجالت اإلنتاج واالستهالك، وال بتشويه نفس اإلنسان وحياته الفكرية والعاطفية 

بالثقافة المنحلة المخدرة العنيفة«(1).

لتكون على  الهمة،  القوة، ورفع  إلى إعداد  ياسين األمة  السياق يدعو األستاذ  ويف هذا 
أن  الصدد: »يجب  يقول يف هذا  والعقبات،  التحديات  قدر  ولتكون على  العصر،  مستوى 
اهلل-  بإذن  الخامس عشر -قرن اإلسالم  القرن  آفاق هذا  يلقي على  مستقبليًّا،  فكرًا  نصنع 
البشر نورًا به يميزون ما ينفع  النبوي. يلقي على حياة  القرآن ونور الهدي  ومن بعده، نور 
التي  الصناعية  الثورة  مع  سباق  لفي  وإننا  واآلخرة.  الدنيا  يف  يضر  وما  واآلخرة،  الدنيا  يف 
آثار إال اهلل  الناس من  التي ال يقدر ما ستحدثه يف حياة  الثورة اإلعالمية،  سبقونا هبا، ومع 
تبارك وتعالى. ال سالح لدينا، فيجب أن نبني اقتصاد القوة إلعداده، ال وحدة ترجى بين 
حكام الَجْور، وال فائدة من وحدهتم، فيجب أن هنيء وحدة الشعوب المسلمة بعد تربيتها 

وتعليمها وتحريرها«(2).

وفوق هذا، فإن األستاذ ياسين يرى »أن القومة اإلسالمية على حكام الجرب مشروعة، 
الرأي  »من  أن  ذلك  والمكايدة«؛  الحربية  والخدعة  الرأي  من  أي  بالشرع  يصطدم  وال 
والخدعة والمكايدة أن نكتب هذا ونعلنه لمن يعلم قواعد اللعبة السياسية ومداخل األمور. 
أما غيره، فيحسب أن الرأي والحرب والكيد يف أن يخفي أمره، فال يعرفه أحد، فتنسب إليه 
الطاغوت. واهلل من ورائهم محيط.  الحبائل، ويسقط مضغة يف قبضة  له  ، وتنصب  الطوامُّ

وإهنا لعقبة  واقتحام«(3). 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 33-32. 
(2)  نفسه: 33. 
(3)  نفسه: 35. 
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: بيان أوجه العالقة بين مفهوم )التغيير( ومفهوم )اقتحام العقبة(
ً
ثالثا

ليس يخفى أن كل تغيير يستدعي بالضرورة وجود عقبات، وكل عقبة تتطلب اقتحامًا، 
وسنة اهلل يف خلقه ُتْظِهر »لنا أفق التغيير اإلسالمي يف عالم تسوده القيم اإلنتاجية، وتسوده 
القيم االستهالكية على حساب القيم األخوية الرتاحمية، وُيكدره اإلفساد الصناعي للبيئة، 
ويطلع من أرجائه أنين المستضعفين يف األرض الجوعى المفقرين، وهتدده اإلبادة النووية، 
ضرورة  اإلسالمي  التغيير  كان  هنا  فمن  الجاهلية«(1)،  فيه  وتتحكم  التكنولوجيا،  وتقوده 
وجماعات  أفرادًا  المسلمين  فألن  شرعية  ضرورة  كونه  أما  إنسانية؛  وضرورة  شرعية 
مأمورون بتغيير واقع الفساد واإللحاد، وتطبيق شرع اهلل سبحانه. وأما كونه ضرورة إنسانية 
الضرورة  من  فكان  الهاوية،  نحو  بالناس  تسير  واإللحاد  الكفر  المادية وحياة  الحياة  فألن 

بمكان إنقاذ البشرية مما هي سائرة إليه. 

وقد ذكر األستاذ ياسين أن العقبات التي تواجه المؤمن والجماعة المؤمنة كثيرة وشاقة، 
ولخص هذه العقبات يف ثالث، لكل منها ُبْعٌد نفسي تربوي، وُبْعٌد اجتماعي تنظيمي، وهذه 

العقبات هي: 

1- الذهنية الرعوية: وهي ذهنية النفوس القاعدة، التي تنتظر أن ُيفعل هبا وال تفعل، وأن 
يدبر غيرها لها، وهي ال تقدر أن تدبر. وهؤالء قوم يحق عليهم قول رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

مات ولم يغُز، ولم يحدث نفسه بغزٍو، مات على ُشعبة من نفاق«(2). 

2- األنانية المستعلية أو المتمتعة: يعوق أصحاهبا عن )اقتحام العقبة( امتالء ما هم فيه، 
وطلب المزيد مما هم فيه. قوم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس. 

أن  لنا  المانعة  السائد،  للوضع  التبعية  تيار  المسلمة يف  للمجتمعات  الجارفة  العادة   -3
نعرف معروفًا بميزان الشرع، أو ننكر منكرًا يذمه الشرع(3)! 

فهذه ثالثة تغييرات من الضروري أن ُيحدثها الدعاة برتبيتهم وتنظيمهم يف الجو الفكري 

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل: 311.
(2)  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب: ذمُّ من مات، ولم يغُز، رقم )158). 

(3)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 23. 
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يحسب  أن  بد  ال  الفتنة،  واقع  تغيير  يريد  من  فإن  وبالتالي،  األمة.  يف  والعملي  والنفسي 
القادر على مسك الواقع المرذول،  حساب الواقع، ليربي الرجال والنساء، وينظم الصف 
بقوة وحكمة. ال بد أن يواِجه عقبات كثيرة، وال بد أن ُيواَجه بعوائق كبيرة: عقول متخلفة 
تحتاج بعد نور اإليمان إلى نور العلم باهلل ودينه وإلى العلم بنواميس اهلل يف الكون، عقبة! عند 
الجاهلية تقدم تكنولوجي يبهر النفوس الضعيفة فتعرض عن اإليمان باهلل تبعية وخنوعًا. 
مع  اإلسالم  لواء  تحت  جاهدوا  الذين  األولين  بالمؤمنين  الناس  نذكر  أن  يكفي  ال  عقبة! 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه الراشدين رضي اهلل عنهم. أولئك أعدوا ما استطاعوا من قوة على 
مستقبل  مستوى  على  اإللهية  بالنواميس  العلم  قوة  إعداد  يلزمنا  ونحن  عصرهم.  مستوى 
العالم يف الوقت نفسه الذي نقوي فيه إيماننا. ونحن متخلفون حضاريًّا وعقليًّا. عقبة! جند 
اهلل مندوب ليزيل الظلم الطبقي داخل مجتمعاتنا المفتونة، ويصد العدوان الجاهلي. ونحن 
معزولون عن الحكم يف بالدنا. محاربون من خارج بتمالؤ حكام )الجرب( فينا. عقبة! جند 
اهلل مندوبون ليعيدوا بناء األمة على قواعد اإليمان. فلكي يعتمدوا على اهلل يف ذلك ال يصلح 
أن ينتظروا أن يقوم غيرهم بذلك البناء. يقول المتواكل هنا: أين نحن من القدرة على هذه 
المهمة الضخمة؟ عقبة! ويقول المتوكل: إذا كان اهلل معنا فلن نغلب من قلة، ولن نفشل إن 

اتخذنا كل ما يف وسعنا من أسباب! ونحن لها صعودًا إلى قمة العقبة(1).

ويؤكد األستاذ ياسين على المرونة التي ينبغي أن يتحلى هبا المسلم، -وخاصة مسلم 
بل التي يمكن أن يلجأ إليها المسلم، إذا كان يعيش يف ظل أنظمة  هذا العصر- فمثالً، من السُّ
تعسفية استبدادية، أن يتسرب إلى أجهزة دول )الجرب( اإلعالمية والحكومية؛ خدمة للدعوة 
على المدى البعيد...فمن أحنى رأسه أمام العاصفة بنية تغيير أسلوب الجهاد، فإنما يعمل 
على المستوى الجماعي هبذا الحديث النبوي الوارد يف حق المؤمن الفرد. وال بأس. روى 
أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »مثل المؤمن كمثل خامة الزرع من حيث 
أتتها الريح كفتها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبالء. ومثل الفاجر كاألرزة 

صماء معتدلة، حتى يقصمها اهلل إذا شاء«(2).

(1)  ُينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 24-23. 
(2)  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب المرضى، باب: ما جاء يف كفارة المرض، رقم )5644(. ورواه مسلم 
يف صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز، رقم )59) 

و)60(. وُينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 34. 
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)اقتحام  باب  من  ياسين-  األستاذ  -بحسب  ُيعدُّ  الحكم  ألجهزة  التسرب  إن  بل 
الحكم،  »التسرب ألجهزة  فإن  هنا،  باقتحامها وتجاوزها؛ ومن  المسلم  ُأمر  التي  العقبة(، 
وإعداد الرجال لكل مناصب الدولة ومواطن الخربة والقيادة فيها، جزء أساسي من الخط 
الالحب الذي يجب أن يمضي، فيكون ذلك الخط صلب العمل وحواشيه مرونة، ويكون 
النهر وروافده الفرص التاريخية، ويكون الثابت على السير يف الوجهة، وما يأيت به اهلل من 

انعراجات سياسية متحركات، ال توقف السير«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: 35-34. 
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خاتمة البحث ونتائجه

على ضوء ما تقدم من بيان وتحليل لمفهومي: )التغيير( و)اقتحام العقبة( عند األستاذ 
عبد السالم ياسين، يمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج، هي َوَفق التالي: 

1- أن المصدر األساس الذي يستقي األستاذ عبد السالم ياسين منه فكره، ويقيم عليه 
نظريته يف المنهاج النبوي إنما هو القرآن الكريم، فالقرآن هو ُمنَْطَلَقه منه يبدأ، والقرآن إليه 

مرجعه، فإليه يرجع. 

2- أن مفهوم )التغيير( مفهوم رئيس يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين، ويعرب عن هذا 
المفهوم يف كثير من األحيان بمفهوم )القومة( وهو مفهوم إسالمي أصيل، بخالف مفهوم 

الثورة.

3- أن مفهوم )اقتحام العقبة( مفهوم مركزي يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين، وخاصة 
ما يتعلق منه بنظرية المنهاج النبوي تأصيالً وتنـزيالً، ذلك المنهاج الذي عمل الشيخ ياسين 

على تأصيل معالمه، وتقعيد قواعده، وتبيين ركائزه. 

أن  جهة  من  تالزمية؛  عالقة  العقبة(  و)اقتحام  )التغيير(  مفهومي:  بين  العالقة  أن   -4
فالتغيير  وتغلبًا،  وتجاوزًا  تذليالً  بالضرورة  تستدعي  بعقبات، وكل عقبة  مواجه  تغيير  كل 
اإلسالمي ليس أمرًا سهالً وسلسًا، بل هو تغيير مواجه بعقبات ال بد للقائمين بأمر اإلسالم 

من اقتحامها وتذليلها. 

المفاهيم اإلسالمية، واستدعائها،  تأصيل  ياسين على  السالم  األستاذ عبد  َحِرَص   -5
وتوظيفها يف بناء فكره، كمفهوم )اقتحام العقبة(، ومفهوم )القومة(، ومفهوم )أهل الجرب( 

((1)، وغير ذلك من المفاهيم المستفادة من األدبيات اإلسالمية.  ومفهوم )العضِّ

طرح  يف  والوضوح  المواقف،  يف  بالثبات  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  فكر  امتاز   -6
األفكار، والقوة يف مواجهة قوى الظلم واالستكبار واالستبداد. 

أسلوب  وتبني  األفكار،  طرح  يف  بالمرونة  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  فكر  امتاز   -7

(1)  استلهم الشيخ هذا المفهوم من قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: )...ثم تكون ملكًا عاضًا...(، وقد تقدم الحديث كاماًل.
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يرفض طريق  البشرية جمعاء، وهو  والعمل من أجل صالح  المخالف،  اآلخر  الحوار مع 
العنف ويعتربه مخالفًا للمنهاج النبوي، وِسَير الخلفاء الراشدين المهدين.

8- التغيير اإلسالمي-وفق ما يراه األستاذ ياسين- عمل سلمي علني منفتح على اآلخر، 
ومدافعة بالتي هي أحسن تارة، والتي هي أخشُن إن اقتضى األمر، وهو يف الوقت نفسه عمل 
ال يخاف يف اهلل لومة الئم، بل يجهر بالحق، ويدافع الظلم، ويواجه االستبداد، وال يجامل 

وال ينافق وال يعمل بالسر، وال يسعى لدنيا يصيبها، وال لمنصب يتغياه.

9- دعا األستاذ ياسين إلى االستفادة من جميع الوسائل المتاحة والمتيسرة؛ لتبليغ دعوة 
الحق، ودفع الصادين عن سبيل اهلل. 

هذا، ومما ُيوصى به يف هذا الصدد عقد مؤتمر دوري سنوي، يكون محوره الرئيس فكر 
التعمق يف فكر األستاذ عبد  الهدف األساس من ورائه  ياسين، ويكون  السالم  الشيخ عبد 
السالم ياسين. كما أقرتح يف هذا الخصوص إنشاء مركز بحثي متخصص يقوم على متابعة 
فكر األستاذ عبد السالم ياسين ودراسته، بغرض االستفادة منه، والبناء عليه للنهوض باألمة 

اإلسالمية نحو مستقبل أفضل. واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 78

مصادر البحث

ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ط1، 1998م، )د.م.ط( )د.د.ن(. - 

ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ط1، 2000م، )د.م.ط( )د.د.ن(. - 

ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط1، 1409هـ، )د.م.ط( )د.د.ن(.- 

ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ط1، 1987م، )د.م.ط( - 
)د.د.ن(.

ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ط1، 1996م، )د.م.ط( )د.د.ن(.- 

ياسين، عيد السالم، اقتحام العقبة، سلسلة دروس المنهاج النبوي )4( دار الفرقان - 
للنشر، ط1، 1999م، )د.م.ط(.

ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا، ط1، 1981م، )د.م.ن(.- 

ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ط1، 2009م، )د.م.ط( )د.د.ن(. - 

ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ط1، 1996م، )د.م.ط( )د.د.ن(.- 

مطبوعات -  البيضاء:  الدار  الديمقراطيين،  الفضالء  مع  حوار  السالم،  عبد  ياسين، 
األفق، ط1، 1994م.

ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ط1، 2001م، )د.م.ط( )د.د.ن(.- 

ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ط1، 1408هـ، )د.م.ط( )د.د.ن(.- 

ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، ط1، 1995م.- 

ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، )د.م.ط( )د.د.ن( )د.ت.ن(. - 

العربي، -  الخليج  مطبعة  تطوان:  اإلسالم،  لمستقبل  مقدمات  السالم،  عبد  ياسين، 
ط1، 2005م.

ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ط1، 1989م، )د.م.ط( )د.د.ن(. - 



بة ام ال فهوم اقت 79مفهوم التغيير في نظرية املنهاج النبوي وعالقته 

رمـــوز:

)د.م.ط(: دون مكان طبع

)د.د.ن(: دون دار النشر

)د.ت.ن(: دون تاريخ النشر





81

نظرية القومة في التغيير..

قضايا واستراتيجيات 

ذ. عبد الرحيم هندا 

باحث في الفكر اإلسالمي والقانون العام، 

جامعة عبد املالك السعدي – املغرب

 hinda.yassine@yahoo.fr





83

املقدمة

»يزداد الثوريون يف بالد اإلسالم، بعد تراكم خيبات األمة يف انقالباهتم... يقينا بأن الثورة 
إما أن تكون إسالمية أو ال تكون«(1).

حراك  تجربة  أقطارها  بعض  وتعيش  هام،  تاريخي  منعطف  رأس  على  األمة  توجد 
اجتماعي، أطلق عليه اسم ثورات »الربيع العربي«. هذه الثورات ال تزال تتدافع وتتصارع 
لتقتلع مسارا طويال من االستبداد والفساد عمر قرونا متطاولة، ولتحرر شعوبا مضطهدة، 
عاشت رهينة مقبوضة يف أيدي حكام جبارين. ثورات تقوم بجرف طوفاين ألنظمة الفساد 
واالستبداد المدعومة من قوى الهيمنة الغربية. طوفان ال يزال يف موجاته األولى، ستتلوها 
إن شاء اهلل موجات أخرى أكثر قوة وأثرا. لتبدأ، بعد الطوفان، حياة جديدة، وَخلق جديد، 
وآنئذ يمكن للربيع أن ُينبت من كل زوج هبيج، وُيزهر جنات، ويثمر حب الحصيد، وكل ما 

هو باسق، له طلع نضيد، رزقا للعباد.

الهيمنة  وقوى  المضادة  الثورة  قوى  مع  وصراعاهتا  الثورات،  هذه  لتجربة  المتتبع  إن 
الغربية وأدواهتا يف المنطقة، يتبين أن عفوية الثورة وافتقادها للمشروع المجتمعي المتوافق 
الثورة، يبقى حبيس اآلمال  بصدده، وللرؤية االسرتاتيجية، والمعرفة العلمية، جعل شعار 
والمطامح، بل شكلت العفوية أحد أسباب االنتكاسات والرتاجعات، ألن الثورات الناجحة 
ال تقوم على العفوية بل على الفعل المنظم المؤسس، المتسم بالفاعلية العملية، والقدرة 
على المجاهبة الفعالة مع قوى الفساد واالستبداد، وذاك كله يحتاج إلى مشروع مجتمعي، 

ونظرة تتسم بالعلمية والرؤية االسرتاتيجية.

هذا الحراك، يف كل أحواله، هو مقدمة تحوالت عميقة تعيشها المنطقة. وهو جزء من 
تطورات يشهدها العالم منذ مدة، تطورات شبهها االمام ياسين بحركة جيولوجية، يقول: »ما 
أشبه التطورات التي يشهدها العالم متسارعة بحركة جيولوجية... ما أشبه لوال أن الزفرات 
العنصر  التاريخية  الفورات  تعصر  بينما  جامدة  معدنية  مادة  تقلب  الجيولوجية  الربكانية 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، طبعة 1، 1987، ص42. 



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 84

البشري، تفرم لحمه فرما، وتقهره، وتحرمه، وتجوعه، وتعريه، وتغطسه يف حمامات دماء 
وحمآت رذيلة...«(1).

أما من حيث معزى هذه التطورات فإهنا تدل على »بداية عهد وهناية عهد«، هناية عهد 
العهد  سدنة  رويدا  رويدا  يهوي  حيث  وانحطاط...  ُهِويٍّ  يف  هو  المسلمين،  تاريخ  من 
المنهزم... فئة هتوي إلى الحضيض، وتأخذ فلولها المنهزمة مجراها إلى »مزابل التاريخ«. 
وتلك طبقة جيولوجية بائدة«، فئة هي بصدد االنقراض ولو طال أمد الضمور والحضور. 
يف المقابل تتمثل البداية يف بروز »طبقة من المسلمين، من شباب المسلمين خاصة«. طبقة 
تربز برعما هتدده األعاصير، وتعقد المؤتمرات -مؤتمرات الخلف الخاسر والعدو الكافر- 
سبحانه،  القوية  يده  الخالق!  يغرسه  مما  الخلق  ينال  وهيهات  وتقهقره.  وتحتقره  لتبتسره 
المتجددة، عقبات  البادئة  أمام اإلدارة  بل  أمام الصحوة اإلسالمية  أقامت  الحكيم،  وقدره 
وحروب  وزالزل،  ورجات،  وزعقات،  الدنيا،  يف  صخب  من  ونعيش  ونسمع  نرى  مما 

على المسلمين(2).

أم  الجيولوجي،  التاريخ  هذا  يف  حمم  مجرد  هو  العربي  بالربيع  سمي  ما  هل  السؤال 
منعطف يف مسيرة العرب والمسلمين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة؟ 

مهما كانت اإلجابة على مثل هذه اإلشكالية، فإن التحوالت التي يعرفها عالم العرب 
والمسلمين، فتحت الباب واسعا للنقاش والبحث يف التغيير ومناهجه، ومسالكه ومساراته، 

ومقاصده وغاياته، ومشاريعه وآفاقه. 

يف هذا السياق جاء هذا الموضوع ليبحث مسألة من طبيعة اجتماعية غاية يف األهمية، 
ومسارا  التغيير  مسالك  من  مسلكا  القومة«  »نظرية  مسألة  هي  الراهنة،  اللحظة  يف  خاصة 
اهلل  رحمه  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  اشتقها  التي  -القومة-  العبارة  هذه  مساراته.  من 
الالزم لبعث اإلسالم  التغيير اإلسالمي  رحمة واسعة، من منابع إسالمية وحملها مفاهيم 
تقنية من  أو  بسيطا  مفهوما  ليست  العدل،  ومنها  اإلسالم  قواعد  وإقامته على  المجتمع  يف 
ثقافيا  ومغزى  ومضمونا  منهاجا  تمثل«  بل  وحسب،  لحظاته  من  لحظة  أو  التغيير  تقنيات 

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، 
ط1، 1995، ص215.

(2)  نفسه، ص218.
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حضاريا إنسانيا يف العالم«.(1) ورؤية تجديدية مبتكرة، ومفهوم نظرية علمية أصيلة يف التغيير 
وأسلوبه ومنهاجه. 

يكتسي معاين مختلفة   polysémique  النظرية مفهوم حديث، متعدد الدالالت  ومفهوم 
باختالف السياقات. فالنظرية يف اشتقاقها اللغوي تفيد ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي 
الغربية  القواميس  يف  أما  علم.  عن  علم  طلب  النظر  وقيل  بمعلوم،  ليس  ما  استعالم  إلى 
فالنظرية هي إنشاء تأملي للفكر يربط نتائج بمبادئ، أما يف العلم فالنظرية هي إثبات أو نفي 
لفرضية، ووصف للواقع وتفسير له، وتوقع لمآالته، تتسم باالنسجام والتسلسل المنطقي، 

وعدم التناقض. 

 يف هذه المشاركة أستعمل مفهوم النظرية بمعنيين، األول: المعنى العلمي المشار إليه 
آنفا. والثاين: بالمعنى الذي يقابل:

النظرية على موضوع تصور منهجي متناسق، تابع يف  1- »المعرفة العامية، حيث تدل 
صورته لبعض المواصفات العلمية التي يجهلها عامة الناس«. 

2- الحقائق الجزئية، حيث »تطلق النظرية على ما يدل على تركيب واسع كلي، وبناء 
عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشرتك، يؤلف نظاما )نسقا(، تنضوي تحته جزئيات كثيرة«(2). 

القومة هي  فإن نظريه  التغيير واسرتاتيجياته، عبارة عن حقائق جزئية  فإذا كانت قضايا 
اإلطار الكلي الذي يجمع شتاهتا، وينسق فيما بينها، وينظم قضاياها، ويعطيها بعدها الكلي 
ومغزاها العام، مجاليا وزمانيا، ويرتبها يف نظام معين، يجعلها جسما واحدا يشد بعضه بعضا. 
ونظرية القومة يف التغيير، عالوة على هذا، هي جسر معريف منهجي بين كتاب اهلل عز وجل 
وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبين واقع تاريخي سياسي اقتصادي اجتماعي ثقايف علمي متغير. واقع 
تفسيرا  دقيقة. ومعرفته معرفة موضوعية، وتفسيره  فقهه، ودراسته دراسة علمية  بد من  ال 
بالمسببات  األسباب  بربط  التفسير،  النظرية  وظائف  أهم  من  أن  باعتبار  سليما،  صحيحا 

والعلل بالنتائج والمآالت بالمنطلقات. 

العملي  الجانب  تمثل  هي  وبما  إلهي،  وأمر  شرعي،  خطاب  هي  القومة  أن  وبما 
الفقه  تتأسس على ثالثة دعائم من  القومة  نظرية  فإن  النبوي كما سنرى،  للمنهاج  التطبيق 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينة، ص42.
(2)  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتب العلمية. ط1، 1973، ص477- 478.
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والدراية والمعرفة:

أي  الخلق،  يف  الوحي  ومقاصد  والسنة،  الكتاب  بشقيه  الوحي  نص  النص،  فقه   -1
استنباط الحكم الشرعي ومقصده الشرعي على الوجه الشرعي. 

دقيقة،  دراسة  الميدانية،  اإلنسانة  والتجربة  االجتماعية  الحياة  ودراسة  الواقع،  فقه   -2
ومعرفتها معرفة صحيحة، ألن الخطأ يف العلم له عواقب وخيمة على نتائج العمل. وقد أكد 
اإلمام الشاطبي، يف كتاب الموافقات، على هذه العالقة التالزمية بين النص والواقع، فقال: 
الحكم، واألخرى  إلى تحقيق مناط  »كل دليل شرعي مبني على مقدمتين: أحدها راجعة 

ترجع إلى نفس الحكم«(1).

3- االجتهاد بتحقيق المناط أو فقه التنزيل، ألن« االجتهاد بتحقيق المناط، المقصود منه 
العلم بالموضوع على ما هو عليه... لينزل الحكم الشرعي على ذلك المقتضى« أي تطبيق 
لتحكم على  إنما جاءت  »الشرائع  والمكان ألن  الزمان  المكلفين يف  أفعال  األحكام على 

الفاعلين من جهة ما هم فاعلون. وهذا النوع من االجتهاد هو عام ودائم«(2).

ويف هذا الصدد تعد كتابات اإلمام عبد السالم ياسين فقها اجتهاديا مجددا، وجسرا علميا 
بين نصوص الوحي والواقع الحديث المعاش المتغير، ذي الظرفية التاريخية المختلفة عن 
المعمق  بالتحليل  وثقت  التي  المتميزة  الكتابات  من  بحق  تعترب  وهي  الوحي،  نزول  زمن 
مراحل تحول التاريخ اإلسالمي، وقدمت تفسيرا علميا مقنعا لتلك التحوالت وطبيعتها. 
التاريخ وتفسيره، وتحليل  فهي من خالل نظرية المنهاج النبوي تمنحك القدرة على فهم 

الواقع، ورسم مسارات ممكنة للمستقبل.

 يعد البحث يف مسألة القومة، باعتبارها نظرية ومسلكا يف التغيير ومنهاجا كامال، يتضمن 
إشكاالت كبيرة، على قدر كبير من األهمية، سواء على مستوى المعرفة العلمية النظرية، أو 

على مستوى المعرفة اإلجرائية العملية. 

هذا إضافة إلى أن البحث يف »القومة« هو بحث يف صلب الدين نفسه، فهما وتجديدا، 
ألن تجديد الدين يكون بتجديد العلم به أوال، ثم العمل به ثانيا. فالفهم أحد مقاصد الشارع 

 ،2 المعرفة، ط  بيروت، دار  الشريعة، بشرح عبد اهلل دراز،  الموافقات يف أصول  أبو إسحاق الشاطبي،    (1)
.2/31 ،1975

(2)  نفسه، 70 /2.
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من وضع الشريعة وشرط التكليف(1) بتعبير اإلمام الشاطبي. فكل اجتهاد وتجديد يف العلم 
والفهم تنتج عنه حركة جديدة يف العمل.

ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  عند  القومة  مصطلح  أن  القول  يصح  هذا  على  بناء 
هو مصطلح إجرائي، أصله قرآين نبوي، جذره من كلمات ربي، وهو يف جوهره تكليف، 
لكونه من الخطاب الشرعي. قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
التأسيس  من  وضرب  والتجديد،  االجتهاد  صور  من  صورة  اآلن  نفس  يف  وهو  هلل...«(2)، 

وإضافة حقيقية يف العلم.

باعتبار  أهله«(3)،  اصطالحات  »معرفة  العلم  إلى  الموصلة  الطرق  أهم  من  كان  ولما 
يتعلق  الموضوع  من  األول  الشطر  كان  وإشكاالت،  وقضايا  تصورات  هو  المصطلح 
بالجانب النظري للقومة المنهاجية، ولما كانت« رؤية المفاهيم وهي مطبقة بطريقة عملية 
هي التي تكسبنا فهما صحيحا لها«(4)كان الشطر الثاين من البحث يختص بالجانب العملي 

التطبيقي للقومة.

إشكالية الدراسة: انطالقا من كل ما سبق نكون أمام إشكالية تتعلق بماهية نظرية القومة، 
وقضاياها واسرتاتيجيتها وأساليبها يف التغيير. وتتفرع عن هذه اإلشكالية المركزية جملة من 

اإلشكاليات الفرعية من قبيل: 

 ما المقصود بالقومة؟ وما مقارباهتا الشرعية والواقعية؟ وما موقع جهاد القومة يف مشروع 
المنهاج النبوي؟ وما نطاق تطبيقاهتا؟ وما أسلوهبا يف التغيير وما ضوابطه؟ ما مبدؤها؟ ما 

منتهاها؟ ما غايتها؟(5).

 هذه األسئلة طرحها اإلمام رحمه اهلل يف إحدى محاضراته من سلسلة دروس المنهاج 

(1)  أبي إسحاق الشاطبي الموافقات يف أصول الشريعة، 5 /2.
(2)  النساء: 135.

(3)  الموافقات، م، س، 1/97. 
(4)  برتراند راسل: حكمة الغرب، ترجمة د. فؤاد زكريا، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد72، 1414ه، 

.2/98
 9 الثالثة والثالثون من سلسلة دروس المنهاج النبوي: القومة. بتاريخ  (5)  ياسين، عبد السالم، المحاضرة 

جمادى الثانية 1402 الموافق لـ4 أبريل 1982.
 2- ياسين، عبد السالم، الدرس 39، من سلسلة دروس المنهاج النبوي.
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باقي  يف  سيتناولها  بل  وحدها.  المحاضرة  تلك  يف  عنها  يجيب  لن  أنه  نبه  ثم  النبوي، 
وما  اهلل،  جند  يلزم  ما  يلزم،  ما  لمعرفة  فشيئا  شيئا  ليتعرض  والمكتوبات،  المحاضرات 

يقتضيه المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، وقومة.

وتدهورا  وإداريا،  سياسيا  واستبدادا  فسادا  اإلسالمي  الواقع  يشهد  الدراسة:  فرضية 
الواقع  هذا  فإن  وبالتالي  األمة،  أعداء  مع  للحكام  وتحالفا  أخالقيا،  وانحطاطا  اقتصاديا، 
اإلمام  منظور  من  التغيير  لهذا  األمثل  األسلوب  القومة  وتبقى  التغيير،  إلى  ماسة  بحاجة 

رحمه اهلل.

هذه المشاركة تروم إلقاء الضوء على الخصائص العامة لنظرية القومة يف التغيير وتحديد 
مفهومها، كما تحاول تأصيل القول وتحريره يف جملة من الضوابط واألسس واألساليب 
ذات الصلة بجهاد القومة، كموجهات منهجية أولية يف علم التغيير. وقد اعتمدت يف دراسة 

مصطلح القومة ثالثة مقرتبات:

- األول: مقرتب الدراسة اللغوية.

- الثاين: دراسة مدلوالت القومة يف نصوص الوحي.

- والثالث: دراسة المفهوم يف مكتوبات اإلمام المجدد، رحمه اهلل. 

 لقد جاء البحث موزعا على مقدمة، ومبحثين. األول: تناول األصول النظرية للقومة. 
أما الثاين: فقد تناول المرتكزات العملية لها، وقد ركز البحث على إثبات كون القومة نظرية 
أهم  بخاتمة تضمنت  البحث  ذيلت  ثم  السياسي واالجتماعي،  التغيير  األركان يف  مكتملة 

نتائج الدراسة. 

بكل  اإلحاطة  المشاركة  حيز  نطاق  يف  الباحث  على  يصعب  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر   
جدة  جديد  المصطلح  وأن  خاصة  عنها.  واإلجابة  ودراستها  وقضاياها  األسئلة  هذه  أبعاد 
كلية، ومتناثر على خريطة مشروع المنهاج النبوي يف كل أبعاده وقضاياه. إضافة إلى كون 

مكتوبات اإلمام عبارة عن نسيج مصطلحي متناسق وعميق مرتابط ومتشابك. 



يا راتي ومة في التغيير قضايا واس 89نظرية ال

املبحث األول: األصول النظرية ملفهوم القومة املنهاجية

يف  البحث  فإن  التغيير،  علم  يف  أصيلة  ونظرية  مبتكرة،  تجديدية  رؤية  القومة  باعتبار 
المعنى  مساحات  وتحديد  منطلقاهتا  بدراسة  يتعلق  المرجعية،  وأسسها  النظرية  أصولها 
لمفهومها وأبعاده الدالالية ومقوماته ومعالمه وقضاياه وإشكاالته، وقد انتظم المبحث يف 

هذا المضمار يف مطلبين:

 األول: تغيى البحث يف أصول القومة اللغوية، والوقوف على أبعادها ومساحتها الداللية، 
يف اللسان العربي.

 والثاين: تناولت فيه داللة المصطلح يف نصوص الوحي قرآنا وسنة والقضايا التي تثيرها 
بعض سياقاته، باالسرتشاد بمنهج الدراسات المصطلحية.

املطلب األول: األبعاد الداللية للفظ القومة في اللغة

إلى  ينزل فيها وحيه  العربية لغة شرفها اهلل واختار أن  اللغة جزء ماهية الوحي، ألن  إن 
عباده، فشكل اللغة ال يمكن فصله عن مضمون الرسالة، فهي الوعاء، وهي الرحم، وهي 
الجسم، قال تعالى يخاطب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين(1)«، فهي 
جزء ال يتجزأ من الدين، إذ هي حاملته وحاضنته، وإن كان القرآن الكريم كالم اهلل عز وجل 

لفظا ومعنى(2). 

 وهي ضابط الفهم عن اهلل، وآلة إدراك ما أنزل، ثم هي شرط تعقل هذا الوحي، قال عز 
من قائل: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾(3)، ووسيلة توضيح وبيان الجادة البيضاء 
اللغوي للنص  بالبعد  التي ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، من خالل اإلحاطة علما 

القرآين ومساحته الداللية.

وإن واحدة من طرق تحليل المفهوم وضبط المعنى عند فقهاء اللغة هي أن يعودوا به 
لجذر  األساُس  المعنى  يصبح  منه حيث  اشتق  الذي  المصدر  إلى  أي  اللغوي؛  إلى جذره 

(1)  الشعراء: 146.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط1، 1989، ص7.

(3)  الزخرف: 1.
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الكلمة عنصرًا ناظمًا وموحدًا، ترد جميع المعاين المشتقة منه وتنسب إليه. وبالتدرج من 
الجذر اللغوي للكلمة إلى مشتقاهتا، وتجاوز األفراد إلى الجنس، ينتصب المفهوم جنسًا 
عامًا، تنضوي تحته جزئيات كثيرة ووجوه جديدة من المعاين، أو وجوهًا جديدة من النظر 
إلى األفكار والموضوعات(1). وهذه العملية »التعميمة« هي إحدى مسالك صياغة النظرية 

عند علماء اللغة. 

الغداة  أصلي  َقْيش:  الدُّ أبو  قال  المعنى.  بنفس  اللغة  يف  يستعمالن  والقيام،  القومة  إن   
قومتين، والمغرب ثالث قومات. وَأورد ابن بري: »قد قمت ليلي فتقبل قومتي )قيامي(، 

وصمت هناري فتقبل صومتي« )صيامي((2). 

ثم  والظهور«.  والعزم  والنهوض  »االنتصاب  إلى  قومة  لكلمة  األساس  المعنى  يعود 
تتشعب وتتفرع داخل سياقات لتشمل مدلوالت جزئية تؤول إلى معاين:

1  -  االعتدال   واالستواء،   االعتدال   لغة  : من العدل،   وهو القصد يف   األمور،   وال فرق يف  
 اللغة بين   االعتدال   واالستقامة   واالستواء . 

2- االتزان والعدل: )﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾(3) أي التي هي أعدل(. 

له وأزال عوجه(.  3- التعديل وإزالة العوج: )قوم المعوّج: عدَّ

الشرَع:  وأقام  واستقام.  واستَقّر.  ظهر  الحّق:  )قام  واالستقرار:  واإلظهار  الظهور   -4
أظهره وعمل به(.

5- الدوام والثبات واالستمساك، )قام على األمر: دام وثبت. قام عندهم الحق. ثبت 
ولم يربح. القائم بالدين: المستمسك به. أقام الشيء، أدامه. وأنشأه ُمَوّفى حّقه؛ ومنه إقامة 

الصالة. وأقام للصالة: نادى لها(. 

6- االستقامة والحسن والتمام والكمال: )خلق قيم: أي مستقيم حسن. الملة القيمة: 
المستقيمة. تسوية الصف من إقامة الصالة، أي من تمامها وكمالها(.

(1)  هيئة التحرير، إسالمية المعرفة، واشنطن، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، العدد 66، على الرابط:
 http: //www.eiiit.org

(2)  العالمة ابن منظور، لسان العرب، تحقيق األساتذة: عبد اهلل علي الكبير، ومحمد أحمد حسب اهلل، وهاشم 
محمد الشاذلي القاهرة، مصر، دار المعارف، 1980م مادة )ق.ا.م(.

(3)  اإلسراء: 9.
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7- تولي األمر والقيام به: )قام لألمر: توالَّه. وقام على أهله: تولَّى أمرهم وقام بنفقاهتم. 
﴿الرجال قوامون على النساء﴾). 

8- المنازعة واإلزالة: )قاوم: نازل. َقاَوَمه يف المصارعة وغيرها: قام له. وأقام فالنًا من 
مكانه، أزاله عنه. أقام قالنا من مقامه، أي أزاله(.

ربنا رب  فقالوا  قاموا  ﴿وإذ  لما عزم.  اهلل يدعوه...«، أي  قام عبد  لما  العزم: »وإنه   -9
السماوات﴾ أي عزموا. 

10- المالزمة: ﴿إال ما دمت عليه قائما﴾. 

11- الوضوح والبيان: ﴿وإنها لبسبيل مقيم﴾: أي بين واضح. 

12- النهوض والوقوف ضد القعود: ﴿وإذا أظلم عليهم قاموا﴾(1)، أي وقفوا. وثبتوا يف 
مكاهنم. والقعود ضد الجهاد، ﴿اذهب أنت وربك فقاتال إننا هنا قاعدون﴾(2). وقومة ذلك 

كله كينونته ووقوعه.

 املطلب الثاني: حد القومة في اصطالح القرآن والسنة

 تتباين دالالت مصطلح القومة والقيام بتباين امتداداته داخل النسيج القرآين والحديث 
يريد  من  يدفع  ما  وهذا  فيها.  طرح  التي  القضايا  باختالف  مبانيه  معاين  وتختلف  النبوي، 
بفرز  نظرية  ب  ويركِّ مفهومها،  عن  ويكشف  النبوية  القرآنية  المفردة  هذه  معاين  يتدبر  أن 
األلفاظ  بنية  ص  تفحُّ من  يتحول  أن  ومقارنتها،  وترتيبها،  وتصنيفها،  ووصفها،  مكوناهتا، 
السياق.  أو  الكلية،  القرآنية  البنية  ص  إلى تفحُّ اللغوية )علم االشتقاق والنحو(  والرتاكيب 
القيام به، جهد المستطاع،  أنَّه يفسر ذاته بذاته. وهذا ما حاولت  الغالبة للقرآن  ألن السمة 
نصوص  يف  ومقوماته،  ودالالته  القومة  مفهوم  تحديد  يف  اجتهدت  فقد  الدراسة،  هذه  يف 

القرآن والحديث. 

 باستقراء وإحصاء كلمة )ق. ا. م( وما يشتق منها وما يتصرف عنها، نجدها كثير الورود 
يف كتاب اهلل عز وجل، حيث وردت يف أكثر من مائتي موضع، هذا دون احتساب كلمة القوم 

(1)  البقرة: 20.
(2)  العالمة ابن منظور، لسان العرب، مادة )ق.ا.م(.
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التي هي إحدى مشتقاهتا، بما أن »القوم جماعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون لها«(1)، 
كلمة  فيها  الواردة  اآليات  دراسة كل  البحث،  إكراهات حيز  الممكن، يف حدود  غير  فمن 
القوم والجامعة التي تجمع كل جماعة بشرية، أو دراسة الجامعة التي تجمع جماعة القائمين 
من أهل الدعوة واإليمان واإلحسان، فهذا يطول. لذا تم استبعاد هذا المجال من الدراسة 

واالقتصار على المشتقات األكثر قربا من كلمة القومة.

ومحاولة لحصر دالالت القومة يف نصوص الوحي قسمت الدراسة إلى حقلين كبيرين 
 - التكليفية  القومة  وحقل  الخلق.  بعالم  المتعلقة  التكوينية،  الوجودية  القومة  حقل  هما: 
القومة  لفظ  غطاها  مجاالت  عدة  احتوى  حقل  وكل  األمر«.  »عالم  بـ  المتعلقة  التشريعية 

والقيام وما يشتق منها. أقتصر على ذكر بعض النماذج من هذين الحقلين. 

أوال: القومة الوجودية التكوينية ودالالتها

إن القومة الوجودية التكوينية يف القرآن نجدها قد استعملت على عدة معان نذكر بعضها:

لِْلَحيِّ  اْلُوُجوُه  ﴿َوَعنَِت  تعالى:  قال اهلل  المطلق،  بالعدل  الخلق  الدائم ألمر  التدبير   -1
الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل َيَخاُف ُظْلمًا  اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلمًا، َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
َواَل َهْضمًا﴾(2). فاْلَقيُّوُم نعت المبالغة يف القيام. أي الدائم القيام بتدبير أمر الخلق. وهو اسم 

من أسماء اهلل الحسنى. 

كما يرتبط بلفظ القيامة التي هي إحدى مشتقات جذر )ق.ا.م( عدة معان منها:

2-. الحكم والقضاء بِاْلَحقِّ الذي ال ظلم معه. قال تعالى: ﴿َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها 
»َوإِنَّ  ُيْظَلُموَن«.(3)  اَل  َوُهْم  بِاْلَحقِّ  َبْينَُهم  َوُقِضَي  َهَداء  َوالشُّ بِالنَّبِيِّيَن  َوِجيَء  اْلكَِتاُب  َوُوِضَع 

َربََّك َلَيْحُكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَما َكاُنوْا فِيِه َيْخَتِلُفوَن﴾(4).

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم  ا َلنَنُصُر ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحَياِة الدُّ 3- إقامة الشهادة: قال تعالى: ﴿إِنَّ
اِر﴾(5). ْعنَُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ اأْلَْشَهاُد، َيْوَم اَل َينَفُع الظَّالِِميَن َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم اللَّ

(1)  http: //www.almaany.com

(2)  طه: 111- 112.
(3)  الزمر: 67- 69.

(4)  النحل: 124.
(5)  سورة غافر: 51 - 52.
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4- إقامة العدل المطلق والقسط التام، قال تعالى: ﴿َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة 
َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا﴾(1). 

5- التبيان والتوضيح: قال عز وجل: ﴿ثمَّ ُينَبُِّئُهم بَِما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللَ بُِكلِّ َشْيٍء 
َعِليٌم. َوَلُيَبيِّنَنَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم فِيِه َتْخَتِلُفوَن﴾(2).

ٍة ُتْدَعى إَِلى كَِتابَِها  ٍة َجاثَِيًة ُكلُّ ُأمَّ 6- الجزاء والحساب: قال عز من قائل: ﴿َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ
ا َكَسَبْت إِنَّ الّلَه َسرِيُع اْلِحَساِب﴾(3). اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن. ولَِيْجِزي الّلُه ُكلَّ َنْفٍس مَّ

ا  َع َأْثَقالِِهْم َوَلُيْسَأُلنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّ 7-السؤال: قال تعالى: ﴿َوَلَيْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقاالً مَّ
َكاُنوا َيْفَتُروَن﴾(4).

َكاَن  َوإِن  َشْيئًا،  َنْفٌس  ُتْظَلُم  َفاَل  اْلِقَياَمِة  لَِيْوِم  اْلِقْسَط  اْلَمَواِزيَن  ﴿َوَنَضُع  إقامة الوزن:   -8
ْن َخْرَدٍل َأَتْينَا بَِها َوَكَفى بِنَا َحاِسبِيَن﴾(5). ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ

ُقوَن﴾(6).  اَعُة َيْوَمئٍِذ َيَتَفرَّ 9- التفرقة والتمايز: ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 فالقيامة يوم يقام لينصف فيه المظلوم، ويظهر فيه الحق المعلوم.

ثانيا: القومة التكليفية التشريعية 

إن القومة التشريعية التكليفية هي خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين، أمرا وهنيا. هي 
دعوة صادرة من الحق عز وجل تطلب فعال من جماعة ﴿الذين آمنوا﴾، وأذان يريد تلبية، 

ونداء يريد استجابة وتحركا للتنفيذ على وعي تام بمصدر النداء وطبيعة التكليف.

 يعرفها اإلمام رحمه اهلل، من خالل استقراء معانيها يف كتاب اهلل عز وجل بأهنا »عمل جاد 
تحمل  ومعنى  النهضة  ومعنى  واإلتقان(7)،  والصرب  واالستقامة  القوة  معاين  تحمل  صارم، 

(1)  األنبياء: 47
(2) اإلسراء: 13 - 15.
(3)  الجاثية: 26 - 28.

(4)  العنكبوت: 12 - 13.
(5)  األنبياء: 47.

(6)  الروم: 14.
(7)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ط 1، 2005، ص297.
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األعباء الثقيلة إلنجاز عظائم األمور«(1). يمكن إجمال قضاياها وإشكاالهتا يف النقط التالية: 

َما َأْدُعو  َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَلْيِه لَِبدًا، ُقْل إِنَّ ا َقاَم َعْبُد اهللِ  ُه َلمَّ 1 - قومة الداعي: ﴿َوَأنَّ
َربِّي َواَل ُأْشرُِك بِِه َأَحدًا﴾(2). 

لَِبدًا: أي متلبِّدين ُمَتمالِئين على المقاومة والِعداء. فمن شأن القائم بالدعوة أن تعرتضه 
عقبة المعارضة ممن ألِفوا ماضَي الجاهلية وتَربَّْوا على ذهنيتها وُأْشِربوا يف قلوهبم أنانيتها 

والعبودية للهوى. تلك سنة ماضية نعرفها من سَير الرسل عليهم السالم. 

ى بِِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْينَا  يِن َما َوصَّ َن الدِّ 2- قومة إقامة الدين: قال تعالى: ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
ُقوا فِيِه﴾(3). وهو مراتب  يَن َواَل َتَتَفرَّ ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ إَِلْيَك َوَما َوصَّ
والجهاد.  بالسلطان  الدين  إقامة  واإلحسان.  واإليمان  اإلسالم  مجموع  وهو  ودرجات. 
وسيلته إقامة الدولة، ألن قيام دولة اإلسالم وسيلة إلقامة الدين، إقامة الدين وقيامه بسيادة 

الدعوة على الدولة. 

3- قومة إقامة الكتاب، بالحكم بما أنزل اهلل. فقد جاء الخطاب يف سياق الحديث عن 
اُعوَن  الحكم بما أنزل، حيث ورد لفظ الحكم أربعة عشر مرة بصيغ مختلفة. قال تعالى: »َسمَّ
ْحِت، َفإِن َجآُؤوَك َفاْحُكم َبْينَُهم َأْو َأْعرِْض َعنُْهْم َوإِن ُتْعرِْض َعنُْهْم َفَلن  اُلوَن لِلسُّ لِْلَكِذِب َأكَّ
بِِّهْم ألَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم  ن رَّ ُهْم َأَقاُموْا التَّْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَل إَِليِهم مِّ وَك َشْيئًا... َوَلْو َأنَّ َيُضرُّ
َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم... ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما 
بَِّك ُطْغَيانًا َوُكْفرًا َفالَ َتْأَس َعَلى  ا ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ نُْهم مَّ بُِّكْم َوَلَيِزيَدنَّ َكثِيرًا مِّ ن رَّ ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ

اْلَقْوِم اْلَكافِرِيَن«(4).

َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد  اهلل عز وجل:  قال  بالقسط،  القيام  قومة   -4
اِميَن  اْلكَِتاَب َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ﴾(5). وقال تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ

(1)  ياسين، عبد السالم، محاضرات يف المنهاج النبوي، المحاضرة 39.
(2)  الجن: 19- 20.

(3)  الشورى: 13.
(4)  المائدة: 42 - 68.

(5)  الحديد: 25.
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ِه﴾(1). وقال: ﴿وأقيموا الوزن بالقسط﴾(2). بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ

قوامين  ﴿كونوا  بالقسط﴾(3)،  قوامين هلل شهداء  ﴿كونوا  تعالى:  قال  الشاهد:  5- قومة 
بالقسط شهداء هلل﴾(4)، »والذين هم بشهادتهم قائمون«، قومة إلحالل العدل محل الجْور. 
القائم  دعوة  تخاطبه  حيُث  من  الدنيوية  همومه  قَِبِل  مِْن  اإلنسان  تخاطب  نموذجية  عدليٌَّة 

العْبِد الرسول أو التابع »المبعوث« المبلغ من قَبل روحانيته.

ال  عليها  الناس  فطر  التي  اهلل  فِطرة  حنيفا  للدين  وجهك  ﴿فأقم  اإلحسان،  قومة   -6 
ِمَن  َتُكوَننَّ  َواَل  َحنِيفًا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  َأِقْم  ﴿َوَأْن  القيُِّم﴾(5).  الدين  ذلك  اهلل.  لخلق  تبديل 
اْلُمْشرِكِيَن﴾(6). إقامة الوجه هلل عز وجل والطلب القلبي الدائم، الذكر الدائم، هلل عز وجل 
والخضوع له ومناجاُته هي عالئم اكتمال الدين. قومة تزيح عن وجه الفطرة وعن صفحة 
القلب ما علق هبا يف الماضي وما يعَلُق هبا يف المعافسات اليومية من غْين الذْنِب وُمالحاة 

الخلق ومغريات الشهوات.

مثنى  ِه  لِلَّ َتُقوُموا  َأْن  بَِواِحَدٍة  َأِعُظُكْم  َما  إِنَّ »قل  الحق،  وطلب  والتوبة،  اليقظة  قومة   -7
وفرادى ثم تتفكروا«(7).

8- القومة إلى الصالة، وإقامة الصالة، قال تعالى: ﴿ٱلَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ِبٱْلَغْيِب َوُيِقيُموَن 
َمَع  َوٱْرَكُعوْا  وَة  َكٰ ٱلزَّ َوآُتوْا  ٰلوَة  ٱلصَّ »َوَأِقيُموْا  وقال:  ُينِْفُقوَن﴾(8)  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوممَّ ٰلوَة  ٱلصَّ
كِِعيَن«(9). فالصالة عماد الدين. ال يمكن إعادة ترتيب حياة المسلمين وال تقعيد السياسة  ٱلرَّٰ
بشروط  الوفاء  وإقامتها  الصالة.  إقامة  دون  الصحيح  األُسِّ  على  واألخالق  واالقتصاد 
اإلسالم، واالغتباط بفرائضه، يجد يف ذلك المسلُم َرْوَحه وراحته، ومرتَكَز أوقاته، وضابط 

(1)  النساء: 135. 
(2)  الرحمن: 9.
(3)  المائدة: 8.

(4)  النساء: 135.
(5)  الروم: 30.

(6)  يونس: 104- 109.
(7)  سبأ: 46.
(8)  البقرة: 3.

(9)  البقرة: 43.
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ليله وهناره، وناهيه عن الفحشاء والمنكر(1).

ِمنُْه  َأِو انُقْص  َقِليالً، نِْصَفُه  ْيَل إاِلَّ  اللَّ ُلُقِم  مِّ اْلُمزَّ َأيَُّها  ﴿َيا  9- قومة قيام الليل، قال تعالى: 
ْيِل ِهَي َأَشدُّ  ا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقيالً، إِنَّ َناِشَئَة اللَّ ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيالً، إِنَّ َقِليالً، َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ

َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقيالً«(2).

يوم  الشهداء  »سيد  اهلل:  رسول  قال  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  10- قومة 
القيامة حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره فقتله«(3). 

11- القائم يف حدود اهلل: قال عليه السالم: »مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا علي سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها وكان الذين يف أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا علي من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا 
فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا علي أيديهم نجوا ونجوا جميعا«(4). القائم 

الذي استقام على دين اهلل، اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

والجرب.  العض  على  ال  الشورى  على  الدولة.  على  الدعوة  قيام  اهلل:  بأمر  القيام   -12
قيام أولي األمر منا، العلماُء الذين يخَشْون اهلل وال يخافون يف اهلل لومة الئم. وفيهم يقول 
المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل، ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم 

حتى يأيتَ أمر اهلل وهم على ذلك«(5). رواه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان.

سياقها  يف  إال  لها  معنى  ال  عملية  البناء  وحفظ  اهلل  حدود  إقامة  اهلل:  حدود  إقامة   -13
الحامدون  العابدون  »التائبون  تعالى:  آياته  عليه  ة  الدالَّ األخوي  العمراين  العدلي  الرتبوي 
والحافظون  المنكر  عن  والناهون  بالمعروف  اآلمرون  الساجدون  الراكعون  السائحون 

لحدود اهلل«(6).

14- إقامة الوحدة: وهي القاعدة الضرورية إلقامة دين الفرد ودين األمة لالنطالق يف 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، ط 1، 2000، ص263.
(2)  المزمل: 6-5.

(3)  رواه سليمان بن أحمد الطرباين يف المعجم األوسط، عنعبد اهلل بن عباس، برقم 4079.
 ،1 كثير - طبعة  ابن  دار  بيروت،  (، دمشق-   2493( الشركة  كتاب  الجامع،  البخاري، صحيح  اإلمام    (4)

.2002 – 1423
(5)  صحيح سنن ابن ماجة 6/1 .

(6)  التوبة: 112.
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تبليغ الرسالة الرحيمة للعالمين، قال تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه﴾(1).

هذه باختصار مالمح »القومة« وموضوعاهتا وقضاياها العامةكما جاءت يف كتاب اهلل عز 
وجل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص«(2).

(1)  الشورى: 13.
(2)  ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، بتصرف.
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املبحث الثاني: املرتكزات اإلجرائية العملية التطبيقة للقومة

»يف المستقبل المنظور إن شاء اهلل قومة إسالمية، بشائرها ساطعة، لن يضرها من خالفها 
بإذن اهلل«.

أتناول يف هذا المبحث مسألتين:

- األولى: مسألة مركزية القومة يف مشروع المنهاج النبوي، 

- والثانية: قومة العصيان الشامل، أو القومة على الحكم، مفهومها وسياقات تحققها.

 املطلب األول: مركزية القومة في مشروع املنهاج النبوي

 تعترب القومة مركز المشروع التجديدي للمنهاج النبوي، وأحد المفردات األساسية يف 
الجهاز المفهومي للنظرية المنهاجية، فما هي تجليات هذه المركزية؟

تدلنا على هذه المركزية عدة مؤشرات نجملها يف اآليت بيانه: 

 أوال: صريح عبارة اإلمام، رحمه اهلل

يقول اإلمام: »إن األمة اإلسالمية مرشحة، وعدا من اهلل عز وجل، لقيادة العالم وإحالل 
السالم بين ربوعه. هذه األمة اليوم مقهورة تردت إلى أحط الدركات يف سلم األمم... هذه 
األمة لن تحيى أبدا ولن تقوى إن لم يحكمها العدل وينف نفيا إسالميا الطبقية ومآسيها. 
هذا النفي اإلسالمي هو مقدمة البناء اإلسالمي يف عملية القومة اإلسالمية التي تحتل مركز 

اهتمامنا يف كل ما نكتب إن شاء اهلل تعالى«(1).

ثانيا: القومة من العبارات التي يكثر تداولها يف مكتوبات اإلمام

 القومة من العبارات التي يجدها الباحث يف مكتوبات اإلمام المجدد رحمه اهلل، مفصلة 
النظرية  الزاوية يف  حجر  فهي  المكتوبات،  هذه  للجسد يف  الروح  بمثابة  تعد  بل  ومجملة، 
المنهاجية، ومدار كل كتابات هذا العالم المجدد على اختالف موضوعاهتا وتعدد مجاالت 

اهتمامها، حيث وردت يف أزيد من 260 نصا من نصوص مكتوباته. 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص44.
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فالقومة تغطي مساحة خريطة المشروع المنهاجي يف كل أبعاده وقضاياه، مجاليا وزمانيا. 
والعلمي  والثقايف  واالجتماعي  واالقتصادي  والسياسي  الرتبوي  المستوى  على  مجاليا 
الباطل وإزاحة  القومة وحقبها، بدءا بمرحلة كنس  االجتهادي. وزمانيا على مدى مراحل 

األنظمة الجربية الفاسدة، وانتهاء بقومة إقامة الوحدة والخالفة الثانية على منهاج النبوة. 

على  المجدد  العالم  هذا  كتابات  كل  ومدار  المنهاجية،  النظرية  يف  الزاوية  حجر  فهي 
لهذه  للجسد  الروح  بمثابة  تعد  بل  اهتمامها.  مجاالت  وتعدد  موضوعاهتا  اختالف 
مفهوما  باعتباره  التغيير،  يف  ومنهجه  اإلسالم  مقاصد  عن  تعبيرا  األدق  ألهنا  المكتوبات. 
األولى  الجاهلية  يف  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أحدثه  الذي  العميق  التحول  على  يدلنا  نبويا  وفعال  قرآنيا 
حيث »قام... قومة شاملة ضد كل شرك وطغيان«(1). رفضا للجاهلية واالستكبار، و»كذلك 
ينبغي أن يتحرك جند اهلل اليوم ليغيروا وجه العالم تغييرا شامال، ال تغريهم إصالحية جزئية 

وال تصطادهم حبائل المساومة...«.(2)

ثالثا: القومة منهاج اقتحام العقبة

العقبة«،  »اقتحام  بمفهوم  القومة  اقرتان  ثالث  جانب  من  المركزية  هذه  يؤكد  مما  إن 
ورأس  برمتها.  الجهادية  القضية  يف  محوريا  مفهوما  اإلمام  يعده  الذي  القرآين  المفهوم 
تحرر وتحرير من كل  االقتحام هو  أن  بما  النبوي.  المنهاج  المنهاجية، وأساس  المفاهيم 

أشكال االستبداد واالستعباد. 

ففي مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب المنهاج النبوي، أكد اإلمام على هذه المحورية وعلى 
هذا المنهج يف االقتحام، من خالل اإلجابة عن سؤال طرحه على لسان المستزيد من الفهم 
عشر  منذ  لما رسم  »هل  مفاده:  االجتهاد، سؤال  حياض  والوارد على  العلم  من  والكارع 

سنوات خلت من مزايا تستفاد حتى يعاد طبعه ويعاد؟«. 

ليجيب أن من المزايا المستفادة التي تجعل كتاب المنهاج النبوي »يبقى صالحا إلعادة 
الطبع وإعادته«، أنه »كان وال يزال فهما وتعلما واجتهادا يف شرائط تربية جند اهلل، وتنظيم 
يف  اإللهي،  النداء  إذن؟  العقبة  هي  فما  للعقبة«.  اقتحاما  اهلل  جند  مع  والزحف  اهلل،  جند 
العقبة، كما قدم  العقبة قدم له صورة كاملة عن  الذي يدعو اإلنسان القتحام  البلد،  سورة 

(1)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2010، ص47.
(2)  نفسه، ص47.
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مباشر  تسلط  من  الرقبة  يستعبد  ما  كل  مقاومة  وهو  االجتماعي،  االمتناع  تجاه  واجبه  له 
له  السياسي حين نصح  االمتناع  له صورة واضحة عن  الرزق، وقدم  أو مضايقة ظالمة يف 
على  المؤمنين  مع  ليتعاون  معها،  وجل  عز  لّله  والتحزب  آمنوا  الذين  لجماعة  باالنضمام 
لتكون  والمرحمة  الخارجي،  التسلط  لمقاومة  الصرب  المرحمة.  وممارسة  الصرب  ممارسة 
لحمة الرتاحم والتآخي بين أفراد الجماعة المؤمنة آصرة قوة وضمان حرية ال يستطيع الفرد 
يقيه طغيان  السلطان. ال حرية لإلنسان إال داخل تضامن اجتماعي  ينتزعها من  لوحده أن 
الفئة المناهضة، أو طغيان الدولة... ولو كانت الدنيا جنة، والناس مالئكة، لم يكن معنى 

وال وجود وال داع للحرية واقتحام العقبة إليها، إذ ال وجود عندئذ لعقبة أساسا«(1).

وكيفية  أسلوب  وما  حركتها؟(2)  ما  معالمها؟  ما  مركباهتا؟  ما  العقبة؟  هذه  طبيعة  فما 
اقتحامها؟ 

النص القرآين من سورة البلد لخص العقبة وحدد موضوعها وسماهتا يف ملمحين:

أشكاله  بكل  االستعباد  من  واالنعتاق  الحرية  يف  المتمثل  األرضي  الملمح  األول:   
وأنواعه، والعدالة االجتماعية وتأمين شروط الحياة المادية، باالنعتاق من الفساد والظلم 

واالستبداد. 

 أما الملمح الثاين: فهو ملمح سماوي إيماين، الكينونة من الذين آمنوا ومع الذين آمنوا. 

وتنهيج  الدعوة  بـ»تنهيج  اهلل،  اإلمام، رحمه  يسميه  ما  الرتتيب واألسبقيات، وهو   هبذا 
الربنامج اإلسالمي« أي بإعادة عرض اإلسالم على نسق األسبقيات القرآنية. يقول: »نعني 
بتنهيج الدعوة أن نتدرج باإلنسان من موقعه اإلنساين، من ظروفه المادية، من تعبه اليومي 
وكبده، من هم المأوى والرزق واألمن والضروريات، ليطمئن إلى أن اإلسالم وعد بفك 
الرقاب، أي بتحرير اإلنسان من كل عبودية تحقره وال تكرمه، وعد بإطعام الجائع، بالقضاء 

على البؤس، باإلنصاف، بالقسمة العادلة للرزق«(3). 

تنهيج الدعوة ليست مسألة سياسية، واجتهادا يف التدافع مع القوى السياسية ذات الخط 
الجماهيري، بل مسألة تتعلق بصلب الدين، ومحور الرسالة الخاتمة، وعدم وضع المسألة 

(1)  ياسين، عبد السالم مقدمات يف المنهاج، ط1، 1989، ص67- 68.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص331.

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص33.
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يقول:  للدين،  خطير  تحريف  هو  القرآين  الخطاب  من  السابق  موضعها  يف  االجتماعية 
واستعداد  بالمولى  وتعلق  بالشرع  والتزام  توبة  الفقيه  واجتهاد  الواعظ  خطبة  يف  »اإلسالم 
لآلخرة. هذا الفهم كان سيكون صحيحا وسليما لو كان المجتمع المسلم مكفي المؤونة، 
شائعا فيه الرخاء، مسواة فيه مشاكل األرزاق وقسمتها وإنتاجها. أما وحال المسلمين كما 
نعلم، فإن غياب االهتمام بالمسألة االجتماعية، أو إهمالها، أو تأخيرها عن موضعها السابق 

يف الخطاب القرآين ال يقل عن أن يكون تحريفا خطيرا«(1).

إذا كانت هذه هي العقبة فما هو التجسيد الموضوعي العصري لها؟ 

وحليفها  التسلطية«،  الجربية  »األنظمة  هي  الحاضر  الوقت  يف  العقبة  أن  المؤكد  من 
االستكبار الدولي، التي تحول دون إقامة وقيام دولة القرآن، دولة الحرية الحقيقية والعدل 
الموضوعي  التجسيد  هي  المستبدة  الفاسدة  األنظمة  هذه  اإلنسانية.  والكرامة  والقسط 

للعقبة. واقتحامها يعني تغييرها. 

اقتحام العقبة هو عمل تغييري لعقبة الواقع، واقع األنظمة الجربية التسلطية، وهو عمل 
إرادي وغالب إنجازي. وعامل ذايت، تقوم به »القوة االقتحامية التي تقود األمة يف جهادها 
وتصعد من الوْهدة وتتوسط هذا العاَلم الصاخب المضطرب ثابتَة الخطى حتى تكون يوما 
ما طليعة اإلنسانية ومحرر اإلنسان وناشَر العدل يف ربوع األرض، والشاهَد على العالمين 
بالقسط، ال ينهض له من تحُجبه حقائق اليوم عما يسير به منطق التاريخ لغد. وسنة اهلل وراء 

ما يبصره األنام«(2). 

 إن إرادة االقتحام وفعل االقتحام، بحاجة إلى منهج وأسلوب ووسائل. فما هو منهج 
اقتحام العقبة؟ وما أسلوبه وآلياته؟ وما كيفيته؟ 

التغيير واالقتحام، سواء  القومة، من منظور اإلمام المجدد، هي آلية وأسلوب ومنهاج 
اقتحام  أو  وباطنه،  اإلثم  بالتطهر من ظاهر  هبا  ما  وتغيير  النفس،  عقبة  باقتحام  األمر  تعلق 
عقبة الواقع، بكل تشابكاته ومشاكله السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإحداث التغيير 
المطلوب المنشود. فاقتحام العقبة، يقول اإلمام: »يعني فيما يعنيه سير الجماعة المجاهدة 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، بيروت، الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط1، 
1989، ص78.

(2) ياسين، عبد السالم، العدل، ص33.
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يف  قومة  سيرها  الجربي...  والمنكر  العاض  الباطل  ديار  خالل  جوسا  اهلل  موعود  إلى 
سبيل اهلل. والقومة مفهوم ثان يضاف إلى مفهوم االقتحام ليقوي جانب العنصر الذايت يف 

معادلة  الزحف«(1). 

رابعا: القومة جهاد فعلي وزحف جهادي

يف المكتوبات التي تأخذ ببيداغوجية الخصال العشر، ككتاب »المنهاج النبوي«، وكتاب 
التنفيذي  األسلوب  هي  القومة  باعتبار  الجهاد.  خصلة  تحت  القومة  تدرج  »اإلحسان«، 
الشرعية،  التنفيذ يف مواضعها  يد  القومة قوة. والقوة وضع  النبوي، ألن  للمنهاج  التطبيقي 

بينما العنف وضعها بميزان الهوى والغضب...«(2).

وقوة  إرادة  وجود  على  تنفيذه  متوقف  المجدد،  واالجتهاد  النبوي،  المنهاج  فمشروع   
على القومة واالقتحام، أي على الجهاد الفعلي، فـ«صياغة اجتهاد متجدد تطلب أن تستنطق 
إرادة المسلمين وطلبهم وقوهتم على القومة واالقتحام ليتطابق طلبهم مع مقاصد الشريعة، 

ويستجيب لها، ويلبي نداءها ليكون جهادهم الفعلي جوابا لالجتهاد النظري«(3).

جهاد القومة هو السبيل األوحد لتحويل االجتهاد النظري إلى واقع عملي، وبدون هذا 
الجهاد يبقى االجتهاد لإلسالم »حْلمًا مادام الحكُم يف أْيٍد غيِر معرتفة بأنَّ الحكَم ليس إال 
هذا  وعلى  فيه.  األمة  علماء  من  أحد  إلشراك  مستعدة  غيِر  والقرار،  بالكلمة  وُمْستبدٍة  هلل، 
ه هو اجتهاٌد يوصُلنا إلى الحكم... فلو جمعنا من االجتهاد الفرعي  يكون أُب االجتهاد وأمُّ
أسفارا، ووضعنا لكل سؤال أجوبة على الورق، وكان الحكم يف يد غيرنا لكان ما يف أسفارنا 
ر الطريق  وأوراقنا بمثابة الهباء المنثور، والعبث المقهور. إنما أقول: إنَّ االجتهاد يف تصوُّ
إلى القومِة وما بعَدها، والجهاِد لجمع جند اهلل وتربيتهم والزحِف هبم، هما الضمان لكي 
ننتقل من األماين المعسولة، والربامج المعروضة، وعموميات التأسف على ديننا الضائع، 

وحظنا العاثر، إلى اإلنجاز الثوري والحكم الفعلي. ثورة نعني هبا قومة«(4).

يقول اإلمام:  بالتعريف،  الجهاد  الحق، هو  باطلهم وإعادة  الحكام وكنس  القومة على 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص7.
(2)  نفسه، ص16- 17.

 ،1989 ط1،  والتوزيع،  للنشر  الخطابي  دار  بيروت،  والتاريخ،  الفقه  يف  نظرات  السالم،  عبد  ياسين،    (3)
ص55.

(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009، ص214.
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»اقرأ، إن كان القرآن خارجا عن متناولك، صفحات الفساد يف أحوالنا السياسية واإلدارية، 
النذالة  وصفحات  أخالقنا،  يف  االنحطاط  وصفحات  اقتصادنا،  يف  التدهور  وصفحات 
والرذالة يف حكامنا، وصفحات الخزي والعار يف أحالفهم مع أعدائنا لتدرك أي جهاد يتعين 

لكنس الباطل وإعادة الحق. ذاك الجهاد هو القومة«(1). 

ممنهجا،  عمال  يريد  طويل،  الجهاد  ف«طريق  وأطوار،  ومراحل  طويل  جهاد  القومة 
يريد تنظيم جهود، يريد تعبئة منظمة، يريد ضبطا وانضباطا، يريد استبشارا وتبشيرا ألنفسنا 
ت مالمحه «.ف » ال نظن  ولإلنسان مهما تجهم الزمن يف وجهنا، وكَلحت طلعته، واكفَهرَّ
هي  مفقود.  إيجاد  هي  بل  موجود،  إبطال  هي  ما  الرحيل،  وانتهى  جيل  جهاد  القومة  أن 

استصالح وإصالح، ال انتقام وشفاء غليل«(2).

 القومة جهاد وأسلوب زحف متعدد األوجه والمجاالت. ف »بمنظار اإليمان يتجلى 
لنا أن القومة االقتصادية جزء ال يتجزأ من الجهاد الكلي، وركيزة من ركائزه. وأن الحاجة 
المنهاج  تطبيق  إلى  الحاجة  تنفصل عن  التخلف ال  للخروج من ربقة  إلى منهاج إسالمي 

اإلسالمي للقومة يف شموليته«(3).

 خامسا: القومة مفتاح المغاليق، فهي:

العالقات  »إعادة  ف  الطبيعي.  لموقعها  والدولة  الدعوة  بين  العالقة  إلعادة  مفتاح   -1
بين الدعوة والدولة إلى نصاهبا اإلسالمي بعد هذه القرون التي استبد فيها السلطان العاض 

والجربي على القرآن مهمة تحتاج إلى جهاد القومة«(4).
المبارك  الموعود  هذا  ف«دون  النبوة،  منهاج  علة  الثانية  الخالفة  عودة  2-مفتاح 

جهاُد القومة«(5).
نحن  ف«علينا  حكمته،  واستلهام  اهلل  شرع  وتطبيق  األخوي  العمران  بناء  3-مفتاح 
المسلمين أن نستوحي شرع اهلل، ونستلهم حكمته، ونستمطر بركته، ونشمر لجهاد العلم، 
األرض  لنعمر  البناء،  جهاد  ومع  القومة،  جهاد  بعد  والتدبير،  واإلنتاج،  والتكنولوجيا، 

(1)  ياسين، عبد السالم، رسالة القرن الملكية يف ميزان اإلسالم. ط1، 1982، ص44. 
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1996، 297/2.

(3)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، ص19.
(4)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص82.

(5)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص301.
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العمارة الصالحة«(1).
استكمال  أهمها  شروط،  مجموعة  فيه  يشرتط  الدنيا  يف  القومة  جهاد  المجاهد  أما   -4
القومة يف نفسه واألمانة على مهمته، يقول اإلمام: »المجاهد جهاد الدعوة، وزحف القومة، 
الجهاد  هذا  مهمته«(2).  على  واألمانة  دينه  يف  القوة  أسباب  استكمل  من  الدولة،  وتدبير 

بشروطه يبوء مجاهد القومة الدرجات العلى يف الجنة يوم القيامة(3).

املطلب الثاني: قومة العصيان الشامل، مفهومها وشروط تحققها

التنفيذي للمنهاج النبوي، وأهنا منهج اقتحام  سبقت اإلشارة إلى أن القومة هي الوجه 
إزالة  على  القدرة  امتالك  أي  واإلزالة،  والمنازعة  المقاومة  القومة  معاين  من  وأن  العقبة، 

الباطل وأهله، وأهنا مقدمة ضرورية لقيام دولة القرآن. 

 وهي هبذا المعنى فاصل بين عهدين، العهد القديم والنظام القديم، النظام الذي عرفه 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفه بالعض والجرب، والعهد الجديد والنظام الجديد، نظام دولة الشورى 
والعدل واإلحسان، ثم الخالفة على منهاج النبوة. وهنا يطرح السؤال األساس: كيف يتم 

هذا االنتقال؟ وبأي أسلوب؟

الفرع األول: ماهية العصيان الشامل
 نتناول يف هذا الفرع مفهوم العصيان الشامل)فقرة أولى(، والعصيان الشامل مسار أمثل 
للتغيير) فقرة ثانية(، والعصيان الشامل محجة الحبة ومسيرة قاصدة )فقرة ثالثة(، أما )الفقرة 
الرابعة( فتناولت »حاالت ال يناسبها أسلوب العصيان الشامل« بينما )الفقرة الخامسة( تم 
تخصيصها للحديث عن »ما يلزم من وجوده الوجودأو شروط ضرورية وعوامل أساسية«، 
يف حين تناولت )الفقرة السادسة( مبادئ العصيان الشامل وحدوده. ليتم االختتام بسيرورة 

ومراحل يف )قفرة سابعة وأخيرة(.

الفقرة األولى: مفهوم العصيان الشامل

ف  العصيان يف اللغة يعني االمتناع وعدم الطاعة، والشامل يعني العام. وإذا كان لنا أْن ُنَعرِّ
الحاسم  التاريخي  الحدث  أو  الفارقة  اللحظة  بأهنا  القول  فيمكن  الشامل  العصيان  قومة 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص347.
(2)  نفسه، ص370.

(3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص174.
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القصير األمد المؤدي إلى االنتقال من نظام اجتماعي إلى نظام اجتماعي آخر، وهو لحظة 
الشعب  فيها  يقوم  والتي  والمكان،  الزمان  يف  الممتدة  الشاملة  الكلية  القومة  لحظات  من 
بالزحف لتسلم مقاليد الدولة، وإرغام سلطة الحكم على ترك الحكم. ف« امتالك القدرة 
عيوب  يتجاوز  بمشروع  واإلتيان  شعبي،  بعصيان  الحكم  وأخذ  وأهله،  الباطل  إزالة  على 
القومة، وخطوة الزمة من خطواهتا،  له هو لحظة من لحظات  القائم واقرتاح بديل  النظام 
عرفه  الذي  النظام  القديم،  والنظام  القديم  العهد  عهدين«(1).  بين  تاريخية  مرحلة  فهي 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفه بالعض والجرب، والعهد الجديد والنظام الجديد، نظام دولة الشورى 

والعدل واإلحسان، ثم الخالفة على منهاج النبوة. 

الزمان  الممتدة يف  الشاملة  الكلية  القومة  المغيرة« هي لحظة من لحظات  »الفرتة   هذه 
والمكان. ومرحلة زحف لتسلم مقاليد الحكم، »ها هم أوالء أهل الدعوة خاضوا معارك 
القومة حتى نصرهم اهلل عز وجل، وتقدموا رابطة منظمة ليتسلموا مقاليد الحكم«.(2) وهي 
ٍل تاريخي كبير، واالنتقال من نظام  هبذا المعنى حدث هائل يف التاريخ يفتح الباب أمام تحوُّ
اجتماعي إلى نظام اجتماعي آخر. يبدأ بالقومة السياسية، بإسقاط وإلغائها السلطة القديمة، 
القديم  المجتمع  يلغي  تغيير  وكل  سياسي،  تغيير  هو  القديمة  السلطة  يلغي  تغيير  كل  ألن 
فهو تغيير اجتماعي. والقومة السياسية تتبعها بالضرورة قومة اجتماعية، فهي لحظة والدة 

مجتمع جديد من رحم مجتمع قديم. 

الجماعي،  عام،  يتميز بطابعه  سلمي  شعبي  احتجاجي  سلوك  هو  الشامل  فالعصيان 
يشتمل على وسائل وأساليب غير عنيفة. منها مقاطعة الشعب، يف عمومه، لكل مجاالت 
حركة  شل  بغاية  المواطنين  وخدمات  والتعاون  الطاعة  إلى  تحتاج  التي  العامة،  الحياة 

األنظمة االستبدادية الفاسدة وإسقاط سلطاهنا. 

هذا  ومفصلية.  فارقة  لحظة  الحكم،  ترك  على  الحكم  سلطة  بإرغام  الشعب  قيام  إن 
جل  وتتخلل  اإلمام،  كتابات  يف  عنها  الحديث  يكثر  الفارقة،  واللحظة  العظيم  الحدث 
تحليالته وتنظيراته واجتهاداته يف عديد القضايا التي يتناولها تحت عبارات ظرف الزمان، 
مثل قبل القومة، آن أواُن القومة، أثناء القومة، بعد القومة، غداة القومة، عند القومة وبعدها، 
قبل القومة وأثناءها وبعَدها، يف مرحلة القومة.وهي كثيرة الورود يف مكتوباته، نذكر بعض 

(1)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص292. 
(2)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص85.
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المشروع  يف  الحدث  مركزية  وعلى  الهامة،  الزمنية  الظرفية  هذه  على  تدل  التي  األمثلة 
المنهاجي وأهميته. 

- »يجب أن نعلم األمة قبل القومة أن واجب األمة... أن يعارضوا الحاكم«(1).

- »حتى إذا آن أواُن القومة وجدنا على الحق مساعدا قويا«.

القومة اإلسالمية! يمضي زمان  الفجر يوم  أنزل اهلل مع طلوع  بما  يأيت الحكم  - »ولن 
للكنس، واستصالح العناصر التائبة، ومواجهة اضطرابات ال بد منها عند كل تحول«. 

- »نسعى قبل القومة وبعدها إليقاظ الشعب وإشراكه يف أمره حتى يحيى حياة الكرامة 
والمسؤولية، وحتى يصبح رفض التعسف واالستبداد واالستكبار ملكة لديه، وحتى يصبح 
القسمة،  يف  والعدل  الحكم،  يف  الشورى  عن  انحراف  كل  ضد  الصلب  الجماعي  القيام 

والمسؤولية يف التطبيق، حركة طبيعية لدى كل وجل وامرأة«(2). 

بالرتاب،  التََّرفِيُّ من جهة، واللُُّصوُق  التبذيُر  القومة  بعد  يرثه جنُد اهلل  ما  أْثَقل  - »ومن 
والعَفن، والَمرض، من جهة أخرى«. 

- »مع الشعب المستضعف نكون، ويف سبيل اهلل نقاتل ويف سبيل المستضعفين. نقولها 
قبل القومة ونحققها أثناءها، ونطرد الكفر مع الفقر بعدها بإنصاف المظلوم وغسل أقذار 

البؤس عن األمة«(3).

- »فبعد القومة اَل مفّر من محاسبة كلِّ مجرم جبار«.

أمثال هذه العبارات يجدها القارئ كثيرة الورود يف مؤلفات اإلمام رحمه اهلل. وهنا يطرح 
السؤال األساس: كيف يتم هذا االنتقال؟ وبأي أسلوب؟ 

 الفقرة الثانية: العصيان الشامل مسار أمثل للتغيير

 هناك طريقان ممكنان لحدوث انتقال سلمي، أحدهما طريق التعددية والمنافسة السياسية 
والديمقراطية الحقيقية، متى توفرت شروطه، واعرتف للشعب بحقه يف اختيار حكامه، فقد 
يكون طريقا للتغيير التدريجي الرتاكمي. واآلخر قومة العصيان السلمي الشامل، وهو طريق 

(1)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، م. س. ص413.
(2)  نفسه، ص431. 
(3)  نفسه، ص427.
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التحول الفوري والسريع. يقول اإلمام ياسين: »أثناء القومة ننزل مع الشعب إلى الشارع، 
نقوض الباطل إن لم تفتح لنا أبواب المنافسة السياسية لنصل إلى الحكم عن طريق ممارسة 

الشعب حقه يف اختيار حكامه«(1).

يضع اإلمام عبد السالم ياسين، رحمه اهلل، أسلوب العصيان الشامل واإلضراب العام 
التي  الكيفيات  رأس  وعلى  األساليب  مقدمة  يف  العنف،  استخدام  دون  للشارع،  والنزول 
يعتربها مثلى وفضلى وأقرب إلى روح اإلسالم. يقول: »مقاومة الظلم حتى الموت واجب 
ال  الظالمين:  مقاطعة  ثم  األمة...  عامة  يف  المقاومة  روح  سريان  ثم  المجاهدة،  الطليعة 
نواكلهم وال نشارهبم وال نجالسهم. وهذه هي الصيغة الُمْثَلى للقومة. فلو قدرنا أن نتجنب 
سلطاُنها،  ويسقَط  حركتها،  تشل  حتى  ونقاطعها  الفاسدة،  األنظمة  ضد  السالح  استعمال 
وتْرُذَل كلمُتها لكان ذلك أشبَه شيء بروح اإلسالم الذي يوصي أال تسفك دماء المسلمين 
بينهم. وهذا يقتضي صربا واستشهادا وصمودا. ذلك أنَّ ُرَواَد الباطل وَسدَنَتُه لن يتعّففوا عن 

استعمال سالحهم وبطشهم الشديد«(2).

الفقرة الثالثة: العصيان الشامل محجة الحبة ومسيرة قاصدة

هذه الصيغة المثلى، صيغة المقاطعة وإيقاف الفساد بالعصيان الشامل واإلضراب العام 
والنزول للشارع، يصفها اإلمام كذلك بـ »المحجة الناصعة« و»المسيرة القاصدة«. فعندما 
تتألف الموجة العارمة يستطيع المؤمنون إيقاف الفساد بالعصيان الشامل، واإلضراب العام، 
والنزول للشارع، حتى يخزي اهلل المسرفين الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون. على 
أن القومة قد تشق وسط األحداث المتموجة طريقا إلى اإلسالم غير هذه المحجة الناصعة. 
فيربى المؤمنون على الصمود الطويل، دون رفض الفرص التاريخية والفجوات والثغرات 
يف صف المسرفين. ويرصد الصف اإلسالمي على سلوك تلك المسيرة القاصدة دون أن 

يمنعه ذلك عن النفاذ إلى الحكم من مسارب جانبية كلما كان التسرب حكمة«(3).

إن اإلمام لم يحصر أساليب التغيير يف أسلوب واحد، ألن طبيعة األحداث والمتغيرات، 
قد تفتح مسارات أخرى للتغيير لم تكن يف الحسبان. لذا يرى الدكتور محمد منار أن »خيار 

(1)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، م. س. ص313.
 ،2001 الصفاء لإلنتاج، ط1،  البيضاء، منشورات  الدار  القومة واإلصالح،  السالم، رجال  ياسين عبد    (2)

ص36.
(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص15.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 108

للجميع  تأكدت  متى  اإلسالمي  والميثاق  الشروط،  وتوفرت  المجال  فسح  متى  التعددية 
والموضوعية،  الذاتية  ومطالبه  الشرعية  شروطه  توفرت  متى  المدين  والعصيان  ضرورته، 
وغير ذلك من فرص تاريخية تسنح هبا الظروف الداخلية والدولية، كل ذلك أشكال وصور 
للقومة اإلسالمية«، ألن »القومة ال تتحدد يف شكل من األشكال، أو تنحصر يف مسار من 
المسارات، بل تتعدد أشكالها ومساراهتا، وتتداخل حيانا وتتكامل، بما يصب يف األمر العام 

الذي هو هنوض األمة«(1). 

لكن من الناحية الواقعية، وما تثبته التجارب المعاصرة، أن قومة العصيان الشامل تبقى 
الصيغة المثلى للتغيير اإلسالمي، والطريق الوحيد والمسار األساسي إلزالة الباطل وأهله، 
إذ لم تصل أي حركة إسالمية إلى الحكم بغير هذا الطريق، ومن وصل تم االنقالب عليه، 
الجزائر، فلسطين، السودان، مصرتونس، ليبيا أخيرا. »فعند ما تتألف الموجة العارمة يستطيع 
والعصيان  العام،  واإلضراب  بالمقاطعة  مطلقا،  رفضا  الجبارة  األنظمة  رفض  المؤمنون 

المبدئي، تطبيقا ألمر اهلل، وأمر رسوله، أن ال نطيع من عصى اهلل«(2).

على  المؤمنين  اإلمام  حث  للنجاح،  األضمن  المسلك  الالحبة،  المحجة  مسلك  إن 
سلوكه والتهييء له، »استعدادا ليوم نبلغ فيه أشدنا ويبلغ فشلهم غايته، فيزلزل حزب اهلل، 
من ورائه الشعب المسلم، أنظمة الجرب. ال تعوقنا صعوبة عقبات هذه المحجة عن ولوجها، 
وال تستخفنا العجلة على الصرب على طولها. وال يمنعنا هذا التهييء على المدى الطويل من 

التحرك الميداين النشيط... ولهذا الطريق ثمن«(3).

 وذكر أن هذه المحجة الالحبة هي سنة رسل اهلل عليهم الصالة والسالم. كنوح وهود 
يا قوم اعملوا على مكانتكم إين  ﴿قل  أنبياء اهلل، ليختم بقوله تعالى:  وشعيب وغيرهم من 

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار﴾(4).

الفقرة الرابعة:حاالت ال يناسبها أسلوب العصيان الشامل 

تتأتى  قد ال  القاصدة،  والمسيرة  الناصعة،  والمحجة  للقومة،  المثلى  الصيغة  لكن هذه 

(1)  د. محمد منار، القومة يف فكر عبد السالم ياسين، نشر على موقع الجماعة نت. بتاريخ 15 مارس 2010.
(2)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص292 

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص24.
(4)  األنعام: 135.
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ظروفها يف كل قطر من أقطار اإلسالم، وقد ال تكون األسلوب المناسب مع بعض األنظمة، 
كما هو الحال مع األنظمة البعثية، كسوريا مثال، لذا ال يعتربها اإلمام ياسين الطريق الوحيد 
للتغيير وإحداث االنتقال يف جميع الظروف ومع كل األنظمة. فاالستثناء من القاعدة، قاعدة 
القومة  المبدئي، يكون يف حالة عدم تأيت ظروف  المقاطعة والمقاومة الصابرة، والعصيان 

واكتمال شروط نجاحها يف قطر من أقطار اإلسالم. 

 الفقرة الخامسة: ما يلزم من وجوده الوجودأو شروط ضرورية وعوامل أساسية 
 من البديهي أن عمليات التغيير ال تتم يف المخترب وال يف عزلة، بل تتشابك فيها شروط 
بمكوناته  التاريخ  يف  وتتم  وعالمية،  محلية  وظرفية،  بنيوية  وخارجية،  داخلية  وأوضاع 

التزامنية والتعاقبية. لكن نجاح التغيير يقوم على جملة شروط نذكر أهمها: 

الشرط األول: استمطار »التوفيق اإللهي والنصر والتأييد... «. 

الشرط الثاين: اشراك الشعب يف التغيير، »فإشراك األمة يف تقويض الباطل ركن من أركان 
القومة. وإشراكها يف بناء الحق ركن ثان« ألن توظيف الغضب الجماهيري يف مراحل القومة 

األولى من أهم آليات الحركة نحو الخالفة الثانية علة منهاج النبوة.

الشرط الثالث: اختيار األقوياء األمناء وتأليفهم بتأليف اهلل وتنظيمهم وتخصيصهم بما 
تتطلبه كل مرحلة من مراحل القومة. 

الشرط الرابع: ووجود الفاعلية والجدوى والكفاءة والقدرة على التدبير والتنفيذ«(1). 
هذه الشروط عوامل أساسية لنجاح القومة وتحقيقها ألهدافها وغاياهتا.

 الفقرة السادسة: مبادئ العصيان الشامل وحدوده

لقد أكد اإلمام ياسين رحمه اهلل يف أكثر من كتاب على أن القومة اإلسالمية تعتمد أسلوب 
العصيان كحد مبدئي وتطبيقي، رائده يف ذلك مراعاة الرفق يف أسلوب التغيير، من ذلك قوله: 
» إن الرفق أصل عظيم من أصول العمل اإلسالمي. وأعطيت للدعاة حرية اختيار أسلوب 
القومة يف حدود مرسومة، حدٍّ مبدئي هو وجوب عصيان من ال يطيع اهلل من الحكام، وحدٍّ 

عملي تطبيقي يقول لك: إلى هنا يمكن أن تتصرف«(2). 

(1)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ص302.
(2)  نفسه، ص296.
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أوال. الحد المبدئي: الحد المبدئي هو أمر اهلل وأمر رسوله بعصيان الحكام الظلمة، قال 
بالبدعة، ويؤخرون  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سيلي أموركم بعدي رجال ُيطفئون السنة، ويعملون 
الصالة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول اهلل! إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم 

عبد كيف تعمل؟ ال طاعة لمن عصى اهلل«(1)! 
يعلق اإلمام على هذا الحديث قائال: »األمر بعصياهنم واضح، واالستفهام اإلنكاري يف 
هذا الحديث الشريف استغراب وتشديد. واألحاديث يف الموضوع كثيرة. ويبقى لك أنت 
أن تقدر ظروف القومة وقوة حزب اهلل وفرص العمل لتنظم العصيان واإلضراب العام حتى 

سقوط حكام الجرب العاضين المارقين. فهذا هو ما سميته الحد المبدئي«(2).
حدود  ويحدد  يعين  الذي  التطبيقي  العملي  الحد  إن  التطبيقي:  العملي  الحد  ثانيا. 
فيه  قال  الذي:  الشريف  الحديث  كذلك  فيحدده  بعدها،  وما  القومة  أثناء  ومداه  التصرف 
قاتل  ومن  جاهلية.  فميتة  فمات  الجماعة  وفارق  الطاعة  من  خرج  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
يٍَّة يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي  تحت راية ُعمِّ
يضرب َبرها وفاِجرها وال يتحاشى لمومنها وال يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه«(3). 

والعياذ  باهلل! 

الفقرة السابعة: سيرورة ومراحل 
الحياة  هناية  إلى  ممتد  زمني  خط  على  أفقيا  التغيير  يف  واالستمرارية  السيرورة  هذه   
الدنيا، ومجاليا حيث يطال حقوال عدة مرتبطة باإلنسان ومكوناته القلبية والعقلية والنفسية 
الرتبوية  والتعليمية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  وحياته  والجوارحية، 
»القومة  ف  القومة.  بمراحل  اإلمام  يسميها  تدرج،  من  ذلك  كل  يتطلب  وما  والتاريخية، 
يف  الجماهيري  الغضب  توظيف  و»إن  أجيال«(4)  مهمة  القومة  مراحل،  القومة  مجهود، 
مراحل القومة األولى من أهم آليات الحركة نحو الخالفة الثانية علة منهاج النبوة«(5)، بعد 

(1)  ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كَِتاب اْلِجَهاِد »َباب اَل َطاَعَة فِي َمْعِصَيِة اهللِ« رقم 2860، الرياض، دار التأصيل، 
ط1، 2014.

(2)  ياسين، عبد السالم ، سنة اهلل، ص296.
(3)  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب اإلمارةباب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن«، 

برقم 1848، الرياض، دار طيبة، ط1، 2006. 
(4)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص265.

(5)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص303.
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القومة واإلصالح وتوخي المصلحة، وقوة  ذلك »يقنن المجتهدون الشريعة على مراحل 
الدعم واالستجابة«(1)، مراعين »التدرج يف مراحل القومة«(2).

له  إليه اإلمام ياسين هو العصيان المدين كما نظرت  فهل العصيان الشامل الذي يدعو 
وعاشته بعض البلدان؟ أم هو شيء مختلف عنه؟ 

أبحث عن موقف  ثم  أوال(،  المدين)  العصيان  بالتعريف  أتناول  اإلشكال  لمقاربة هذا 
اإلمام منه )ثانيا(. 

 الفرع الثاين: العصيان المدين والعصيان الشامل

 أقسم هذا الفرع إلى أربع فقرات، أتناول يف األولى )تعريف العصيان المدين(، ويف الثانية 
)نماذجه التاريخية(، ويف الثالثة )مبادئه وضوابطه(، بينما أخصص الفقرة الرابعة )لموقف 

اإلمام من العصيان المدين(.

الفقرة األولى: تعريف العصيان المدين 

األمر،  ومخالفة  الطاعة،  من  الخروج  هو  اللغة  يف  العصيان  المدين؟  العصيان  هو  ما   
المدنيين.  المواطنين  عصيان  على  فيدل  المدنية  بصفة  ارتباطه  أما  االنقياد،  عن  واالمتناع 
وهو أسلوب سياسي سلمي ومقاومة غير عنيفة ضد سلطة قاهرة استبدادية أو استعمارية. 
ألن  مسلحة.  سلطة  مواجهة  يف  أعزل  لمجتمع  بالنسبة  للمقاومة  األنسب  الشكل  ويمثل 
استعمال العنف يعني مواجهتها يف الملعب الذي تملك فيه تفوقا حاسما. يف حين مواجهتها 
بالعصيان المدين، بتوقف جل المواطنين عن التعامل والتعاون مع كافة السلطات القائمة 
وأجهزهتا ومؤسساهتا ودوائرها ومسئوليها، ال يحتاج إلى مؤهالت خاصة، ويمكن للناس 

كافة المشاركة فيه بأقل قدر من المخاطرة. 

 الفقرة الثانية: نماذجه التاريخية

 من أبرز صور العصيان المدين ما شهدته الهند ضد االستعمار الربيطاين بقيادة المهاتما 
غاندي، والعصيان المدين المصري إبان ثورة 1919م ضد االستعمار الربيطاين. والعصيان 

 ،1994  ،1 البيضاء، مطبوعات األفق، ط  الدار  الديمقراطيين،  (1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء 
ص63.

(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص300.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 112

المدين السلمي الذي أهنى مظاهر الفصل العنصري بدولة جنوب أفريقيا، وما قام به مارتن 
لوثر كنغ يف الواليات المتحدة من أجل حصول الزنوج على حقوقهم المدنية، كما شهدت 

عدة دول يف المعسكر الشيوعي صورًا متنوعة لهذا العصيان. 

الفقرة الثالثة: مبادئه وضوابطه

المشاركة والتعاون، ومبدأ  المدين على مبدأين أساسين هما: مبدأ عدم  العصيان  يقوم 
السلمية والالعنف. 

1. عدم المشاركة وعدم التعاون:

إنَّ المبدأ األساس السرتاتيجية العصيان المدين هو عدم المشاركة وعدم التعاون. مبدأ 
ر المظالم يف المجتمع عائد إلى تواطؤ معظم أعضاء ذلك  يرتكز على مسلمة مفادها أن تجذُّ
على  الحكم  يجرب  التعاون  هذا  وسحب  الجائر،  الحكم  مع  وتعاوهنم  وقبولهم  المجتمع 

االنصياع إلرادة الشعب. 

البنادق  المدين، يقول: »ليست  العصيان  المسلمة شكلت جوهر فلسفة غاندي يف  هذه 
هذه  مع  اإلرادي  تعاُوننا  مسؤول  هو  ما  بقدر  عبوديتنا  عن  وحدها  مسئولة  الربيطانية 
البنادق(1)«.إذ »ال سلطة للحكومة خارج التعاون اإلرادي أو القسري للشعب...، المسألة 
تعاوننا  بعبارات أخرى، سحب  أو  بإرادتنا،  الحكومة  إرادة  تنطرح علينا هي مواجهة  التي 
دي النوايا، الضطرت الحكومُة إما إلى االنحناء  معها، ألننا لو أظهرنا أنفسنا حازمين وموحَّ
الحليف  نظر غاندي هو  والطاعة واإلذعان يف  فالتعاون  الرحيل«(2).  إلى  وإما  إرادتنا  أمام 

األمثل للحكم الذي يضطهد شعبه.

انطالًقا من هذا التحليل فإن اسرتاتيجية العصيان المدين تقوم على كسر التعاون مع الظلم 
برفض أكرب عدد ممكن من الناس التعاون مع المؤسسات والُبنى والقوانين واألنظمة التي 
تسبب الظلم وتصونه، وعلى ممارسة ضغط اجتماعيٍّ يرغم المسؤولين على الرضوخ. ألن 
»الهدف من مقاطعة المؤسسات هو »تعطيل الجهاز الحكومي وشل فاعليته حتى الحصول 

ر،  اسرتاتيجية العمل الالعنفي، ترجمة ماري طوق ومراجعة أنطوان طوق ووليد صليبي،  (1)  جان ماري مولِّ
http: //www.maaber.org  :حركة حقوق الناس، بيروت 1999. نقال عن

(2)  غاندي،  قصة تجاربي مع الحقيقة، باريس، منشورات فرنسا الجامعية، 1950، ص618. نقال عن:
http://www.maaber.org
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على الحقوق.

 ويصبح الضغط فعااًل عند ما يفقد النظام السائد السيطرة على الوضع؛ فتسقط شرعيته 
لعجزه عن إدارة الدولة وضبطها. 

 يف فرتة أولى، يمكن لعدم التعاون هذا أن يجري يف اإلطار الشرعي القانوين من خالل 
استنفاد جميع الطرق الشرعية. لكن حين تبدو هذه الوسائل غير مجدية للقضاء على الظلم 

يجب الشروع عند ذاك يف العصيان المدين«(1). 

2- مبدأ السلمية والالعنف:

يرتكز العصيان المدين على مبدأ السلمية والالعنف يف مواجهة سلطات الحكم القائم. 
بعضها  أو  ُتنفذ جميعها،  قد  وبآليات مختلفة،  المدين على عدة مستويات،  العصيان  ويتم 

حسب الظروف، منها:

الماء والكهرباء والهاتف والنظافة  الرسوم والضرائب، وفواتير  أنواع  - وقف دفع كل 
للشركات أو المؤسسات التابعة للسلطة. 

من  المالية  الودائع  وسحب  للدولة،  المستحقة  القروض  كافة  تسديد  عن  االمتناع   -
البنوك الحكومية، ووقف كل األعمال والخدمات التي يستفيد منها النظام ومن يدعمه.

بالمدارس والجامعات والمعاهد، وتوقف  التالميذ والطلبة واألساتذة  التحاق  - عدم 
موظفي الحكومة والمؤسسات العامة عن كافة األعمال.

- إغالق كل األسواق والمحالت التجارية أبواهبا باستثناء المحالت الغذائية الضرورية 
واألفران، واالمتناع عن تسوق الكماليات واالكتفاء بالمواد الغذائية الضرورية. 

- النزول إلى الشوارع.

والشركات  الوزارات  إلخ.وتطويق  الشارع...  وإغالق  المواصالت  تعطيل  تعمد   -
الهامة، والمؤسسات مما يؤدي إلى شل الحركة تماما يف المؤسسة التي يتم التجمع حولها.

ويستثنى من أعمال العصيان المدين األعمال اإلنسانية كالمشايف والعيادات والصيدليات 
ومراكز اإلطفاء. إن الممارسات السابقة يشكل ضغطا هائال اقتصاديا وسياسيا على الحكم. 

http://www.maaber.org :ر، مبادُئ العصيان المدينِّ وُأُسُسه (1)  جان ماري مولِّ
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وال يجب اإلقدام عليه إال إذا توفرت شروطه وظروفه، فالفشل يفقد الناس الثقة بأنفسهم، 
ويعطي للنظام الحاكم ذريعة معاقبة وإرهاب المنفذين األوائل ليكونوا عربة للباقين(1). 

الفقرة الرابعة: موقف اإلمام من العصيان المدين

 هل العصيان المدين أسلوب القومة اإلسالمية؟ لقد أكد اإلمام ياسين رحمه اهلل يف أكثر 
رائده  وتطبيقي  مبدئي  كحد  العصيان  أسلوب  تعتمد  اإلسالمية  القومة  أن  على  كتاب  من 
التغيير، من ذلك قوله: » إن الرفق أصل عظيم من أصول العمل  مراعاة الرفق يف أسلوب 
اإلسالمي. وأعطيت للدعاة حرية اختيار أسلوب القومة يف حدود مرسومة، حدٍّ مبدئي هو 
وجوب عصيان من ال يطيع اهلل من الحكام، وحدٍّ عملي تطبيقي يقول لك: إلى هنا يمكن 

أن تتصرف«.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  الظلمة،  الحكام  بعصيان  رسوله  وأمر  اهلل  أمر  هو  المبدئي  الحد   
عن  الصالة  ويؤخرون  بالبدعة،  ويعملون  السنة،  ُيطفئون  رجال  بعدي  أموركم  »سيلي 
أم عبد كيف  ابن  يا  تسألني  قال:  أفعل؟  أدركتهم كيف  إن  اهلل!  يا رسول  فقلت:  مواقيتها. 

تعمل؟ ال طاعة لمن عصى اهلل(2)! 
يعلق اإلمام على هذا الحديث قائال: » األمر بعصياهنم واضح، واالستفهام اإلنكاري يف 
هذا الحديث الشريف استغراب وتشديد. واألحاديث يف الموضوع كثيرة. ويبقى لك أنت 
أن تقدر ظروف القومة وقوة حزب اهلل وفرص العمل لتنظم العصيان واإلضراب العام حتى 
سقوط حكام الجرب العاضين المارقين. فهذا هو ما سميته الحد المبدئي«. فاالمتثال ألمر اهلل 
وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، يف وجوب عصيان حكام الجرب العاضين المارقين، ثم تقدير ظروف القومة 
هو  الحكام  هؤالء  سقوط  حتى  العام  واإلضراب  العصيان  نجاح  وفرص  اهلل  حزب  وقوة 
الحد المبدئي الذي ال محيد وال مساومة فيه. أما الحد العملي التطبيقي الذي يعين ويحدد 
حدود التصرف ومداه أثناء القومة وما بعدها، فيحدده كذلك الحديث الشريف الذي: قال 
فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. ومن قاتل 
يٍَّة يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي  تحت راية ُعمِّ
يضرب َبرها وفاِجرها وال يتحاشى لمؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه«(3)! 

https://ar.wikipedia.org  :(1)  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(2)  رواه ابن ماجه، مصدر سابق.

(3)  رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه. وقد سبقت اإلشارة إليه.
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العالم  شغل  الذي  غاندي  يكن  »ال  الفرس،  مربط  وهو  بالقول،  كذلك  اإلمام  يعقب 
بحكمته يف تدبير الثورة أكثر من ثالثين عاما أذكى منك! العصيان المدين طرد أعظم دولة 

يومذاك من الهند. فلنحن أولى بنبذ العنف والمسلمون خليط«(1).
ثالثين  من  أكثر  الثورة  تدبير  يف  بحكمته  العالم  الذي شغل  غاندي  يكن  »ال  جملة  إن   
بنبذ  أولى  فلنحن  الهند.  من  يومذاك  دولة  أعظم  طرد  المدين  العصيان   ! منك  أذكى  عاما 
العنف والمسلمون خليط« توحي وقد تؤكد أن اإلمام يتبنى العصيان المدين على النموذج 
الغاندي، لكن هذا اإليحاء سرعان ما يتالشى ويصبح مشوشا عند ما يعلن يف نص آخر أن 
النضال السلمي الغاندي الذي أثبت فعاليته سياسيا، ال يطابق والمبدأ السلمي اإلسالمي، 
يقول: »إن عدم استعمال العنف مبدأ ال يناقش يف الشريعة اإلسالمية، وال نخجل نحن من 
إعالنه. لكن ننبه إلى أن النضال السلمي الذي خاضه غاندي والذي أثبت فعاليته سياسيا، 
يطابقان  ال  األيمن  خده  على  صفعه  لمن  األيسر  خده  ببالهة  يدير  الذي  النصراين  وطيبة 
السابق،  مع  يتعارض  ال  آخر  مقدس  مبدأ  الرسالة  عن  فالدفاع  اإلسالمي.  السلمي  المبدأ 
بدليل الحرب التي شنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، طيلة ثالثة عشر سنة من الهياج القبلي، والتي جسدت 
الالعنف اإلسالمي. فقد خاض النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو أدار بمهارة وإتقان خمسين مواجهة، منحنا من 

خاللها المثال على المدافعة الصلبة لكل اعتداء، دون ضراوة وال إفراط«(2). 
 ال يكن غاندي أذكى منك، وال يكن غاندي قدوة لك، هذا ما تستنتجه من موقف اإلمام 

ياسين من العصيان المدين الغاندي وأضرابه، ما يتخذ قدوة هو سيرة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
بالقيام  اآلفاقي  وإخالصا، وشرطها  لغيره صدقا  بالقيام هلل ال  األنفسي  بشرطها  القومة 
بالقسط لن تكون على منهاج النبوة، ولن تؤدي إلى قيام الخالفة على منهاج النبوة، إال إذا 

كانت على منهاج النبوة.
تتخذ  أن  هنا وهناك يصح  اإلسالميين  األمم وال محاوالت  غاندي وال حكمة  »ال  فـ   
قدوة. المنهاج الحق هو منهاج النبوة، والخالفة الموعودة الثانية هي الخالفة على منهاج 
وصدرها  وردها  يف  أيضا  منهاجية  الخالفة  تلك  إلى  المؤدية  القومة  تكن  لم  فإن  النبوة. 

وظاهرها وباطنها ومراحلها وكلها وجزئها فرتبصوا حتى يأيت اهلل بأمره(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل. ص296.
ترجمة   ،2000 األولى،  الطبعة  الهالل،  مطبوعات  وجدة،  والحداثة،  اإلسالم  السالم،  عبد  ياسين،    (2)

مجموعة من األساتذة، ص231- 232. 
(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص298.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 116

خاتمة

الورود،  كثير  مصطلحا  كونه  والحديث،  القرآن  يف  القومة  مصطلح  يميز  ما  أهم  إن 
متعدد األبعاد ويتبوأ موقعا بين المفاهيم الدالة على تجليات البعد العقدي لإلسالم والبعد 

التكليفي العملي )القيام بالقسط والشهادة به(. 

 ونظرا لجدة البحث يف موضوع القومة فإن البحث تتبع دالالت المفهوم يف اللغة، ويف 
نصوص القرآن والحديث، كأصول نظرية. وقد تضمنت نصوص المصطلح قضايا أساسية 
وإقامة  اإلحسان،  وقضية  والعدل،  القسط  وقضية  الدعوة،  كقضية  دوما،  بالقومة  ارتبطت 

الدين، وإقامة الوحدة، وغيرها من القضايا.

مشروع  يف  القومة  مركزية  مسألة  على  الرتكيز  تم  فقد  العملية  التطبيقية  الناحية  من  أما 
القومة هي منهج  المجدد، وأن  المركزية يف مكتوبات اإلمام  النبوي، وتبيان هذه  المنهاج 
اقتحام العقبة، وأن القومة هي الجهاد الفعلي، أي أهنا الوجه العملي التطبيقي للمنهاج النبوي.

ويف هذا الصدد تمت دراسة قومة العصيان الشامل والمقاطعة العامة كأسلوب سلمي 
يف التغيير السياسي واالجتماعي، مفهوما وحدودا، ومدى التقائها واختالفها مع العصيان 
واالختيار  المدين،  العصيان  من  اإلمام  موقف  وتتبعنا  البلدان،  بعض  عرفته  الذي  المدين 

الذي يراه األنسب واألجدى لقومة التحول التاريخي الكبير.

أن  البحث، مفاده  لهذا  بمثابة خالصة  يعد  للقومة  تقديم تعريف  إلى   لنصل يف االخير 
المجاالت  النبوي يف كل  المنهاج  التدبيري لمشروع  التنفيذي  التطبيقي  الوجه  القومة هي 

ويف كل المراحل ويف كل المواقع وفق ضوابط الشرع وحدوده.

يف الختام نطرح بعض األسئلة الهامة التي تحتاج إلى دراسة وتدقيق وتحقيق، نلتمس 
من المؤتمر أن يجعلها موضوع بحوث ودراسات، مثل: ما مفهوم السلمية اإلسالمي؟ وما 

مفهوم القوة؟ ما مفهوم العنف والالعنف؟ ما مفهوم الرفق وما حدوده؟

 وصلى اهلل على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه.
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مقدمة

كل  إحداث  إليها  يرتد  التي  والمعالم  والمرجعيات  المبادئ  على  التغيير  مفهوم  يحيل 
تحول نفسي ومجتمعي، يصيب ذوات األفراد أنفسهم يف مجتمع معين، والواقع االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي الذي يعيشونه، بما يف هذا الواقع من قوانين وقيم وأشياء، أي أن 
بوصفها  الوقت،  نفس  يف  والمجتمع  وبالجماعة  الفرد  باإلنسان  ترتبط  التغيير  عمليات 
عناصر متداخلة ومتضمنة يف بعضها البعض، كما تنسحب بالتبع على األساليب والغايات 
ونظم القيم. وتتصل بآمال الناس يف عالقتها المتوترة مع حقائق الواقع الذي يعيشونه بكل 
االنتخابية  الحمالت  يف  المتداولة  الصور  تلك  على  التغيير  مفهوم  يقتصر  وال  مخاضاته. 
الموسمية التي ترفع شعار التغيير  يف برامجها بغية الظفر بالمناصب والمكاسب، والتي قد 

ُتحدث إصالحا جزئيا غير أنه ال يالمس جوهر الذوات وجذور األشياء. 

التغيير وموضوعه، غير أهنا ال تنطلق من نفس  هتتم كثير من الكتابات الفكرية بمفهوم 
التي  المعاصرة  اإلسالمية  الكتابات  هي  وقليلة  المنطق.  بنفس  الواقع  تحلل  وال  المنطلق 
حاال  الجدوى  ذات  العملية  الحلول  اقرتحت  وبالتالي  عميقة،  رؤية شمولية  عن  صدرت 
ومآال. هذا التصور الشامل واألصيل لمفهوم التغيير نعثر عليه بقوة وعمق عند قلة قليلة من 
النورسي )تركيا(  القرنين األخيرين، نذكر منهم  كل من اإلمام سعيد  علماء المسلمين يف 
نظرية  إنشاء  يف  بالتفرد  منهما  واحد  كل  ُوفِّق  إذ  )المغرب(.  ياسين  السالم  عبد  واإلمام 
إسالمية متكاملة يف التغيير، أثرت تأثيرا بليغا يف أجيال المسلمين، تجاوزت تلك التصورات 
التقليدية الموروثة والقاصرة عن إحداث األثر اإليجابي يف تفكير وحياة المسلمين لما تداعى 
ت التصورات المقابلة لها والمنهزمة على ضفاف االستتباع  األكلة إلى قصعتهم، كما تحدَّ
والمحاكاة للغرب. يمكن استجالء معالم هذا التفرد من كتابات الرجلين الغزيرة والدقيقة 
)مع حفظ االختالف بين الَعلمين(. فما طبيعة التغيير الذي يقصداه؟ وما موضوعه؟ وما هي 
مقاصده؟ وما هي مقومات االنتقال باألمة المسلمة من وضع الِفتنة والُفرقة إلى وضع الُقوة 

والتَّمكين؟ أين يتشابه التصوران وأين يختلفا؟
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الفصل األول:
تعريف مختصر باإلمامين الَعلمين النور�سي وياسين

أوال: تعريف مختصر باإلمام سعيد النور�سي

ولد سعيد ميرزا النورسي )1873 - 1960م(، يف قرية ُنورس شرق األناضول، من والده 
الفالح الصويف ميزرا، الذي ينتهي نسبه إلى آل البيت رضي اهلل عنهم، تلقى يف صغره تربية 
إيمانية وأخالقية محافظة من والديه، وأقبل على تعلم العلوم المختلفة، وتأثر كثيرا فيما بعد 
القادر الجيالين رحمه اهلل الذي يعتربه أستاذه األول، وخاصة يف كتابه »فتوح  بالشيخ عبد 
الغيب« الذي صاحبه وقتا طويال، إذ كان يشعر وكأنه يخاطبه هو بالذات، فيحطم غروره 
خالل  من  السرهندي  الفاروقي  أحمد  للشيخ  تتلمذ  كما  العميقة.  نفسه  جراحات  ويعالج 
كتابه »مكتوبات« الذي أحس به هو اآلخر وكأنه يناديه باسمه، ويجيب عن أسئلته، موصيا 
إياه بتوحيد الِقبلة، ويقصد به ضرورة اتباع ُمربي ُمرشد واحد وعدم االلتفات لغيره، وبعده 
يختلي النورسي يف فرتة الحقة بالقرآن الكريم بوصفه »منبع الجداول كلها... وشمس هذه 

الكواكب السيارة«(1) ُبغية الغوص يف أعماقه والتقاط جواهره ودرره(2).

إسهاماته  خالل  من  ومكانه  زمانه  يف  متفردا  إبداعا  النورسي  أبدع  وبالقرآن  القرآن  من 
الفريد  السفر  رافعا، أهمه ذلك  نافعا  تراثا  ترك  المعاصر، وقد  الفكر اإلسالمي  النوعية يف 
جريئا«(3)،  روحانيا  »غذاء  عدها  أجزاء  تسعة  يف  تالميذه  على  أمالها  التي  النور«  »رسائل 
تنبيهات  طياهتا  بين  تحمل  وتفسره،(5)  القرآن  على  تحافظ  ووسيلة  قرآنية«(4)،  و»ُمعجزة 
وإخطارات(6) يف ظالل مقاصد القرآن الكريم األربعة )التوحيد والنبوة والحشر والعدالة(،  

(1)  النورسي، سعيد، سيرة ذاتية، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر للنشر، ط4،2004م، 
ص 161.

(2)  نفسه.
(3)  النورسي، سعيد، المثنوي العربي النوري، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، إسطنبول، دار سوزلر، ط1، 

1994، ص70.
دار سوزلر ، ط4،  القاهرة،  الصالحي،  بارال، ترجمة إحسان قاسم  المالحق، ملحق  النورسي، سعيد،    (4)

2004، ص 83.
(5)  النورسي، سعيد، المالحق، ملحق قسطموين، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر، ط4، 

2004، ص 100.
(6)  نفسه، ص 202.
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لتشكل -يف نظره- ضياًء معنويًا(1) مقتبسا من نور مسلك الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم. 

لرسالته،  وفيًا  بقي  ذلك  ومع  والتكذيب  والتعذيب  والتسميم  والنفي  لألْسر  تعرض 
نداء  ويسمعوا  ليستيقظوا  وحكمة  بلطف  قومه  وداعيا  ربه،  مناجيا  لمشروعه،  مستأنفا 
بيقين وعزم وتوكل  النورسي صحوة اإليمان  اإلسالم ويتحققوا من حقائق اإليمان. وقاد 
يف تركيا ويف لحظة خاصة وخطيرة من تاريخها، لم يلتفت للمحن المتتالية التي اعرتضته، 
بحٍر  يف  بإيقان  اإليمان  سفينة  ركب  المواجهة.  عليه  فرضت  التي  المعارك  يف  ينهزم  ولم 
اف القرآن يعاين به الحقائق ويمحص به األفكار، ويصنع من درره  متالطم، يحمل معه كشَّ
األدلة، حيث القرآن شمس للعالم إلى حين انتهائه، تضيئه وال يخبو نورها، بعظمته البالغية 
واإلعجازية، إنه »خطاب ودواء« لجميع الناس يف مختلف مستوياهتم وحيثياهتم وقدراهتم 
الذهنية والمعرفية وانتماءاهتم المذهبية، ويف ذلك يقول: »ألُبرهننَّ للعالم أجمع، بأن القرآن 

العظيم شمس معنوية ال يخبو سناها وال يمكن إطفاء نورها«(2).
كان يجمع بين اللين والشجاعة، وبين الرفق والقوة يف الصدع بالحق، فقد حدث أن دعا 
مرة على المدعي العام الذي أساء لإلسالم والمسلمين، لكنه لما رأى بنته الصغيرة متعلقة 
يف  زهد  الحميد   عبد  السلطان  قابل  أن  وقع  كما  عنه.  وصفح  عليه  الدعاء  عن  أمسك  به 
أعطياته التي يحن إليها ُطالب الدنيا، واحتفظ بطلب واحد هو فتح مدارس عصرية تجمع 
التي ُتدرس العلوم اإلسالمية، وقابل  التقليدية  بين تعلُّم العلوم الكونية الحديثة والمعرفة 
مبعوثين من كمال أتاتورك ولم يعط الدنية يف موقفه. كما انتبه إلى ضرورة ربط المسؤولية 
السياسية بالمحاسبة يف السلطة مما أغضب حاشية السلطان فزجوا به إلى طبيب األمراض 
العقلية لعله ُيوقِّع على جنونه، إال أن الطبيب أثبت عكس ما يتمنون قائال: »لو كانت هناك 
ذرة واحدة من الجنون عند النورسي، فمعنى ذلك أنه ال يوجد على وجه األرض كلها عاقل 
واحد«(3)، وتفرغ فيما بعد لخدمة اإليمان مبتعدا عن االشتغال باألمور السياسة وما تجره 
من متاعب ومصاعب يراها قد تعيق مهمته الكربى: الخدمة اإليمانية. بقي على حاله مختفيا 
عن األنظار إلى تويف رحمه اهلل، وُدفن ثم ُنبش قربه بعد أربعة أشهر من وفاته وُنقل رفاته 

بالطائرة إلى مكان مجهوٍل إلى اآلن.

(1)  النورسي، سعيد، المالحق، ملحق قسطموين، ص 205.
دار  استنبول،   وآثاره،  حياته  عن  عامة  نظرة  النورسي؛  سعيد  الزمان  بديع  قاسم،  إحسان  الصالحي،    (2)

سوزلر، ط 2، 1987، ص25 .
(3)  نفسه، ص 28.
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ثانيا: تعريف مختصر باإلمام عبد السالم ياسين

ُولد اإلمام عبد السالم ياسين)2012-1928( بمراكش، وهو ينتمي إلى أسرة آيت هبي 
الشهيرة يف الجنوب المغربي، وهم أشراف أدارسة أصلهم من ناحية بلدة »أولوز«(1) التي 
تبعد عن مراكش بـ200 كلم جنوبا، جمع القرآن الكريم وعلومه يف صغره على يد علماء 
بعصامية  والفلسفات  واللغات  العلمي  التحصيل  على  أقبل  ثم  العالمة،  سوس  من  أكابر 
نادرة، وخرب التعليم واإلدارة والتكوين والتخطيط والتفتيش الرتبوي، ثم أجمل اهلل له الخير 
بصحبة الصالحين والعلماء الربانيين، حتى فتح اهلل له من خزائنه وأسبغ عليه من فواضل 
به، مجتهدا  به وإماما يهتدى  ُيقتدى  العطاء من جميل كرمه. فصار قدوة  له  نعمه، وأجزل 
ومجددا يجمع أطراف الدين فهما وعمال، تربية وجهادا، عدال وإحسانا. وهو يبكي على 
نفسه ويناجي حبيبه ويستخير ربه. فكتب اهلل له الَقبول يف األرض داخل المغرب وخارجه، 
وأهنضه للعمل الدعوي الجامع ُمْقباِلً غير ُمْدبٍِر، ُمعلنا غير ُمِسر، قاصدًا غير مرتدد. وصدع 
بموقفه الشرعي يف وجه السلطان الجائر دون أن يتزعزع عنه قيد أنملة، وتحمل االعتقال 
الثاين عام  الملك الحسن  والسجن والحصار واالضطهاد منذ أن كتب رسالة نصيحة إلى 
1974 عنوهنا بـ«اإلسالم أو الطوفان« وُأدخل على إثرها مستشفى المجانين، ومن داخل 
وُحب  تعالى  اهلل  ُحب  على  والمؤمنات  المؤمنين  من  جيال  ربَّى  المتتالية  االبتالءات  هذه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُحب آله وصحبه وإخوانه وحزبه، وعلى الجمع بين طلب الزلفى عند اهلل 
لتبني كياهنا وتجدد خيريتها، وتؤدي األمانة، وتبلغ الرسالة  وتغيير ما باألمة من انحراف، 

إلى العالمين(2).

ومما تميز به اإلمام ياسين هو تأييد اهلل له باإلرادة الجهادية، فلم يقف عند اللَّوم والقعود 
كما فعل الكثير من المفكرين والعلماء، وإنما قام هلل شاهدا بالقسط، ناصحا أمينا، مقرتحا 
ومتخلصا  والمستقيل،  والسطحي  التجزيئي  الفكر  عوائق  متجاوزا  اعوجاج،  بال  للمنهاج 
نابذا للعنف والسرية والتبعية. مكتشفا  التقليدية والتبسيطية واالنتظارية،  من آفات العقلية 
والنسيان  العبث  من  اإلنسان  تنتشل  التي  اإلحسانية  اإليمانية  الرتبية  يف  النبوي  للمنهاج 
والجهل لتضعه على جادة الصراط المستقيم، صراط السلسلة النورانية من نبيئين وصديقين 

وشهداء وصالحين. 

(1)  قرية تنتمي إلى إقليم تارودانت يف جنوب المغرب، تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 200 كلم.
.yassine.net (2)  من سيرة اإلمام عبد السالم ياسين يف موقع
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ومثلها  مرئية  الدروس  مئات  وألقى  الكتب  عشرات  اهلل  رحمه  ياسين  اإلمام  كتب 
الفرد يف وجوده ومعرفته  اإلنسان  ُتِهم  التي  الكربى  القضايا  فيها مختلف  مسموعة، عالج 
وقيمه ومصيره، وُتِهمُّ األمة المسلمة يف حاضرها ومستقبلها، يف تغيير ما هبا وإعادة بناء ما 
اهندم منها، وُتهمُّ اإلنسانية يف معاناهتا واهتماماهتا ومستقبلها. ونظر إلى الواقع ومخاضاته 
المسلمين نظرة  تاريخ  البشري ومنه  التاريخ  إلى  نظر  نظرة مقاصدية مستقبلية خبيرة، كما 
نقدية تجديدية، تعيد تركيب عناصره، وفق نظرية منهاجية متكاملة، تكشف األدواء وتبين 

األسباب وتعالج الفتن برحمة وحكمة ورؤية مستقبلية. 

وحاضر،  وحاور  وراسل  وتذاكر  ر  وذكَّ وخطب  كتب  شعرا،  ووعظ  نثرا  اإلمام  وعَظ 
العربية واإلنجليزية والرتكية والفرنسية واأللمانية  وترجمت مؤلفاته إلى لغات كثيرة منها 
بعضها  وُيدرس  وغيرها،  واألكرانية  والروسية  والفارسية  واألردية  واإليطالية  واإلسبانية 
ف اإلنسان بربِّه الخالق الواهب المتفضل باإلنعام  بجامعات عديدة يف العالم. كل ذلك لُيعرِّ
التي ال تحصى، وُيذكره بحقيقة وجوده، ويوقظه لمعرفة خالقه والتزلف إليه والشوق إلى 
لقائه، ويدعوه ليشمر على ساعد الجد يف سلوكه الفردي ويف خالص ُأمته الجماعي، ويرسم 
أمامه خطا تصاعديا ينتهي إلى عزة األمة واستخالفها يف الدنيا، والفوز برضى اهلل ورضوانه 

يف اآلخرة.

رجل ال يريد بعلمه وجهاده دنيا يصيبها أو جاها يصبو إليه أو ماال يحصل عليه، وإنما 
سعادته أن يتقبل اهلل منه داللته عليه، فيكون كما قال رحمه اهلل: »وأنا أسعد الناس إن كان 
لشهاديت سامعون واعون هبوا من سبات الغفلة لصرختي هذه الهادئة، وتيقظوا يقظة القلب، 
وتجافوا عن الحياة الدنيا، وفزعوا إلى من يدلهم على اهلل حتى يعرفوا اهلل. أنا أسعد الناس 
إذًا إن حصل يف ميزان حسنايت أفواج من المحسنين كنُت لهم صوتا يقول: من هنا الطريق، 

من هنا البداية«(1)، لعتق الرقاب من الغفلة وفّكها من الظُّلم.

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1998م، 23/1.
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الفصل الثاني: مفهوم التغيير بين اإلمام النور�سي واإلمام ياسين

أوال: مفهوم التغيير عند اإلمام سعيد النور�سي

جميع  على  المرتدي  األمة  وضع  إلى  ياسين-  األستاذ  -كما  النورسي  اإلمام  انتبه 
ونعتها  عليها  الغازية  القوى  وتكالب  العثمانية  الدولة  تقهقر  مع  وخاصة  المستويات، 
ل  بـ»الرجل المريض«، قبل االنقضاض عليها وتحويلها إلى دولة علمانية تعادي الدين وُتنكِّ
بالمسلمين. فتساءل كغيره من علماء األمة المصلحين عن الفارق بين وضعين متضادين، 
والمغلوبة،  المتخلفة  المسلمة  األمة  ووضع  والغالب،  المتفوق  الغربي  النموذج  وضع 
ليبحث بعمق عن جذور المشكالت التي يعاين منها المسلمون والتي أقعدهتم عن النهوض 
إيجاد  وبالتالي  والتقنية،  والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والفكرية  الدينية  بأوضاعهم 
اإلمكانات الذاتية للخروج من األزمة وحل تلك المشكالت، أي استقصاء إمكانات التغيير 

يف األمة. 

يف الخطبة الشامية المشهورة التي ألقاها بالمسجد األموي بدمشق عام 1911م، عزى 
أسباب األزمة التي يعيشها المسلمون إلى العوامل اآلتية:

1 ـ اليأس الذي بلغ بالمسلمين مبلغه.

2  . فساد األخالق وفقدان الصدق يف الحياة االجتماعية والسياسية.

3 . انتشار العداوة والبغضاء بين صفوف المسلمين.

4 ـ فقدان روابط المحبة والتعاون والتكافل بين المسلمين.

5 ـ االستبداد المنتشر انتشار األمراض السارية.

6 ـ تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة.

باستثناء العامل الخامس وهو »االستبداد« الذي يصح تصنيفه عامال سياسيا منتشرا انتشار 
األمراض يف األمة، تتصل العوامل الخمسة األخرى بالجانب الرتبوي األخالقي )اليأس، 
فساد األخالق، غياب قيم الصدق والمحبة والتعاون والتكافل...(، مما يفيد مركزية الرتبية 
واألخالق يف التغيير عند النورسي، وبنسبة قليلة يحضر عامل الحكم. أي التغيير السياسي، 
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السياسة  يف  الحرية  ويضمن  الدكتاتورية،  يرفض  اإلسالم  دين  أن  1909م  سنة  أعلن  وقد 
والحكم. والمطلع على جميع مؤلفات النورسي يدرك أهنا تقدم نظرة إيمانية قرآنية ُسننية 
لإلقالع من هذا الوضع المرتدي الذي بيَّن عناصره يف هذه الخطبة، وتعطي لإلنسان الروح 
والمعنى والدليل يف معرفة الحق والحقيقة وخدمة اإلسالم والمسلمين، والرد على شبهات 
اإللحاد والملحدين، ودحض افرتاءات المغرضين على الدين، إذ أبرز النورسي رحمه اهلل 
نور القرآن ساطعا يف اآلفاق وصالحا لهداية اإلنسان وداللته على توحيد الِقبلة يف كل زمان. 

يعيشها  التي  األزمة  طبيعة  تحديده  من  إذن  النورسي  اإلمام  عند  التغيير  مفهوم  يتحدد 
المسلم المعاصر، نتيجة تأثره بمرض اإلنسانية المتمثل يف »األنانية وحب النفس واشتهاء 
قضاء حياة جميلة يف ظل مباهج وزخارف المدنية الجذابة وأمثالها من األمراض المزمنة«(1)، 
حياة االنحالل الالهية الغافلة التي يعيشها المنقطعون عن ربِّهم، بمقتضى ما يسميه اإلمام 
عبد السالم بـقيم »الـُمَسلَّمة الدوابية«(2) التي ال ترى يف اإلنسان سوى قردا تطور من ساللة 
قبل  أساسًا  النفسي  الوضع  يعالج  فكري،  وجداين  تربوي  تغيير  إذن  فهو  القردة.  إخوانه 

معالجة باقي األوضاع التابعة له والناتجة عنه.

واقع  يف  واستبصارا  الكريم  القرآن  من  استمدادا  النور«  »رسائل  كتب  اإلطار  هذا  ويف 
اهلل وسنة  كتاب  أوتيه يف  رباين  فهم رجٍل  الرسائل عن  تلك  فعبًّرت  والعالمين،  المسلمين 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، »خرجت من القرآن«(3) الذي أمدها بالنورانية التي تسري هبا يف قلوب الناس 
ـ  ـ التي هي بمثابة الغذاء والطعام  النور  وعقولهم وسلوكهم يف الحياة، »إن حقائق رسائل 
تأخذ حصصها من العقل ومن القلب ومن الروح ومن النفس ومن الحس«(4)، فهي كلمات 
ومعاين ولمعات »ترشحت من ُزالل القرآن«(5) فتشكلت ضياء معنويا ينير طريق التائهين، 
التغيير من وضع  لتحدث  النورسي  نظر  كافية يف  المتشككين.  يقنع عقول  وبرهانا ساطعا 
اإلعراض عن الحق إلى وضع اإلقبال عليه، من حالة اإللحاد والكفر والزندقة إلى حالة 

اإلسالم واإليمان. 

(1)  النورسي، سعيد، سيرة ذاتية، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر، ط4، 2004م ص473.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، وجدة، مطبوعات الهالل، ط1، 2000م، ص 158.

(3)  النورسي، سعيد، المكتوبات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، إسطنبول، دار سوزلر، 1992م، ص 479.
(4)  النورسي، سعيد، المالحق، ملحق أميرداغ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر ، ط4، 

2004، ص 64.
(5)  النورسي، سعيد، المكتوبات، مرجع سابق، ص 476.
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اختلى الرجل بالوحي المنزل وهو الخبير بما يجري من تغييٍر سيٍئ يف خبايا السياسيين 
والمثقفين الملحدين وما يخططون له، فأقسم باهلل أن يصحب القرآن يف إحداث تغييٍر مضاد 
يدحض مزاعم دعاة اإللحاد والكفر والنفاق، ويقطع آثار الثقافة الغربية أو التغريب يف الثقافة 
الصناعية  الغرب  إنجازات  من  االستفادة  ورفض  الذات  على  االنغالق  دون  اإلسالمية، 
األفغاين  الدين  جمال  مثل  كبار  علماء  موقف  مع  منسجما  واإلدارية،  والتقنية  والعسكرية 
وحسن البنا وأبو األعلى المودودي وعبد السالم ياسين وغيرهم، الذين نظروا إلى العلوم 
يف تكاملها ال يف تنافرها، ويف تلمذهتا للوحي ال يف انفصالها عنه أو استعالئها عليه، معتربا 
الكون سبحانه،  معرفة خالق  منه، هي:  والغاية  الدنيا  هذه  إلى  اإلنسان  أن »حكمة مجيء 
بعبادته، كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته، هي: معرفة اهلل واإليمان  به والقيام  واإليمان 
العلوم  القلب هو  يقول: »ضياء  إذ  والتوافق،  التكامل واالمتزاج  نتاج  الحقيقة  به«(1)، وأن 
تتولد  وبافرتاقهما  الحقيقة،  تتجلى  وبامتزاجهما  المدنية،  الفنون  هو  العقل  ونور  الدينية 
الدينية  المعرفة  تكفي  ال  حيث  ذلك«(2)،  يف  الذميم  والتعصب  هذا،  يف  والشبهات  الحيل 
التقليدية لمواجهة الغزو الفكري الملحد والمنافق، وال استيعاب حقائق العلوم الحديثة، 
الذي يستدعي  الدين. األمر  للتقليد أو االنسالخ عن  التعصب  إما يف  المسلمين  مما يوقع 

تجديد وتمتين الصلة بالقرآن الكريم. 

من ثمة جعل النورسي من تثبيت اإليمان يف القلوب القضية المركزية يف نظريته يف التغيير،  
فعليه مدار كل تحول يرجى للمجتمع كي يعيد عزته التي ُسرقت منه بربيق الحضارة الغربية، 
وال يمكن أن نعوض اإليمان بالعلم أو بالسالح أو بالثقافة، وإنما اإليمان السامي الواسع 
هو الذي ينبغي أن يسري يف األمة جيال بعد جيل، فيبني صرح اإلنسان بحصن القرآن الذي 
هو »عين الحق ومجمع الحقائق«. يقول: »لقد تساءلتم هل أنا ممن يشتغل بالطرق الصوفية 
وإنني أقول لكم: إن عصرنا هذا هو عصر حفظ اإليمان ال حفظ الطريقة، وإن كثيرين هم 
أولئك الذين يدخلون الجنة بغير طريقة ولكن أحدًا ال يدخل الجنة بغير إيمان«(3). وكأنه 
يستنهض الجميع إلى عدم االنغالق على الطرائق الصوفية واألحزاب السياسية مع الغفلة 

عن أم القضايا: اإليمان وما يقتضيه من يقين ومعرفة وخربة وخدمة.

(1)  النورسي، سعيد، الشعاعات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر، إستانبول، ط1، 1993، 
ص: 135.

(2)   النورسي، سعيد، المثنوي، مرجع سابق، ص 14.
(3)  النورسي، سعيد، السيرة الذاتية، مرجع سابق، ص 143.
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لذلك ركز النورسي جهوده على »خدمة اإليمان« يف األمة واعتربها هي األسلوب الوحيد 
إلحياء اإلنسان المعاصر وإمداده بنور القرآن الخالد، وتذكيره بنبل الرسالة الخاتمة، وعدم 
االنغالق على الذات مهما ادعت لنفسها من طهرانية انعزالية يف أنانية إيمانية ال توصل الخير 
إلى الغير، وال تحمل همَّ المحتاجين لإليمان القوي واليقين الجازم، ممن ُطمست فطرهتم 
أو أصاهبا العمى أو نالهم ُمصاب اإللحاد، وإن كانت هذه الخدمة ال تتسع لجميع مجاالت 
السعي والتأثير البشري يف الحياة. يقول النورسي: »لقد اذهلتني هذه األحاسيس الداخلية 
التي  المقامات  اكتساب  يف  الحق  له  فرد  كل  أن  نرى  فبينما  اإللهامية،  والخواطر  العميقة 
يعشقها، ويف نيل السعادة األخروية عن طريق األعمال الصالحة، هذا زيادة على أنه ال ينتج 
أي ضرر ألي أحد، ومع هذا فقد رأيت أنني ُامنع - روحيًا وقلبيًا - من هذه األحوال ومن 
سلوك هذا الطريق. وُجعل نصب عيني أن علّي أال أهتم - بجانب الفوز بالرضى اإللهي 
- إال بواجب خدمة اإليمان«(1). وكأن يف هذا اإلقرار واالستثناء ابتعادا مقصودا عن مشقة 

معالجة قضايا الشأن العام بكل تفاصيله وتكاليفه.

ُيعلل االقتصار على خدمة اإليمان بحجة أن »الزمن الحالي يحتاج الى إعطاء نوع من 
الدرس القرآين الذي ال يكون يف خدمة أي غرض آخر للذين لم يتوصلوا بفطرة العبودية 
الموجودة يف أنفسهم إلى الحقائق االيمانية التي هي فوق كل شيء، وإلى الذين هم بحاجة 
دنيا  مثل  يف  االيمان  إنقاذ  يستطيع  بحيث  مؤثر،  بأسلوب  وذلك  الحقائق  هذه  فهم  إلى 
االضطراب هذه التي اختلطت فيها األمور، ويستطيع إقناع حتى المعاندين وبعث الطمأنينة 
يف نفوسهم، وبذلك يستطيع قصم ظهر الكفر المطلق والضالل المتمرد والمعاند وبذلك 
يهب القناعة الكاملة للجميع.«(2) تلك إذن هي اسرتاتيجية النورسي البعيدة المدى، والتي 
ُتهمش القضايا الجزئية واللحظية لتنصرف إلى القضية المركزية والمتعلقة بذات اإلنسان 
الذي يقود التغيير يف عالمه الداخلي قبل أن يستوي قدوة يف عالم غيره، ألنه لو تجسد اإلسالم 

يف المسلمين حقا وحقيقة، إيمانا وقرآنا، لدخل األجانب إلى اإلسالم فرادا وزرافات.

(1)  النورسي، سعيد، اللمعات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، إسطنبول، مطبعة سوزلر، ط1، 1993، ص 
.370-369

(2)  نفسه.
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ثانيا: مفهوم التغيير عند اإلمام ياسين

المطلع على الميراث الفكري والعلمي لإلمام عبد السالم ياسين ينتبه إلى أن التغيير الذي 
يقصده ليس هو نفسه ما يقصده غالبية رجال الفكر السياسي المعاصر، والذي ُيختزل كما يف 
بعض المعاجم يف إبدال أشخاٍص بأشخاص، أو تعويض برنامج انتخابي بربنامج مخالف، 
ويف أحسن األحوال المرور من نظاٍم سياسي ما إلى نظام سياسي آخر. وإنما التغيير عملية 
تحولٍّ مجتمعيٍّ شامل، ترتبط باإلنسان الفرد وبالجماعة واألمة، كما تنسحب بالتبع على 
األساليب ونظم القيم. وهي تتصل بآمال الناس وآالم الواقع الذي يعيشونه، أو هو بعبارة 
مختصرة تغيير شامل يعالج »النفوس واألوضاع«، ويريد انتقاال متدرجا بعيد المدى، من 

أجل تحقيق ممكٍن من الممكنات، هو يف نظر هذا الرجل حقيقة من الحقائق المستقبلية. 

تنطلق نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام ياسين من حقيقة مفادها أن رسالة اإلسالم جاءت 
منهاجًا كامالً يف إحداث تغيير متكامل األركان، يستهدف اإلنسان أوال ومنه إلى المجتمع 
الروحية والسلوكية والسياسية للفرد  المنطلق أعد برنامجا عمليا للرتبية  والعالم. من هذا 
والجماعة من أجل إقامة الدين. جاء يف كتاب المنهاج النبوي: »اقتحام العقبة بالنسبة للفرد 
المؤمن جهاد لنفسه كي تستقيم على طاعة اهلل، وجهاد مع المؤمنين المتواصين الصابرين 
المرتاحمين إلقامة دين اهلل يف األرض. وبالنسبة لجند اهلل المنظمين فإن اقتحام العقبة جهاد 
على  الخليفية  اإلسالم  دولة  تقوم  حتى  وسياسي  وقتالي  ومالي  وميداين  وتنظيمي  تربوي 

منهاج النبوة«(1).

التغيير المجتمعي الحقيقي يف نظر اإلمام ياسين ال تمليه النُّخب المعزولة عن الشعب، 
عملية  هو  وإنما  فوق«(2)،  من  يـُملى  ال  فـ«التغيير  االنقالب،  مع  المخاتلة  القوميات  وال 
نن  تحويلية متصلة بذات الفرد وسعي الجماعة، وبالواقع المعيش على األرض، وُمواتية للسُّ
شيء  فال  اآلفاق،  يف  التغيير  يحدث  بموافقتها  التي  السببية  واالجتماعية  والكونية  النفسية 
دفة. كل شيء يف الكون بمقدار. أما النخبويون  يحدث عبثًا، وال حدوث يتم بالعفوية والصُّ
فال يوفقون دائما يف تشخيص أمراض المجتمع وقوانين تغير األحوال، وال يصيبون غالبا 
التحت،  معرفة  فوقيتهم من  تمنعهم  الناس،  يعيشها  التي  للمشاكل  اقرتاح حلول جدية  يف 

والتوزيع،  للنشر  العربية  الشركة  المغرب،  وزحفا،  وتنظيما  تربية  النبوي  المنهاج  السالم،  عبد  ياسين،    (1)
1989م، ص20.

(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص:90.
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كما هو يف تركيبه وتداخل عناصره، وكيفيات معالجة إشكاالته وحلِّ مشاكله، ويحرمهم 
الناس  يف  يخطبون  النفس.  والطويل  والمتسع  المتئد  البناء  من  واستكبارهم  استعجالهم 
بأسلوب الحالم المثالي الذي يسحر األعين ببالغة صناعية، ترسم الحلول لمشاكل الناس 
رسمًا جميال، يكاد المحروم والمريض والفقير والمـُعوز يراه َجنًة لسعادته وحسوة لظمأته 
ا يستحيل إلى مجرد كالم ويتبخر مع األحالم، آنذاك يتبين أنه »بين مرمى  لوال انفضاحه لـمَّ
الطرف ومحط األشواق وبين مواقع األقدام يف الواقع اآلين مسافات شواسع«(1) تتطلب بناء 
عمليا عميقا وليس خطابا معسواًل وأماين عاجزة. فـ«ال يتأتى أيُّ تغيير وبناء وإحقاق للحق 
إال إذا كان جند اهلل مؤهلين التأهيل اإليماين العلمي التنظيمي العملي التنفيذي الذي تندمج 
فيه الخصال الروحية األخالقية بالقدرات العقلية التدبيرية، وتوجهها. وبشر المؤمنين. واهلل 

ذو الفضل العظيم«.(2)

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، المغرب، دار الخطابي للطباعة والنشر، ط1، 1989م، ص: 74.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص: 145.
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الفصل الثالث:  موضوع التغيير بين اإلمام النور�سي واإلمام ياسين

أوال: موضوع التغيير عند النور�سي:

يف الوقت الذي انصرف الناس إلى جْلد الذات وَلوم اآلخر على الفارق النوعي الكبير بين 
وضع المسلمين ووضع غيرهم، نادى سعيد يف قومه ويف العالمين بأن التغيير حتمية قرآنية 
ُسننية يبدأ باإلنسان الذي هو مخلوق كوين ال يلتصق باألرض بل يشرئبُّ إلى السماء بماهية 
وجودية كونية، يقول: »لما كان اإلنسان خالصة جامعة لهذا الكون؛ فإن قلبه بمثابة خريطة 
معنوية آلالف العوالم! إذ كما أن دماغ اإلنسان -الشبيه بمجمع مركزي للبث واالستقبال 
السلكي والالسلكي- وهو بمثابة مركز معنوي لهذا الكون، يستقبل ما يف الكون من علوم 
وفنون، ويكشف عنها، ويبثها أيضا؛ فإن قلب اإلنسان كذلك هو محور لما يف الكون من 

حقائق ال تحد، ومظهر لها، بل هو نواهتا«(1).

1. تغيير اإلنسان أو عقيدة اآلخرة:

الوجود من خواص، حتى يشعره  النورسي أن اإلنسان هو »نسخة جامعة لما يف  يعترب 
الحق جل وعال بجميع أسمائه الحسنى المتجلية بما أودع يف نفس اإلنسان من مزايا جامعة. 
ُيَعّرف بضعفه وعجزه، وبفقره  فيهو  الحسنى،  اإللهية  لتجليات األسماء  مرآة عاكسة  وهو 
المطلق،  وغناه  العظيمة،  وقوَته  الجالل،  ذي  القدير  قدرَة  وقصوره؛  وبنقصه  وحاجاته، 
ورحمته الواســعة؛ فيكون اإلنســـان هبذا كأنه مرآة عاكســة لكـثـيـر من تجليــات الصـفات 
اإللهيـة الجليلة؛ بل حتى إن ما يحمله من ضعف شديد، وما يكتنفه من أعداء ال حد لهم، 
يجعله يتحرى دائما عن مرتكز يرتكز عليه، مستند يستند إليه. فال يجد وجدانه الملهوف إال 
اهلل سبحانه. وهو مضطر أيضا إلى تحري نقطة استمداد يستمد منها حاجاته التي ال تتناهي، 
التحري إال  التي ال هناية لها، فال يجد يف غمرة  المتناهي، ويشبع آماله  ويسد هبا فقره غير 

االستناد -من هذه الجهة- إلى باب غني رحيم، فيتضرع إليه بالدعاء والتوسل.«(2)

اإللحاد  ريح  به  تعصف  أن  كادت  الذي  المسلم  الفرد  ذات  هو  إذن  التغيير  موضوع 

(1)  النورسي، سعيد، المكتوبات، مرجع سابق، ص 571.
(2)  النورسي، سعيد، اللمعات، مرجع سابق، ص 136.
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وعواصف المادية الغربية والمستغربة، حتى ضمرت فيه »عقيدة اآلخرة«(1) التي هي جوهر 
هذا الدين واستولت الدنيا على قلبه واهتمامه وتفكيره. وكي ال يرتد بنو جلدتنا عن دينهم 
يف  الزاوية  حجر  هو  بوصفه  باآلخرة  باإليمان  التذكير  وجب  وآخرهتم،  دنياهم  فيخسروا 
سعادة المسلم أو شقاوته، استقامته أو انحرافه. فليس من العبث أننا ال نكاد نجد قصة من 
قصص القرآن الكريم بل صفحة من صفحات المصحف الشريف، إال وتحدثنا عن عالم 
اآلخرة بما فيه من نعيم وجحيم، من لذة النظر وعضة الندم. لذلك وجب الربهان إلقناع 
الناس يف زمن المادة والعلمانية المتطرفة بأن الموت ليس هناية بل هو محطة للمرور إلى 
هناك؛ الربزخ والنشور والحشر، حيث نجد أن ثلث القرآن، وفواتح أغلب السور القصار 
ُتذكر بحتمية الحشر وأهواله، اليوم الذي تتكور فيه الشمس، وتزلزل فيه األرض وتخرج 

أثقالها، وتنفطر السماء وتنشق، وتكون الجبال كالعهن المنفوش... 

واإليمان بالحشر بين يدي اهلل ينبه اإلنسان إلى استحضار اهلل تعالى يف كل لحظة وعند 
الخير  وبذل  بالخلق  والرحمة  واإلحسان  الصالح  العمل  إلى  الفرد  ذلك  ويفيد  قرار.  كل 
يسعد  حتى  آخرته،  ويبني  دنياه  ينظم  الذي  النور  مجتمع  إنشاء  يف  يسهم  مما  والمعروف. 
يف الدارين معا. ويف »الكلمات« يسوق النورسي رحمه اهلل أمثلة متنوعة، منها أن »الشيوخ 
والشباب واألطفال…ال ُموجه لهم وال مقوم العوجاجهم وال هادي لهم إال اهلل وذلك من 
خالل اإليمان بإياهبم إليه الذي يفتق يف وسطهم قانونا اجتماعيا ساميا ال يحتاج فيه لقوة وال 
سالح وال قهر وال كبت، حتى يتحقق المجتمع األنموذجي وتغيب فيه عبادة األشخاص 
هذه  بأن  اليقين  حق  اإلنسان  وتيقن  بالحشر  االيمان  مبدأ  ترسخ  ما  متى  ألنه  واألشياء، 
يف  سلوكه  عليه  كان  فيما  ليراجع  وحزم  بجد  ستستقبله  أخرى  حياة  وبأن  زوال  إلى  الدنيا 
األولى«(2). فاآلخرة حاضرة يف األولى لمن خشي الرحمن بالغيب فوعى، وهي خير منها 

وأبقى. ﴿ َوَلْلِخَرُة َخْيٌر لََّك ِمَن اأْلُوَلى﴾ )الضحى:4)

اإليمان باهلل وباليوم اآلخر والتحقق القلبي بذلك يصنع من المسلم كيانا نورانيا يفكر 
ويسلك بطريقة خاصة، ينظر بنور اهلل ويمشي بنوره ويسمع بنوره، فـ«ما أعظم االيمان! وما 
أكثره حيوية، ما دخل يف شيء إال نفخ فيه الحياة، بل إن شعلة منه تحول مثل هذه الحياة 

(1)  النورسي، سعيد، الكلمات، مرجع سابق، ص 104.
(2)  نفسه، ص 105-104.
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الفانية إلى حياة باقية دائمة وتزيل ختم الفناء المضروب عليها«(1)، وحتى يف فرتات االبتالء 
بالنفي والسجن ال يزداد النورسي بنورياته إال لذة وسعادة ورفعة.

2. تغيير المجتمع:

يف مكتوباته نجد األستاذ النورسي يركز بإلحاح على ضرورة تغيير واقع المجتمع على 
جميع المستويات، وبمنهج سلوكي إيماين تربوي متدرج، ال عنف فيه وال طفرة وال مؤامرة، 
المسلمين،  بين  الرتبوي اإليماين، لذلك رفض حمل السالح  العمل واإلصالح  ُيلح على 
يف  نظريته  أن  يعني  وهذا  الكمالية.  تركيا  يف  المسلحة  الداخلية  الثورات  تأييد  عن  وامتنع 
تفكيره  يف  القرآن  أخالق  تمثل  الذي  الفرد  المؤمن  اإلنسان  من  تنطلق  االجتماعي  التغيير 
وعاطفته وسلوكه، وحصل له األنس باهلل تعالى واليقين بمعيته ونصرته لعباده إن استوفوا 
والقيم  والمعرفة  العلم  مفاتيح  العزيز  كتابه  من  واالستمداد  ُّالقرآنية،  اإليمانية  الشروط 

األخالقية والجمالية، ومنه إلى المجتمع حوله يؤثر فيه بخدمة اإليمان ومنهج القرآن.

العالم  إلى  وّجهت  كبيرة  طعنة  أن  النورسي  أحّس  استانبول  إلى  الغزاة  دخول  بعد 
االسالمي، ولذلك شّمر عن ساعد الجد، فبدأ بتأليف كتابه »الخطوات الست« هاجم فيه 
الغزاة بشدة وأزال دواعي اليأس الذي خّيم على كثير من الناس. كما انتقد الوضع السياسي 
الزنادقة والمنافقين غّرروا بكم، وصفعوا العدل والحق،  أتاتورك يقول: »إن  يف جمهورية 
وانحرفوا بالدولة عن وظيفتها األساسية، إلى مشاغل ال فائدة منها، واتخذوا من االستبداد 
جمهورية، ومن الرّدة نظامًا، ومن الجهل والسفه مدنّية، ومن الظلم قانونًا، وبذلك خانوا 

وطنهم، وضربوه ضربة ما كان ألجنبي أن يضرب مثلها«(2).

انتقد بشدة القضاة وخضوعهم لضغط سلطات الحكام المستبدين الذين سماهم »ُقطاع 
طرق«، وصرخ يف وجههم قائال: »أال فلتعلموا جيًدا بأنه لو كان لي من الرؤوس بِعدد ما يف 
رأسي من شعر، وُفصل كل يوم واحد منها عن جسدي؛ فلن أحني هذا الرأس- الذي نذرته 
للحقائق القرآنية- أمام الزندقة والكفر المطلق، ولن أتخلى أبًدا عن هذه الخدمة اإليمانية 

النورية، وال يمكنني أن أتخلى.«(3)

(1) النورسي، سعيد، الشعاعات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر، ط 2، 1993، ص:88.
(2)  الطنطاوي، عبد اهلل، منهج اإلصالح والتغيير عند النورسي، ضمن أشغال  مؤتمر »بديع الزمان النورسي: 

فكره ودعوته« الذي عقد يف األردن بتاريخ: 1997-6-12.
(3)  العاشور، مصطفى زكي، بديع الزمان سعيد النورسي، دار المحراب للطباعة و النشر، ط 1، د.ت، ص25.
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ثانيا: موضوع التغيير عند اإلمام ياسين

التغيير يف نظر اإلمام ياسين رحمه اهلل »يدور حول اإلنسان، ويخدم غاية تحرير اإلنسان 
الذات  إلى  أوال  يتوجه  فعل  أنه  أي  وجل«(1)،  عز  اهلل  عبودية  يف  ليدخل  عبودية،  كل  من 
ميوالهتا  مالمسا  والعقلية،  والنفسية  القلبية  اإلدراكية  قواها  بمختلف  هي  كما  اإلنسانية 
واهتماماهتا وأشواقها. محررا إياها من العبودية لغير اهلل. هذا اإلنسان باعتباره »آدميا مكرما 
بآدميته، محشورا إلى ربه بعد الموت، سعيدا عنده، أو شقيا يف دار الخلود«(2)، وليس دودة 
والشهوات،  والعبث  باللهو  وتتلذذ  والشراب  الطعام  تلتهم  األرض،  على  معنى  بال  تدب 
من  »مادة خالية  ليس  المعنى،  وانقطع  الوجود  وانتهى  تفنى  أن  إلى  والنهار  الليل  ُيكورها 
التي تحملها.  الغرض والهدف والغاية«(3)، وإنما هو كائن مستخلف مسؤول عن األمانة 

وهو بذلك »غرة الزمان ومعقد الحدثان«(4)، مادة التغيير وموضوعه يف نفس اآلن. 

1. تغيير إرادة اإلنسان:

الطلب  فُينهضها  النوعي،  ل  التحوُّ فيها  ويحدث  الفرد،  إرادة  عن  أوال  التغيير  يصدر 
وسؤال  الكيف،  وسؤال  اإلنجاز،  وسؤال  الوجود،  من  الجدوى  سؤال  لطرح  والتوقان 
الغاية، وبالتالي البحث عن أجوبة مقنعة تحرض اإلنسان الثاوي يف هذه األبدان المنغمسة 
يف الدنيا ليتجاوز دوابيته ويستيقظ من رقدته، ويعرف مكانته ومصيره وواجبه ومسؤوليته. 
آنذاك يستطيع أن يخفف على نفسه ثقل العادة ووراثة الكسل وسلبيات التنشئة، لينظر نظر 
من  والحقيقة  الحق  طريق  يكتشف  لعله  كرتين  البصر  ويرجع  المتبصر،  المتفكر  المتدبر 
عالم التيه والغفلة، ويتخلص من سجون األعرابية والدوابية، ليقتحم العقبات الملتصقة به 
والدائرة يف محيطه. »ال يمكن للمسلمين أن ينتظروا تغيير ما هبم حتى يغيروا بتجديد إيماهنم 
ما بأنفسهم من عقدة حب الدنيا والشح هبا، وإيثارها على اآلخرة دار البقاء«(5)، و»ال تغيير 
ُيرَجى لمن ال تدفعه صحبة أهل المسجد والمحافظة على الجماعة وعلى مجالس اإليمان 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 1، 1430ه/2009م، ص: 86.
(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، 

ط 1، 1995م، ص:76.
(3)  المسيري، عبد الوهاب، الصهيونية والنازية وهناية التاريخ، القاهرة، دار الشروق، 1997م، ص: 254.

(4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، الدار البيضاء، مطابع النجاح، ط 1، 1973م، ص: 943.
(5)  ياسين، عبد السالم، العدل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 2000م، ص  216.
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إلى المداومة على ذكر المصير وذكر من بيده النفع والضر والجنة والنار سبحانه«(1). 

يبقى القلب هو مكمن الداء وهو محل الدواء يف نفس اآلن، إن تزكى شع بنور اإليمان 
ى غرق يف الشهوات والشبهات وتاه يف الغفالت، إذ »إن حاجة أمة مسلمة  واإلتقان وإن تدسَّ
منبعثة إلى تغيير اإلنسان أكثر من حاجاهتا إلى أي عنصر مادي مهما كان. وقد غير اإلسالم 
األول اإلنسان وسما به ذروة النشاط والعلم والقوة.«(2) وكل كالم عن التغيير أو فقِه التغيير 
ال يأخذ بعين االعتبار العامل النفسي اإلرادي و»التجربة الشخصية الروحية« القائمة على 
»التزكية التي تصقل الفطرة وُتْسكُِن يف النفس مخافة اهلل«(3)، والتي يكتشف الفرد من خاللها 
نفسه فهو مجرد أحالم وأوهام. يقول اإلمام هبذا الصدد: »فقه بال إرادة خيال وُحلم«(4)، غير 
هة بفقٍه رباين مجتمعي اسرتاتيجي تستحيل إلى حماسة  أن اإلرادة نفسها إذا لم تكن موجَّ

وفوضى وفتنة، مهما بدت قوية يف العيان.

2. تغيير بنيات المجتمع

وإنما  قبل،  من  كانت  كما  بسيطة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  تعد  لم 
األعذار،  منعتهم  صادقون  متشاكسون،  شركاء  فيها  والفاعل  ومتشابكة،  مركبة  أصبحت 
الدين  يبيعون  ومرتزقة  متخاذلون،  ظهرانينا  وراء  من  وعمالء  الحيل،  أعوزهتم  ومدعون 
بالتين، وكثرة غثائية عضلية متثاقلة، وواقع اقتصادي وسياسي وتنموي موبوء، وكل تغيير 
ال يفقه هذا الواقع المفتون فقهًا جامعا سيصطدم بتعقيده وعقباته، فيجد الناظر نفسه مخيرا 
بين أمرين: إما العجز والرتاجع والحولقة البليدة وبالتالي االنسحاب، أو الحماسة والعنف 

والهدم وبالتالي المغامرة. وكالهما غير صالح للبناء والعطاء والنماء. 

د وعي األمة  إنما ينفع التغيير إن أصاب ُبنيات المجتمع جميعها يف تشابكها وتراتبها، وجدَّ
وثقافتها المشدودة اليوم إلى التواكل والتبعية و»دين االنقياد« وما إليها من أمراض تفشت 
زمن االنحطاط والجمود، وتحولت إلى قاعدٍة وأصٍل يربره الناس وال يغيرونه، ونقله إلى 
وعي إيماين جديد ومتجدد يبني وال يهدم، يشارك وال يستقيل، يخطط وال يرتجل، يعمل 
وال يكسل، بالرحمة والحكمة والرفق. تغيير يتجه إلى مراكز إعداد القوة والمهارة واإلنجاز 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 2000م، ص  188.
(2)  ياسين، عبد السالم، الدعوة والدولة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، ط1، 1972ص 179.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1996م، 1/ 267.
(4)  نفسه، 1/ 67.
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الرتبية والتعليم والتنمية والتصنيع والزراعة والتنظيم وغير ذلك إلحداث هنضٍة شاملة  يف 
ومستدامة. 

يسمي اإلمام ياسين هذا األسلوب من التغيير بُمسمى »القومة« ذات المضمون القرآين 
ك. القومة تعني  النبوي العملي، فيقول: »القومة تعني هنضة، وال ينهض الجسم العليل المَفكَّ
حركة إرادية، وال يتحرك المشلوُل. القومة تعني تغييرا للمنكر، وال ُيغيِّر المنكَر من ال يعرف 
منظما، وال  تعني جهادًا  القومة  وُحماته.  أسبابه، ودخائله، وماضيه، وحاضره،  المنكَر يف 
جهاد بدون تربية األمة وتعبئتها للجهاد المرير الطويل«(1)، ومضمون القومة يجمع العامل 
النفسي القلبي بالعامل االجتماعي، ويقرن اليقظة الفردية بالصحوة الجماعية، ويردف إقامة 

الصالة بقسط الشهادة، ويوحد سيادة الدعوة بقوة الدولة(2)، يف خط إنجازي تصاعدي.

من  األمة  منه  تعاين  ما  جوهر  معالجة  على  يرتكز  شامل،  مجتمعي  فعٌل  إذن  التغيير    
وإقامة  االستبداد،  أطالل  نسِف  إلى  ويقصد  إليها،  وما  واقتصادية،  وسياسية  تربوية  أدواء 
بنية بديلة تعالج تلك األدواء، ليس بقلب موازين القوى كما تفعل الثورات، وإنما بشريعة 
التدرج وحكمة الرفق. وذلك وفق غايات واضحة تكون قِبلته والوجهة التي يوليها، وبعد 
ل مجراه  تغيير قلوب وعقول السواد األعظم من األمة بتجديد الدين واإليمان، يتخذ التحوُّ
الطبيعي بشكل شمولي وهو يراعي تأسيس الكليات وترتيب األولويات، وإذا كان كذلك 
من األخذ بأسباب القوة والنوعية والكلية فإنه ال يملك بتوفيق اهلل أن يوقفه تعنُّت المفسدين 

ومكر الماكرين وكيد الكائدين. 

(1)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، المغرب، منشورات الصفاء لإلنتاج، ط1، 2001م، ص:26.
إلى   491 »العدل: اإلسالميون والحكم«، مرجع سابق، من ص:  القومة يف كتاب  ينظر تفصيل مفهوم    (2)

ص:497.
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الفصل الرابع: مقاصد التغيير عند اإلمامين النور�سي وياسين

أوال: مقصد التغيير عند اإلمام النور�سي

يهدف التغيير عند سعيد النورسي إلى تحقيق مقصدين كبيرين هما:

1- مقصد تربية اإلنسان وخدمة اإليمان

تتجه حركة التغيير يف التصور النوري أوال إلى بناء اإلنسان وإصالح ما يتعلق بتفكيره 
من فلسفات وقوانين، تغيير نفسه ليكون عبدا هلل يف كل سكناته وحركاته وهمساته وظنونه 
ومواقفه، هذا التغيير الروحي أو الروحاين ال تكاد تخلو منه مقالة من مقاالته أو تعليق من 
إليه جميع الموضوعات، وتصب يف هنره  تعليقاته. فهو الموضوع األساس الذي تنجذب 
)الذاريات:21(،  ُتْبِصُروَن﴾  َأَفاَل  َأنُفِسُكْم  ﴿َوفِي  تعالى:  يقول  الكلمات،  أخاديد  جميع 
ليكون النظر يف النفس موضوعا للنفس، تبصر فيها لرتى حكمة اهلل ورحمته وعظمة خلقه، 
وإفضاله،  إنعامه  وجليل  جميل  على  وشكره  خالقه،  إلى  الدائمة  الخلق  حاجة  وتدرك 
وتربُّبها،  غرورها  وكسر  وفرعنتها،  النفس«  وحب  األنانية  عن  »التخلي  مقصد  ويتحقق 

وفضح ادعائها  وتسيُّدها. 

ومن لم ينظر يف نفسه ليزكيها ويعلمها ويحملها على االستقامة فقد هبط من التكريم إلى 
اإلذالل، وانشغل بالدفاع عنها بدال من تصحيح أخطائها وتقويم اعوجاجها، يقول رحمه 
وتجمد  ك  حسُّ تبلَّد  تفعل  لم  وإن  بنفسك،  نفسك  اقرأ  حقا،  إنسانا  نفسه  يُعد  من  »يا  اهلل: 
عقلك وهبطَت من مرتبة اإلنسانية إلى مرتبة أدنى«(1)، حيث يتخذ المرء من هواه وشهواته 
اهلل  قال  نفسه ويرضى عنها، ويف ذلك هالكه وانحطاطه،  فُيحب  إلها وَحَكمًا،  ومصالحه 
ُه اهللُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَلى  َخَذ إَِلَهُه َهَواُه َوَأَضلَّ تعالى: ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اتَّ

ُروَن﴾ )الجاثية:23). َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اهللِ َأَفاَل َتَذكَّ

حقائق  »نشر  الصالح  والعمل  النافع  والعلم  اإليمان  على  اإلنسان  تربية  مقصد  ومن 
اإلسالمي  الوعي  وبث  الصالح،  المؤمن  الجيل  وتكوين  والرباهين،  باألدلة  اإلسالم 

ط1،  الحديثة،  الزهراء  مطبعة  الموصل،  الصالحي،  قاسم  إحسان  ترجمة  النوافذ،  سعيد،  النورسي،   (1)
1985م، ص 162.
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الموجة  أمام  للوقوف  األمة  صفوف  وهتيئة  والمسلمين،  اإلسالم  على  الحملة  بخطورة 
الالدينية الطاغية، ونقل الرتبية اإلسالمية إلى داخل البيوت«(1).

2 - مقصد عودة الشريعة

بذل النورسي حياته لبيان حقائق القرآن الكريم ومعجزاته وصالحيته إلسعاد اإلنسان 
يف كل زمان ومكان، وقد جعل المجتمع ميدانا لنشر رسائل القرآن، وإرسال شعاعاهتا إلى 
أباطيل  وتدفع  ونورانيتها.  وصفائها  الربانية  اإللهية  الشريعة  صدق  عن  تحاجُّ  العالمين، 
لحقائق  تمثله  البشري يف  االجتماع  فسعادة  والمنافقين.  واألفاكين  المغرضين  ومغالطات 
القرآن وقيمه، وإال فما فائدة االجتماع البشرى إن لم يكن تعاونا وحقا ألجل اإلعمار يف 
األرض والسعادة يف الدار العاجلة واآلجلة؟ يقول النورسي: »إن شأن الحق هو االتفاق، 
هو  الدين  وشأن  لآلخر،  كل  إغاثة  هو  التعاون  دستور  وشأن  التساند،  هو  الفضيلة  وشأن 
األخوة والتكاتف… وشأن إلجام النفس و كبح جماحها  إطالق الروح وحثها نحو الكمال 

هو سعادة الدارين«(2).

لدحض  المحمدي«  »االتحاد  جمعية  النورسي  أسس  المحمدية  الشريعة  عن  دفاعا 
مطالبته  بدعوى  عسكرية  محكمة  إلى  وُقدم  فاعُتقل  والرتقي«،  »االتحاد  جمعية  شبهات 
لرئيس  وُمقنِعا  وصريحا  شجاعا  دفاعا  فألقى  المحكمة  فضاء  واستغل  الشريعة،  بعودة 

المحكمة وأعضائها فحكموا برباءته، مما ورد فيه:

»لو أن لي ألف روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق اإلسالم...، 
فقد قلت إنني طالب علم، لذا فأنا أزن كل شيء بميزان الشريعة، إنني ال أعرتف إال بملة 
القطار،  انتظار  يف  السجن  تسمونه  الذي  الربزخ  أمام  واقف  وأنا  لكم  أقول  إنني  اإلسالم، 
الذي يمضي بي إلى اآلخرة، ال لتسمعوا أنتم وحدكم بل ليتناقله العالم كله: أال لقد حان 
للسرائر أن تنكشف وتبدو من أعماق القلب، فمن كان غير محرم فال ينظر إليها: إنني متهيئ 
المشانق  يف  علقوا  الذين  هؤالء  مع  للذهاب  مستعد  وأنا  لآلخرة...،  قدومي  إلى  بشوق 
)لما دخل النورسي إلى القاعة، رفع الستار عن جمع من المشنوقين وذلك حتى يرهبوه( 
تصوروا ذلك البدوي الذي سمع عن غرائب اسطنبول ومحاسنها، فاشتاق إليها، إن نفيكم 

(1)  أورخان، محمد علي، رجل القدر يف حياة محمد، القاهرة، دار سوزلر، ط 3، 2006م، ص 55.
(2)  النورسي، سعيد، الكلمات، مرجع سابق، ص146-145.
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إياي إلى هناك ال تعترب عقوبة...، لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام االستبداد، 
واآلن فإهنا تعادي الحياة، وإذا كانت هذه الحكومة هكذا، فليعش الجنون وليعش الموت، 
وللظالمين فلتعش جهنم«.(1) وبمثل هذه الِهمة السامقة وهذا التألق اإليماين وهذه الشجاعة 
يف الحق نال النورسي السيادة يف التقوى والجهر بالحق واألمر بالمعروف، وهبُداه وتقواه 

اقتدى المستضعفون واحتموا من كيد المستكربين.

ثانيا: مقاصد التغيير عند اإلمام ياسين

ومقاالت  ومحاضرات  كتب  مجمالته  تفصل  الذي  الشامل  المجتمعي  التغيير  يدور 
اإلمام ياسين حول مقصدين كبيرين هما:

1 . مقصد تحرير اإلنسان وتجديد اإليمان

األهداف  ذي  المقصد  أو  اإليماين،  اإلنساين  بالمقصد  المقصد  هذا  تسمية  ويمكن   
بدنه  معاىف يف  آمنا يف سربه،  اآلدمي حرا مطمئنا  الكائن  يحيا  أن  الذاتية، وفحواه  اإليمانية 
مرتقيا يف إيمانه، من غير استعباد وال استبداد وال استغفال. َيسأل، ويبحث، ويفكر، وُيعرب، 
أمته،  بمصير  مصيره  ليربط  الجماعي،  السؤال  إلى  الذايت  بسؤاله  وينهض  بحرية.  ويعمل 
وإصالح نفسه بإصالح وضعه، متخلصا من سجن الفردانية ومعتقل الخوف وجحر الشح 

وتخمة التكاثر الدوابي. ويتحقق هذا المقصد من خالل األهداف التالية: 

1-1: تقويم الفطرة الفردية

يولد المرء على فطرة اإلسالم، لكنها تتدخل التنشئة لُتحدث التحريف وتصنع الغثاء. 
األبوين  من  بدء  وتربيتها،  وتغذيتها  الفطرة  تقويم  مهمة  يتولى  من  إلى  األمة  تحتاج  لهذا 
واألسرة، فالعائلة والمدرسة والجامعة، وباقي مؤسسات المجتمع المسلم. بتقويم الفطرة 
يتأهل اإلنسان التائه ليسمع النبأ العظيم، ويهب ليستجيب للنداء اإللهي باقتحام العقبة إلى 
اهلل تعالى، و»إنقاذ اإلنسان من ظالم الكفر، وقتامة النفاق، وقذارة معصية اهلل، وغبش الغفلة 
عنه، المؤدية إلى بؤس الدنيا وعذاب اآلخرة، هي الهدف األسمى، ومحور الحركة، ومحط 

الطموح«(2)، حتى تحيى الربانية يف األمة.

(1)  النورسي، سعيد، سيرة ذاتية، مرجع سابق، ص 13.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص:87.
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ومن  ومؤمنات،  مؤمنين  بيت  البيت  كان  إن  ل،  التحوُّ عملية  مراحل  تنطلق  البيت  من 
المسجد ُتبنى األمة وتسمد روحانيتها التي هبا تقاوم هوس الساحة ومنطق السوق، فـ«يخرج 
المؤمنون من المسجد متعاقدين مع اهلل، متواثقين فيما بينهم، متعاهدين نصا ووجوبا على 
تحرير اإلنسان، وتكريم اإلنسان، وتحبيب اإلسالم إلى اإلنسان ويخرجون باللواء المعقود 
والميثاق المعهود ليعالجوا ما ُزحزح المسلمون عن مواقعهم، وما نسوا من تالوة كتاهبم، 
وما ضيعوا من تزكية نبيهم، وتعليم والدهم ملسو هيلع هللا ىلص. يخرجون لَِلمِّ شعث، وجمع شمل، وإعداد 
قوة، وتربية أجيال. تربية أجيال القوة واألمانة والجهاد، تحمل آالم العالم وآماله، وتحتضن 
اإلنسان برفق الداعي وبذل من يقدم آلخرته ويرجو بِبِرِّ خلق اهلل جميعا رحمة اهلل والقرب 

من اهلل.«(1) 

عقائد  على  تشوش  التي  المضادة  الرتبية  أصول  نقد  -معرفيا-  يقتضي  التحول  وهذا 
يفرض  مغاير،  حياة  ونمط  أخرى  بثقافة  إللحاقهم  تمهيدا  عضدهم،  وتفت  المسلمين 
نموذجه بغلبته وسحره التقني والصناعي والعسكري والمعلومايت. فال مندوحة عن معركة 
نقض األسس الفلسفية للمرجعية الغربية المتحيزة والمائعة، وبث الوعي والتفكير النقدي 
إلى  جنبا  علوم«(2)،  المستقبلية  القوة  و»جوهر  االنقياد«.  »دين  لنقض  البنائي  المستقبلي 

جنب مع تربية اإلخالص يف القلوب وتزكية النفوس.

2-1: تربية األمة وتوعيتها

تربية األمة برتبية مجموع أفرادها لتسمو على انحطاطها وإعراضها وتربأ من داء األمم، 
وذلك بإنشاء جيٍل قرآين مسجدي يجمع بين اإليمان بالغيب والعمل باألسباب، بين الرحمة 
والحكمة، بين الطموح واإلنجاز، بين الفتوة والهداية. ليخرج من دوابيته وانحطاطه القيمي 
سلك  إلى  المستعلية  األنانية  من  ينتقل  والشهادة.  والمعنى  الحضور  عالم  إلى  وينتقل 
الجماعة المؤمنة المتعاونة يف سلوك جهادي متسامي ال ينتهي إال بالموت، وتستمر آثاره 
إلى حين، فـ«الرتبية اإلسالمية تخاطب أعمق ما يف اإلنسان وهو شعوره بالخواء والعبث ما 
دام بعيدا عن اهلل. ثم ترفعه يف صحبة المؤمنين المتواصين الصابرين المرتاحمين إلى طلب 

التغليف  الرباط، مؤسسة  الهوى،  الوحي وسيطرة  بين سيادة  المسلم  العقل  السالم، محنة  ياسين، عبد    (1)
والطباعة والتوزيع للشمال، ط1، 1994م، ص: 75.

(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1996م، 248/2.
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الميمنة«.(1) و»نقل كل فرد من إسالمه  أسمى غاية وهي وجه اهلل واالستواء مع أصحاب 
والمقصد  والنصيحة«(2)،  والطاعة  المحبة  على  يدور  جماعي  إسالم  آفاق  إلى  المتقلص 

األكرب هو إحياء الربانية يف األمة.

وتبقى على كل حال »األسبقية المطلقة للرتبية« للحفاظ على الفطرة وتجديد اإليمان يف 
القلوب واكتساب الطاقة الروحية والنفسية لالستمرار يف التغيير. وبالرتبية يصل من سبقت 
له من اهلل الحسنى درجة اإلحسان، ليكون من المحسنين إذ »الغاية اإلحسانية هي ميراث 
الدعوة المحمدية الكاملة«(3)، وال تكون الرتبية المنهاجية إال زورا وهبتانا إن لم تكن تربية 
ل يف نفس الفرد وثقافته أوال ودائما،  إيمانية قرآنية علومية مستقبلية متوازنة، تحدث التحوُّ
»إن لم يكن مشروع َأَمة اهلل وعبد اهلل، يتواصيان به وتفتح عليه أعينها الذرية، هو التقرب من 

اهلل، وهتيئ المستقبل إليه، وطلب الحظ منه«(4).

3-1: تحقيق الرخاء يف الحياة العامة

والعيش  الرخاء  مطلب  يف  وفاجرهم،  برهم  وكافرهم،  مؤمنهم  الناس  جميع  يشرتك 
يقول  القرآن،  هبا  أمر  التي  القوة  إعداد  من  يتجزأ  ال  جزء  للناس  الرخاء  وتحقيق  الكريم، 
اإلمام: »القومة معركة شديدة نحو الرخاء البد لألمة جميعا من خوضها«(5)، وال ُتقبل دعوة 
للتغيير بشمولها، وال يسعها أن ُتفلح يف مراميها ما لم تجعل نصب عينيها تحقيق الوفرة من 
المادية يف »االقتصاد  القوة  بإعداد  الذايت، فاألمة مطالبة  اإلنتاج، تزيد على مجرد االكتفاء 
وإال  والتسويق«(6)،  العلومي  والبحث  والتنظيم  والتمويل  التصنيع  من  ولوازمها  والتنمية 
اليوم،  بقيت عالة على األمم يف مطعمها وملبسها ومركبها وتسلحها وتعلمها... كما هي 
جراء تعطيلها لألسباب التي أمرنا أن نأخذ هبا وال نتواكل. يقول اإلمام: »تخلى عنا النصر 
لما أخللنا بشرطه. ووكلتنا يد القدر إلى قوانين يفرضها المستكرب لما نسينا قانون: ﴿إِنَّ اهللَ 
ال ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾)الرعد:12( وخذلتنا النتائج لما قعدنا عن أسباب 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 17.

(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص: 474.
(3)  نفسه، ص: 930.

(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، 2/ 246.
(5)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، مرجع سابق، ص: 204.

(6)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، 106/1.
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ٍة ﴾)األنفال:61(.«(1) وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ﴿َوَأِعدُّ

قائال:  االقتصادي  العدل  إلى  والطريق  واألسلوب  المنهاج  عن  كعادته  اإلمام  يتساءل 
»كيف نشجع اإلنتاج الكفء الجدير بالدخول يف السوق العالمية دون أن نسقط يف أخطاء 
الرأسمالية ودون أن نستنِقع يف اقتصاد التخطيـط المركزي الذي أكل الدهر عليه وشرب؟ 
يف  المسلمة  األوطان  باقتصاديات  َتـّوًا  وَيصُلُه  القطـريَّ  كياننا  يصون  اقتصادا  نوطن  كيف 
منظور وحدوي تكاملي؟«(2)، وهو يعلم أن االنتقال من ظالم الواقع االقتصادي والبؤس 
السياسي، إلى غد االستخالف على منهاج النبوة، من شأنه أن يوفر لألمة ما منعها إياه شره 
بشرية  طاقات  من  لأللقاب،  المختطفين  لألحالم،  السارقين  الرقاب،  على  المتسلطين 
وثروات مادية. بإمكان األمة أن تستعيد عافيتها وتبني عزهتا يف نمط التصنيع والتنمية ال تبعية 
عمياء تقليدا للغالب، وإنما توطينا وإبداعا من ذاتيتها ومثاليتها التي ال يضرها أن تستوعب 
درس اإلنسانية يف الرأسمالية واالشرتاكية وغيرهما، ثم أن تتجاوزه بالضرورة إلى اقتصاد 
قريٍب رفيٍق يتسم بالوفرة يف اإلنتاج، والعدل يف التوزيع، والتكافل يف المجتمع، ثم »إن لكافة 
الخلق من مائدة الرخاء اإلسالمي نصيب.«(3) وهذا ال يمكن استيراده وإنما يبنى بناء ذاتيا 

منفتحا ومستوعبا ومتجاوزا.

-2 مقصد إقامة العمران األخوي
نفسها  تؤم  كي  وجسمها،  األمة  روح  يف  نوعي  تحول  إحداث  المجتمعي  التغيير  يروم 
ومقاصدها  اإليمانية  بواعثها  يوايت  الذي  األخوي  العمران  لنموذج  وتشييدها  باختيارها 
الشرعية، فيحقق عمارة األرض بروح عمارة المسجد، وتلك هي الغاية االستخالفية التي 
ُخلق من أجلها اإلنسان يف اإلسالم، قال اهلل تعالى: ﴿ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم 
فِيَها﴾ )هود:61(، حيث »يقرتح علينا اإلسالم، ويجب أن نقرتَح نحن على البشرية، مشروع 

مجتمع أخوي، عمران أخوي«(4)، وينبني مجتمع العمران على:

 1-2: وحدة األمة المسلمة 
وواجب  ملحة  »ضرورة  ويعتربه  األمة،  توحيد  يقصده  مما  المنهاجي  التغيير  يقصد 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، 111/1.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل، مرجع سابق، ص: 496.

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، مرجع سابق، 173/2.
(4)  ياسين، عبد السالم، العدل، مرجع سابق، ص: 195.
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إلى  يتوجه  القومي لما  الذي يورده الخطاب  المعنى  شرعي وأمل عزيز«(1) لكنه ال يقصد 
ربط الناس بأرٍض لها حدود جغرافية ولسان وثقافة، ووطن له تاريخ وتسمية وراية. وإنما 
ينبني توحيد المسلمين على ركن ركين هو »العقيدة التوحيدية« التي تتقاسمها وجدانيا مع 
الناس أجمعين، وتؤهلها عمليا لتكون قوية وقائدة وشاهدة بالقسط، ونائبة عن إمامها ملسو هيلع هللا ىلص 
يف أداء األمانة وتبليغ الرسالة وتجسيد نموذج الرحمة يف العالمين. وبينها وبين ذلك تحرير 
األقطار اإلسالمية من آفات التجزئة والتفرقة والصراع التي رسختها أنظمة سياسية متهالكة 

ال تغار إال على عرشها وفلسها.
فكيف تعالج األمة أدواء الفرقة والتمزق واالستقواء باألجنبي والتعزي بعزاء الجاهلية؟ 
كيف، ورحى المستكربين تطحن معنانا وهتدد وجودنا، نتحرر من دعاوى الطائفية والعصبية 
والعرقية والمذهبية لتتوحد األمة وتتجدد وتوحيدها شرط حياهتا؟ الجواب يف قوله تعالى: 
َعِن  َوَنَهْوْا  بِاْلَمْعُروِف  َوَأَمُروْا  َكـاَة  الزَّ َوآَتُوْا  الََة  الصَّ َأَقاُموْا  األَْرِض  فِي  نَّاُهْم  كَّ مَّ إِْن  ﴿ الَِّذيَن 
أمة  أمتي  من  تزال  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قول  ويف  األُُموِر﴾)الحج:41(،  َعاِقَبُة  ِه  َولِلَّ اْلُمنَْكرِ 
هم من خذلهم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم على ذلك«(2)،  قائمة بأمر اهلل، ال يضرُّ
الزكاة تطهرا وتزكية، ويأمر  أي صناعة خلق جديد، يقيم الصالة عبودية واستقامة، ويؤيت 
اهلل  ينشئه  الذي  الخلق  هذا  وتدرج.  بحكمة  المنكر  عن  وينهى  وعفة،  برحمة  بالمعروف 
تعالى هو كيان بشري إيماين، يقوم هلل شاهدًا بالقسط، ال يلتفت إلى خذالن القوم والقومية، 
سلوكه  ليواصل  يتحمله  أذًى  إال  الكائدين،  كيد  يضره  ال  الناس،  هوى  عليه  ما  ومخالفة 

الجهادي يف تؤدة واقتصاد.
يروم التغيير توحيد األمة المسلمة يف المبادئ الكلية والمطالب الكربى، وتعبئة أفرادها 
وسياسة  واجتماعا  اقتصادا  الجماعية  الشوكة  وبناء  المشرتك،  مصيرهم  لمواجهة  وهيئاهتا 
وتعليما وثقافة، ليزيلوا عن أمتهم غبن القرون بعد التخلص من لوثة الُحكم الجربي الجاثم 
على الصدور بالسيف والفساد والبؤس، فُتتاح بإذن اهلل يومذاك إمكانات التفاهم والتعاون 
ُأْخرَِجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَر  ﴿ُكنُتْم  ورسالة  وعزة  وقوة  وحدة  فتتجدد  القوة،  موقع  من  والتنافس 
والذي  المعاصر  الزمن  يف  اإلسالمي  العمل  مطمح  حيث  عمران:110(.  )آل  لِلنَّاِس﴾ 

(1)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، مصر، دار البشير، ط2، 1415هـ/1995م، ص: 52.
(2)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

»ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق«، رقم 6881.
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ال  الجامعة  بالوالية  لإلنسان.«(1)  رسالة  تبليغ  أمة،  توحيد  أمة،  إحياء  أمة،  »إمامة  هو  يليه 
باالستبداد المتسلط، وبالمحبة ال باإلكراه، وبالرفق ال بالعنف. والضامن اهلل سبحانه.

2-2:  تحقيق العدل يف الُحكم

ال شك أن العدل شطر الدين، وهو أمر اهلل لعباده يف كتابه، قال اهلل تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو  َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ  َيْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن  بِاْلِقْسِط َواَل  ِه ُشَهَداَء  لِلَّ اِميَن  آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ
ُقوا اهللَ  إِنَّ اهللَ َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلوَن﴾ )المائدة: 9(، والقسط هو العدل، والعدل  َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى َواتَّ
يف  المعاملة  وأساس  الحكم  أساس  وهو  الكتب،  وأنزل  سل  الرُّ اهلل  أرسل  أجلها  من  غاية 
األقوال واألفعال واألموال واألخالق، قال اهلل تعالى: ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا 
لِلنَّاِس  َوَمنَافُِع  َبْأٌس َشِديٌد  فِيِه  اْلَحِديَد  َوَأنَزْلنَا  بِاْلِقْسِط  النَّاُس  لَِيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم 
َولَِيْعَلَم اهللُ َمن َينُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللَ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾ )الحديد:23(، وهبذا الصدد يقول 
ابن قيم الجوزية: »فإن اهلل أرسل ُرسله وأنزل ُكتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي 
قامت به السماوات واألرض«(2)، مما يعني أن العدل أساس العمران، وال يستقيم للعمران 
معناه إال مع تحقق مطلب العدل. وال رائحة تشم للتغيير ما لم ُيِقم الناس العدل واقعا يف 
التحول، أي كيف يتم »التحول من  اليومية. لكن السؤال األهم هو سؤال منهجية  حياهتم 

الظلم ومخازيه إلى العدل ورخائه«(3)؟

العدل »طِلبة المستضعفين« قديما وحديثا، كما أن »الظلم مؤذن بالخراب« بتعبير عبد 
الرحمن بن خلدون، ومع الظلم تتعايش جميع المفاسد والرذائل، و»العدل نظام كل شيء، 
فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها يف األرض من خالق، ومتى لم تقم 
بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها ما تجزي به يف اآلخرة«(4). وعلى نقيض الظلم يتعالى العدل 
عن العرق واللغة والقومية والجغرافيا والزمان والعقيدة، والقارئ للقرآن يلحظ محوريته 
أو  بالفرد  ارتبط  فيه مطلب، سواء  إال والعدل  القرآن  الدين، فال يوجد ركن يف  يف مطالب 
الجماعة أو األمة أو اإلنسانية، أو ارتبط بالعقيدة أو المعاملة أو العبادة. بل إن القرآن جعله 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، مرجع سابق، ص: 692.
(2)  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعالم الموقعين عن رب العالمين، بيروت، نشر دار الجيل د.ت، 373/4.
(3)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، 

ط 1، 1995، ص 205.
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع   ،28 المجلد  الفتاوى،  مجموع  الحليم،  عبد  أحمد  تيمية،  ابن    (4)

الشريف، 1416هـ/1995م، ص: 146.
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أهم المطالب التي يجب تحقيقها، وصلب الدين الذي ال قوام له إال به، وبه ال بغيره تسعد 
اإلنسانية،  ذلك أن »مهمتنا هي أن نقود اإلنسانية إلى سعادهتا الدنيوية واألخروية بصفتنا 

حملة رسالة القرآن«(1).

اْلَفْحَشاء  َعْن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  َوإِيَتاء ِذي  َواإْلِْحَسان  بِاْلَعْدِل  َيْأُمر  قال اهلل تعالى:  ﴿إِنَّ اهلل 
قال عبد  السابقة  اآلية  90(، ويف معنى  ُروَن﴾)النحل:  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َيِعظُكْم  َواْلَبْغي  َواْلُمنَْكر 
»العدل:  تفسيرها  يف  وورد  القرآن«(2)،  يف  آية  »أجمع  بأهنا  عنه  اهلل  رضي  مسعود  بن  اهلل 
نظام  تفرعت شعب  هذا  ومن  للحقوق...  الجامع  األصل  وهو  صاحبه،  إلى  الحق  إعطاء 
األمم«(3)،  مع  ومعاملة  وشهادات،  وأقضية،  وحقوق،  آداب،  من  االجتماعية  المعامالت 
فالعدل إذن إعطاء الحق إلى صاحبه، ومنه إرجاع الحكم إلى األمة كي تختار من يحكمها 
دون وصاية وال طغيان، وهو أصل جامع وليس حبة يف عنقود. يقام العدل أواًل، لتتحقق به 
باقي الفضائل، أما يف غياب العدل السياسي واالجتماعي فال يمكن أن تجد سوى البؤس 

األسود يف الحكم والموت األصفر يف الشعب. 

وألهمية العدل رَفع اهلل الحجاب عن دعوة المظلوم، وأثنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على »اإلمام 
العادل« يف حديث: »سبعٌة ُيظلهم اهلل تعالى يف ظله يوم ال ظلَّ إال ظله، إماٌم عدل، وشاب 
نشأ يف عبادة اهلل، ورجل قلبه معلق يف المساجد، ورجالن تحابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا 
بصدقة  اهلل، ورجل تصدق  أخاف  إين  فقال  ذات منصب وجمال  امرأة  دعته  عليه، ورجل 
فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل َذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه«(4)، فليس 
العدل إذن قضية ثانوية يف القرآن، وال يقتصر على مجال دون آخر كما كانت تزعم بعض 
الفرق الكالمية(5)، وال يجوز أن ُيعطل تحت أي مسوٍغ كان، فهو يتجاوز المذهب والقرابة 
والجغرافية والجنس واللون واللغة والمصلحة الخاصة، ويتصل بوحدة اإلنسانية وفطرهتا 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص 209.
2002م،  1422هـ/  القرآن العظيم، بيروت، دار طيبة للنشر، ط5،  (2) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير 

ص:596.
(3)  ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية، 1984م، ص: 255.

الحديث:  رقم  باليمين،  الصدقة  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري،   (4)
.(1357)

(5)  نستحضر هنا التصور الكالمي الذي صرف معنى العدل إلى العدل اإللهي يف اآلخرة فقط، وأغفل الجانب 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي خوفا من جربوت ُحكام بني أمية.
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المطالب يف  العدل كل  »يتصدر مطلب  اهلل:  ياسين رحمه  اإلمام  يقول  المشرتكة،  الكونية 
الربامج السياسية الجادة. والعدل أمر اهلل به -إقامته والتهيىء لقيامه- أهم ما تتطلع إليه األمة 

المسلمة وتشرئب إلى تحقيقه طوائف األمة المستضعفة يف األرض.«(1)

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، مرجع سابق، ص: 7.
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الفصل الخامس: خالصات ونتائج مقارنة

أوال: أوجه التشابه بين التصورين

بدًءا من سيرهتما حيث ُولدا من أبوين فالحين، وحفظا القرآن الكريم يف شباهبما وتعلما 
العلوم الشرعية يف زمٍن كانت المعرفة اإلسالمية منغلقة على التقليد، مما أهنض فيهما طلب 
المزيد واالنفتاح على المعرفة العلمية والفلسفية المعاصرة، كما اشرتكا يف مهنة التدريس 
والمنهج  العلم  يف  والدائم  المطلق  المرجع  الكريم  القرآن  من  وجعال  والتعليم،  والرتبية 
والتفكير  والرتبية  التعليم  يف  النظرية  استمدوا  ومنه  العمرية،  مراحلهما  جميع  يف  والعمل 
والتفكر والسلوك والدعوة، أو قل باختصار: النظرية التغييرية يف مجملها. كما تأثرا بعلماء 
معا  انتبها  وغيرهما،  السرهندي  واإلمام  الجيالين  القادر  عبد  الشيخ  أمثال  الكبار  الرتبية 
إلى غفلة الفكر اإلسالمي المعاصر عن األساس الرتبوي يف التغيير وتقلُّص الحديث عن 
دا الحياة اإلسالمية بالعمق الرتبوي اإليماين اإلحساين،  اآلخرة تقليدا للثقافة الغربية، فجدَّ
بخدمة اإليمان وتجديده قبل تغيير المجتمعات وبناء الدول. ولعل من أهم نقط االلتقاء بين 

المشروعين نذكر:

1. مركزية القرآن الكريم يف نظرية التغيير 

يالحظ كل قارئ لمكتوبات ومسموعات اإلمامين أهنما كانا »قرآنا يمشي بين الناس«، 
والعلم، ومعنى  الفهم  استمدا  منه  اللحد،  إلى  المهد  دار، من  اهلل حيث  كتاب  يدوران مع 
التحليل  ومنهجية  والُحكم،  االستدالل  وأدوات  واآلخرة،  الدنيا  وطبيعة  والنفس،  الحياة 
والنقد. فكما تحدث القرآن الكريم عن التوحيد والتزكية واإليمان تحدثوا وأصلوا وفصلوا، 
وبينوا وبشروا ونذروا، وكما دعا إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنضا بذلك وهما 
ال يخشيان يف اهلل لومة الئم، فواَجها الباطل بال وجل وال التفات. اجتهدا ُوسعهما يف جعل 
القرآن الكريم نورا يف القلوب وعلما يف العقول وحكمة يف األلسن وعدال يف األرض وقوة يف 
العالم. ذلك أن »يف كتاب اهلل عز وجل وحَده علُم هذا التغيير اإلسالمي، ويف قلوب العلماء 

العارفين باهلل نور اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص:88.



يد النو واإلمام عبد السالم ياسين ين اإلمام س ده  وعه وم 149التغيير: مفهومه ومو

2. مركزية التربية وثقافة اآلخرة يف التغيير

 عند اإلمامين نجد دوام التذكير باآلخرة والحشر ولقاء اهلل، وتكرار ذلك يف كل مجلس 
أو مناسبة، بل يف كل صفحة من صفحات مؤلفاهتم، تأكيدا على األساس الرتبوي يف التغيير 
ومقدمته  الثاين  شرط  األول  بل  المجتمعات،  تغيير  على  اإلنسان  تغيير  وأسبقية  والبناء، 
االنعزالية  النزوعات  أو  السطحية  الفكرية  المشاريع  الضرورية. وال مجال لالقتصار على 
فتوّجه  مرات،  أنقرة عدة  إلى  النورسي  ُدعي  العنيفة.   االستعجالية  الدعاوى  أو  المتقلصة 
ولكن  الدولة.  أركان  قبل  من  بحفاوة  القطار  محطة  يف  استقبل  حيث   ،1922 سنة  إليها 
سرعان ما خاب ظنه بمن دعوه، إذ وجد أن معظمهم ال يؤدون الفرائض الدينية، فتوّجه إلى 
المبعوثون إنكم  أيها  بـ:  المبعوثان« وألقى خطابًا مؤثرًا استهّله  النيابي »مجلس  المجلس 
لمبعثون ليوم عظيم. وهناك عرض أيضًا مشروع إنشاء الجامعة االسالمية فلقي القبول، إاّل 
أن ظروفًا سياسية حالت دون إكمال المشروع. ولعل الثناء الذي نعثر عليه يف كتبهما على 

اإلمام عبد القادر الجيالين يوضح عمق التغيير النفسي والمجتمعي الذي يقصداه. 

3. السلمية يف التغيير ومحاربة اليأس

أيَّد  منهما  واحد  فال  المسلمين.  بين  الفتن  فتائل  وإشعال  والكراهية  العنف  نبذا  حيث 
إنضاج  يف  وإسهاما  للدماء  وحقنا  للسلم  حفظا  المستبدين،  الحكام  ضد  المسلح  العمل 
الحرب  آنذاك  ُأعلنت  فقد  المضاد.  والعنف  العنف  دوامة  السياسي وتخليصه من  التدافع 
للظلم  مواجها  الحق  يف  مرابطا  ظل  النورسي  أن  إال  والمسلمين،  اإلسالم  على  القذرة 
بالكلمة الحرة الشجاعة دون أن ينجر إلى العنف الداخلي، ومما قاله بالمناسبة: »إن الجهاد 
المسّلح ال يحشد كليًا إال ضّد العدو الخارجي، والصراع المسلح داخل البالد اإلسالمية، 
يهمهم«.  أمر  بينهم،  فيما  المسلمين  دماء  سفك  إن  إذ  الخارجي،  العدو  إليه  يصبو  ما  هو 
الذي أعطى مثاال للعالم يف سلميته وصربه وتؤدته،  كذلك األمر بخصوص اإلمام ياسين 
ويف ذلك كانت قوته وانتشار دعوته رغم محاوالت اجتثاثها والتشكيك فيها التي لم تتوقف 
إلى اآلن، من قوله: »جهاُد القتال صربُ ساعة وصرب أيام. أما جهاد بناء أمة، وتنشئة أجيال، 
وتعبئة حاملي الرسالة ابتداء من غثاء رميم يحييه اهلل على يد المؤمنين والمؤمنات، فهو صرب 

ُعْمر وأعمار«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، 298/2.
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4. استحضار عقبات التغيير

جاهد اإلمامان جهاد الكلمة والحجة، والدعوة والتبليغ، والرتبية والتعليم، على وعي 
تام بثمن التحريض على اإليمان وإيقاظ الغافلين، فُجوزيا مقابل ذلك بمستشفى المجانين 
ومتابعتهم  التالميذ  واضطهاد  والتضييق،  والسخرية  والضرب  والنفي  والحصار  والسجن 
والزج هبم يف السجون الرهيبة، وتخويف الناس منهما، ووصل األمر بالحكام يف تركيا آنذاك 
متشاهبة  بُتهم  معا  واهتما  والتوزيع.  والنشر  الطبع  من  ُكتبهما  منع  إلى  اليوم  إلى  والمغرب 
منها: هدم الدولة وتأليف جمعية سرية وإثارة روح التدين والخروج عن اإلجماع !...إال 
أن اليقين يف التغيير أو قل: »حتمية التغيير« تعين على اقتحام العقبات النفسية واالجتماعية 

والسياسية التي تمنع من حدوثه.

5. انتشار الدعوة وظهور بعض ثمارها

زاد  ما  نورهما،  وإطفاء  آثارهما  طمس  ومحاوالت  واالبتالءات  المحن  توالي  فرغم 
الرجالن إال محبة يف قلوب الناس وتعلقا هبما وتصديقا بدعوهتما، واستيعابا لنظرياهتما يف 
التغيير، وقد كثر الموفقون التباعهم يف كل مدينة بل يف كل قطر من أقطار العالم، وال تزال 
تراثهما وسرب غور  البحث يف  يزال  العالم، وال  المدرستين يف  المنتمين لهذين  دائرة  تتسع 
أفكارهما والنظر يف كيفية تفعيل نظرياهتما مستمرا دون توقف أو تراجع. فكما زرعا الفرح 
ها  باهلل تعالى يف قلوب الماليين والتفاؤل يف وجداهنم وانتظار الفَرج من اهلل يف عواطفهم، وجَّ
بيدها،  تصنعه  كي  مستقبلها  إلى  والتوجه  المعسولة  األماين  من  التخلص  إلى  األمة  انتباه 
وتوفيق اهلل معها. وها هي تركيا اليوم تحصد ما حرثه النورسي وأمثاله من العلماء الربانيين 
الذين استثمروا اإليمان يف اإلنسان، وقاوموا إغراء أهل الطغيان. وها هو المغرب ينجيه اهلل 
من العنف المدمر بتلك الرتبية اإليمانية اإلحسانية التي تبني وال هتدم، تحنو وال تنتقم، تنشر 

الفضائل وتنبذ الرذائل. تصرب وال تستعجل.

املبحث الثاني: أوجه االختالف بين التصورين

يصعب بعدما سبق من بيان أوجه التالقي الكثيرة بين مشروعين تغييرين كبيرين يف واقع 
اإلسالمي المعاصر، أن نعرج على أوجه االختالف والتباين بينهما، إال أن ما يشجعنا على 
فعل ذلك هو أنه ال ينقص من فضلهما وسبقهما، ومن كانت له سيئٌة يف اجتهاده فهي مغمورٌة 

يف حسناته، وجهاده متأرجٌح بين األجر وِضعفه. ونقتصر يف ذلك على ما يأيت:
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1. البيئة الفكرية والسياسية 

هناك فارق بين البيئتين الفكريتين والسياسيتين عند الرجلين، ففي الواقع الرتكي برتكيبه 
وتعقيده، وانقالبه ودسائسه، تجسدت أمراض األمة التي فتكت بجسم المسلمين وكسرت 
شوكتهم، وقدمتهم قصعة لالحتالل الغربي. حيث عايش النورسي هناية حكم آل عثمان، 
حكاٍم  بتنصيب  ذلك  تتويج  تم  الغربية،  للثقافة  المطلق  الوالء  يعطي  جديد  حكم  وبداية 
الكفر  على  اإلعالن  هذا  فساعد  إسرارا.  اجتثاثه  على  ويسرون  جهارا  اإلسالم  يعادون 
والنفاق الواضح الفاضح على تأليب المسلمين ضد أعداء اإلسالم. بينما يف الواقع المغربي 
تلخص الفساد والتخلف يف نظام سياسي وراثي، جمع بين السلطة والثروة، واحتكار الدين 
والدولة، ال يجاهر بالعداء لإلسالم والمسلمين، بل يدعي االنفراد بتمثيله، ويصنع له حاشية 

متزلفة من العلماء والوعاظ والمثقفين والفنانين واإلعالميين... 

2. العمل المسلَّح ضد االحتالل

بينما انخرط سعيد النورسي يف الجهاد المسلح للدفاع عن استقالل وسيادة اإلمرباطورية 
العثمانية، حيث كان قائدا عسكريا يف الحرب العالمية األولى، وأبلى البالء الحسن يف قتاله 
وس يف القوقاز، بينما لم ينخرط ياسين –حسب علمنا- يف أية خدمة عسكرية  البطولي ضد الرُّ
ضد الغزاة الفرنسيين أو اإلسبان مثل والده محمد ياسين رحمه اهلل، وُيعزى ذلك ربما يف 
إال  عام  يولد هو  لم  بينما  1907 و1912  بين  كانت  للمغرب  الفرنسي  الغزو  بداية  كون 
1928م، ولم يتيقظ بعُد تلك اليقظة اإليمانية الكربى إال بعد خروج االحتالل العسكري 
الرتبوية  الخربة  واكتساب  العلوم  تحصيل  على  مقبل  شبابه  يف  1956وهو  عام  المباشر 
والبيداغوجية واإلدارية، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة »عبد السالم ياسين القديم«.

3. التنظيم الدعوي
الطليعة  كلمة  لجمع  منظمة،  إسالمية  جماعة  بتأسيس  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  قام 
إيمانية إحسانية شاملة، حتى ُعدت  تربية  المؤمنة ورص صفوفها، وتربية رجالها ونسائها 
أكرب جماعة إسالمية يف المغرب، معتربا أنه ال إسالم إال بجماعة، من قوله: »اإلسالم سالم، 
اإلسالم رحمة، اإلسالم دعوة. ما اإلسالم قهر ودماء. لكن اإلسالم بدون شوكة ُتعّزه، بدون 
جهاد هو الشوكة، يبقى جسما ُيداس باألرجل«.(1) بيد أن النورسي لم يؤسس تنظيما مرتاصا 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، 298/2.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 152

محكما برتاتبية معينة، بقدر ما كان داعية عموميا من اقرتب منه غرف من نوره وانتفع بعلمه 
من  منعته  دعوته  وطبيعة  تحركه  ظروف  ولعل  الجماعي.  التنظيم  بضوابط  التزاٍم  غير  من 
تأسيس تنظيٍم دعوٍي كالذي قام به اإلمام حسن البنا واإلمام المودودي وغيرهم، والدليل 
المحمدي«  »االتحاد  جمعية  أسس  أن  سبق  أنه  هو  ُعنوة  التنظيم  عن  انصرافه  عدم  على 
ليواجه هبا جمعية »االتحاد والرتقي« العلمانية، كما حاول من قبل إنشاء »مدرسة الزهراء« 

تقليدا لجامع األزهر بمصر. 

4. العمل السياسي

 ولئن انتقد النورسُي االستبداد السياسي وواجهه، فإنه قد تربأ من السياسة واالنخراط 
يتعلق هبا من أقضيات  التنظير للدولة اإلسالمية وما  السياسية فيما بعد، وترك  الشؤون  يف 
الموضوع:  يف  المشهور  قوله  من  اإليمان.  وخدمة  والرتبية  العبادة  إلى  منصرفا  ومشاكل، 
بأمور  منشغالً  الدنيا  عن  وتجّردُت  السياسة  و»طّلقُت  والسياسة«  الشيطان  من  باهلل  »أعوذ 
آخريت«(1) بحجة أن »أغلب ما يف السياسة خداع وأكاذيب«، غير أن عبد السالم ياسين كان 
له رأي آخر، معتربا أن السياسة مما يهم األمة، ومما يوجب على الجماعة االهتمام به كي 
تتخلص من الوقوع يف »دين االنقياد« للحاكم، وال مناص من خوض غمارها لبناء الدولة 
التغييري  العمل  السياسة شطر  إذ  والمعنوية لألمة،  المادية  القوة  دواليبها، وإعداد  وتسيير 
التدافعي البنائي، وال قيام لمطلب العدل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إال بسلطة الحكم، 
وال قيمة للمسلمين إن فصلوا بين العدل واإلحسان، أي بين تربية األمة وبناء الدولة، يقول 
رحمه اهلل: »المنهاج النبوي مسلك يعرب الدنيا بما فيها من قوى واصطدام واضطراب ونشاط 

وال يتجنبها«(2).

والحمد هلل رب العالمين.

(1)  النورسي، سعيد، المكتوبات، مرجع سابق، ص56.
(2)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2010م، ص: 12.
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أستاذ مشارك في التربية االسالمية في جامعة اليرموك،
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dr.sasa79@yahoo.com





159

مقدمة

للعالمين  المبعوث رحمة  التسليم على  العالمين، وأفضل الصالة وأتم  الحمد هلل رب 
سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد.

لإلنسان،  الفلسفية  التأمالت  قدم  قديم  مفهوم  هو  إنما  حديثًا،  مفهومًا  التغيير  يعد  ال 
إلى االنتقال من  الذي يشير  العام  أنه سنة من سنن اهلل يف خلقه بمفهومه  إلى ذلك  يضاف 
به المشهور »المجتمع«؛ وبذلك ندرك الحكمة يف قوله  حال إلى حال سيما إن ُألِصق بمركَّ
تعالى:﴿إِنَّ الّلَه الَ ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأْنُفِسِهم﴾(1)، ويناسب المقام أيضًا االستئناس 
العالم  ابن خلدون المؤسس األول لعلم االجتماع، حيث قال: »وذلك أن أحوال  بمقوله 
واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، إنما هو اختالف على 

األيام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال«(2).

والتغيير ال يكون بالضروة بطريقة كمية لسمات المجتمع ومظاهره العامة، بل قد يكون 
تعديالً  كيفّيًا -نوعيًا- للمسافات الثقافية واالجتماعية المختلفة، بالنسبة لمرجعية يحددها 
مسارات  لتحديد  المفكرين  همم  استنهاض  يستدعي  ما  ذاك،  أو  المجتمع  هذا  ويرتضيها 

الرؤى وتطلعات التطبيق. 

إلى  الحدودية  السعة  حيز  من  تنقلها  خاصة،  برؤى  العامة  المفاهيم  المفكرون  يتناول 
ومن  والعملية،  الفكرية  ومساراته  المفهوم  حدود  بتوضيح  وذلك  الخصوص،  حدود 
أو  أمة  أية  حق  يف  المصيري  المفهوم  هذا  ربط  التغيير،  لقضية  الخاص  بمفهومها  الرؤية 
مجتمع بالمرأة، وهذا ما دأب على إيضاحه المفكر الكبير عبد السالم ياسين، ما يشير إلى 
تنأى  والتي  المرأة يف اإلسالم،  تبوأهتا  التي  الرفيعة  المنزلة  بذلك  مكانتها عنده، مستلهمًا 
قواًل وفعالً  باعتباره األصل،  الهدى  إسهامات  منارًا يف  لتكون  الضالل؛  إسهامات  هبا عن 

فكرًا وتطبيقًا. 

(1)  الرعد: 11.
(2)  ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: حامد الطاهر، القاهرة، دار الفجر للرتاث، ط2، 

2010م، 1/ 47.
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النقلة  يف  المؤمنة،  المرأة  دور  إبراز  على  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  جهد  لقد 
النوعية التغيرية لألمة من االنحراف عن جادة الصواب إلى المنهج القويم، وجعلها إحدى 
الذين  المتالحقة،  الرتبوي األول لألجيال  المعدِّ  المرأة  باعتبار  التغيير،  مركزياته يف منهج 
الواضح  المنهج  وقيم  ُمُثل  إلى  والعودة  الحال  واقع  تصحيح  يف  مثلهم  على  اآلمال  ُتَعلَّق 

للحياة بشتى ميادينها، الوارد يف كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلمام  فكر  يف  التغيير  منهج  يف  ودورها  المرأة  مكانة  إلبراز  الحالي  البحث  جاء  وعليه 
المجدد من خالل القراءة الرتبوية لكتابيه: »تنوير المؤمنات« و«المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا 
وزحفًا«، ولتحقيق أغراض البحث اتبعت الباحثة المنهجين: االستقرائي التحليلي، الذي 
يعنى بتتبع فكر اإلمام المجدد يف قضية المرأة والتغيير، من مظان كتابيه المذكورين أعاله، 
ذات الصلة المباشرة بالموضوع محل البحث، واالستنباطي بعد التحليل والنظر، ما يعرب 

عن جوهر الموضوع وخالصته.

اشتمل البحث محورين رئيسين، تناول األول: ضرورة مشاركة المرأة يف التغيير مفهومه 
عند  والتجديد  التغيير  مفهوم  الرتتيب:  على  هي  رئيسة  بحثية  قضايا  ثالثة  ضمن  ومبادئه، 
التجديد،  راسخة يف  ومبادىء  والتجديد  التغيير  من  المرأة جزء  المجدد، ومشاركة  اإلمام 
ثالثة  ضمن  تطبيقيًا،  نموذجًا  أسرهتا  يف  المسلمة  المرأة  فتناول:  الثاين  المحور  أما 
أّمًا  والمؤمنة  الحافظية  والمؤمنة  زوجًا،  المؤمنة  الرتتيب:  على  هي  رئيسة،  بحثية  قضايا 

وصانعة للمستقبل.

الرجل  صنو  المرأة  أن  المفكر  يرى  أبرزها:  النتائج  من  عدد  إلى  البحث  توصل  كما 
واقتحام  النفوس،  تزكية  منها:  راسخة  مبادئ  والتجديد  للتغيير  وأن  والتجديد،  التغيير  يف 
العقبة، ويفرق المفكر بين المرأة والزوجة، ومن أبرز صور المرأة يف أسرهتا نموذجا تطبيقيًا 

باعتبارها زوجة ومربية ألجيال المستقبل التي تحمل التغيير نحو األفضل.

أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى تحقيق اآليت:. 1

بيان مفهوم التغيير والتجديد يف فكر اإلمام المجدد.. 2

توضيح ضرورة مشاركة المرأة يف التغيير.. 3



ا تروية بي ي وت د عبد السالم ياسين: مفا ر اإلمام ا 161املر ومن التغيير في 

إبراز مبادىء التجديد الراسخة.. 4

إبراز معالم المرأة المسلمة يف أسرهتا نموذجًا تطبيقيًا للتغيير.. 5

منهجية البحث

اتبع يف هذا البحث المنهجين: االستقرائي التحليلي، الذي يعنى بتتبع فكر اإلمام المجدد 
يف قضية المرأة والتغيير، من مظان كتابيه: »تنوير المؤمنات« و«المنهاج النبوي« ذات الصلة 
يعرب عن جوهر  ما  والنظر،  التحليل  بعد  البحث، واالستنباطي  بالموضوع محل  المباشرة 

الموضوع وخالصته.

حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على قراءة الموضوع محل البحث من كتابين لإلمام المجدد وهما:

تنوير المؤمنات.	 

المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا.	 
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املحور األول: ضرورة مشاركة املرأة في التغيير مفهومه ومبادئه

يتضمن هذا المحور توضيحًا لمفهوم التغيير والتجديد، واعتبار المرأة جزء مهم يف هذا 
التغيير المنشود كما يراه المفكر، وأخيرًا يضم المحور عددًا من المبادئ الراسخة للتغيير، 

ما اختير منها وذكر إنما هو على سبيل المثال ال على سبيل الحصر.

: مفهوم التغيير والتجديد
ً
أوال

القويم،  المنهج  جادة  عن  االنحراف  حال  من  نوعية  نقلة  هو  التغيير:  أن  المفكر  يرى 
وذاك االنحراف قد ظهرت آثار عجزه عن االستمرار، أو برزت ترهات نتائجه بإثبات الفشل 

يف استمراره.
كما يرى أن التغيير سنة هلل تعالى يف خلقه حتى يصلوا إلى المنهاج القويم، وأن للتغيير 
الداخل  يبدأ من  وأنه  تغيير عقبات،  لكل  والصرب؛ ألن  والعزم  باإلرادة  دوافعه  تبدأ  سننًا، 
لمبدأ  طرحه  يف  نبي  بن  مالك  فكر  يحاكي  ذلك  يف  وكأنه  الخارج،  إلى  النفوس  بتغيير 

القابلية لالستعمار.
وتم استنتاج ما سبق ذكره من جملة النصوص اآلتية للمفكر:

»أحموقة يف الدين وجهل بمعنى الجهاد وتخل عن السالح وخوض يف الباطل إن 	 
نحن قاومنا الطاغوت الخارجي وفينا يف نفوسنا طاغوت الهوى يصول ويجول ال 
ندري كيف نعالج سطوته بل ال نعي أي شيء يستبد بنا: أهو الغضب هلل واالستجابة 
لنداء اهلل أم هي غريزة الدفاع والمقاومة والتكتل ضد الظلم التي يستوى فيها الناس 

على صعيد الوطنية واإلديولوجية والقومية«(1).
آخر 	  تكون...إلى  أن  اهلل  شاء  ما  فيكم  النبوة  »تكون  حديث:  على  معقبًا  ويقول 

الحديث«(2): »فنحن على موعد إن شاء اهلل مهما طال ... ومهما تعسرت الطريق 
وتعوصت األسباب«(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط1، دت، 15/1.
(2)  ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، تحقيق: شعيب األرناؤوط، دم، مؤسسة الرسالة، ط 1،  2001م، كتاب 

أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان بن بشير، حديث رقم 18406، 355/30.
(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 18/1.
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أما مفهوم التجديد: فال يعنى ظاهر اللفظ من اإلتيان بشيء جديد، إنما هو العودة والرجوع 
إلى األصل، فيصبح بذلك التغيير والتجديد مراحل متتابعة ومرتابطة، حين ينحرف المجتمع 
عن الصراط المستقيم يتفشى الفساد بكل مستوياته ومعانيه، فتظهر الحاجة إلى تغيير واقع 
إلى  الرجوع  الصحيحة، وهي  الوجهة  التغيير  يقود  إلى جيل  الحال، وهذا األخير مستلزم 
األصل المتمثل بما دعا إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهكذا يكون التجديد، يقول 
المفكر: »ونمر على زمن التجديد لنقف عند رجل من أعاظم الرجال وأئمة اإلسالم مجدد 
القرن األول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمه اهلل تعالى لنجد الرفق. كانت األمراء 
العدة إلسقاطه كراهة لما يصلح من شأن  أمية يكيدون البن عمهم عمر ويعدون  بني  من 

األمة وما يرد من ظالمات ارتكبها جبابرة الملوك من قبله«(1).
ثم يؤكد معنى التجديد بأنه التعلق بعهد التنزيل والتأسيس، ردًا على بعض المشككين يف 
حتمية الرجوع إلنقاذ واقع الحال األليم، والذين أطلق عليهم المفكر اسم اإلسالمولوجيون 
حيث يقول: »يلومنا المشككون يف الدين من اإلسالمولوجيين أننا حين نتعلق بعهد التنزيل 
له يف خيالنا الحنين إلى المثال الرفيع ونحن يف  والتأسيس إنما نتعلق بتاريخ أسطوري جمَّ
الحضيض ونشدان صور القوة ونحن ضعفاء والتسلي بذكريات النصر ونحن مهزومون«(2).

: مشاركة املرأة جزء مهم في التغيير والتجديد
ً
ثانيا

التغيير والتجديد، فهي كما سماها جزء من  المرأة جزء مهم يف عملية  يرى المفكر أن 
وتجاوز  االقتحام  على  النشىء  تربي  التي  وهي  المجتمع،  يف  الجماعية  االقتحامية  القوة 
العقبات، يقول: »لو أصبح المسلمون فردًا فردًا على أتقى قلب واحد منهم ولو اجتهدوا 
المرأة  تكون  اقتحامية جماعية  قوة  يؤلفوا  لم  ثم  اجتهدوا  ما  الفردية  الصالحة  األعمال  يف 
فيها فعالة لفاهتم فردًا فردًا درجة الجهاد ثم لفات األمة ما فاهتم ولرتدت األمة برتديهم عن 
الدرجة العالية ولتبدد حاضرها وضاع مستقبلها بتبدد إرادهتم وتشتتها. ألفنا فيما قرأناه من 
األدبيات اإلسالمية أن نتحدث كثيرًا عن حال األم ومصيرها مفصولين عن حال المؤمنات 

والمؤمنين يف اآلخرة«(3).

ويستفيض المفكر يف تفصيل فضائل مشاركة المرأة يف التغيير والتجديد، ومنها: أن ما 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 57/1.
(2)  نفسه، 61/1.
(3)  نفسه، 17/1.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 164

سبق ذكرهما من القوة االقتحامية، وتربية النشىء على االقتحام، يحتاج معهما إلى تدرج 
ولين ورفق ويسر، وكل هذه المعاين التي وردت يف األحاديث النبوية ترويها وتنقلها لنا أم 
المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وهي امرأة، فيقول:»ما بال أحاديث التدرج والرفق واللين 

واليسر ترويهما امرأة؟«(1).

ويستشهد على ضرورة إشراك المرأة يف عملية التغيير والتجديد بقدوهتن من الصحابيات 
تعرب عن  اليوم، ال  للمرأة  التقاعس  بعض مالمح  وأن  النهضة،  األولى عصور  العصور  يف 
الصورة الحق للمرأة يف اإلسالم، فيقول: »فأين همم النساء بعد نحو قرن من الهجرة؟ أين 
وعائشة  اإلسالم،  يف  شهيدة  أول  وسمية  المؤمنين،  أم  خديجة  أبرزت  التي  النهضة  تلك 
العالمة...من أخمد تلك الجذوة؟ من أطفأ ذلك النور؟ من هبط بالمرأة من معاين الحياة 

السامية النابضة بالقوة السخية بالعطاء إلى حضيض واقع الجواري يف القصور«(2).

الحق،  المنهاج اإلسالمي  تعاليم  الناس عن  أبعدت  التي  الفتن  بأن  ثم يستكمل حديثه 
يف  بالفضل  السابقين  من  تكون  أن  عن  بالمرأة  لتنأى  كان؛  ما  الظالم  سلطة  من  لها  كان 
ذكرًا  الراشدة  والخالفة  النبوة  عهد  بعد  نجد  »ال  فيقول:  الصحابيات،  كانت  كما  النهضة 
الجائر عقمت  للسلطان  الخضوع  أنفة  الرجال  ابتلعت من  التي  الفتن  للنساء بفضل وكأن 
النساء من الفضائل التي كان يتحلى هبا الجيل الباين المشارك الحي من الصحابيات رضي 

اهلل عنهن«(3).

: مبادئ راسخة في التجديد 
ً
ثالثا

وتتضمن هذه المبادىء ثالثة قضايا، هي: تزكية النفس باعتبارها صورة من صور الجهاد 
ومعانيه، واقتحام العقبة و التدرج يف تدريب النفس على التغيير، وفيما يلي الشرح بالتفصيل.

تزكية النفس)الجهاد(

يرى المفكر أن تزكية النفس صورة من صور الجهاد حيث األخير يصل إلى أحد عشر 
القاعدة  النفس  تزكية  باعتبار  التغيير  محور  يف  الصورة  هذه  اختيار  وسبب  عنده،  نوعًا 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 72/1.
(2)  نفسه، 60/1.
(3)  نفسه، 61/1.
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والمنطلق للجهاد بمعناه الكلي برؤية المفكر، ويظهر هذا يف قوله: »أسرد إن شاء اهلل هنا 
أحد عشر بابًا من أبواب الجهاد بعضها تربوي يهم المؤمن يف نفسه ويف عالقته باهلل وبأمته .. 
وبعضها يهم الجماعة ... يف تأهبها وزحفها«(1)، ويقول: »ذلك أن الرتبية اإلسالمية الدائرة 
حول محور جهاد النفس وإقامتها يف االتجاه السليم صعدًا يف عقبة اإليمان هي قوام الجهاد 
وقاعدته وأساسه«(2)، ونجده يربط أنواع الجهاد بعضها ببعض كربطه لجهاد النفس بجهاد 
العلم والعمل، فيقول: »يجب أن يكون الهم األكرب لكل مؤمن ومؤمنة نيل رضا اهلل تعالى 
أن  اإلحسانية  اإليمانية  للرتبية  ينبغي  ثم  المجاهدون، ومن  يناله  أن  أشبه  تعالى  اهلل  ورضا 

تربط جهاد النفس لرتويضها على الحق بجهاد العلم والعمل«(3).

كما يرى المفكر أن من متطلبات تغيير واقع الحال الخارجي البدء بالتغيير الداخلي، وهو 
ما يسميه تزكية النفس، وهذا الفكر يؤكده تاريخ المفكر يف التحاقه ببعض الزوايا الصوفية 
والتزامه مشايخها، ويرى أن التزكية من مراتب الجهاد، ويعني هبا تطهير النفس عما ال يليق 
طهرًا يوصلها إلى مراتب عليا يف القرب والطاعة والعمل الدؤوب المخلص، فهي تصفية 
من شوائب النفس وعوالقها؛ بغية االرتقاء، يقول: »لتنسلك الحركة على ضوء علم التزكية 
يف نظام عمل التزكية. تزكية نفسي وتطهير قلبي الذي ألقى به اهلل يوم ال ينفع مال وال بنون 
إال من أتى اهلل بقلب سليم«(4)، ثم يكمل خالصة تزكية المؤمنة بقوله : »وعبادة جوارحك 

يف مسلك نوراين ينير الحلك ويرفعك من مهاوي الدوابية إلى طهر الملك«(5).

ويف الحقيقة الكالم الذي يطرحه المفكر يف االرتقاء، هو يف صميم علم الرتبية اإلسالمية، 
ْمنَا َبنِي  الذي يرفع شعار تنمية السلوك اإلنساين وترقيته؛ ليتحقق فيه قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
يف  ذاك  فكره  يؤكد  ثم  لتحقيقه(7).  الرتبويين  جهود  تتضافر  الذي  الشعار  وهو  آَدَم...﴾(6)، 
الرذائل  ومقاومة  الفضائل  لكسب  مدعوة  الصالحة  »واألخت  قائالً:  أخرى،  صفحات 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، دم دد، ط3، 1994م، ص 348.
(2)  نفسه، ص 349.

(3)  نفسه، ص 23.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 6/1.

(5)  نفسه، 6/1.
(6)  اإلسراء:70.

(7)  الكيالين، ماجد، فلسفة الرتبية اإلسالمية، عمان، دار الفتح، ط1، 2009م، ص 33.
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وامتالك القوة اإليمانية اإلرادية لرتقى صعدًا يف مدارج الكمال الروحي والكمال العلمي 
والكمال الخلقي والكمال الجهادي«(1).

ويربط المفكر بين تزكية النفس وخلق الصرب، معتربًا أن من تزكية النفس الصرب؛ إذ األخير 
فيه جهاد للنفس، فيقول: »صرب النفس وحملها على ما تكره من االستقامة يف طاعة اهلل عز 

وجل واالنخراط يف حزب اهلل مع عباد الرحمن األشداء على الكفار الرحماء بينهم«(2).

وعن  الطاعة،  على  الصرب  نوعان:  الصرب  أن  يفصل  حين  وضوحًا  الفكرة  يزيد  أنه  إال 
المعصية، وليس أبلغ من هذا يف التزكية، فيقول: »هذا الصرب الذي هو أبو الفضائل وأمها ما 
هو؟... والصرب: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه... 
والشرع  العقل  يقتضي  ما  عن  اإلمساك  هو  عن«  »صرب  عن.  وصرب  على  صرب  إذًا:  الصرب 
وأخالق  أفعال  على  كرهت  وإن  وإرغامها  النفس  حمل  هو  على«  و«صرب  عنه.  اإلمساك 

وعبادات وأقوال يأمر هبا العقل والشرع«(3).

لها  عنده  كذلك  ألهنا  الطهارة؛  بمفهوم  وربطه  التزكية  مفهوم  فرد  يف  المفكر  يعمق  ثم 
)معنوي(،  القلب  بتطهير  السلوك  تطهير  واآلخر  )مادي(،  البدن  تطهير  منها  جزء  معنيان؛ 
فيقول: »لكن الغاية العظمى المثلى من فرض الفروض ومنع المحرمات هي تطهير األمة 
لتكون يف العالمين شاهدة بالحق وأعلى من هذه الغاية وأبقى تطهير المؤمن والمؤمنة طهارة 
تصقل كيانه الروحي ليصلح للسعادة األبدية«(4)، ثم يكمل قائاًل: »إن كانت طهارة القلب 

وصفاؤه هما الغاية فإن طهارة الجسم جزء ال يتجزأ من عملية التطهير«(5).

كما يعترب أن طهارة البدن سبيل إلى طهارة الروح والقلب وكمالهما، فيقول: »الطهارة 
الطهارة  إلى  الشرعية وسيلة  اكتملت شروطها  متى  إيماين وهي  ذاهتا هدف  البدنية يف حد 
القلبية وتزكيتها،  البدنية سبياًل إلى الطهارة  القلبية«(6)، ويشرح كيف تكون الطهارة  الكلية 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 14/1.
(2)  نفسه، 63/1.
(3)  نفسه، 16/1.

(4)  نفسه، 263/1.

(5)  نفسه، 263/1.

(6)  نفسه، 264/1.
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البدنية  الطهارة  »بعد  فيقول:  بجوارحه،  اقرتف صاحبها  ما  ذنوب  من  إهنا تحط من  حيث 
السهلة القليلة الكلفة تطهير الذمة من اآلثام والعادات الرديئة«(1).

اقتحام العقبة

يرى المفكر أن لكل إرادة تغيير ترجو السعادة عقبات متعددة األوجه، فيقول: »هل من 
رحلة إلى السعادة الكربى ال يكون يف طريقها عقبات وال امتحان وال إرادة وال اقتحام...«(2).

واعيًا،  مهيئًا  رعيالً  تحتاج  العقبات،  لتلك  االقتحام  إرادة  إذن  كذلك  األمر  دام  وما 
فيقول:  بل هو طريق شاق،  السهل،  بالطريق  ليس  االقتحام؛ ألنه  ذاك  قادرًا على  صبورًا، 
عقبة  إهنا  شاقة  طريق  إهنا  الرحمن  عباد  المتقون  يسلكها  التي  السعادة  طريق  هنا  »ونتأمل 
إهنا امتحان وابتالء إهنا بكل المعنى الثقيل ثقالً بليغًا لكلمة )الصرب( إهنا مسؤولية...«(3)، 
تعالج  التي  النفسية  العقبة  فيه  ما  أوعر  وعر  صاعد  طريق  »العقبة  آخر:  موطن  يف  ويقول 

بفضيلة الصرب...«(4).  

اإلسالمية  »الرتبية  فيقول:  وجهادًا،  تربية  ذاته  حد  يف  العقبة  اقتحام  أن  المفكر  ويرى 
تخاطب أعمق ما يف اإلنسان وهو شعوره بالخواء والعبث ما دام بعيدًا عن اهلل تعالى، ثم 
إلى طلب أسمى غاية وهي  المرتاحمين  الصابرين  المتواصلين  المؤمنين  ترفعه يف صحبة 
وبين  بينه  التي تحول  العقبات  اقتحم كل  الميمنة...فمن  اهلل واالستواء مع أصحاب  وجه 

نصر اهلل تعالى بالمال والنفس كان من أصحاب الميمنة واستحق جزاء المجاهدين«(5).

كما يؤكد على ضرورة بث الهمة القتحام المرأة لهذه العقبة، فاهلل تعالى يتقبل من كل 
المتقين ذكورًا وإناثًا، فالنداء القرآين بصيغة المذكر إنما هو للجميع حتى ترد قرينة تصرفه 
عن هذا الوجه اللغوي، يقول: »والمرأة أمام العقبة المزدوجة بين باعث يدفعها لفعل الخير 
بنفسها  ثقتها  كسرت  التي  والعادات...  الفكر  يف  الجذور  عميق  الخاذل  يثبطها.  وخاذل 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 265/1.
(2)  نفسه، 6/1.

(3)  نفسه، 13/1.

(4)  نفسه، 16/1.
(5)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 21.
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وبرهبا... والباعث نداء اإلسالم األصيل خفت صوته زمنًا طويالً وهو اليوم كلمة تسمعها 
المرأة ويسمعها الرجل فيصحوان...«(1).

العقبات،  باقتحام  إال  المجتمع  يف  الحقيقي  مكاهنا  تتبوأ  ال  المرأة  أن  المفكر  ويؤكد 
الغرب يف  تقليد  للنهضة واإلنصاف، وليس  فهذا سبيلها  تعددت مظاهرها وصورها،  وإن 
الصحابيات رضي  الصحابيات: »كن  فيقول مستحضرًا نموذج  المساواة والتحرير،  قضية 
اهلل عنهن يقتحمن العقبة ويسندن الرجل يساعدنه يف االقتحام ... كانت المؤمنة الصالحة 
تقف يف درجة الرجل لكي يسمو بنفسه فال يتدحرج يف خطوات الشيطان ... مساندات كن 
ومانعات للرجل عن التدحرج بل ومنهن من تقتحم العقبة ال تنتظر الرجل أن يسحبها معه 

كما يسحب التابع. كم من صحابية أسلمت وتخلت عن المشرك الزوج...«(2).

والتقاليد  العادات  أن  مؤكدًا  بتدهور،  ال  وتنور  بإنصاف  المرأة  قضية  إلى  النظر  ويتابع 
التعليم  أن حرماهنا من حق  كما  تقتحمها،  أن  المرأة  التي على  العقبات  أوائل  من  البالية، 
وتنمية العقل كذلك، فيقول: »على المؤمنات جهاد القتحام عقبات التقاليد وعوائق العقل 
الذي ينبغي أن ال ينقاد إال للحق وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة. قضية 

المؤمنات ال تحل إال يف إطار حل شامل يشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات«(3). 

التدرج في تدريب النفس على التغيير

السعادة  إلى  وصواًل  األفضل،  نحو  التغيير  أجل  من  العقبات  اقتحام  يف  االستمرار  إن 
مرة  الناس  حمل  ألن  التدرج؛  وكذلك  واللين،  الرفق،  منها:  كثيرة،  سننًا  يتطلب  الكربى 
أحوال  أو عمالً، وترفضه  فكرًا  المتعندة  العقول  تأباه  مما  نوعي جديد  واحدة على وضع 
أصحاب المصالح، فهو إعادة بناء وهيكلية ال ترتضيه النفوس بسهولة، يقول: »يف التنزيل 
كان الرفق والتدرج والصرب والمعاناة من ال يعترب بالسنة العملية مفصلة يف السيرة الجهادية 
يوشك أن يبغيها طفرة واحدة«(4)، ويسرد كثيرًا من الشواهد مثل تحريم الخمر، وحديث 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 16/1.
(2)  نفسه، 63-62/1.

(3)  نفسه، 63/1.

(4)  نفسه، 54/1.



ا تروية بي ي وت د عبد السالم ياسين: مفا ر اإلمام ا 169املر ومن التغيير في 

بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ إلى اليمن:     »إنك تقدم على قوم أهل كتاب...فإن هم أطاعوك...«(1) 
إلى آخر الحديث، مؤكدًا يف مواضع أخرى ذكرت سابقًا، منها: أن ناقل أحاديث التدرج 
والرفق واللين واليسر هي المرأة؛ ألن ما تعانية يف حياهتا لتحقيق السعادة زوجًا وأّمًا، مؤذن 

بأهنا أفضل من يحسن ويتقن ذلك.

ويعد التدرج بصوره المتعددة مبدأ تربوي أصيل يف عملية التعليم والتعلم(2)، ويف تعديل 
أن  »على  قال:  حيث  المفكر  إليه  ذهب  ما  وهو  ممنهجة،  ضوابط  ضمن  وتغييره  السلوك 
التدرج ضروري يف الرتبية فال يحتمل كل الناس أن يسمعوا وال أن يستجيبوا لنداء المسيرة 
الجهادية من أول لقاء وعاشر لقاء«(3)، وعليه يبين المفكر أن من فقه التدرج مراعاة أحوال 
الناس وقدراهتم يف فهم هذا التغيير وإيجابيته؛ ألنه من جهل شيئًا عاداه، فيقول: »ولو أننا 
التي عالجها رسول اهلل  التدرج ووقائع األخطاء  المعاناة والصرب والتحمل وفضائل  نغفل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف أقرب الناس إليه ويف األعراب الجفاة«(4)، ويقول يف موطن آخر، مؤكدًا على ضرورة 
يف  اهلل  بناموس  العلم  فاتك  لكن   ..« ملسو هيلع هللا ىلص:  المصطفى  هدي  على  سيرًا  التغيير،  يف  التدرج 
التدرج وفاتك الدرس النبوي ومثال النبي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي سجد هلل ثالثة عشرة سنة عند 

الكعبة يعلوها ويحيط هبا ويسكن جوفها أكثر من ثالثمائة صنم«(5).

(1)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، القاهرة، دار الشعب، ط1، 1987م، كتاب الزكاة، باب 
ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، حديث رقم 1458، 147/2.

الكويت،  العملية،  وتطبيقاهتا  وأساليبها  اإلسالمية  الرتبية  تدريس  طرائق  يحيى،  وعيد،  ناصر  خوالدة،    (2)
مكتبة الفالح، ط2، 2003م، ص 76.

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 22.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 61/1.

(5)  نفسه، 100/1.
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ً
 تطبيقيا

ً
املحور الثاني: املرأة املسلمة في أسرتها نموذجا

يتضمن هذا المحور عددًا من األبعاد الرتبوية لشخصية المرأة المؤمنة يف أسرهتا، ابتداء 
أجيالها،  بإعداد  األمة  مستقبل  صناعة  يف  المساهمة  مسوؤلية  تحمل  ثم  الزوجية  بالعالقة 
باعتبارها صانعة للتغيير، وبذلك ينتقل التغيير من مرحلة التنظير إلى التطبيق العملي بتقديم 

نماذج حية.
ً
: املؤمنة زوجا

ً
أوال

يضع المفكر عددًا من مواصفات المرأة المؤمنة باعتبارها زوجًا، مستقيًا بذلك الهدي 
النبوي، وباإلمكان إجمالها بما يلي: 

المؤمنة زوجًا هي: المتبعة لسنة رهبا يف مراعاة مسؤولياهتا، والبذل تجاه حياهتا الزوجية، 
فتكون سببًا لسعادهتا   ال إلى شقائها؛ لذا يؤكد على ضرورة الوعي يف الزواج قبل اإلقدام 
عليه، يقول: »لعزة الزواج اإلسالمي ونفاسة معانية ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يستشيروا 

ويتحروا قبل االختيار لكي يجعلوا يف جانبهم ال ضدهم كل شروط نجاح الزواج«(1).
المرأة  الزوجة  فهي  السابقة،  النقطة  يف  كما  الزوجة  المؤمنة  مسمى  عليها  انطبق  ومن 
وليست المرأة الزوجة، وهذا قد سبق شرحه وبيانه، ويستشهد من جديد بكالم الرافعي فيما 
ينقله عنه يف التفريق بين المرأة والزوجة: )»واعلم أن المرأة يف أنوثتها وفتوهنا النسائية كهذا 
السحاب الملون يف الشفق حين يبدو له وقت محدود ثم يمسخ مسخًا ولكن الزوجة يف 
نسائيتها االجتماعية كالشمس قد يحجبها ذلك السحاب بيد أن البقاء لها وحدها واالعتبار 

لها وحدها ولها وحدها الوقت كله«(2))(3).

: املؤمنة الحافظية
ً
ثانيا

يرى المفكر أن المؤمنة الحافظية: هي المسؤولة بمعان عميقة يراها المفكر، وإليضاحها 
باإلمكان طرحها عرب النقاط اآلتية: والمتلخصة بطرح المفهوم يف ظل قضية تكامل وشمولية 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 141/2.
(2)  الرافعي، مصطفى، وحي القلم، القاهرة، دار ابن الهيثم،  دط، 2007م، 238/1.

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 142/2.



ا تروية بي ي وت د عبد السالم ياسين: مفا ر اإلمام ا 171املر ومن التغيير في 

للحافظية،  العميقة  للمعاين  والرتبوي  المقاصدي  اإليضاح  ثم  ومن  الزوجين،  بين  المهام 
بالتعهد والرتبية، ثم  بالعفة واألوالد  النسب  الحافظية على  الدوائر يف  والتي تشمل جميع 
تتسع الدائرة لتشمل كل معاين المسؤولية أمام اهلل عز وجل مع النفس ومع اآلخرين، وأن ما 

سبق كله ال يتأتى إال بحفظ الدين والعقل، وهو ما سيتم بياهنا يف السطور اآلتية:

1 . الحافظية يف ظل قضية تكامل وشمولية المهام بين الزوجين:

َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  ﴿الرِّ الكريمة:  اآلية  من  القضية  هذه  عن  الحديث  يف  المفكر  ينطلق 
َقانَِتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ َأْمَوالِِهْم   ِمْن  َأنَفُقوْا  َوبَِما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  الّلُه  َل  َفضَّ بَِما  النَِّساء 
لِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ الّلُه﴾(1)، حيث يوازن بين القوامة للرجل والحافظية للمرأة، يف  َحافَِظاٌت 
كالم بديع يؤكد التكامل الوظيفي لهما يف قوله: »ال شك أهنا مهمة كبيرة تلك التي تعدل 
المهمة هي عبادة اهلل  الرجل والمرأة عبئها هذه  المرأة ليحمل  الرجل وحافظية  بين قوامة 
تعالى... يف أداء هذه المهمة ويف التعاون على تمام الرحلة وسالمتها يتكامل حضور أحد 
الرفيقين وغياهبما حضوره هو الفطري يف مجاالت الكسب والمدافعة والسعي على العيال 
يغيبه عن مجاالت إن لم تحفظها المرأة ضاعت...قبل أن ننظر يف مجاالت غيابه وحضورها 

نقف عند كلمات قرآنية هي المفتاح والدليل إلى توزيع المهام وتكاملها وشمولها«(2).

ثم يؤكد المفكر أن النظرة التكاملية للوظائف الزوجية تنفي الفكر النزاعي أو الصراعي 
وظيفته  يعترب  أن  أو  اآلخر،  وظيفة  انتزاع  يف  يفكر  أن  أحدهما  عن  ينأى  بما  األدوار،  يف 
األساسية صورة من صور الغبن أو الظلم، فيقول:    »ال تنازع الحافظية القوامة بل يعيش 
بعضها يف كنف بعض ... والقوامة قرينة الحافظية... للرجل مكانه وللمرأة مكاهنا لتزدوج 
وتنسجم يف المجال السياسي القوة واألمانة كما تزدوج وتنسجم القوامة والحافظية يف الحياة 
الزوجية«(3)، وبذلك يوسع المفكر مفهوم التكامل بين الرجل والمرأة، حيث ال يقتصر على 
داخل البيت فقط، بل ويف خارجه أيضًا، استكمااًل لسنة اهلل يف الذكورة واألنوثة، باعتبارها 

آية من آيات اهلل تعالى يف األنفس.

(1)  النساء:34.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 82/2.

(3)  نفسه، 271/2.
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2 . المفهوم التربوي والمقاصدي الواسع للحافظية عند المفكر:

هذا المفهوم الواسع الذي يشكل حلقات متداخلة ومرتابطة يبدأ بالنفس، مرورًا باألسرة، 
وتنتهي باألمة، يف ظل رقابة الفرد أمام ربه عز وجل، وبما أن المبحث يرتكز يف هذا المقام 
بالعفة واإلحصان، ومال  النسب والنفس  المرأة يف أسرهتا، فتشمل حافظيتها بذلك:  على 

الزوج، واألوالد بالرتبية واإلعداد.

استقى المفكر مصطلح الحافظية من قوله تعالى: ﴿... َحافَِظاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ الّلُه﴾(1)، 
فيقول: »أي أن حافظية المرأة هي تحمل ما كلفها به الشرع... حافظيتها إذًا ال تقتصر عل 
حفظ حقوق الزوج بل تشمل كل حقوق اهلل المكلفة هبا الزوج حافظية الصالحات القانتات 
يف المجتمع المسلم ال تقتصر على شغل بيوهتن وإرضاء أزواجهن بل تنطلق أواًل من إرضاء 

اهلل عز وجل وترجع إليه«(2).

ويقول يف حفظ الفروج والعفة واإلحصان: »أمر اهلل سبحانه المؤمنات والمؤمنين بحفظ 
فروجهم ليكون التساكن بين الزوجين اطمئنانًا مبنيًا على الثقة ولتكون العفة فضيلة أساسية 
يف خلق الرجل والمرأة ودعامة اجتماعية لدينهما«(3)، كما يقول يف حافظيتها على النسب: 
»أنفس ما تحفظه نساء األمة أنساب األمة ألن لفيفًا من اللقطاء ال يسمى أمة إذ ال جامع بين 

مخلوقات فيه منفصلة الروابط«(4).

3 . الحافظية بحفظ الدين والعقل:

إن ما سبق من شتى صنوف الحافظية ال يتأتى إال باألصل، وهو حافظيتها على الدين 
ثم العقل، وذلك بأن تلجم شهواهتا بلجام الدين وتلجم جهلها بلجام العقل، فهي المؤمنة 

اليقظة والفاضلة القوية، ذلك المصطلح األخير الذي استخدمه بعض المفكرين(5).

(1)  النساء:34.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 82/2.

(3)  نفسه، 70/2.

(4)  نفسه، 83/2.
2005م،  القلم، ط1،  العولمة، دبي، دار  المسلمة  يف عصر  الفتاة  إلى  الكيالين، ماجد، رسالة مفتوحة    (5)

ص 21.
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يقول:  حيث  العقل،  تعهد  ثم  بالدين  إال  والولد  والمال  النسب  على  حافظيتها  تتم   ال 
»قرأنا حافظية المرأة على النسب وعلى نفسها وهما متالزمان ثم حافظيتها على مال زوجها 
بقيت ضروريتان مما عند إمام فقد المقاصد -يقصد الشاطبي- حفظ الدين وحفظ العقل 

هل ينحفظ شيء من أمانات النساء إن لم يكن إيماهنن باعثًا وعقلهن مدبرًا؟«(1).

مجالس  من  هي  أين  »لكن  بقوله:  بالعلم،  جهلها  ولجم  بالدين  تعهدها  على  يؤكد  ثم 
ويف  االجتماعية  الحياة  يف  الفعالة  المشاركة  من  هي  أين  الدين؟  يف  التفقه  ومدارس  العلم 
تعطيل  المرأة  »حبس  وقوله:  يشاركن؟«(2)،  الصحابيات  كانت  كما  االقتصاد  ويف  الجهاد 

وتجهيلها تمكين أليدي عدو- وهو الجهل- من مقوماتنا«(3).

 وصانعة للمستقبل
ً
: املؤمنة أما

ً
ثالثا

يدور فكر المفكر يف هذا الموضوع حول نقطة مركزية، هي منهاج المسؤولية البشرية عن 
اْنَقَطَع  اإِلْنَساُن  َماَت  الشريف: »إَِذا  النبوي  الحديث  إلى  صالح األجيال وفسادها، مستندًا 
َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثالََثٍة إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«(4)، معتربًا 
أن الولد هو من العمل المحاسب عليه، بصيرورته صالحًا أو فاسدًا كأي عمل آخر يحاسب 
عليه، والمرأة هي حضن الرتبية واإلعداد لألجيال، فصدق شاعر النيل حافظ إبراهيم، حين 

قال يف قصيدته )العلم واألخالق((5): 

هتا د عد أ ا   ذ إ ســــــــــــــــة   ر مد م   أل ــــــراقا ــــ ــًا طــيــب األعـ ــب ــع أعــــــددت ش
ــا ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ـــده  الـ ــ ــه ــ ــعـ ــ ي         أورق      أيمـــــــــــــــــــــــا    إيـــــــــراقاألم  روض  إن  تـ بالــــــرَّ
األُلــــــى األســــــاتــــــذة  أســـــتـــــاذ  اآلفــــاقاألم  مـــــدى  مــآثــرهــم  شغلت 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 84/2.
(2)  نفسه، 92/2.
(3)  نفسه، 93/2.

(4)  ابن الحجاج، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار الجيل، دط، دت،كتاب الوصية، باب ما 
يلحق اإلنسان من ثواب، حديث رقم 4310، 73/5.

(5)   لالستزادة ببقية األبيات، راجع الموقع اإللكرتوين:
http://Ar-encyclopodia.blogspot.com
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ويعضده قول معروف الرصايف(1):

تــســامــت ــة  ــ ــدرسـ ــ مـ األم  ــن  ــضـ ــحـ البنـــــــــاتفـ أو  البنيـــــــــــــن  برتبيـــــــــة 
ــاس حــســنــًا ــ ــق ــ ــد ت ــ ــي ــ ــول ــ ــداتوأخــــــــالق ال ــوال ال النســــــــــــــاء  ــالق  ــأخ ب
المزايــــــا عاليــــــــــــة  ربيب  ــة الـــصـــفـــاتوليس  ــلـ ــافـ ــب سـ ــ ــي ــ كـــمـــثـــل رب

ويتضح فكر المفكر فيما تم شرحه بقوله: »أول علم نستفيده من هذا الحديث الكريم هو 
أن الولد من عمل اإلنسان ...إذا استقر لدينا... أن الذرية-صالحة أو فاسدة- هي من عمل 
اإلنسان ال ينفي كوهنا خلقا هلل كوهنا عمالً لإلنسان فقد توجه أمامنا عظم مسؤولية اإلنسان 
عن ذريته: تصلح إن أصلحها وتفسد إن أساء تنشئتها فيرتتب على هذا المنطق المستنير بنور 

الوحي ونور التوجيه النبوي منهاج المسؤولية البشرية عن صالح األجيال وفسادها«(2).

ثم ينتقل بنا المفكر إلى الحديث عن تمام المسؤولية الوالدية، بقوله: »فإن كمال المرأة 
الوظيفي وكمال الرجل أبوين مسؤولين مربين هو غاية ما يراد منهما تحقيقه حفظًا لفطرة 
اهلل ونشرًا لرسالة اهلل وخدمة ألمة رسول اهلل ما يرفع المرأة إلى القداسة إال أمومتها وما يرفع 
الرجل إال أبوته ُيذكر حقهما بعد حق اهلل مباشرة يف قوله تعالى: ﴿َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ 

إِيَّاُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا ...﴾(3)«(4).

السوية واألمومة  الحديث على األمومة، وكعادته يطرح األمومة  يركز  بعد  فيما  أنه  إال 
المشوهة؛ العتبارات يراها ضرورية للرتكيز على تلك األمومة، منها:

حضورها األشمل واألقرب للولد يف التنشئة يف حال غياب الزوج للكسب.

أهنا مصدر اإلنجاب وحضنه، وعلى تربيتها تعول صيرورة الذرية بين الكم الَعَدِدي أو 
النوع الُعَدِدي.

الدنيا... حول حقوق  بنات  النسوية من  ناقدًا: »إن دوران الحديث يف األوساط  فيقول 
المرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحول سعادهتا الزوجية دون اعتبار أمومة المرأة 

(1)   الرصايف، معروف، ديوان معروف الرصايف، دت، 71/1، من المكتبة الشاملة للتخريج. 
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 193/2.

(3)  اإلسراء:23.
(4)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 193/2.
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دون  المرأة  يرى  ألنه   ،(1) محور...«  غير  على  دوران  هو  إنما  لألمومة  السامي  والمغزى 
يف  تساهم  لم  إن  صالحة  ذرية  تخلف  لم  إن  عملها  الموت  بعد  »ينقطع  أنه:  راشدة  أمومة 
واكتفت  أمتها  مستقبل  صنع  يف  والقلبي  والخلقي  العلمي  كمالها  توظف  لم  إن  األمة  بناء 
بكوهنا معربًا لربوز الذرية ومحطة لمرورها«(2)، وبذلك يسلط المفكر الضوء على ضرورة 
استغالل قدرات المرأة العلمية وسائر كفاءهتا؛ لصنع أجيال المستقبل، ال تقف فوائدها عند 

حدود الزمان والمكان والعدد.
ُتسَتنَتج من حديثه، يمكن  دائرية  باألمومة، يف حركة  المفكر قوة األمة واألسرة  ويربط 

تمثيلها كاآليت:

 قوة األمة  وعمادها

 األمومة  القوية

مستقبل العزة لألمة
باألجيال الصالحة

قوة األسرة

تعتمدهي مصدر 

تعتمد تصنع

وتظهر الصورة السابقة بقوله: »إن األسرة القوية عماد األمة القوية واألم المربية المصلحة 
عماد األسرة«(3)، »أقوى ما تستقوي به األمة متانة بناء األسرة والمتانة أمومة مصونة مستقرة 
ٌة مربية تصنع مستقبل العزة لألمة«(4).  يف بيت مدرسة أهم ما نعد لهم من قوة أمومة مربورة برَّ

األمومة بين الكم والنوع

 : حديثي  بين  جامعًا  ونوعًا،  كمًا  والمستقبل  الحاضر  أجيال  مع  األمومة  إلى  ينظر 
بُِكُم  ُمَكاثٌِر  َفإِنِّى  اْلَوُلوَد  اْلَوُدوَد  ُجوا  »َتَزوَّ الرتتيب قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  المكاثرة والغثائية، وهما على 
األَُمَم«(5)، وقوله: »ُيوِشُك اأُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأَلَكَلُة إَِلى َقْصَعتَِها«. َفَقاَل َقائٌِل:  

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 194/2.
(2)  نفسه، 194/2.
(3)  نفسه، 195/2.
(4)  نفسه، 194/2.

(5)   أبو داود، سليمان السجستاين، سنن أبي داود، بيروت، دار الكتاب العربي، دط، دت، كتاب النكاح، باب 
النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث رقم 2052، 175/2. واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين وقال 

األلباين: حديث حسن صحيح.
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ْيِل َوَلَينِْزَعنَّ اهلُل مِْن ُصُدوِر  ٍة َنْحُن َيْوَمئٍِذ َقاَل: »َبْل َأْنُتْم َيْوَمئٍِذ َكثِيٌر َوَلكِنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ َومِْن قِلَّ
ُكُم اْلَمَهاَبَة مِنُْكْم َوَلَيْقِذَفنَّ اهلُل فِى ُقُلوبُِكُم اْلَوَهَن«. َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل اهللِ َوَما اْلَوَهُن؟  َعُدوِّ

ْنَيا َوَكَراِهَيُة اْلَمْوِت«(1). َقاَل: »ُحبُّ الدُّ
يقول: »إن قرأنا حديث المكاثرة دون أن نعرضه على حديث الغثائية قصر فقهنا واندفعنا 
يف الدعوة إلى تأييد انحطاط األمة جيالً بعد جيل من حيث نظن أننا ندافع عن السنة وندعو 
إليها«(2)، ولكن الجمع الحقيقي هو: »وما يجب على األمهات المؤمنات من تكثير نوعي 
قوي ال غثائي عالة على أمة متسكعة متسولة«(3)، ويقول: »التكثير يف النسل مطلوب شرعًا 
والولد الصالح ذخر لألمة يف الدنيا ولوالديه يف الدنيا واآلخرة«(4)، »وعلى المؤمنة واجب 

أن ال تضع غثاء وال تتسبب يف التكثير األرنبي بينما غيرها يربي صقورًا ونمورًا«(5).
ويتضح مما سبق أن المفكر ينظر إلى األمومة الحقة بصناعة أجيال تشكل ذخرًا وقوة 
وعمادًا لألمة وهذا هو النوع، وتلك هي األمومة التي نتجرأ على تسميتها باألمومة السننية، 

وإن انحرفت عن جادة الصواب فهو اإلنتاج العددي الكمي مفرغًا من المتانة والقوة. 
وتعد األمومة السننية من عناصر القوة يف الجو األسري؛ الذي يدفع باألسرة نحو األمام 
والصالح، حيث يقول المفكر: »الجو الرتبوي يف األسرة متوقف على وجود عناصر قوية 
بإيماهنا وقدرهتا على العمل«(6)، ويقول يف موطن آخر: »يعم المؤمنات ما يعم المؤمنين يف 
إطار الشرع فينظمن أسرهن وجلساهتن ودعوهتن ويتحملن مسؤوليتهن العظيمة يف دعوة 

وتربية شطر األمة«(7).

معوقات األمومة السننية

الدين ومناهضته، ومحاولة تقليد  التجرد من  وهنا يرى المفكر أن مذهب الالييكية يف 

(1)   أبو داود سليمان السجستاين، سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب يف تداعي األمم على اإلسالم، حديث 
رقم 4299، 184/4. واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين وقال األلباين: حديث صحيح.

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 197/2.
(3)  نفسه، 198/2.
(4)  نفسه، 196/2.
(5)  نفسه، 202/2.

(6)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 53.
(7)  نفسه، ص 54.
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النموذج الغربي، له اليد الطولى يف ذلك، عرب وسائل ظاهرها اسرتحام المرأة، وباطنها نقض 
عرى قوة األمة، ومنها:

المحاوالت الحثيثة يف تحديد النسل بحجة النظرية المالتوسية وغيرها، يظهر ذلك يف 
قوله: »اإلطار الموضوعي لقضية اإلنجاب وتحديد النسل هو الثورات الصناعية العلومية 
باإلعالم  الغازية  الفلسفات  هو  اإلطار   ... الخيال  تخوم  إلى  الغرب  بالد  يف  تخطى  التي 
المرأة  استغالل  إلى  الداعي  االنحالل  قوى  تدعمه  الذي  الالييكي...  السياسي  والنضال 
اقتصاديًا ووجوديًا وتشغيلها يف صنع حضارة مماثلة للحضارة األم الحضارة المطلقة«(1).

وبالتالي  اقتصاديًا،  المرأة  باستقالل  واالنشغال  السامية،  معانيها  من  األمومة  تفريغ 
يف  باألطفال  ويلقى  المستقبل،  أجيال  صناعة  يف  بواجبها  القيام  يف  المرأة  إسهام  إضعاف 
أحضان المربيات: »يف األسرة الذرية المنسوجة على منوال المجتمع األوروبي المتكونة 
يتولين  أهنن  أعني  األطفال  تربية  الخدم  يتولى  ممنوعين  مقطوعين  وذريتهما  زوجين  من 
العجائز- أيدي  بين  المدلل  المحضون  الطفل  »مصير  أن:  مستكمالً  األطفال...«  تدمير 
يقصد األسرة الممتدة- أحسن حااًل من الطفل الملقى إلى أيد أجيرة يشوهن خلقه النفسي 

ما شاءت لهن كراهية وضعهن البئيس ونقمتهن وبؤسهن«(2).

األمومة الخالية من العلم والفقه المزدوج بالغاية من الخلق والتفكر يف آيات اهلل تعالى 
قبل  لألم  السلوكي  والعملي  العلمي  البناء  ضرورة  على  يؤكد  وبذلك  واألنفس،  والكون 
التنشئة: »يجب بناء األمة على أساس علمي بفقه مزدوج واجتهاد ذي عينين واحدة تتلقى 
اهلل  وضع  وما  بالئها  مغزى  عن  الكون  يف  اهلل  آيات  تستفهم  واألخرى  واجبها  الوحي  من 
عليها...« (3)، ومن البناء العلمي العملي: إرادة العلم الصالح بعد العلم به: »األم المريدة 
ا رسمته لها شريعته والعاملة  وجه رهبا الخائفة منه... المتعلمة العالمة بما لها وما عليها ممَّ

على ذلك هي األس ومنها البناء«(4).

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 196/2.
(2)  نفسه، 208/2.
(3)  نفسه، 202/2.
(4)  نفسه، 203/2.
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الخاتمة

بعد قراءة فكر المفكر عبد السالم ياسين يف كتابه تنوير المؤمنات، خلصت الباحثة إلى 
االستنتاجات اآلتية:

يرى المفكر أن التغيير: هو نقلة نوعية من حال االنحراف عن جادة المنهج القويم، . 1
نتائجه  ترهات  برزت  أو  االستمرار،  عن  عجزه  آثار  ظهرت  قد  االنحراف  وذاك 
األصل،  إلى  والرجوع  العودة  هو  إنما  التجديد  وأن  استمراره،  يف  الفشل  بإثبات 

فيصبح بذلك التغيير والتجديد مراحل متتابعة ومرتابطة ومتكاملة.

القوة . 2 باعتبارها جزءًا من  التغيير والتجديد،  الرجل يف  المرأة صنو  أن  المفكر  يرى 
الجماعية االقتحامية لذاك التغيير، وعلى حضنها ترتبى األجيال على درجة االقتحام.

 أن للتغيير والتجديد مبادئ راسخة منها: تزكية النفوس، واقتحام العقبة والتدرج يف . 3
تدريب النفس على التغيير.  

ألجيال . 4 ومربية  زوجة  باعتبارها  تطبيقيًا  نموذجا  أسرهتا  يف  المرأة  صور  أبرز  ومن 
المستقبل التي تحمل التغيير نحو األفضل. 

يفرق المفكر بين المرأة والزوجة، كما يطرح مصطلحًا استقاه من النصوص الشرعية . 5
سماه المرأة الحافظية، وهي التي ترعى حق اهلل تعالى ومسؤولياهتا يف كل ما كلفها 
به الشرع، سواء مع نفسها أو أسرهتا أو مجتمعها، وأن المعاين السامية للحافظية ال 

تتأتى إال بحفظ الدين والعقل. 

يطرح المفكر صورة األمومة السننية وتأثيرها يف صنع مستقبل األمة، وأبرز معوقات . 6
تلك األمومة يف ظل األنظمة الوضعية.

ويف ضوء استنتاجات البحث، توصي الباحثة باآلتي:

الدعاة ومؤسسات الرتبية؛ بإدراج منهاج التزكية الذي فصله المفكر ضمن مناهج الرتبية 
اإلسالمية سواء المنهجية أو الالمنهجية.

بناءة  برامج  بإعداد  المرأة؛  بقضايا  والعناية  األسري  اإلرشاد  مؤسسات  على  القائمين 
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لتطوير كفاءة المرأة، بعيدًا عن صيحات دعاة التنمية الحداثيين يف حسر تنمية المرأة وتبوء 
مكانتها يف المجتمع بقضية اإلنجاب فقط، وذلك بمحاوالهتم الحثيثة يف الحد من النسل 
العتبار النظرية المالتوسية وغيرها، وهذا من معوقات األمومة السننية التي فصلها المفكر. 

كما تقترح الباحثة:

إيالء عدد من سنن التغيير والتجديد ومبادئه يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين بالدراسة 
والبحث، إذ لم يتسع المقام يف البحث الحالي لبياهنا جميعًا، ومنها: اعتبار الظروف الببئية 
يف التغيير والتجديد، والجرأة يف إدراك الداء وتشخيصه قبل إعطاء الدواء؛ سيما أننا يف عصر 

تعالت فيه أصوات المطالبين بالتغيير والتجديد، وإن اختلفت مشارهبم وأفهامهم له.
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املقدمة

ِشْرَعًة  ِمنُكْم  َجَعْلنَا  فقال عز وجل ﴿لُِكلٍّ  عليه  نسير  منهاجًا  لنا  الذي جعل  الحمد هلل 
َوِمنَْهاجًا﴾(1)، والصالة والسالم على آخر األنبياء والمرسلين رسولنا وحبيبنا محمٍد الذي 
آله وصحبه  النبوة، وعلى  بالعودة إلى منهاج  بشرنا »يف الحديث الذي رواه اإلمام أحمد« 

الذين طبقوا منهاج النبوة فرسموا لنا أسسًا وقواعد توضح لنا طريق منهاج النبوة.

وبعد: فإن قضية التغيير باتت اليوم قضية تتغنى هبا كل البشرية، مطالبًة بالتغيير من منهج 
بشري تعتقد فشله إلى منهج بشري آخر معتقدة أنه منهج صحيح، وبالمقابل هناك أهل اهلل 
الذين اختصهم اهلل بقدر كبير من العلم والفهم، كاإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه 
اهلل تعالى، الذي طالب بالتغيير وأعطاه جل اهتمامه يف كتاباته، وهو تغيير يختلف عن التغيير 
ثبتت صحته،  نبوي  إلهي  منهاج  إلى  بشري  منهج  من  تغيير  فهو  البشرية  عنه  تبحث  الذي 

وبشرنا الحبيب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بالعودة إليه.

البحث  هذا  جاء  به  اهلل  رحمه  اإلمام  واهتمام  التغيير  أهمية  من  انطالقا  البحث:  فكرة 
يف  المرأة  موقع  لنا  يتجلى  خاللها  من  التي  والسبل  التغيير،  من  المرأة  موقع  عن  ليتكلم 
التأثير يف  التغيير، فالمرأة هي األم واألخت والزوجة، وهي هبذا تأخذ النصيب األكرب من 
المجتمع، وفهم موقعها يف التغيير سيكسبنا ارتقاء بجانب كبير ونسبة عظيمة من المجتمع، 
إذ أن المرأة هي الحلقة األهم يف حلقات المجتمع اإلسالمي، وهي التي بصالحها صالح 

األسرة وبصالح األسرة صالح المجتمع.

قيمة البحث العلمية: تمثلت قيمة البحث العلمية يف أنه يعالج قضية التغيير عند المرأة 
من أجل االرتقاء بواقعها العلمي والعملي والوصول هبا إلى الواقع الذي يريده اهلل تعالى 
األهم  الركن  تمثل  المرأة  أن  إذ  المستويات؛  أرقى  إلى  بالمجتمع  والذي من خالله نصل 
يف البناء المجتمعي؛ فالمجتمع اإلنساين حلقة كبيرة تتكون من حلقات عدة وأهم حلقات 
هذا المجتمع هي حلقة األسرة المرتابطة األسرة التي تم بناؤها على أسس رصينة، وتمثل 

(1)  المائدة: من اآلية 48.
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المرأة أهم أسس هذه األسرة؛ لذلك تتجلى القيمة العلمية للبحث من خالل إظهار الوظيفة 
الحقيقية للمرأة، وكيفية فهم المرأة لهذه الوظيفة وسبل تطبيق هذه الوظيفة العظيمة.

مباحث  وأربعة  مقدمة،  على  أقسمه  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  البحث:  محاور 
عرفت يف المبحث األول بمصطلحي التغيير والمنهاج عند اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى، 
ثالث  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، ومبحث  الرسول  المرأة يف زمن  فيه عن حال  تكلمت  الثاين  والمبحث 
تكلمت فيه عن حال المرأة بين حقبة الملك العضوض وبين حقبة الملك الجربي، ومبحث 
رابع هو أهم مطالب البحث وأوسعها تكلمت فيه عن طرق العودة بالمرأة إلى منهاج النبوة. 
وقد كان لكتاب تنوير المؤمنات دور كبير يف كل هذه المباحث. وختمت البحث بخاتمة 

بينت فيها أهم النتائج والتوصيات.

المنهج المتبع يف بناء البحث: اتبعت المنهج الوصفي التاريخي يف كتابة هذا البحث. 

أسأل اهلل تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعل ثوابه يف ميزان حسنات 
اإلمام المجدد عبدالسالم ياسين رحمه اهلل تعالى.

وصلى اهلل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.
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املبحث األول: التعريف بمفهومي التغيير واملنهاج

عند اإلمام املجدد عبدالسالم ياسين رحمه هللا

: مفهوم التغيير عند اإلمام املجدد رحمه هللا 
ً
أوال

التغيير هو القضية الكربى التي ركز عليها اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى يف كل كتاباته، 
فهو الوسيلة الوحيدة للعودة إلى منهاج النبوة، والعودة هذه يجب أن تشمل كل المجتمع 
اإلسالمي، وتشمل كذلك كل ما يساعد يف رقي هذا المجتمع، لذلك نجد أن التغيير الذي 
يريده القرآن الكريم هو تغيير شامل ال يقتصر على مجال دون آخر أو مجتمع دون مجتمع، 
وقد انطلق اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى عند كالمه عن التغيير من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اهللَ الَ 
ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأنُفِسِهْم﴾(1)، »يشير القرآن إلى تغيير المجتمع، بنياتِه واقتصاِده 
ُع لذلك شرائع، ويرُسم له منهاجا، لكن ذلك التغيير ال يدور حول نفسه،  وسياستِه، وُيَشرِّ
وال ينتهي عند مقدماته، بل يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية تحرير اإلنسان من كل عبودية، 

ليدخل يف العبودية هلل عز وجل«(2).

ومن أجل التفريق بين التغيير من الواقع المعاصر إلى المنهاج النبوي والتغيير من منهج 
بشري إلى منهج بشري آخر تكلم اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى عن التغيير النابع من أفكار 
قبل،  الربجوازية من  الثورة  تريد  كانت  الثوري االشرتاكي، كما  التغيير  »يريد  فقال:  البشر 
معناه  وال عن  اإلنسان  تتحدث عن  ال  لكنها  الطبقي،  الظلم  نِيِر  من  مستعبدة  طبقة  تحرير 
وغاية وجوده يف األرض باعتباره فردا يولد ويحيى ويموت ويبعث ويحاسب ويجازى. إنما 
ُبه الرأسمالية عن ذاته المنتجة،  يتحدث التغيير الثوري عن اإلنسان باعتباره أداة إنتاج، ُتَغرِّ
وَتْحِرُمه نتائج عمله. فإذا جاءت الثورة ردت إليه كل االعتبارات السامية بأن ُتَملِّكه نتائَج 
ُجهده، وتدله على ذاته وأسراِرها، من حيُث كوُنه عامال كادحا يتناول المادة بيديه و بفكره 
ُر. عن تلك الدابَّة الصانعة المنتجة تتحدث اإلديولوجيات، وحولها  فيصنع ويخرتع وُيَطوِّ

تفور الثورات. وعن معنى وجود اإلنسان ال سؤال وال خرب«(3).

(1)  الرعد: 11.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 1، 2009 م، ص 86.

(3)  نفسه، ص 86.
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فالتغيير الثوري الذي يسعى إلى االرتقاء باالقتصاد والسياسة ورفع الطبقية التي بين أبناء 
المجتمع، وهذا أيضا من أسس التغيير اإلسالمي إال أن التغير اإلسالمي يبحث عن التغيير 
النفاق، وقذارة معصية اهلل،  الكفر، وقتامة  إذ أن »إنقاذ اإلنسان من ظالم  األشمل واألهم 
وغبش الغفلة عنه، المؤدية إلى بؤس الدنيا وعذاب اآلخرة، هي الهدُف األسَمى، ومحوُر 

الحركة، ومحطُّ الطموح«(1).

اهلل عز  يريده  الذي  التغيير  القومة على  لفظ  تعالى  اهلل  المجدد رحمه  اإلمام  أطلق  كما 
وجل فيما أطلق لفظ الثورة على التغيير بالعنف، »والثورة تغيير بالعنف للبيئة االجتماعية، 
والقومة تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، تغيير نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق 

ويصاحب التغيير السياسي االجتماعي«(2).

والتغيير هو رسالة القرآن الخالدة فالقرآن الكريم هو الذي نقل العرب يف الجاهلية »من 
سجن الجهل بكنه الخالق وغاية المخلوق إلى معرفة أن لهم ربا خالقا بارئا مصورا، ومن 
اإلنسان  الجذريُّ يف تصور  التغيير  الخلود. هذا  دار  األبد يف  آفاق  إلى  المغلقة  الدنيا  آفاق 
الموت، هو رسالة  بعد  اهلل  بين يدي  الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية  لنفسه، وللعالمين 
القرآن الخالدة إلينا. ما خلق اهلل الخلق إال ليعبدوه، فإن ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير دوهنا 
ال حساب به، وال وزن له يف حياة البشرية. ليست القومة اإلسالمية ثورة قطرية إقليمية تنتهي 
مهمُتها عند تغيير ُبنى المجتمع، وتنشيط اقتصاده، وتطوير وسائله، بل هي رسالة القرآن إلى 
اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، وُيْقبِل على نفسه ُيَغيُِّر ما هبا لُتْقبَِل على رهبا. وكل 
تغيير يف السياسية واالقتصاد فإنما هو تَبٌع لهذا التغيير الكلي الجوهري لإلنسان، ونفسيته، 
لها غاية، ومعنى،  لتكون حركًة  كلها على األرض،  وإرادته، وحركته  وعقيدته، وأخالقه، 

وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته يف التاريخ«(3).

المجتمع  أن  الشامل، ومعلوم  التغيير  للسير يف طريق  الحاجة  بأمس  اليوم  ومجتمعاتنا 
نغير كل هذه  أن  فيجب علينا  المجتمع  نغير  أن  أردنا  إذا  لذلك  ُأسر،  يتكون من مجموعة 

األُسر إلى ُأسر تتبع المنهاج النبوي.

المرأة هي أهم أركان األسرة، لذلك ركز اإلمام رحمه اهلل تعالى على  وال شك يف أن 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، 87.
(2)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 1، 2001م، 87.

(3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، 88.
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دور المرأة يف تغييرها، والمتتبع لكتابات اإلمام رحمه اهلل تعالى سيصل إلى نتيجة مفادها 
أن اإلمام رحمه اهلل تعالى قد أعطى لقضية التغيير عند المرأة الجزء األكرب من كتاباته حتى 
خصص لها واحدا من أضخم كتبه وهو كتاب تنوير المؤمنات؛ ليضع الوسائل الصحيحة 

واآللية المتينة لتجلية دور المرأة يف التغيير.

ثانيا: مفهوم املنهاج عند اإلمام املجدد رحمه هللا

لقد اختار اإلمام رحمه اهلل تعالى كلمة المنهاج التي وردت يف قوله تعالى: ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا 
كتابه،  اهلل يف  بأمر  الصارم  التمسك  »معاين  بين:  الربط  أجل  من  َوِمنَْهاًجا﴾(1)  ِشْرَعًة  ِمنُْكْم 
النفسي  والعام،  الخاص  والجماعي،  الفردي  السلوك  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  لسنة  االتباع  ومعاين 
والخلقي واليومي، العبادي واالجتماعي، السياسي واالقتصادي، الرباين يف كلمة واحدة. 
وال يعني هذا أن نربي وننظم جماعة تنظر إلى ماضينا المجيد تحت راية محمد ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه 
المهديين الراشدين وتقعد مع األحالم، بل يعني هتيئ جيل وأجيال من بعده صالحة لخالفة 
على  الخالفة  إعادة  ولهدف  النبويين،  والجهاد  الرتبية  نسق  على  األرض  يف  ورسوله  اهلل 
منهاج النبوة بعد الحكم العاض والجربي اللذين داما قرونا طويلة. قصارى جهده إلقامتها 
فيما رواه اإلمام  قال  الذي  المنير، منهاج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الواضح والنموذج  المنهاج  على 
أحمد عنه بسند صحيح : »تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن 
يرفعها. ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم 
تكون ملكا جربيا، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خالفة 

على منهاج النبوة. ثم سكت«(2)«(3).

وعند تعريف اإلمام رحمه اهلل تعالى لمصطلح المنهاج قال: »المنهاج علم متحرر -من 
حيث هو علم موحى به، ومن حيث هو نداء من لدن رب العالمين-، من كل ثقل أرضي 
اجتماعي أو إثني أو تاريخي أو اقتصادي. لكن المنهاج من حيث هو عمل، من حيث هو 

(1)  المائدة: 48.
مرشد،  عادل   - األرنؤوط  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  مسند  محمد،  بن  أحمد  حنبل،  ابن    (2)

وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001م، رقم الحديث، 18406.
(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط 1، 1989م، 

ص9.
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استجابة لداعي اهلل تعالى وتقدس، إنما هو عبور شاق، صعود مجهد، اقتحام لكل العقبات 
للعقل  يمكن  مجرد  وحي  العلم  المنهاج  والجغرافية.  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 
المجرد أن يتلقاه ويفهمه يف تجريده فيبقى فكرا عاطال. أما إذا تلقاه قلب المؤمن، وأصبح 
أمره وهنيه باعثا صارما، وانعقد الباعث إرادة عازمة، فالتنفيذ إنما يكون يف عالم المادة، يف 
عالم األجسام والمصالح والدوافع والموانع والعادات واألعراف والعداوات والصداقات 
والحروب. والعقل عندئذ أداة تنفيذ ال مصدر تخمينات تعطي المعرفة وتؤسس العمل.«(1).

وقد وضع اإلمام رحمه اهلل يده على الجرح عندما فرق يف تعريفه هذا بين المنهاج كعلم 
والمنهاج كعمل، فلو فهمنا المنهاج كما فهمه وطبقناه قوال وعمال لما آلت أوضاعنا إلى 
تطبيقه  يف  المنهاج  روح  ولكن  إنسان  لكل  متيسر  أمر  النظري  فالعلم  اليوم،  عليه  نحن  ما 

العملي، وهو ما كان الشغل الشاغل لإلمام رحمه اهلل تعالى.

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ط 1، 1989م، 26.
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املبحث الثاني: املرأة في عصر النبوة

وموضوع  الجاهلية.  يف  ابُتذل  الذي  شأهنا  من  ورفع  المرأة  الكريم  القرآن  كرم  لقد 
اضطهاد المرأة معروف لدى القاصي والداين فقد ذكرت لنا كتب التاريخ أصنافا عديدة من 
ظلم المجتمعات و الحضارات اآلفلة للمرأة، وهو ما ال حاجة لنا هنا أن نتطرق له، كما أن 
المجال ال يتسع؛ لذلك سنتكلم هنا عن حال المرأة يف عصر النبوة وعن كيفية تعامل القرآن 

الكريم مع حرية المرأة ورسم حدود شخصيتها.

بينها  ى  النموذج اإلسالمي لتحريرها فسوًّ القرآن معالم  فاإلسالم حرر المرأة: »وحدد 
وبين الرجل يف الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء والحساب مع 
التمييز بين األنوثة والذكورة حفظا لتميز وتكامل الفطرة التي فطر اهلل عليها النساء والرجال 

ليكون التكامل الدعوة الدائمة لتحقيق سعادة النوع اإلنساين«(1).

فالقرآن  اإلسالم،  قبل  عليه  تكن  لم  للمرأة  جديدا  كيانا  الكريم  القرآن  رسم  لقد  نعم 
الكريم نزل يف وقت كانت المرأة فيه جزء من المتاع الذي يملكه الرجل حتى إذا ما مات 
الكريم قوانين عدة للحفاظ على حقوق  القرآن  الميراث، ولذلك وضع  اعتربت جزء من 
المرأة، وجعل لها شخصية مستقلة يف عدد من اآليات القرآنية، قال تعالى: ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن 

الَِحاِت ِمْن َذَكرٍ َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقيًرا﴾(2). الصَّ

 ﴿َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوبَِأْيَمانِِهْم ُبْشَراُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت 
َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾(3).

النساء  تشمل  التي  الشرعية  األحكام  ذكرت  أهنا  القرآنية  اآليات  هذه  يف  والمالحظ 
والرجال، وهذا يف كثير من آيات االحكام إال ما يقوم الدليل فيه على أن أحدها خاص بالرجل 
أو خاص بالمرأة؛ ألنه يكون مالئما لطبيعة كل منهما، وإن ذكر اإلناث يف األحكام العامة 
فيه إشعار بكمال اإلنسانية يف المرأة، وأن لها حقوقا، وعليها واجبات اقتضاها التكليف فما 

والتوزيع،  للنشر  البخاري  اإلمام  مكتبة  القاهرة،  واإلسالم،  الغرب  بين  المرأة  تحرير  محمد،  عمارة،    (1)
2009م، 24.

(2)  النساء: 124.
(3)  الحديد: 12.
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من عبادة إال طولبت هبا المرأة كما طولب هبا الرجل، وإن كان للرجل اختصاص يف بعض 
اَل يعد حرمانا،  الرجولة ذاهتا. واإلعفاء من واجب شاق  العبادات كالجهاد، وسبب ذلك 
ويف الحقيقة إن المرأة تقوم بواجبات شاقة تنفرد هبا أيضا، كالحمل والوالدة، والقيام على 
قام  الذي  الفرد  نية  صحة  هو  األعمال  لقبول  الوحيد  والشرط  المهد،  يف  األوالد  شؤون 

بالعمل فالمرأة والرجل سواء يف القيام باألعمال الصالحة(1).

يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: »مشاركة المؤمنات يف األمر بالمعروف والنهي 
عظيمة،  حرمة  المسلم  المجتمع  يف  وُحْرمُتها  الدين.  أركان  من  أساسي  ركٌن  المنكر  عن 
تكون إذايُتها، ومنُعها من الحماية المادية والمعنوية، وخدُش كرامتها، موجباٍت للعنة اهلل، 

والعياذ باهلل«(2).

فبعد أن كان للرجل حرية التصرف بالمرأة كما يشاء يتزوج ويطلق ويظاهر بدون شرط 
المجتمع  للمرأة شخصية يف  إن  لتقول  البينة  اآليات  قيد ويضرب ويعنف، جاءت هذه  أو 

يجب أن تظهر وتحرر.

يقول اإلمام رحمه اهلل: »رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلمام األعظم، الزوج الراعي المعلم الذي يسن 
لألمة ويوصينا رّبنا عز وجل أن نتخذه أسوة حسنة، ها هو ذا تتكئ الزوج المصونة عائشة 
بملل  الفرجة  تنتهي  ال  ثم  المسجد.  يف  وأين؟  يلعبون.  حبشة  على  وتتفرج  منكبيه،  على 
يف  نفسها  عن  أخربت  كما  اللهو  على  الحريصة  الزوج  تكون  حتى  القدوة  الرسول  الزوج 

حديث البخاري هي التي تسأم. هكذا ُتعامل أم المؤمنين وعليها ما ليس على النساء«(3).

وإعطائها  المسلمة،  المرأة  دور  فهم  بالخصوص  المرأة  وعلى  المجتمع  على  لذلك 
حقها، والبحث عن تحريرها التحرير الذي يصنع لها دورا يف المجتمع اإلنساين الذي تبني 
الضيق  بالمفهوم  التحرير  ال  الجوهري  التحرير  على  الرتكيز  ويجب  الصالحة،  نفسها  فيه 
تكامل  هناك  بل  تشائي،  ما  واصنعي  للرجل  ضدًا  نفسك  من  اصنعي  للمرأة  يقول  الذي 
وتمايز يجب أن ُيحرتم: »وحين يتأمل اإلنسان يف نفسه. نفسه هذه التي لم يخلقها. والتي 
وذات  واحدة.  طبيعة  ذات  واحدة.  نفس  وهي  عليه.  اهلل  يقصه  ما  إال  خلقها  عن  يعلم  ال 
يف  أفرادها  كل  تجمع  أهنا  كما  الخالئق،  بقية  عن  تميزها  خصائص  واحدة.  خصائص 

(1)  ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد، زهرة التفاسير، بيروت، دار الفكر العربي، ط 1، 4/ 1872.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، ط/1، 2000م، 294.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 60.
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المنبثين يف األرض يف  إطار تلك الخصائص. فالنفس اإلنسانية واحدة يف جميع الماليين 
جميع األجيال ويف جميع البقاع. وزوجها كذلك منها. فالمرأة تلتقي مع الرجل يف عموم 
بوحدة  يشي  مما  الخصائص-  هذه  تفصيالت  يف  اختالف  كل  -رغم  البشرية  الخصائص 

التصميم األساسي لهذا الكائن البشري«(1).

والمتتبع لآليات القرآنية التي وضحت حال المرأة يف عصر النبوة سيجد أن تلك اآليات 
تدل على أن المرأة شاركت الرجل يف القيام بما أمرها اهلل تعالى به، فهي تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وهتاجر يف سبيل اهلل وتخرج من بيتها لمبايعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعندما تشعر 
بالحيف والجور تخرج إلى الرسول الكريم لتسأله عن ظلم الزوج لها كما يف مسألة الظهار. 
ويف هذا كله حرية فيها الكثير من معاين خدمة المجتمع وإقامة أوامر اهلل تعالى، فهي حرية 

مشروطة بالعمل الصالح الموافق لما أمر به اهلل تعالى.

وقد كانت المرأة يف عصر النبوة واعية لشخصيتها التي حدد اإلسالم معالمها، وانطالقا 
من هذا الوعي استطاعت أن تمارس دورها الصحيح، فقد شاركت يف الحياة االجتماعية 
المرأة للرجل  يقيد مشاركة  الرجل، ولم  الجادة حالها كحال  الحياة  واستجابت لحاجات 
غير مجموعة من اآلداب الرفيعة التي تصون وال تعطل. فقد شاركت يف النشاط االجتماعي 
مجال  ففي  الرسالة،  عصر  يف  وحاجاهتا  الحياة  ظروف  حسب  المهني  والعمل  والسياسي 
النشاط االجتماعي شاركت يف عدة ميادين منها ميدان التثقيف والتعليم، ويف مجال النشاط 
االضطهاد  وواجهات  الحاكمة  والسلطة  المجتمع  عقيدة  تخالف  عقيدة  حملت  السياسي 
والتعذيب ثم هاجرت يف سبيل عقيدهتا، ويف مجال العمل المهني عملت يف الرعي والزراعة 

والصناعات اليدوية واإلدارة والعالج والتمريض وأعمال النظافة والخدمة المنزلية(2).

هذا كان حال المرأة يف عصر النبوة، ففهمها للمهام الملقاة على عاتقها جعل منها امرأة 
واعية، تعرف أن لها هدفا ساميا يف هذه الحياة، فكسبت ثقة نفسها وثقة الرجل، ثم انطلقت 

تبني مجتمعا ربانيا، خال من المنغصات.

من  وبالرغم  اإلسالم،  بداية  يف  المرأة  تواجه  كانت  عقبة  أكرب  هو  الرق  موضوع  ولعل 
ذلك فهمت المرأة دورها يف اقتحام هذه العقبة، واتبعت المنهج اإلسالمي يف معالجة هذا 

(1)  قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار الشروق - بيروت- القاهرة، ط7 - 1412هـ، 5/ 3039.
 /1 1999م،   ،1 القلم، ط  دار  الكويت،  الرسالة،  المرأة يف عصر  الحليم، تحرير  أبو شقة، عبد  ينظر:    (2)

.47 - 46
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ق  األمر، هذا المنهج الذي جعل من ظاهرة الرق وسيلة للتغيير، قال اإلمام رحمه اهلل: »الرِّ
المؤمنين والمؤمنات. أسير الحرب وأسيرته ال يحشرون يف معسكرات،  مدرسة لتخريج 
بل يوكل شأن المرأة منهم والرجل لألسر المسلمة لتحسن إليهما، ولتؤلفهما باإلحسان، 
وما  »النساء  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  أمر  كما  خولكم«(1)،  »إخوانكم  اإليمان.  به  إليهما  ولتحبب 
بيده عبد وأمة أن يلبسهما مما يلبس وأن  ملكت أيمانكم«(2) آخر وصية له. وأمر ملسو هيلع هللا ىلص من 
ر الرقاب بمناسبات تتعدد يف حياة المسلمين.  ُيطعمهما مما َيْطَعم. وأمر اهلل عز وجل أن تحرَّ
فالُفرص لتخريج أفواج من المؤمنين والمؤمنات كثيرة. يرجع الرجل المحرر والمرأة إلى 
الذي  الرحيم  الكنف  أن عاشا يف  بعد  ديارهما وقومهما يحمالن دعوة اإلسالم وينشراهنا 
تدعو  الظليل.  ظله  إلى  الحرب  قسوة  بعد  وآواهما  الرحيمة  اإلنسانية  المعاملة  عاملهما 
المرأة المحررة والرجل إلى دين أحباه ودخال فيه لما أحبا أهله وعايشاهم ورأيا منهم من 
الخير وحسن المعاملة واإلحسان ما عوضهما عن األهل وأنساهما ماضيهما... فك الرقبة 

أول دليل على أن المؤمن والمؤمنة قد أخذا يف اقتحام العقبة«(3).

والمتتبع لسير النساء يف عصر النبوة يجد أهنن قد ضربن للنساء أروع األمثلة يف تطبيق 
وعطاؤها  وثباهتا  امرأة  »همة  عنها:  اهلل  رضي  خديجة  أمنا  األمثلة  هذه  ومن  النبوة  منهاج 
اهلل  رضي  خديجة  أمنا  اإلسالم.  لواء  عليه  َز  ُركِّ الذي  المعنوي  الخلقي  األساس  كانت 
وهي  يتبتل.  حراء  لغار  زّودته  وهي  وأنفقت.  وتزوجت،  بعنايتها،  محمدا  حاطت  عنها 
أول من آمن به وصدقه وثبته لما جاءها يرُجف من رؤية الملك الذي جاءه بالوحي. قالت 
له وقد بث إليها أنه خشي على نفسه: »كال! أبشر! فو اهلل ال يخزيك اهلل أبدا! إنك لتصل 
، وتكِسُب المعدوم، وَتْقِري الضيف، وتعين على  الرحم، وتصدق الحديث، وتحِمل الَكلَّ

نوائب  الحق«(4).«(5).

مما سبق يتضح لنا أن حال المرأة يف عصر النبوة كان يف أعلى مراتب االزدهار والكمال، 

 ،1 الناصر، دار طوق النجاة، ط  (1)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير 
1422هـ، كتاب العتق، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون«، رقم الحديث: 2545.

(2)  الهيثمي، أبو الحسن نور الدين بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين القدسي، 
القاهرة، مكتبة القدسي، 1994م، كتاب المناقب، باب وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، رقم الحديث 14791.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 26- 27.
(4)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم الحديث:3.

(5)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 77/1.
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فالمرأة عرفت دورها، وعملت على تنقية نفسها من أدران الجاهلية، وطبقت المنهاج الذي 
يريده اهلل تعالى، ثم انطلقت مطبقة لوظيفتها التي أمرها اهلل عز وجل هبا على كافة الجوانب، 

ابتداًء من البيت وانتهاًء بالمجتمع.
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املبحث الثالث: حال املرأة

بين حقبة امللك العضوض وحقبة امللك الجبري

: حال املرأة في حقبة امللك العضوض
ً
أوال

لها  أن  جليًا  لنا  اتضح  النبوة،  عصر  يف  المرأة  حال  السابق  المبحث  يف  رأينا  أن  بعد 
وأمام  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمام  كبيرة  مكانة  ذات  كانت  وأهنا  المجتمع،  بناء  دورًا عظيمًا يف 
يف  المجتمع  دخل  الراشدة  والخالفة  النبوة  عصر  وبانقضاء  األول،  اإلسالمي  المجتمع 
حقبة الملك العضوض، فاختلت الموازين وتغيرت األحوال، فأصاب المجتمع اإلسالمي 

الضعف  والوهن.

هذا  عن  السالم  عبد  اإلمام  يقول  وطوائف،  فرق  إلى  المسلمون  فيه  تمزق  عصر  فهو 
العصر:  »فمن أصر على نْعت الحكم األموي والعباسي إلى سائر ملوك العض باسم مزور 
فإنما يصر على أن تبقى على أعيننا غماضة وضعتها علينا الدعايات الملكية، وسكت عنها 
المسلمون هذه القرون محافظة وخوفا على وحدة األمة. فإن نحن تمادينا يف إغماض أعيننا 
النور  نبصر  أن  أبدا  تيار االنحطاط لن نستطيع معه  انقياد وانجراف مع  فهي مغالطة ودين 
النبوي من خالل غيوم تاريخنا. ومن ثم فلن نستطيع أن نتبين طريقنا إلى مستقبل الخالفة 
الثانية الموعودة، تجاوزا »لنحلة الغالب« وتعتيم الغزو الثقايف. ما قبحه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بلغته 
نه. فإنما أنا متبع إلشارته ملسو هيلع هللا ىلص، أتتبع مواطن النهش والخدش  العفيفة الرؤوفة لم أكن ألَُحسِّ
الرائعة  المسلمين وإنجازاهتم  تاريخنا، غير مستهين بشيء من جهاد  والتزوير والخيانة يف 
الممجدين  مع  انصياعنا  إن  األمم.  مآثر  بين  الكريم  الفخم  وصداهم  العظيمة  وعلومهم 
بالسمع  الواردة  النبوية  باألحاديث  الدفاع عنها، مترتسين  المزعومة ومكابرتنا يف  للخالفة 

والطاعة ألولياء األمور، إنما هو مغالطة وتربير ورثاء للنفس«(1).

أول خطوة يف  باأللفاظ هو  غير تالعب  بصراحة، من  باألخطاء وتحديدها  فاالعرتاف 
طريق التغيير، وقد تكلم اإلمام هنا بكل صراحة خدمة لإلسالم، فنحن إن لم نحدد اخطاءنا 

ونعرتف هبا لن نستطيع العبور إلى مرحلة اإلصالح.

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات: 1/ 34-33.
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فيجيب:  العضوض  الملك  زمن  يف  المرأة  كانت  أين  اهلل  رحمه  اإلمام  يتساءل  وهنا 
غير  الخيانة  أخبار  إلى  وتمر  والقصور.  الجواري  الغزل وأخبار  أشعار  تقرأه يف  »الجواب 
التي  الحرائر  واألربع  الجواري  مئات  مع  الحريم  يف  المرأة...كانت  أخبار  عن  منفصلة 

يستبدل بقديمهن الجديد كما تستبدل األحذية«(1).

فصالح المرأة دليل على صالح المجتمع، والمجتمع الذي يحرتم المرأة ويعطيها حقها، 
ويفسح المجال لها لتمارس دورها الذي أناطه اهلل عز وجل هبا هو مجتمع صالح تم بناؤه 
على أسس صحيحة، وأما إذا ُظلمت المرأة وانتفى صالحها، وُحرمت من القيام بواجباهتا 

فالمجتمع يف طريقه إلى االهنيار واالندثار.

ثانيا: حال املرأة في حقبة امللك الجبري

وأما بخصوص المرأة يف هذا العصر فيقول اإلمام رحمه اهلل: »من يخاصم دعاة التغريب 
واإلباحية والالييكية واإللحاد وظهره مستند إلى ركن االنحطاط يف تاريخنا ومنبعه، فإنما 
يريد العودة بالمرأة المسلمة إلى عصر الحريم والجواري، ويريد بالمسلمين الخلود تحت 
الطوالع  له يف رصد  العاض مستشارا  الحاكم  يتخذ  اإلسطرالب. يف عصرنا  وطأة حاملي 
الخضوع  -وهو  االنقياد''  ''دين  على  اتكأنا  إن  ترقينا!  ولندن.  باريز  يف  النجوم  واستشارة 

المذهبي والعلمي لتاريخ الحكم العاض ومخلفاته وحاضره- فإنما نستند إلى باطل«(2).

ولذلك نبهنا اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى إلى أن حال المرأة يف واقعنا المعاصر: »يكاد 
يكون أقل رأفة بالمرأة من العصر الذي كان فيه األب المتوحش يواري وليدته الرتاب! اليوم 
أصبحت معاناة المرأة المسلمة مضاعفة، فهي تعيش ممزقة بين الواقع التعس الذي فرضه 
لذلك  وهي  الظاهرية.  بحريته  المغري  الغربي  والنموذج  المحلي  الذكوري  الظلم  عليها 

تتقمص الطِّراز الغربي«(3).

تعاين  وكذلك  لها،  المجتمع  ظلم  من  تعاين  فهي  معاناتين،  بين  تدور  اليوم  المرأة  نعم 
بنفسها كما تشاء، واتباع نموذج  بالتصرف  لها الخالص  الذي يصور  الغربي  النموذج  من 
المرأة الغربية الذي يعتمد على الظاهر وال وزن للجوهر عنده، وهو ما يتطلب العالج على 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 30 وما بعدها.
(2)   نفسه، 1/ 34.

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، دار اآلفاق، 2000م، 209.
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المرأة  يقيد  أن  يريد  الذي  أن  إلى  هنا  اإلشارة  معًا، والبد من  المعاناتين  المحورين لصد 
وملوك  العضوض  الملك  زمن  يف  عليه  كانت  الذي  للحال  اتباعا  عليها  الخناق  ويضيق 
يعود  أن  اهلل  رحمه  اإلمام  أراد  ولذلك  النبوة،  زمن  يف  المرأة  حال  فسيخالف  الطوائف، 

بالمرأة إلى حالها يف عصر النبوة.

وقد يكون واقع المرأة هذا من أهم أسباب االنتكاس الذي عاشه المجتمع اإلسالمي 
آنذاك، فالمرأة تمثل األم واألخت والبنت والزوجة، وإذا تعرضت لخلل ما فسيظهر هذا 
الخلل واضحا جليا يف العديد من جوانب المجتمع. فحال المرأة يف واقعنا المعاصر ليس 
بنحلة  االنبهار  السابق  حالها  على  زاد  فقد  العضوض،  الملك  زمن  يف  حالها  من  بأفضل 
الغالب والسعي وراءه بخطى واسعة، من دون تدقيق وال تمحيص، يقول اإلمام رحمه اهلل: 
»انحطت المرأة المسلمة بانحطاط المسلمين. بدأ االنحطاط منذ تدهور نظام الحكم من 
إليه  الوالد ولده و يعهد  النبوة إلى ملك عاض وراثي بمقتضاه ينتخب  خالفة على منهاج 
ُث من المتاع. ولم تلبث المرأة أن أصبحت سلعة يف  أمر المسلمين يورثه إياه كبعض ما ُيَورَّ
السوق وجارية يف القصور ومحظية وكما مهمال. حتى إذا جاء عصر الالييكية عصر وكالء 
سيدة  الغرب  يف  الكامالت  كمثيالهتا  لتكون  الحرية  عصر  دخلت  بأهنا  يبشرها  االستعمار 
جسدها انتحلت المغربات نحلة الغالب، فهن داعيات مناضالت بجنب حقوق اإلنسان، 

أي حقوق المرأة يف أن تنعتق من ربقة كانت فيها كما مهمال وسلعة«(1).

المسلمين  واقع  إلى  »ونلتفت  بقوله:  اليوم  المرأة  حال  اهلل  رحمه  اإلمام  وصف  وقد 
والمسلمات يف عصرنا فماذا نرى؟ إن تلك اللوايت تحدثهن عن الهمة القعساء، واإليمان 
حتى  والصمود  الشدائد،  على  والصرب  والثبات،  والقوة  المالئكي،  والطهر  السماوي، 
وعمل  السكن،  أزمة  ملحة:  محرقة  مشاكل  الحضيضية.  المشاكل  يف  غارقات  الشهادة، 
واألطفال،  األم  البيت  من  ويطرد  هواه  على  يطلق  الرجل  وتعسف  بخسة،  بأجور  المرأة 
وغالء المهور، والعزوبة الغاوية، واإلعالم المهيج المسعور، وشوارع تنشر فيها الرذيلة، 
الحضاري،  والتخلف  والسري،  العلني  والبغاء  البائسات،  بؤس  يلعنه  المرتفات  وتربج 
واالنحطاط األخالقي، والهزيمة، والقائمة طويلة. هل ينتظر من المؤمنات أن ترتفع همتهن 
متجاوزة الهموم المقيمة؟ بعبارة أخرى هل تستطيع المؤمنات الخروج من ربقة المظلومية 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 25.
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والّرق والفقر دون أن يشاركن يف اقتحام العقبة؟«(1).

ومن أسباب ضياع المرأة المؤمنة اليوم االنخداع بظاهر التدين وترك الجوهر فاإلسالم 
يريد مجتمعا صحيحا يف الظاهر كصحته يف الباطن؛ لذك يجب أن ال يكون التزام المرأة: 
اإلسالم  وينتصر  المؤمنات  تفوز  اإليمان.  ورقة  الروحي  الخواء  تحته  مظهر  »مجرد 

وتخسرين آخرتك إن كان رمزك على غير مرموز«(2).

وتصحيح  حياهتا،  تفاصيل  كل  يف  الجوهر  عن  تبحث  أن  المرأة  على  يفرض  ما  وهو 
يف  »نقع  سوف:  حتما  فنحن  ذلك  نطبق  لم  وإن  المجتمع،  كل  به  يلتزم  أن  يجب  الجوهر 
مستقبله  ومتوقَّع  حاضره  العالم  مشاكل  بسط  يف  وقعنا  نحن  إن  بديننا  الجهل  من  ُأحموقة 
ساكتين عن الجوهر. والجوهر الجوهري هو معرفة إلى أين يسير هذا الذي ينطق باإلسالم، 
وهذه التي هتتف بحياة اإلسالم، وهؤالء الذين يرفعون الشعارات اإلسالمية، ويعنفون أو 

يتسيسون، ويساومون أو يستعصون«(3).

من  الحذر  كل  تحذر  أن  المسلمة  المرأة  على  أن  إلى  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  ويشير 
مآت  باحتواء  تميزت  التي  الشامخة  القصور  بحضارة  »المعجبون  أن:  إذ  هبا  المرتصدين 
الجواري لفراش الملوك واألمراء وآالف الجواري الَوْخش لخدمتهم ال يزالون يقرتحون 
وعدوان،  وبتهديد  وفقه،  بالتماس  المسلمات  إلى  ويتقدمون  االنحطاط،  إسالم  نموذج 
لرتجع عن التشبه بالمتحررات الجاهليات إلى الخضوع لنموذج منحط عن الدرجة السامقة 
التي كانت مكانة الصحابيات رضي اهلل عنهن. لو جلينا للمسلمات األفق الذي ينبغي أن 
يساهمن يف الجهاد لبلوغه -وهو أفق الصحابيات- لما ارتمين يف أحضان الحرية الدوابية، 
ولما استبدلن بدينهن المسلمة الدوابية. من يفضل »سعادة« دوابية إباحية انتحارية يف الدنيا 
والِزَمُتها يف اآلخرة عذاب النار؟ على سعادة منضبطة بالشريعة وعاقبتها يف اآلخرة الجنة 

ورضوان اهلل؟«(4).

أن  ينبغي  الذي  األفق  للمسلمات  نجلي  أن  اليوم  الواجب  من  علينا  يكون  هذا  وعلى 
يساهمن يف بلوغه، وقد تكون مسؤولية التجلية هنا من واجب الرجل والمرأة، المرأة التي 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 78.
(2)   نفسه، 1/ 84.
(3)  نفسه، 1/ 16.

(4)  نفسه، 1/ 165.
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عرفت وتعلمت األفق الذي رسمها لها اإلسالم عليها أن توضح هذا األفق لرفيقاهتا. 

ظلم كبير يقع على المرأة المسلمة اليوم وهي بعيدة عن فقه هذا البعد، ُبعد يشمل الكثير 
من جوانب حياهتا، يف الجانب المدين واالجتماعي والتعليمي، لقد تمسك المجتمع بحال 
النبوة، وإذا أردنا ادراك  المرأة يف عصر الملك العضوض ونسي أو تناسى حالها يف عصر 
موقع المرأة يف التغيير، فيجب أن تتكاتف الجهود، ويقف الرجل جنبا إلى جنب مع المرأة 
المسلمة المدركة لسوء أحوال النساء يف مجتمعاتنا وبناء اسرتاتيجية متينة تتخذ من كتاب 

تنوير المؤمنات قاعدة أساسية لهذه االسرتاتيجية من أجل النهوض بواقع المرأة المؤمنة.

الملك  وحقبة  العضوض  الملك  حقبة  يف  المرأة  حال  بين  الفرق  معرفة  أردنا  ما  وإذا 
رحمه  المجدد  اإلمام  إليه  أشار  ما  وهذا  الحقبتين،  يف  متقارب  حالها  أن  فسنجد  الجربي 

اهلل تعالى(1).

(1)  ينظر: ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، 209.
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املبحث الرابع: العودة باملرأة إلى منهاج النبوة

انطالقا من كتاب »تنوير املؤمنات«

بعد أن تعرفنا على أهمية دور المرأة يف البناء المجتمعي ومعرفتنا للدور الذي أوالها إياه 
الدين اإلسالمي، ومدى بعدها اليوم عن هذا الدور، أصبح لزاما علينا اآلن أن نبحث عن 
سبل العودة هبا إلى دورها الحقيقي، فتحديد الخلل من دون وضع طرق العالج أمر مخل؛ 
لذلك سنحاول هنا أن نوضح بعض هذه الطرق التي ذكرها اإلمام المجدد عبدالسالم ياسين 
رحمه اهلل يف كتاب تنوير المؤمنات، هذا الكتاب الذي له حظ كبير من اسمه فهو حقا مشعل 
نور يضيء طريق المرأة التي تريد العودة إلى مجدها المستلب، لذلك سأحاول هنا استنطاق 

هذا الكتاب المهم.

أوال: توبة ويقظة وأوبة تكشف غمة الغفالت والحوبة

التوبة واليقظة واألوبة مصطلحات استعملها اإلمام رحمه اهلل للوصول إلى كشف غمة 
الغفالت والحوبة، وهي مصطلحات تشير إلى أننا إذا أردنا معرفة موقع المرأة يف التغيير فإن 
أول سبيل يجب أن نسلكه هو االعرتاف بخطئنا، والتوبة منه واتباع منهاج يكشف عن المرأة 
غمة الغفلة التي كانت عليها، قال اإلمام رحمه اهلل: »صربا يا أخت اإليمان، فنحن مع قضية 
المرأة ومع التغيير الشامل، ال سبيل إلى إنصاف المرأة وتغيير ما باألمة إن لم نغير ما بأنفسنا. 
والخطوة األولى إلى الشفاء معرفة الداء. وأخت اإليمان معنية بالعملية أول من ُيْعنَْون«(1).

ويؤكد اإلمام رحمه اهلل هذا المعنى بقوله: »فتنقدح يف قرارة نفسي أنا أمة اهلل، وأنا عبد 
اهلل، وأنا الجاهل بما أنا، ومضة اليقظة، وشعلة الحسرة، وحرقة الشوق. وتسكَن يف سويداء 
المزعج  الدائم  والسؤال  غفلتي،  على  األسف  ولواعج  األخروي،  مصيري  هموم  قلبي 
الصادقين  من  أنا  أين  رضاه،  طلب  يف  صدقي  ما  معه،  صدقي  ما  بربي،  ثقتي  ما  المنجي: 
وباإلسالم  ربا  باهلل  رضاي  ما  الصادقين،  يقين  من  حظي  ما  وَرَهبًا،  َرَغبا  يعبدونه  الذين 
دينا وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص رسوال، ما مسارعتي بين المسارعين إلى نيل الدرجات يف الجنة عنده؟ 
متى انجمع همي وتوحد، ومتى أصبحت قضيتي مع ربي أم القضايا، عندئذ تأيت القضايا 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 35.
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باألصل، وحيث ال  الفرع  يلتحق  الغاية، وحيث  الوسائُل  مرتبتها حيث تخدم  األخرى يف 
تغطي الشروط على المشروط«(1).

ثم ينبه اإلمام رحمه اهلل المرأة هنا إلى أهمية الخطوة األولى بقوله: »ِعقد إيمانِك أيتها 
المؤمنة الحرة من الشرك الجلي والخفي ينْتثر، وجذوة إيمانك تخبو وتندثر، إن لم تنتظم 
خطرات نفسك وخلجات قلبك، وعبادة جوارحك يف سلك نوراين ُينير الَحَلك، ويرفعك 
من مهاوي الدوابية إلى طهر الملك. ما إيمانِك إال شتات ال ينجمع، يف صراع مع الهوى 
والشيطان، تارة يلين لهما وتارة يمتنع. حتى إذا عقدت مع اهلل عز وجل عقدا أن تكوين له 
الروغات  نوازع  إرادتك، وكففت  أذيال  األبدية، وشمرِت  الطالبة  المطيعة، ولرضاه  األمة 
بصدق ال يرتاب وال يرتد، ووجهت وجهك هلل، وفرضت على نفسك ما تكرهه من استقامة 
طريق  يف  تعرفين  عندئذ  وعرض.  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسن  وفرض،  ربك  شرع  ما  على  مستديمة 

آخرتك نافِعَتك من ضاّرتك«(2).

ما أنفسها من كلمات تنير قلب المؤمنة وتوضح لها أهمية إرضاء اهلل تعالى بكل لطف 
وبكل حنان، فعلى المرأة المؤمنة هنا أن تعد العدة وأن تعقد مع اهلل تعالى عقدًا تنفذ من 

خالله كل ما فيه إرضاء هلل تعالى، وكل ما ينطبق عليها من أوامر شرع اهلل تعالى.

ونحن هنا بحاجة لثبات وقوة داخلية تدفعنا نحو السير باستمرار من أجل تعزبز القوة 
الذاتية يف قلب المؤمنة: »القوة الذاتية للمؤمنة والمؤمن، ألن القوة الذاتية يف خوض معركة 
اإلسالم ضد الجاهلية هي العامل الحاسم. ألهنا الشرط يف تنزل نصر اهلل. أقصد بالقوة الذاتية 
َزة بأخالق اإليمان وإرادة اإليمان المتوجهة الوجهة المرضية عند  قوة اإليمان الفاعلة المعزَّ
اهلل، الواعية بصعوبة الطريق السعادي ووعورهتا وعقباهتا، السخية بالمال والنفس تبذلهما 

ثمنا بخسا لجزاء الغرفة والتحية والسالم والنظر إلى وجه اهلل الكريم«(3).

يتضح مما سبق يتضح لنا أن على المرأة أن تبدأ مشوارها الشاق يف تغيير نفسها وإصالح 
المجتمع، وعدم عملها على ضوء  إذ يف غفلتها عن دورها يف  بالتوبة مما سبق،  المجتمع 
المنهج النبوي ما يتطلب منها التوبة، والعمل على تغيير نفسها، والبدء بمراقبة اهلل تعالى يف 

كل حركة وسكنة. 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 6.
(2)  نفسه، 8/1.

(3)  نفسه، 1/ 15.
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ثانيا: تجاوز رواسب الفقه املنحبس

لقد استعمل اإلمام رحمه اهلل مصطلح »الفقه المنحبس« لتغيير واقع المرأة، وقد أشار 
هبا  الوصول  أردنا  وإذا  اإلسالم،  ونداء  المنحبس  الفقه  بين  تقع  المرأة  أن  إلى  اهلل  رحمه 
إلى بر األمان ومنهاج النبوة فما علينا إال أن نتخلص من الفقه المنحبس كي تستطيع تلبية 

نداء اإلسالم(1).

وقد ذكر لنا اإلمام رحمه اهلل تعالى مثاال عن هذا الفقه حينما تكلم عن تفسير قوله تعالى: 
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة﴾(2). يقول اإلمام رحمه اهلل عن  ﴿َلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ
يدوس  لكي  وتفويض  للرجل  تمنح  براءة  أهي  الدرجة؟  هذه  مضمون  »ما  الدرجة:  هذه 
المرأة تحت قدميه أم هي مسؤولية رعاية أمينة وقيادة رحيمة؟«(3) ثم ينقل لنا اإلمام ما جاء 
يف تفسير القرآن العظيم: »أي يف الفضيلة يف الخلق والخلق والمنزلة وطاعة األمر واإلنفاق 

والقيام بالمصالح والفضل يف الدنيا واآلخرة«(4).

ومن ثم يعلق اإلمام رحمه اهلل: »بعبارة موجزة فهي »مواطنة« من الدرجة الثانية يف الدنيا 
بِاْلَمْعُروِف﴾(5)  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  الذي جعل ﴿لُهنَّ  اآلية  ما يصادم صدر  واآلخرة. وهذا 
ويصادم يف ما يرجع لفضل اآلخرة قوله تعالى مخربا عن السعداء أولي األلباب: ﴿اْسَتَجاَب 

ن َذَكرٍ َأْو ُأنَثى﴾(6)«(7). نُكم مِّ َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ثم يوضح اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى إن: »هذه ''الدرجة'' التي أعطاها اهلل عز وجل 
الرجال يف ظاهر األمر. وهي  لكِفة  ترجيح  القرآين هي  النص  النساء بصريح  للرجال على 
ندهبا  التي  المرأة  أعباء  عن  وتخفيف  المسؤولية،  بمثاقيل  الرجل  لميزان  تثقيل  هي  إنما 
نها أحكام التوزيع للواجبات  الشرع لمسؤولية عظيمة يصرح هبا الشرع ويلوح إليها ويضمِّ

(1)  ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات: 1/ 18.
(2)  البقرة: 226.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 55/1.
الدين، بيروت، دار  القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس  ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير    (4)

الكتب العلمية، ط 1، 1419 هـ، 459/1.
(5)  البقرة: 226.

(6)  آل عمران: 195.
(7)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 56.
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والمسؤوليات بين الرجل والمرأة«(1).

وإذا حصل وعلم الرجل حق المرأة وأعاطاها إياه، وعلم وعمل بمبدأ القوامة فالمنهاج 
القافلة  ويجنب  السفينة  ليقود  للرجل  ثابتة  والرعاية  »الدرجة  عندئذ:  للمرأة  يقول  النبوي 
الضعيفة  الرجل  القوي  إكراه  إلى  شرعا  المفروضة  الطاعة  استحالت  ولئن  الفوضى. 
المرأة كما أكره الحاكم الغاصب الرجل المقهور، فإن طاعة الزوجة لزوجها وطاعة الذين 
آمنوا ألميرهم المنتخب على شورى ورضى ال تشم منها رائحة المهانة. بل هي طاعة هلل 

وشرف  وقربة«(2).

يتضح مما سبق أن على المرأة أن تفهم دورها يف الحياة وأن تعي أّن عليها أن تجيب نداء 
اهلل تعالى، وأن تتغلب على الفقه المنحبس، ومن ثم يجب عليها أن ترضى هبذا الدور فهو 
دور عظيم يف جوهره وإن لم يظهر عظم هذا الدور يف الظاهر، فما عليها إال أن تفهم أن اهلل 
عز وجل قد كلف الرجل بأمور وكلف المرأة بأخرى، وما عليهما إال السمع والطاعة اتباعا 

للمنهاج النبوي الذي يريده اهلل عز وجل.

ثالثا: أعمال قلبية اعتقادية جوارحية

األعمال يجب  بجوارحها، وهذه  تنفذها  بتكاليف عملية  المرأة  اهلل عز وجل كلف  إن 
أن تقرتن أيضا بالنية الصحيحة التي تجعل هذه األعمال خالصة لوجه اهلل تعالى، فللقلب 
دور كبير يف نجاح هذه األعمال الجوارحية وقبولها من اهلل عز وجل، يقول اإلمام المجدد 
رحمه اهلل تعالى: »ما تغني المزايا والفضائل النفيسة واألخالق التي يستبطنها عباد الرحمن 
إن لم تتحقق يف عمل يتقبله اهلل. وهو سبحانه إنما يتقبل من المتقين. والمتقون هم جمع، 
ا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن  الَة َوِممَّ ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ رجاال ونساء، من المؤمنين ﴿اللَّ
ُأْوَلـئَِك َعَلى ُهًدى  ُيوِقنُوَن  ُهْم  َوبِاآلِخَرِة  َقْبِلَك  ُأنِزَل ِمن  َوَما  إَِلْيَك  ُأنِزَل  بَِما  ُيْؤِمنُوَن  والَِّذيَن 
أول  واقرئي من  يا أخت اإلسالم  اْلُمْفِلُحوَن﴾(3).افتحي مصحفك  ُهُم  َوُأْوَلـئَِك  بِِّهْم  رَّ ن  مِّ
سورة البقرة. وانظري كيف َتسامت صفات المتقين أعماال قلبية اعتقادية جوارحية ليتوجها 
ويطبعها بطابع الكمال اليقين باآلخرة. اليقين ال مجرد اعتقاد مضبب. الموقنات باآلخرة 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 203.
(2)  نفسه، 1/ 58.

(3)  البقرة: 5-3.
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والموقنون جادون ال يعبثون. فهن وهم يحتاطون أن ال َتحَبَط أعمالهم، فيتقون اهلل لُتوَدع 
األعمال  أهنا  فيجدون  األعمال،  أفضل  يتوخون  وإهنم  إهنن  ثم  الَقبول.  سجالت  يف  لهم 

المرتبطة بالفروض الجهادية«(1).

تبعدها  التي  المشاكل  بالمرأة، وبرتفعها عن  التسامي  القلب هنا دور كبير يف  وألعمال 
عن دورها المطلوب، فإذا صلح القلب صلحت أعمال الجوارح، لذلك يجب على المرأة 
أن تربي قلبها على حب دين اهلل وعلى التمعن بأوامر اهلل تعالى التي وردت يف القرآن أو يف 
ويذهب  الهم  يكشف  النبوي  الدعاء  أن  وتسمع  واحدة  »تتوب  الدعاء:  عند  أو  الحديث، 
الحزن. فتقرأه تعويذة من التعاويذ، ال تتمعن فيه. الدعاء ُيسأل اهلل به أن يجعل القرآن ربيع 
القرآن تالوة وحفظا وِوْردا يوميا فهي لم تخط  الدعاء وهتجر  التائبة تقرأ  قلوبنا. ما دامت 
والمداومة.  والحفظ  التالوة  الخطوات  قلبها.  ربيع  القرآن  ليكون  الضرورية  الخطوات 
الخامد  القرب  من  الظالم  أشباح  القرآن  ترتيل  طرد  متى  الهم  وينجلي  الحزن  ويذهب 

المنطفئ األنوار«(2).

تجديدها،  أهمية  وعلى  القلوب  أعمال  أهمية  على  اهلل  رحمه  المجدد  اإلمام  نبه  وقد 
»هل  تعالى:  اهلل  رحمه  قال  النبوة،  منهاج  إلى  بالمرأة  العودة  طرق  أهم  من  هو  فالتجديد 
يتجدد دين األمة بتجديد علومها، وبفقه ُينزل آيات اهلل على الواقع ليغيره التغيير اإلسالمي؟ 
أّواًل بتجديد اإليمان يف القلوب تجديدا تفقه به القلوب وتعقل  أم إن تجديد الدين يكون 
مثلما يفقه العقل المجتهد يف الشريعة ويعقل؟... فنخشى أن ينقلب التجديد الفكري على 

ه«(3). المطلوب القلبي فيُغمَّ

ُد المؤمنة إيماهنا بذكر اهلل، وتتلو آيات اهلل ُغُدّوا   لذلك قال اإلمام رحمه اهلل تعالى: »ُتَجدِّ
د، حتى تنقشع عن سماء روحها وعن آفاق  وعشيا، وتحفظ منها ما تيسر، وتتغنى هبا وتجوِّ
الكفرية  المسلَّماُت  ُتطرَد  حتى  الرحمة.  سحائب  لُِتْمطَِرها  األليم  العذاب  عوارض  عقلها 
الدوابية وما تتداوله حاطبات الليل من ثقافة عالمية جف منها اإليمان. وحتى تستقيم لها 
الِوجهة سالكًة يف الدنيا وتعاريجها، ماضية من الدنيا لآلخرة. وحتى تكون قاعدُة التفكير، 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات: 1/ 19.
(2)  نفسه، 1/ 361.
(3)  نفسه، 1/ 387.
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ومرجعيُة العلم، الوحي الحق، الحق الوحي، ال الفلسفات المادية التاريخية المشركة«(1).

يتضح مما سبق، أن على المرأة أن تسعى جاهدة إلى تجديد ايماهنا وعلى االهتمام بنقاء 
قلبها وعلى الرتكيز على األعمال القلبية التي ترتفع بالمرأة.

رابعا: املرأة املسلمة بين القلب الرحيم و الشدة في الحق

ُعرفت المرأة بارتفاع غريزة الحنان والعطف وبطيبة القلب ونقاء الروح، وهو ما يساعدها 
على القيام بواجباهتا ويجعل منها امرأة تؤدي دورها ووظيفتها األولى بأروع صورة، يقول 
اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: »روى الشيخان والرتمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي 
اهلل عنها أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل يحب الرفق يف األمر كله«.(2) ويف رواية للبخاري 
الشيخان عن  والُفحَش«.(3) وروى  والُعنَف  وإياك  بالرفق،  »يا عائشة! عليك  قال:  أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: »ما ُخير رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أمرين قط إال اختار أيسرهما مالم 
يكن إثما«.(4) ما بال أحاديث التدرج والرفق واللين واليسر ترويهما امرأة؟ القلب الرحيم ال 
شك، وحس المؤمنة المجبولة على تعهد الحياة وبناء اإلنسان محموال يف البطن، وموجعا 
من أجله يف الوضع، وُمْرَضعا َمْحنُّوًا عليه، ومفطوما مفصوال برقة، وصبيا يلعب يف الحجر، 
وغالما مشاكسا، ويافعا ثائرا، وزوجا بعد وأبا. كل ذلك يطلب من المعاناة والصرب واللين 

والحب والرفق ما تقُدره المرأة حق قدره«(5).

لذلك على المرأة المؤمنة التي تسامت يف تفكيرها وجعلت من الدخول يف منهاج النبوة 
هدفها األول أن تكون رحيمة القلب، لطيفة الروح تبث الراحة والطمأنينة إلى من حولها، 
تشيعه  مما  وإثمارها  وإْزهارها  تغصينها  ُيعرف  المؤمنة  قلب  يف  المرحمة  »غرسة  أن:  إذ 
وبين  بينها  ما  واألَرَفاِق.  واأللطاف  واإلحسان  البِر  أنواع  من  فاألقرب،  األقرَب  حولها، 

(1)  ياسين، عبد السالم،تنوير المؤمنات، 2/ 270.
(2)  البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله، رقم الحديث 

.(6024)
وال  فاحشا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يكن  »لم  باب  االدب،  كتاب  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري،    (3)

متفحشا«، رقم الحديث )6030).
الحديث  رقم  الحدود،  إقامة  باب  الحدود،  كتاب  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري،    (4)

.(6024)
(5)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 72/1.
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رهبا عز وجل ال سبيل إلى االطالع عليه، ونعرف المرحمة بآثارها. تصلح يف األرض حين 
ُغ لسماع شكوى  يفسد فيها المفسدون. تبذر بذور الحب والرحمة يف مجتمع الكراهية. َتَتَفرَّ
المعاين. تنَصح المتخبطات يف المشاكل وتشفع النصيحة بالبذل والعطاء والسعي لَدى من 
والملفوظين  والمحرومات  المنبوذات  وعنايتها  برعايتها  تحوط  المشاكل.  مفاتِح  بيدهم 
ينابيع الخير يف قلبها،  من أطفال البؤس. تشكر رهبا على نعمه أن هداها لإليمان، فتتفجر 
اليتيم،  بجانب  ووقوفها  واهتمامها  ووقتها  وحناهنا  مالها  من  عطاء  والخير  الشكر  ترتجم 
وتأسو  البين،  ذات  تصلح  بكسر،  المهددة  أو  المكسرة  واألسرة  والمقهور،  والمسكين، 
ْدع يف  الجراح، وتحتضن النّوائب، وَتْجمع مع أخواهتا العون المادي والعاطفي لَرأب الصَّ
البيوت، والتخفيف مما يف البيوت من مآس وما يف الشوارع من ُحطام بشري. أمومة حانية 
لمن جفتهن األمهات، صدور محبة لمن يستغثن، ذمة موثوقة لمن لدغتهن أفاعي مجتمع 
أنانية وُشح أنت أم عين تفيض  َمْعِدٍن هو معِدُنِك يا أخت اإليمان؟  الظلم والكراهية. أي 
اهلل، واشرتيت علب  ما قدر مريض عندِك عدته يف  انظري  اهلل موالك؟  ما قدرك عند  بِّرًا؟ 
الدواء بعد أن أحضرت الطبيب. انظري ما قدر جائعات وجائعين أطعمتهم يف اهلل. وراقبي 

نفسك ليكون كل ذلِك يف اهلل وهلل، ال يدخْل نفسِك رياء فيبطَل عملك«(1).

أمام  واهنزامها  وهواهنا،  ضعفها  على  دليل  هذا  هل  ولكن  القلب،  رحيمة  المرأة  نعم 
رحمه  المجدد  اإلمام  لنا  يوضح  تعالى؟  اهلل  لشرع  االنتصار  على  قدرهتا  وعدم  العقبات، 
اهلل تعالى هنا بقوله: »ال تكون المؤمنات إماء للرحمن إن لم يجمعن بين الشدة يف الحق 
والرحمة بالحق. الشدة الحذرة اليقظة يف مواجهة سماسرة الباطل وسمساراته بين ظهرانينا. 
لوال وجودهم ووجودهن دخالَء ماكرين ووالؤهم ألعداء اإلسالم ما قدر أعداء اإلسالم 
العقل  وعوائق  التقاليد،  عقبات  القتحام  جهاد  المؤمنات  على  يفعلون.  ما  بنا  يفعلوا  أن 
الذي ينبغي أن ال ينقاد إال للحق، وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة. قضية 

المؤمنات ال تحل إال يف إطار حل شامل ُيشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات«(2).

متزعمات مع الرجال ال تابعات، كلمات رائعة قال هبا اإلمام المجدد رحمه اهلل، فالمرأة 
المسلمة يف بيتها لطيفة ودودة مطيعة لزوجها، ولكن إذا جاء دورها يف قضية بناء للمجتمع 
لبث  مصدرا  ستكون  الجبلي  وبحسنها  الرحيم  بقلبها  وهي  الرجل،  لدور  مساو  فدورها 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 2/ 61 - 62.
(2)  نفسه، 1/ 80.
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األمان والحب والسعادة فيمن حولها، األقرب فاألقرب، وهي كذلك شديدة يف الحق تسير 
بكل قوة وثبات على ما أمر اهلل تعالى به. 

عما  تبحث  كما  قلبها  يف  الرحمة  من  يزيد  عما  تبحث  أن  المؤمنة  المرأة  على  لذلك 
يقويها ويشد من عزيمتها لنصرة الحق فالمؤمنات »بحاجة للتسلح بالحجة العقلية ليدفعن 
الرفق  إلى  بحاجة  وهن  والمشككات.  المشككين  شبه  الجاهالت  الغافالت  عن  هبا 
الكافرين  بين  المشرتك  المعاشي  العقل  أصناف.  والناس  الحسنة.  والموعظة  والعاطفة 
والمؤمنين يسيطر بمنجزاته العلومية الصناعية. فلهذا العقل صولة يف العالم وحضور ماثل، 
الناس وآذاهنم، ويسكن  تجسده االخرتاعات والمصنوعات والصواريخ. يمأل ذلك أعين 
هواجسهم. عقالنية علومية تنظيمية هي يف حوزة غيرنا. تتقمصها العقالنية الفلسفية وتحتج 

هبا لُتؤكد لإلنسان أنه إنسان ألنه يفكر، ويخرتع، ويصنع«(1).

أيضا سيجعل  الحق، وهو  المؤمنة يف  المرأة  العقلية سيزيد من شدة  بالحجج  فالتسلح 
منها امرأة فاهمة ألهمية الجهر بالحق، كما إن تعلمها لهذه الحجج العقلية سيزيد من رحمة 
قلبها بعد أن تفهم الحكمة من رحمة القلب فهمًا نابعًا من العقل، فالرحمة ال تكون عن 

طريق القلب فقط بل يجب أن يهضمها العقل ايضا، كي تؤيت ثمارها يانعة طيبة. 

وإذا ما أردنا أن نضرب مثال لجمع المرأة المؤمنة بين القلب الرحيم والشدة يف الحق 
من  الكثير  يف  شاع  فقد  للنساء  الرجل  مصافحة  موضوع  منها  األمثلة،  من  الكثير  فسنجد 
المجتمعات اإلسالمية أن يصافح الرجل زوجة خاله أو زوجة عمه أو ابنة عمه أو رفيقته 
يف العمل... إلخ. والمرأة المؤمنة هنا بين أن تكون رحيمة القلب فتصافح بكل هدوء فتقع 
يف المحذور الشرعي، وبين أن تمتنع بتعاٍل وبسلوك منفر جاف. والصحيح أن تجمع بين 
األمرين فتعطي درسا لمن حولها بإظهارها لسلوك القلب الرحيم مع شدة يف الحق؛ لذلك 
على المؤمنات »أن يغتنمن كل فرصة إلثبات أصول الدين يف مجتمعات مسلمة بات دينها 
غريبا عنها. فبدل أن تستعلي المؤمنة بحجاهبا وسلوكها الذي يحرم عليها مصافحة األجانب 
لتثبت ذاهتا زاجرة ناهرة، تتلطف لتشرح هبدوء لزوج الخالة الذي كان ألِف منها مد اليد، 
وللرئيس يف العمل والزمالء يف المكتب أن ذلك مما ينهى عنه الشرع. بلباقة ال يتعذر معها 

إبقاء الصالت الودية، وبجدية ال ترتك مجاال للمخالفة.«(2)

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 228.
(2)  نفسه، 1/ 317.
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معه،  والرحمة  المودة  صالت  وقطع  زجره  بعدم  المقابل  إرضاء  ستنال  هنا  والمؤمنة 
وستنال أجر االبتعاد عن أمر منهي عنه، وستكون بذلك داعية للحق بقلب رحيم ودود.

خامسا: الحذر من اإلغراء الخادع

يحذر هنا اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى المرأة المسلمة التي تعيش اليوم يف هذا العالم 
بالبضاعة  أشبه  فيه  المرأة  أصبحت  حتى  والزيف،  الفتنة  مصادر  فيه  كثرت  -الذي  الموار 
تتخذ من  الذي يجعلها  الخادع  تنساق خلف اإلغراء  أن  للسلعة- من  لها كما يروج  يروج 
تعالى:  اهلل  رحمه  المجدد  اإلمام  يقول  هبا.  تتأسى  وقدوة  به،  تحتذي  مثاال  الغربية  المرأة 
»المثال الغربي مغر خادع لعالم النسوة بشيطنته ونضاليته، ورفاهيته وغناه، وسيادة ثقافته يف 
العالم، وإنجازاته يف رفع المرأة من حضيض التبعية للرجل إلى أوج االستقالل االقتصادي. 
فتحسب التابعات المغربات من بنات جلدتنا أن تقليد الغربيات وتبني مطالبهن يضمن لهن 
الرفاهية إن حصلن على حرية التصرف يف الجسم. كال. فالغرب إن فقد روحه، وعبد جسم 
المرأة، وزينها دمية يف الواجهة، لم يحصل على السعادة التي كان يظنها يف المتعة المطلقة. 

الغرب شقي بحضارته المادية كما نحن متعبون بخصاصنا المادي وتخلفنا«(1).

التي:  الشريعة  هذه  السوق،  شريعة  عن  يرتفع  أن  يجب  عظيم  كيان  المسلمة  فالمرأة 
ُق المرأة وتعطيها المكانة األولى يف عرض السلع، جسمها العاري وقدها وأصباغها  »تسوِّ

جزء من السلع. جسمها سلعة بال روح«(2).

إلى  لتكون جنبا  الكمال  مدارج  ترتقي يف  تكون جسدا،  أن  قبل  المسلمة روح  فالمرأة 
ن أحدا  جنب مع الرجل للوصول إلى مبتغاها، وجسدها من سمات جمالها الذي ال ُتمكِّ

منه إال زوجها، وليس جسدا يباع ويشرتى ويعرض للرتويج للسلع.

وال ينحصر هذا اإلغراء الخادع يف المثال الغربي فحسب فقد يكون بين ظهراين المرأة؛ 
كان  أيا  اإلغراء  هذا  وبين  بينها  تحول  التي  الذاتية  اإليمانية  بالقوة  تتحلى  أن  عليها  لذلك 
مصدره، يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: »من أعوص العقبات التي تنتظر المؤمنات 
العصر،  سمة  هي  التي  والتكاثر  االستهالك  عقبة  اإلرادي  اإليماين  للتحول  جهادهن  يف 
ونفخة شيطان اإلشهار، وموضوع التنافس بين النساء والرجال. الجارة اقتنت، وبنت العم 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنور المؤمنات، 1/ 103.
(2)  نفسه، 108/1. 
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اشرتت، والقريبة أخربت بأثمان جيدة. وإن تنافس النساء والرجال والمباهاة وحب الظهور 
لهي مظاهر لما تخفي الصدور من عبادة لزينة الحياة الدنيا، وآثار لغلبة البيئة. وإن المرأة 
يف مجتمع االنحطاط والرشوة والكذب لتدفع الزوج الموظف ليرتشي، والفقير ليستدين، 
ما  كثيرا  والنساء  الرجال  بين  الخصام  ألن  معا...  والنساء  الرجال  فيغرق  ليسرق  والبائس 
يكون سببه النفقة. وقد غضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لما سأله نساؤه توسعة ال يريدها وال يقبلها يف 

بيت النبوة«(1).
لذلك ينبغي على المرأة المسلمة الحذر كل الحذر من االهتمام بمظاهر اإلغراء الخادع، 
يطيقون، وعدم  ما ال  تكلفة من حولها  اإلنفاق وترك جوهره، والحذر من  بظاهر  والتمتع 
فلك  تدور يف  أهنا  إلى  والتنبه  يحملن هدف،  اللوايت ال  النساء  من  بكالم من حولها  التأثر 

مشروع عظيم يسعى إلى نصرة دين اهلل تعالى وإلى تغيير المجتمع.

سادسا: برج املرأة اإلسالمي

َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلى﴾(2). ْجَن َتَبرُّ قال تعالى: ﴿َوَقْرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ

المرأة  »تربجت  البينة:  اآلية  هذه  يف  التربج  عن  تعالى  اهلل  رحمه  المجدد  اإلمام  يقول 
معناه يف أصل الداللة اللغوية: خرجت من برجها. وغلب اصطالح المفسرين وتخصيص 
القرآن للفظة فانصرفت الداللة إلى إظهار المرأة مفاتن جسمها وزينتها. والقرآن أنزله اهلل 
تعالى بلسان عربي مبين، فال حرج إن رجعنا إلى الجذر اللغوي لنعمق فهم التربج. ما هو 
الربج الذي خصصه القرآن للمسلمة؟ إن خرجت منه دخلت يف حكم الجاهلية، ووصفت 
بأهنا متربجة؟ إظهار الزينة بقصد اإلغراء وكشف ما يجب سرته من أعضاء الجسم معاٍص 
هو  الكلي  التربج  لكن  الجاهلية.  الحياة  يف  ومساهمة  الجاهلية،  نشر  يف  ومشاركة  وفسق، 
اإلسالم  عن  ميلها  هو  ودينا.  وأخالقا  ووظيفة  مظهرا  اإلسالمي  برجها  من  المرأة  خروج 
ركائزه  وإرساء  اإلسالم  عن  والدفاع  الجاهلية  صد  يف  القتالية  الحربية  لمهمتها  وخيانتها 
وخنقا  سجنا  ليس  للمسلمة  السنة  وجسدته  القرآن  خصصه  الذي  الربج  إذ  بنيانه.  وتشييد 
الجاهلية، وعن  يطغى حكم  لكيال  العقيدة  الدفاع عن  مواقع  من  موقع  إنما هو  وجدرانا. 
مقومات الَوالية بين المؤمنين لكيال تغتالها حمية الجاهلية وعصبيتها وقومياهتا المفرقة«(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 178 - 179.
(2)  األحزاب: 33.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات،1/ 144.
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التوسع يف تفسير معنى التربج هنا أمر عظيم وكبير يدل على عظم دور المرأة، فلزومها 
لربجها اإلسالمي ال يعني عدم التزين فقط وإنما هو أوسع من ذلك وأشمل، فهو البقاء يف 
تعالى،  إرضاء هلل  به  مرتفعة  تبقى  أن  المرأة  الذي على  العالي  الربج  هذا  اإلسالمي  الربج 

وتطبيقا لشرعه تعالى، وسعيا للوصول إلى منهاج النبوة.

سابعا: تكتل املؤمنات

وأشار  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  عليها  نبه  التي  األمور  من  المؤمنات  تكتل  على  الحث 
إلى أهميتها بقوله: »إن المؤمنة والمؤمن مفرَدْيِن وسط حضارة األشياء، وبيئة االستهالك 
الريح  مَهب  يف  بالريشة  شيء  أشبه  اآلخر،  الجانب  من  البؤس  يلعنه  جانب،  يف  الصارخ 
الرب  على  وتتعاون  التقوى،  على  تتألف  جماعة  يف  المؤمنات  تكتل  من  فالبد  العاصفة. 
المسلمة  القطرية  الدولة  وإن  اإلعصار.  وسط  الصمود  المفردة  للمؤمنة  ليمكن  والتقوى 
وسط أساطيل الرأسمالية أشبه شيء بالُفْلِك العتيق ناِشرًا شراعه بين مدمرات نووية. فالبد 

للمسلمين من وحدة تمكنهم من الصمود وسط اإلعصار«(1).

تلعب  وُفلك  الريح،  »ريشة يف مهب  التجمع:  أهمية  تعالى عن  اهلل  اإلمام رحمه  يقول 
األمة  تعطي  ووحدة  وتآزر  وتجالس  وتعاون  تكتل  يكن  لم  ما  الَهّدارة  العالم  أمواج  به 
وزنا، وتعطيها الكيان القوي ذا الحجم القوي الذي ال تخبِر عنه األعداد الغثائية المنتشرة 
المنتثرة. وتمسك الريشة المفردة أن َتذهب هبا العواصف والقواصف. عندما يلتقي المؤمن 
بالمؤمنين، وتجلس المؤمنة إلى المؤمنات يف مجالس اإليمان والذكر والعلم تبسط عليهن 

وعليهم المالئكة أجنحتها ويقذف اهلل عز وجل يف القلوب نور اإليمان«(2).

 ثم يرغب المرأة المسلمة بالتجمع يف بيوهتن وينبهنا إلى أن »البيت تجتمع فيه المؤمنات 
ويرابطن على التالوة والدرس معنًى من معاين بيوت اهلل. فكرم اهلل واسع، والسكينة والرحمة 
وحفوف المالئكة مما يتفضل به سبحانه على عباده المؤمنين وإمائه المؤمنات، أولئك يف 

المسجد، وهؤالء يف مسجدهن وهو بيتهن«(3).

بل  الجسدي  االجتماع  على  يقتصر  ال  أن  يجب  واجتماعهن  المؤمنات  النساء  وتكتل 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 183.
(2)  نفسه، 1/ 184.
(3)  نفسه، 1/ 363.
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يجب أن يربط برابطة القلب التي تصحح النية وتقوم الخطأ، وتجعل كل امرأة مصدر نجاح 
اهلل  المؤمنات يجمعهن حب  المؤمنة عن جماعة  »تبحث  التكتل:  وسعادة ألختها يف هذا 
وحب رسول اهلل، تجمعهن رابطة القلب كما تجمعهن رابطة الفكر. تجمعهن رابطة العمل 
الجهادي كما تجمعهن رابطة الِعلم الجهادي. وال تنس المؤمنات يف هذه الجماعة أو تلك 
أن من شرائط اإليمان َوالية أهل اإليمان مهما اختلفت اآلراء، ومهما تفاوت الفهم، ومهما 
ص التنظيم. حب اهلل ورسوله ال ُيضيق األفق بل يوسعه، حتى نحب يف اهلل كل من نطق  تخصَّ

بال إله إال اهلل«(1).

ويف اجتماعهن هذا ستنهل كل امرأة من هذا التجمع من النساء األخريات، وسيتبادلن 
المعارف والثقافات، وستنصح إحداهن األخرى، وستكون كل واحدة منهن عونا لألخرى 
يف مواجهة العقبات التي تقف يف طريق المرأة المؤمنة، قال اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: 
»تنهل المؤمنات من علم اآلخرة يف جلساهتن، ويشجع بعضهن بعضا على اقتناء الكتب، 
التي تنشر يف المجالت اإلسالمية إن  العامة  الثقافة اإلسالمية  الكتاب. فإن هذه  ومعاشرة 
كانت مهمة يف تنوير عامة المسلمات والمسلمين، ال تكفي لتفقيه المؤمنات بدينهن. وليكن 
علم المؤمنات علم خطوة ال علم خطبة. ِعلما يشرق يف القلوب إيمانا وتصديقا، ويف العقول 

تدبيرا وتطبيقا. علما جامعا لمصلحة جامعة«(2).

وإذا نجحت هذه التكتالت، فستتقدم المرأة لولوج التجمع األكرب التجمع الذي يشرتك 
فيه كل أفراد الحركة اإلسالمية التي تسعى لتطبيق منهاج النبوة، يقول اإلمام المجدد رحمه 
العمل على  السياسي وانتماؤها للحركة اإلسالمية يحتم عليها  المؤمنة  تعالى: »موقع  اهلل 
تِصل  والجمع.  التثوير  يف  اهلل  إماء  من  اهلل  جند  مع  تشارك  اإلسالمي.  المشروع  إنجاح 
مساعدًة، آمرًة ومأمورة، ما ُفصل. أول ما تجمع وتصل، بعد توثيق توبتها وبيعتها لرهبا عز 
وجل؟ هموم وَلدها هبموم دعوهتا. منفصلة ال تِصل! لها نظرتان إلى األمور أّنى تجمع وهي 
عز  باهلل  القوة،  االنجماع  هذا  من  وآخرا.  أوال  وجل  عز  اهلل  على  االنجماع  مجتمعة!  غير 

وجل القوة«(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 2/ 43-42.
(2)  نفسه، 2/ 69.

(3)  نفسه، 2/ 243.
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ثامنا: إحسان املرأة لزوجها ولبيتها

ذكرت  وما  المرأة،  معه  ذكرت  إال  البيت  ذكر  فما  بالبيت  عالمنا  يف  المرأة  اسم  ارتبط 
َخَلَق  َأْن  آَياتِِه  البيت، وقد يكون لهذا مصداق من قوله تعالى: ﴿َوِمْن  المرأة إال ذكر معها 
َوَرْحَمًة﴾. فالمرأة كزوجة هي  ًة  َودَّ مَّ َبْينَُكم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِّتْسُكنُوا  َأْزَواجًا  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم 
أهم ركن من أركان البيت، واالرتقاء هبا وتغييرها إلى منهاج النبوة من أهم أسباب صالح 
إلى  المشوقة  منه،  الخائفة  رهبا،  المريدة وجه  »األم  اهلل:  اإلمام رحمه  يقول  المجتمعات، 
ا رسمته لها شريعته، العامِلة على  لقائه، الواثقة بوعده، المتعلمة العالمة بما لها وما عليها مِمَّ
ذلك، هي األس، ومنها البناء. األسرة لبنة األساس يف األمة، واألسرة الصالحة أم صالحة 

وأب صالح وعمل صالح«(1).

بين  العاطفيان  الجسديان  والرحمة  المودة  »ما  قلبها:  يف  المودة  تعالى  اهلل  جعل  لذلك 
اإليمان  يف  ُمْدغَمة  والمودة  والرحمة  الزواج  الدين.  عن  منفصل  شأن  المؤمنين  األزواج 

إدغام الجسد يف الروح. أو ُهو إْدعام الروح يف الجسد؟«(2).

على  الناس  لجميع  يكون  وإحساهنا  الرحمة،  وعلى  اإلحسان  على  المرأة  ُجبلت  لقد 
درجات األقرب فاألقرب، وال شك يف أن: »أقرب الناس وأوالهم بإحسان المرأة زوجها 
ابن مسعود رضي  امرأة  الشيخان عن زينب  ال تكلفه ما ال يطيق، ثم يفيض خيرها. روى 
اهلل عنهما قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تصدْقن يا معشر النساء ولو من ُحلِيِّكن«(3). فسألت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أتجزئ الصدقة على األزواج واليتامى القريبين؟ فأخربها ملسو هيلع هللا ىلص أن يف ذلك 
أجرين: أجر القرابة وأجر الصدقة. وتتصدق المرأة من بيت زوجها عن َسَعة ال عن تكليفه 
ما ال يطيق، فيكون لها ذلك ولزوجها خيرا ُمّدخرا. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أنفقت المرأة 
مثل  وللخازن  اكتسب،  بما  وللزوج  أنفقت،  بما  أجرها  فلها  ُمفسدة،  غير  بيتها،  طعام  من 
ذلك. ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا«(4)... ولكيال يدخل الشيطان بين الزوج وزوجه 
يف عطاء يتجاوز ما تسمح به النفس عادة -ونفوس الرجال والنساء درجات- هنى رسول اهلل 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 2/ 231.
(2)  نفسه، 2/ 78.

(3)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام يف الحجر، 
رقم الحديث )1466).

(4)  نفسه، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، رقم الحديث )1425).
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ملسو هيلع هللا ىلص المرأة أن تعطي من مال زوجها إال برضاه. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يجوز المرأة عطية 
إال بإذن زوجها«(1).«(2).

 فالوظيفة األهم بالنسبة للمرأة هي بناء األسرة، لذلك على المرأة أن تفهم هذه الوظيفة 
تعالى:  اهلل  المجدد رحمه  اإلمام  يقول  أبنائها،  باحتياجات  وتقوم  إلى زوجها  وأن تحسن 
»تتولى األمهات الَحِدبات على فلَذات األكباد، ال الموظفات الساليات يرتبن الملفات يف 
إدارة الدولة، توجيه العبقريات المتربعمة والمواهب الكامنة التي تكتشفها الـُمراقبة الَحنوُن 
ب الرباعم التدريب العقلي العملي لتنمو فيهم  كما يراقب الزرُع الغماَم سنة القحط. وُتدرَّ
يف  والمنفعة.  بالمصلحة  والنتائج  بالنتائج،  والبحث  بالتطبيق،  النظرية  وصل  على  القدرة 
ويدخل  البحث،  موضوع  ويْكُبر  والتطبيقي،  النظري  يزدوج  العليا  والمدارس  الجامعة 
بمشروع  الكل  ويوصل  اآلين،  الشغل  بسوق  النتائج  وتوصل  والخسارة،  الربح  حساب 

مستقبل األمة«(3).

تاسعا: حافظية املرأة املسلمة

يتغير  وال  أركانه  من  للعديد  حافظة  وهي  المرأة،  عنق  يف  أمانة  األمة،  مستقبل  مشروع 
الحافظية  بدور  المرأة  تقم  مالم  النبوة،  منهاج  إلى  األمة  المجتمع ويصل مشروع مستقبل 
َبْعَضُهْم  الّلُه  َل  بَِما َفضَّ النَِّساء  اُموَن َعَلى  َقوَّ َجاُل  الذي كلفها اهلل تعالى به، قال تعالى: ﴿الرِّ
الّلُه﴾.  لِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ  َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت  الَِحاُت  َأْمَوالِِهْم َفالصَّ ِمْن  َأنَفُقوْا  َبْعٍض َوبَِما  َعَلى 
اآلية القرآنية هنا تكلف الرجل بمهمة القوامة، وتكلف المرأة وتصفها باهنا حافظة، وإن: 
»أول ما نتبين من وظيفة المرأة يف اآلية الكريمة أهنا حافظة للغيب. كلمتان توحي إحداهما 
بمفهومها أن هناك ما يضيع إن لم تحفظه، وتوحي الثانية بأن هناك غيبا وحضورا... الحفظ 
استمرار واستقرار هما قطب السكون يف الحياة الزوجية وحياة المجتمع. النساء بفطرهتن 
ومطعمات،  للرتبية،  وحضن  لألجنة،  محضن  هن  بما  البشري  الجنس  استمرار  يحفظن 
والراعيات  األنام،  المحضن ألجسام  وكاسيات ومدبرات لضرورات معاش األسرة. هن 

لحياهتم، والوصلة الفطرية بين أطراف البشرية، والواسطة بين جيل وجيل«(4).

(1)  ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث، )6681).
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 222 - 223.

(3)  نفسه، 2/ 257.
(4)  نفسه، 2/ 90.
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بمقاصد  ترتبط  عظيمة،  مهمة  المؤمنة  المرأة  به  تعالى  اهلل  كلف  الذي  الحفظ  ومهمة 
الشريعة، قال اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: »ويعبِّر فقيه المقاصد اإلمام الشاطبي رحمه 
ما كلفوا  المسلم والمسلمة، وعن واجب األمة، يف تحقيق  اهلل بكلمة »حفظ« عن واجب 
به. ضروريات خمس قرأنا منها ثالثا. َقرأنا حافظية المرأة على النسب وعلى نفسها، وهما 
المقاصد:  فقه  إمام  عند  مما  ضروريتان  بقيت  زوجها.  مال  على  حافظيتها  ثم  متالزمان. 
حفظ الدين، وحفظ العقل. هل ينحفظ شيء من أمانات النساء إن لم يكن إيماهنن باعثا، 

وعقلهن مدبرا؟«(1).

تتصل  التي  الحفظ  وظيفة  الوظيفة،  هذه  من  وأهم  الدور  هذا  من  أعظم  هناك  وهل   
بمقاصد الشريعة الخمس؛ لذلك على المرأة المؤمنة أن تفهم أهمية الحفظ من خالل فهمها 
النبوي عند زواجها،  المنهاج  به  التي يكلفها  الزواج، وتعرف حقوقها والواجبات  لفلسفة 
يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: »زواج المرأة تمام رشدها، وبيت الزوجية حصنها 
وُبرجها. إن خرجت من ُحرمة آدابه، أو هجمت على الزواج وهي جاهلة بما لها وعليها من 
جانبي الشرع والطبع، من جانبي الُخُلق والتخلق، وإْن هي لم تصرب وتصابر وتحِمْل نصيبها 
من مجهود التآلف والمالءمة، وال قامت بواجبها يف الحافظية على الشْمل أن ينتثر، غاَمَرْت 
َس لها قبل الزواج ثم أذاقها بعده من الجور ما  بحياهتا. وإن هي أساءت اختيار الزوج، أو تنَمَّ

ال ُيحتمل، تحول بيتها إلى سجن وعذاب، ال استقرار فيه وال استمرار«(2).

وهنا تكمن أهمية تعلم المرأة، إذ أن علمها سيزيدها رسوخا وثباتا يف مواجهة هذا العالم 
الموار، فالمرأة تعاين ما تعانيه يف حياهتا، ولكن فهمها لدورها وازدياد معارفها سيعينها على 
التغلب على مصاعب الحياة، يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى: )الحياة الدنيا دار بالء، 
يخفف وطأة البالء تعاون المرأة والرجل المؤمنين على الصمود أمام الشدائد وعلى اقتحام 
والمودة  الحنون  واإلسعاف  والتسامح  والرب  وباإلحسان  والُغرم،  الُغنْم  يف  بالعدل  العقبة 
والرحمة. تشد المرأة عُضَد الرجل وإن اقتضى األمر تنازلها عن بعض حقوقها تكرما منها، 
ويعرتف الرجل بفضلها فيسابقها إلى اإلحسان. إذا أنس الرجل الزوج أن المرأة الزوج ركن 
شديد يعتمد عليه، واطمأنت هي إلى أن رفيق الرحلة ثقة وحضن أمان فقد تأسست اللبنة 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 2/ 93.
(2)  نفسه، 2/ 148.
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األم يف البناء االجتماعي«(1).

لذلك على المرأة المؤمنة أن تتسامى يف التعامل مع أسرهتا وأن تفهم أن أهم االعمال التي 
تقوم هبا هو بناء أسرهتا من خالل اهتمامها بنفسها وعلمها أوال، وهو ما سيؤهلها للتعامل 
بلطف وإحسان مع زوجها ومع أبنائها من أجل بناء المجتمع اإلسالمي بناء صحيحا بناء 

مطابقًا لمنهاج النبوة الذي بشرنا الحبيب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بالعودة إليه.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 216.
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الخاتمة

فيه  أتنور  الزمن  الذي عشت معه مدة من  البحث  بإهناء هذا  أنعم علي  الذي  الحمد هلل 
من خالل االطالع والبحث والقراءة يف كتب اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل 
تعالى، هذا المفكر الرباين الذي وضع لنا أسسا لو سرنا عليها كمؤمنين ومؤمنات ألصبح 
من السهل علينا العودة إلى منهاج النبوة، ويف ختام هذه الجولة المباركة أسجل هنا بعض 

النتائج التي توصل إليها البحث، ومن ثم أسجل بعض التوصيات.

لقد اهتم اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى اهتماما كبيرا بقضية التغيير 
عند المرأة، وجعل لها جزءا كبيرا من كتاباته.

يعمل  أن  اإلسالمي  المشروع  على  التي  القضايا  أهم  من  المرأة  عند  التغيير  قضية  إن 
عليها، وهي قضية تنبع أهميتها من أهمية دور المرأة وتشعبه يف كل جوانب المجتمع، ويف 

كتاب تنوير المؤمنات ما نستطيع من خالله االرتقاء بواقع المرأة المؤمنة.

إن على المرأة أن تفهم دورها يف المجتمع وتعرف وظيفتها األولى، كما أن على الرجل 
أن يجلي لها هذا الدور من خالل تعليمها وتفقيهها وحثها على الرجوع إلى منهاج النبوة.

أشار اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى إلى أن المرأة يف واقعنا المعاصر تكاد تعاين أكثر مما 
كانت تعانيه المرأة يف الجاهلية، وهو ما يوجب عليها التنبه لذلك، ومحاربة كل ما يخدش 

إنسانيتها ويعدم شخصيتها ويحرفها عن دورها.

إن هناك الكثير من السبل والوسائل الواردة يف كتاب تنوير المؤمنات تصلح أن نتخذ منها 
خريطة لتغير واقع المرأة، والوصول هبا إلى منهاج النبوة.
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التوصيات

كتاب تنوير المؤمنات كتاب مهم جدا حوى الكثير من طرق التغيير عند المرأة؛ لذلك 
من المهم أن تطلع كل امرأة مسلمة على هذا الكتاب وأن تقرأه قراءة متأنية، وحبذا لو كانت 

من توصيات المؤتمر:

أن يتم نشر هذا الكتاب على أوسع نطاق ليصل إلى يد كل امرأة مسلمة.- 

التوصية بتدريس هذا الكتاب يف المدارس اإلسالمية النسوية لتعم فائدته اآلفاق.- 

التوصية بإقامة برامج مسابقات تقتصر على هذا الكتاب الثري، من أجل الحث على - 
قراءته والتمعن يف أفكاره، وإتقان فهمها وتطبيقها.

ميزان  يف  ثوابه  يكون  وأن  لوجهه،  خالصا  العمل  هذا  يكون  أن  اهلل  أسال  الختام  ويف 
حسنات اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى.
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قائمة املصادر

القرآن الكريم.- 

ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط - 
- عادل مرشد، وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001م.

المحقق: محمد حسين شمس -  العظيم،  القرآن  ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير 
الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1419 هـ.

أبو زهرة، محمد بن أحمد، زهرة التفاسير، بيروت، دار الفكر العربي، ط 1.- 

أبو شقة، عبد الحليم محمد، تحرير المرأة يف عصر الرسالة، الكويت، دار القلم، ط - 
1، 1999م.

دار -  الناصر،  البخاري، تحقيق محمد زهير  بن إسماعيل، صحيح  البخاري، محمد 
طوق النجاة، ط 1، 1422هـ.

عمارة، محمد، تحرير المرأة بين الغرب واإلسالم، القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري - 
للنشر والتوزيع، 2009م.

قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار الشروق - بيروت- القاهرة، الطبعة: السابعة عشر - 
- 1412هـ.

تحقيق -  الفوائد،  الزوائد ومنبع  بكر، مجمع  أبي  بن  الدين  نور  الحسن  أبو  الهيثمي، 
حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، 1994م.

ياسين، عبدالسالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 1، 2009 م.- 

ياسين، عبدالسالم، اإلسالم والحداثة، دار اآلفاق، 2000م.- 

ياسين، عبدالسالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، ط/1، 2000م.- 

 - ،1 ط  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  واإلصالح،  القومة  رجال  عبدالسالم،  ياسين، 
2001م.
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والتوزيع، ط 1، 1989م.
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تقديم

ياسين على نصوص  السالم  عبد  اإلمام  عند  النبوي   المنهاج  نظرية  التغيير يف  يتأسس 
الوحي قرآنا وسنة، حيث يشارك الرجال والنساء جنبا إلى جنب يف تحقيق معناه الشامل... 
المنشود؟ وما هي  التغيير  المرأة يف  تنخرط  إرادة،  وبأية  فبأي فهم،  األمر كذلك  وإذا كان 
الشروط التي تتعين عليها النخراطها فيه من الجهتين الفردية والجماعية؟ باختصار ماهي 

الوظائف التغييرية للمرأة المسلمة ؟

لإلجابة على ذلك أتناول الموضوع وفق الخطة اآلتية: 

مقدمة: سياق؛ بين األصل واالنكسار. 	 

المبحث األول: المؤمنة تقتحم عقبة التغيير الذايت: 	 

المطلب األول: مالمح التغيير الذايت المنشود؛

المطلب الثاين: منطلقات التجديد يف قضايا المرأة. 

المبحث الثاين: المؤمنة تصنع التغيير األسري اإلسرتاتيجي: 	 

المطلب األول: األسرة جبهة المؤمنة اإلسرتاتيجية؛

المطلب الثاين: إسرتاتيجيات صناعة أجيال األمة.

المبحث الثالث: المؤمنة تشارك أصالة يف التغيير المجتمعي الشامل: 	 

المطلب األول: مشاركة المؤمنة من مقتضيات الوالية العامة؛

المطلب الثاين: المؤمنة مؤهلة بالفطرة للمشاركة المطلوبة.

خاتمة: خالصة.	 
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مقدمة: سياق.. بين األصل واالنكسار

ومستعبدة  المظلومين  ومظلومة  المستضعفين  مستضعفة  الجاهلية  يف  المرأة  كانت 
الجاهلية  يف  »ُكنا  بقوله:  عنه  اهلل  رضي  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  ذلك  يؤكد  المستعبدين، 
النساء شيئًا، فلما جاء اإلسالم وذكرهن اهلل رأينا لهنَّ بذلك علينا حقًا«(1)... لقد  نُعد  ال 
أخرج اإلسالم الرجل والمرأة من عبادة العباد، وقهر العباد، إلى عبادة رب العباد، ومن جور 

األديان إلى عدل اإلسالم...

التفاضل  وبنفي  اآلدمية،  يف  وبالمساواة  األصل،  بوحدة  والنساء  الرجال  اهلل  ر  ذكَّ
إال بالتقوى؛ فال امتياز لذكر بذكورته، وال ُيبخس حق امرأة ألنوثتها، فقال تعالى: ﴿َيا َأيَُّها 
اهللِ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثٰى  َذَكرٍ  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  ا  إِنَّ النَّاُس 
الرجال«(2) يف  13(، ويف الحديث »النساء شقائق  َخبِيٌر﴾ )الحجرات:  َعِليٌم  إِنَّ اهللَ  َأْتَقاُكْم 

األحكام إال ما ُخص.

بنداء  والمؤمنات  المؤمنين  مخاطبة  على  الحكيم  القرآن  من  عديدة  آيات  نصت  وقد 
واآلخرة؛  الدنيا  يف  الجزاء  نيل  من  عليه  يرتتب  وما  الصالح  للعمل  الكل  يندب  واحد؛ 
َطيَِّبًة  َحَياًة  َفَلنُْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكرٍ  ِمْن  َصالًِحا  َعِمَل  :  ﴿َمْن  وجل  عز  اهلل  قال 
َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ )النحل: 97(، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اْلُمْسِلِميَن 
ابِرِيَن  اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلَقانِتِيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ
ائَِماِت  َوالصَّ ائِِميَن  َوالصَّ َقاِت  َواْلُمَتَصدِّ ِقيَن  َواْلُمَتَصدِّ َواْلَخاِشَعاِت  َواْلَخاِشِعيَن  ابَِراِت  َوالصَّ
َمْغِفَرًة  َلُهْم  اهللُ  َأَعدَّ  اكَِراِت  َوالذَّ َكثِيًرا  اهللَ  اكِرِيَن  َوالذَّ َواْلَحافَِظاِت  ُفُروَجُهْم  َواْلَحافِظِيَن 

َوَأْجًرا َعظِيًما﴾ )األحزاب: 35).  

(1)  رواه البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجا، ط1، 1422هـ،  كتاب اللباس، باب ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتجوز من 

اللباس والبسط، حديث رقم: 5843، ج7/ص: 152.
(2)  أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة 
 ،26503 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم:  أم سلمة زوج  النساء، حديث  هـ2001- م، مسند   1421 الرسالة، ط1، 

ج44/ص: 110.



ستا عبد السالم ياسين ر ا ة في  ر املس ا التغييرية ل 225الو

هكذا أعاد اإلسالم للمرأة آدميتها المسلوبة، وغرست الرتبية النبوية الرحيمة يف المرأة 
الثقة برهبا، فتحررت إرادهتا لطلب وجه اهلل تعالى وسعت لنيل القرب منه سبحانه، فنافست 
المؤمناُت يف العهد النبوي الرجاَل يف السعي إلى تغيير ما بالنفس وطلب الكمال، فقد تلقين 
الرتبية يف حضن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما تلقاها الرجال، وجالسن كما جالسوا، وتعّلمن كما تعلموا. 
تروي لنا كتب السيرة أهنن كن يحضرن مجالس العلم واإليمان التي يجالس فيها رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه يف المسجد، كما كّن يحضرن الجمعة والجماعة والعيدين، بل كان حرصهن 
رضي اهلل عنهّن على مجالسة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شديدا مما حدا ببعضهن لتسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يخصص لهن من نفسه يوما يعّلمهن مما علمه اهلل، وقد استجاب لهن لذلك على الفور(1)، 
ا ُمهمال صامتا  فلم تعد النساء »الصحابيات بعد أن أنزل اهلل فيهن ما أنزل وقسم ما قسم كمًّ
محجورا عليه وراء جدران الحريم«، بل »أصبحت لهن شخصية مستقلة وإرادة فاعلة بعد 

أن لم يكن الرجال يف الجاهلية يعدون لهن أمرا«(2). 

طفرة مفصلية يف تاريخ النساء، بل يف تاريخ البشرية، تلك التي جنتها المرأة من تشريع 
أدركت معنى عبوديتها  التغيير؛  فاعلة يف  إلى  للتغيير  العالمين، فتحولت من موضوع  رب 
هلل تعالى وحده ووعت حقيقة وجودها، فأبلت البالء الحسن يف أداء واجباهتا نحو أسرهتا، 
ويف القيام بالمهام المنوطة هبا تجاه أمتها، بل تجاه اإلنسانية... فقد كانت منهن ُسمية رضي 
العالمة  المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها  أم  اهلل عنها أول شهيدة يف اإلسالم، وكانت منهن 
المشاركة  عنها  اهلل  رضي  سلمة  أم  منهن  وكانت  الرجال،  ومعلمة  للسنة  الحافظة  المفتية 
بالرأي السديد يف المواقف السياسية الحرجة، وكانت منهن الحريصة على ذكر النساء يف 
بالسالح،  للعدو  المحاربة  المقاتلة  المجاهدة  منهن  وكانت  الرجال(3)،  يذكر  كما  الوحي 
وكانت منهن المجاهدة بحمل القرب من الماء وسقي المجاهدين، وكانت منهن المجاهدة 

(1)  عن أبي سعيٍد الُخدريِّ رضي اهلل عنه قال: قالِت النِّساُء للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َغَلَبنا عليك الرجال، فاجعْل لنا يوًما 
م ثالثًة من  : »ما مِنكنَّ امرأٌة ُتقدِّ ؛ فكان فيما قال لهنَّ من نفسك؛ فوعدهنَّ يوًما لقيهنَّ فيه، فوعظهنَّ وأمرهنَّ
ولِدها إال كان لها حجاًبا من النار«، فقالت امرأة: واثنيِن؟ فقال: »واثنين«؛ رواه البخاري: كتاب العلم، باب: 

هل يجعل للنساء يوم على حدة يف العلم، حديث رقم: 101: ج1/ص: 32 .
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1996: 176/1.

(3)   ذكرت روايات أسباب نزول اآلية: »إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات...« 
األحزاب/35 العديد من أسماء الصحابيات منهن: أم المؤمنين أم سلمة، أم عمارة، أسماء بنت عميس 

وغيرهن رضي اهلل تعالى عنهن .
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المكلفة بمداواة الجرحى ونقلهم إلى مراكز االستشفاء يف المعسكر أو يف المدينة، ومنهن 
الكفار، ومنهن  قتال  بقتل كل من تولى عن  السهام للمجاهدين وهتدد  المناولة  المجاهدة 
الغذائية، وكانت منهن  المادية واإلمدادات  بالمعونات  الجيش  تمد  التي كانت  المجاهدة 
المجادلة عن حقوقها المشتكية من ظلم الزوج حتى نزل يف شأهنا قرآن يتلى، وكانت منهن 
الحريصة على أال يسلب من النساء حق من اهلل تعالى به عليهن يف كتابه سبحانه فراجعت 
السائلة عن األحكام الشرعية الخاصة هبا  األمير يف فتواه بتحديد المهور(1)، وكانت منهن 
دون خجل أو اضطراب، وكانت منهن القائمة بواجب النصيحة للحاكم، والصامدة يف وجه 

الطاغوت بكل إيمان ويقين. 

هذه الشخصية اإليمانية البانية اكتسبتها الصحابيات رضوان اهلل عليهن من تتلمذهن بين 
يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان منهاجه القرآن، فُكنَّ موضوعًا للتغيير على مستوى اإلرادة 

والفهم والعزم والغاية والِوجهة، فأصبحن فاعالت مؤثرات. 

لكن سرعان ما انحطت المرأة ورجعت القهقرى وأفل نجمها وخرس صوهتا وانحبس 
مجال حركتها، ثم فشا لديها الشعور بالدونية والعجز، وكسرت ثقتها بنفسها ورهبا، فأمست 

»ذلك الكائن الساكن الساكت يمر من الحياة كأن َلم َيُمرَّ منها«(2).

عن سبب حصول هذا االنحدار للمرأة دركا دون درك حتى »ال نجد بعد النُبوة والخالفة 
للسلطان  الخضوع  أنفة  الرجال  ابتلعت من  التي  الفتن  للنساء بفضل، وكأن  ِذكرا  الراشدة 
من  الحي  المشارك  الباين  الجيل  هبا  يتحلى  كان  التي  الفضائل  من  النساء  عقمت  الجائر 
مستنكرا:  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يتساءل  عنهن«(3)،  اهلل  رضي  الصحابيات 
»فأين ِهمم النساء نحو قرن من الهجرة؟ أين تلك النهضة التي أبرزت خديجة أّم المؤمنين، 
وسمية أول شهيدة يف اإلسالم، وعائشة العالمة، والاليت غزون مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والاليت 
قرآنا  اهلل  أنزل  حتى  ونازعن  حقوقهن،  عن  جادلن  والاليت  لنحره،  فداء  نحورهن  عرضن 
يتلى يف فصل خصومتهن ورّد حقوقهن، والاليت هاجرن إلى الحبشة، والاليت هاجرن إلى 

(1)  اعرتضت امرأة من قريش على عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وهو حاكم بعد خطبته التي حدد فيها مهر 
النساء محتجة بقول اهلل تعالى :»وآتيتم إحداهن قنطارا« فصعد عمر المنرب بعد استغفاره من خطأه ثم قال: »أيها 
الناس إين كنت قد هنيتكم أن تزيدوا النساء يف صدقاهتن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب«. 

(2)  تنوير المؤمنات: 355/2.
(3)  نفسه: 76/1.
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هبط  من  النور؟  ذلك  أطفأ  من  الجذوة؟  تلك  أخمد  من  ونصرن؟  آوين  والاليت  المدينة، 
بالمرأة من معاين الحياة السامية النابضة بالقوة السخية بالعطاء، إلى حضيض واقع الجواري 

يف القصور«(1).

إصبعه  اهلل  ياسين رحمه  السالم  عبد  األستاذ  لتعرف كيف وضع  األسئلة  الحظ طبيعة 
على الداء الدفين، ثم يسوق الجواب يف سياق اجتماعي سياسي تاريخي قائال: »انحطت 
المرأة المسلمة بانحطاط المسلمين، بدأ االنحطاط منذ تدهور نظام الحكم من خالفة على 
منهاج النبوة إلى ملك عاض وراثي بمقتضاه ينتخب الوالد ولده ويعهد إليه أمر المسلمين 
يورثه إياه كبعض ما يورث من المتاع. ولم تلبث المرأة أن أصبحت سلعة يف السوق وجارية 
يف القصور ومحظية وكما مهمال، حتى إذا جاء عصر الالئكية عصر وكالء االستعمار يبشرها 
انتحلت  جسدها  سيدة  الغرب  يف  الكامالت  كمثيالهتا  لتكون  الحرية  عصر  دخلت  بأهنا 
المتغربات نحلة الغالب فهن داعيات مناضالت بجنب حقوق اإلنسان، أي حقوق المرأة 

يف أن تنعتق من ربقة كانت فيها كماًّ ُمهمال وسلعة«(2). 

إنه انحراف نظام الحكم عند المسلمين وتحوله عما كان عليه يف عهد النبوة والخالفة 
المسلمين،  الفقه وتغييبه عن االهتمامات الجوهرية يف واقع  انحباس  الراشدة، فتسبب يف 
بصبغة االضطرار  االجتهاد  »واصطبغ  الخاصة.  الجزئية  األحكام  النظر يف  واقتصاره على 
فيما عدا العبادات الفردية من طهارة وصالة وصيام وحج. وتقلص الفقه يف حدود ضيقة 
لما وقع على العلماء ضغط الحاكم الذي يريد الناس على طاعٍة ال يخولها له الشرع. فهجر 
الفقهاُء قضايا الحكم، وأخلوا الساحة، ففقُه الحكم يف تراثنا يكاد يكون قاعا صفصفا. وفقه 

حقوق المرأة تابع. ضاعت حقوقها مع حقوق الكافة«(3).

إن تدهور الحكم لدى المسلمين يعد المعول األساس الذي دمر كيان المرأة المسلمة 
من  األوىف  النصيب  للمرأة  فكان  عام،  بشكل  السياسية  الرعاية  هبوط  من  فيه  تسبب  لما 
واألم  الزوجة  فأصبحت  العام  الهبوط  مع  للنساء  الرجال  رعاية  »هبطت  حيث  المعاناة، 
االجتماعي  النظام  مجمل  يف  أثر  له  يظهر  يكاد  ال  محبوسا  منكمشا  عضوا  واألخت 
االقتصادي. وساد فقه السجن الذي يريد للمرأة أن ال تخرج من البيت إال مرتين: مرة من 

(1)  (1)  تنوير المؤمنات: 76/1.
(2)  نفسه: 25/1.
(3)  نفسه: 65/1.
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بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى القرب«(1)، ورزحت المسلمات تحت 
األنانيات  جراء  واضطهدت  واستضعفت  الشرع،  لروح  المناوئة  والعادات  التقاليد  وطأة 
فأمست  المرأة...  تعامله مع  الشريف يف  النبوي  للنموذج  المعارضة  المتخلفة  والذهنيات 
المرأة عاجزة مستكينة، عددا سالبا من غير قيمة، »برتت منها حاسة المسؤولية خارج نطاقها 

الضيق وأشغالها الخاصة وهمومها وآالمها وأميتها«(2).

التاريخ جاء يف هذا العصر حدث االستعمار الغربي وخاصة  وبعد حدث االنكسار يف 
يف وجهه الثقايف الذي أوهم المرأة بنيل الحرية المنشودة وبضمان الحقوق المهضومة ، إال 
أن هذا الوعد انقلب ُخسرانا  لما أمست المرأة سلعًة رخيصة يف سوق النخاسة. فانحطت 
قوى  وخارت  األساس،  ركنها  بانتكاس  وانتكست  األسرة،  انحطت  وبانحطاطها  المرأة، 
أمسى  أن  لبث  فما  األمة،  مستقبل  وصناعة  األجيال  صناعة  يف  المرأة  دور  بنكوص  األمة 

المسلمون محل تداعي األمم كما حذر من ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

(1) تنوير المؤمنات: 57/1.
(2)  نفسه: 18/1.
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املبحث األول: املؤمنة تقتحم عقبة التغيير الذاتي

ال سبيل إلى تغيير حال األمة اليوم إال بتغيير »دوافع اإلنسان وشخصه وأفكاره، تغيير 
نفسه وعقله وسلوكه«(1)، وعلى عاتق المرأة واألسرة تقع مسؤولية التغيير يف المقام األول، 
حتى ينطلق التغيير »من داخل اإلنسان، من تربية اإلنسان، من تعليم اإلنسان، التغيير أجيال، 
الحياة  إلى رأب صدع ما سبق؟ وإعادة قطار  السبيل  التغيير أمهات صالحات«(2). فكيف 
السوية إلى سكته األصلية الراشدة؟ كيف السبيل إلى تغيير ما بنفس المرأة وإنصافها لتسهم 

يف تغيير ما بأسرهتا وما بأمتها؟  

يف هذا الصدد يحرض األستاذ ياسين، رحمه اهلل، المرأة على استعادة وظيفتها قائال: »هل 
ينتظر من المؤمنات أن ترتفع همتهن متجاوزة الهموم المقيمة؟ بعبارة أخرى هل تستطيع 
المؤمنات الخروج من ربقة المظلومية والرق والفقر دون أن يشاركن يف اقتحام العقبة؟«(3) 

لإلجابة على السؤال أبدأ بمالمح التغيير الذايت المنشود لدى المرأة)المطلب األول(، 
وأثني بمنطلقات التجديد يف قضاياها )المطلب الثاين(: 

املطلب األول: مالمح التغيير الذاتي املنشود لدى املرأة

بثبات  الوقوف  تنوير اإلنسان، عليها  المؤمنة من جديٍد مشعل اإلسهام يف  لكي تحمل 
وعزم وقوة لتنفض عن نفسها ما عالها من ترسبات بعيدة عن جوهر الدين ومناوئة لروح 
الشرع، كما عليها التحرر من التداعيات السلبية لألوهام التي اختزلت المرأة يف جسٍد يفتن 
وتحصيل  واالجتماعية،  النفسية  العقبات  اقتحام  أجل  من  ُيخضع،  وصوت  يسحر  ووجٍه 
عوامل القوة وتحسن استثمارها يف مختلف الجبهات الموكولة لها، المشرفة بالتصدي لها 
بحسب األولويات واإلمكانات، يقول األستاذ عبد السالم ياسين، رحمه اهلل، مؤكدا على 
ما سبق: »وينبغي يف دولة القرآن أن ُتنصف المرأة من الظلم الشنيع الواقع عليها مرتاكما كل 
هذه القرون، وأن تحرر من الضغط الجاهلي عليها لتصبح صورة للمرأة الجاهلية المتطورة 

(1)  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء لإلنتاج، ط1: 2001م، ص: 7.
(2)  ياسين عبد السالم، العدل، ص: 691.

(3)  تنوير المؤمنات: 79/1.
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التلفزيون، والمنشورة على صفحات اإلشهار  الحسناء، والمذيعة يف  السكرتيرة  يف أطوار 
الملونة، والممثلة، وقمة ''الحضارة'' المَغنّية والممثلة«(1).

ليست المرأة مجرد »جسد يلبس، وقوام يجذب، ورحم ينجب، ولسان يشكو ويتطلب 
ويكذب وأيد تطهو وتغسل وتمسح«(2) كما رسخت ذلك الثقافة التاريخية االهنزامية، فقد 
آن األوان لتطلب المرأة أسباب القوة الذاتية لتغيير ما ترسخ يف نفسها من الشعور بالدونية 
والتبعية واالستكانة والعجز، ويف هذا الصدد يقول األستاذ عبد السالم ياسين: »فنحن مع 
قضية المرأة ومع التغيير الشامل، ال سبيل إلى إنصاف المرأة وتغيير ما باألمة إن لم نغير ما 
بالعملية أول من  الداء. وأخت اإليمان معنية  الشفاء معرفة  إلى  بأنفسنا. والخطوة األولى 

ُيْعنَْون«(3). وللتغيير الذايت المطلوب منها إحداثه مالمح، أهمها: 

الملمح األول: امتالك القوة اإليمانية الفاعلة )طلب وجه اهلل(

يؤكد األستاذ ياسين، رحمه اهلل، يف خطبة كتابه »تنوير المؤمنات« على حرصه الحثيث 
»منذ البداية على جلب األنظار، وتوجيه األفكار، وجمع همم البصائر واألبصار، على قضية 
القضايا، المنسية المكبوتة يف الزوايا. أال وهي مصير العبد إلى ربه«(4)، فمتى هتممت المرأة 
المؤمنة بأمِّ القضايا وربطت عملها يف الدنيا بمصيرها يف األخرى، تجدد يف نفسها الباعث 
بإيماهنا  تتصدى  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  الخير  وفعل  الحق  معرفة  على 
التي تفتك باألسرة المسلمة والفرد المسلم  المتجدد وبفاعليتها وخربهتا لكلِّ المؤامرات 
والتحقير  والتهميش  والطغيان  الظلم  وجه  يف  قومتها  فتكون  وباإلنسان.  المسلمة  واألمة 
نتيجة إيماهنا بأن جوهر الدين الذي بعث به سائر األنبياء والرسل عليهم السالم، هو تحرير 
عنه،  والظلم  الجور  أنواع  كل  درء  و  تعالى،  هلل  العبودية  ليخلص  عبودية  كل  من  اإلنسان 
الفرع  الغاية، وحيث يلتحق  »عندئذ تأيت القضايا األخرى يف مرتبتها حيث تخدم الوسائل 

باألصل، وحيث ال تغطي الشروط على المشروط«(5). 

(1)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، ط1: 2005م، ص: 275.
(2)  مصطفى حجازي، مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور، ص: 218.

(3)  تنوير المؤمنات: 35/1.
(4)  نفسه، خطبة الكتاب، ص: 4.

(5)  نفسه.
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الملمح الثاين: السعي الدائم  إلى تحرير اإلرادة واستقاللها

إن تخلص المرأة المسلمة من ركام الجهل والبؤس وسائر األدواء رهٌن بتحرير إرادهتا 
لطلب ما عند اهلل تعالى، فتحرص المؤمنة على تحقق هذا المطلب يف نفسها ويف أهلها أوال 
لكي  الرجل  درجة  يف  تقف  الصالحة  المؤمنة  »كانت  فقد  فاألقرب،  األقرب  غيرها  يف  ثم 
يسمو بنفسه فال يتدحرج يف خطوات الشيطان. كانت الواحدة منهن تخاف اهلل وترجو لقاء 
اهلل فتقول: يا أبا فالن! أطعمنا حالال، فإنا نصرب على الجوع وال نصرب على النار وغضب 
الجبار. مساندات كن ومانعات للرجل عن التدحرج«(1). متزعمات غير منتظرات ذلك من 
الرجل تابعة دوما له، فإن هي وجدت إعراضا جددت النية ومضت قدما تأسيا بالصالحات 
األوائل اللوايت كانت منهن »من تقتحم العقبة ال تنتظر الرجل أن يسحبها معه كما يسحب 
التابع. كم من صحابية أسلمت وتخلت عن المشرك الزوج، والمشرك األب، والمشركة 
األم، والمشركين العشيرة والقوم والحماية والرزق. كم منهن هاجرن إلى اهلل ورسوله ابتداء 

من ذاهتن وهمتهن ومبادرهتن«(2).

نفسها  عن  الظلم  لرفع  هبا  المنوطة  بالمهام  للقيام  إرادهتا  تحرير  المؤمنة  على  لذلك 
ومجتمعها قدوهتا يف ذلك خريجات المدرسة النبوية، النماذج الكاملة من النساء؛ »فكما أن 
شرع اهلل انتشل من قبل المرأة العربية يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من غياهب القهر والمعاناة، أصبح 
من العاجل اليوم أن تستنقذ المرأة المسلمة المعاصرة ـ التي فاقت أختها الجاهلية سقوطا ـ 

من براثن الظلم واإلهمال«(3).  

الملمح الثالث: االعتداد بوظيفة األمومة

الدنيا  يف  العليا  المرتبة  لها  تخول  لها،  تشريف  األمومة  بأن  التام  االقتناع  المرأة  على 
الوظيفي  المرأة  كمال  إن  إذ  والبناء.  التغيير  يف  وظيفتها  تبدأ  منه  تكليف  هي  بل  واآلخرة. 
ونشرا  اهلل  لفطرة  حفظا  تحقيقه،  منهما  يراد  ما  غاية  هما  مسؤولين،  أبوين  الرجل  وكمال 
لرسالة اهلل وخدمة ألمة رسول اهلل، ما يرفع المرأة إلى القداسة إال أمومتها وما يرفع الرجل 
إال أبوته، لذلك ُيذكر حقهما بعد حق اهلل مباشرة يف قوله تعالى: »وقضى ربك أال تعبدوا إال 

(1)   تنوير المؤمنات: 79/1.
(2)  نفسه: 79/1.

(3)  اإلسالم والحداثة، ص: 209.
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إياه وبالوالدين إحسانا«(1). فاألمومة إذن ترفع صاحبتها إلى القداسة إن هي قامت بحقها، 
وسط  من  غيرها  إلى  وأسلمته  وأهملته،  نسلها،  تنشئة  »أساءت  إن  ذلك  تستحق  ال  لكنها 
مجتمعاتنا  يف  يستشري  ما  وهذا  ُمضلة«(2).  ورفقة  سائب،  وشارع  مفسد،  وإعالم  منحل، 

اليوم لما تخلت المرأة عن وظيفتها األساس. 
الملمح الرابع: المسابقة إلى الخيرات استجابة للخطاب الشرعي

وندبا  وهنيا  أمرا  بمضمونه  مكلفة  الشرعي  بالخطاب  معنية  أهنا  تعتقد  أن  المؤمنة  على 
»فكل  شيئا،  اإللهي  الوعد  ومن  األجر  من  تنقص  ال  الرجل،  مثل  مثلها  وإباحة  وكراهة 
خطاب للمومنين، تشريفا وتكليفا، فالمومنات يف ِضْمن قصده، جريا على قاعدة العرب يف 
لغتهم إذ يغلُِّبون اإلخبار بالمذكر إذا كان المخاطبون رجاال ونساء« (3)، وهكذا تفتح أمام 
المسلمة أبواب اإلقبال على الطاعات، حاذيها يف ذلك ما التزمت به المؤمنات الداخالت يف 
اإلسالم اللوايت بايعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص » َبْيعة اختيارية رافِداها االقتناع القلبي والحضور العقلي 
الذي يعرف قدر ما تتحمله الذمة من مسؤولية«(4) فتتحرر وترتقي، بل تتطلع همتها »للتشبه 
رفعتها  بما  عندئذ  وتكون  نموذجا.  تتخذهن  والكمال،  ْون  الصَّ ذوات  المومنين  بأمهات 
ْفن به وكلفن يف قوله تعالى: ﴿َيا نَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ  َفة الُمَكلَّفة بما ُشرِّ همُتها كالمخاطبة المشرَّ
َقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروًفا  َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّ
َكاَة َوَأطِْعَن  اَلَة َوآتِيَن الزَّ َج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ ْجَن َتَبرُّ (32( َوَقْرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ
َرُكْم َتْطِهيًرا )33( َواْذُكْرَن  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َما ُيرِيُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ اهللَ َوَرُسوَلُه إِنَّ

َما ُيْتَلى فِي ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آَياِت اهللِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ اهللَ َكاَن َلطِيًفا َخبِيًرا﴾«(5).

الملمح الخامس: تحمل المسؤولية يف الوالية العامة

َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمنَاُت  ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن  تعالى:  اهلل  قول  من  انطالقا 
َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللَ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكرِ َوُيِقيُموَن الصَّ

(1)  تنوير المؤمنات: 219-218/2.
(2)  نفسه: 219/2.

(3)  العدل، ص: 291.
(4)  نفسه: ص: 291.
(5)  نفسه، ص: 293.



ستا عبد السالم ياسين ر ا ة في  ر املس ا التغييرية ل 233الو

َسَيْرَحُمُهُم اهللُ إِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾ (1). تكون المرأة المؤمنة شريكة الرجل المؤمن يف إقامة 
أركان الدين واألمر بالمعروف والنهي عن كل قبيح منكر وَحْمل العبء، ودعم بناء األمة، 
مكاُنها  فيها  لها  العامة،  الَوالية  يف  دخلت  قد  المحسنة  المومنة  »المسلمة  تكون  وبذلك 

األصيل ووظيفُتها الحيوية، ومسؤوليتها العظمى«(2). 

الملمح السادس: تحصيل التربية المتوازنة

يحتل مفهوم الرتبية مساحة واسعة يف الفكر المنهاجي؛ فعلى أساس الرتبية يستقيم البناء، 
يقول  القلبية،  الرتبية  لبُّها  يكن  لم  إن  تتوازن  متوازنة، وال  إذا كانت  إال  الرتبية  تستقيم  وال 
المتكاملة عقال وقلبا وخلقا.  الكاملة  الرتبية  المؤمنات  »لترتبى  اهلل:  ياسين رحمه  األستاذ 
قلًبا قبل كل شيء«(3)، أي للقلب أسبقية يف إحداث التوازن الرتبوي، ومعه العقل والعاطفة 
والجوارح، و»نسمي تربية متوازنة تلك الرتبية التي ال تقصر بالمؤمن عن درجة المجاهدين، 
وال تجعله من غثاء الحركية الجوفاء الخالية من ُلب اإلحسان«(4)، وهبذه الرتبية تكون المرأة 

المؤمنة منطلق البناء والتغيير.

املطلب الثاني: منطلقات التجديد في قضايا املرأة

مالمح التغيير المذكورة مقاصد منشودة تبنى على مقدمات ضرورية؛ تحصن سير المرأة 
لمعالجة مظلوميتها وتجديد فعلها المستقبلي، وتقيه مزالق الطريق ومهاوي األهواء؛ وهي 

منطلقات ثالث: 

المنطلق األول: اعتبار االهتمام بقضية المرأة واجبا إحسانيا تعبديا

من صميم االهتمام بشؤون المسلمين االهتمام برفع الظلم عن المستضعفين، والتصدي 
مقدمتهم  ويف  وجماعات،  أفرادا  ونساء،  رجاال  األمة  على  الواقعة  الحيف  أشكال  لكل 
مستضعفة المستضعفين: المرأة. فال تصح معالجة قضيتها استجابة لمزايدات سياسوية أو 
موضة تحررية أو رغبة يف اكتساب الصيت والحظوة عند الناس. بل طاعة هلل تعالى واستنانا 

(1)  التوبة: 72.
(2)  العدل: ص: 293.

(3)  تنوير المؤمنات: 18/1.
(4)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، القاهرة، الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط1: 

1989م، ص: 132.
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بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وجوب رفع الظلم عنها. 

المنطلق الثاين: قراءة قضية المرأة قراءة مزاوجة بين نور الوحي وواقع الحياة: 
تاريخية  ألسباب  اإلسالم  عن  العام  باالبتعاد  المرأة  على  الجاثم  الظلم  ربط  من  البد   
المجتمع  داخل  مكانتها  اندحار  تربط  شمولية  قراءة  من  بد  وال  واجتماعية،  وسياسية 
بالتدهور العام الذي عرفته األمة، ويخطئ من يختزل مظلوميتها يف عالقة بين ذكر وأنثى؛ 
فقد انحطت المرأة المسلمة بانحطاط مجتمعها، فبعدما كانت سيدة مكرمة مكلفة يف ظالل 
كافة  يف  المجتمع  يف  فاعلة  ومشاركة  راشدة،  خالفة  من  تالها  وما  الوارفة  النبوة  مجتمع 
مناحيه، حيث تبوأت أعلى المقامات، وشغلت أعظم الواليات، وأسهمت إسهاما يف جهاد 
التعبئة والبناء... تحولت مع انتقاض عروة الُحكم إلى جارية تزين القصور، وقينة تطرب 
وإشباع  الوطر  وقضاء  للمتعة  إال  يصلح  ال  جسد  يف  قيمتها  واخُتزلت  واألمراء،  الحكام 
الرغبات وتفريخ الذرية، قال اإلمام ياسين: »يجب إعادة حق المرأة المغصوب كما حده 
شرُع اهلل، وحمايتها من العدوان، ومن جملة العدوان وأشنِعه العدوان على كرامتها باسم 
زوجة  النفقة  حقُّ  فُيعطاها  االقتصادية  والتبعية  العجز  من  المرأة  تتحرر  أن  يجب  الحرية. 
ُتهيأ لها ظروف االستقرار يف  المتاع مطلقًة، وأجرٌة كريمٌة عاملًة، وأن  وأما، وُيعطاها حق 

بيتها، ألن عليه يتوقف استقراُر المجتمع والدولة«(1).  

 المنطلق الثالث: وجوب اجتهاد المؤمنة يف اكتساب شروط االجتهاد: 
اجتهاد المؤمنة الزم لنخل موروث العادات والذهنيات المتخلفة والفقه المنحبس الناتج 
عن االنحطاط السياسي؛ فالمؤمنة تتأرجح »بين باعث يدفعها لفعل الخير وخاذل يثبطها، 
لخاذل عميق الجذور يف الفكر والعادات والفقه المنحبس التي رسخت يف المرأة على مر 
العصور االنحطاطية الشعور بالدونية والعجز، وكسرت ثقتها بنفسها«(2). وتتحرر من كل 
ظلم يجثم على صدرها ويعيق أداء مهامها ووظائفها التي عهدها إليها الشرع، بالمشاركة 
الشرع، وتنقيته مما هو فاسد دخيل،  بغربال  الرجل يف نخل كل موروث قديم  الفعالة مع 
ووضع األمور يف سياقها التاريخي سياسيا واجتماعيا إلعادة إحياء حاسة قراءة النصوص 
الشرعية برؤية تجديدية تصحيحية. كما أن واقع البؤس والظلم والتهميش والدونية الذي 
تعيشه المسلمة يجب أن تتصدى له المرأة متزعمة مع الرجل ال تابعة. يقول األستاذ عبد 

(1)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1430ه/2009م، ص: 117..
(2)  تنوير المؤمنات: 18/1.
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السالم ياسين: »على المومنات جهاد القتحام عقبات التقاليد، وعوائق العقل الذي ينبغي 
أن ال ينقاد إال للحق، وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة. قضية المومنات ال 

تحل إال يف إطار حل شامل ُيشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات«(1).
ولكي تتصدى المؤمنة ألنانية تاريخية ذكورية ال مناص لها -يف نظر اإلمام- من خوض 
يسيء  قد  الذي  الرجل  على  حكرا  يبقى  ال  حتى  واالجتهاد  العلم  شروط  تحصيل  جهاد 
استعماله كما وقع يف التاريخ ويقع. يقول رحمه اهلل: »حقوقك التي كفلها الشرع تنتزعينها 
إلى سوء  به  ويميل  االجتهاد  يحتكر هو  بالعلم كي ال  عليه  وتتقدمين  الرجل،  ف  تعسُّ من 
استعمال الدرجة، ثم واجباتك يف صد العدوان على الدين مما يليك«(2)، فال بد من امتالك 
حتى  والجماعية  الفردية  الميادين  لجميع  شامل  جامع  فقه  امتالك  ومن  االجتهاد،  أدوات 
يْبصر  بجهاد  مشفوع  اجتهاد  إلى  »نحتاج  ياسين:  األستاذ  يقول  المنشود.  التغيير  يتحقق 
األمور يف شمولها، ويستنبط األحكام من أصولها. من لنا بفقه يستفيد من ذخائر أئمتنا دون 
يغيب  أن  إلى  التفريع  التفريع وتفريع  أفقها، ويقلد طرائقها يف  أن يقف معها، وينحبس يف 
عن المنظر المشهد الكلي واألهداف الكلية، والغاية النهائية!  من لنا بفقٍه واجتهاد وجهاد، 
أبي  الراشدين  الخلفاء  اجتهاِد  وخاصة  عنهم،  اهلل  رضي  الصحابة  الجتهاد  مباشرة  يتتلمذ 

بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي اهلل عنهم«(3).

(1)  تنوير المؤمنات: 80/1.
(2)  نفسه: 212/1.

(3)  نفسه: 93/2.
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املبحث الثاني: املؤمنة تصنع التغيير األسري اإلستراتيجي

ال يمكن المراهنة على أي تغيير كيفما كان يف المجتمع مع إغفال الدور الحيوي الطليعي 
إعداده من أجيال وطاقات بشرية،  إليها  ُيطلب  بما  الرجل  التحقيق تسبق  إهنا عند  للمرأة. 
فـ »هل  الراقية للمرأة.  التي تمنحها الرتبية  تحمل من الكفاءة بقدر ما تحمل من اإلنسانية 

يتصور بناء دون مشاركة المومنات؟«(1).

اإلنساين،  السلم  أسفل  أردهتا  التي  واألدواء  األسباب  كل  فهم  يف  المؤمنة  اجتهاد  بعد 
من  حظها  -المحالة-  فيها  سيتحقق  تأثير،  وال  له  أثر  ال  منكمشا  عضوا  واالجتماعي، 
تغيير ما بنفسها؛ لتنطلق يف أداء وظائفها ومهامها يف البناء والتعبئة؛ وهي يف المنهاج النبوي 
لإلمام المجدد، رحمه اهلل، شاملة متنوعة تسع أمرين: أولهما صناعة أجيال األمة، وثانيهما 
المشاركة يف تعبئتها. نرجئ جهادها يف التغيير الشامل إلى المبحث األخير، بالرغم من كون 

الجبهات الموكولة للمرأة يف التغيير بعضها يمسك بتالبيب البعض اآلخر. 

املطلب األول: األسرة جبهة املؤمنة اإلستراتيجية األساسية

تنطلق المؤمنة من األسرة ألداء مختلف وظائفها البنائية التغييرية، وهي جبهة إسرتاتيجية،  
بما يخيم على األسر المسلمة اليوم من عقلية عتيقة تجر المرأة للخلف جرا، وبما يكتوي 
به أفرادها من شقاء وشظف العيش وبطالة وفقر وبؤس ومرض، وبما يفتن نفوس أفرادها 
من إعالم فاجر وشارع عاهر، وبما يضلل عقول أفرادها من فكر ضال منحرف، وبما يمسخ 
ياسين، رحمه اهلل، »ثكنة مختلطة« على  يعدها األستاذ  أفرادها من عولمة جارفة...  هوية 
عاتق المرأة المؤمنة يقع واجب الجهاد واالجتهاد للتصدي لكل ما يحدق هبا من صراعات 

على كل المستويات؛ وبذلك تكون فاعلة يف التغيير والبناء والتعبئة. 

تشتغل المؤمنة »من هذه الثكنة المختلطة، ووسطها، مشمرة لتمسك الواقع مسكا، تتخذ 
المؤمنة برجا اسرتاتيجيا تغزو منه وال تغزى، فإن غزيت قاومت وصمدت، واستعانت باهلل 
ترتب  االسرتاتيجي  موقعها  من  الوثيق.  اهلل  يف  أخواهتا  بحبل  واستنجدت  القوي،  العلي 
المعارك الرتبوية ليسَلَم ولُدها ويخرج من ارتباك. وترتب الزحف السياسي، وتؤسس التغيير 

(1)  تنوير المؤمنات: 68/1.
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التاريخي«(1). ليعطي األستاذ ياسين، رحمه اهلل، بذلك لألسرة معنى أوسع وأعمق وأشمل؛ 
فاألسرة عنده » لبنة، أسرة برج، أسرة خندق، أسرة مبعث«(2)، ومن ذاك الربج تنطلق المرأة 
مشمرة مجدة ألداء وظائفها التغييرية باعتبارها منتجة اإلنسان. من ذاك الربج تكون بداية 
تفتح  وحماية،  بناء  برجها  يف  المؤمنة  تحكم  فبمقدار  الشاملة؛  التغييرية  للمهمة  االنطالق 
أمامها جبهات أخرى للتغيير والتعبئة، لتصل بذلك هموم ولدها هبموم أمتها، وتجمع بين 

مسؤولية صناعة أجيال األمة وبين واجب بناء األمة وصناعة غدها.

البشري،  الجنس  بغير استمرار  تتحقق  أداء وظيفة االستخالف وعمارة األرض لن  إن 
وعلى النساء تقع مسؤولية هذا الحفظ بعد خلقه »بما هن محضن لألجنة وحضن للرتبية، 
األنام،  ألجسام  محضن  هن  األسرة،  معاش  لضرورات  ومدبرات  وكاسيات  ومطعمات، 
والراعيات لحياهتم، والوصلة الفطرية بين أطراف البشرية والواسطة بين جيل وجيل«(3). 
فال قيام للعمران األخوي بال تربية شاملة، وال تربية شاملة بال مؤمنات تصنع »مجاهدين 
ومجاهدات أقوياء«(4)، وليس »تفريخ أعداد بشرية«(5) عاطلة وتابعة ال قوة لها وال منهاج. 
عن أبي هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة. إال من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«(6). إن لفظ الحديث النبوي يؤكد أن 
الولد -صالحًا كان أو فاسدًا- هو من عمل اإلنسان دون أن ينفي ذلك كونه خلقا هلل تعالى، 
ومن ثم رهبة المؤمن حيال »ِعَظم مسؤولية اإلنسان عن ذريته: تصلح إن أصلحها، وَتْفُسُد 

إن أساء تنِشئتها. 

املطلب الثاني: إستراتيجيات صناعة أجيال األمة

صالح  عن  البشرية  المسؤولية  الوحي  بنور  المستنير  المنهاجي  المنطِق  على  ترتتب 

(1)  تنوير المؤمنات: 239/2.
(2)  نفسه: 242/2.

(3)  نفسه: 88/2.
(4)  نفسه: 220/2.
(5)  نفسه: 220/2.

(6)  رواه مسلم،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الوصية، تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث 

رقم: 1631، ج3/ص: 1255.
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األجيال وفسادها. ال يهدي للصالح إال اهلل، لكن الهداية اإللهية يقيض اهلل لها بشرا يهدون. 
السالم  عبد  األستاذ  خلص  لذلك  إنس«(1).  شيطان  أو  جن  شيطان  من  تضليل  والَغَواَيُة 
ياسين، رحمه اهلل، من الحديث إلى أن »الوَلد خْلُق اهلل وعمل اإلنسان«(2).  فكيف السبيل 

إلى أن يكون الولُد عمُل اإلنسان صالحا؟ 

البد من تخطيط...البد من إسرتاتيجيات لكي تثمر المبادئ النيرة أثرا يف الواقع: 

اإلستراتيجية األولى: حفظ الفطرة
أن تكون  التغيير  الفاعلة يف  المؤمنة  يستدعي من  المصلحة  الصالحة  الذرية  إن صناعة 
بالموازاة مع الحفاظ على جسم الولد وصونه، مشمرة قائمة على »الجبهة األمامية جبهة 
الحفاظ على الفطرة وسط المجتمع المفتون، حتى تربز أجيال غد اإلسالم لموعود اهلل عز 
وجل«(3). وقد ضمرت الفطرة وأصابتها نكبة ورقدة، و»ال يمكن أن ينربَي لها بقومة ُمْحيَِيٍة 
يعتنين  منقوصة«(4)؛  غير  كاملة  الحافظية  بوظيفتهن  قائمات  صالحات  أمهات  إال  مقومة 
يلقنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  وحب  سبحانه  اهلل  حب  لبان  يرضعنه  سوية،  إيمانية  تنشئة  الولد  بتنشئة 
الفطري  السؤال  كتابه، يجبنه عن  أنزل اهلل عز وجل يف  ما  يعلمنه  تعالى ومراقبته،  اهلل  ذكر 
المصيري األخروي: »من أنا؟«، »ما هي حقيقة الحياة؟« و»أين المصير؟« و»ما العمل؟« 

ليقبل على ربه عابدا طائعا. 
يعتربها  بل  الفطرة،  حفظ  يف  المرأة  دور  عظم  على  اهلل،  رحمه  ياسين،  األستاذ  ويؤكد 
وأهل  الدعوة  تكون  أن  »يجب  يقول:  فيها.  الصالح  تحقق  بشرط  مجلية  مقدَمة  ذلك  يف 
وأختا،  وبنتا  أما  المومنة،  المرأة  ومكان  الفطرة.  لتقويم  تاما  انصرافا  منصرفين  الدعوة 
بيتها هو  ابتداء من  الوسط االجتماعي  وتأثيرها يف  نفسها  الصدارة. صالحها يف  هو مكان 
صالح األمة. المرأة الصالحة هي عماد األمة. ليس يف هذا أية مبالغة، ألهنا حافظة الغيب، 
حافظة الفطرة واألسرة التي يتآمر عليها إبليس وحزبه جميعا. فهي وحدها كفاء لهم، وهي 

متعهدة األنفس«(5).

(1)  تنوير المؤمنات: 2 / 193.
(2)  نفسه: 2 / 193 .

(3)  المنهاج النبوي: ص: 146.
(4)  العدل: ص: 304.
(5)  سنة اهلل، ص: 75.
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اإلستراتيجية الثانية: تعليم النشء: 

األسرة هي المحضن األول الذي ترتبى فيه الناشئة، فال يزال الطفل بين يدي أمه وعاء 
بما  قويم، وتحيطه  ثبت من سلوك  بما  وُتَتوُجه  نافع،  بما صح من علم  تملؤه  غضا طريا، 
ها  َيُسدُّ المسلمين ال  ثغور  من  »ثغرة  العادات، وهذه  طاب من مكارم األخالق ومحاسن 
الفروع  ُيَقلِّْمَن  الجذور،  ْرَن  ُيَطهِّ البديهيات،  حَن  ُيَصحِّ األساسيات،  ُيَعلِّْمَن  المومنات.  إال 
يعلمن  كما  االجتماعية  الحياة  يف  والكياسة  النظافة  ُيعلمن  ومتابعة.  وتؤدة  بصرب  الخبيثة، 
الزوج  الطفل ومعاشرة  وتربية  المنزلي  االقتصاد  مبادئ  َن  ُيلقِّ والعقيدة.  والصالة  الوضوء 
والبِر باألقارب وخصال اإليمان. يحاربن األمية الدينية محاربتهن األمية األبجدية«(1). فمن 
أمة وارثة يف  النوعية«(2) هي قوام  العدد عالية  المؤمنة أجياال كثيرة  أن »تصنع  التغيير  عين 

المستقبل القريب.

اإلستراتيجية الثالثة: التأهيل العام: 

هدم  محاولة  أي  من  وتحصينه  االسرتاتيجي  برجها  بناء  المؤمنة  األم  إحكام  تمام  من 
أو اقتحام، إتقان تعهد شخصية أبنائها وبنائها يف مختلف الجوانب؛ فموقعها »االجتماعي 
بصفتها أما مؤمنة يلزمها العمل على تربية أطفالها نفسيا وعقليا ليتأهلوا يف مهنة االندماج 
الحياة«(3).  يف  المؤثرة  الفاعلة  العضوية  ومهنة  االقتصادي،  اإلنتاج  ومهنة  االجتماعي، 
والتغيير الفاعل من األمهات يستلزم جهادا واجتهادا إلعداد أشخاص ناجحين يف مهماهتم، 
إيجابيين يف محيطهم، فاعلين مؤثرين يف مجرى الحياة، طالئع بين األقران، وإال ُعدت األم 

آلة لتفريخ الغثاء. 

المتربعمة  العبقريات  »توجيه  تتولى  ولدها  على  الحدباء  الحاذقة  المؤمنة  األم  إن 
القحط.  الغماَم سنة  الزرُع  يراقب  الَحنوُن، كما  المراقبُة  تكتشفها  التي  الكامنة  والمواهب 
بالتطبيق  النظرية  وصل  على  القدرة  فيهم  لتنمو  العملي  العقلي  التدريب  الرباعم  وُتدرب 

والبحث بالنتائج، والنتائج بالمصلحة والمنفعة«(4).

(1)  العدل، ص: 315.
(2)  تنوير المؤمنات: 295/2.

(3)  نفسه: 240-239/2.
(4)  نفسه: 255/2.
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إلى اهلل  الدعوة  فيه بذور واجب  تأهيل االبن دعويا؛ أي أن تغرس  إلى ما سبق  يضاف 
وحبها بشتى السبل المناسبة لسنه ولوضعه االجتماعي. ويؤكد على ذلك األستاذ ياسين، 
يغزو  إيجابية  بمهمة  »بفكرة،  تزويده  الولد  تأهيل  تمام  من  أن  على  ينص  وهو  اهلل،  رحمه 
هبا الساحة«(1)، وبذلك »يكون برج المؤمنة مشتال لرتبية الشجر الطيب، ومنطلقا للبعوث 
ُقُدما، راسخا علمهم  بالدعوة  يتقدمون  وبنات  أبناء  بالرحمة والحكمة،  للعالم  الغازية«(2) 
بما هي المهمة، ثابتة أقدامهم، متوكلين على رهبم تمام التوكل، وإال كانت األم قد وضعت 
غثاء والتيار جارف. فالمسألة »مسألة قوة أجيال، مسألة كفاءة أجيال، مسألة إيمان أجيال، 
الوحي  ينابيع  من  لتستقي  أجيال  توصيل  مسألة  أجيال،  تأصيل  مسألة  أجيال،  تربية  مسألة 

وتستنير بأنواره«(3). 

اإلستراتيجية الرابعة: االستقرار األسري: 

على المؤمنة الـُمَعول للقيام بواجب حفظ ُبرجها االسرتاتيجي قويا منيعا يف وجه عواصف 
صرح  يف  األساس  لبنة  األسرة  إن  الواحد.  اهلل  عن  والبعد  والتهتك  واالنحالل  التضليل 
المجتمع، واستقرار األسر مؤشر دقيق على قوة األمة وتماسك أفرادها. يقول اإلمام رحمه 

اهلل تعالى: »إن األسرة القوية عماد األمة القوية، واألم المربية المصلحة عماد األسرة«(4).

بيتها  الرحى يف تحقيق االستقرار يف  أمتها هي قطب  بناء  الفاعلة يف  الصالحة  المرأة  إذ 
يف  المنخرطة  الصالحة  الزوج  ومِْرساُته  ومثواه  االستقرار  »أصل  ألن  أسرهتا  يف  والسعادة 
سياق االستقرار«(5). ومن شروط الرتبية المتوازنة المثمرة لألبناء نموهم يف بيئة آمنة مستقرة، 
حيث »تستقر المؤمنة يف قواعدها، تسعد أهل بيتها وتسعد هبم، تشركهم كبارا وصغارا يف 
مشروعها، وتصل وال تفصل. والوصل بين منقطعات متنازعات هو يف حد ذاته جهاد، بل 

جهاد كبير، بل جهاد أكرب«(6). 

(1)  تنوير المؤمنات: 240/2.
(2)  نفسه: 240/2.
(3)  نفسه: 243/2.
(4)  نفسه: 220/2.
(5)  نفسه: 240/2.
(6)  نفسه: ص241.
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المودة  بشيوع  المؤمنة  بيت  من  السكينة  تمكن  األسري  االستقرار  أركان  لمن  وإنه 
المرأة  وعلى  األسرة،  أفراد  جميع  على  بظاللهما  ترخيان  اللتين  الزوجين  بين  والرحمة 
المعول لغرس ذلك وسقيه وتعهده بفطرهتا وحناهنا التي أنعم المولى عز وجل هبما عليها؛ 
فهي »فاعلة يف هذا مجلية فيه مقدمة. من لطافة عواطفها تشتق الرحمة بين الناس. من مثلها 
يرب الوالدين، ويصل الرحم، ويحفظ حق الزوج، ويصرب لألطفال، ويرعى حرمة الجوار، 

ويعطف على المحتاج، ويكفل اليتيم، ويطبب المريض، ويحسن إلى الضعيف؟«(1).

إن قيام األم المؤمنة بمهمة إصالح وحسن تأثيث البيئة األسرية يساعدها على تمكين 
طفلها من المحضن الدافئ والمالذ اآلمن منذ وجوده، »ويكون برج المؤمنة مشتال لرتبية 
للمراكب  ومرفإ  األحضان،  يف  مالذ  مجرد  ال  الغازية،  للبعوث  ومنطلقا  الطيب،  الشجر 
المنكسرة، ومطعم ومضجع«(2)، فتنمو أجيال غد اإلسالم يف أمن واستقرار وتوازن، ليكون 

ذلك لها قوة ودعما يف بناء وتعبئة األمة حتى يعم خيرها العالمين. 

(1)  العدل: ص: 297.
(2)  تنوير المؤمنات: 240/2.
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املبحث الثالث: املؤمنة تشارك أصالة في التغيير الشامل

ثكنتها  من  االسرتاتيجي؛  برجها  خالل  من  التغييرية  مهمتها  المسلمة  المرأة  تمارس 
هو  ذاك  هل  لكن  مؤدبة.  معلمة  مبشرة  داعية  بعوثا  وترسل  وتحصن  فتؤهل  تخطط  تلك 
منتهى مهمات المؤمنة؟ أم إن عليها واجب االنخراط يف تعبئة األمة وبناء صروحها فاعلة 
مشاركة أخاها الرجل يف ذلك؟ وهل تمتلك المؤمنة مقومات وشرائط تصديها للشأن العام 

للمسلمين أم إهنا الضعيفة التي ال تستطيع اقتحام عقبة التغيير والبناء؟

املطلب األول: مشاركة املؤمنة من مقتضيات الوالية العامة

النهوض  يف  وكفاءهتا  أهليتها  وعن  األمة،  يف  المرأة  موقع  عن  اهلل  رحمه  اإلمام  نافح 
بمهمات التغيير المجتمعي الشامل، لرتتفع األمة من أمراض الجهل والظلم والتخلف إلى 
َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤمِنَاُت  »َواْلُمْؤمِنُوَن  تعالى:  اهلل  يقول  والرخاء.  والحرية  العدل  حقائق 
َكاَة َوُيطِيُعوَن اهلَل  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسَيْرَحُمُهُم اهلُل إِنَّ اهلَل َعِزيٌز َحكِيٌم«) التوبة: 72(. حيث تنص اآلية الكريمة 
على اشرتاك المرأة والرجل يف واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحمل العبء، 

بينهما والية اإلنسانية والدين واإليمان. 

انخراط  وجوب  ليؤصل  أعاله  الكريمة  اآلية  من  اهلل،  رحمه  ياسين،  األستاذ  ينطلق 
المؤمنة -مثلها مثل الرجل- يف واجب خدمة دينها وبناء مستقبل أمتها، مثل ما هي مأمورة 
بأداء الصالة وإيتاء الزكاة مثله، فيقول: »فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليفان على 
إقامة الصالة وإيتاء  الرجل. عليهما من ذلك مثُل ما عليهما من  المرأة منهما مثل ما على 
الزكاة وطاعة اهلل ورسوله. ولو جاز للمرأة أن ترتك الصالة أو بعضها لجاز لها أن تنسحب 

من ساحة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإقامة  والنساء،  الرجال  بين  مشرتكة  مسؤولية  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
الصالة وإيتاء الزكاة ركنان من أركان اإلسالم، وطاعة اهلل ورسوله أمرًا بالمعروف وهنيًا عن 
المنكر َوالَية إيمان، فــ »تدخل الصالُة وتدخل الزكاُة يف طاعة اهلل ورسوله كما يدخل األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دخوال اندماجيا ال فصل معه بين الدين والسياسة. الدين سياسة 
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والسياسة دين.  والمرأة المومنة كالرجل المومن نصيبها من المسؤولية السياسية مثل نصيبه«(1).

وبنظرة شمولية جامعة بين صريح النص القرآين الداعي إلى وجوب انخراط المؤمنة يف 
الشأن العام للمسلمين، وبين دراية الحديث النبوي الذي يبين المجال الحيوي لوظيفتها، 
خاطب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى النساء مزيال عنهن ما قد يلتبس عليهن 
يف هذا الشأن، فقال: »ما هنا لُكّن معشَر المومنات من دليل ُيقيلكن ويعفيكن من المسؤولية 
أمانة  تزاولن  حيث  الحيوي  مجالكن  لكن  خصصت  المطهرة  السنة  كانت  إن  السياسية. 
الحافظية صالحاٍت قانتات، فعموم القرآن أهاب بكن إلى تعبئة شاملة تْدَعْمنها بما يفيض 

من وقتكن وجهدكن بعد أداء واجبكن الرتبوي األساسي«(2). 

على  ولفهمه  السابق،  الشريف  النبوي  الحديث  لداللة  وأشمل  أعمق  استيعاب  ألجل 
ضوء صريح القرآن الكريم، يستصحب الفكر المنهاجي الرتبية النبوية للصحابيات رضوان 
ال  ثابت  أمر  األمة  مستقبل  وصناعة  التغيير  جهاد  يف  المرأة  حضور  أن  ليؤكد  عليهن  اهلل 
الشريف،  النبوي  للفعل  مغاير  هار  منحرف  أساس  على  األمة  بناء  سيكون  وإال  فيه،  مراء 
مما سيعرض كيان األمة إلى الخرم والهدم. يقول اإلمام رحمه اهلل: »من ال يعترب بالتحول 
الشاسع الذي حمل المرأة من هوان جاهلية ما قبل البعثة وال يتفقه بالحياة النشطة ومشاركة 
الصحابيات رضي اهلل عنهن يف بناء اإلسالم كان ما يهلك من كيان األمة أكثر مما يبني. وهل 

يتصور بناء دون مشاركة المؤمنات؟«(3).

مشاركة المؤمنات يف بناء األمة وصناعة مستقبلها هو -إذن- واجب ال يصح أن يجادل 
التي  النبوية  السنة  عن  ُمعرضا  الكريم،  للقرآن  الصريح  بالنص  جاهال  كان  وإال  أحد،  فيه 
البناء والتغيير، ُمَعرضا األمة إلى الرتدي  أشركت الصحابيات رضوان اهلل عليهن يف جهاد 
واالندحار. يقول األستاذ ياسين: »لو أصبح المسلمون فردا فردا على أتقى قلب واحد منهم، 
ولو اجتهدوا يف األعمال الصالحة الفردية ما اجتهدوا، ثم لم يؤلفوا قوة اقتحامية جماعية 
تكون المرأة فيها فعالة لفاهتم فردا فردا درجة الجهاد، ثم لفات األمة ما فاهتم، ولرتَدَّت األمة 

برتديهم عن الدرجة العالية، ولتبدد حاضرها وضاع مستقبلها بتبدد إرادهتم وتشتتها«(4).

(1)  تنوير المؤمنات: 303/2.
(2)  نفسه: 304/2.

(3)  نفسه: 68/1.

(4)  نفسه: 20/1.
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ويمحص األستاذ ياسين، رحمه اهلل، مقالة اعتبار السياسة وشؤون المجتمع حكرا على 
البيوت  الرجال دليل وحجة هبا أحالوا إماء اهلل قواعد يف  النساء سائال: »أمع  الرجال دون 
محجورات عاجزات جاهالت مظلومات؟ كيف ُفقدت تلك الرتبية، وماتت تلك الروح؟ 
الرتبوي  واجبهن  بأن  إياهن  مذكرا  المؤمنات  مخاطبا  وُأْفشلت؟«(1)،  المرأة  ُقتلت  كيف 
تزاوْلن  فأنتن  للمنكر.  وإبادة  للمعروف  ترسيخا  »إاِل  ليس  األجيال،  تربية  األساسي، وهو 
السياسة يف البيت والمدرسة والمعهد والجمعية اإلحسانية وميدان الشغل والكسب -لمن 
كانت منكن كاسبة- أسمى ما تكون السياسة«(2)؛ فعلى المؤمنة أن تستوعب أن أي تغيير 
»حاجة  يؤكد  مما  األمة،  أجيال  صناعة  يف  فاعليتها  بمدى  رهين  هو  األمة،  لحال  منشود 
المسلمين إلى اجتهاد يشرك الصالحات القانتات يف الجهاد العام لألمة، جهادا يخرجها من 

قمقم قعيدة البيت األمية غير المسؤولة«(3).

باألمة  ما  تغيير  واجب  يف  المؤمنة  انخراط  وجوب  تؤصل  أدلة  من  سيق  ما  مع  موازاة 
إلى االنخراط يف  المؤمنات  ياسين، رحمه اهلل، همة  وصناعة مستقبلها، يستنهض األستاذ 
من  يعد  مما  األطفال  وإنجاب  األزواج  وإرضاء  البيوت  شغل  على  االقتصار  وعدم  ذلك 
زينة  إال  وتقواها  والخلقي  العلمي  كمالها  يكون  »ما  فيقول:  الفطرية،  اهتماماهتن  صميم 
ذرية  تخلف  لم  إن  عملها  الموت  بعد  ينقطع  محدودة،  فائدة  فهي  إفادة  أفادهتا  إن  عقيمة 
صالحة، إن لم تساهم يف بناء األمة، إن لم توظف كمالها العلمي والخلقي والقلبي يف صنع 

مستقبل أمتها، واكتفت بكوهنا معربا لربوز الذرية ومحطة لمرورها«(4).

يضع األستاذ ياسين، رحمه اهلل، واقع أغلب النساء المسلمات اليوم يف ميزان المنهاج 
النبوي؛ من حيث ُهن يف عطلٍة بال ُشغل، يغلب عليهن الكسل والخمول، غير معنيات بشؤون 
أمتهن، ال تتطلعن يف الغالب إلى هنج سبيل الكامالت من الصحابيات ومن اتبعهن بإحسان، 
وكأن ذاك حدث مرة ولن يعود؛ قال رحمه اهلل: »ما وظيفتها يف الحياة بصفتها مسلمة تنتمي 
إلى خير أمة أخرجت للناس؟ إسعاد أهلها وذويها من فرائض فطرهتا وأمومتها، لكن ماذا 
تقدم من خدمة ألمتها؟ أن تغشى المسجد وتسمع الوعظ شيء حسن، مطر رحمة يحيي 

(1)  تنوير المؤمنات: 300/2.
(2)  نفسه: 304/2.

(3)  نفسه: 93/2.
(4)  نفسه: 219/2.
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القلوب وينعش اإليمان من جمعة لجمعة. لكن أين هي من مجالس العلم ومدارس التفقه 
يف الدين؟ أين هي من المشاركة الفعالة يف الحياة االجتماعية ويف الجهاد ويف االقتصاد كما 

كانت الصحابيات يشاركن؟«(1).

لكن  وتأهيال،  وتعليما  تربية  األمة  أجيال  صناعة  هي  األساسية  المؤمنات  جبهة  نعم، 
»كان  فإن  األخرى؛  الجهادية  الواجهات  على  القيام  يف  انخراطها  واجب  يلغي  ال  ذاك 
على المسلمين الرجال أن يرابطوا يف أبراج الدفاع الخشن الجسدي العسكري، فإن على 
يف  الرجال  المسلمين  مساعدة  ثم  أساسا،  الرتبوي  الدفاع  أبراج  يف  يرابطن  أن  المسلمات 
الواجهة  إلى  أساسا  الموجه  وقتهن وجهدن  يفيض من  بما  األخرى«(2)  الجهادية  الشؤون 
الرتبوية. وبناء على ما سبق، ال يصح غمط المؤمنَة حقها يف بناء األمة »متى أظهرت كفاءة 

وقدرة. وقد َوّلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مسؤولية القيام على الجرحى امرأة اسمها ُرفيدة«(3).

الغمة عن  اليوم »لكشف  المسلمين إن لم يسعوا  المجدد، رحمه اهلل، أن  ويرى اإلمام 
والعطلة  واألمية  الجهل  »سجن  من  إلخراجها  يجتهدوا  ولم  المسلمة«(4)،  شأن  يف  األمة 
أن ال تضع  المؤمنة واجب  يروا »على  التربجية والفتن والعضلة«(5)، ولم  والزينة  والفراغ 
بينما غيرها يربي صقورا ونمورا«(6)، ولم يجددوا يف  التكثير األرنبي  غثاء، وال تتسبب يف 
نفوسهم ولم يحيوا يف قلوهبم »معاين الحياة والمشاركة والتعاون الربيء يف ميادين الجهاد 
واالقتصاد كما كانت الرتبية النبوية صنعت بالمومنين والمومنات«(7) فإنما »نعمل على شل 

شطر األمة، وبرت جزء كامل من جسم خير أمة أخرجت للناس«(8).

(1)  تنوير المؤمنات: 101/2.
(2)  نفسه: 144/1.
(3)  نفسه: 305/2.
(4)  نفسه: 101/2.
(5)  نفسه: 101/2.
(6)  نفسه: 228/2.
(7)  نفسه: 102/2.
(8)  نفسه: 101/2.
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املطلب الثاني: املؤمنة مؤهلة بالفطرة للمشاركة املطلوبة:

تحظى المرأة يف نظر األستاذ ياسين، رحمه اهلل، بالنصيب األوفر من شروط التغيير وآلياته؛ 
بما جبلت عليه بفطرهتا وسجيتها، ومن ثم فإن التغيير وما يتطلبه من رفق ورحمة وتدرج 
ألبتة يف أي زمان  فيه  المرأة، وال يمكن االستغناء عنها  رائدته  وصرب وحلم وأناة ومكابرة 
ويف أي مكان...  وهنا يسوق األستاذ عبد السالم ياسين، رحمه اهلل، جملة من األحاديث 
النبوية روهتا امرأة؛ تنبه إلى آليات التغيير وشروطه، منها ما روى الشيخان والرتمذي عن أم 
المومنين عائشة رضي اهلل عنها من قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل يحب الرفق يف األمر كله . 
فق، وإياك والُعنَف والُفحَش«. وروى  ويف رواية للبخاري أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا عائشة! عليك بالرِّ
الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  »ما ُخير رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أمرين قط إال اختار 
واللين  والرفق  التدرج  أحاديث  بال  »ما  قائال:  انتباهنا  ليثير  إثما«(1)،  يكن  لم  ما  أيسرهما 

واليسر ترويهما امرأة؟«(2).

ليجيب مذكرا: »القلب الرحيم ال شك، وحس المومنة المجبولة على تعهد الحياة وبناء 
َمْحنُّوًا عليه، ومفطوما  البطن، وموجعا من أجله يف الوضع، وُمْرَضعا  اإلنسان محموال يف 
وأبا.  بعد  وزوجا  ثائرا،  ويافعا  مشاكسا،  وغالما  الحجر،  يف  يلعب  وصبيا  برقة،  مفصوال 
قدره،  حق  المرأة  تقُدره  ما  والرفق  والحب  واللين  والصرب  المعاناة  من  يطلب  ذلك  كل 
فتسمعه من الوحي، وتخزنه لنا ذاكرهتا« لتبلغه لكل األمة، وتنبه به على الخصوص الرجال 
المفتقدين لتلك الخصال أو على األقل ال يمتلكوهنا بنفس القوة المتحققة عند المرأة لما 
ُجبلوا عليه من حماس إقدام وقوة اندفاع وسرعة رد، »فللمؤمنة يف فقه التغيير وتفقيه الرجال 

بأسلوبه المرتبة األولى«(3). 

بعض  يمارسه  قد  مما  واإلكراه؛  بالقوة  الحاصل  التغيير  وحقيقة  نوع  عن  لنتساءل 
آليات  تعليم  يف  المؤمنة  للمرأة  الريادي  الدور  نربز  ثم  اآلين!  الفوري  للتغيير  المتحمسين 
أمامها  ياسين رحمه اهلل تعالى: »وكم  السالم  التغيير وأساليبه ومنهجه. يقول األستاذ عبد 
من معاناة لتقنع الشباب المتحمس أن إكراه المتربجات على سرت شعرهن إنما يبلد الشعور 

(1)  تنوير المؤمنات: 72/1.
(2)  نفسه: 72/1.
(3)  نفسه: 72/1.
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والموعظة  التدرج  منهج  يستحضر  لم  ما  معكوسة  بالنتيجة  يأيت  وقد  القلوب«(1)،  وينفر 
الحسنة والقول األحسن. 

لذلك دعا اإلمام إلى إعمال شريعة التدرج التي حكتها أم المومنين عائشة رضي اهلل عنها 
بقولها: »إنما نزل ما نزل منه )أي من القرآن( سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى 
إذا تاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام. ولو نزل أول شيء: »ال تشربوا الخمر« 

لقالوا: ال ندع الخمَر أبدا. ولو نزل: »ال تزنوا« لقالوا: ال ندع الزنا أبدا »لحديث«(2). 

المرأة من صفات فطرية عنوان ضعف ودونية،  ُجبلت عليه  ما  يعترب  وعلى عكس من 
فإن األستاذ ياسين، رحمه اهلل، يعد تلك الصفات يف المرأة آليات حاسمة يف عملية التغيير 
لكي يؤيت أكله؛ يقول رحمه اهلل مؤكدا: »ال بد إذن من المساهمة النسائية يف القرار الرجالي، 
إذ ال يمكن أن يعوض إحساسها المرهف وحبها األمومي الحاسمان يف عملية التغيير لكي 
المجتمع  نزيف  اإلسالمية  للحكومة  الحازمة  اليد  توقف  أن  بد  ال  األيام،  تداول  يتحقق 
والنفسية  البدنية  الجراح  لمداواة  النسائي  الحنان  إلى  اللجوء  مناص من  لكن ال  الجريح. 

ومعالجتها بالبالسم الناجعة«(3).

فمن كانت تلك وظيفتها، ومن كانت تلك فطرهتا، ومن كانت تلك سجيتها، لهي أحق 
بـ »الدرجة«  البيت، راضية  البناء والتغيير والتنمية، ال أن تبقى قابعة يف ركن  بالمشاركة يف 
يف  ولتنكمش  عالة  لتبقى  هواه  على  تجاهها  الرجل  بمقتضاهما  يتصرف  و»الرعاية« 

خصوصياهتا تتفقه يف أحكام النساء ال تتطلع إلى ما وراء ذلك؟«(4).

تربية  التغييرية:  وظيفتها  ألداء  مدخلين  للمرأة  أن  إلى  المبحث  هذا  هناية  يف  نخلص 
أجيال األمة منطلق التغيير، ثم تعبئة األمة إلنجاح المشروع اإلسالمي. فكيف للمؤمنة أن 

تجمع بينهما؟ 

تلك مهمة شاقة دون ريب... لكن بـ »االنجماع على اهلل عز وجل أوال وآخرا. من هذا 
األمة  مستقبل  والجهاد يف صناعة  والُجهد  بالفكر  تشارك  القوة.  المؤمنة  تستمد  االنجماع 

(1)  تنوير المؤمنات: 72/1.
(2)  نفسه: 70/1.

(3)  اإلسالم والحداثة، ص: 211.
(4)  تنوير المؤمنات: 67/1.
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أثناء  ويصلح  رهبا،  مع  اهلل عز وجل، ويخدم قضيتها  إلى  يقرهبا   ذلك  بأن  واثقة  دامت  ما 
ذلك الولد«(1) ويف إصالح الولد إصالح الحياة. وال تقوم على جبهة صناعة أجيال األمة إال 
المرأة المؤمنة التي اصطفاها اهلل تعالى لتكون »أصال للبذور الطيبة، ومنبتا للشجر الطيب إن 
كان لها يف سماء اإليمان واإلحسان مطلع، ومن أرض العبودية هلل وحده ال شريك له َمْشَرٌع. 
اكتملت فيها الرتبية فهي منها فائضة كالنبع الكريم َيجود. اكتمل فيها الوعي وتكامل بين 
وظيفتها األمومية، وجهاِدها الحركي، وإعدادها القوة للتغيير التاريخي الطويل النَفس«(2). 

(1)  تنوير المؤمنات: 241/2.
(2)  نفسه: 243/2.
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خاتمـة

السالم  عبد  اإلمام  عند  للمرأة  التغييرية  الوظائف  موضوع  يف  بحثنا  خالل  من  نخلص 
التجديدية  نظرته  تفاصيل  على  االطالع  مزيد  إلى  ماسة  حاجة  يف  أننا  اهلل،   رحمه  ياسين 
للمعضالت  الحل  يقدم  حيث  الكتب؛  من  وغيره  »تنوير المؤمنات«  كتاب  يف  الموفقة 
الكربى التي تعيق هنضة األمة، وال يستطيع الفقه التقليدي معالجتها. كما ال يفيد فيها تقليد 

الغرب واستيراد األجوبة جاهزة. 

لقد تناول اإلمام ياسين رحمه اهلل القضية باالنطالق من ُمَسلمات ثالث بخصوص المرأة 
تاريخية  ألسباب  وعطالتها،  وعجزها  المسلمة،  مظلومية  وهي  اليوم،  المسلمين  واقع  يف 

سياسية، وتغيبها عن واجب خدمة أمتها، واختزال وظيفتها لألسف يف تفريخ الغثاء... 

المرأة من  بإخراج  رهين  مستقبلها  وبناء  باألمة  ما  تغيير  بواجب  النهوض  فإن  ثم  ومن 
الهامش إلى فضاء المشاركة الخبيرة المسؤولة، مما يستلزم أن تقتحم عقبة التغيير الذايت، 
أمهات  نموذج  ذلك  يف  حاذيها  بمعالجته،  وعنايتها  الداء  أسباب  معرفة  على  بحرصها 
المؤمنين والصحابيات رضوان اهلل عليهن، حتى تتعرف على حقيقة برجها االسرتاتيجي؛ 
فتنطلق منه لتكون فاعلة يف التغيير من خالل تصديها لجبهتها األساسية المتمثلة يف صناعة 
أجيال األمة، وكذا من خالل مشاركتها ألخيها الرجل يف تحقيق التغيير المجتمعي الشامل.

والحمد هلل رب العالمين.
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الئحة املصادر واملراجع

القرآن الكريم.. 1
البخاري، . 2 صحيح  شرح  الباري  فتح  العسقالين،  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، 1379هـ، كتاب، باب النهي عن 
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تقديم

تعد قضية المرأة من القضايا الشائكة يف واقعنا المعاصر، وقد جثت مظلوميتها على واقع 
األمة قرونا مديدة، وغدا تشييء وضعها وصمة عار يف جبين العض والجرب الذي جر معه 
أذيال النظر القاصر الضعيف المستضعف إلى القضية المتعددة األبعاد المتشعبة األطراف. 
وقد أنزل الفكر المنهاجي قضية المرأة المسلمة المنزلة الالئقة، فاهتم هبا واهتبل بحثا 
ودراسة وتحليال وتنظيرا، فأفرد لها اإلمام المجدد رحمه اهلل كتابا تنويريا خاصا يف جزأين، 
كما خصها بفصول خاصة يف بعض كتبه، ناهيك عما هو موجه يف السواد األعظم من كتاباته 

وإنتاجاته إلى ذكور المجتمع وإناثه.
وتقوم الرؤية التغييرية التجديدية التي يقدمها اإلمام عبد السالم ياسين رحمة اهلل عليه يف 
الموضوع على نظرة شمولية تسرب األمر من األعالي، فتقف بداية على وضع المرأة الحالي 
ودواعي التغيير المطلوبة فيه، لتنبش يف األسباب الحقيقة الكامنة وراء الوهدة التي تكابدها 
وأسلكها  السبل  أنجع  وتقديم  المرير  الواقع  تشخيص  بغية  المكدودة،  المظلومة  المرأة 
النبوي الرسالي القائم  للخروج من الورطة المفروضة المقيدة ضد مجهول وفق المنهاج 

على الرفق والحنو والمستحضر للصالح يف اآلجل والعاجل.
ويؤسس اإلمام المجدد رحمه اهلل رؤيته التجديدية للتغيير الشامل يف قضية المرأة على 
إلى  تتوق  التى  البشرية  بالنفس  خربته  من  انطالقا  وتنزيلي  وتربوي  فكري  ثالثة،  أسس 

االطمئنان الفكري والتشرب الرتبوي اإليماين واالحتضان العاطفي. 
يقول رحمه اهلل: »أما الرتبية اإلسالمية، تربية الغد اإلسالمي، فلن تكون مستحقة السمها 

إال إذا تناولت اإلنسان فأودعت قلبه إيمانا وعقله حكمة وجسمه صالبة«(1). 
وتقدم الرؤية التجديدية المنهاجية يف قضية التغيير الشامل لدى المرأة المسلمة تصورا 
واضحا متميزا يف أساليب التفكير والتحليل والتنزيل، ألن وقوف الرجل على أعالي التاريخ 
وشامخ االستقالل جعله يحلل القضية تحليل الخبير الخريت الذي نقح المفاصل الكربى 

للموضوع بغية جمع مداركه وتقديم وصفة شاملة جامعة مانعة.

(1)       ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، العمل اإلسالمي وحركية المنهاج النبوي يف زمن الفتنة، 1393هـ، ص 599.
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والصدمات  الكربى  االنكسارات  بين  الفريد  المنهاجي  الربط  يف  جليا  األمر  بدا  وقد 
جزء  المسلمة  المرأة  ومظلومية  تبعا،  أهذاهبا  لتمس  األمة  كيان  لها   تعرض  التي  العظمى 
ال يتجزأ من ذلك، حتى إذا عرف الداء بدأ العالج جرعة جرعة، يرتشفها طالب الحق يف 
القضية من صحبة حانية مربية رفيقة متدرجة بانية، ألن المنهاج النبوي بناء أساسه الرتبية 

أوال والرتبية وسطا والرتبية أخيرا وليس آخرا.      
وعلى هذا األساس فإن بناء الورقة البحثية اتبع فيه التصميم اآليت:

- تقديم.
- أوال: األساس الفكري للتغيير المنهاجي يف قضية المرأة المسلمة.
- ثانيا: األساس الرتبوي للتغيير المنهاجي يف قضية المرأة المسلمة.

- ثالثا: األساس التنظيمي التنزيلي للتغيير المنهاجي يف قضية المرأة المسلمة.
- رابعا: خالصات ختامية تضمنت أهم نتائج الرؤية التجديدية المنهاجية للتغيير الشامل 

يف قضية المرأة المسلمة.
وعلى أساس ربط لمسات الموضوع بمصير العبد يف دار الخلود، وهو البعد الحاضر 
ليستوي  الناظمة  القضية  خيوط  وجمع  غالبا،  غيره  يف  الغائب  المنهاجي  التصور  يف  الباين 
»على  اهلل:  رحمه  يقول  المقاييس،  بكل  التجديدية  نظريته  اإلمام  يقدم  اهلل،  بإذن  عودها 
للحق،  إال  الينقاد  أن  ينبغي  الذي  العقل  وعوائد  التقاليد،  عقبة  القتحام  جهاد  المؤمنات 
وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة، قضية المؤمنات ال تحل إال يف إطار حل 

شامل يشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات. واهلل ولي حميد«(1).
ومن رحم تلك العوائق والعقبات تقدم نظرية المنهاج النبوي للمسلمات خطة واضحة 
لتنزيل التغيير الشامل يف القضية بعيدا عن المثاليات الحالمة ومتبعة للقول بالعمل ومتتلمذة 
بين يدي الهدي النبوي الذي قاد مسيرة تغيير شعارها الرفق والحنو والتدرج ومعرفة واقع 

التنزيل والتعبئة وحشد الكفايات الصادقة الطالبة ما عند اهلل تعالى.   
وبمنهج أخذ من أدوات كل منهج علمي ما يناسب المادة المدروسة سواء أكان منهجا 
وصفيا أم تحليليا أم منهج المقارنة لغاية ضبط النتائج وتمحيص الخالصات، تم سرب غمار 

قضية التغيير الشامل عند المرأة المسلمة.
وباهلل التوفيق        

(1)   ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، المغرب، مطبوعات األفق، ط 1، 1996م، 80/1.
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أوال:   األساس الفكري للتغيير املنهاجي في قضية املرأة املسلمة.

التي  الطويلة  القرون  المرأة طوال  المنهاجي تصوره حول مظلومية ومعاناة  الفكر  قدم 
أعقبت زمن النبوة والخالفة الراشدة بعد تحليل دقيق ونظر شمولي قارب القضية من األعالي 
فوقف على المفاصل الكربى التي غطت ألقت بكلكلها على الوضع الرتبوي  والسياسي 

لألمة، وحالت دون متابعة المرأة لمسيرة تحررها وفعاليتها داخل أسرهتا ومجتمعها.
وتعد طوام االنكسار التاريخي واالحتالل وانحباس الفقه الصوى األساس والمفاصل 
الكربى التي أسهمت بشكل كبير يف التصورات المفصلية يف القضية التي قيدت ضد مجهول.

يقول اإلمام المجدد رحمه مربزا أهمية التشخيص: »صربا يا أخت اإليمان، فنحن مع 
المرأة وتغيير ما باألمة إن لم نغير  الشامل، ال سبيل إلى إنصاف  التغيير  المرأة ومع  قضية 
أول  بالعملية  معنية  اإليمان  وأخت  الداء.  معرفة  الشفاء  إلى  األولى  والخطوة  بأنفسنا.  ما 

من ُيْعنَْون«(1).

1- االنكسار التاريخي:

حدث هام وقع يف تاريخ المسلمين انقلب الحكم عقبه من خالفة راشدة تحكم بما أنزل 
اهلل إلى ملك عاض وراثي يجثو فيه الملوك على أنفاس األمة ويورث أحدهم الملك إلى 

ابنه أو أحد أقاربه يف ضرب سافر لألهلية واالستحقاق وشروط تحمل األمانة.
يف  التاريخي  الحدث  هذا  تأثير  ومحورية  مفصلية  إلى  ياسين  األستاذ  التفات  كان  وقد 
مجرى الحياة االسالمية وتاريخها عامة وقضية المرأة خاصة إضافة نوعية وميزة انفرد هبا 
الفكر المنهاجي، الذي تسلح بنظرة شمولية تقارب مظلومية المرأة يف سياق عام ال تنفك فيه 

قضيتها عن باقي قضايا المجتمع وهمومه وروافده.  
منذ  االنحطاط  بدأ  المسلمين.  بانحطاط  المسلمة  المرأة  »انحطت  اهلل:  رحمه  يقول 
ينتخب  إلى ملك عاض وراثي بمقتضاه  النبوة  تدهور نظام الحكم من خالفة على منهاج 
تلبث  ولم  المتاع.  من  ُث  ُيَورَّ ما  إياه كبعض  يورثه  المسلمين  أمر  إليه  يعهد  و  ولده  الوالد 

المرأة أن أصبحت سلعة يف السوق وجارية يف القصور ومحظية وكما مهمال«(2).

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 35/1.
(2)  نفسه، 25/1.
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و  يشهد لهذا الكالم الواقع الحي، فبعد تنعم المرأة بنتا وزوجة وأما بالتحرير اإلسالمي 
يف العهد النبوي  كما سماه المرحوم عبد الحليم أبو شقة يف موسوعته، أصبح نظام الحكم 

يقتضي أهبة من طراز جديد وتبدل وضع المرأة والمجتمع من حال إلى حال.

يقول كارل بروكلمان: »الحجاب لم يحل بين النساء يف الجاهلية ويف اإلسالم أيضا حتى 
عهد األمويين وبين الظهور يف الناس يف كثير من الحرية، والتأثير يف المجتمع العربي تأثيرا 
مذكورا يف بعض األحيان، وأن مؤسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون على غرار 

النموذج المسيحي البيزنطي هي وحدها المسؤولة عن انحطاط المرأة يف الشرق«(1).

يف  وتنافسها  للمرأة   القاصرة  الحكم  أنظمة  نظرة  وأسبابه  االنحطاط  هذا  مظاهر  ومن 
الملوك  أنوتثها ودورها يف جسدها فقط، وهو دأب ورثه  تشييئها واالستمتاع هبا واختزال 
ومقربوهم وحاشيتهم صاغرا عن صاغر ليصبح دأبا وهبرجة التصقت بجبين العض والجرب 

عرب التاريخ.

إفريقية قائال: »أّما بعد  وأنموذجا فقد كتب هشام بن عبد الملك كتب إلى عامله على 
فإّن أمير المؤمنين لما رأى ما كان يبعث به موسي بن نصير إلي عبد الملك )أي إلي والده 
عبد الملك بن مروان( أراد مثله منك، وعندك من الجواري الرببريات المالئات لألعين، 
اآلخذات للقلوب ما هو معوز لنا بالشام وما وااله، فتلّطف يف االنتقاء، وتوّخ أنيق الجمال، 
األسوق  وجدالة   )...( األنامل،  ورّقة  األجساد،  ولين  الصدور،  وسعة  األكفال،  وعظم 
وحسن  األفواه،  وصغر  الخدور،  وسهولة  األعين،  ونجالة  الفروع،  وجثول  )السيقان(، 

الثغور، وشطاط األجسام، واعتدال القوام، ورخامة الكالم«(2).

ويعطي التاريخ الملوكي أرقاما صادمة عن ترفهم ولهوهم، فقد كان عند الرشيد زهاء 
ألفي جارية، وعند المتوّكل أربعة آالف جارية«(3). والرشيد هو الخليفة زورا الملك حقيقة 

الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، لكن مبلغه يف جانب النساء ما ظهر جليا يف العربيد ابنه.

(1)  بروكلمان كارل، تاريخ الشعوب اإلسالمية، العرب واإلمرباطورية العربية، نقله إلى العربية د. نبيه فارس 
ومنير البعلبكي، بيروت، دار العلم للماليين،  ط 2، 1953 م، ص 63. 

(2)  التجاين محمد بن أحمد، تحفة العروس ومتعة النفوس، تحقيق د. جليل العطية، لندن، دار رياض الريس 
للكتب والنشر، ط 1، 1992م. 

(3)  ابن عساكر علي بن الحسن، تاريخ دمشق،  دار الفكر، ط  1415 هـ - 1995م، 316/73.
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األغاين:  مثال يف  منها  تاريخية جمة، جاء  كتابات  للمرأة يف  العض  أهل  منظور  وتجلى 
يزيد  الجواري  عدد  وكان  الناس  يتهاداه  الذي  المتاع  نفيس  من  كن  الجواري،  أي  »أهنن، 
على عدد الحرائر يف منازل كبار القوم واألثرياء. وحين عاد موسى بن نصير فاتح المغرب 
إلى دمشق كان معه 30000 جارية أهدى عددا منهن إلى الوليد بن عبد الملك ويذكر أن 
دينار  ألف  بألف  غنائها  بحسن  اشرتى جارية مشهورة  الملك  عبد  بن  أخو سليمان  سعيد 
أما يزيد بن عبد الملك اشرتى المغنية »شامة« بعشرين ألف دينار. واشرتى هارون الرشيد 
يشرتى  أن  الرشيد  هارون  بن  األمين  محمد  وأحب  دينار.  ألف  مئة  بمبلغ  جواريه  إحدى 
جارية اسمها )بذل( من سيدها لكنه رفض فمأل له قاربا من الذهب وأرسله إليه لكنه رفض 
واحدة  كّل  لباس  مائة وصيفة  الربمكي  والدة جعفر  عند  بالجارية وكان  االحتفاظ  وفضل 

منهّن وحلّيها غير لبوس األخرى وحلّيها«(1). 

وتبين هذه النقول التاريخية التي تمثل غيضا من فيض االهتمام الحقيقي لملوك اإلسالم، 
المرأة ودورها يف  ينظر إلى  أمانة ومسؤولية تسيير شؤون األمة، وكيف كان  كيف تحملوا 

المتعة الجسدية واللهو وإشباع الغزائز الفاسدة.  

أما الحديث عن دور المرأة يف تطوير ذاهتا، وإسهامها يف بناء مجتمعها وهنضته فضرب عنه 
صفحا طوال هذه القرون، ليجر العض والجرب أذيال الخيبة يف القضية، ويكتب يف صحائفه 
الوأد المعنوي الذي لحق بالقوارير يف شكل جديد، وهو ما تنبه إليه الفكر المنهاجي ووثقه 
وحلله تحليال رصينا عميقا عكس كثير من المقاربات السطحية التي ترمي باللوم على الضحية. 

الخالفة  وإسقاط  الفتح  جيش  على  األعراب  »غلبة  سليمان:  أبو  الحميد  عبد  يقول 
الراشدة وإقامة ملك بني أمية يف موضعها السبب األول للتغيير واالنحراف...«(2).

وبذلك يكون حدث االنكسار التاريخي قد زرع البذور األولى الحتقار المرأة وهتميشها 
ما  إلى  المسلمة  المراة  وضع  ليصل  جيل  بعد  جيال  ويتعاظم  سيستفحل  ما  وهو  وظلمها 
وصل إليه اآلن من استعباد واستغفال واستئجار بأبخس األثمان واستغالل جنسي ومعنوي 

وعسف ذكوري وانحالل أخالقي وتفسخ قيمي.

1429هـ -   ،3 بيروت، دار صادر، ط  الفرج، األغاين، تحقيق إحسان عباس وآخرون،  أبو  (1)  األصفهاين 
2008م، 88/9.

(2)  أبو سليمان عبد الحميد، أزمة العقل المسلم، لبنبان، دار الهادي، ط 1، 2002م، ص 44. 
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2- االحتالل ودعوات تحرير املرأة:

بعد انتقال الحكم من مرحلة العض إلى مرحلة الجرب كما أخرب بذلك الحبيب المصطفى 
الصليبيون  وجه  1924م،  سنة  العثمانية  االمرباطورية  سقوط  إثر  والسالم(1)  الصالة  عليه 
وحلفاؤهم اليهود سهامهم إلى أمة اإلسالم المستضعفة المنهوكة، بغية تدجينها وسلخها 

عن مقوماهتا الحضارية.

وبعدما أهنك االحتالل آلة اإلخضاع العسكري وثبت قصورها، وتصدى لها الشرفاء، 
وجد ضالته يف جلب فكر  جديد دخيل قصر عنه شقة وعناء اآللة الحربية، وحقق قصده يف 

مسخ وتغيير ثوابت األمة األساسية.

وقد نالت المرأة نصيب األسد من سهام االحتالل والتغريب والعولمة، ويسلح وكالؤه 
اليوم هجمة شرسة على ثغرها يحشدون خيل الغواية ورجل التطوية ليجهزوا على ما تبقى 

من حصونه. 

فينا  فعله  »ما  االستعمار:  فينا  فعله  ما  عنوان  تحت  فقرة  يف  رحمه  ياسين  اإلمام  قال 
االستعمار من تخريب الديار وقتل األنفس وهنب الثروات أمر هين وإصابة يف الحواشي. 
لكن النكاية العظمى والمكر الماكر والداهية القاصمة هي إصابة األجيال التي فتحت أعينها 
الحضارة  أمامها  وتمثلت  الكتب،  وعلمتها  المدارس،  ودربتها  المتفوق،  النموذج  على 
الواردة،  الثقافة  وتمثلتها  والسينمات.  والمراقص  العاريات،  الكاسيات  النساء  يف  الغازية 

وابتلعتها، وشوهت فيها الفطرة، ومحت العقيدة، ودمرت الشخصية«(2).

قال هذا الكالم بعد أن ساق توصيفا رائعا لإلمام حسن البنا حول فعل االستعمار يف ديار 
اإلسالم: » قال رحمه اهلل : ونجح هذا الغزو االجتماعي المنظم العنيف أعظم النجاح. فهو 
غزو محبب إلى النفوس، الصق بالقلوب، طويل العمر، قوي األثر، وهو لهذا أخطر من 

(1)  أخرج اإلمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تكون النبوة فيكم ما شاء 
اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم 
يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم 
تكون ملكا جربية، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج نبوة 

»ثم سكت«.  مسند الكوفيين، تحت رقم: 18406. 
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 37/1.
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الغزو السياسي والعسكري أضعاف األضعاف »(1).

ومن دهاء االستعمار أن صنع حفنة مارقة من بني جلدتنا مؤمنة بفكره منافقة باإلسالم 
باحثة عن كل مثلب لتتخذه ذريعة لنفث سمومها يف المجتمع ونسائه.

التي  التغريبية  األفكار  من  مجموعة  ضخ  هذا  وقتنا  إلى  المرحلة  هذه  عرفت  وهكذا 
صنعها االستعمار ويروجها أتباعه وتحتضنها آلة الحكم الجربي االنقالبي الذي توفر لها 

سبل البقاء والذيوع. 

وقد حلل الفكر المنهاجي صنيع هذه الفئة ومفصلية أطروحاهتا التي تحولت إلى واقع، 
خصوصا يف تنوير المؤمنات يف فقريت تحرير المرأة والدعاة على أبواب جهنم وبين صنيع 

قاسم أمين ورفاعة ومحمد عبده وأعداء الدين كمصطفى كمال والطاهر الحداد وغيرهم.

له  ليس  و  عالجه،  إلى  نبادر  أن  يلزم  الذي  الداء  هو  »هذا  أنموذجا:  أمين  قاسم  يقول 
أصولها  على  ويقفوا  الغربية  المدنية  شؤون  يعرفوا  أن  على  أوالدنا  نربي  أن  إال  دواء  من 

وفروعها وآثارها .

إذا أتى هذا الحين، ونرجو أال يكون بعيدا، انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع 
الشمس، وعرفنا قيمة التمدن الغربي، وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصالح ما يف أحوالنا 
األمثال  الذي جعلنا نضرب  الحديثة... هذا هو  العصرية  العلوم  يكن مؤسسا على  لم  إذا 

باألوروبيين ونشيد بتقليدهم، وحملنا على أن نستلفت األنظار إلى المرأة األوروبية«(2).

ويقول الحداد كذلك يف فصل الحجاب من كتابه امرأتنا يف الشريعة والمجتمع: »ما أشبه 
ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعا للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكالب 

كي ال تعض المارين«(3).

المرأة  قضية  على  السلبي  أثره  هو  وما  الدعاة،  هؤالء  له  يروج  الذي  هذا  فكر  فأي 
ومظلوميتها؟

(1)  البنا حسن، رسائل اإلمام حسن البنا، دار الدعوة، ط 1999م، 109/1.
(2)  قاسم أمين، المراة الجديدة، الدار العربية للكتاب، ط 1991م، ص 109. 

(3)  الحداد الطاهر، امرأتنا يف الشريعة والمجتمع، األعمال الكاملة، ثبت ومراجعة و تقديم ، د. أحمد خالد، 
الدار العربية للكتاب، نونرب 1999 م، ص 208 . 
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مشيأة  مكدودة  نفسها  المرأة  لتجد  المطروح،  السؤال  على  إجابة  أبلغ  الواقع  يجيب 
مستغلة مستمتعا هبا بأخس األساليب وأندلها، لكن هل وعت الدرس؟

 تحدثنا فاطمة المرنيسي عن المرأة -وتتحدث عن نفسها يف الحقيقة- التي ثارت على 
»المرأة  فتقول:  االستعمارية  األروبية  الحضارة  خالجتها  بعدما  البالية  والتقاليد  األعراف 
السافرة التي ترتك شعرها عاريا تتالعب به الريح، وتستعمل السيارة وحقيبة اليد . إن المرأة 
المزعجة هي التي ال تكتفي بتسجيل اسمها يف سجل العائلة، وال تسمح لزوجها بأن يصوت 

بدال منها، وهي التي تكون قد دخلت الجامعة بصورة شرعية...

ثم إن المرأة الحاصلة على شهادة جامعية ليست امرأة أمية يمكن أن نرتكها يف المطابخ، 
إن اإلجازة المعاصرة تدخل بعدا جديدا يفسد عالقة السلطة القائمة بين المرأة والجماعة 

التي تنتمي إليها ....«(1).

المؤطرين  أحضانه  يف  المرتمين  علمائنا  طريق  عن  نسائنا،  يف  االستعمار  فعل  هو  هذا 
بورقيبة  ثورات  ذكر  بعد  اهلل  رحمه  اإلمام  يقول  الغرب،  وكالء  الجور  حكام  من  المآزين 
ونزواته ودعوته إلى اإلفطار يف رمضان: »الفقه اإلسالمي عند هذا المجتهد الفذ مهزلة. فهو 
وأمثاله دَخن يف اإلسالم ومدسوسات َجهنمية شيطانية عند رأس المسلمين.  اتكأ مصطفى 
الكتبة  به  فنفذا ما كان يحلم  الوطنية،  العسكرية، وبورقيبة على زعامته  كمال على بطولته 
األدباء المغربون. ويتخذ القوالون من المجرمين والفعالون قضية المرأة ومظلوميتها راية 

ليحاربوا من خلفها اإلسالم. أال ساء ما يزرون«(2).

وفقداهنا  نفاقها  التغريبية  الحداثية  األطروحات  على  يعيب  المنهاجي  الفكر  كان  وإذا 
ألهلية االجتهاد ويف مقدمتها التقوى والعلم، فإنه يدعوها يف المقابل إلى المقاربة الشمولية 
للقضية وربط أمسها المظلم بيومها الحالك حيث تراكمت الظلمة الحداثية التغربيبة على 

جور ولهو العض والجرب وحجبت الرؤية عن كثيرين.  

يقول اإلمام عبد السالم ياسين: »نعم، المرأة المسلمة كانت مظلومة وال تزال، هي زميلة 
التغريبية  الدعوة  نار  بين  واليوم وهي  أمية،  أمس وهي سجينة  تعانيه  ما  المسلم يف  الرجل 

1/ 1993 م، يصدرها اتحاد كتاب  العدد  المرنيسي فاطمة، مقال »المرأة والحداثة«، من مجلة آفاق،    (1)
المغرب، من ص 95 إلى ص 100. 

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 52/1.
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ورمضاء المخلفات االنحطاطية. ما من شكوى يبثها حال المرأة المسلمة ويلغط هبا دعاة 
تحريرها أمس واليوم إال ولها نصيب كبير من الصحة: استعباد المدنية، والمعاملة المهينة 
للبدوية، واألمية األبجدية، والجهل، واألجور البئيسة، واستغالل الصبيات يف معامل تأكل 
على  الفتيات  وإكراه  الجائر،  االعتسايف،والطالق  والتعدد  الحرامية،  البطون  عرقهن  من 

الزواج، والتحايل على نصيب المسلمات من اإلرث والقائمة طويلة.

فقط على  عويلنا  ليشتد  عنها  ونسكت  النسيان  ُكم  المآسي يف  هذه  نطوي  بالنا  ما  لكن 
الزنديقات،  وزندقة  الدين،  على  والجرأة  والدعارة،  والخالعة،  التربج،  الطارئة:  مآسيها 

والتمثل باألوربيات؟

الفقه  صميم  من  حال  تجد  لم  المقيمة  القديمة  تلك  ألن  إال  المآسي  هذه  طرأت  ما 
اإلسالمي وعمل الحاكم اإلسالمي«(1).  

3- الفقه املنحبس:

على  تدريجيا  التخلف  دركات  يف  األمة  هتاوت  الراشدة  الخالفة  سقوط  انتكاسة  بعد 
من  أنماط  لتبلور  دافعا  ذلك  فكان  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة  جميع 
التفكير تساير األوضاع السائدة وتسدد وتقارب يف نظرها لتسير عجلة الحياة وفق ما انتقض 

من عرى اإلسالم(2).  

مع  تعاطيه  تميز يف  وقد  األمة،  انحطاط  إبان  الفقه  لبسه  لبوس جديد  المنحبس  والفقه 
االنكماش  نحو  دافعا  الفتنة  خوف  فكان  الذرائع،  سد  استعمال  يف  بتوسعه  المرأة  قضايا 
وإصدار فتاوى تضر بالمسلمة على الخصوص، وإن كانت تلك الفتاوى مرجوحة رجحانا 

بينا يف أصلها وداللتها.

تقول الدكتورة رقية العلواين يف توصيف الحالة االجتماعية واألعراف المتعلقة بالمرأة يف 
عصور التقليد المتأخرة: »وأضحى سد الذريعة سالحا مشروعا يف وجه أي دعوة الستعادة 

(1)  نفسه، 53/1 و54.
(2)  أخرج اإلمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »لتنقضن عرى اإلسالم 
تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصالة«. مسند  بالتي  الناس  انتقضت عروة تشبث  عروة عروة، فكلما 

األنصار، تحت رقم 22160.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 262

مكانتها التي بوأها إياها اإلسالم، من دعوة إلى تعليمها أو مشاركتها يف الحياة العامة فالتعليم 
يقتضي خروج المرأة من بيتها وخروجها فتنة، فتمنع من التعليم سدا لذرائع الفساد«(1). 

ويسوق القاضي أبو بكر بن العربي يف أحكام القرآن يف توصيفه لحالة نساء نابلس نصا 
قرية  على  نيفا  دخلت  »ولقد  فيه:  جاء  التحوطية  الذهنية  سيادة  ظل  يف  المرأة  بحال  ناطقا 
من برية فما رأيت أصون عياال وال أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه 
السالم يف النار، فإين أقمت فيها أشهرا، فما رأيت امرأة يف طريق هنارا إال يوم الجمعة، فإهنن 
إلى منازلهن لم تقع  فإذا قضيت الصالة وأقبلن  المسجد هبن،  يخرجن عليها حتى يمتلئ 
بزينة  متربجات  نساؤها  ترى  القرى  األخرى، وسائر  الجمعة  إلى  منهن  واحدة  عيني على 
وُعْطلة منصرفات يف كل فتن وُعْضلة. وقد رأيت بالمسجد األقصى عفائف ما خرجن من 

معتكفهن حتى استشهدن فيه«(2). 

فهل مجد عصر الرسالة امرأة بمكثها يف بيتها أم إنه انقالب يف تصور الحضور الفاعل 
اإلمام  يقول  المتسلط،  الحاكم  من  المؤطر  التابع  العام  للفقه  تبع  ذلك  يف  للمرأة، وهي 
المجدد: » واصطبغ االجتهاد بصبغة االضطرار فيما عدا العبادات الفردية من طهارة وصالة 
وصيام وحج. وتقلص الفقه يف حدود ضيقة لما وقع على العلماء ضغط الحاكم الذي يريد 
الناس على طاعة ال يخولها له الشرع. فهجر الفقهاء قضايا الحكم، وأخَلْوا الساحة، ففقه 
مع  حقوقها  ضاعت  تابع.  المرأة  حقوق  وفقه  َصفَصفا  قاعا  يكون  يكاد  تراثنا  يف  الحكم 

حقوق الكاّفة«(3).

وتصف الدكتورة رقية الحالة االجتماعية التي كانت تحكم الذهنية الفقهية آنذاك فتقول: 
»أما على الصعيد االجتماعي فقد برزت الذهنية التحوطية التي تتبنى مبدأ األخذ باألحوط، 
خاصة فيما يتعلق بأحكام المرأة. وتساند هذا المبدأ فكرة العمل بسد الذريعة. وسد الذريعة 

(1)  د. العلواين رقية طه جابر، أثر العرف يف فهم النصوص، قضايا المرأة نموذجا، ط 1، 1424هـ - 2003م، 
ص 143.

المكتبة  بيروت،  الهمامي،  فرج  ، تحقيق رضى  القرآن،  أحكام  اهلل،  بن عبد  بكر محمد  أبو  العربي  ابن    (2)
3/460. وقد قال رحمه اهلل هذا الكالم يف تفسيره لقوله تعالى  2003 م، ص  1424 هـ -   ،1 العصرية، ط 

﴿ وقرن يف بيوتكن﴾ من سورة األحزاب.
(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 65/1.
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سالح دفاعي يستعمل عند تغلب مظاهر الرذيلة يف المجتمعات، والتخوف من الوقوع يف 
المحظور والفتن«(1).

وقد أسهم هذا النوع من الفقه بشكل واضح يف إبعاد المرأة المسلمة عن ساحة الفعل يف 
المجتمع، وكاد يخبو ذكرها يف كتب الفقه وغيره من العلوم، ما عدا ما تعلق بفقه طهارهتا، 
غزل  يف  هبا  المتغنى  الملهمة  صورة  يف  بالمقابل  لتظهر  شؤوهنا،  ثانويات  من  يسير  ونزر 

الشعراء وشطحاهتم.

كما كان التذرع بالحفاظ على بيضة اإلسالم ووحدة األمة من التشتت دافعا للعديد من 
المرأة  مآسي  عن  تبعا  السكوت  ليتم  بالسيف،  المتسلط  بحكم  بالقبول  والعلماء  الفقهاء 
ومجموعة من المآسي الطارئة، ليتساءل التصور المنهاجي محقا عن مسوغات السكوت 
بيضتها  الوضع على ما هو عليه يف ظل تشتت األمة فعال وانكسار  واالنكماش واستمرار 

وتلفها وبيعها جملة وتفصيال إلى أعداء الملة والدين.

وتفصيال  تبيعنا جملة  التي  الجرب  فدويالت  نحن  »أما  اهلل:  المجدد رحمه  اإلمام  يقول 
للجاهلية ال تعتربها األمة بيتها وال سقفها وال سالحها وال تستمر يف العيش المهين تحت 

وطأهتا إال مكرهة كارهة مستعيذة باهلل من الشيطان الرجيم«(2).

وقد هتاوى األمر إلى أن وصل إلى مبالغات خطيرة يف تعامل المجتمع مع المرأة المسلمة، 
قال األستاذ إحسان حقي: »وألخذ فكرة صحيحة عن  التفصيل،  يغني عن  مثال حي  ويف 
الحجاب يف باكستان قبل خمسين سنة... كان الرجل إذا أراد أن يتحدث عن زوجته ال يذكر 
اسمها، و ال يقول زوجتي، بل يقول )التي يف داري(، و لم يكن يسمح للطبيب أن يرى المرأة 
إذا كانت مريضة وليس له أن يمس جسمها، بل يربطون معصمها بحبل يمسكه الطبيب من 
فسألته  مكتئب،  وهو  يوم  ذات  جاءين  لي  صديقا  أن  المناسبة  هبذه  وأذكر  الثانية !!  الغرفة 
عن سبب كآبته؟ فقال لي: )إن أختي أصيبت بالكساح، فسألته عن السبب؟ فقال: ألهنا لم 
تخرج من دارها منذ خلقت !!( و يقول إن هذا الرجل حكى لي قصة أخته ألنه درس يف 

لندن، وإال فغيره ال يحدثون الغريب يف أمور كهذه!!«(3).

(1)  د. العلواين رقية طه جابر، أثر العرف يف فهم النصوص، قضايا المرأة نموذجا، ص 136.
(2)  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، المحمدية، المغرب، ط 1، 1989م، ص 55.

(3)  حقي إحسان، آراء يف محاضرات، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1985م، ص 121.
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و إذا كانت هذه المبالغات تدل على انحطاط األمة وتقهقرها، فإنه يجب أن يفهم ما آل 
تركت  السياسة  التحوالت  المجتمعي، ألن  التاريخي  المسلمة يف سياقه  المرأة  إليه وضع 
بصماهتا الواضحة على أحكام المرأة خاصة لتسود مجموعة من الفتاوى التي تلقي باللوم 
على الضحية يف إشارات قوية إلى انحباس أفق الفقه وترهله وانسداد أبوابه لتتجلى الصورة 
بوضوح يف عصور التقليد المتأخرة حسب الدكتورة رقية العلواين، حيث قالت: »وازدادت 
مالمح التخوف من تغلب مظاهر الفساد والمجون والفتنة يف المجتمع، وساد منحى التحوط 
يف األحكام االجتهادية القائمة على الحد من خروج النساء، وتقليص مشاركتهن يف الحياة 
العامة يف محاولة إلبقائها يف بيئتها البيت الخاصة، بغية الحفاظ عليها وعلى تربية أوالدها. 
من  مزيد  من  المجتمع  لحماية  التحوطي،  التوجه  ذلك  والعلماء  الخلفاء   من  عدد  وتبنى 

االنحالل واالهنيار«(1).

ويبقى انحباس الفقه الذي جثم على صدر المرأة المسلمة نتيجة النسداد أفق الفقه العام 
الذي دار مع الحاكم العاض ليدخل األمران يف عملية دور يغذي فيه أحدهما األخر ويشتبك 

معه، ليعرف الداء وفق هذا التشخيص الدقيق بغية تقديم الحل الشايف بحول اهلل.   

يقول اإلمام ياسين رحمه اهلل: »لم تنحط المرأة وحدها، بل انحطت بانحطاط المجتمع، 
وانحط المجتمع بانحطاط الحكم وانتقاض عروته، وانحبس الفقه، وسد باب االجتهاد، 
المرأة  وحط  المجتمع  انحطاط  على  ...مثاالن  مقلدة،  ضيقة  حلقة  يف  الفتوى  ودارت 
وانحباس الفقه، مرتبطا ذلك كله بالمؤسسة العضية التي أباحت لحامل السيف أن يقتطع 

من الباِلد ما يدفعه لخلفه كما منقادا »(2).

 

العصر  إلى  العثماين  العهد  بدايات  بين  المنحصرة  الفرتة  المتأخرة  التقليد  بعصور  رقية  السيدة  تقصد    (1)
الحاضر، والمصدر هو: أثر العرف يف فهم النصوص، قضايا المرأة نموذجا، ، ص 137.

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 26/1.
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ثانيا:  األساس التربوي للتغيير املنهاجي في قضية املرأة املسلمة.

يف  المنشود  التغيير  لسبل  وسربه  المسلمة  المرأة  لقضية  المنهاجي  التصور  معالجة  إن 
شأهنا تتجاوز المعالجة الفكرية ـ وإن كان مهمة وال ينتقص من قدرها، لكنها تبقى قاصرة 
إن اعتمد عليها بشكل كامل لتتحول القضية إلى تسطيح فكري وتناطح ثقايف ال يثمر عمال.

يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل: »يغلِّب كثير من إخواننا اإلسالميين االهتمام بالتكوين 
نريدها  التي  الرتبية  ليس  لكنه  أهميته،  يف  جدال  ال  أمر  وهو  الفكري.  والتجديد  الفكري، 

شاملة عميقة، قلبية نفسية ربانية قبل كل شيء، ثم فكرية عضلية حركية تنظيمية بعد«(1). 

 ولهذا ال ترغب نظرية المنهاج النبوي أن تصنف يف خانة التوعيات الثقافية والسياسية 
وغيرها، بل تبدأ من أساس  متين يقوم على تغيير ما بالنفس امتثاال لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اهللَ اَل 
ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾(2)، وتسلط الضوء على أهم القضايا يف سلم ومراقي 

التغيير أال وهي قضية مصير العبد إلى ربه.

أفرده  الذي  الكتاب  وهو  المؤمنات  تنوير  مقدمة  يف  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يقول 
للمرأة المسلمة ووضع فيه منهجا متكامال لرقيها على كافة األصعدة: »سعادة هذا الكتاب 
بتالبيب  الباحث،  والمؤمن  القارئة،  المؤمنة  لتمسك  الساكن  ويحرك  الواسن  يوقظ  أن 
نفسه وهواه، ويحمل فكره على المكروه الذي هترب منه النفس الراكدة يف خبثها. أال وهو 
مواجهة الذات بالسؤال المليح الصريح:  أي إيمان هو إيماين؟ وما قضيتي مع ربي؟ ضاعت 
وُنسيت يف ضجيج الحركية فهل إلى تاليف األمر من سبيل؟ أم إن المنطلق األول كان خطأ 
حين اندفعت يف حماس أزعم أين مهاجر إلى اهلل ناصر لدين اهلل مجاهد يف سبيل اهلل بينما 

قلبي هواء وخواء؟

سعادة هذا الكتاب وطموحه ورجاؤه من المولى الكريم الهادي أن تلتقي صراحته بقلق 
المؤمنة والمؤمن، وتطلع المرتقبة والمرتقب، وشك الغافلة والغافل«(3).

(1)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، الدار البيضاء، المغرب، مطبوعات األفق، ط 1، 
1994م، ص 11.

(2)  الرعد: 11.
(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 5/1.
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والتوجهات  الكتابات  من  العديد  هبا  حفلت  نوعية  إضافة  الرتبوية  المقاربة  وتعد 
المصير والقصد ومآالت  فيه أسئلة  الذي تطرح  التغيير  اإلسالمية، ألهنا األصل يف عملية 
الفعل بإلحاح، يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه اهلل عقب انتهائه من بسط 
منطق كل من الشريعة اإلسالمية والحضارة الغربية حول حقوق المرأة: »ومسألة هذا شأهنا 
ال يمكن أن يجمع شتات اآلراء فيها منطق مجرد. وإنما الذي يفصل القول فيها أن نكون 

أمناء مع عقولنا الحرة يف تقديم أجوبة موضوعية على األسئلة التالية:

- هل لهذا اليوم الذي نعيشه من غد ينتظرنا بعد الموت؟

- وهل حقا ستنعكس سائر تصرفاتنا وأفعالنا التي نتلبس هبا اليوم على صفحة ذلك الغد؟ 

- و هل حقا سينصب لها إذ ذاك حساب وميزان، وستمتلئ آذان الناس جميعا بنداء رب 
العالمين:﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾(1) .

- وهل حقا ستزفر جهنم زفيرها للغاوين .

إن جذور الوفاق يف هذه المسألة تكمن يف إجابة متأملة حرة على هذه األسئلة، بعيدا عن 
تشنجات النفس وردود الفعل ووحي المصالح العاجلة«(2). 

وخاصية  المقاربات،  أم  المرأة  قضية  يف  الشامل  التغيير  ألمر  الرتبوية  المقاربة  وتبقى 
لصيقة بالفكر المنهاجي الذي يرفع لواء التجديد الشامل للدين والحياة ومن مظان تجديده 
والجزاء  اآلخرة  بعالم  اإلنسان  ربط  عرب  يتم  ما  وهو  اإليمان  وتجديد  البواعث  تجديد 

واإليمان لتسمو روحه بعد إقناعه.

يقول اإلمام ياسين رحمه اهلل يف فقرة الحياة الطيبة يف فصل المرأة من كتاب العدل: »لقد 
خاطب اهلل جلت عظمته المؤمنات بمعنى وجودهن يف الدنيا، وبمعنى الدنيا، وبمصير اآلخرة، 
حين أمر رسوله بتبليغ هذا البيان لنسائه باألصالة ولنساء العالمين بالمثال فقال: ﴿ َيا َأيَُّها النَّبِيُّ 
ْحُكنَّ َسَراحًا َجِميالً،  ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّ َْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّ ُترِْدَن اْلَحَياَة الدُّ ُقل ألِّ
اَر اآلِخَرَة َفإِنَّ اهللَ َأَعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُكنَّ َأْجرًا َعظِيمًا﴾(3).  َوإِن ُكنُتنَّ ُترِْدَن اهللَ َوَرُسوَلُه َوالدَّ

(1)  الجاثية: 45.
(2)  البوطي، د. محمد سعيد رمضان، التعرف على الذات هو الطريق المعبد إلى اإلسالم، دمشق، دار الفكر، 

ط 1، 1429هـ - 2008 م، ، ص 206  .
(3)  األحراب: 28 و29.
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والوجودية  والمادية  العقالنية  أهل  نرتك  وال  المرأة،  نخاطب  أن  يجب  البيان  هبذا 
والتحررية ُيملون علينا أسلوب الدعوة«(1).

أراد سلوك  للرتبية لمن  أنه يرسم طريقا واضحا  النبوي  المنهاج  نظرية  ومن خصائص 
طريق التغيير إلى منتهاه وفق خطى ثابتة ومالمح واضحة، وهوما أتحف به اإلمام المجدد 

المؤمنيين والمؤمنات على السواء.

 واختصارا يقوم األساس الرتبوي للتغيير المنهاجي على أسس وشروط منها:

شروط التربية:

قبل أن يبدأ الفكر المنهاجي يف بسط شروط الرتبية وتوضيح طريقها المختصر الالحب، 
ينطلق بالمريد الصادق من أرضية اقتحام العقبة وتوطين النفس على ذلك ألهنا القوة الذاتية 
اإليمانية الفاعلة التي يظل التطلع إلى التغيير مع فقداهنا ضربا من ضروب التمني والحماس 
المتأجج الذي ال يلبث يخبو بعد هنيهات من االصطدام بعقبات يبتلي اهلل عز وجل هبا عبده 

اختبارا وتمحيصا ثم اجتباء واصطفاء.

يقول اإلمام ياسين رحمه اهلل: »عقبات تثبط اإلنسان عن اقتحام العقبة اإليمانية، وعقبات 
أوعر تعوقه عن االرتقاء يف اإلحسان. عقبات من تعلق نفسه بالدنيا، بالمال، بالجاه، الذي 
الجماعة يسمع  الدخول يف حصن  يستكرب عن  التي تجعله  باألنانية  المرحمة،  يصرفه عن 
النصيحة، غافال عن ربه، عن مخلوقيته، يحسب أن أحدا ال يراه، ناسيا أن الذي برأه وجعل 

له لسانا وشفتين ديان«(2).

تنوير  كتابه  المجدد  اإلمام  به  افتتح  المحرض  المحفز  اإليماين  المفهوم  وألهمية 
يف  الكالم  لها  استعداد  ال  من  وتطوي  يطوي  وإال  بعده  يأيت  لما  أساسا  ليكون  المؤمنات 
موضوع التغيير ونصرة اإلسالم والحق، وبعد أن ذكر بأن الصرب أم الفضائل، ويقتضي حمل 
النفس وإرغامها وإن كرهت على أفعال وأخالق وعبادات وأقوال يأمر هبا العقل والشرع، 
قال: »هكذا نرى أن معالجة النفس وزجرها عن اتباع الهوى وعن زلقات الغريزة وُخْطوات 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، المغرب، مطبوعات الصفاء، ط 1، 2000م، ص 259.
(2)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، ط 1، 1998، 94/1.
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الشيطان وحملها على الطاعات هلل عبودية له وخوفا منه وتصديقا بوعده هي الخصلة التي 
تدور عليها سعادة المرء وشقاؤه، خسرانه أو فوزه«(1).

لكسب  مدعوة  الصالحة  األخت  تجعل  التي  ومقتضياته  ودالئله  أصله  وللمفهوم 
الفضائل ومقاومة الرذائل وامتالك القوة اإليمانية اإلرادية لرتقى صعدا يف معارج الكمال 
الروحي والعلمي والخلقي والجهادي، وقد بسط اإلمام المجدد األمر بتفصيل(2) انطالقا 
من تبحره وفهمه لسورة البلد ليوضح بداية الطريق ومنهاجها الواضح، ويقول يف ذلك: »نقع 
يف ُأحموقة من الجهل بديننا إن نحن وقعنا يف بسط مشاكل العالم حاضره ومتوقَّع مستقبله 
ساكتين عن الجوهر. والجوهر الجوهري هو معرفة إلى أين يسير هذا الذي ينطق باإلسالم، 
... تلك وذاك وهؤالء ما يحركهم؟ ما منتهى علمهم باهلل؟ ما حقيقة إيماهنم؟ وما الرتبية 

التي تلقوها وأداروها فيما بينهم؟

أحموقة يف الدين، وجهل بمعنى الجهاد، وتخل عن السالح، وخوض يف الباطل إن نحن 
قاومنا الطاغوت الخارجي وفينا، يف نفوسنا، طاغوت الهوى يصول ويجول، ال ندري كيف 

نعالج سطوته...«(3).

الرقي يف درجات  إلى  المشرئبة  المشرفة  المؤمنة  من  المطلوب  العقبة  اقتحام  أن  على 
شروط ثالثة للتربية حتى ال يرتك الفرد فريسة لنفسه والشيطان  الجهاد والكمال يتم بتوفر 

ومغريات الدنيا ونزوات الهوى أثناء توسطه للشدة المخيفة، وأول تلك الشروط: 

1- الصحبة والجماعة:

الصحبة مفهوم أساس يف التصور المنهاجي التجديدي ومن معانيها المحبة واالنتساب 
واالتباع والخدمة والوفاء والمخاللة  والجهاد ونكران الذات.

والصحبة والجماعة مدرسة الجهاد ومحضن اإليمان، فيها يولد ويتدرب على الجهاد 
عرب شعبه، يف تشرب قلبي ممتد بين أجيال المومنين يؤصل نسبتهم للنبوة والربانية. يقول 
اإلمام المجدد: »الخطوة األولى على طريق الرتبية والتنظيم، على طريق المنهاج المؤدي 

(1)  تنوير المؤمنات، 13/1. 
(2)  ينظر أمر اقتحام العقبة يف الفكر المنهاجي بتفصل يف كتاب المنهاج النبوي ومقدمات يف المنهاج...

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 16/1.
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الحضارة  سيادة  وإلى  لألمة  بالنسبة  الخالفة  وإلى  للمؤمن،  بالنسبة  وجل  عز  اهلل  إلى 
مؤمنة  وجماعة  يربيك  رجل  لقاء  هي  والجماعة،  الصحبة  هي  للعالم  بالنسبة  اإلسالمية 
تؤويك وتحضنك، حتى يسري بصحبة المربى والجماعة إلى قلبك وسلوكك أول سلك 

من أسالك نور اإليمان، وأول نفحة من عبيره، وأول فيض من مائه »(1).

تعالى:  لقوله  الصالح  السلف  وعمل  والسنة  بالكتاب  ثابث  الصحبة  مفهوم  وأصل 
ًدا َيْبَتُغوَن  ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اهللِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ﴿ ُمَحمَّ

َفْضاًل ِمَن اهللِ َوِرْضَواًنا﴾

وللصحبة أثر بالغ يف تغيير كيان اإلنسان والمرأة المسلمة لتصبح كائنا حيا فاعال مؤثرا 
الديموقراطيين:  الفضالء  مع  كتابه حوار  المجدد يف  اإلمام  يقول   وأمته،  نفسه  تغيير  يقود 
التغيير   يبدأ  التغيير.  يبدأ  بالصحبة  المومنين  على  اهلل  وفضل  وبالصحبة  الصحبة  »ومن 
الهائمة،  المرسلة  األنانية  من  ينتقالن  والمؤمنة.  المؤمن  بتوبة  االنقالبي  العميق  الجذري 
ومن العقلية المنكمشة يف سياج ثقافتها وأميتها، ويتحرران من العادات الممسكة عن الخير، 
الساكتة عن المنكر ال تنهى عنه، وعن المعروف ال تأمر به، وعن علم الحق ال تتعلمه وال 
تعلمه، وعن المعونة ال تبذلها، وعن العمل الصالح ال تتآزر عليه، وعن التمييز الذي أمر 
وعن  والتؤدة،  الرفق  وعن  الناس،  بين  وسلوك  خلق  شامة  ليكونوا  يتميزوا  أن  المؤمنون 

الصرب والمصابرة، وعن الجهاد«(2). 

هكذا تؤدي الصحبة دورها يف نقل المرء من حال إلى حال، ولهذا عض عليها علماء 
أقوى  الفعلية  بالشهادة  والعربة  وزهنا.  لها  القولية  وشهاداهتم  بالنواجد  وفطاحلها  األمة 
وأبلغ. وانقياد الفقهاء للمشايخ المربين، وانصياعهم ألمرهم، وتلقيهم بالتسليم والموافقة 
أثباهتم  يف  هذا  تقرأ  بفضلهم  واعرتافهم  إياهم  ومحبتهم  لهم  تعظيمهم  ثم  لتوجيهاهتم، 
وفهارسهم، ويف كتب التاريخ والطبقات. فهل هي ظاهرة تدل على صبيانية رجال اإلسالم 

أم هناك مادة نورانية ال تؤخذ من الكتب بل من قلوب أهل الصفاء والوفاء؟(3).

 - 1422هـ   ،4 ط  اآلفاق،  دار  المغرب،  وزحفا،  وتنظيما  تربية  النبوي،  المنهاج  السالم،  عبد  ياسين    (1)
2001م، ص 123.

(2)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 99.
(3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، 49/1.
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2- الذكر:

 بعد التعلق بالصاحب الطبيب والجماعة الدالة على الخير، يلزم المؤمنة السالكة درب 
الكمال والمعرفة تناول الدواء الذي به تزال أدران النفوس وأمراض القلوب التي تحجب 

عن القصد وتحول دون الرقي.

والذكر هو الكيمياء اإللهية والدواء والعالج الذي به يطهر القلب، وهو مصب اإليمان 
بعد  الروحية  الرتبية  عليه  تدور  الذي  المحور  هو  والذكر  نوره(1)،  ومصدر  شعبه  وملتقى 
الصحبة، وبالذكر يتكشف عن البصيرة غواشيها، ويتصل الذاكر بالغيب، وباإليمان بالغيب 

تنفتح أبواب الهداية بالقرآن(2).

ويعد اإلقبال على الذكر مدخال أساسا للتغيير المنشود وقضايا األمة عامة وقضاية المرأة 
خاصة، وهو الذي يضع السالك على سكة السلوك القويم حتى يكتب على منشور القبول، 

ألنه الزاد المعنوي الذي ينقل الصادق من زمن الغفلة إلى زمن العبادة.

يقول اإلمام المجدد: » الخطوة الثانية، اإلقبال على ذكر اهلل ترديدا للكلمة الطيبة وصالة 
المؤمن والجماعة  الفرد  وعبادة. ومتى أصبح ذكر اهلل ودعاؤه واإلقبال عليه يف كل زمان 
اإليمانية المجاهدة هو الشغل األول للقلب واللسان والجسم والفكر، فقد بدأ تحول الفرد 
الطاغوت  إليه، من تحكيم  للتوبة  بابه  الغفلة عن اهلل لذكره، من اإلباق عن  والجماعة من 

لنصرة شرعه«(3).

3- الصدق:

 ويعد الركن الذايت والشرط األول للسلوك. 

يقول اإلمام المجدد: »الخطوة الثالثة الصدق، التصديق باهلل وغيبه. الربهنة باالستقامة 
يف القول والفعل على استعداد للجهاد«(4).

فكريا  تنظيرا  وال  فحسب،  معسوال  كالما  ليس  المصطفى  الحبيب  علم  كما  والصدق 

(1)  المنهاج النبوي، ص 146. 
(2)  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ط 1392هـ، ص 327.

(3)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 123
(4)   نفسه، ص 123.
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محبكا، بل هو عقيدة فكرية راسخة تعززها أفعال واقعية، وهو ما طالب به الحق تعالى عباده 
حيث قال: ﴿ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن﴾(1).

يقول األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »فللصدق برهان يؤيده؛ برهان سلب وبرهان 
الموافقة  بالصفات  تحلية  وبرهان  للصدق،  المناقضة  الصفات  من  تخلية  برهان  إيجاب، 

للصدق، ـ وهو ما دعت إليه السنة النبوية تصريحا وتلميحا ـ..

أما بخصوص الربهان العملي األول، فإن الصدق خصلة إيمانية جامعة تناقض(2):
- النفاق بشعبه.

- الرياء.
- البقاء على العادات والذهنيات واألنانيات الموروثة.

- البقاء على اإلسالم الموروث عقيدة وعبادة وعالقات.
- الرضى باألوهام والخرافات المتفشية.

- الحماس المتأجج العابر؛ الحماس كشعلة تبن ال يعتمد عليه.

وأما الربهان العملي الثاين؛ فيفيد التحلية بجملة خصال إيمانية يرشح منها معنى الصدق:

- النية الصادقة.
- وضوح المنهاج واالستقامة على كتاب اهلل وسنة رسوله.

- التصميم المحكم الصامد، تقول العرب: رمح َصدق أي ال ينكسر بل ينفذ يف الغرض.
- الهداية يف قلوب المستضعفين.

- التوبة السارية حتى للمرتفين.

لنا اإلرادة الصادقة من اإلرادة الخادعة، وبربهان العمل الصادق نعرف من  هبذا تتميز 
لغير  والذمة  ذمتهم،  الرجال  فعروة  ويرفع،  هبا  يمسك  عروة  شيء  لكل  كان  وإذا  ذمة،  له 

المومنين الصادقين«(3).

(1)  سورة البقرة وسورة النمل، اآليتان 111 و64.
(2)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، من ص 165 إلى ص 171. 

(3)  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 75.
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ويف ربط للخصلة الشريفة بالخصلة األم وتببان السبيل الميسر الكتساهبا، قال األستاذ 
عبد السالم ياسين بانيا على اآلية السابقة: »الكينونة مع الصادقين التي حرض عليها القرآن 
الكريم هي ُمدخل الصدق إلى سكة السلوك. هي الطابع على جواز السفر بمداد التقوى؛ 
غير أن العباد حجبهم كذهبم وتكذيبهم بالحسنى ونفاقهم عن صدق التوبة، وصدق النية، 

وصدق اليقظة، وصدق االعتقاد، وصدق الطلب مع الصادقين«(1).

وقد استمد المنهاج النبوي الخصال المذكورة اجتهادا وفهما وتجديدا وتبويبا لشعب 
اإليمان من الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإليمان بضع وسبعون 
إال اهلل، وأدناها  إله  ـ شعبة )زاد مسلم( أعالها قول ال  البخاري بضع وستون  ـ عند  شعبة 

إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان«(2).

وتعترب الصحبة والجماعة والصدق والذكر أمهات الخصال، وتتبعها سبع أخرى مكملة، 
هي البذل والعلم والعمل والسمت الحسن والتؤدة واالقتصاد والجهاد. يقول عنها الدكتور 
محمد الزاوي: »ثالث صفات خلقية وأنماط سلوكية هن أمهات الخصال العشر التي سبق 
إيضاحها، والسبعة الباقية مكملة ومظاهر تطبيقية لهن يرتدد مضموهنا يف القرآن والسنة«(3).  

يقول اإلمام المجدد: »وتدرجنا تربية من التمسح بأشخاص يشع منهم اإليمان، إلى ذكر 
اهلل وهو الدواء، إلى امتحان الصدق بالرباهين العلمية، إلى بذل وعطاء، إلى علم وعمل، 
الرجولة  اكتمال  إلى  الطريق،  يف  ومضاء  اقتصاد  إلى  وصرب،  تؤدة  إلى  وتميز،  سمت  إلى 

بالكفاءة للجهاد«(4). 

وإذا كان الفكر والتصور المنهاجي يرفع لواء التجديد الشامل، فإنه وضع قضية إحياء 
فيها تصورا واضحا  قدم  ما  أولوياته، وهو  فيها على سلم  التجديد  وتوضيح سبل  الربانية 
مفصال ال غبش فيه، قدمنا مالمحه الكربى وتفصيالته مبثوثة يف كتب المنهاج النبوي وتنوير 

المؤمنات واإلحسان وغيرها من كتب اإلمام المجدد رحمة اهلل عليه.

(1)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ص 423/1 و380/2.
(2)  أخرجه البخاري عن أبي هريرة يف كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، تحت رقم: 9. وأخرجه مسلم عن 

أبي هريرة يف كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان، تحت رقم: 57 - 35.
مطبعة  المغرب،  سال  وقواعد،  أصول  واإلحسان،  العدل  جماعة  عند  الرتبوي  األساس  محمد،  زاوي    (3)

دعاية، ط 1، 1434هـ - 2013م، ص 112. 
(4)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 124.
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المرصع  الكالم  دائرة  من  الروحية  بالرتبية  خرج  قد  المنهاجي  التصور  يكون  وبذلك 
واألماين المعسولة، إلى التطبيق والتنزيل العملي وطريق السلوك الواضح، وبرهانه العملي 
الرفيق  إلى  انتقاله  بعد  اآلن  وتسير  دعائمها  وأرسى  المجدد  اإلمام  أسسها  التي  الجماعة 

األعلى بخطى ثابثة.

فاذا تخلت المؤمنة بالرتبية عن عادات وموروثات سيئة، وتحلت بالرتبية أيضا بخالل 
ونشدان  العقبة  القتحام  السلوك  سكة  ولوجها  سبيل  ذاك  فإن  مجيدة،  وسلوكات  حميدة 

التغيير الشامل والكفاءة للجهاد. 

تحدثنا حفصة أحمد حسين عن أثر اإليمان على سلوك المرأة فتقول: »إن النظر يف التاريخ 
اإلنساين يوضح لنا كيف أن إدراك المرأة لحقيقة عالقتها باهلل سبحانه وتعالى يجعلها ترتقي 
بنفسها وبمن حولها، حيث يهبها اإليمان قوة ذاتية تجعلها تلتزم حدود اهلل سبحانه وتعالى 
من تلقاء نفسها، فال تعود ترغب إال فيما يرضي اهلل، وهتجر كل ما ال يرضيه، رغبة يف الفوز 

برضى اهلل، ونيل أعلى الدرجات«(1).

(1)  حفصة أحمد حسن، أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421هـ - 
2001 م، ص 48.
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ثالثا: األساس التنظيمي التنزيلي للتغيير املنهاجي في قضية املرأة املسلمة

والطلب،  القول  صدق  برهان  ذلك  وجعل  بالعمل،  القول  إتباع  على  اإلسالم  حث 
وهو ما جسده ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه على أرض الواقع تجسيدا يف رسالة تعليمية قوية قرع سمعها 
قوله تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَِم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن،  َكُبَر َمْقًتا ِعنَْد اهللِ َأْن َتُقوُلوا َما اَل 

َتْفَعُلوَن﴾(1).

و مما الشك فيه أن أي حديث عن التغيير يبقى ترفا فكريا إذا لم يتبعه عمل وخصوصا 
يف مجال حيوي مصيري مثل التغيير الشامل يف قضية المرأة المسلمة، وهذا أمر معلوم ال 
غبار عليه، يقول اإلمام الشاطبي: »العلم الذي هو العلم المعترب شرعا أعني الذي مدح اهلل 

ورسوله أهله على اإلطالق هو العلم الباعث على العمل«(2).

عامة  أطروحاته  يف  التنظيمي  التنزيلي  والبعد  األساس  المنهاجي  الفكر  ويستحضر 
وموضوعنا هذا خاصة، يقول اإلمام عبد السالم ياسين يف مقدمة تنوير المؤمنات: »نم هادئا! 
أو اصحب صفحات هذا الكتاب بصرب. واقرأ مقصده من عنوانه. فالنية -صححها اهلل- أن 
إنصاف  لحركة  قائدا  مسايرا  مقرتنا  النفوس،  تزكية  بعلم  والمؤمنين  المؤمنات  عقل  يتنور 

المرأة يف قضاياها. ولتنسلك الحركة على ضوء علم التزكية يف نظام عمل التزكية«(3).  

يف  الواقع  أرض  على  تصوراته  تنزيل  على  اهلل  رحمه  المجدد  اإلمام  عمل  أن  وبعد 
محاضن إيمانية ومن خالل أنشطة تربوية تقوم هبا المؤمنات والمؤمنون فرادى وجماعات، 
...فإن الصوى الكربى لتنزيل وتنظيم مشروعه المنهاجي الرامي إلى إنصاف المرأة والتغيير 

الشامل لوضعيتها تتمثل يف:

1- شمولية النظر والتنزيل: 

عمليا  وتنزيال  وتربية  فكرا  الثالثة  األصعدة  على  نوعية  مقاربة  إلى  تحتاج  القضية  ألن 
وإجراءات تنظيمة، إلدراك الفكر والتصور المنهاجي أخذا من القرآن والسنة أهنا الجوانب 

(1)  الصف: 2 - 3.
(2)  الشاطبي، الموافقات يف أصول الشريعة، تحقيق عبد اهلل دراز، بيروت، دار المعرفة،.ص 69/1.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 8/1.
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العملي  والربهان  العقلي  االطمئنان  إلى  التواقة  اإلنسانية  النفس  حاجات  تشبع  التي 
واالحتضان العاطفي.

اإلسالمي،  الغد  تربية  اإلسالمية،  الرتبية  »أما  اهلل:  رحمه  المجدد  اإلمام  يقول 
حكمة  وعقله  إيمانا  قلبه  فأودعت  اإلنسان  تناولت  إذا  إال  السمها  مستحقة  تكون  فلن 

وجسمه صالبة«(1). 

التقاليد، وعوائد العقل الذي ينبغي  ويقول أيضا: »على المؤمنات جهاد القتحام عقبة 
أن الينقاد إال للحق، وعوائق العادات واألنانيات والذهنيات المتخلفة، قضية المؤمنات ال 
تحل إال يف إطار حل شامل يشاركن فيه متزعمات مع الرجال ال تابعات. واهلل ولي حميد«(2).

الرتابط  إلى  االلتفات  المنهاجي  الفكر  يف  المرأة  لقضية  كذلك  الشامل  التصور  ومن 
العضوي بين قضيتها وقضية أمتها، فانحطاط وضعها راجع إلى انحطاط مجتمعها، وال حل 
يرجى لمظلوميتها بعيدا عن الحل الشامل لمظلومية األمة، التي بدأت مآسيها تتعاظم منذ 
تدهور نظام الحكم من خالفة على منهاج النبوة إلى ملك عاض وراثي ... ولم تلبث المرأة 
أن أصبحت سلعة يف السوق وجارية يف القصور ومحظية وكما مهمال. حتى إذا جاء عصر 
الالئكية عصر وكالء االستعمار يبشرها بأهنا دخلت عصر الحرية لتكون كمثيالهتا الكامالت 
الغالب، فهن داعيات مناضالت بجنب  المغربات نحلة  انتحلت  الغرب سيدة جسدها  يف 

حقوق اإلنسان، أي حقوق المرأة يف أن تنعتق من ربقة كانت فيها كما مهمال وسلعة(3).

ولهذا تعد كل مقاربة لشأن المرأة المسلمة، وبحث عن سبل تنويرها وتبويئها المكانة 
الالئقة هبا مقاربة قاصرة إن لم تستحضر اإلرث التاريخي لألمة وما تعرضت له وما زالت 
من هجمات صليبية استكبارية، وما رافق كل ذاك من معالجات ومقاربات ضيقة منحبسة. 

فكيف نتصور هنوضا للمرأة يف ظل واقع سياسي يسود فيه االستبداد، ووضع اقتصادي 
األنانيات  تنخره  وأخالقي  اجتماعي  وواقع  الريع،  منطق  ويحكمه  والنهب  الجشع  يتآكله 

والكراهية وحب االنتقام، وتسوق فيه الرذيلة بأبخس األثمان.

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، 1973م، ص 599.
(2)   ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 80/1.

(3)  نفسه، 25/1.
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الحكم  انتقاض عروة  تتمثل يف  واقعية  بأدلة  المجدد على تصوره  اإلمام  دلل  أن  وبعد 
يعطيان  معا  والمثاالن  تاريخي.  عينيٌّ  والثاين  الرق.  األول  »المثال  قال:  الفقه،  وانحباس 
صورة عن اشتباك شأن المرأة بشأن المجتمع بشأن الحكم. قضية المرأة المسلمة وقضايا 
المسلمين األخرى شأن واحد. والحديث عن تحرير المرأة وإنصافها، وعن تاريخ بالئها 
دون ربط ذلك بالسياق التاريخي السياسي االقتصادي الفقهي االجتماعي فصل اعتباطي 

لما ال ينفصل«(1).

ولهذا يصير بناء ذات األمة على جميع األصعدة، مع تخصيص الجهد الكايف للمجاالت 
يفيض  السياسي فرضا الزما محتوما  والفساد  الحكم  األولوية وعلى رأسها إصالح  ذات 
المسلمة ومظلوميتها، ولهذا حرضت نظرية  المرأة  عطاؤه بشكل غير مباشر على وضعية 

المنهاج النبوي المرأة وندبتها إلى المشاركة يف الجهاد لتحرير وبناء ذاهتا وأمتها وآخرهتا.

2- التدرج والرفق والحنو:

الظلم والقهر والعسف على صدر األمة وغطى بكلكله على الحضور المجتمعي  جثا 
الالئق بالمرأة المسلمة المكلفة المشرفة قرونا مديدة، مما يجعل الطليعة المجاهدة يف أمس 
الحاجة إلى فنون وروح التدرج والرفق والحنو لفطم النفوس عن ما ألفته من االنكماش 

والدعة والحسابات الضيقة والتحوطات المريبة...

وإذا كان اهلل عز وجل يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، فإن القوارير يف أمس 
الحاجة إلى األسلوب النبوي الحاين عسى يتسلل نداء الرحمان إلى قلوهبن وتنهض هممهن 

للخالص الفردي والجماعي.

بالخشونة  الشوارع  يف  للنساء  الشباب  بعض  مالحقة  عن  معلقا  المجدد  اإلمام  يقول 
فيه  مراعاة  ال  اهلل  لشرع  مستفز  تنزيل  يف  الرأس  على  خرقة  عقد  عليهن  ليفرضوا  واألذى 
َر المسلماِت  للمآالت والعواقب: »ما يعمل وازع الخشونة إن تقدم وبارز بالعداوة إال أن ُينَفِّ
من دينهن، وأن يوطَِّد ُسْمَعة أنَّ اإلسالميين وحوٌش ضارَية. وما كلف اهلل عز وجل عامة 
المؤمنين أن َيْعنُفوا على الناس يف ُمنكر صغير إن كان العنف يلُِد منكرًا كبيرا. وأي منكر أشد 

من التعسير والتقتير َبَدَل التيسير والتبشير !

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 26/1.
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، ووازع القرآن والدعوة أسبق. حتى  إسالمهنَّ هو األصُل، والرفق هو المنهاج اإلسالميُّ
إذا ُتُقبلت فرائض الدين وبقيت الشاذات والشاذون كان لسلطان المسلمين أن يفرض آداب 

الشارع وأن يمنع التربج بما يناسب«(1).

وقد تطرق اإلمام رحمه اهلل يف العديد من كتاباته إلى أمر التدرج يف الدعوة وأصل ذلك 
العطرة لسيد الخلق عليه أفضل الصالة والسالم، وعلق على  الكتاب والسنة والسيرة  من 
حكمة عمر بن عبد العزيز حين قال له الشاب المتحمس لإلسالم ابنه عبد الملك: »مالك 
ال تنفذ األمور فواهلل ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك ىف الحق؟ فقال له عمر ال تعجل 
يا بنى فإن اهلل ذم الخمر ىف القرآن مرتين وحرمها ىف الثالثة وإنى أخاف أن أحمل الحق على 

الناس جملة فيدعوه جملة ويكون من ذا فتنة«(2).   

فيه  الضاري  الدين  يف  الغالي  »ينقطع  قال:  حيث  الدعوة  يف  الرتبوية  الحنكة  لتتبين 
الناس«(3).  على  يعنف  والذي  الشخصية  عبادته  يف  ينَصُب  الذي  سواء  ويفشل.  ويتساقط 
فهما وتجريبا واقتباسا واهتداء بقوله عليه الصالة والسالم وقد بلغه أن رجاال من أصحابه 
د  ينَصبون يف العبادة نصبا شديدا : »إن لكل شيٍء ِشّرًة، ولكل ِشّرة َفرتًة، فإْن صاحُبها سدَّ

وقارب فارجوه، وإن ُأشير إليه باألصابع فال تعدوه«(4).

وهبذا تكون المؤمنة والمؤمن على السواء والطليعة المجاهدة على الخصوص مطالبة 
بوعي هذه السنة أثناء تنزيلها لشرع رهبا وسعيها الحثيت لطلب التغيير وبناء اإلنسان، يقول 
اإلمام المجدد والمجتمع يف لجة حالكة: »أعني أن التحول من مجتمع الكراهية والتفكك 
وسائل  تتماثل  لم  إن  إليه  سبيل  ال  واإلخاء  والتواد  والمحبة  الوالية  مجتمع  إلى  والغثائية 
الرتبية وأهداف الرتبية، ال سبيل إن لم يكن القرآن وحب القرآن وحب اهلل والثقة باهلل هي 
السلك الناظم، والصرب الدائم والمنهاج الالزم. القرآن والحب وطلب ما عند اهلل، ال العنف 

والزجر والقسوة مكشرة أنياب اإلفزاع واإلرهاب«(5).

(1)  ياسين عبد السالم، العدل، ص 261.
(2)  الشاطبي، الموافقات، 94/2.

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 73/1.
(4)  أخرجه الرتمذي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، تحت رقم 2453.
(5)  ياسين عبد السالم، الشورى والديموقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1996م، ص 332.
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3- فقه الواقع: 

الخريت،  الخبير  تفصيل  ونفسيتها  المرأة  واقع  عليه  اهلل  رحمة  المرشد  األستاذ  فصل 
وهو ما يقر به المنصف المطالع لتفصيالته العجيبة لقضايا المرأة يف كتاب تنوير المؤمنات 

وفصل المرأة يف كتاب العدل.

وسرب مطلب التغيير يف قضية  المرأة المسلمة دون معرفة واقع تنزيله ضرب من ضروب 
العبث، قال ابن القيم رحمه اهلل: »وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق 
إال بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

واألمارات والعالمات حتى يحيط به علما، والنوع الثاين فهم الواجب يف الواقع«(1).

المسلمين، من ال  أينما كانت مصلحة  ياسين: »إن شرع اهلل  الشيخ عبد السالم  ويقول 
يعرف واقع المسلمين ومنابع الفتنة يف تاريخه، وحاضرهم يف العالم وحضورهم، وطبيعة 
واقع  على  اهلل  شرع  ينزل  أن  يستطيع  ال  اليهودية،  والصليبية  اإلسالم  بين  الدائر  الصراع 

يستعصي ويمتنع ويماطل...«(2).

على  ليكون  التغيير  واقع  عقبات  األستاذ  لكتابات  المتصفح  سمع  يقرع  مرة  ما  وغير 
التنزيل، ومن نماذج ذلك ما جاء يف إمامة  بصيرة من أمره، ويعرف كيف يتعامل مع واقع 
األمة: »إن مبادرات التغيير التي تتخذها القيادُة تبقى مولودًا ميتا، أو تعيش كائنا هزيال، إن 
اصطدمت بأرضية الخمول، وُوكَِل تنفيُذها )للروتين ( اإلداري، ولم َيَتَبنَّها الشعب. هنالك 
النخبوية  والتجمعات  المادية،  العقالنية  جانب  إلى  العتيقُة،  والذهنياُت  الموروثُة،  البنُى 
ده. فلن يقبل هؤالء التغييَر،  المفرنجة. هنالك من احتل منصبا اجتماعيا، وجمع ماال وعدَّ
ألن التغييَر يعني يف حقهم االنزعاج عن عادهتم، وتطليَق طموحاهتم، وإعادَة قسمة ما ُجِمع 
وهي  الفكري،  والركود  والتقليد،  واألنانية،  الفردي،  الشح  هنالك  حق.  بغير  أموال  من 
أمراض توالدت فينا منذ قرون. هنالك الطبقية المقيتة، وهي حديثة فينا بصورهتا هذه التي 

تسربت إلينا مع الرأسمالية المستعمرة«(3).

(1)  الجوزية ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث، ط 1423 
هـ - 2002 م، 87/1.  

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 64/1.
(3)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1430هـ - 2009م، ص 89 و90.
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عقبات أرضية وواقع مرير يجب التعامل معه بعلم وحكمة وصرب وثبات وتدرج وحنو 
و... وكلها إشارات دالة على امتالك مفاتيح فقه الواقع، التي تيسر تنزيل المشروع التغييري 
الصادق، ومن يك ذاك حاله من المؤمنين والمؤمنات فقد أراد اهلل به خيرا، ويرجى مدده 

بإذن اهلل يف مسيرة التغيير الطويلة النفس واألمد.

4- الدعوة والتغيير الجماعي:

يعد انخراط المسلمة يف سلك الجماعة المؤمنة المجاهدة الطالبة وجه اهلل لبنة أساسا 
يف التغيير الشامل لذاهتا وأمتها، ووسيلة مثلى لتنزيل مقتضايته على أرض الواقع، ولذلك 
ما انفك المنهاج النبوي يوصي بلزوم الجماعة والعض عليها بالنواجذ لما تقتسبه نفوس 
أصحاهبا من فضائل ال توجد يف سواها، ويأيت على رأسها استجالب محبة الرحمان الذي 
أوجب محبته للمتجالسين فيه(1)، ثم ما يحصل من تالقح لألرواح وما يقع من تخل وتحل 
يستشعره أولو األلباب الذين فقهوا ووعوا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم 

من يخالل«(2).  

يقول األستاذ المرشد عبد السالم ياسين رحمه اهلل: »أوصى حبيب اهلل أحَدنا َوإِحدانا 
بالبحث والنظر عن ُخلة يف اهلل، وبيئة تربوية ُمنِهضة إلى اهلل. ما أوصى بأن يزيد أحدنا كتبا 
القلوب. اقرئي ما شئِت، واسمعي ما شئِت من  القلوب إنما تقتبس من  إلى مكتبته، ألن 
محاضرات تنير العقل وتشرح وتصف. لكن من أين لنا بَلْمَسٍة ُعْلِوّيٍة تسري إلى مجامع القلب؟

بالغداة  رهبم  يدعون  الذين  مع  نفسه  يصرب  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  حبيبه  الحكيم  العليم  الرب  أوصى 
والعشي يريدون وجهه. وكذلك فعل ملسو هيلع هللا ىلص، ال ليكتسب هو من رفقتهم وُخلتهم إيمانا. كيف 
فالنة  لتسمع  أوصاه  لكن  المالئكة!  وجليس  الوحي،  أنوار  ومصدر  الرحمان،  نجيُّ  وُهو 
وتتفقه وتطمئن إلى أن صحبة جماعة حية بحياة الحب يف اهلل شرط من شرائط السير إلى 

اهلل، والقرب من اهلل«(3).

يف  والمتجالسين  يف  للمتحابين  محبتي  »وجبت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  الخوالين  إدريس  أبي  عن    (1)
والمتزاورين يف والمتباذلين يف«. أخرجه اإلمام أحمد بسند صحيح يف تتمة مسند األنصار من حديث معاذ بن 

جبلن تحت رقم 22030.
(2)  أخرجه أبو داود عن أبي هريرة يف كتاب األدب، باب من يؤمر أن يجالس، تحت رقم: 4833. 

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 39/2.
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على  وينفتحن  أختها  إصر  المؤمنة  فيه  تشد  جماعي  تغيير  المنشود  التغيير  فإن  ولهذا 
األمة داعيات إلى الخير ومعلمات للفضائل، ومتقدمات سلك الطليعة المجاهدة التي تقود 
ألن  لألمة  المتعالي  النظر  أو  لالنعزال  خلدها  يف  مكان  وال  والمرج،  الهرج  وسط  التغيير 
الدعوة االنعزالية التي تكفر العالم وهتاجر من َبْطحائه إلى جبال الرفض هي كالدعوة التي 

تُغمُّ المرأة وتمنعها من المشاركة الفعالة األساسية يف جهاد التغييراإلسالمي«.(1)

الشرود  ظل  يف  إليه  تأوي  محضن  التغيير  طالبة  المسلمة  للمرأة  المحتضنة  والجماعة 
الذي تكابده الكثير من الصادقات جراء الفصل النكد بين توعيات ثقافية إسالمية غاية يف 
اإلفحام وواقع عفن ال ترجمة فيه لما ساق العقل اإلسالمي المثقف من أجله أرفع الحجج 

وأقوى الرباهين.

صادقة  صافية  نقية  بيئة  تجد  لم  لما  اإلسالمية  الدعوات  من  الكثير  عقب  نكص  وقد 
تحتضنها وتوفر لها أجواء تطبيق منهجها، ولهذا يتتلمذ التصور المنهاجي بين يدي الوحي 
بغير ذلك بديال  كما  العطرة لسيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم وال يرضى  والسيرة 
صرح  بذلك يف غير موضع، ليقتفي أثره يف هجرة معنوية بالمومنين والمؤمنات طلبا لبيئة 
صالحة تصير شوكة تلود هبا المؤمنات يف خضم العالم الموار الذي تعيشه المؤمنة وتكتوي 
حلوال  للمسلمات  وقدم  دقيقا(2)،  تحليال  المجدد  اإلمام  حلله  الذي  العالم  وهو  بلظاه، 

مناسبة لخوض لججه يتنور من خاللها عقلهن ودرهبن.    

يقول اإلمام المجدد: »هذه المَجالس التي يَتنادى إليها المؤمنون يف بيوت اهلل، ويلتم فيها 
شمل المؤمنات يف مساجدهن يف بيوهتن، هي منازل رحمة اهلل، ومثال جنة اهلل وملتقى مالئكة 
اهلل...اختارْت مختارة ما هو أنسب لها : مجالس تغشاها المالئكة يذكر فيها اهلل ويحمد فيها 
على آالئه وهدايته لإلسالم، أو مجالس لهو وعبث وفحش تحضرها الشياطين، وترقص 

فيها الشيطانات!«(3).

ومن صميم تنزيل التصور المنهاجي الدعوة التي طوقت عنق كل مؤمن ومومنة، والدعوة 
وللمومنات  والمستضعفين،  للشعب  وصحبة  للمسلمين  إكرام  وسعي،  إرادة  ووعي،  هم 

(1)   ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 333/1.
(2)  ينظر فصل المؤمنات يف عالم موار من كتاب تنوير المؤمنات يف الجزء األول منه.

(3)  نفسه، 369/1.



ية عند اإلمام عبد السالم ياسين ديدية منها ية ت ام  ة والتغيير ال 281قضية املر املس

نصيبهن من دعوة بنات جنسهن وهن الخبيرات هبن، يف ظل ما ينتظرهن يف زمان العسف 
والتظليل، يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل معلقا على رقص عتبة الغالم فرحا بربه والبون 
التائهة يف صحراء  البشرية  الشياه  الزمان: »هذه  التائهات يف هذا  بين رقصه ورقص  شاشع 
حضارة األشياء، وضجيج اإلعالم، وصخب الراقصات على ِحراب البؤس وأشواك اللذة 
بشارة  وأية  فرحة  أية  إنسانيته،  مستوى  عن  باإلنسان  الساقطة  لآلمال،  المخيبة  البهيمية، 
تحملها المؤمنات إليهن إن ساعدهنن على قطع مراحل قطع حبال الجاهلية، ثم العقد مع 
العزيز  المولى  يدي  بين  الوقوف  ثم  الطهارة،  ثم  الحرام،  مقاطعة  ثم  والتوبة،  والبيعة  اهلل 
الحميد وقفة النادم المنبعث إلى حياة الروح بعد الموت، وإلى خصب الحياة بعد الجدب، 

وإلى عزة اإلسالم والطاعة بعد ذل الكفر والمعصية!«(1). 

وتسمو الدعوة بمآلها والقصد منها، وهو ما يبسط التصور المنهاجي لدعوة المؤمنات فيه 
صفحات مجيدة ومكتوبات فريدة، نقطف منها قطفا جاء فيه: »وهناك يف بيوت المسلمات، 
ها  ويف كل َصْقع َنَبَذْتُهنَّ فيه حاجة الكسب وحركة المجتمع، ثغرة من ثغور المسلمين ال َيُسدُّ
الفروع  ُيَقلِّْمَن  الجذور،  ْرَن  ُيَطهِّ البديهيات،  حَن  ُيَصحِّ األساسيات،  ُيَعلِّْمَن  المؤمنات.  إال 
يعلمن  كما  االجتماعية  الحياة  يف  والكياسة  النظافة  ومتابعة.ُيعلمن  وتؤدة  بصرب  الخبيثة، 
الزوج  الطفل ومعاشرة  وتربية  المنزلي  االقتصاد  مبادئ  َن  ُيلقِّ والعقيدة.  والصالة  الوضوء 

والبِر باألقارب وخصال اإليمان. يحاربن األمية الدينية محاربتهن األمية األبجدية«(2).

5- جهاد املؤمنات، وتعبئة األمة

يسمو المنهاج النبوي بمن ارتضاه سلوكا من التوبة االنقالبية وتوطين النفس على اقتحام 
العقبة إلى أعلى مراتب التدين وهي الجهاد إلقامة شرع اهلل يف نفسه ومحيطه، متخليا عن 

رذائه وأهوائه ومتحليا يف الطريق بالعلم والعمل والسمت الحسن والتؤدة ...

ولهذا يتساءل التصور المنهاجي عن مكانة المراة المسلمة يف مسيرة الجهاد، وهي لبنة 
اهلل:  المجدد رحمه  اإلمام  يقول  بوجود صويحباهتا،   إال  تسد  وثلمة ال  الطريق  أساس يف 
والوكيالت.  الوكالء  ظهرانينا  بين  يردده  الغالب  نداء  هذا  دين.  كل  قبل  الييكية  »عصرنة 
ويدعو اهلل ربنا إلى اقتحام العقبة، ويرسم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص المنهاج الواعد بالرشد لألمة والفالح 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 352/1.
(2)  ياسين عبد السالم، العدل، ص 284.
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للمتقين.  فما مكانة أخت اإليمان من القوة االقتحامية، ما حظها من الجهاد؟ ما نصيبها من 
حمل العبء الثقيل؟«(1) .

األمة  تاريخ  وصناعة  العالية،  الدرجة  نيل  ضرورة  تدعوه  والتحريض  التحفيز  وهذا 
األرض  إلى  وتثاقل  أعرض  ومن  المسلمة،  المرأة  مستقبل  عن  ينفك  ال  الذي  ومستقبلها 

وقعد مع القاعدين فاتته درجات ال تنال إال بالجهاد.
جاء يف فقرة المنهاج النبوي ونحلة الغالب المثبطة للهمم الداعية إلى القعود: »لو أصبح 
المسلمون فردا فردا على أتقى قلب واحد منهم، ولو اجتهدوا يف األعمال الصالحة الفردية 
ما اجتهدوا، ثم لم يؤلفوا قوة اقتحامية جماعية تكون المرأة فيها فعالة لفاهتم فردا فردا درجة 
الجهاد، ثم لفات األمة ما فاهتم، ولرتَدَّت األمة برتديهم عن الدرجة العالية، ولتبدد حاضرها 

وضاع مستقبلها بتبدد إرادهتم وتشتتها«(2).  
قاصر  يقصرها  ال  حتى  بابا  عشر  أحد  النبوي  المنهاج  فصلها  متعددة  أبواب  والجهاد 
بالمعروف  التعليم، جهاد األمر  المال، جهاد  النفس، جهاد  يف الجهاد بالسيف هي: جهاد 
السياسي، جهاد  الجهاد  والبناء،  التعبئة  والحجة، جهاد  الكلمة  المنكر، جهاد  والنهي عن 
التنفيذ، جهاد الكفر، جهاد النموذج الناجح، جهاد التوحيد، وكلها تحتاج إلى صرب ومصابرة 
وطول نفس وسمو مقصد، يقول اإلمام المجدد: »اإلسالم سالم، اإلسالم رحمة، اإلسالم 
دعوة. ما اإلسالم قهر ودماء. لكن اإلسالم بدون شوكة ُتعّزه، بدون جهاد هو الشوكة، يبقى 

جسما ُيداس باألرجل.
تستعرض المؤمنات وجوه نساء شاركن يف الجهاد أشد ما يكون الجهاد. جهاُد القتال 
صربُ ساعة وصرب أيام. أما جهاد بناء أمة، وتنشئة أجيال، وتعبئة حاملي الرسالة ابتداء من 
الباعث  لكن  وأعمار.  ُعْمر  صرب  فهو  والمؤمنات،  المؤمنين  يد  على  اهلل  يحييه  رميم  غثاء 

والرتبية ومصدر القوة ال يختلف«(3).
وال يتأتى التغيير الشامل يف قضية المرأة المسلمة من المنظور المنهاجي إال بمشاركتها يف 
الجهاد بأنواعه وتحمل الصعاب يف ذلك واالنضمام إلى الطليعة المجاهدة لتنزيل مشروع 

الخالص الجماعي لألمة.

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 24/1.
(2)  نفسه، 20/1.

(3)  نفسه، 296/2.
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يقول اإلمام المجدد: »مشاركة المؤمنات يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركٌن 
أساسي من أركان الدين. وُحْرمُتها يف المجتمع المسلم حرمة عظيمة، تكون إذايُتها، ومنُعها 
من الحماية المادية والمعنوية، وخدُش كرامتها، موجباٍت للعنة اهلل، والعياذ باهلل. وقد قَرَن 
العالي:مقام األلوهية والنبوة. وذلك  المقام  المؤمنات وواَزاها بحرمة  اهلل عز وجل حرمة 
َعَذابًا  َلُهْم  َوَأَعدَّ  َواْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ فِي  اهللُ  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  اهللَ  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ  تعالى:  قوله 
بِينًا﴾  ِهينًا َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيرِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبُهَتانًا َوإِْثمًا مُّ مُّ

]األحزاب:57 و58[«(1). 

فيه  الوسع  استفراغ  على  نفسها  ويوطن  المؤمنة  نفس  على  الجهاد  جهد  يسهل  ومما 
اآلخر  إلى  خيرها  تبليغ  على  الرسالة  أمة  يحمل  الذي  المبدأ  على  والثبات  فيه  الصدق 
بغض النظر عن مظلوميته، وهو األفق التنزيلي التنظيمي الذي يجعل المرأة المسلمة طالبة 
التغييير تسمو فوق جراحها وآالمها، ألهنا ما عادت تلتفت إليها إيثارا وطلبا لصالح غيرها 

وبنات جنسها. 

يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل: »السؤال الحر ابتداًء، السامي أهدافًا وغاية، يصفني أنا 
أمَة اهلل بأنني أنا وُأمتي َحَمَلُة رسالة إلى الناس كافة، نتعبأ لذلك المرمى البعيد، وُنشرف على 
ذلك الجهاد الطويل النَفس البعيِد الَمدى، ال من زاوية مقهورية األمة وتسلط الغرب وغزو 
فِْعٍل.  الصرب، لكن من ِوجهة نظر َمن هم قَدٌر من قدر اهلل. من وجهة نظر إيجابية ال ردَّ 

هجوما بكلمة اهلل ال مجرد دفاع عن ُهَوّية(2).

المنهاجي يف قضية  المشروع  تنظيم وتنزيل  بإيجاز بعض مالمح وضوابط  كانت هذه 
التنظيم،  وسداد  التنزيل  حكمة  على  تدل  وكلها  المسلمة،  المرأة  عند  الشامل  التغيير 
حيث ربط تغيير الواقع بتغيير النفس يف بيئة صالحة تشد إصر مريد الحق وتقوي عضده، 
التنزيل   أسس  مراعاهتا  لعدم  صدقها  رغم  فشلت  التغيير  مشاريع  من  الكثير  أن  ومعلوم 

وأدبيات التنظيم.

(1)   ياسين عبد السالم، العدل، ص 265.
(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات /294.
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خاتمة

من خالل سرب الرؤية التجديدية التي تتبناها النظرية التغييرية المنهاجية يف قضية المرأة 
المسلمة نخلص إلى نتائج مفصلية وخالصات كربى من أهمها:

المسلمة على أسس ثالثة؛ أساس  المرأة  التجديدية يف قضية  المنهاجية  الرؤية  - تقوم 
فكري تصبو المسلمة خاصة من خالله إلى امتالك أدوات الفهم والتحليل الصحيح قصد 
بلوغ الكمال العلمي يف القضية، وأساس تربوي يوطن النفس على اقتحام العقبة ويلج هبا 
معمعان الجهاد وطلب استقامة النفس األمارة بالسوء ويتدرج هبا من حال إلى حال بقصد 
التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل يف تغيير فردي وجماعي وأساس تنظيمي تنزيلي تتبع 

فيه األقوال باألفعال وتدرك من خالله حكمة التنزيل وسداد التوقيع. 

العسف  بين  المسلمة  المرأة  لدى  الشامل  التغيير  قضية  يف  المنهاجي  التصور  يربط   -
التي كابدته طوال القرون التي تلت فرتة النبوة والخالفة الراشدة وما حل باألمة من طوام 
قصمت ظهرها، وأبرزها االنكسار التاريخي الذي تحولت معه الخالفة إلى ملك عضوض 
ثم جربي، واالحتالل الذي حمل إلى ديارنا الخراب على كل المستويات، ثم االنحباس 
زماهنا  يف  مرجوحة  اجتهادات  تبني  بعد  واألمة  المرأة  أنفاس  على  جثم  الذي  الفقهي 
إلى  األمة  وبيع  اإلسالم  شوكة  اندثار  بعد  الحق  قول  عن  العلمية  الطليعة  عقب  ونكوص 

الغرب جملة وتفصيال.

- األساس الرتبوي حل ميز الطرح المنهاجي عن باقي المشاريع التغييرية اإلسالمية، 
وزاده تفردا الخط الواضح الذي رسمه اإلمام المجدد بمن أرادت من المؤمنات صادقة 
االنعتاق من ربقة نحلة الغالب وتوطين النفس على اقتحام العقبة يف سلك جماعة مومنة 
متحابة متآلفة ترتقي يف سلم الفضائل حتى يصبح الجهاد ديدهنا ونفسها الذي تسعى من 
خاللها  من  يصلح  التي  العدلية  والغاية  آجلها  صالح  وفيها  اإلحسانية  الغاية  إلى  خالله 
اهللَ  ﴿إِنَّ  قوله:  يف  وعال  جل  ربنا  إليه  أشار  الذي  الجمع  وهو  والمجتمع،  المرأة  شأن 
َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمنَْكرِ  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر 

ُروَن﴾(1).   ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ

(1)  النحل: 90.
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- ال يحب المنهاج النبوي أن يصنف يف خانة التوعيات الثقافية ويستحيل ذلك يف حقه، 
وله يف تنزيل وتطبيق ما نظر له صوالت وجوالت وبصمات على أرض الواقع ال ينكرها إال 
مكابد معاند، ويميزه فوق ذلك ما يضخه يف واقع التنزيل من رؤى تسهم يف بناء الجماعة 
الراشدة والطليعة المجاهدة التي تحمل مشروع التغيير حين تضعف البواعث وتفرت الهمم 

وتكل السواعد وتجمد التصورات.  

وتتضح جليا النظرة الشمولية التي يقوم عليها التصور المنهاجي للتغيير يف قضية المرأة 
المسلمة، وهي الهبة الربانية التي تمكن من التعرف على مكامن الضعف ومداخل التغيير، 
الذي يكاد يجمع كل من كابد سيرورته وتحرق ألجله من مدخل إسالمي أنه ال يصلح آخر 

هذه المة إال بما صلح به أولها.

والحمد هلل رب العالمين.       
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مقدمة

الريب أن نظرية التغيير يف المنهاج النبوي عند اإلمام رحمه اهلل تعالى اتسمت بالشمول، 
به،  الخاصة  األهمية  وأْولته  إال  التغيير  عملية  يف  األساسية  الجوانب  من  جانبا  ترتك  ولم 
المختلفة والمتشعبة، واصفا  النظرية رحمه اهلل تعالى أدواء األمة  مشخصا من خالل هذه 
بعد ذلك العالج األنسب، محيطا كل ذلك بقواعد ذهبية عامة مقتبسة من القرآن الكريم، 
والسنة النبوية العطرة، حيث نجد على رأس هذه القواعد الذهبية، قاعديت الرحمة والتدرج. 
إن األسرة المسلمة بما هي أب، وأم، وأبناء، تعترب من أهم ركائز التغيير يف نظرية المنهاج 
المسلم  البيت  من  يبدأ  التغيير  منطلق  أن  يؤكد  تعالى  اهلل  رحمه  فهو  اإلمام،  عند  النبوي 
المحّصن من األهواء، الحافظ للفطرة من االنحراف، المتطلع إلى ما عند اهلل عزوجل. فإن 
كانت األسرة تتكّون يف مجملها من أب وأم وأبناء، فقد أسند رحمه اهلل تعالى لكل عضو -يف 
هذه الخلية الصغيرة- المهمات المنوطة به، ليقوم بواجبه يف عملية التغيير. على أنه رحمه 
الفطرة، وتعهد النشء  العنصر األهم يف حفظ  اهلل تعالى قد خّص األم بكبير اهتمام، ألهنا 
بحسن الرتبية، وأجمل الخالل، قبل األب وغيره. واعترب رحمه اهلل تعالى أن أهم عنصرين 
يف التغيير هما إصالح الحكم وإصالح األسرة، حيث أشار إلى أن السبب يف سقوط األمم 

واندثارها عرب التاريخ هما الظلم وفساد الحكم، وانحراف األسرة وانطماس الفطرة. 

فماهي تجليات نظرية التغيير يف المنهاج النبوي؟

وكيف شّخص اإلمام رحمه اهلل تعالى واقع األسرة المسلمة؟

ولماذا اعترب حفظ الفطرة وصوهنا من االنحراف، من أهم مقومات صالح األسر؟

وماهي األبعاد الثالثية الكربى إلصالح األسرة وحفظ الفطرة يف نظرية التغيير يف المنهاج 
النبوي؟

يف  التغيير  نظرية  خالل  من  التغيير  عملية  يف  تسهم  أن  المسلمة  لألسرة  يمكن  وكيف 
المنهاج النبوي؟

كل هذه األسئلة وغيرها ستكون بإذن اهلل تعالى محور هذا البحث.
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تحديد مشكلة البحث:

يسعى هذا البحث للكشف عن أهمية إصالح األسرة المسلمة، وحفظ الفطرة يف نظرية 
التغيير يف المنهاج النبوي، ذلك أن اإلمام رحمه اهلل تعالى، اعترب أنه من البيت المسلم ينطلق 
التغيير، ومن األسرة الصالحة تنطلق القومة. وأن كل شر وفساد أصاب األمم فمرجعه إلى 
أمرين أساسين هما فساد الحكم، وانحراف األسرة وانطماس الفطرة. فكان هّمه يف أغلب 
مكتوباته، إن لم نقل جلها، إصالح هذين العنصرين األساسين. إذن فمشكلة البحث تتحدد 

يف بيان أهمية إصالح األسرة وحفظ الفطرة يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

1- الكشف عن تجليات التغيير يف نظرية المنهاج النبوي بأبعادها الشمولية، وحيثياهتا 
المختلفة.

2- الكشف عن واقع األسرة المسلمة، كما شخصها اإلمام رحمه اهلل تعالى يف مكتوباته.

3- الكشف عن أهمية إصالح األسرة، وحفظ الفطرة يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي.

أهمية البحث:

نظرية  الفطرة يف  األسرة، وحفظ  الكشف عن قضيتي إصالح  البحث يف  أهمية  تتجلى 
التغيير يف المنهاج النبوي، إضافة إلى ذلك، فهو يربز قيمة التحليل العميق الذي هنجه اإلمام 
اثنين  عنصرين  الفطرة  وحفظ  األسرة  إصالح  أن  اعترب  لما  القضيتين،  هاتين  معالجة  يف 

أساسين يف التغيير.

الكلمات املفتاحية:

إصالح األسرة المسلمة – حفظ الفطرة - نظرية التغيير يف المنهاج النبوي.

املنهج العلمي:

سيعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي، كما سيعمد إلى االشتغال 
بنائها،  الواردة يف مكتوبات اإلمام وإعادة  التفكيكي ساعيا إلى تفكيك النصوص  بالمنهج 
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الفطرة يف  األسرة وحفظ  لقضيتي إصالح  الكربى  المعالم  القارئ الستيعاب  تيسيرا على 
نظرية التغيير يف المنهاج النبوي.

فرضيات البحث:

من فرضيات هذا البحث:

1- أن اإلمام رحمه اهلل تعالى، كان حريصا على أن يستوعب القارئ نظريته يف التغيير، 
حتى يكون فاعال يف هذا المشروع التغييري الكبير.

من  اعرتاها  وما  المسلمة،  األسرة  واقع  بدقة  شّخص  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  أن   -2
انحراف، خصوصا قضية انطماس الفطرة.

3- أن اإلمام رحمه اهلل تعالى بسط -بصورة عملية- الحلول الناجعة إلصالح األسرة 
وحفظ الفطرة، ومن ثم إصالح المجتمع يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي. 

خطة البحث

المبحث األول: تجليات نظرية التغيير يف المنهاج النبوي عند اإلمام رحمه اهلل تعالى.

اهلل  رحمه  اإلمام  مكتوبات  خالل  من  المسلمة  األسرة  واقع  تشخيص  الثاين:  البحث 
تعالى.

يف  التغيير  نظرية  يف  الفطرة  وحفظ  المسلمة،  األسرة  إصالح  أهمية  الثالث:  المبحث 
المنهاج النبوي عند اإلمام رحمه اهلل تعالى.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 294

املبحث األول: تجليات نظرية التغيير  في املنهاج النبوي عند اإلمام

بناء  التغيير  يف  نظريته  تأسيس  على  تعالى  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  عمل 
على عدد من الضوابط الكربى، حتى تكون مكتملة األركان، بعيدة األفق، تتميز بالشمول 

والنفس الطويل. ويمكن إجمال هذه الضوابط يف العناصر اآلتية:

1- التخطيط املحكم ضرورة لنجاح عملية التغيير

يؤكد اإلمام رحمه اهلل تعالى أنه البد لكل تغيير عميق راشد من خطة محكمة قابلة للتنفيذ 
حتى ال تنقلب هذه الخطط إلى فوضى، وإلى جعجعة بدون طْحن. ويف هذا داللة عظيمة 
يتطّلع  حيث  النبوي،  المنهاج  يف  التغيير  لنظرية  الكربى  بالمعالم  العميق  اإلمام  فقه  على 
رحمه اهلل تعالى أن تكون خطوات هذا التغيير ثابتة، ومراحله يفتل بعضها يف بعض، ونتائجه 
محكمة، ومن ثم فهو يرى أن كل »فقه بال إرادة خيال وحلم. وإرادة بال فقه يضم يف نظرة 
واحدة العلم بما أوجب اهلل وبما سن رسول اهلل إلى العلم بما خلق اهلل يف الكون وما ابتلى 
به الناس بعضهم ببعض توشك أن تؤول إلى تخبط عنيف: موجة عارمة ثم تنكسر. انتفاضة 
غاضبة هتدم لكن ال تبني. جعجعة وال طِْحن.«(1) فاإلمام رحمه اهلل كان يؤمن إيمانا جازما 
أن أي عمل، -وإن كان هدفه نبيال- إن خال من خطة محكمة، وأهداف واضحة، ومراحل 
دقيقة، وإسناد لكل عضو يف الحركة التغييرية المهام التي تناسب قدراته، فإن ذلك لن يؤدي 
إاّل إلى تكتل غير ذي فائدة مرجوة، وال وزن له يف عملية التغيير، حيث إن »العمل الميداين 
إن لم يدخل يف خطة محكمة لها وجهة مدروسة، وغاية معروفة، وأهداف مرحلية، وقسمة 
للمهام بين فئات جند اهلل، لن يؤدي لتأليف قوة التغيير المرجوة وإن انتهى إلى تكوين تكتل 

ذي حجم«(2).

بشكل  اإلمام  إليها  نّبه  قضية  دقيقة،  مدروسة  محكمة  خطة  وفق  التنفيذ  على  فالقدرة 
يعيشون يف عالم من األحالم،  التغييرية  الحركة  الفاعلين يف  اهلل  كبير، حتى ال يصبح جند 
والشوق إلى الماضي التليد الذي ينتظرون نزوله بين عشية وضحاها دون جهد جهيد. فالبد 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1996، 67/1.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ص235.
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من بناء القدرة على التنفيذ ليكون جند اهلل »قوة إرادية تغير بالفعل، وتفعل بوازعي القرآن 
والسلطان.«(1) إال أن هذ التخطيط قد يعرتيه النقص والخلل، إن لم يكن قبله تعلق شديد 
بجناب القوي العزيز، ليبارك الخطى، وليتحّصن جند اهلل من األهواء، ألنه على نموذجية 
ُيقيم ديَن اهلل يف  فإنه ال  سلوك جند اهلل »وتفانيهم يف نصرة دين اهلل، يتوقف نجاح الخطة. 

األرض إال مؤمنون جسمهم وجهدهم هنا وطموح روحهم يف اآلخرة«(2).

2- أهمية توضيح الهدف من التغيير في نظرية املنهاج النبوي

ذلك  دون  ألن  وجليله،  األمر  دقيق  يف  الدقة  على  حريصا  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  كان 
الراشد. بل قد جعل رحمه اهلل  العمل  السقيم، ومن ثم غياب  الفهم، والتأويل  التخبط يف 
توضيح الهدف من التغيير من أسباب النصر حتى يطمئن الناس، ويقبلوا على العمل الجاد 
دون تردد أو شك أو ريبة. لكن أي تغيير؟ وماهي أهدافه؟ وماهي مراحله؟ وماهي أبعاده 
الكربى؟ كل تلك الخطوات حرص اإلمام أن تكون واضحة جلية يف نظريته التغييرية. لذلك 
فالمطلوب من جند اهلل أن يوضحوا للناس أبعاد التغيير اإلسالمي، »وإنما يكون جندا منتصرا 

جند له قيادة تعرف السير وبواعثه، والطريق ومداها وهدفها، ومراحلها وأخطارها«(3).

3- بين التغيير السطحي والتغيير العميق

يميز اإلمام رحمه اهلل تعالى بين تغييرين، تغيير عميق، وتغيير سطحي. ويرى أن التغيير 
العميق هو المطلب األسمى. فإذا كانت دولة القرآن تسعى للتغيير »وتعتربه واجبا من آكد 
واجباهتا. لكن الدعوة إلى اهلل، وإنقاذ اإلنسان من ظالم الكفر، وقتامة النفاق، وقذارة معصية 
األسَمى،  الهدُف  هي  اآلخرة،  وعذاب  الدنيا  بؤس  إلى  المؤدية  عنه،  الغفلة  وغبش  اهلل، 
التغيير  بين  الفرق  تعالى  اهلل  رحمه  يوضح  كما  الطموح«(4).  ومحطُّ  الحركة،  ومحوُر 
عند  فقط  يقف  الذي  السطحي  التغيير  وبين  العميق،  التغيير  وهو  النموذجي،  اإلسالمي 
الحاجيات المادية لإلنسان، حيث »يستجيب تغيير المجتمع الفرداين بدرجة كبيرة للمطالب 
المادية للفرد، بينما يجب على التغيير اإلسالمي النموذجي أن يقاوم باستمرار االنحرافات 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2000، ص145-144.
(2)  نفسه، ص145.

(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ص99.
(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، لبنان، ط1، 2009، ص87.
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يرى  -كما  الخالدة  القرآن  فرسالة  للمسلم«(1).  الروحي  التوقان  ُيلبي  وأن  األنانية  المادية 
الطموحات  اإلنسان من  يرفع  الذي  العميق  الجذري  التغيير  تعالى- هي  اهلل  اإلمام رحمه 
األرضية- وإن كانت واجبة والزمة لكل تغيير- إلى أسمى من ذلك، إذ القومة اإلسالمية 
ليست »ثورة قطرية إقليمية تنتهي مهمُتها عند تغيير ُبنى المجتمع، وتنشيط اقتصاده، وتطوير 
وسائله، بل هي رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، وُيْقبِل على نفسه 

ُيَغيُِّر ما هبا لُتْقبَِل على رهبا«(2).

هذا المفهوم العميق للتغيير نجده أيضا عند مالك بن نبي رحمه اهلل تعالى إذ عّد رحمه 
للنهوض، فهو  الحقيقي والبناء على أساسه وتفعيله، أساسًا  التمسك باإلسالم  تعالى  اهلل 
يرى رحمه اهلل تعالى أن »عملية إعادة التنظيم والتوجيه ينبغي أن تكون المهمة األولى يف 
خطة النهضة اإلسالمية، ألن تحقيقها هو الذي يوجد الشرط األول لتحويل الجهود يف نطاق 
هذه النهضة إلى جهود فّعالة، وقد تم هذا العمل يف المجتمع اإلسالمي األول بفضل رعاية 
س، وتعلَّم على يد فقهاء يف الشريعة، ولكن على أهنا  الفكرة القرآنية، ال على أهنا مفاهيم تدرَّ
''حقيقة'' عاملة مؤثرة، تجمع يف نظامها مباشرة كل ما يقوم به الفرد من أعمال وإشارات«(3).

أ- ثالث خصال

التغيير مكتملة الجوانب،  كان اإلمام رحمه اهلل تعالى حريصا على أن تكون نظريته يف 
صحيحة األركان، حتى التشوهبا شائبة، كما حرص رحمه اهلل تعالى على أن تكون مزايلة 
للحركات التغييرية المادية يف أفكارها، ويف تحركها. األمر الذي جعل هذه األخيرة ضيقة 
األفق، حيث توقفت عند أولى خطواهتا. ومن ثم يشرتط اإلمام ثالث خصال أساسية »قابلية 
التلقي، وتحمل المسؤولية، والثقة يف القيادة. دوَن هذا خْرُط الَقتاِد، لكن بغـير هذا يكون 
الحديث عن التغيير ضربا من الثرثرة وَصفيرًا وهَذرا«(4). وهي ثالثية ذات أهمية كربى يف 
عملية التغيير، فال استجابة دون قابلية التلقي، والحركة دون تحمل المسؤولية، والطمأنينة 

مثّبتة دون الثقة يف القيادة.

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ط1، 2000، ص246.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص88.

(3)  بن نبي، مالك، ميالد مجتمع، شبكة العالقات االجتماعية، ترجمة عبد الصبور شاهين، طرابلس: دار 
اإلنشاء، 1974 ص101.

(4)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، مطبوعات األفق، المغرب، ط1، 1995، ص205.
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ب- حكمة التدرج

الذي نزل منجما، وقراءته يف سيرة  تدبر اإلمام رحمه اهلل تعالى يف كتاب اهلل تعالى  إن 
المصطفى عليه الصالة والسالم، جعاله يهتدي إلى هذه السنة المباركة، سنة التدرج التي 
هي من أهم مقومات نظرية التغيير يف المنهاج النبوي، حيث حرص اإلمام على أن تكون 
إذ  النبوي،  المنهاج  التغيير يف  العظيمة حاضرة يف كل حركة من حركات نظرية  السنة  هذه 
الصادقين،  يلهمها  أن  فضله  من  نرجو  الجاهليون  الثوار  يعرفها  ال  »وتؤدة  حكمة  اعتربها 

وسنة نبوية ما يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ عظيم«(1).

ج- البد من ثمن لكل تغيير

كثير ممن يسعى إلى التغيير يزين للناس المستقبل الناعم القريب بوعود خالبة، وكأن 
التغيير ضربة الزب، ال مجال فيه للتعرض للمحن والشدائد. إذ البد لكل تغيير من صرب 
عريض من لدن جميع أفراد األمة، وهذا ما أكده اإلمام رحمه اهلل تعالى غير مرة يف مكتوباته، 
السماء،  أعالي  من  الناس  على  تّساقط  هدية  أو  السماء،  من  ينزل  طبقا  ليست  القومة  بأن 
فيسعدون وينعمون، بل هو جهاد وصرب ومصابرة ومكابدة، فـ»لن يأيت الرخاء بدون ثمن، 
كما أن القومة نفسها لن تربز من عالم اآلمال لعالم األحداث بدون ثمن.....وإهنا لمعركة 

شديدة نحو الرخاء البد لألمة جميعا من خوضها«(2).

اهلل  رحمه  اإلمام  عند  النبوي  المنهاج  يف  التغيير  لنظرية  الكربى  التجليات  كانت  تلك 
إذ تستمد أصولها من كتاب اهلل تعالى وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أوال، وثانيا مما يلهمه  تعالى، 
الطويل،  تاريخها  البشرية يف  الحكمة  االستفادة من  ثم  لهما،  موفق  راشد  فهم  الكريم من 
الضيقة  الخالبة؛ ونظرته  للتغيير؛ يف حماسته؛ وعجلته؛ ووعوده  المادي  للفهم  مزايلة  مع 

وصبغته المادية؛ وعنفه الشديد.

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، ص204.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل ص637. 
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املبحث الثاني: تشخيص واقع األسرة املسلمة

من خالل مكتوبات اإلمام رحمه هللا رحمه هللا تعالى.

املطلب األول: انطماس الفطرة

أ- معنى الفطرة وانطماسها

رّكز اإلمام رحمه اهلل تعالى يف تشخيص واقع األسرة المسلمة، وما اعرتاها من تدهور 
التوحيد والخير،  الفطرة. ألن اهلل عز وجل خلق اإلنسان على فطرة  على مفهوم انطماس 
وحين تتدخل يد البشر فإما أن تحافظ على هذه الفطرة؛ وتنّورها بنور الوحي أو تطمسها 
وذلك بإهمالها؛ وتركها عرضة لآلفات. لذلك عّد اإلمام رحمه اهلل تعالى انطماس الفطرة 
أمرا خطيرا أصاب النشء المسلم، فانحرف وضل سواء السبيل. وقبل الحديث عن تجليات 
انطماس الفطرة، البأس من أن نعّرف ما المقصود هبا، ف » الفطرة كلمة قرآنية تدل على 
القبلية  األولية  والطبيعة  الباطنية  األنا  هذه  الفطرة،  هذه  البشري.  للكائن  النفسية  األرضية 
الكامنة يف أعماق كل واحد منا، هي موطن اإليمان والثقة باهلل. لكن إذا ما شوهها المحيط 

العائلي والبيئة الثقافية فلن تستعيد عافيتها إال بالمبادرة الحانية لعمار المسجد«(1).

إن حفظ الفطرة من أهم مقومات سالمة األمم، وكل تشويه لها هو نذير سقوط هذه األمة 
المسلمة،  المسلم، والطفولة  النشء  يعني حفظ  الفطرة  أو تلك مهما كانت قوهتا. وحفظ 
ألهنا »هي الرهان الحقيقي للمستقبل، فسنكون ملزمين بتخصيصها باالهتمام وتركيز العناية 
هبا حتى نقي الفطرة الطرية لفح الرياح العقيمة«(2) ويحيلنا اإلمام رحمه اهلل تعالى يف هذا 
المقام على حديث رسول اهلل عليه الصالة والسالم، الذي يخربنا فيه أن: »ما من مولود إال 

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«(3).

ثم يربز رحمه اهلل خطورة إهمال الفطرة وعدم حفظها، ألن هذه العقول الصغيرة »إذا ما 
صادفت... تعليما مشوها، وانخالعا عن الفطرة، تم العبث بعقولها، وأطفؤوا نور اإليمان 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة ص203.
(2)  نفسه، ص203.

(3)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث 1267.
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من قلوهبم فهي طفولة قد انغرز يف أرض فطرهتا نشيد »فريُروجاُكو« )أي الراهب جاكو( ال 
سَور القرآن«(1).

ويف هذا الصدد يشّدد اإلمام على حفظ أمرين اثنين خطيرين يف حياة األمم، الفطرة من 
االنطماس، والحكم من الخبث، ألن كل فساد يف حياة األمم ينبت من خالل هذين العنصرين 
الهامين يف حياة كل أمة فـ »هما مقتالن يف هذه األمة، ويف كل أمة: الفطرة إن فسدت والحكم 
إن خبث. وما قامت إمرباطورية الرومان وحضارة أوربا الحالية إال على استقرار وقوة يف 
األسرة التي تحفظ القيم وتورثها تقاليد رجولية، وعلى استقرار يف الحكم ونظام. واهنارت 
روما لما أترفت األسرة ثم تال ذلك اهنيار نظام الحكم وسقوط اإلمرباطورية. وحضارة أوربا 
اآلن يف طريقها لالضمحالل، على ُمكٍث فال يغررك تقلبهم يف البالد. عالمات االضمحالل 

فساد األسرة مورثة القيم«(2).

ب- السبب الرئيس النطماس الفطرة

الفطرة له عدة أسباب كما أشار  انطماس  الفطرة؟ إن  انطماس  الذي تسبب يف  لكن ما 
إلى ذلك اإلمام رحمه اهلل تعالى؛ إال أنه خّصص وشّخص السبب الرئيس واألول الذي منه 
أصيبت هذه الفطرة حيث إن »أمهات الغثاء الاليت ضيَّْعَن على َمَدى أجياٍل الَجديلة المْعنويَّة 
من ضفيرة الفطرة يعتنين بدقة بما يرَضُع الطفل ويلَبس وُيطبَُّب. لكنهن عن نشأته اإليمانية 
ُل وُينعم وُيصان، والروح تربيتها سائبة ناكبة  وَرضاِعه الفطري يف غياب ُمذهل. الجسُم ُيدلَّ
بَقتاِم  وبناهتا  أبنائها  طفولة  وظللت  األم  ّتّقمصت  بِدهريَّة  الرديئة  الحالة  هذه  تنطق  غائبة. 
أمام  والالمباالة  والتجاهل  الِحياد  وضباِب  اهلل،  أنزل  بما  الجهل  وظالم  اهلل،  عن  الغفلة 

السؤال الفطري المصيري األخروي. ال تخرب األم وال يأَبه الوليُد«(3).

فمن صفات أمهات الغثاء االنشغال الحصري بما يطبب الطفل، ويزينه ظاهريا، ال بما 
يحفظ فطرته من الضياع. حيث إهنن أي -أمهات الغثاء- لم يحرصن على نفث نور الوحي 
يف قلوب أبنائهن، بل شغلن عنهم بزينة الحياة الدنيا، وتركنهم يف ظالم الغفلة عن اهلل. إذ 
أْولين عناية كربى للمظاهر الخارجية ونسين إصالح بواطن النشء، فضاعت األم، وضاع 

الوليد وفسد المجتمع.

(1)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، مطبوعات األفق، المغرب، ط1، 1996 ص216.
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ط1، 2005، ص274 .

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص204. 
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املطلب الثاني: ضياع األسرة املسلمة

أ- فساد اإلعالم وضياع األسرة المسلمة

ال ريب أن هناك أسبابا عدة أدت إلى ضياع األسرة المسلمة وتشتتها، وانطماس معالم 
الحب  معينها  من  يتشربون  للناشئة  األول  المالذ  هي  األسرة  كانت  أن  بعد  فيها،  الخير 
والحنان واألخالق الطيبة. ومن أهم العوامل التي أدت إلى ضياع األسرة المسلمة، -وهو 
عامل أشار إليها اإلمام بإلحاح لخطورته- اإلعالم الفاسد الذي هز أركان األسر، وأشاع 
وأفالم  اإلعالم،  وشيطنة  ''الفن''،  وشيطنة  الجن،  »شيطنة  فـ  النفوس  وأمراض  الفاحشة 
اْلَهَوس، واإلباحية باسم الحرية، وتربج النساء، وانحالل األسرة، وذهاب الحياء، وغياب 
سلطة األبوين، وهما يهودان أو ينصران، أو يشركان أو يمجسان. كل ذلك يتحـامل على 
إفساد محضن الخير. سرقت من األبوين ذرياهتم الشوارع، وسرقهم التلفزيون، واغتالهم 

كل شيطان مريد«(1).

الهوس  هذا  بسبب  والتوجيه-  الرتبية  يف  الرئيس  واجبهما  عن  الوالدين  انشغال  إن 
اإلعالمي الذي ألهى الكبار والصغار- تسبب يف ضياع إصالح النشء حيث »خطفت الثقافة 
المرئية المسموعة المهرجة الخليعة المتلصصة من األم أبناءها وبناهتا. بل خطفتها نفسها 
وأخذت أفراد األسرة رهائن يف انتظار ملهوف للحلقة التالية.... تجلس األسرة لمشاهدة ما 
َأته العادة واستألفه التكرار فأصبح أمرا  كان منكرا يخدش الحياء ويجرح المروءة بعد أن وطَّ
عاديا. انتهك برُقع الحياء وأصبح ما كانت تنِفر منه الفطرة ويمجه الذوق ويضج منه الدين 

أمرا أليفا مألوفا«(2).

لكن هل اللهو اإلعالمي -كما سّماه اإلمام رحمه اهلل تعالى- هو السبب الوحيد يف ضياع 
اإلمام  -أوردها  أخرى  عوامل  هناك  أن  الشك  أخرى؟  أسباب  هناك  أم  المسلمة  األسرة 
رحمه اهلل يف مكتوباته- كانت سببا يف فساد محضن الخير. إال أنه يشير بإلحاح إلى موطن 
الفساد الذي شغل األسرة، وطمس منها الفطرة، ونزع منها الحياء؛ وإذا ذهب الحياء ذهب 
النبي عليه الصالة والسالم. هذا مع أن اإلمام رحمه  قال  الخير كله كما  الحياء  إذ  الخير، 
نتج  المجتمع، حيث  أفراد  بين  العدل  انعدام  إلى سبب رئيس آخر هو  دائما  اهلل كان يشير 

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص274.
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 136/1.
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عن ذلك ظهور فئة المرتفين، وفئة الكادحين الذين شغلوا بتدبير المعاش، تاركين ذريتهم 
للشارع ليصوغهم بالطريقة التي يشاء، إذ أن »ترف المرتفين يفضحه كدح البائسين«(1). ثم 
إنه قطع حبل  بل  الحياء من حياة األسرة،  لم يكتف بطمس فطرة  اللهو اإلعالمي  إن هذا 
الحوار والتواصل بين أفراد البيت الواحد فإذا هم أشتات، وكل واحد منهم يغرد يف سربه 
الخاص، ما يجمعهم جامع، إذ انشغلت األم عن األبناء، وانتشى األب بعالم المسلسالت، 
عاهتا  ُمنَوَّ خرطوم  ْت  وَشكَّ تفكيكا،  فزادهتا  األسرة  َحَرم  يف  التلفزيونية  الربامج  و»َوَلَغْت 
فلم  الوقت  وقتلت  وآبائهم،  أمهاهتم  من  األطفال  وَسرَقت  أحشائها،  يف  النِجسة  المبتذلة 
يبق لواجب االتصال الحميم بين اآلباء واألبنـاء فرصة ليتصل حبل الفطرة. سبق التلفزيون 
إلى النفوس الطرية َفنَفَث فيها من سمومه قبل أن ُتتاح الفرصة للكلم الطيب ليصلح بْذُرها 

وَنماُؤها وثبات نبتها وإثمار فرعها«(2).

ب- ضياع خصوصية األسرة المسلمة

هي  بما  العالم،  يف  األسر  من  غيرها  عن  تميزها  التي  خصوصيتها  المسلمة  لألسرة  إن 
محضن للحب والحنان واالنجماع على اهلل، وتعهد للنشء بالتوجيه الرباين الذي يحافظ 
فكل  الصغار.  األطفال  نفوس  يف  المباركة  اهلل  آليات  وبث  ونورانيتها،  الفطرة  نقاوة  على 
باللهو،  األمهات  ُتشغل  حينما  خصوصا  الفطرة،  وانطمست  المسخ  فحل  اندثر،  قد  ذلك 
وُيهمل الصغار. ولعل من أهم أسباب ضياع خصوصيات األسرة المسلمة تقليدها األعمى 
للغرب. وقد حاول مالك بن نبي رحمه اهلل تشخيص عملية التقليد األعمى للغرب وأسباهبا، 
الخروج،  منها  نحاول  التي  األزمة  يف  وّرطتنا  التي  هي  الحياة  دوافع  »إن  بقوله:  ودواعيها 
العربية واإلسالمية على خطر  الشعوب  استيقظت  قرن حينما  أكثر من نصف  منذ  وّرطتنا 
نفسه دافعًا من  الوقت  الحياة ويف  الفجائية دافعًا من دوافع  يقظتنا  االستعمار، فقد كانت 
ألقى  تفكير  النار يف غرفته، ودون أي  استيقظ فجأة فوجد  مثلنا كنائم  الخطإ، فكان  دوافع 
بنفسه من نافذة الغرفة التي هي يف الدور الرابع أو الخامس لينجو من النار، فنحن قد ألقينا 
بأنفسنا من حيث ال ندري وال نريد يف هوة التقليد حتى ننجو من االستعمار، إننا لم نفكر 
لتقليد حضارة االستعمار حتى  يف الخالص تفكيرًا مقعدًا، وإنما دفعتنا دوافع ال شعورية 

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق، المغرب، ط1، 1994، ص122.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص534.
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نعصم أنفسنا منه«(1). وهذا ما أصاب األسرة المسلمة مما أدى إلى فقداهنا لخصوصياهتا، 
إذ أضحت شبيهة باألسر الغربية، وتخلت عن مسؤوليتها يف إصالح فطرة الناشئة، وفوضت 
مهمة السهر على تربية األطفال للخدم، يفعلون يف هذه الفطرة النقية مايشاؤون، ويحرفون 
كما يشاؤون »أعني أهنن يتولين تدمير األطفال«(2). فإذا كان هذا حال األسرة المسلمة من 
الضياع والتشتت، فكيف يمكن للمجتمع أن ينهض من سباته ؟ وكيف يبلغ قصده كل من 
انطمست  قد  الخير،  قومة  منها  تنطلق  التي  الخير  ومحاضن  ذلك،  له  وأّنى  التغيير؟  يروم 
منها الفطرة، وغادرها الحياء، وابتليت باللهو اإلعالمي الذي ألهى األم عن أبنائها، وشغل 
األب عن أبنائه، فإذا القلوب خالية من كل تعلق باهلل، وإذ الفساد واإلفساد قد وجد األبواب 
وَلَبن  الفطرة  َدّر  َتْرَضْع األجيال من األجيال  »لم  أو ممانعة حيث  قيد  مشرعة، فولج دون 
هداية الوحي وسداد العقل الخاشع هلل، المتفكر يف آيات اهلل، العارف بعظمة اهلل، وبالمعاد 
إلى اهلل. وهكذا تبقى األرضيَّة النفسية خاليًة قاعا َصْفصفًا من ِغراس اإليمان، حتى إذا جاءه 

نداُء الفلسفة الملحدة أنبتت أشواَك الشك وحنظَل الكفر وَعْلَقم اإللحاد«(3).

إن اإلمام رحمه اهلل، حينما ألمح إلى أهمية األم والطفل بما هما مركز العناية يف المجتمع، 
فإنه كان يؤكد أن أي حركة تروم التغيير دون العناية هبذين العنصرين األساسين يف عملية 
التغيير، فإنما أمرها إلى بوار. ألنه كان يدرك رحمه اهلل تعالى -وهو المربي الذي أفنى شبابه 
يف عالم الرتبية والتعليم- خطورة األمر وعظمه، لذلك جعل من لب نظريته يف التغيير العناية 
باألم والطفل يف المقام األول، ثم إصالح كل أفراد األسرة، ألهنا اللبنة األساس يف التغيير، 

وألن القومة تنطلق من البيت المؤمن النقي الفطرة.

جعل  دارها،  عقر  يف  األسر  ضربت  التي  األدواء  عّدد  لما  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  إن   
الرتبية  يف  وظيفتها  عن  المسلمة  األسرة  تخلي  بسبب  وذلك  الفطرة.  انطماس  مقدمتها  يف 

والتوجيه وحفظ الفطرة. 

لتكون  المسلمة  تعالى إلصالح األسرة  اهلل  اإلمام رحمه  اقرتحها  التي  الحلول  فماهي 
عنصرا أساسيا يف عملية التغيير؟ بل لتكون األس يف هذه الحركة الطيبة المباركة.

(1)  بن نبي، مالك، تأمالت، طرابلس، لبنان، ندوة مالك بن نبي، 1977، ص211.
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 237/2.

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص534.
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املبحث الثالث: أهمية إصالح األسرة املسلمة وحفظ الفطرة 

في نظرية التغيير في املنهاج النبوي عند اإلمام رحمه هللا تعالى

1. األبعاد الثالثية الكبرى إلصالح األسرة من أجل تغيير حال األمة

يطرح اإلمام رحمه جملة من األسئلة، لُيبّصر كل من يتصدى لهذه الحركة المباركة بما 
عمل  من  التغيير  هذا  يحتاجه  ما  وليبّين  الداء،  أصل  على  يده  وليضع  عقبات،  من  ينتظره 

دؤوب وبعد نظر ورحمة وحكمة وتدرج.

- فـ »كيف هنيئ النشء المؤمن الواعي بمأساة البشرية الشاردة عن رهبا؟

- كيف نقيم يف عقله وقلبه صارخا مناديا لإليمان يكون أقوى من ضجيج العالم التعليمي 
اإلعالمي وهوسه؟

- كيف نقطع حبال الموروث التقليدي الخامل من عادات وذهنيات وأنانيات ساكنة يف 
األجيال العتيقة، دون أن نقطع حبل الفطرة الواصل بين أجيال اإلسالم عرب تربية األب واألم 

والقريب والجار ومعلم الخير والمسجد؟

الجذاب  الجميل  البديل  ونعطي  الفاتن،  المفتون  التلفزيون  من  أيدينا  ننفض  -كيف 
المربي؟«(1).

أ- البعد األول: إصالح الفطرة وتربية النشء يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي

التغيير ألهنا  التغيير، بل أس  يعترب اإلمام أن إصالح األسرة المسلمة من أهم مقومات 
وحب  تعالى  اهلل  حب  يتشرب  ومنها  ويرتعرع،  النشء  فيها  يرتبى  الذي  األول  المحضن 
تقبله  رسول اهلل عليه الصالة والسالم، ومنها يكتسب كل خلق حميد، ويمج كل سوء ال 
الفطرة. حيث إن »سنوات المهد التي يمضيها الطفل يف األسرة تمثل سنوات األساس يف 
حياة الطفل، حيث توضع فيها أسس كثيرة من أنماط السلوك، وكثير من االتجاهات نحو 

اآلخرين ونحو الذات«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص124-123.
(2)  محمد جميل محمد، النمو من الطفولة إلى المراهقة، هتامة، جدة، ط3، 1983م، ص132.
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بين  رباه وترعرع  الذي  اإلنسان  أيضا من عمل  فإنه  اهلل،  الولد خلقا من خلق  فإذا كان 
يديه، وهذا ما نستفيده من حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي 
انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جارية،  هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات اإلنسان 
»أول  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  يقول  هذا  ويف  له«(1).  يدعو  صالح  ولد  أو  به،  ينتفع  علم  أو 
علم نستفيده من هذا الحديث الكريم هو أن الوَلَد من عمل اإلنسان. الوَلُد خْلُق اهلل وعمل 
الوحي  من  هدي  وعلى  الخير،  على  النشء  تربية  مسؤولية  عظم  تظهر  وهبذا  اإلنسان«(2) 
ونور من سنة المصطفى عليه الصالة والسالم، ألن تغيير األمة المسلمة، يخرج من البيوت 
المسلمة الصالحة المفلحة، التي صانت الفطرة وحفظتها من الضياع والزلل. فإذا ثبت يف 
أماَمنَا  توّجه  »فقد  تتّم يف رحاب األسرة  تربيته  اهلل سبحانه، وأن  الولد من خلق  أن  أذهاننا 
ِعَظُم مسؤولية اإلنسان عن ذريته: تصلح إن أصلحها، وَتْفُسُد إن أساء تنِشئتها. فيرتتب على 
هذا المنطِق المستنير بنور الوحي ونور التوجيه النبوي منهاج المسؤولية البشرية عن صالح 
األجيال وفسادها. ال يهدي للصالح إال اهلل، لكن الهداية اإللهية يقيض اهلل لها بشرا يهدون. 
والَغَواَيُة تضليل من شيطان جن أو شيطان إنس«(3). ومن هذا المنطلق يعترب اإلمام رحمه 
اهلل تعالى أن كل إصالح دون إصالح األسرة، أمره إلى بوار، خصوصا إذا علمنا أن تغيير 
حال األمة ليس ضربة الزب، بل هو عمل صناعة أجيال وإصالحها عرب الزمن منذ والدهتا 
إلى أن تكرب، وتدرج يف المجتمع، وتشارك يف صنعه وإصالحه. وهنا يتجلى لنا مرة أخرى 
عمق نظرية التغيير يف المنهاج النبوي التي من أهم سماهتا التدرج، والصرب، وعدم التسرع 
يف قطف الثمار ذلك أن » صنع تاريخ اإلسالم. مسألة أجيال، مسألة قوة أجيال، مسألة كفاءة 
أجيال، مسألة إيمان أجيال، مسألة تربية أجيال، مسألة تأصيل أجيال، مسألة توصيل أجيال 

لتستقي من ينابيع الوحي وتستنير بأنواره«(4).

التغيير، ال يمكن أن يتم إال برتبية من  التي هي بذور  لكن تربية هذه األجيال الصالحة 
يربي، ومن ثم فإن تربية هذه األجيال الواعدة رهين برتبية الوالدين، لذلك فإن »إيقاظ اآلباء 
الناس وترفيع  واألمهات إلى مسؤوليتهم الجسيمة مرتبطة بمسؤوليتهم الرتبوية، وهتذيب 

(1)  القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، 
رقم 1631.

(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 220/2.
(3)  نفسه، 220/2.
(4)  نفسه، 245/2.
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تعليمي  تربوي  واجب  األمة،  مصلحة  هي  التي  ذريتهم  ومصلحة  مصلحتهم  إلى  وعيهم 
مقرونة  الرتبوية  الجهود  لبذل  فسيحا  مجاال  واإلحسان  والعدل  القرآن  دولة  أمام  يبسط 
توفير  ومشاغل،  ومشايف  ومدارس  سكن  توفير  من  المعايش  يف  والعدل  اإلنصاف  بجهود 

شروط الرخاء وظروفه«(1).

ُيَثبُِّت  وهكذا يرفع اإلمام رحمه اهلل تعالى شعارا إلصالح ما فسد من الفطرة بقوله »ما 
اإليمان يف أصوِل الفطرة وينميه ويحفظه غيُر تربيٍة ُمْستْأنَفة«(2).

ب- البعد الثاين: تربية األم وأثرها يف التغيير 

من مميزات التغيير يف نظرية المنهاج النبوي أنه أْولى أهمية خاصة للمرأة يف عملية التغيير 
خصوصا يف إصالح األسرة. صحيح أن اإلمام قد أشار إلى أهمية الرجل باعتباره زوجا يف 
تربية النشء على الخير والصالح، إال أنه أولى أهمية كربى لألم، ألهنا األقرب إلى النشء 
غياب  يف  للبيت  الحاضنة  وألهنا  جياشة،  عاطفة  من  فيها  تعالى  اهلل  أودع  بما  الرجل؛  من 
العالم  النبوة، مستقبل اإلسالم يف  فـ »مستقبل األمة، مستقبل الخالفة على منهاج  الرجل، 
حيث  التاريخي  موقعها  من  المؤمنة  تصنعه  الديان،  الملِِك  سبيل  ويهديه  اإلنسان  ينتشل 
وضعتها القدرة اإللهية، إن َسَبَقْت لها من رهبا سابقة ِجهاد، واصطفاها لذلك رب العباد«(3).

فرتة  تشكل  الطفل  عمر  من  األولى  والنصف  السنتين  »أنَّ  »بولبي«  النفس  عالم  ويرى 
حركة تتبلور فيها العالقة بين الطفل واألم، وإذا لم يحدث ذلك ألي سبب من األسباب يف 
هذه الفرتة، فإنَّ أّي درجة من األمومة بعد ذلك ال يمكنها معالجة الموقف«(4). إذن فالمرأة 
الصالحة هي منبت كل خير، إن تحّلت بحلل اإلحسان، وتشربت من منابع اإليمان، فتفيض 
على النشء بالخير، خصوصا إذا جمعت بين المهمتين العظيمتين، مهمة األمومة، ومهمة 
الحركة الجهادية؛ إذ هي من هتيئ القوة التي يتم هبا التغيير، ف »إن اصطفى المولى عز وجل 
المؤمنة كانت منبِتًا وأْصال. تكون أصال للبذور الطيبة، ومنبتا للشجر الطيب إن كان لها يف 
سماء اإليمان واإلحسان مطلع، ومن أرض العبودية هلل وحده ال شريك له َمْشَرٌع. اكتملت 

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، ص122.
(2)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص110.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ص244/2.
(4)  أنس محمد قاسم، أطفال بال أسر، مركز اإلسكندرية للكتاب، طبعة 1998م، ص117.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 306

فيها الرتبية فهي منها فائضة كالنبع الكريم َيجود. اكتمل فيها الوعي وتكامل بين وظيفتها 
ومتى  النَفس.«(1)  الطويل  التاريخي  للتغيير  القوة  وإعدادها  الحركي،  وجهاِدها  األمومية، 
فـ»األم  تغيير،  كل  يف  األس  كانت  وعلم،  وعبودية  إحسان  من  الخير  صفات  األم  جمعت 
المريدة وجه رهبا، الخائفة منه، المشوقة إلى لقائه، الواثقة بوعده، المتعلمة العالمة بما لها 
إن  ثم  البناء.«(2)  ومنها  األس،  هي  ذلك،  على  العامِلة  شريعته،  لها  رسمته  ا  مِمَّ عليها  وما 
اإلمام رحمه مّيز بين األم التي تكون عبارة عن معرب لربوز الذرية، واألم التي توظف كمالها 
والخلقي  العلمي  لكمالها  يكون  »ما  فاألم  التغيير.  قوة  والقلبي يف صنع  والخلقي  العلمي 
إن  الموت عملها  بعد  ينقطع  فائدة محدودة،  فهي  إفادة  أفادهتا  إن  زينٌة عقيمة  إال  وتقواها 
لم ُتَخلِّْف ذرية صالحة، إن لم تسهم يف بناء األمة، إن لم توظِّف كمالها العلمي والخلقي 

والقلبي يف صنع مستقبل أمتها، واكتَفْت بكوهنا مْعَبرًا لربوز الذرية، ومحطة لمرورها«(3).

أهمية ضرورة  التغيير، يربز  المرأة األم يف  أهمية  تعالى على  اهلل  تأكيد اإلمام رحمه  إن 
تربية األمهات، لصناعة غد أفضل، إذ تتحول وظيفة األم من تفريخ أعداد بشرية إلى وظيفة 
أن  أمته، وصناعة مستقبلها، ذلك  الذي يسهم يف إحياء  الصالح،  الولد  أسمى، وهي صنع 
»جهاد المؤمنة وحيثيَُّتها يف سجل كرامة اإليمان أن تنجب مجاهدين ومجاهدات أقوياء. 
فإن اضطرهتا ظروف الحاضر واالحتياط المستقبلي من َغَدرات مجتمع منفصم األوصال، 
البضاعي، فإن نداء المستقبل ُيحيِّي  وصَوالت زوج يطلق ويشرد، للعمل يف مِهن اإلنتاج 
المؤمنات وُيهيُب هبن أن يكون لهن يف صنع غد أفضل اليد الطولى، والكلمة المسموعة، 
الَوَلُد  كان  إن  بشرية.  أعداد  تفريخ  الخْدمة  ليست هذه  هبا غيرهن.  يقوم  التي ال  والِخدمة 
الصالح الواحد ذخرا باقيا لآلخرة وعمال يرضاه اهلل، فكيف بإصالح أمة وإحيائها وصناعة 
مستقبلها«(4). لهذا نجد اإلمام رحمه اهلل تعالى يضع شرطا أساسيا لصنع جيل التغيير، وهو 
لتطهير األمهات  المنتسبات للدعوة برتبية األمهات، ألنه شرط أسبق،  المؤمنات  أن تقوم 
لتنشئة  األمهات  تفرغ  »كان  فإن  الفطرة.  ومرض  الجهل  لوثات  من  األمة  لغد  الصانعات 
األجيال المؤمنة وحفظ الفطرة سليمة من أسبق المهمات المستقبلية، فإن تربية األمهات 
المؤمنات  جهود  فيه  ُتْفرغ  أن  يجب  ما  وذلك  األوثق.  والمطَلب  األسبق  الشرط  تكون 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ص244/2.
(2)  نفسه، ص244/2.
(3)  نفسه، ص231/2.
(4)  نفسه، ص221/2.
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المثبط،  والفقر  الموروث،  الجهل  نسائنا  يف  تركها  ثغرات  ليْسُددن  للدعوة  المنتسبات 
ومرض الفطرة«(1).

ج- البعد الثالث: أهمية إصالح األسرة، يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي

باعتبارهما  واألب  األم  بين  المشرتكة  المسؤولية  إلى  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  يشير 
عنصرين أساسين يف بناء األسرة الصالحة المسهمة يف إعداد قوة التغيير. ذلك أنه يف غياب 
المودة والمحبة بين هذين العنصرين األساسين، ال يمكن الحديث عن بيت صالح ينطلق 
منه التغيير، وفيه تؤسس قوة التغيير، ألن »األسرة لبنة األساس يف األمة، واألسرة الصالحة 
أم صالحة وأب صالح وعمل صالح. وما ُيصلح األّم وُيصلح ما بين األب واألم من ضوابط 
شرعية وسياسات.«(2) ويعتقد علماء النفس والرتبية »أنَّ تأثير األسرة يف تربية الطفل يفوق 
بآثاره بقية المؤسسات المجتمعية األخرى، بل إنَّ نجاح المؤسسات األخرى إنما يتوقف 
على األسرة.«(3) واألمر نفسه يشير إليه الدكتور طلعت زكريا بقوله »تقع األسرة يف المقام 
والعقلي،  النفسي  ونموه  الطفل  شخصية  تشكيل  يف  تتحكم  التي  العوامل  بين  من  األول 
فاألبوان هما العنصران المؤثران تأثيرًا أكيدًا يف نمو الطفل اجتماعيًا.. إهنما اللذان تكون 
بين  التفاعل  أنَّ  دوامًا واألثقل وزنًا، كما  األكثر  األولى  بالطفل يف مرحلة عمره  صلتهما 
الطفل وأسرته تكون أشدَّ كثافة، وأطول زمنًا... فعن طريق التنشئة األسرية، يكتسب الطفل 
إن  األسرة«(4).  تقيمها  التي  االجتماعية  والدوافع  والمعايير  والعقائد  والقناعات  السلوك 
اإلمام رحمه اهلل تعالى يوسع مفهوم األسرة الحاضنة المربية ليشمل كذلك اإلخوة الكبار 
والجدة،  والجد  واألخوال  األعمام  إلى  إضافة  الصغار،  إلخواهنم  قدوة  يصبحون  الذين 
التي تحتاج لتظافر  التغيير  بناء قوة  فاألمر مشرتك بين الجميع، ألن األمر األساس هو من 
الجهود، ليكتمل بناء النشء الصالح، فإذا »لم ُترضع األم طفلها اإليمان مع األلبان، ولم 
ن األسرة كلمة التوحيد للصبي أّوَل ما  َيُقْد األب خطى أبنائه األولى إلى المسجد، ولم ُتَلقِّ
س آيات اهلل يف غضاضة العمر، ولم  ْد معه األخ والعم والخال والمـدرِّ يْلَهُج بالنطق، ولم ُيَردِّ

(1)  يياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 222/2.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص314.

(3)  طارق، نجوى، المؤسسات الرتبوية يف الرتبية المعاصرة، دار القلم، الكويت، طبعة 1989م، ص78.
(4)  زكريا، طلعت، التنشئة األسرية وأثرها يف حياة الطفل، مكتبة المحبة، القاهرة، 1989م، ص18.
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إبَّان الحرث.«(1) ومفهوم األسرة هبذا  فاته  الَقرابة والجوار، فقد  بالوصية اإليمانية  تتعهده 
الشكل الموسع، نجده أيضا عند الشهيد سيد قطب رحمه اهلل تعالى يف قوله »إنَّ الوالدين 
واألجداد واألقرباء عامة ال يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقارهبم المال وحده، إنَّما يورثوهنم 
كذلك االستعدادات الخيرة والشريرة، واالستعداد الوراثي للمرض والصحة واالنحراف 
وتؤثر  الوارثين،  تالحق  الصفات  وهذه  والغباء،  والذكاء  والقبح،  والحسن  واالستقامة، 
حيث  النشء،  وإصالح  الفطرة،  على  الحفاظ  يف  األسرة  أهمية  تربز  وهبذا  حياهتم.«(2)  يف 
يراد منهما  ُمَربيين، هو غاية ما  أبَوين مسؤولين  الرجل،  الوظيفي وكمال  المرأة  إن »كماَل 
إلى  المرأة  يرَفع  ما  اهلل.  رسول  أِلمة  وخدمة  اهلل،  لرسالة  ونشرًا  اهلل،  لفطرة  حفظا  تحقيقه 
ُيْذَكر حقهما بعد حق اهلل مباشرة يف قوله  أبوته،  الرجل إال  يرفع  القداسة إال أمومتها، وما 
23( وما  إياه، وبالوالدين إحسانا﴾ )سورة اإلسراء:  تعالى: ﴿وقـضى ربك أال تعبدوا إال 
أنجبت  إن  فاسدا،  العمل  كان  إن  نوالها  وجل  عز  اهلل  من  وتنال  اسمها  تستحق  أموَمٍة  من 
ُغثاًء كغثاء السيل، إن أساءت تنشئة نسلها، وأهملته، وأسَلَمْتُه إلى غيرها مِن َوَسط منحل، 

وإعالم مفسد، وشارع سائب، ورفقة ُمضلة«(3).

فـ»الرتبية والرتبية الصالحة هي  المسلمين،  الرتبية من  وهذا ما أجمع عليه أيضا خرباء 
قرين اإلنجاب، وليس المقصود هو إنجاب األبناء ثم تركهم للضياع، بل المقصود تزويد 
الحياة بعناصر اإلعمار، وتزويد المجتمعات بعناصر البناء...وهذا ال يتحقق إالَّ من مجموع 
أسر قوية محكمة التكوين قوية البناء. واألسرة القوية ال تكون إالَّ بأب وأم وأبناء صالحين، 
ومن أوجب حقوق األبناء على اآلباء الرتبية الصالحة.«(4) كما ينّبه اإلمام رحمه اهلل تعالى 
األسرة المسلمة إلى السبب يف تفسخ األمم وانحطاطها حتى اليستهين كل مرب ببناء صرح 
األسرة على التقوى والصالح، وحفظ الفطرة حيث يحث رحمه اهلل تعالى المؤمنة أن تتأمل 
العاتية يف  األمم  تفسخ  الكون عالئم  وبآياته يف  باهلل  تؤمنين  من  يا  »واقرئِي  السبب  هذا  يف 
األرض من خالل تفسخ األسرة فيها. هتِْوي الحضارة المنحلة يف غد التاريخ أو بعد غده، 
والُهِويُّ بدأ، تشاهدينه يف العقم الذي ضرب األرحام األروبية، فتَقالَّ النسل عن معدالت 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل ص534.
(2)  قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار الشروق، المجلد الثاين، ص584.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 220/2.
(4)  نفسه، 222/2.
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تعويض األموات باألحياء. واثَّاقلت على كاهل الجيل العامل أعباء كفالة المتقاعدين«(1).

االنحالل  دعاة  بعض  إليه  يدعو  بما  تام  إدراك  على  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  كان  لقد   
يف الغرب، من استهانة بأهمية األسرة الحاضنة المربية. ولعل من أهم مظاهر الدعوة إلى 
التفسخ األسري، ماجاء على لسان إحدى نساء الغرب، وهي الكاتبة الفرنسية دي بوفوار 
صاحبة مقولة: »ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة األسرة وخرافة األمومة 
والغريزة.«(2) كما نجد أن اإليديولوجية الشيوعية »تسعى إلى تحطيم األسرة، وتمنع المرأة 

من ارتباطها باألسرة«(3).

(1)  صالح، سعاد إبراهيم، عالقة اآلباء باألبناء، بدون تاريخ طبع، ص46-45.
الحديث،  العلم  الشرق والغرب،، ترجمة محمد يوسف، مطبعة  بين  بيجوفيتش، علي عزت، اإلسالم    (2)

بيروت، ط/1، 1994م، ص258.
(3)  نفسه.
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الخاتمة

الشك أن البحث خلص إلى عدد من النتائج، يمكن أن نجملها يف العناصر اآلتية:

1- عمق نظرية التغيير يف المنهاج النبوي، حيث إن اإلمام رحمه اهلل تعالى حرص بشكل 
أبعادها  القارئ كل  الهامة، حتى يستوعب  كبير، على أن يصّدر نظريته بعدد من الضوابط 
ومراميها، وحتى يصبح من الفاعلين فيها، ولعل من أهم هذه الضوابط: التخطيط المحكم، 
والتغيير  العميق  التغيير  بين  الفرق  وبيان  التغيير،  من  الهدف  توضيح  أهمية  مسألة  وكذا 
الشروط  عن  الكشف  إلى  إضافة  الرؤية،  ومحدودية  األفق،  بضيق  يتسم  الذي  السطحي 
المطلوبة للتغيير، من حكمة وتدرج، واستعداد لبذل الجهد، وصرب دؤوب. حيث إن اإلمام 
النظرية يف  أن هدفه األسمى من بسط هذه  قد أشار يف عدد من مكتوباته  تعالى  اهلل  رحمه 
التغيير، هو أن تكون سببا يف توبة العباد إلى اهلل عزوجل، ليكونوا لبنة يف بناء القوة الفاعلة 

داخل المجتمع.

2- عمق تشخيص واقع األسرة المسلمة وما اعرتاها من انحراف خطير، مع الرتكيز على 
مفهوم انطماس الفطرة، وهو مفهوم خّصه اإلمام رحمه اهلل تعالى بتجليات خاصة، حيث 
بالفساد اإلعالمي،  المسلمة  يربط رحمه اهلل سبب هذا االنحراف الخطير يف كيان األسرة 
وانشغال الوالدين وإهمالها لتعهد النشء،وضياع خصوصية األسرة المسلمة، إذ أضحت 

شبيهة باألسرة الغربية، لما تنصلت من تربية األبناء لتعهد تربيتهم للخدم.

األبعاد  يف  والمتجلية  النبوي،  المنهاج  يف  التغيير  نظرية  يف  المقرتحة  الحلول  عمق   -3
ليصبحن  األمهات  تربية  وإعادة  الفطرة،  حفظ  وهي  األسرة،  إلصالح  الكربى  الثالثية 
نور  يبث  خير  محضن  لتعود  باألسرة،  العناية  على  التأكيد  إلى  إضافة  للذرية،  مصلحات 

الوحي يف قلوب الناشئة ليسهم الجميع يف عملية التغيير.

ونظرا ألهمية موضوع إصالح األسرة يف نظرية التغيير يف المنهاج النبوي يوصي الباحث 
بما يلي:

يف  التغيير  نظرية  يف  النشء  وتربية  األسرة،  إصالح  قضية  يف  البحث  تعميق  ضرورة   -
بثها  التي  الكربى  المعالم  من  أفكارها  تستلهم  بمصنفات  وتخصيصها  النبوي،  المنهاج 
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اإلمام رحمه اهلل تعالى يف مكتوباته. 

يف  التغيير  نظرية  يف  األبناء  وتربية  األسرة  إصالح  بموضوع  خاصة  ندوة  عقد   -
المنهاج النبوي.

وتربية  األسرة  إصالح  بموضوع  هتتم  الفطرة،  وحفظ  للرتبية  اإلمام  مؤسسة  إنشاء   -
األبناء، وكل ذلك من خالل التوجيهات الكربى التي نثرها رحمه اهلل تعالى يف مكتوباته.
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دور عبد السالم ياسين التنويري وفق املنهاج النبوي 

إن المتتبع لفكر الشيخ عبد السالم ياسين، يجد أنه أولى اإلنسان والرتبية أهمية قصوى، 
فاإلنسان يف نظره يجب أن يتمتع بالحرية، وتكون الحرية مكونا ثابتا من مكونات شخصيته، 
على  أجيال  تنِشَئة  فكره  يف  والرتبية  اإلنسان،  على  شيء  أضر  واالستبداد  الجهل  وأن 

اإليمان واإلحسان. 

لقد كانت خطته ورسالته يف غالب األوقات، أن يكون اهلل تعالى غايته، فيقول: »رسالتنا 
ألنفسنا ولإلنسان أن يكون اهلل -عز وجل- غاية كل فرد من العباد، أن يكون ابتغاء رضاه، 
والوصول  لمعرفته،  واإلحسان  اإليمان  مدارج  على  والسير  وجنته،  مغفرته  إلى  والسباق 
إليه، والنظر إلى وجهه الكريم، منطلق اإلرادة، وحادي المسارعة وقبلة الرجاء«(1). ويقول 
إلى  دعوة  اهلل،  إلى  دعوة  اإلسالم  أن  معنى  »هذا  ذلك:  يف  ياسين  السالم  عبد  -أيضًا- 
كلمته،  إلعالء  ونجاهد  حاكميته،  ونقبل  أمره،  ونطيع  لقاءه،  نحب  يديه،  بين  االستسالم 

ونطلب االستشهاد يف سبيله. ونحن هبذا فقط نكون قدرا من قدر اهلل(2).

ويحاول عبد السالم ياسين تنوير المجتمع بما يدور يف بالده، مؤكدًا أن المشكلة األساسية 
للمسلمين اليوم هي القهر واالستبداد، فيقول: »والمسلمون اليوم تحت القهر الجربي أي 
المسلم، عليه  أن اإلنسان  التأكيد على  يتوان يف  العصر«(3)، ويف هذالم  بلسان  الدكتاتوري 
أن يكتشف المنهاج النبوي حتى يسير يف طريق اإليمان، فيقول: »المسلمون بحاجة اليوم 
الكتشاف المنهاج النبوي كي يسلكوا طريق اإليمان والجهاد إلى الغاية اإلحسانية التي تعني 
مصيرهم الفردي عند اهلل يف دار اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ندبوا إليها ووعدوا هبا 

متى سلكوا على المنهاج واستكملوا الشروط«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتتنظيمًا وزحفًا، ط2، 1989م،  ص11. 
(2)  نفسه، ص11.

(3)  نفسه، ص8.
(4)  نفسه، ص11.
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الحكم  وجه  يف  الوقوف  إلى  تحتاج  األمة،  هذه  أن  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ويرى 
التاريخي،  السياق  يف  عليها  والمنصوص  اهلل  وعدها  التي  الخالفة  دولة  وتقيم  الجربي، 
بقوله: »وإن هذه األمة المغلوبة على أمرها بحاجة لمن يربي وينظم جيال يحرر األمة من 
ربقة الجرب الملحد أو المسترت تحت شعارات اإلسالم، ويقيم لألمة دولة الخالفة الموعود 
هبا عموما يف آيات استخالف المؤمنين المستضعفين يف القرآن، المنصوص عليها يف سياق 
يقينيا، ونورا هاديا،  بين أعيننا رجاء  الذي نضعه  النبوي المشرق  تاريخي يف هذا الحديث 

ونداء غيبيا وتاريخيا«(1).

ويستعرض عبد السالم ياسين السياق التاريخي لإلنسان المسلم، وكيف عاشت األمة يف 
الماضي تحت الفتن واالستعمار، مقارنة مع ما تعيشه اآلن تحت كابوس التآمر الصهيوين؛ 
فيقول: »عاشت هذه األمة زمانًا طويالً تحت وطأة الفتنة الداخلية، ووطأة العدوان الصليبي 
االستعماري، وتعيش اليوم تحت كابوس التآمر الصهيوين العالمي، فما عادت تنفع وال تجوز 
التسلية يف األماين المعسولة، وال عادت تنفع الكلمات المرة كلمات الشكوى؛ فجهود األمة 
مبعثرة، والعدو الذي يعزم أن يسكت صوت اإلسالم، ويضلل جهاد المسلمين، ويحتوي 

حركتهم، منظم معبأ متضامن مع قادة الفتنة فينا«(2). 

وتأيت دعوة عبد السالم ياسين إلى تنوير اإلنسان المسلم بواقعه والعمل على إيجاد حل، 
وهو أن تتضح بوصلة الجهاد والرتبية اإليمانية لإلنسان وكذلك التنظيم واإلرادة، وإعداد 
قيادات مؤمنة، يقول: »فنحتاج لوضوح خط الجهاد الذي ينتظرنا، ونحتاج لرتبية اإليمان 
وتنظيم اإلرادة اإليمانية يف األمة، نحتاج إلى قيادات مؤمنة وعلم تربوي، وحكمة تنظيمية، 

لكي ال تذهب جهودنا يف فوضى ردود الفعل الموقوتة االنفجارية أمام تحرك األعداء«(3).

النبوي هو الصراط الذي نسير فيه على ُخطى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنلحق بأولئك  فالمنهاج 
الذين أنعم اهلل عليهم، وقص علينا يف كتابه نعمته عليهم، وتفضيله إياهم، ونصره دعوهتم(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتتنظيمًا وزحفًا، ط2، 1989م، ص11.
(2)  نفسه.

(3)  نفسه، ص9.
(4)  نفسه، ص460.



ية في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين  ر سفة ال سان و 321اإل

منهج التغيير عند عبد السالم ياسين وموقفه من االستبداد 

الدولة،  لسياسة  منتقدًا  والفساد،  لالستبداد  مناهضا  كان  ياسين  السالم  عبد  أن  الشك 
للعنف  السلطات  تغرد  حين  يف  والعدالة،  للحرية  يغرد  فهو  اإلنسان،  بحقوق  ومطالبا 
والعمل؛  النظر  بين  جامعًا  االستبدادية،  السياسات  محاربة  يف  حياته  أفنى  فهو  والقمع، 
واإلقامة  كاالعتقال،  الويالت  من  الكثير  فلقي  واالستقرار،  األمن  على  بالتآمر  اهتمته  إذ 
الجربية، ففي عام 1983م اعتقلته السلطات عندما كتب يف افتتاحية العدد العاشر من »مجلة 
المشهورة ب  الملكية  الرسالة  مباشر على  رد  »قول وفعل«، وهو  عنوان  الجماعة« تحت 
»رسالة القرن«. وكذلك تعرض للحصار حيث ُفِرض الحصار على بيته يف العام 1989م، 
يتنازل عن مبادئه، ففي عام  وُمنِع من الخروج وُمنِعت زيارته. لكن عبد السالم ياسين لم 
1990 ألقى كلمة يف جموع المصلين بمسجد بنسعيد معلنًا فيها الدعاء على الظالمين، ويف 
العام 2000م اعُتقل بعض أفراد عائلته أثناء وقفات يف مجموعة من مدن المغرب؛ احتجاجا 
العدل  جماعة  حق  يف  خاصة  بالمغرب،  اإلنسان  حقوق  أوضاع  يف  الحاصل  الرتدي  على 
واإلحسان وإعالمها وطلبتها. وممن اعتقل زوجه، وأبناؤه كلهم، وصهراه، حيث حوكموا 

بصحبة العشرات من أبناء جماعة العدل واإلحسان.

وعليه، فإن شخصية عبد السالم ياسين تكونت بعمل شاق تعددت وسائله، فمن الطبيعي 
أن تطوى حياته وهو يدافع عن الحرية وينتقد الفساد واالستبداد، وظل يتحرق قلبه لما يرى 

من تضييع طائفة من العلماء واجَب النصيحة، واستشراء الفساد يف األمة. 

وعلى الرغم من أن اللغة السياسية المهيمنة كانت لغة العنف واالهتام والتخوين، لكن 
اإلمام عبد السالم ياسين لم ييأس من محاوالته إصالح اإلنسان المسلم، وال أدل من ذلك 
مذكرته التي بعثها للملك محمد السادس، يحثه فيها على تقوى اهلل -عز وجل- يف الشعب 
النصيحة  له  انتهكت يف فرتة حكم والده. ويجدد  التي  المظالم والحقوق  ومصالحه، ورد 
رسالته  يف   1974 سنة  يف   )1929-1999( الثاين  الحسن  لوالده  وجهها  أن  سبق  التي 
الشهيرة »اإلسالم أو الطوفان«، وهي االقتداء بالنموذج العادل الخالد سيدنا عمر بن عبد 

العزيز-رضي اهلل عنه-. 
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رسائل  عرب  له  نصيحته  لتبليغ  سريًا  طريقًا  يلتمس  المغرب  بملك  ظنه  لحسن  وكان 
إلى القصر(1)، إيمانًا منه كما يقول: »إن صالح األمة بصالح أمرائها وعلمائها كما أخربنا 
الصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص. وصالح األفراد فردًا فردًا داخل اإلسالم الفردي اليخرج األمة من 

غثائيتها وتفككها، حتى لو أصبحت األمة كلها أفرادًا صالحين«(2). 

(1)  ياسين، عبد السالم، رسالة اإلسالم أو الطوفان، ط1، 1989م، ص13.
(2)  نفسه، ص129.
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حقوق االنسان والنظرة الشمولية

إلى الحرية والكرامة عند عبد السالم ياسين

عالقة  لها  ونقصاهنا  إنسانيته؛  كمال  مع  تتكامل  وحقوقه،  األساسية  اإلنسان  حرية  إن 
بالعبودية تلك التي نشأت يف أحضان الجاهلية، وترّسخت معانيها يف أذهاهنم، وعلى هذا 
يمكن فهم فكر عبد السالم ياسين يف أن اإلسالم دين الفطرة، يتجلى ذلك يف حرصه على 
أن »الشرعة خاطبت اإلنسان،  النبوية؛ ذلك  السنة  الكريم ومنهاج  القرآن  النهل من شرعة 
والمنهاج حقق النموذج اإلنساين«(1). ويضيف اإلمام عبد السالم ياسين قائاًل: »فالخطاب 
وال  ومخلوقيته.  فطرته  حيث  من  خاطبه  إنسانيته،  حيث  من  اإلنسان  القرآين »خاطب 

يزال يخاطبه«(2). 

من هذه المنطلقات تحدث اإلمام عبد السالم ياسين عن فلسفة اإلنسان وحريته، ونبه 
إلى كرامته مشيرًا إلى أن اإلسالم ربط كرامته بتكريم اهلل له، ألن رفعة اإلنسان وسموه ونيله 
أو  ليس حكرًا على طائفة  والتحرر  التكريم  العبودية، وأن هذا  إلى تحرره من  تعود  حقه، 
فئة معينة، قال جل وعال: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ )اإلسراء: 70( ويذكر اإلمام عبد السالم 
ياسين: »إن تكرمة اإلنسان، وإنصافه، وكشَف الظلم عنه، وتحريَره من العبودية للعباد دينُنا 
َشْرِعنَا،  أصاَلُة  الموضوع  لنا يف  فيقول: »وعقيدُتنا  الشريعة،  ما رسمته  وعقيدُتنا«(3)، وهذا 
نتنازل عما رسمته شريعتنا«(4)، ومنهج الشيخ عبد  البليد من ألواح غيرنا وال  ال ننقل نقل 
السالم هو المنهج القرآين والنبوي فيرى أن: »يكون مطمح االنسان إعالًء لمطمح اإلنسانية 

باإلنجازات العملية، ال بالمشاحنات الكالمية«(5).

الغرب  احتقار  عن  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  تحدث  عندما  وضوحًا،  األمر  ويزداد 
عنه كخرب  الحديث  ويأيت  ويذبح  الفلسطيني  اإلنسان  ُيقتل  إذ  بحقوقه.  واستهانته  لإلنسان 

(1)  ياسين، عبد السالم، محنة العقل المسلم، ط1، مؤسسة التغليف للطباعة والتوزيع، الدار البيضاء، ص32.
(2)  نفسه.

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، مطبوعات الصفاء لإلنتاج، ط1، 2000م، ص 356.
(4)  ياسين، عبد السالم، العدل، 356.

(5)  نفسه.
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ف، عاَلم المستكربين، تقوم الدنيا وتقعد لخرب  دارج، فيقول: »إنساٌن واحد من العالم المشرَّ
شوكٍة أصابته يف أَحِد تخوم العالم«(1)، ثم يشير إلى عمليات القتل بحق اإلنسان الفلسطيني 
بقوله: »وهناك يف األطراف يائسون بائسون يف مخيمات صربا وشاتال ُيَقتلون، ويف شوارع 
فلسطين يقتنصون، وهم بين الَفْينَِة والفينة، يدفعهم اليأس والبؤس لمناوشة أعدائهم بسالح 

الضعيف«(2).

يقارن عبد السالم ياسين عمليات القتل التي يمارسها الصهاينة بحق االنسان الفلسطيني 
بشخص أمريكي، فيقول: »لو قتل أمريكي واحد يف مجاهل العالم لقامت القوى الكربى إلى 
جانب القوة األكرب، ولتجند إنس األرض وجن الغواصات والطيارات للدفاع عن حقه«(3)، 
َصْبرا  يف  الفلسطينيين  مذابح  »أن  مؤكدًا:  فلسطين  يف  يحدث  بما  ذلك  مقارنة  إلى  وعمد 

وشاتيال، وتقتيل أطفال الحجارة يعرض على أنظار العالم كل مساء: أخباٌر دارجة!«(4).

العربي؛  إلى اإلنسان  الغرب  ياسين حالة اإلنسان، ونظرة  السالم  ص عبد  وهكذا ُيشخِّ
فهي نظرة استهانة، واحتقار، وأفرد لإلنسان الفلسطيني حالته وتصوره للعالم حين يوضح 
بقوله: »إن األقوياء األغنياء األثرياء المرتفين المستكربين يف األرض جالسون على مائدة 

االقتصاد العالمي، لهم َفْيُضه وَلنَا َغْيُضه«(5).

ونلمس إخالص عبد السالم ياسين يف نظرته الشمولية لإلنسان فهو يوجه نصحه ألبناء 
األمة التي استغلها االستعمار، وأن يوجههم إلى تربية الجهاد حتى يتمكنوا من الوقوف يف 

وجه االستعمار وأعوانه.

من هذا األفق الرحب، وذلك المعين الذي ال ينضب، نظر األستاذ عبد السالم ياسين 
الذي يحفظ  العمران األخوي  لتاريخ اإلنسانية وواقعها ومستقبلها، فاقرتح عليها مشروع 
لإلنسان كرامته اآلدمية، ويسعد فيه باكتشاف معنى وجوده، وينال فيه حقه األسمى يف معرفة 

(1)  اسين، عبد السالم، العدل، 356.
(2)  نفسه، 365.

 ،1994 البيضاء،  الدار  األفق،  الديمقراطيين، ط1، مطبوعات  الفضالء  مع  السالم، حوار  ياسين، عبد    (3)
ص212.

(4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالميون والحكم، 356.
(5)  نفسه، 456.
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خالقه المحرر له من عبودية الخلق«(1).

 وهذا ما أكده البيان النبوي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
واسعا،  ضيق  قد  بذلك  فيكون  اإليمانية،  األخوة  يف  البعض  يحصرها  أخوة  لنفسه«(2). 
ياسين هذا  السالم  األستاذ عبد  بيَّن  الجامعة، كما  اإلنسانية  الممتد لألخوة  مداها  وحبس 

األمر غير مرة«(3).

(1)  عادل، نور الدين، البعد اإلنساين يف مشروع األستاذ عبد السالم ياسين، 1 ديسمرب، 2014م:
http://www.yassine.net/ar/2014/12/ 
(2)  البخاري محمد بن إسماعيل )256هـ( صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب اُلبغا، )سبعة أجزاء( دار 

ابن كثير، بيروت، 1993م 14/1.
 http://www.yassine.net/ar/2014/12 :(3)  عادل، نورالدين، البعد اإلنساين
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فلسفة التربية عند عبد السالم ياسين

أولى عبد السالم ياسين الفكر الرتبوي أهمية كبيرة، فالرتبية يف فكره تنِشَئة أجيال على 
لجميع  الوعاء  وهي  المسلم،  حياة  يف  أهمها  هي  اإلحسانية  والرتبية  واإلحسان؛  اإليمان 
الفضائل، يقول عبد السالم ياسين: »ال ننسى أن الرتبية اإليمانية اإلحسانية شيء آخر غير 
التدريب. غير التدريب الفكري. غير التدريب الحركي. غير التعليم السطحي. غير التنشيط 
الجماعي. غير كل هذه الجزئيات، مما ال بدَّ منه، ومما يتوسع فيه الناس حتى يصبح هو 
الرتبية يف نظرهم، الغاية أن يعرف العبد ربه، بأن يتقرب إليه حتى يحبه سبحانه، ويكرمه بما 
يكرم به أولياءه، وكل القربات من أقوال، وأفعال، وأحوال، وأخالق، يف جوف هذه الغاية، 

ويف طريقها، ومن شروطها؛ بضابط الكتاب والسنة واالتباع«(1).

يقول اإلمام عبد السالم ياسين: »الغاية أن يعرف العبد ربه. وكل ما يسميه لسان االصطالح 
تربية دون أن يحقق هذه الغاية فليس الرتبية التي نقصدها« ومطلب تربية الجماعة المؤمنة 
وتأهيلها لعمارة األرض وحمل رسالة اإلسالم العادلة للعالمين«(2). ويقول: »الرتبية كنس 
مباذل النفس وتطهير القلب من أدران المعاصي واإلفك والشرك والشك، ليلقى العبد ربه 

بقلب سليم«(3).

يؤكد األستاذ عبد السالم ياسين دور الرتبية يف بناء اإلنسان على منهاج النبوة، وغير ذلك 
فإنه ُيساء بناء اإلنسان، ويصبح عالة على مجتمعه، ويف ذلك يقول: »إننا بحاجة لبناء أمة، 
والشباب يكونون يف مجتمعاتنا المفتونة جيشا من العاطلين الذين أسيء تعليمهم وتربيتهم. 
جند  ليكونوا  جادا  إعدادا  نعدهم  أن  يجب  وبعده  الدولة  قيام  قبل  أيدينا  بين  حصلوا  فإذا 
الحركة ولم هنيء لهم مجاال لصرف نشاطهم  الشباب عن  التحرير والبناء. ومتى حصرنا 

خارج جلسات األسرة انفجروا يف حركية عنيفة تضطرب وال تبني«(4).

فالرتبية كما يراها عبد السالم ياسين تشتمل على مقومات، تتيح لإلنسان أن يحقق البناء 
الفشل يف كل  يتبعها  فإنه  الرتبية خلل،  إذا أصاب  أما  االستبداد واالستعمار،  والتحرر من 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص387.
(2)  نفسه، ص387.

(3)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية، ص23.
(4)  ياسين، المنهاج النبوي تربية، ص48.
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شيء، ويف ذلك يقول: »إن الخلل الذي يحدث يف الرتبية ينتج عنه خلل يف التنظيم، ومن ثم 
فشل الجهاد كله. فعلى قوة الرجال، عمق إيمان ومتانة خلق ودراية وقدرة على اإلنجاز، 

عليه يتوقف نجاح العمل«(1).

ويؤكد عبد السالم ياسين أن المنهاج النبوي، هو الحل لعناصر الفرقة والتدهور، يقول: 
»المنهاج الضروري لكي يصبح الطارئ أصيال هو المنهاج الذي يربي اإلنسان انطالقا من 
كبده الفردي والجماعي، ويرفعه مع الجماعة إلى قمة العقبة، إلى حيث ينال رضى اهلل دنيا 
المنهاج  مهمة  هما  الجهاد،  مستوى  يف  لتكون  وتعبئتها  والجهود  الهمم  بتصعيد  وأخرى. 

النبوي وثمرته المرجوة«(2).

أن  المربين  والتي يجب على  اإلنسان،  الرتبية يف حياة  دور  ويكمل حديثه مؤكدًا على 
يولوها اهتمامًا كبيرًا، كما أشار إلى ذلك بقوله: »من يريد تغيير واقع الفتنة ال بد أن يحسب 
القادر على مسك الواقع المرذول،  حساب الواقع، ليربي الرجال والنساء، وينظم الصف 
بقوة وحكمة. عقول متخلفة تحتاج بعد نور اإليمان إلى نور العلم باهلل ودينه وإلى العلم 

بنواميس اهلل يف الكون«(3).

ويؤكد على تربية اإلنسان وهذا يحـتاح بالرجوع إلى األصول الثابتة مع الحق واإليمان، 
يقول: »وال يغرت الدعاة بأن تكثير العدد وحده يكون ''جماعة المسلمين'' مهما كان التنظيم 
القيام  والحق  الهوى.  مع  ال  الحق  مع  يكونون  رجال  تربية  من  بد  ال  محكما.  ظاهره  يف 
بتجميع طاقات المسلمين ال بتبديدها«(4). وقال: »عباد اهلل، يربون تربية المؤمن المسؤول 
الجهادي  التحرك  أن  أمته«(5)، ويرى  بناء  المشارك بصدق وإخالص يف  والناس،  اهلل  أمام 
التحرك  يف  النبوي  »المنهاج  فيقول:  العطرة،  للسيرة  قراءتنا  من  يأيت  النبوي  المنهاج  على 
الجهادي بين أيدينا نقرأه يف السيرة العطرة. وعلينا اتباعه يف الخط الرئيسي، واالجتهاد يف 
جزئيات الحركة، إلنزالها على أحكام اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص«(6)، وقال: »إن المنهاج الرتبوي 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص387.
(2)  نفسه، ص17.
(3)  نفسه، ص19.
(4)  نفسه، ص21.

(5)  نفسه، ص387.
(6)  نفسه، ص23.
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التنظيمي الجهادي كل متماسك، وأن من صحت بدايته، أشرقت هنايته«(1).

 تتلخص فلسفة اإلنسان عند عبد السالم ياسين، بأنه القيمة العليا يف الحياة، وهنا يقدم 
عبد السالم ياسين قراءة للطريقة التي يتم من خاللها تربية األجيال على المطالبة بالتعليم 
المهمة األولى  بالقدوة والمثال والتعليم هي  الرتبية  كمهمة أولى ودائمة، فيقول: »وظيفة 
يف  ووظيفته  مكانه  كان  مهما  والخلقية،  اإليمانية  مكانته  من  كل  المؤمنين،  لكل  والدائمة 
التنظيم. المكان يف التنظيم والوظيفة ينبغي أن يزيد المؤمنين تواضعا وحرصا على خدمة 

إخوهتم. فإن اهلل عز وجل يكره أن يرى المؤمن يتميز عن إخوته«(2).

ويقدم عبد السالم ياسين إضاءاٍت وافيًة عن مكونات الرتبية، والواجبات التي يفرضها 
واالتصال،  المواظبة،  والصحبة  بالمجالسة،  »الرتبية  فيقول:  اإلنسان،  على  المفهوم  هذا 

والتوجيه، والتعليم، تتم األقرب فاألقرب«(3).

وهكذا يشخص عبد السالم ياسين حالة اإلنسان بكل جوانبها وبصورة واعية متفتحة 
لحاجات االنسان وكرامته، كما دعا إلى االستمرار يف النضال مع الفضالء المسلمين بقوله: 
»يناضلون ونجاهد من أجل استقرار سياسي، تكون قاعدُته سياَدَة الشعب يف تقرير مصيره 
واعية  التنفيذ«(4)،  ومراقبة  السياسة  تنفيذ  ويف  وتبديلهم،  حكامه  انتخاب  ويف  وسياسته، 
وعميقة يف قضية الحقوق اإلنسانية، وهذه النظرة استقاها من المنهج النبوي؛ لذلك يقدمها 
إلى  لننتهي  المسلمين  النظراء  »نحاور  بقوله:  الحقوق  هذه  وصف  يف  ياسين  السالم  عبد 

الشورى بآليات الديموقراطية«(5). 

إن التدهور الروحي يؤدي الى التدهور يف المنظومة االجتماعية والسياسية وقوة إنساننا 
بتقوى اهلل وإيمانه، ويف هذا الصدد يقول عبد السالم ياسين: »روح الحضارة الغربية هي الوثنية 
اإلغريقية الثقـافية الفنية، والقـانونية الرومانية االستعمارية، والرواسب اليهودية النصرانية، 
ويرى  الدوابية«(6).  االستهالكية  المنفعية  اللربالية  والفردية  الداروينية،  التطورية  والفلسفة 

(1)  نفسه، ص365.
(2)  نفسه، ص71.

(3)  نفسه.
(4)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص375.

(5)  نفسه.
(6)  نفسه، ص392.
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أن قوة االنسان بإيمانه واالستعداد لمتطلبات العصر من إعداد العدة للقوة، فيقول: »أمرنا 
بتقوى اهلل ما استطعنا، وأمِرنا بإعداد القوة«(1). ويتساءل عبد السالم ياسين: »من أين نأيت 
بالقوة وقد ُترك شأُنها لكسبنا وحيلتِنا واجتهاِدنا؟«(2). ويجيب عن هذا التساؤل بقوله: »لكن 
ينبغي أن تكون نقطُة االنطالق، ُأوَلى األَْوَلِويَّات، من وجود قائٍم مومن باهلل وباليوم اآلخر، 
عالم بما فرض اهلل عليه، عارف بتكليف الشريعة، منبِعٍث للتنفيذ مخلص صادق، منتظم يف 

جماعة المومنين«(3).

يشرتط عبد السالم ياسين يف الرتبية أهنا عملية إيمانية يتوقف على نجاحها، ميالد المسلم 
إلى عالم اإليمان، ثم نشوءه فيه وتمكنه ورجولته، وال جهاد بال تربية، وال يكون التنظيم 

إسالميًا إن لم تكن الرتبية إيمانية.

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص 392.
(2)  نفسه.
(3)  نفسه.
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حقوق اإلنسان في القانون الغربي وتشخيص واقع املجتمع اإلسالمي

من المعروف أن أول حق لإلنسان هو حقه يف معرفة ربه –سبحانه وتعالى- وهو أساس 
التغيير وعماده، وكلما استقامت أذواقه واستوت تربيته على منهاج النبوة، كلما كان التغيير 
اإلنسان  ومحفزًا  اإليمان  حق  بذلك  مؤمنًا  ياسين  السالم  عبد  كان  ولقد  وجذريًا،  بناًء 
البدنية، والنفسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية  الحياة:  إلى االهتمام بكل نواحي 
وغيرها، والتي تؤدي إلى كرامته من أجل حريته، وحقوقه المدنية االقتصادية واالجتماعية 
مع  »لنا  ياسين:  السالم  عبد  يقول  والتجزيء،  التبعيض  تقبل  ال  التي  والثقـافية  والسياسية 
ونطبقها.  الكلية  هذه  نفهم  سياق  أي  يف  لنحدده  حوار  خاصة  المسلمين  الفضالء  النظراء 

نجرهم لمنطق اإلسالم وسياقه«(1).

ويؤكد عبد السالم ياسين حق اإلنسان يف معرفة ربه وكرامته، حيث يقول: »رأس حقوق 
اإلنسان عندنا، وأم الحريات، ومنبع الكرامة، تحرير اإلنسان من كل عبودية غير العبودية هلل 
رب العالمين ال شريك له«(2). واألستاذ عبد السالم ياسين يتحدث عن حقوق اإلنسان يف 
كل مقاالته وكتبه، وهذا يدل على أهمية اإلنسان يف نيل حقوقه أما منبع حقوقه، فهو تحريره 

من عبودية غير اهلل، والباعث للدفاع عنها هو االستجابة لنداء اهلل يف نصرة المستضعفين. 

اإلسالمي  الفكر  مع  وقارنه  أمريكا،  يف  االنسان  حقوق  ياسين  السالم  عبد  استعرض 
األصيل، فيذكر يف هذا المجال أن أمريكا اليوم تحمل لواء حقوق اإلنسان، ولواء األخالقية 

الدولية والعدل الدولي والنقاوة، فهي معقل الحريات، أمريكا داعية حقوق اإلنسان(3).

مقهورة  شعوب  جماجم  على  مجدها  بنت  أمريكا  أن  إلى  ياسين  السالم  عبد  ويشير   
وعظام أجيال من المستعبدين، فتجدهم يميزون بين إنسان وإنسان. الغربي السيد عندهم 
غير المسلم المقهور، واألمريكي القوي يتجند اإلنس والجن للدفاع عن حقه، بينما يبقى يف 

ذيل اهتمامهم أن يقتل المسلم أو تسبى المسلمات(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص 375.
(2)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء، ص216.

(3)  نفسه، ص209.
(4)  نفسه.
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 إن نظرية حقوق اإلنسان كانت بالغة األهمية لكن الواقع يناقض تمامًا، ويف هذا يقول: 
ممارسة  يخولهم  الجديد  فالقانون  يفعلون«(1).  ما  إلى  انظر  بل  يقولون،  لما  تسمع  »ال 
األمريكان  خول  القانون  »وهذا  ويقول:  مستعجلة  بصيغة  والتحريق  والتمزيق  التشريح 

ألنفسهم تحريق العراق الشهيد«(2). 

ويفضح عبد السالم ياسين نظرياهتم التي تغنوا هبا حول حقوق االنسان وكرامته: »ويشهد 
على ذلك معاناة من فلسطين، وتثبيت أقدام الشتات اليهودي يف فلسطين، ومحرقة بغداد، 
ومجازر البوسنة والهرسك الرهيبة«(3)، ويناقش عبد السالم ياسين إعالن حقوق اإلنسان 
مواثيق هي مرجعية حاملي شعارات  عنه  تولدت  الذي  اإلعالن  قراءة  »نصرب على  بقوله: 
التي تؤسس قرارات مجلس األمن  الحقوق، والحريات ومصادرهم وحججهم المكتوبة 
من الخمسة الكبار«(4). فيقول لنقرأ البند األول إن: »الكائنات البشرية تولد حرة متساوية 
يف الكرامة والحقوق، وتتمتع بالعقل والضمير، ويجب عليها أن تعامل بعضها بعضًا بروح 
األخوة« ويستنكر ذلك ضاحكًا: »ما أجمل الكالم! كرامة وحقوق وحرية وعقل وضمير 

وروح وأخوة!«(5).

الجوانب  يف  اإلنساين  البعد  على  يدل  ياسين،  السالم  عبد  ألفكار  االستعراض  هذا  إن 
المختلفة التي تشكل اإلنسان دون إهمال أي جانب من جوانب االنسان التي تتكامل مع 

بعضها البعض.

ويرى عبد السالم ياسين أن اإلنسان المحروم المستضعف، ال ينفصل عن طلب العدل 
هبا  يقصد  حيث  إنسانية  أهمية  له  منهاجي  كمفهوم  نصيحة  كلمة  استعمال  وأن  والكرامة، 

التعبير عن حياة اإليمان والغيرة اإليمانية التي تحيي العناصر المجاهدة(6). 

ويشير إلى أن هناك قوى تنضح بالحقد وتسيطر على العقول؛ ونحن نرى أثر تلك القوى 
يف عدائها للمسلمين وأهنا دمى تحكم المسلمين. وتلك الدمى نفسها لها كيد وكذب على 

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء، ص211.
(2)  نفسه، ص211.
(3)  نفسه، ص222.

(4)  نفسه.
(5)  نفسه، ص222.

(6)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص91.
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إال  خامل  أوهموه،  كما  رعية  »والشعب  ياسين:  السالم  عبد  يقول  والمسلمين.  اإلسالم 
حيث نبت الحقد الحزبي، إذ عجزنا عن تفجير الغضب هلل«(1).

سبحانه  اهلل  أن  ويؤكد  االجتماعي،  البناء  يف  اإلنسان  دور  ياسين  السالم  عبد  ويؤكد 
وتعالى يتدخل يف تحديد عناصر الشخصية األساسية التي تكون فطرة اإلنسان، ولهذا حث 
لم  إن  لإلنسان  تعالى  اهلل  بقوله: »وصية  تعالى،  اهلل  اعتماد وصية  ياسين على  السالم  عبد 
يجد األب الحكيم، ولم ينشأ يف المحضن الفطري السليم، أن يتبع سبيل من أناب إلى اهلل. 
واإلنابة درجة من درجات التوبة«(2). ويقتبس من القرآن عن عبده ُلقمان الذي آتاه الحكمة. 
َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾.  ْرَك  إِنَّ الشِّ ُتْشرِْك بِاهللِ  ُبنَيَّ الَ  َيا  َيِعُظُه  ُلْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو  َقاَل  ﴿َوإِْذ  قال تعالى: 
13( ثم جاء القرآن بالوصية اإللهية جملة اعرتاضية بين وصايا لقمان البنه، قال  )لقمان: 
ُه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوفَِصاُلُه فِي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر  نَساَن بَِوالَِدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ْينَا اإْلِ اهلل تعالى: ﴿َوَوصَّ
لِي َولَِوالَِدْيَك إَِليَّ اْلَمِصيُر. َوإِن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشرَِك بِي َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفالَ ُتطِْعُهَما 

﴾. )لقمان: 15-14(«. بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إَِليَّ ْنَيا َمْعُروفًا َواتَّ َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

ويناقش عبد السالم ياسين دور المنهاج، بأن القرآن الكريم بسطه وكذلك السنة المطهرة 
كوسيلة للخروج من مختلف عناصر التدهور واالختالف وطغيان أحالف االستعمار التي 
وتوالي  االستعمار،  أحالف  وطغيان  االستعمار،  ظاهرة   ..« قوله:  يف  االنحطاط  تشكل 
الدنيا  المرحلة  هي  والغثائية  للغثائية،  أبعادًا  فسد  ما  وفساد  األمة،  واسرتخاء  الفشل، 
وللفتنة  السنة،  وصفته  عالج  وللغثائية  الفتنوي.  التدهور  دركات  يف  االنحطاط  المتناهية 
مواصفات أجملها الكتاب العزيز وفصلتها السنة، وللخروج من ورطة اختالطنا بالجاهلية 
السنة  وأسلوبًا  زمانًا  وعينته  المقدس  الكتاب  بسطه  منهاج  وحكمًا  وتربجًا  وحمية  ظنًّا 

المطهرة  الشريفة«(3).

ويلخص عبد السالم ياسين يف تحليله لألمة اإلسالمية، أن التدهور الروحي يؤدي حتما 
إلى التدهور السياسي؛ ويضرب مثال لذلك يف التاريخ اإلسالمي، فيقول: »األمة اإلسالمية 
اليوم يف حضيض تدهور تاريخي متخلفة اقتصاديًا وعلميًا، مستعمرة سياسيًا وعسكريًا 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص91.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ط1، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، 1989م، 118/2.

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2005، ص201.
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وثقافيًا، تابعة ممسوخة ماديًا وحضاريًا«(1)، ويتساءل عبد السالم ياسين بقوله من المسؤول 
تاريخية تسودها طبقية مستغلة  األمة يف مرحلة  يقولون:  فيجيب: »قوم  التدهور؟  عن هذا 

على شكل إقطاعية أو برجوازية طفيلية كمربادورية عاجزة عن أداء دورها  التاريخي«(2). 

(1)  ياسين، عبد السالم، رسالة القرن يف ميزان اإلسالم، ط1، مطبعة الساحل، الرباط، 1982م، ص14.
(2)  نفسه، ص14.
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مستقبل األمة خالفة إسالمية على منهاج النبوة 

يتوجب  مهمة  هي  النبوة  منهاج  على  إسالمية  خالفة  إقامة  أن  ياسين  السالم  عبد  يبين 
وحتى  نملك  ما  أغلى  وهو  باإلنسان  ترتبط  المهمة  وهذه  إليها،  الوصول  أجل  من  العمل 
يستطيع القيام هبذا العمل، يجب أن يكون حرًا ناجحًا سعيدًا، ويف ذلك يقول: »فلكي نكوَن 
على مستوى المهمة التاريخية أمامنا، وهي أن نسعى إلقامة الخالفة اإلسالمية على منهاج 

النبوة يلزم أن نعطي لإلنسان، النموذج الحي الناجح للفرد السعيد واألمة المهيبة«(1).

بناؤها،  المرجو  اإلسالمية  الحضارة  جوهر  أهنا  الخالفة  يف  ياسين  السالم  عبد  ويرى 
ويف ذلك يتساءل: »ما هو البديل لحضارة المادة من حيث صناعتها وإنجازاهتا االجتماعية 
والسياسية والحياتية؟، بل تكون استمرارا على شكل جديد لنفس الحضارة المادية إن لم 
تكن الدعوة إلى اهلل. البالغة إلى كل إنسان، الملحة عليه، المتحببة إليه بالعيش الكريم تحت 

ظلها، واإليواء الكريم إلى كنفها، هي روح الحضارة ومهمة الخالفة«(2).

ويذهب عبد السالم ياسين إلى أن الخالفة وعد رباين؛ وهي إحياء للدين فيقول: »نحن 
لذات  مقصودة  ليست  عمارهتا  لكن  لنعمرها،  األرض  يف  بالخالفة  موعودون  المسلمين 
قوة  نحن  هبذا  الموت.  بعد  للقائه  ويتهيأ  ربه  العبد  ليعرف  شرط  عمارهتا  إنما  العمارة، 

ال تقاوم«(3).

ويبين عبد السالم ياسين أن اإلنسان يف مجتمعاتنا يتعرض ألصعب التحديات ويزيد هذه 
الجربية مخروقة خرقًا شنيعًا  العضية  الغثائية  التحديات أن حقوق اإلنسان يف مجتمعاتنا 
التجديد  فقه  على  هو  ياسين،  السالم  عبد  على  يلح  الذي  المطروح  والسؤال  بدائيًا«(4). 
الجهاد  القلوب؟، وعلم  نربي اإليمان يف  الرتبية والتنظيم: كيف  النبوي يف  المنهاج  وعلى 
الصف وبنظام  اهلل مع  الشهادة يف سبيل  الناس؟، وطلب  بين  التحرك  العقول؟، ودراية  يف 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص10.
(2)  نفسه، ص17.
(3)  نفسه، ص11.

(4)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص 356.
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الصف؟ الكتاب والسنة شريعة متلوة معلومة«(1)، ويجيب على السؤال أن: »أحكام الشريعة 
معطلة إال يف بعض العبادات عند بعض المسلمين، ففقه المنهاج -وهو ثمرة اجتهاد لهذا 
ذلك  يف  بما  الجهاد،  وكليات  الرتبية،  كليات  يتناول  أن  إليه  يطلب  الزمان-  وهذا  المكان 
تنظيم حزب اهلل بما يضمن إحياء رجال ونساء، وإحياء أمة، وتحريك الكل على المنهاج 

النبوي المؤدي للخالفة اإلسالمية بالنسبة لألمة«(2).

الحاضر  تحديات  يواجه  أن  يمكن  ال  المسلم  اإلنسان  أن  ياسين  السالم  عبد  ويرى 
فيقول:  اإليمان،  قلة  وبالتالي  والفتنة،  الخالف  فرقته عناصر  ما  لم يجمع  إن  والمستقبل، 
وثقل  إيماننا،  قلة  ثقل  نحمل  أنفسنا  ووجدنا  األرض  يف  طرأنا  وأجيال  أمة  »ونحن 

الفتنة بيننا«(3). 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص17.
(2)  نفسه، ص17.
(3)  نفسه، ص21.
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تربية اإلنسان عند عبد السالم ياسين وفق املنهاج النبوي

ال  سلبية  مظاهر  أهنا  ويرى  والطاعة،  والسمع  الركون  قضية  ياسين  السالم  عبد  عالج 
المشاركة،  قليلة  فاترة  بعناصر  االسالمية  األمة  مستقبل  وهتيئ  العدو  مواجهة  على  تقدر 
والفرد  الجماعة  بقيام  وذلك  هلل،  النصيحة  فالدين  أمرها(1)؛  من  بينة  على  تكون  أن  ودون 
على حدوده، والدين النصيحة ألئمة المسلمين بدءًا بإقامة أولي األمر منا ال من غيرنا من 
وإيقاظ  اإليمان  إلى  بتدعوهتم  المسلمين  لعامة  النصيحة  والدين  والملحدين.  المنافقين 
الظلم، وبناء مجتمع األخوة والعدل.  الدعوية لتصبح همة قادرة على قلع جذور  الذهنية 

وأن هذه الذهنية تسري من مؤمن إلى مؤمن، حتى تعم األمة كلها(2).

وأن مشكلة التحرر من االنغالق والسرية يجب أن تكونا يف اإلطار الصحيح بعيدًا عن 
ونشرها.  لبثها  مجال  ال  تنظيم  كل  يف  الزمة  أسرار  من  هنالك  كان  وإن  السلبية،  المشاعر 
الجماعة  إلى كل عضو يف  »المطلوب  فيقول:  االقرتاح،  المشاركة مطلوبة وكذلك  أن  إال 
وخربته  موقعه  من  وينتقده  ويقرتح،  ويشارك  جماعته  وبأمر  المسلمين  بأمر  يهتم  أن 

واختصاصه  وعمومه«(3).

التخلف  فجوة  هي:  اإلنسان  تواجه  التي  الفجوات  أهم  أن  ياسين  السالم  عبد  ويرى 
الطبقي  الحقد  وفجوة  الضمائر،  وفساد  األخالق  تدهور  وفجوة  والحضاري،  االقتصادي 
يف  يغني  ال  روحية  خلقية،  معنوية،  »فجوة  أهنا  ويرى  المستكربين،  ظلم  عن  تولد  الذي 
تضييقها وطمسها وازع السلطان وحده، إنما يغني وازع القرآن، يؤيده وازع القوة، فالدولة 

سلطان والدعوة قرآن«(4).

وإنقاذه من جربوت  للدين،  الداعي  اإلنسان  بوضع  ياسين  السالم  عبد  ونظرا الهتمام 
الدولة عليه التي يتحكم هبا السلطان، فقد رأى أن زمنًا كانت الدعوة فيه لعبة يف يد السلطان، 
قد انتهت وأنه آن األوان ألن تصبح الدولة يف يد الدعوة سيفًا به تدفع كيد العدو وتكف يد 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص212.
(2)  نفسه، ص91.

(3)  نفسه.
(4)  نفسه، ص202.
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المستغل، وآلة تصنع الخير والقوة«(1).

اإليمان  فيه  يتجسد  الذي  المضمون  هو  االنسان  سلوك  أن  ياسين  السالم  عبد  ويقرر 
طريقًا إلى اهلل وحالً لمشاكل المجتمع واألمة، ومنهاجًا للحكم(2).

وال بدَّ أن يسود جسم الجماعة الوئام الكامل، والتحاب يف اهلل عز وجل، والوحدة الوجدانية 
العقدية وبدوهنا ال يستطيع أن يؤثر يف مجتمعاتنا الفاسدة التي يسيطر عليها الحقد الطبقي، 
والخالف الحزبي، والنعرات القومية(3)، وأن هذا الوئام الكامل من الصعب على الفرد أن 
تعالى  اهلل  قال  وتراحمهم«(4).  لبعض  بعضهم  المؤمنين  لين  من  يأِت  لم  ما  عمليًا  يصوغه 

اِر ُرَحَماء َبْينَُهْم﴾ )الفتح:  29).  اء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اهللِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ يصفهم: ﴿مُّ

ويسعى عبد السالم ياسين إلى تجلية المحاور السلوكية، فيتعرض لها بالشرح والتوضيح 
مبحثًا  ويفرد  االقتصاد(5)،  ثم  الحسن،  والسمت  والتَّؤدة،  والعلم،  والعمل،  كالصدق، 
للحديث عن وحدة السلوك يف كتابه المنهاج النبوي، تربية وتنظيمًا وزحفًا، ويربز العالقة 
الوثيقة بن اإليمان والسلوك ويؤكد على دورهما يف الكرامة اإلنسانية والحقوقية؛ وذلك يف 
قوله: »ويرتفع طموح الضمير اإلنساين، فيطالب بحق اإلنسانية يف الحفاظ على الكوكب 
األرضي نظيفًا، وعلى البيئة الطبيعية َمصونة لألجيال. وهذه مرتبة عالية من الوعي نعطيها 
الخالد  اإلنسان  حق  »هو  بقوله:  ويستطرد  الحرة«.  األصوات  تعطيه  ما  مثل  االحرتام  من 
السامي األسَمى: أن يكون عبدًا هلل عز وجل، عامالً للقائه، آمال يف جزائه وجنته، خائفًا من 
عقابه وناره. هذه هي كرامته اآلدمية، كل حق يطالُِب به ما دون ذلك من حقوق الدنيا، فهو 
له حقٌّ شرعي إن كان نيُله يقربه من غايته األخروية. ومن حقه أن يجاهد عليه َمانَعه. وكل 
»حق« من »حقوق اإلنسان« ُيلهيه عن آخرته فهو حظ من حظوظ النفس، ال يبالي به أهل 
اإليمان إال من حيُث كوُنه مستضعفا يف األرض تجب ُنصـرُته. ينصـره اإلسالم لُيسمَعه يف 

َمْأمنِه َبالَغ اإلسالم«(6).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص202.
(2)  نفسه، ص120.

(3)  نفسه، ص81.
(4)  نفسه.

(5)  نفسه، ص362، ص365.
(6)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص 358.
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الرتبية  أثارها عبد السالم ياسين؛ فيؤكد أن  التي  الرتبوية  القضايا  السلوك من  إن قضية 
الشريعة معطلة إال يف  الكتاب والسنة وإذا كانت أحكام  اإلسالمية من حيث هي مستمدة 
المنهاج  على  الكل  تحريك  يطلب  المنهاج  ففقه  المسلمين،  بعض  عند  العبادات  بعض 
النبوي -على الطريق الصاعد عرب العقبة- المؤدي للخالفة اإلسالمية بالنسبة لألمة ولرضى 
اهلل يف الميمنة بالنسبة لكل مؤمن ومؤمنة. فيقول: »كتاب اهلل وسنة نبيه شريعة ثابتة، ونحن 
أمة وأجيال طرأنا يف األرض ووجدنا أنفسنا نحمل ثقل قلة إيماننا، وثقل الفتنة بيننا، وثقل 
الحرب المسعرة علينا«. والمطلوب كما يرى عبد السالم ياسين: »هو غرس اإليمان وتثبيته 

يف نفوس الناس وليس المطلوب أن يكتفوا بتكديس العلم بالكتاب والسنة«(1).

الذي  المنهاج  هو  أصيال  يصبح  لكي  الضروري  المنهاج  أن  ياسين  السالم  عبد  ويرى 
العقبة،  قمة  إلى  الجماعة  مع  ويرفعه  والجماعي،  الفردي  كبده  من  انطالقًا  اإلنسان  يربي 
إلى حيث ينال رضى اهلل دنيا وأخرى. تصعيد الهمم والجهود وتعبئتها لتكون يف مستوى 

الجهاد، هما مهمة المنهاج النبوي وثمرته المرجوة«(2). 

هلل  العبودية  إخالص  يعني  المفاسد  بإبعاد  ياسين  السالم  عبد  فكر  يف  الرتبية  وصالح 
وحده، وهي خطوة إلى الجهاد بالنفس، يقول عبد السالم ياسين: »إهنا خطوات إلى الموت 
يف سبيل اهلل، فمهما كانت الهمة الفردية لدى كل مؤمن ال ترتفع بصاحبها على كل العقبات 
همم  يف  لخلل  الجماعية  القوة  كانت  ومتى  الهوى.  سبيل  يف  الموت  إلى  السبيل  كان  نية، 

األفراد، ال تستهدف رضى اهلل كان الفشل«(3).

ويركز عبد السالم ياسين على أن الرتبية هي مقدمة الزمة للجهاد وتحقق الغاية الفردية 
والجماعية، يقول: »أرأيت أن الرتبية مقدمة الزمة للجهاد! وأهنا شرط الزم لمحبة اهلل عبده! 
وأهنا بذلك تحقق الغاية الفردية والجماعية معا!، ويقتبس من القرآن الكريم قول اهلل تعالى: 
﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهلل بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المومنين أعزة على الكافرين يجاهدون يف سبيل اهلل وال يخافون لومة الئم. ذلك فضل اهلل 

يؤتيه من يشاء. واهلل واسع عليم﴾ )المائدة: 54).

فالرتبية يف نظر عبد السالم ياسين هي بداية الطريق، ويعدها الغرس األول يف حياة اإلنسان 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص129.
(2)  نفسه.
(3)  نفسه.
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وارتباطه باهلل ويؤكد على أهميتها يف الهزيمة والنصر، وربطها بين اإليمان الحقيقي والعمل 
أخللنا يف  وإن  ممكنا،  الجهاد  كان  اهلل  من  متينة على هدى  كانت  »فمتى  فيقول:  الحزبي، 
الرتبية، فال يصح أن ننتظر نصرا من اهلل. من المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم، فسرعان 

ما ينقلب العمل اإلسالمي يف النية عمال حزبيا سياسيا يف الفعل«(1).

تربية األخالق عند عبد السالم ياسين

حديث  فيذكر  وسلوكًا؛  تربية  ملسو هيلع هللا ىلص  بالرسول  االقتداء  أهمية  ياسين  السالم  عبد  يرى 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »ُبعثت ألتمم حسن األخالق«(2). وروت عائشة -رضي اهلل عنها- عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن المومن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وروى الرتمذي عنها 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن من أكمل المومنين إيمانا أحسنُهم خُلقا، وألطُفهم بأهله«(3).

»إن  قال:  أنه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فيورد حديثًا عن  ياسين على األخالق،  السالم  عبد  ويؤكد 
القيامة، أحاِسنكم أخالقًا. وإن أبغضكم إلي،  ، وأقَربكم مني مجلسًا يوم  من أَحبكم إليَّ
الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون«. قالوا: يا رسول  وأبعَدكم مني مجلسًا يوم القيامة، 
اهلل! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيقهون؟ قال: »المتكربون«. رواه الرتمذي 
عن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- بسند حسن(4)، ويقول عبد السالم ياسين: »إن رأس 

األخالق، وكمال األخالق، كمال يف الدين«(5).

النفوذ  »إن  ياسين:  السالم  عبد  يقول  حيث  باإليمان  االخالق  ارتباط  مدى  ويتضح 
األدبي  الفكري  اإليماين األخالقي  النفوذ  يتكون من مجموع  إنما  لنا  الضروري  السياسي 

الذي يتاح لنا وسط الشعب«(6).

على  المسلم  االنسان  تربية  هو  ياسين،  السالم  عبد  عند  للرتبية  األخالقي  الهدف  إن 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص129.
(2)  ابن أنس، مالك )ت179هـ(، الموطأ، ط1، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 1997م، 

ص2633.
شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  ط5،  )السنن(  الصحيح  الجامع  279هـ(  )ت  عيسى  بن  محمد  الرتمذي،    (3)

وآخرون )5 أجزاء(، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، لبنان، 1993، 11/5.
(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، بيروت، دار لبنان، ط 1، 2003 م، 2/ 54.

(5)  نفسه، 54/2.
(6)  عبد السالم، ياسين، المنهاج النبوي، ص280.
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االلتزام باألخالق اإلسالمية ويرى عبد السالم ياسين: »أن االنتماء إلى اهلل بوحدة السلوك 
اإلسالمية  الدولة  إلقامة  والسعي  الجهاد  جماعة  يف  االلتحام  يعني  االخالقي  اإليماين 
اإلنسان،  تحرير  يعني  وهذا  اهلل.  بإذن  والوراثة  والخالفة  النصر  حتى  وااللتحام  الفطرية 

وتحرير األرض«(1).

كونه  يعدو  ال  ياسين  السالم  عبد  عند  للرتبية  الديني  الهدف  إن  القول  يمكن  هنا  ومن 
التي تتمثل يف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان كما يقول عبد السالم  انعكاسًا لألخالق اإلسالمية 
العالمين.  على  ورحمة  خيرًا  يفيض  ثم  حقه،  حق  ذي  كل  يعطي  القرآن،  »خلقه  ياسين: 
وحدها  الشريفة  فالسنة  ودقائقها.  األمور  عظائم  يف  سنته  هديه....واتباع  تقصي  ينبغي 
كفيلة أن توحد سلوكنا، وتجمعنا على نموذج واحد يف الحركات والسكنات، يف العبادات 
واألخالق، يف السمت وعلو الهمة«(2). وهنا يوجه عبد السالم ياسين نظر اإلنسان إلى السنة 
الشريفة كطريق للوصول إلى اهلل سبحانه وتعالى، إذ يقول: »فإنه ال وصول إلى اهلل عز وجل 
إال  إال على طريق رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال حقيقة إال حقيقته، وال شريعة إال شريعته، وال عقيدة 
عقيدته، وال سبيل إلى جنة اهلل ورضوانه ومعرفته إال باتباعه ظاهرا وباطنا. فذلك كله برهان 

عن صدقنا يف اتباعه«(3).

سيعيد  الذى  اإلكسير  أهنا  يعتقد  الرتبية  حول  العمالق  المربى  هذا  أدبيات  يقرأ  من  إن 
الحياة إلى هذه األمة ومنها على سبيل المثال: »التعلم ال يتم إال بوجود معلم عالم وطالب 
األمة على  لبناء  الجهاد  فكذلك  والنفسي،  العقلي  االستعداد  للتعلم من حيث  قابلية  لديه 
حيث  من  الجهادية  العملية  الكفاءة  لديهم  مجاهدين  بوجود  إال  يتم  ال  إسالمية  أسس 
يتأكد  أن  قبل  العمل  ميدان  الركب يف  يتحرك  أال  »يجب  أيضًا  ومنها  والتنظيم«(4)،  الرتبية 
لتفكك  أو  الرتبية،  نتيجة لنقص يف  المنهاج محكم، وأنه ال خلل يخاف يف الصف  أن  من 

يف التنظيم«(5).

(1)  عبد السالم، ياسين، المنهاج النبوي، ص21.
(2)  نفسه، ص142.
(3)  نفسه، ص142.
(4)  نفسه، ص233.
(5)  نفسه، ص238.
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عناية عبد السالم ياسين بدور املرأة التربوي
وصمودها في وجه التحديات 

األسرة  يف  فعال  عنصر  وهي  الميادين؛  كل  يف  مشرف  تاريخ  اإلسالم  فجر  منذ  للمرأة 
والمجتمع، ولقد هدف أعداء اإلسالم إلى القضاء على القيم الرتبوية التي زرعها اإلسالم 
بغرض  المجتمع،  من  المهم  العنصر  ذلك  محاربة  على  وعمل  اإلسالمي،  المجتمع  يف 
إشغالها )المرأة( عن دورها يف تنشئة جيل اإلسالم الصالح، وذلك من خالل أفكار دعائية 

مثل المناداة بحقوق المرأة ودعوى تحريرها.

يدافعون  وأخذوا  ونشروها  أفكاره  تبنوا  وكتابًا،  مفكرين  اإلسالم  أعداء  استغل  ولقد 
عنها، وقد انتنقد المرشد األستاذ عبد السالم ياسين هؤالء المفكرين والكتاب؛ قائالً: »بدأ 
التخريب يف األساس منذ سبعين سنة ويزيُد، منذ كتب قاسم أمين وأضراُبه بخجل أوال ثم 
بجسارة متطاولة عن »تحرير المرأة«. وال شك أن كثيرًا من أعداء اإلسالم عملوا على تفكك 
المسلمين من الداخل، وكانت المرأة يف مقدمة هذه األعمال، ويف ذلك يقول األستاذ عبد 
السالم ياسين: »لرباليون ثم ماركسيون سياسيون ومتحللون إباحيون... قالوا كلهم كلمة 
عن المرأة المسلمة التي كانت، وال تزال، المظلومة األولى يف المجتمع الفتنوي الغثائي. 
وزينوا لها وبينوا، وصربوا وثابروا، وصنعوا زعيمات »محررات« حتى آل األمر إلى ما نرى 

.(1)» واأللم يحز يف أنفسنا من انحالل وتفسخ. خربوا األساس، المرأَة األمَّ

وربط األستاذ عبد السالم ياسين قضية المرأة بقضية األمة، وأكد أن الحاجة إلى تجديد 
الدين ليست حكرًا على الرجل دون المرأة، وهنا فإن المرشد األستاذ عبد السالم ياسين 
دعا إلى تربية المرأة تربية إسالمية قويمة، لتدرك كمالها الرتبوي ولتسهم يف التغيير، كما ربط 
بين السلوك السوي للمرأة وإنسانيتها؛ مستعرضًا قبل ذلك ما يقوله أدباء وسياسيون: »كتب 
مصطفى محمود من َوقاحات يف كتابه »اهلل اإلنسان«. قال، وبئس ما قال: »والخير والشر 
خضعا لناموس التطور.فتغيرت معاين الرذيلة ومعاين الفضيلة. كانت المرأة رمزًا للشيطان، 

وكانت الغريزة الجنسية خطيئًة تحمل أوزاَرها المرأُة وحدها«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص316.
(2)  نفسه، ص317.
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التطور، ويف  لناموس  الرذيلة، هو أن الحضارة خضعت  الكتاب أن سبب  ويرى بعض 
»قال  بالمخربين:  ووصفهم  وسياسيين،  أدباء  ألقوال  ياسين  السالم  عبد  يستكمل  ذلك 
المخربون مع قاسم أمين وبزعامته: من المستحيل أن يقع إصالح ما يف أحوالنا إذا لم يكن 
كانت  وسواء  اختلفت،  مهما  اإلنسان  أحوال  الحديثة.وإن  العصرية  العلوم  على  سًا  مؤسَّ
مادية أو أدبية، خاضعة لسلطة العلم«. ويوضح عبد السالم ياسين معنى مفهوم العلم عند 
قوله:  التطور«، ويكمل  بعدهم هو  والشيوعيين من  اللرباليين  عند  »والعلم  فيقول:  هؤالء 
»يقول قاسم أمين: إن نتيجة التمدن هي َسْوق اإلنسانية يف طريق واحدة، وإن التباين الذي 
يشاهُد بين األمم المتوحشة أو التي لم تصل إلى درجة معلومة من التمدن منشأه أن أولئك 
األَمَم لم هتتد إلى وضع حالتها االجتماعية على أسس علمية«(1). ويرد عبد السالم ياسين 
على هؤالء بقوله: »قلت: درجة الكمال االجتماعي التمديني عنده )يقصد قاسم أمين( هو 
ما وصلت إليه أوربا والمرأة األوروبية، ''خيره وشره'' كما قال طه حسين. وذلك بقطع النظر 

، وباالنقطاع عن كل دين ألن الدين ينايف العلم«(2). ريِّ عن كل هدف غيِر التقليد الَتطوُّ

يتساءل عبد السالم ياسين يف ذلك عن فطرة المرأة واختيارها لآلخرة دون أن ينفصل ذلك 
عن الحياة الدنيا، يقول: » ماذا يعني أن تختار المرأة اآلخرة على الدنيا، وأن تستحبَّ مرضاة 
اهلل تعالى على مرضاة هواها؟ أهي البِطالة والَعطالة واالستقالة من أعباء الدنيا، والخروج 
هاديِّ لنؤكد يف منظور القومة  من دائرة النشاط الحيايت؟«(3) ويضيف: »نذكر هبذا الفهم الزَّ
ومستقبل بناء األمة أنَّ اختيار الحياة الطيبة على الحياة الدنيا يعني مزيدا من العمل الصالح 
كل  من  فيصدر  والتقوى،  الرب  على  الجماعي  والتعاون  الجهادية  النية  تزكيه  الذي  المثمر 

مومن ومومنة مساهمة فعالة منتجة تقتحم العقبات وتتقدم وال ُتْحِجُم«(4).

وانطالقًا من ذلك، يرى عبد السالم ياسين أن بعض النساء اخرتن فطرهتن، وبعضهن لم 
يخرتن، فيقول: »والمسلمات، والمسلمون، يف ديار اإلسالم قد اختاروا كما اختار أمهاهتم 
وآباؤهم من قبل، وورثوا كما ورثوا، اإلسالم دينا، ورضوا باهلل عز وجل ربا. إال الشاذين 
ممن انقطع عنهم حبُل الفطرة وانقطع هبن«(5). ويوجه عبد السالم ياسين نصائحه ودعوته 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص316-317.
(2)  نفسه، ص318.
(3)  نفسه، ص314.

(4)  نفسه.

(5)  نفسه.
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إلى النساء بقوله: »... وإلى النساء المسلمات ينبغي أن تصُمد جهود األخوات الصالحات 
إلى اإليمان ومقتضياته الَوالئية، عليهن أن ينُصْرن الدين، وأن يأمرن بالمعروف وأن ينهين 
عن المنكر يف بنات جنسهن أّول شيء.فما وقع من العطب يف نساء المسلمين، وما جلبته 
يف  وتخريب  التصميم،  يف  عطب  هو  بالدال،  تحديـرها  بل  المرأة«،  »تحرير  موجة  عليهن 
األساس ال يف األطراف«(1). وحث النساء المؤمنات المنتسبات للدعوة، أن يوجهن دعوهتن 
لنساء ورثن الجهل ومرض الفطرة، يقول: »ولئن كان تفرغ األمهات لتنشئة األجيال المومنة 
الشرط  تكون  األمهات  تربية  فإن  المستقبلية،  المهمات  أسبق  من  سليمة  الفطرة  وحفظ 
األسبق والمطَلب األوثق.وذلك ما يجب أن ُتْفرغ فيه جهود المومنات المنتسبات للدعوة 

ليْسُددن ثغرات تركها يف نسائنا الجهل الموروث، والفقر المثبط، ومرض الفطرة«(2).
بالتآخي  والهتمام عبد السالم ياسين باإلنسانية ككل، فقد رأى أن كرامة اإلنسان هي 
الرحمة  دامت  ما  اعتقاداتكم  كانت  مهما  اإلنسانية،  يف  المتآخية  النفوس  »أيتها  فيقول: 
اإلنسانية والمحبة لبني البشر تنعش قلوبكم وأعمالكم.إننا وسنبقى دائما على استعداد«(3).

ويالحظ المتأمل لتناول عبد السالم ياسين لسلوك اإلنسان وكرامته يف إطار ثقافة الوسطية 
بعيدًا عن سياسة االقصاء والحقد العنصري. ويتلخص ذلك يف تشكيل كرامة اإلنسان من 
خالل رحمة اهلل وعقد ميثاق عدم االعتداء على اإلنسان وكرامته؛ فيؤكد: »كلنا عزم وثقة 
يف رحمة اهلل عز وجل، لمد اليد إلى الرجال والنساء ذوي اإلرادة الطيبة واالستعداد النبيل. 
سنبقى كذلك حتى نعقد ميثاق عدم االعتداء على اإلنسان وعلى كرامة اإلنسان، ميثاق رفق 
شامل باإلنسان وبأمن اإلنسان، ميثاق رفق فعال ونشيط وباذل. إننا كذلك حتى نقضي على 
اإلقصاء والحقد العنصري واحتقار خلق اهلل -عز وجل- والعنف على اإلنسان والوسط 

الحيوي لإلنسان«(4). 
فالرتبية اإلسالمية كما يقول: »تخاطب أعمق ما يف اإلنسان وهو شعوره بالخواء والعبث 
إلى  المرتاحمين  الصابرين  المتواصين  المؤمنين  ترفعه يف صحبة  ثم  اهلل.  بعيدًا عن  دام  ما 

طلب أسمى غاية، وهي وجه اهلل واالستواء مع أصحاب الميمنة(5).

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، ص314.
(2)  نفسه.

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ط1، مطبوعات الهالل، جدة، 2000، ص19.
(4)  نفسه، ص14.

(5)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص16.
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مصادر الفكر التربوي عند اإلمام عبد السالم ياسين

في نظرية املنهاج النبوي

إّن مصادر عبد السالم ياسين كثيرة ويف مقدمتها الكتاب والسنة النبوية؛ فهو يستمد أخالقه 
وفكره من كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ وأساس نظريته حسب قوله: »أنزل اهلل الكتاب بالحق 
وبلسان عربي مبين، ... وقال: »وبين أيدي المسلمين ويف صدورهم آيات اهلل يتلوهنا ثم ال 
ترتجم أعمااًل. بين أيديهم سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحبوهنا ويقرأوهنا ويعجبون ويحنون، لكن ال 
يسلكون كما سلك ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه مسلك الجهاد الذي سما هبم إلى ذرى اإليمان واإلحسان 

تربية ورفعهم إلى الخالفة يف األرض تنظيما ودولة«(1). 

فال تكاد كتابة من كتابات عبد السالم ياسين تخلو من اإلشارة إلى القرآن الكريم، ومن 
السنة النبوية؛ فهما يف رؤية األستاذ ياسين بدءًا ووَسًطا وُمنتهًى، ويعدان المصدُر التشريعي 
التي  األمور  بعض  تناوله  خالل  من  والسنة،  بالقرآن  يؤصل  فكان  األساسي،  والسياسي 
أوالها عناية بالغة، فيقول: »شرط الكرامة هما اإليمان والتقوى. وإال فال كرامة تنفع«(2). 
فكان يفسر ذلك باآليات القرآنية، قال اهلل تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 

عليهم بركات من السماء واألرض﴾ )األعراف: 96).

التَُّؤَدُة  مثل:  الرتبوية  السلوكات  بعض  والسنة من خالل شرح  بالقرآن  يؤصل  وكذلك 
أو  عنها،  وفرع  التؤدة  من  شعبة  والصرب  والرفق.  والتمهل  التأين  »هي  بقوله:  ويفسرها 
والشدائد  المصاعب  ومطاولة  التحمل  معنى  والتؤدة  الصرب  ويف  مظاهره.  من  مظهر  هي 
اإليمان  أهل  الرجال  صفات  من  وهو  قوة،  الصرب  وتجاوزها.  لحلها  الوقت  واستعمال 
ِمَن  اْلَعْزِم  ُأْوُلوا  َصَبَر  َكَما  ﴿َفاْصبِْر  لنبيه محمدملسو هيلع هللا ىلص:  تعالى  اهلل  قال  والكمال(3).  واإلحسان 
َتْسَتْعِجل﴾ )األحقاف: 34(. فعبد السالم ياسين ُيعنى بتوظيف أقوال الرسول  ُسِل َوالَ  الرُّ
ملسو هيلع هللا ىلص فمثالً عن أهمية السلوك يف حياة اإلنسان يقتدي بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ففي حديث عن )عبداهلل 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص6.
(2)  نفسه، ص389.

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، 2، ص289.
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أربعة  من  جزء  واالقتصاد  والتؤدة  الحسن  »السمت  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  سرجس((1)  بن 
وعشرين جزءا من النبوة«(2).

ويف عالقة القرآن والسنة بتحليل عبد السالم ياسين وفكره؛ يقول: »الغرة بالدنيا والغرة 
باهلل يف رفقة الشيطان والهوى هما رأس الموبقات النفسية والموبقات االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية«(3). ويقول: »فليحذر جند اهلل أن يسقطوا يف مهواة الفراغ من الذكر، وكارثة 

اإلعراض عن اآلخرة، وفخ الغرور بالدنيا، ومصيبة الغرة باهلل«(4).

ويؤكد عبد السالم ياسين أن الغاية الرتبوية من نظرية المنهاج النبوي، هي تلك الغاية 
التي حققت أهدافها مع سيرة الصحابة والتابعين، كاستمرار للقرآن الكريم والسنة النبوية 

المطهرة، وهو يسعى إلى إبراز حقيقة الرتبية كما أرادها اهلل.

 كما تتبع عبد السالم ياسين القدماء والمعاصرين من أهل اإلحسان، حيث اهتم بأقوال 
والشيخ  حوى،  وسعيد  البنا،  حسن  وكذلك  تيمية،  ابن  مثل:  وأفعالهم،  اإلحسان  أهل 
يف  قمًة  كان  وواليته.  صالحه  على  األمة  أجمعت  »رجٌل  يقول:  فعنه  الجيالين  عبدالقادر 
علوم عصره، قمة يف التقوى والزهد، قمة يف الجهر بالحق، قمة يف الرتبية والحنُوِّ على األمة. 

كانت االستقامة على السنة النبوية مذهَبه، وكان الحثُّ عليها َدْيَدَنُه«(5).

الرتبية  الرتبية ويورد مجاالت ومفاهيم عدة منها:  ياسين يف مفهوم  السالم  يتوسع عبد 
اإليمانية: عملية على نجاحها يتوقف ميالد المسلم إلى عالم اإليمان، ثم نشوءه فيه وتمكنه 
ورجولته، وال جهاد بال تربية، وال يكون التنظيم إسالميا إن لم تكن الرتبية إيمانية«(6)، وبعثًا 

(1)   عبد اهلل بن َسْرِجس: بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبعدها مهملة، الُمزين، حليف بني مخزوم 
قاَل اْلُبَخاِريُّ واْبُن ِحبَّان: له صحبة، ونزل البصرة، وله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث عند مسلم وغيره. ابن األثير، أبو 
الحسن علي بن محمد بن عبد الواحد الشيباين )ت630 هـ( أسد الغابة يف معرفة الصحابة )5 أجزاء (، ط 1، 

تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1997م، 4، ص92.
هتذيب  هـ(  الزكي )ت742  بن  يوسف  المزي،  انظر:  النبوي، ص262.  المنهاج  السالم،  عبد  ياسين،    (2)
لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:   ،1 ط  جزءًا(،   35( الرجال  أسماء  يف  الكمال 

1980م، 383/15.
(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص361.

(4)  نفسه، ص361.
(5)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ط1، مطابع افريقيا الشرق، 2001م، ص106.

(6)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص54.
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يف  جاءت  كما  الجهاد  على  الحث  غاية  تتضح  النبوي،  المنهاج  لنظرية  الرتبوية  الغاية  من 
القران الكريم، وسار على نفس النهج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيقول: »الواجهة األولى يف الجهاد هي 

واجهة الرتبية«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص286.
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الخاتمة 

اإلسالم؛  رسالة  يحمل  جيل  لتنشئة  المنهاج  نظرية  صاحب  توجيهات  فتلك  وبعد؛ 
منابع  من  تنهل  تربوية  وفلسفة  اإلسالمي  للمجتمع  إصالحية  رؤية  يمتلك  أنه  شك  وال 

اإلسالم األولى.

ولعله بوسعنا بعد هذه الصفحات إجمال النتائج التي توصلنا إليها كما يلي: 

- اعتمد عبد السالم ياسين يف نظرية المنهاج النبوي على القرآن الكريم، كونه المصدر 
التشريعي األول، كما تجلت فلسفته الرتبوية يف استنادها على المصادر اإلسالمية األساسية. 

- سعي نظرية المنهاج إلى دور الرتبية يف بناء اإلنسان، وغير ذلك فإنه ُيساء بناء اإلنسان 
ويصبح عالة على مجتمعه.

- الرتبية كما يراها عبد السالم ياسين تشتمل على مقومات تتيح لإلنسان أن يحقق البناء 
والتحرر من االستبداد واالستعمار.

- عّد عبد السالم ياسين الرتبية بأهنا بداية الطريق، وأهنا الغرس األول يف حياة اإلنسان 
وارتباطه باهلل وأكد على أهميتها يف الهزيمة والنصر.

- يربط عبد السالم ياسين بين اإليمان الحقيقي والعمل الحزبي، فإن كانت متينة على 
هدى من اهلل كان الجهاد ممكنا، وإن أخللنا يف الرتبية، فال يصح أن ننتظر نصرا من اهلل. من 
النية عمال  المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم، فسرعان ما ينقلب العمل اإلسالمي يف 

حزبيا سياسيا يف الفعل.

- إنه ال معنى للرتبية يف نظرية المنهاج إن لم يعرف العبد ربه. ودون تحقيق هذه الغاية 
رسالة  وحمل  األرض  لعمارة  وتأهيلها  المؤمنة  للجماعة  المطلوبة  الرتبية  ليست  فإهنا 

اإلسالم العادلة للعالمين.

- تبين من خالل هذا البحث أن الرتبية حظيت باهتمام كبير يف نظرية المنهاج النبوي، وال 
يخلو كتاب أو رسالة لعبد السالم ياسين إال وفيها حديث عن الرتبية وكرامة اإلنسان وحقوقه.

- نبه صاحب نظرية المنهاج إلى كرامة اإلنسان مشيرًا إلى أن اإلسالم ربط كرامته بتكريم 
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اهلل له، ونظر بشمولية يف ذلك عندما أكد على أن هذا التكريم لذرية بني آدم، وليس حكرًا 
على طائفة أو فئة معينة.

- اهتم األستاذ عبد السالم ياسين يف نظرية المنهاج النبوي اهتمامًا كبيرًا يف اإلسالم، 
ال  لإلنسان،  تابع  ونواميسه  وأسراره  والكون  واآلخرة.  الدنيا  يف  اإلنسان  مصير  أن  ويرى 
ويجتمع  وقوته.  بقائه  وعماد  معاشه  ومصدر  الحيوي  مجاله  ألنه  عنه  اإلنسان  يستغني 
بالتالي تعطي  نتائج كونية وهي  تلك تعطي  أن عملية  النبوي يف  العلمي والمنهاج  المنهج 

نتائج إنسانية.

لهم  الذين  العلماء  أشهر  من  ياسين  السالم  عبد  إن  قيل  إذا  المبالغة  قبيل  من  ليس   -
التي أسهم  الجوانب  أبرز  الرتبية ومسائلها من  الفلسفة اإلسالمية، وإن جانب  بالغ يف  أثر 
األستاذ المرشد عبد السالم ياسين يف إثراء مادهتا، وال شك أن هذه الدراسة ال تمثل سوى 
جزء بسيط من المنهاج النبوي فيما يخص المجاالت العلمية التي ناقشها، وهنا فإنه لمن 
وهذا  اإلنسان،  إنسانية  عن  المدافعين  العلماء  من  كعالم  دوره  بيان  يف  التوسع  الضروري 

يحتاج إلى دراسات عديدة وموسعة.

وأخيرًا، فإن حياة عبد السالم ياسين حافلة بالتأليف الذي تراوح بين الكتب والرسائل 
تعالى  اهلل  وجزى  الواسعة.  برحمته  ويتغّمده  له،  يغفر  أن  أسأل  تعالى  واهلل  والمقاالت. 
السالم  عبد  األستاذ  تراث  بنشر  واهتمامهم  حرصهم  وعلى  المؤتمر،  هذا  على  القائمين 

ياسين -رحمه اهلل-. 
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مقدمة

التغيير  يرى  من  فمنهم  المنشود؛  التغيير  حول  والمفكرين  العلماء  تصورات  اختلفت 
هو  التغيير  يرى  ومنهم  ديمقراطيا(1)،  تعاقبا  عليها  والتعاقب  السلطة،  إلى  الوصول  هو 
التنمية، فبدوهنا ال نقدر على مواجهة األمم ومنافستها،ومنهم من يرى  النجاح يف مشروع 
التغيير مشروَع عدالة اجتماعية تُحد أو تقلل من الفوارق الطبقية(2)، ومنهم من يرى التغيير 
للحضارة  منافسة  حضارة  مشروع  تقديم  هو  التغيير  يف  النجاح  وأن  حضارة،  مشروَع  بأنه 
المهددة  األمة اإلسالمية  للحفاظ على هوية  األولوية  يعطي  المادية(3)، ومنهم من  الغربية 
اإلسالمية  الهوية  على  الحفاظ  يف  يكمن  عنده  فالتغيير  تم  ومن  الغربي،  الفكري  بالغزو 
وتحصينها ضد كل أشكال التغريب والتمييع(4). وال شك أن التعاقب السلمي على السلطة، 
والنجاح يف التنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية، والتميز الحضاري، والحفاظ على الهوية 
كلهامجاالٌت للتغيير الذي ينُشُده اإلمام عبد السالم ياسين، لكنه يطرح سؤاال محوريا حول 
مركزية اإلنسان يف التغيير المنشود، ليؤكد أنه إذا لم تكن روح اإليمان باهلل ورسوله، وشريعة 
اإلسالم هي المحركة لإلنسان يف هذا التغيير فإننا ال نختلف عن من ينشد التغيير من الناس، 
قوله  يف  هبا  اهلل  أَمرنا  التي  الخيرية  فينا  وستنتفي  فقط،  الدنيا  الحياة  وهمتهم  همهم  الذين 
تنتظر نموذجا يعطي اإلنسان قيمته  تعالى:﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾(5).فاإلنسانية 

(1)  يقول الدكتور محمد رتكي بني سالمة: »فاإلصالح السياسي الذي يؤدي إلى تعزيز الحريات وتحقيق 
المشاركة السياسية وكفالة احرتام حقوق اإلنسان هو السبيل األوحد أمام العرب نحو تحقيق األمن، واالستقرار، 
والحرية، ومواجهة األخطار والتحديات«. ينظر: د. محمد رتكي بني سالمة، قسم العلوم السياسية، جامعة 

http://30dz.justgoo.com/t169-topic :اليرموك، اإلصالح السياسي: دراسة نظرية، على الرابط التالي
(2)  هذا مفاد أطروحة الفكر االشرتاكي والماركسي.

(3)  يقول الدكتور محمد عمارة: »فالمعركة ما زالت قائمة، بل ومحتدمة بين الصحوة اإلسالمية والتحدي 
الحضاري«. ينظر: محمد عمارة، الصحوة اإلسالمية والتحدي الحضاري، طبعة دار الشروق الثانية، 1418هـ 

-1997م. 18.
(4)  ينظر مثال تنظيرات الدكتور علي عبد الحليم محمود والدكتور عبد الستار فتح اهلل سعيد يف: الغزو الفكري 
اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  بجامعة  والنشر  الثقافة  إدارة  منشورات  ضمن  لإلسالم،  المعادية  والتيارات 

1981م.
(5)  آل عمران: 110 .
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كمخلوق، ال كدابة منتجة مستهلكة، ويعطيه أفق وجوده، وُيبصره بمصيره بعد الموت.

يف  المشارك  المؤمن  وعن  للمجتمع(1)،  االنقالبية  التوبة  عن  المجدد  اإلمام  يتحدث 
التغيير، فال بد أن يتخلص المؤمن أوال من األنانية، والعادات الممسكة عن الخير،وال بد 
من التميز عن اآلخر حسا ومعنى(2)، شكال ومضمونا، وال بد أن يتخلص المؤمن من هذه 
فقط  فبالرتبية  والتغيير.  البناء  أعمال  اإليجابية يف  المشاركة  المانعة عن  والسلبية  االتكالية 
نستطيع تخليص اإلنسان المسلم مما علق بنفسه وقلبه من أمراض حائلة بينه وبين مساهمته 
اإليجابية يف التغيير، وبالرتبية أيضا نستطيع لـمَّ شعث األمة من جديد، وبالرتبية فقط نستطيع 
الخروج من حالة الوهن التي حذر منها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث الشريف(3) والمانعة لنا 
من سلوك سبيل التغيير.  فبالعمل الرتبوي المتواصل باإلضافة إلى خلق قوة منظمة فاعلة 
الرتبوي لجند اهلل  الجانب  التغيير، وإن إغفال  فاعلة يف  المجتمع نستطيع أن نكون قوة  يف 
أوال، ولعموم األمة ثانيا،أو إغفال التمكن من األسباب المادية من علم وتخطيط وبناء من 
طرف الجماعة المرشحة لقيادة عملية التغيير لمن آكد األمور المؤدية للفشل. قال اإلمام 
عبد السالم ياسين عن مركزية اإلنسان يف التغيير: »يشير القرآن إلى تغيير المجتمع، بنياتِه 
ُع لذلك شرائع، ويرُسم له منهاجا. لكن ذلك التغيير ال يدور حول  واقتصاِده وسياستِه، وُيَشرِّ
نفسه، وال ينتهي عند مقدماته، بل يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية تحرير اإلنسان من كل 
لتغيير عميق شامل.  : »المستقبل  العبودية هلل عز وجل«(4). وقال أيضا  عبودية، ليدخل يف 

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 
1994م، 100و 102.

(2)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، الطبعة األولى، 2005م، 
ص 24.

كثيرة  أسباب  جملة  من  محوريا  سببا  اعتربه  الذي  الوهن  عن  الكريم  النبي  سئل  الشريف  الحديث  يف    (3)
تحقيق:  داود،  أبي  سنن  السجستاين،  داود  أبو  اْلَمْوِت«،  َوَكَراِهَيُة  ْنَيا،  الدُّ »ُحبُّ  فقال::  علينا،  األمم  لتكالب 

محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا، بيروت، المكتبة  العصرية، باب يف تداعي األمم، 111/4.
1430هـ-2009م،  الطبعة األولى،  لبنان للطباعة والنشر،  لبنان، دار  (4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، 
86. ينظر أيضا: ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 
1996م. ص: 164. ويف هذا الصدد يقول الدكتور طه جابر العلواين: »لذلك فإن التغيير من النفس يبدأ وإليها 
يعود. ولقد بنى اإلسالم كل مناهجه التغييرية وبرامجه على تغيير ما بالنفس، فمن خالل الذات اإلنسانية تنطلق 
عمليات التغيير ... وتغيير ما بالنفس يربز أول ما يربز بعملية التزكية«، ينظر: طه جابر العلواين، األزمة الفكرية 

ومناهج التغيير، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى، 2003م، 18.
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تغييٍر من داخل اإلنسان، من تربية اإلنسان، من تعليم اإلنسان. التغيير أجيال، التغيير أمهات 
الدوابية،  للثقافة  السرطاين  االمتداد  ضد  َمنَعٌة  التغيير  صالحة،  مدرسة  التغيير  صالحات، 
التغيير إعادة بناء األمة على أصولها،التغيير تعبئة أمة، قومة أمة،وأداة الحكم آلة لصنع كل 
والجد  القسمة،  يف  والعدل  االقتصاد،  حقائق  يتنكب  ال  القرآن  أن  اإلمام  ويبين  ذلك«(1). 
وأسلحتهم،  اآلخرين،  بضائع  ومنافسة  االقتصادية،  والتنمية  والتصنيع،  المنتج،  العمل  يف 
وتنظيماهتم المالية، واإلدارية، والعسكرية. بل يعطيها حقها باعتبارها شروطا مادية لحياة 
اإلنسان يف هذه الحياة الدنيا، الميسرة له االنكباب إلى هموم المعاد، ومكانته عند اهلل. قال 
عبد السالم ياسين: »هتدف دولة القرآن إلى كل ذلك التغيير، وتعتربه واجبا من آكد واجباهتا. 
اهلل،  وقذارة معصية  النفاق،  وقتامة  الكفر،  اإلنسان من ظالم  وإنقاذ  اهلل،  إلى  الدعوة  لكن 
وغبش الغفلة عنه، المؤدية إلى بؤس الدنيا وعذاب اآلخرة، هي الهدُف األسَمى، ومحوُر 

الحركة، ومحطُّ الطموح«(2).

النجاح يف تغيير نظام الحكم الذي يعترب آلة صنع التغيير المنشود يف جميع المجاالت، 
والنجاح يف التغيير االقتصادي والتفوق فيه من أهم واجبات من يتصدى لمهمة تسيير شؤون 
األمة. لكن ذلك التغيير السياسي واالقتصادي لن يجعل منا أمة مقتفية للهدي النبوي، أمة 
همها طلب اآلخرة قبل الدنيا، أمة تسعى بمجموع أفرادها لطلب اإلحسان وحرث اآلخرة 
لم يكن  إن  الدين  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  الكرام ومن  الصحابة  والدنيا معا كما كان عليه 
اإلنسان محور التغيير، وإن لم يخدم التغيير هذا اإلنسان المسلم فييسر له سبل اإلحسان، 

وطلب الزلفى عند اهلل.

جميع  ويف  التغيير،  عملية  يف  الزاوية  حجر  اإلنسان  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يجعل 
وبدون  نبوية،  منهاجية  إيمانية  تربية  المؤمنين  تربية  بدون  ولكن  مراحله.  وكل  مجاالته، 
الشخصية  على  والحفاظ  السياسي  التغيير  يف  النجاح  وبدون  محكما،  تنظيما  تنظيمهم 
المؤمنة الشاهدة بالقسط وسط معمعان السياسة، وبدون النجاح يف معركة إحالل االقتصاد 
اإلسالمي بدل االقتصاد الرأسمالي الربوي، وبدون النجاح يف المرحلة االنتقالية التي تلي 
تَسلُّم المؤمنين للحكم وما يستلزم ذلك من تؤدة وصرب وحقن للدماء، وبدون إعادة صياغة 

األولى،  الطبعة  األفق،  مطبوعات  البيضاء،  الدار  والحكم،  اإلسالميون  العدل  السالم،  عبد  ياسين،   (1)
2000م.691-692. ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، 86.

(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، 87.
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الشخصية اإليمانية المسؤولة الفاعلة يعترب الحديث عن التغيير ضربا من الثرثرة. بدون كل 
هذا لن نتمكن من إشراك الشعب وتعبئته ليساهم بحق يف العملية التغييرية، وبدون كل هذا 
لن ننجح يف التغيير المنشود. ولتقريب هذا األمر من القارئ فإين أقرتح تصميما للموضوع 

كالتالي:

- مقدمة.

- المحور األول: صفات جند اهلل ومواصفات أمة االستجابة.

الشخصية  وضياع  الدولة  يف  الدعاة  ذوبان  وخطر  السياسي  التغيير  الثاين:  المحور   -
اإليمانية.

- المحور الثالث:ارتباط التفوق االقتصادي بالبواعث اإليمانية يف المشروع التغييري 
االقتصادي عند اإلمام ياسين.

- المحور الرابع:الرتبية على الرفق وأهميتها يف التغيير.

- خاتمة.

أما المنهج المزمع اتباعه فهوالمنهج االستقرائي الذي يروم جمع المادة الخام من تراث 
لهذه  العام  التصور  تالئم  وتركيبها وصياغتها صياغة  وتحليلها  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام 
الدراسة. ويهدف البحث إلى بيان مركزية اإلنسان يف التغيير عند الرجل، وبيان صفات جند 
اهلل المؤهلين لحمل لواء التغيير، ويهدف إلى بيان ثنائية الدعوة والدولة، وبيان المحاذير التي 
قد تؤدي إلى ذوبان الدعوة يف الدولة، ويهدف أيضا إلى بيان أهمية الرتبية اإليمانية الرفيقة 
للنجاح يف التعبئة العامة لألمة، ويهدف أخيرا إلى بيان مركزية اإلنسان يف التنمية االقتصادية. 
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املحور األول: صفات جند هللا ومواصفات أمة االستجابة

تحدث اإلمام عبد السالم ياسين يف كتبه عن التغيير وأهله، وتحدث عن مواصفات أمة 
االستجابة، وعن الصفات التي ينبغي لجند اهلل التحلي هبا، والتي يصبح التغيير بدوهنا مجرد 
كالم وحلم بعيد التحقق، وتكرارًا للفشل الذي يصيب األمة منذ قرون. ويعترب رحمه اهلل 
اإلنسان محور العملية التغييرية، واشرتط له وللجماعة المؤمنة المرشحة للتغيير مجموعة 

من المواصفات ُأجِملها يف ست نقط:

1 - التركيز على الباعث على العمل:

يختلف رجال الدعوة والدولة اإلسالمية عن غيرهم يف الباعث على العمل، ويف مراقبة 
قال  الشرع.  مع  عملهم  يتطابق  أن  على  الشديد  حرصهم  ويف  والعلن،  السر  يف  تعالى  اهلل 
دائما  يسَعْوَن  الغربية: »وهم  الدولة  الدولة اإلسالمية ورجال  بين رجال  قا  مفرِّ المودودي 
وراء ابتغاء مرضاة اهلل، ولم يتخـذوا من أغراضهم القومية والشخصية والشهوات سلطانًا 
نْشوة  تأخذهم  وال  األعمى،  والتعصب  النظر  ِضيِق  من  أنفسهم  روا  وطهَّ أنفسهم،  على 
الحياة  زهرة  إلى  أعينهم  َيُمّدون  وال  والسلطان،  الملك  من  نصيبا  اهلل  آتاهم  إذا  الكربياء 
الدنيا، وليسوا جوعى إلى الثـروة والجاه، وإذا امتلكوا خزائن األرض كانوا أمناء َبَررة، وإذا 
موا النوم على أنفسهم، وقَضْوا الليالي ساهرين ُحـراسا لتكون  ُألقَيْت إليهم مقاليد األمر حرَّ
الرعية يف َمأمن على أنفسها وأموالها وأعراضها«(1). إن هذه المواصفات العظيمة والباعثة 
على العمل إذا تمكنت من قلوب قوم ال تقف هبم عند حد حتى يبلغوا هبا أقصى الحدود، 
وقد تحققت يف صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بفضل الرتبية النبوية، وبرزت يف صالحي هذه األمة 

وستبقى كذلك إلى يوم الدين.

 2 - التركيز على الجانب التربوي للجماعة املؤمنة:

األمة اليوم وغدا يف أمس الحاجة إلحياء الفقه األعظم فْقِه طَلِب وجه اهلل وطلب ما عند 
اهلل. وإن طلب إحياء الربانية يف األمة من جديد لمن آكد ما ينبغي أن تتصدى له الجماعة 
المؤمنة، المحسنة غدا، ثم يأيت يف االعتبار بعد ذلك االهتمام بالقضايا السياسية الجهادية 

(1)  نظرية اإلسالم وهدُيه نقال عن كتاب ''العدل االسالميون والحكم'' لعبد السالم ياسين، ص: 633.
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الكربى. فعلى تفوق جند اهلل يف الفقه األول فقه إعادة االعتبار للشخصية المؤمنة لتطلب 
اهلل تعالى أوال يتوقف نجاحهم يف العملية التغييرية قبل قيام دولة اإلسالم وبعده. قال اإلمام 
كل  يضبطوا  أن  عليهم  الدعاة.  أنفس  من  الشامل  التغيير  هذا  ويبدأ   « ياسين:  السالم  عبد 
ال  االستقامة  على  أنفسنا  حمل  يف  الجد  والسنة.  الكتاب  بضابطي  وحركاهتم  تصرفاهتم 
اإليمان،  كامل  األمين  القوي  »فالمؤمن  أيضا:  وقال  بالتكفير«(1).  المسلمين  إلى  التوجه 
المستكمل له باستمرار، هو وحده القادر بعون اهلل، ويف تالحم مع الصف، أن يحدث يف 

المجتمع التغيير اإلسالمي«(2).

3 - مواصفات القيادة املؤمنة:

اشرتط عبد السالم ياسين يف القيادة المؤمنة التي ستقود الشعب نحو التغيير شرطين اثنين:

3-1 الربانية:

لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها، والخالفة الثانية المرجوة التي وعد هبا 
اهلل  أولياء  الربانيون  قادها  إن  إال  كذلك  تكون  لن  الصحيح(3)  الحديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
ينبغي  ما  أهم  بعده، ومن  من  الراشدين  والخلفاء  الكريم  الرسول  أثر  اقتفوا  الذين  تعالى، 
للخليفة غدا أو لألمير أن يتصف به هو أن يكون من أهل النور والكشف. يقول ابن تيمية: 
»وهذه األمور الصادقة التي أخرب هبا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أهنا تتجلى للمطيعين(4)، 
هي األمور التي يكشفها اهلل عز وجل لهم، فقد ثبت أن ألولياء اهلل مخاطبات ومكاشفات، 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، بيروت، لبنان، الشركة العربية االفريقية للنشر 
البيضاء،  الدار  المؤمنات،  تنوير  ياسين،  السالم  عبد  أيضا:  ينظر   .263 م،   1994 الثالثة،  الطبعة  والتوزيع، 

مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 1996م، 1/ 388.
(2)  نفسه، ص: 171.

(3)  قال الرسول الكريم: »تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون 
ملكا عاضا، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جربيا فتكون ما شاء اهلل 
أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خالفة على منهاج النبوة«. رواه اإلمام أحمد بن حنبل بسند 

صحيح، حديث النعمان بن بشير، 30/ 355.
أن  الرجل  كاد هذا  الجبل، وقد  الزم  يعنى  الجبل«،  »يا سارية  المنرب  يوم وهو على  أنه صاح ذات  منها    (4)
الرشاد  إلى سبيل  والهداية  االعتقاد  البيهقي،  ينظر:  فنجا.  الجبل  لزم  فلما سمع صوت عمر  يطوقه األعداء، 
على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، بيروت،دار اآلفاق الجديدة، الطبعة 

األولى، 1401هـ. 314.
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وأفضل هؤالء يف هذه األمة بعد أبي بكر عمر«(1).

الكشف والفراسة ال يبنى عليها حكم شأهنا شأن الرؤى، لكنها أمارات للتأييد والتوفيق 
اإللهي، وهي أمارات على التقوى، والتي يجب أن ُتميز رجال الخالفة اإلسالمية(2). 

الحديث للكلمة. قال  بالمعنى  الراشدون مربون قبل أن يكونوا سياسيين  الخلفاء  كان 
أبشارهم،  المسلمين، وال على  نوليكم على أشعار  »إنا ال  لعماله:  يوما  الخطاب  بن  عمر 
وإنما نوليكم لتقيموا فيهم الصالة وتعلموهم العلم والقرآن«(3). ويتحدث الماوردي رحمه 
اهلل تعالى عن َمْن ُسموا بخلفاء وهم ليسوا إال ملوكا: »حتى خلف من بعدهم خلف رغبوا يف 
الدنيا وآثروها وسعوا لها، وقدموها، وتنعموا فيها، واتخذوا مال اهلل ُدَوال، وعباد اهلل َخَوال، 

وتركوا رعاياهم َهَمال إال من عصم اهلل منهم«(4). 

3-2  الجمع بين القوة التنفيذية لجند اهلل بالرحمة اإلحسانية عند تقلد المسؤولية:

القوي  استأجرت  من  خير  السالم:﴿إّن  عليه  شعيب  ابنه  لسان  على  تعالى  اهلل  قال 
األمين﴾(5)، وهذا من التحديات التي ستواجهها الحركة اإلسالمية غدا؛ فإهنا ستجد أمامها 
أصنافًا من الناس: قوم متقين، لكن ال قوة تنفيذية وال تجربة وال حنكة لهم، وقوم لديهم 
واألمانة  »القوة  ياسين:  السالم  عبد  اإلمام  قال  األمانة.  عندهم  تنعدم  أو  وتنقصهم  القوة، 
قلما  لكنهما  واإلدارات.  والوظائف  اإلسالمية  للِواليات  الكفاءة  شرط  مجتمعتين  هما 
الَجَلِد  َتنتظرك »ضرورة الحال« لتختار بين تولية »الثقة العاجز« وتولية  تجتمعان. ولذلك 
ولو كان فاجرا. وقد اختار أميُر المؤمنين عمر تولية المحنك القادر على تولية التقي المَسبِِّح 

القادر األرناؤوط،  الشيطان، حققه وخرج أحاديثه: عبد  الرحمن وأولياء  أولياء  بين  الفرقان  تيمية،  ابن    (1)
دمشق، مكتبة دار البيان، 1405 هـ -1985م، 67.

(2)  ينظر تفصيل مسألة الربانية والتي يجب أن يتصف هبا أولياء األمور، والضوابط التي وضعها اإلمام لئال 
تتحول هذه العلوم القلبية وهذا التأييد الرباين إلى حجج وذرائع فتعطل اتخاذ األسباب من تخطيط وشورى 
1998م،  األولى،  الطبعة  األفق،  مطبوعات  البيضاء،  الدار  اإلحسان،  السالم،  عبد  ياسين  وتنظيم...ينظر: 

.53/2
(3)  الماوردي، نصيحة الملوك، تحقيق خضر محمد خضر، الكويت، مكتبة الفالح، الطبعة األولى، 1983م، 

ص: 72.
(4) المصدر نفسه، ص: 72.

(5)  القصص:26.
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العاجز. واختار ذلك أيضا علمـاؤنا السابقـون، وفقهـاؤنا المبجلون«(1). وقال عن ارتباط 
القوة التنفيذية لجند اهلل بالرحمة االحسانية: »ثم ال يتأتى أيُّ تغيير وبناء وإحقاق للحق إال 
إذا كان جند اهلل مؤهلين التأهيل اإليماين العلمي التنظيمي العملي التنفيذي الذي تندمج فيه 

الخصال الروحية األخالقية بالقدرات العقلية التدبيرية، وتوجهها«(2).

4  الوقوف الصارم مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهومان إسالميان، حيث يقوم المجتمع المسلم 
المسلم  الشعب  هبا  يقوم  التي  والمراقبة  المحاسبة  مهمة  وهي  المهمة،  هبذه  وقيادة  أفرادا 
المحكومين. ويفصل اإلمام عبد  أو  الحاكم  انحراف سواء كان من  أو  اتجاه أي اعوجاج 
رام  فيمن  رئيسية  وصفة  التغيير،  يف  أساسية  ركيزة  ويجعلها  المهمة  هذه  يف  ياسين  السالم 
أبناء  من  كثير  فِهمها  العظيمة  الجليلة  المهمة  هذه  هبا.  ما  وتغيير  األمة  إلصالح  التصدي 
الحركة اإلسالمية فهما قاصرا، فبين رحمه اهلل كيف يجب أن تتعامل الجماعة المؤمنة مع 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل قيام دولة اإلسالم وبعده.   
جاء األمر اإللهي بتغيير الباطل ال بمجرد النهي اللفظي عنه. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي 
نفسي بيده، لتأُمُرنَّ بالمعروف، وَلتنَهُوّن عن المنكر، أو ليوِشَكّن اهلل أن يبعث عليكم عقابا 
لئال  الباطل  أهل  مقاطعة  إلى  أيضا  الوحي  ويدعو  لكم«(3).  يستجاب  فال  تدعونه  ثم  منه. 
على  إسرائيل  بني  من  كفروا  الذين  فيهم:﴿ُلِعَن  تعالى  اهلل  قال  الذين  إسرائيل  كبني  نكون 
منكر  عن  يتناَهْون  ال  كانوا  يعتدون.  وكانوا  عَصْوا  بما  ذلك  مريم.  بن  وعيسى  داود  لسان 
أهل  الظلمة ومن  الموقف من  اهلل  يفعلون﴾(4). ويبين اإلمام رحمه  ما كانوا  لبيس  فعلوه. 
الحبيب  حديث  إلى  واستنادا  وأحاديث،  آيات  من  سبق  ما  إلى  استنادا  عموما  الباطل 
على  ولتأخُذنَّ  المنكر،  عن  ولتنَهُون  بالمعروف  لتأُمُرنَّ  واهلّل  »كال  قال:  الذي  المعلم ملسو هيلع هللا ىلص 
أهل  مقاطعة  خطوط  لنا  يرسم  »حديث  فيقول:  أطرا«(5)  الحق  على  ولتأُطرنه  الظالم،  َيد 
الباطل ُفرادى، ومقاطعتهم باإلضراب العام حين يكونونقوة حاكمة غاشمة، ونكون نحُن 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 602-601.
(2)  نفسه، 145.

(3)  أبو عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون، مصر، مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي،ط 2، 1395 هـ -1975م، َباُب َما َجاَء فِي األَْمِر بِالَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن الُمنَْكِر، 468/4.

(4)  المائدة: 81-80.
ْمِر َوالنَّْهِي، 121/4. (5)  سنن أبي داود، َباُب األَْ
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قوة معارضة منظمة فقيهة يف دينها. الذي –الحديث السابق- يهدد باللعنة من رضي بالمنكر 
وأهله وآكلهم وشارهبم وقاعدهم«(1). 

ويؤكد اإلمام أن من قوة الجماعة التغييرية أن تكون عالمة بما هو المعروف والمنكر،وأن 
تعلمه للناس، وتربيهم على حب المعروف وكره المنكر، وأن تعمل على إقرار هذا األمر 
بالموازاة مع وازعي السلطان والقرآن(2). وال يقوم هبذا األمر الجلل إال الجماعة المؤمنة 
التي اتصفت بما وصفها اهلل تعالى من صفات، ومن أعظمها: األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وال يوكل هذا األمر لألفراد مهما بلغ علمهم وإال وقعت الفوضى بسبب اختالف 
فهم األفراد وتقديراهتم للمعروف وللمنكر(3). قال اهلل تعالى:﴿إن اهللَ اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلـون يف سبيل اهلل فَيْقُتلون وُيْقَتلون. وعدًا عليه حقًا يف 
التوراة واإلنجيل والقرآن. ومن أوىف بعهده من اهلل؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك 
اآلمرون  الساجدون  الراكعون  السائحون  الحامدون  العابدون  التائبون  العظيم.  الفوز  هو 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهلل. وبشر المؤمنين﴾(4). ويقول اإلمام 
معلقا على اآلية، ومبينا ارتباط الرتبية اإليمانية اإلحسانية لجند اهلل والنجاح يف تطبيق األمر 
اهلل،  لجند  األخالقية  اإلحسانية  اإليمانية  المرتبة  »وعلى  المنكر:  عن  والنهي  بالمعروف 
وعلى نموذجية سلوكهم وتفانيهم يف نصرة دين اهلل يتوقف نجاح الخطة. فإنه ال ُيقيم ديَن 

اهلل يف األرض إال مؤمنون جسمهم وجهدهم هنا وطموح روحهم يف اآلخرة«(5).

5.  االنتظام اإليماني للدنيا واآلخرة:

ُينظِّم  وُيقصد هبا أن تكون دنيا من يتصدى للحكم منتظمة انتظاما إيمانيًا، وإال فكيف 
أْمَر الناس الدنيوية واألخروية َمْن أموره هو إسراف وتضييع ومجاوزة للحّد.  قال معاذ بن 
جبل رضي اهلل عنه: »يا ابن آدم! أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص:  144.
(2)  المرجع نفسه، 145-144.

(3)  هناك حاالت كثيرة حيث يظهر فيها المعروف والمنكر، وحاالت ال يظهران جليا، وحاالت يلتبس فيها 
الحق بالباطل، وحاالت نحتاج فيها إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. ينظر: عبد اهلل جاب اهلل، نظرات يف 

منهج التغيير، الرياض، مكتبة العبيكان، 1427هـ، ص 27-26.
(4)  التوبة: 113-112.

(5)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم ، ص: 145.
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اآلخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من اآلخرة َمرَّ بنصيبك من الدنيا فانتَظمها انتظاما. وإن 
بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من اآلخرة وأنت من الدنيا على خطر«(1). وبالتعليم 
هذا  كل  فنوجه  والعمل؛  والشعور  الفكر  يف  تؤثر  أن  المؤمنة  الجماعة  تستطيع  غدا  فقط 
السوية  المرجوة  اإليجابية  اإلسالمية  الشخصية  لتشكيل  الصالح  والعمل  اإليمان  بمعايير 
نداء  الناشئة  ليلقنوا  األمناء  النشء لألقوياء  برتبية  يعهد  أن  بد  وليتم هذا ال  فكرا وسلوكا، 
َد النشء حتى يستقر  الفطرة. قال اإلمام عبد السالم ياسين: »وظيفة التلقين الفطري أن ُيَتَعهَّ
عنده رجاء »نصيب اآلخرة«، ثم ينتظُم هذا النصيُب المشاعَر والتعبير واللغة والخيال وكل 
األنشطة اإلنسانية المعرفية والعاطفية والحسية«(2). وليتم هذا ال بد من إصالح نظام الرتبية 

والتعليم من أساسه.

6 - مركزية املرأة املؤمنة في العملية التغييرية:

تحدث اإلمام عن المؤمنات وحظهن يف العملية التغييرية،فباإلضافةإلى مشاركة المرأة 
والجهادية  والدعوية  والعلمية  واالقتصادية  المستوياتالسياسية  جميع  يف  الرجل  ألخيها 
تربية  مهمة  المؤمنة هي  للمرأة  التغييرية  العظمى  المهمة  تبقى  المجتمع،  ُيشل نصف  لئال 
ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  يسميه  كما  االسرتاتيجي  برجها  على  المحافظة  األجيال،وهي 
وهذا الربج هو األسرة، فهي تربي أوالدها تربية إيمانية عقلية نفسية عملية ليتأهلوا لالندماج 
االجتماعي واالقتصادي وليخرجوا للعالم دعاة إلى الخير والرشد والجهاد. قال رحمه اهلل 
تعالى: »من موقعها االسرتاتيجي ترتِّب المعارك الرتبوية ليسَلَم وَلُدها ويخرج من ارتباك. 

وترتب الزحف السياسي، وتؤسس التغيير التاريخي«(3).

(1)  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، المملكة العربية 
السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ/1995م، الوالة أربعة أقسام، 28/ 396. 
وورد بلفظ مقارب يف: الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار البن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، 

الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة األولى، 1409هـ، كالم معاذ بن جبل، 125/7.
(2)   ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 571.

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 239/2. ينظر أيضا: ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، وجدة، 
مطبوعات الهالل، الطبعة األولى، 2000 م، 211.
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املحور الثاني: التغيير السيا�سي

وخطر  ذوبان الدعاة في الدولة وضياع الشخصية اإليمانية

برنامج اإلسالم،وغالبية  إلى الحكم وتطبيق  الوصول  الحركة اإلسالمية هو  أبناء  حلم 
أبناء الحركة اإلسالمية يغيب عنهم همُّ الرتبية اإليمانية، وهمُّ التطلع اإلحساين اليوم وغدًا 
يوم يتقلدون الحكم. وتولي الحكم ليس نزهة أو راحة بل له تبعات، ويرى اإلمام أعظمها 
وهي ذوبان الدعاة إلى اهلل تعالى، المربون والمعلمون لألمة يف جسم الدولة، ويعترب اإلمام 
عبد السالم ياسين ممن انفرد من بين منظري العالم اإلسالمي بالتنبيه على هذا األمر– فيما 
ل له من  أعلم-، ووضع اسرتاتيجية لتفاديه، وقد كتب عن هذا األمر يف أغلب كتبه، وأصَّ
سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وبيَّن التحديات التي ستواجه الحركة 

اإلسالمية غدًا، وبيَّن سبل التغلب عليها. وهذا بيان لهذا األمر:

1 - التأصيل لضرورة تفرغ جل العلماء والدعاة ملهمة التربية والتعليم

الراشدين  الخلفاء  فعل  وإلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سنة  إلى  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ينُظر 
خاصةأبي بكر وعمر يف تدبير شؤون الحكم، حيث خاف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على الصحابة بما 
فتح اهلل عليه، وبما أخربه سبحانه وتعالى بما سيكون يوم ُتفتح الدنيا على المسلمين فقال: 
ُتبَسَط الدنيا عليكم كما ُبِسطْت على من  »فواهلل ما الَفْقَر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن 
كان قبَلكم فَتنافسوها كما تنافسوها، وهتلككم كما أهلكتهم«(1). ما خاف منه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
واجَهُه أبو بكر وعمر، فبعد اتساع الفتوحات اإلسالمية وانبساط الدنيا على المسلمين رأى 
الخليفتان أن يستبِقيا خيار الصحابة بالمدينة فال يغادروها. أخرج أبو نعيم وابن عساكَر أنَّ 
أبا بكر رضي اهلل عنه قيل له: يا خليفَة رسول اهلل! أال تستعمل أهَل بدر! قال: إين أَرى مكاهنم 
)أْي أعرف فضلهم(، ولكني أكره أن أَدّنسهم بالدنيا(2).  وهو نفس موقف الفاروق والذي 

(1)  البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير 
فِيَها،  َوالتَّنَاُفِس  ْنَيا  الدُّ َزَهَرِة  مِْن  ُيْحَذُر  َما  َباُب  1422هـ.  األولى،  النجاة،الطبعة:  دار طوق  الناصر،  ناصر  بن 

.90/8
1394هـ- السعادة،  دار  مصر،  محافظة  بجوار  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  األصبهاين،  نعيم  أبو    (2)

1974م، 37/1.
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أجاب عن علة عدم تولية األكابر من أصحاب رسول اهلل قال: »أكَره أن ُأدنَِّسهم بالعمل«(1). 
فكان رضي اهلل يستعمل يف شؤون الدولة ذوي الكفاءات العملية على ما معهم من ايمان 
إشعاع  ليكونوا مصدر  الصحابة  للمحاسبة(2). ويرتك خيار  السلطان  بقوة  وكان يخضعهم 
إيماين، ومورد صفاء إحساين تستنير بنوره األمة، وتستقي من نبعه. هذا الفعل الراشدي قد 
يفهمالبعض بأنه سياسٌة الهدف منها منع الوجهاء من االنتشار يف األرض مخافة أن تتعدد 
مراكز القوى فينافِس السلطة المركزية منافس، وهذا تحليل سياسي سطحي؛ فإن الخلفاء 
الراشدين لم يكن السلطان أكرب همهم وال مبلغ علمهم حتى يعملوا على إزاحة المنافسين. 

الدعاة  خيار الصحابة يف زماننا هذا يعوضون بمؤسسة الدعوة وهي المشكلة من كبار 
والعلماء والمربين(3) ليقوموا بمهمة تربية الشعب، وبث روح اإلحسان يف األمة، واإلمساك 
بزمام الحركة اإلسالمية التي تخوض معارك السياسة والحكم أن تعصف هبا العواصف. قال 
عبد السالم ياسين: »لكن إن رصدنا لهذه المهمة ِخيرَة أهل القرآن أطباَء القلوب عرضناهم 
اإليمانية  اإلحيائية  الرحمة  إفشاء  وهي  أال  األساسية:  وظيفتها  عن  للزيغ  الدعوة  وعرضنا 
الوسط  صبغها  إن  معناها  وَيضمحل  تتالشى  اإلسالمية  الحركة  الناس.إن  يف  اإلحسانية 
المرجوُّ لها  الساحة'' بحباله.  ''منطق  الذي ال بد أن تخوضه بصبغته، وإن جرها  السياسي 
أن تكون قوة اقتحامية تحتل معاقل الحكم وتوطد أقدامها فيه مع تعزيز وظيفتها اإلحيائية 

التغييرية التاريخية«(4).

2 - التحدي الذي سيواجه الدعاة بعد تقلدهم للحكم

يواجه الحركة اإلسالمية بعد تقلد زمام الحكم تحديين كبيرين:

أ. التحدي األول: هو ضرورة مدافعة األحزاب السياسية، وهذا األمر له تبعاته، ويتجلى 

(1)  ابن سعد، الطبقات الكربى تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
1410 هـ - 1990م، 214/3.

(2)  يعطي اإلمام عبد السالم ياسين مثاال لهذا األمر بزياد بن سمية الذي كان عامال على البصرة لإلمام علي 
اغتيل  أمينة قوية. فلما  يد  ُتَسيِّره  الُكْفَء  الموظَف  . وإنما كان  بَِشرٍّ الخالفة  ُيْذَكْر يف عهد  فلم  رضي اهلل عنه، 
اإلمام واستمال النظام األموي زيادا الداهية الُكْفَء انخرط مع دولة الدهاء. ففسد يف األرض وأفسد. ينظر: 

ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم،  ص: 108.
(3)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 673و519.

(4)  المرجع نفسه، ص: 107.
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ذلك يف ذوبان الدعوة يف الدولة. ويقرتح األستاذ عبد السالم ياسين لتجنب هذا األمر أن 
نختار بعضا من أعضاء أكابر الحركة اإلسالمية لينوبوا عن الجماعة يف هذا األمر الجلل، 
ويحرصوا على تطبيق برنامج الحركة اإلسالمية يف التغيير على جميع المستويات، والحرص 
كل الحرص مهما كانت العقبات على أال تنخرط كل كوادر الحركة اإلسالمية يف التصدي 
لشؤون الحكم؛ فإذا حصل هذا فهو: » َفناُء الدعوة من حيُث هَي دعوة، ال تلبث الدعوة أن 

تتحول هيكلية سياسية محضة، تتكلم كما يتكلم السياسيون، وتسُلك مسالكهم«(1).

إن هذا المنزلق هو الذي وقعت فيه الحركة اإلسالمية اآلن، والتي انخرطت يف العمل 
السياسوي. ففي المغرب وغيره من البلدان العربية اإلسالمية قررت مجموعة من التنظيمات 
اإلسالمية المشاركة يف العمل السياسي، ودخول االنتخابات الجماعية والربلمانية، وانتدبت 
الدؤوب من االستحواذ  الدولة وعملها  الدعاة. فكان أن تمكنت  لهذا األمر خيرة رجالها 
على وقت الدعاة ومهمتهم الرئيسية، المتمثلة يف تعليم األمة وتربيتها، وبث روح اإليمان 
المسؤول،  الجاد  اإلدارة  رجل  يفَعل  يظل  »ماذا  ياسين:  السالم  عبد  األستاذ  يقول  فيها. 
وماذا يبيت يخطط؟ زمانه وُجهُده تستغرقهما الهموم الدنيوية المعاشية للناس«(2). فالذي 
حصل أن هذه الحركات وهي حركات دعوية اضمحل وجودها وتأثيرها يف المجتمع على 
س يف البداية ليكون  المستوى الرتبوي والتواصلي مع الشعب، وحل محلها الحزب الذي ُأسِّ
واجهة للعمل السياسي فقط، فكان أن غلب السياسي الدعوي واستأثر بالوقت والجهد. فال 
الدعوة حافظت على وجودها وقوهتا وتغلغلها وسط الشعب، وال الحزب نجح يف تطبيق 

برنامجه السياسي اإلسالمي.

األزمة  استفحال  إلى  باإلضافة  البحر،  هذا  اقتحام  من  الخوف  إن  الثاين:  التحدي  ب. 
على جميع المستويات دفع الحركة اإلسالمية اليوم، وسيدفعها غدا إلى ضرورة االستعانة 
العصر  بلغة  عنه  يعرب  ما  أو  فن،  كل  من  التخصصات  وأصحاب  والكفاآت  بالطاقات، 
بالتكنوقراط، فُيخشى أن تصطبغ الدولة بصبغتهم، وأن تسيرنا إرادة غير إرادتنا، وأن يْسِرق 
كبيران  تحديان  فهما  دعوة.  بال  دولة  األمر  فيصبح  المفاتيَح  الدعوة  خارج  من  الخرباُء 
أن تحسن االختيار. واالختيار والهدف األسمى هو  فعليها  الحركة اإلسالمية  سيواجهان 
النجاح يف التغيير الشامل الجذري للمجتمع دون أن تجذهبا الدولة ودواليبها، فتغلب الدولة 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 106.
(2)  نفسه، ص: 107.
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تعدو دولة اإلسالم  الدولة، فال  الدعوة يف  فتذوب  الدعوة ومخططاهتا ورجاالهتا  وتبعاهتا 
برامج  من  كغيره  تنمويا  برنامجا  تكون  أن  اإلسالمية  الحركة  هبا  بشرت  والتي  الموعودة 
األحزاب السياسية. وتفوت على األمة فرصة تربية الشعب تربية إيمانية نبوية، وتفوت على 
األمة همُّ التطلع إلى مقامات اإلحسان، واإلحسان أرقى ما يطلبه المرء ليلقى اهلل تعالى وهو 
عنه راض، وهو يف زمرة من أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. وفائدة عظمى لبقاء مؤسسة الدعوة وسط الشعب باإلضافة إلى تعليمه 
وتربيته وصحبته هي ضمان استقرار الشعب، وهذا االستقرار يتأتى بكسب ثقة الشعب مهما 

كان إنجاُز الدولة أو قصوُرها. 

اإلسالم ليس مذهبا سياسيا اجتماعيا لكنه رحمة للعالمين،هذه الرحمة تستقر يف قلوب 
الشعب  المؤمنون  أنيصحب  بد  فال  غدا،  اهلل  رضوان  إلى  وُتوِصلهم  الدنيا،  يف  المؤمنين 
على  أو  األفراد،  مستوى  على  سواء  الصدور  على  الجاثم  الفساد  ليستأصلوا  وغدا  اليوم 
ياسين: »من موقِعِه يف  السالم  قال اإلمام عبد  الرتبية.  إلى ذلك:  الدولة. والسبيل  مستوى 
ُيْسِمُع رجُل الدعوة كلمة اهلل إلى اإلنسان. ال  المسجد وَسط حلقة العلم والذكِر والوعظ 
الكلمة الحقُّ على  ُتِشعُّ  المسجد ويف مجالس اإليمان  المغرورة. يف  النخبويَّة  مِن األعالِي 
ن، ويْقَوى  ِة. ويبُلُغ الَمدُّ الرتْبويُّ مداُه، ويْسُقط المتعفِّ ة والخاصَّ األسرة فتحييها، وعلى العامَّ
الضعيُف، ويجتمع القرآن والسلطان بعد افرتاق. ويوَمها تزداد الحاجُة إلى تربية، وإال كان 

السلطاُن ُعّشًا حاِضنا يتجدد فيه الفساد«(1).

(1) ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1997م، ص: 144.
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املحور الثالث: ارتباط التفوق االقتصادي

بالبواعث االيمانية في املشروع التغييري االقتصادي عند اإلمام ياسين

االيمانية  البواعث  عن  تحدث  اإلسالمي،  االقتصاد  عن  السالم  عبد  األستاذ  تحدث 
والضوابط الشرعية، وترك التفاصيل التطبيقية االقتصادية ألهل اإليمان واالختصاص،ألن 
المحلي والدولي. واعترب  المناخ  القطر وتقلبات  بالزمان والمكان وأحوال  ذلك مظروف 
بقائها  األمان، وشرط  الحكم صمام  إلى  الحركة اإلسالمية  بعد وصول  التنمية  النجاح يف 
واستمراريتها قال: »استعملت أيضا كلمة ''اسرتاتيجية''، وهي كلمة عسكرية قتالية للداللة 

على أن معركة التنمية قضية حياة أو موت للحكم اإلسالمي«(1).

مؤلفاته،  من  عدد  يف  فيه  االنسان  ومركزية  اإلسالمي  االقتصاد  عن  اهلل  رحمه  تحدث 
نظرته  بسط  وسأحاول  مستقل(2)،  مؤلف  يف  اإلنسان  وعن  االقتصاد  عن  الحديث  وأفرَد 

لمركزية اإلنسان يف التفوق يف مضمار التنمية من خالل خمس نقط:

1 - أهمية الباعث في الرقي بالتنمية

مما يميز تنظير اإلمام عبد السالم ياسين يف التنظير االقتصادي هو ربطه التنمية من أولها 
إلى آخرها باإلسالم، يف الباعث، والقانون المنظم، وضابط االستثمار. قال رحمه اهلل عن 
هذا الربط وعن الباعث على العمل على مستوى الفرد والدولة: »التنمية بناء إن لم يتأصل 
لن  التنمية  الساكنين.  يْطِمر  ثِقال  إال  يكون  فلن  حكيمة  بأيد  ُيدبَّر  لم  وإن  قوية،  إرادة  على 
تحُصل يف أيدينا، وإن حصلت فستبقى تابعة خانعة، إن لم ننطلق من إسالميتنا ومن َفْرضية 
السعي والكسب والعدل والعمل الصالح. يكون السعي النشيط والكسب الحالل والعدل 
المستثمر  الدولة، وضابط  المجتمع، ودين  وقانون  الفرد،  باعث  الصالح  والعمل  ُم  المعمَّ
والصانع واألجير. وكل تنمية نحاولها، وهي ممتنعة دون إسالمنا فإنما تكون تنمية لتبعيتنا 

وتوغال يف عبوديتنا لألقوياء«(3).

(1)  عبد السالم ياسين، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 485.
(2)  سماه: "يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية".
(3)  عبد السالم ياسين، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 482.
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أورد المفكر مالك بن نبي يف كتابه »شروط النهضة« مثاال لذلك العامل »إستخانوف« 
وهو من الطبقة العاملة يف روسيا إبان تنفيذ المشروع األول للسنوات الخمس حيث رفع 
مستوى اإلنتاج اليومي إلى الضعف يف مناجم الفحم،ثم أورد أمثلة حية من تاريخنا لعدد من 
الصحابة الكرام ليبين أهمية اإليمان ودوره يف تقوية الباعث على العمل واإلنجاز. وقال: 
»وهذا يعني أن قوة النفس أو ضعفها إنما يتوقف على ذلك الشعاع الروحي الذي تستلهم 

منه استقامتها ومن ثمة تحرك عجلة التاريخ وفق غايتها«(1).

2 - الفرق بين االقتصاد اإلسالمي والغربي

تحدث اإلمام عن منهجيتين وأسلوبين للتعبئة التنموية: منهجية االقتصاد الحر الليربالي 
السوقي، والمنهجية االشرتاكية الشيوعية،وتحدث عن مركزية اإلنسان التي يجب أن تسود 
المنهجيتين  كال  أن  واعترب  المنهجيتين،  وانتقد  االقتصادية.  التصنيعية  التنموية  السوق  يف 
لم تراعي اإلنسان يف تنظيرها، وال يف تطبيقها. فاألول يخاطبت يف اإلنسان خطاب الفطرة 
المتمثل يف العدل والنصفة من الرأسمالية اإلمربيالية، لكنها: »اعتمدت على وسائـل القسر 
واإلكراه، ونزع الملكية، والتخطيط المركزي، وإناطة تحديد األهـداف، وترتيب األسبقيات 
بالرقابة البيروقراطية؛ ففشلت وغرقت الغرق الشنيع. لم تنجح بمعايير الكم إال يف تجنيد 
معسكر مسلح رهيب الجانب لزمن. والثمن كان باهظا من كرامة اإلنسان، وحياة الماليين، 
وخيرات األرض«(2).  ففِشل النموذج االشرتاكي رغم التفوق المادي الذي حققه ألنه خنق 
اإلنسان  يف  فخاطبت  الليربالية  أما  العدل.  وال  المعاشية  الكفاية  يحقق  أن  دون  الحريات 
غريزة التملك والكسب والمغامرة والربح. يعترب اإلمام عبد السالم ياسين النموذج األول 
نموذجا فاشال، واعترب االيجابية الوحيدة فيه -النموذج االشرتاكي- والتي زكاها اإلسالم 
هو طلبه العدل وحرصه عليه(3). ويميل األستاذ عبد السالم ياسين للنموذج الثاين؛ إذ فيه 
إيجابيات كثيرة ال تتعارض مع اإلسالم، بل اإلسالم يشجع عليها. قال: »ويعرتف اإلسالم 
وكل  المتعاملين.  بين  الحر  وبالرتاضي  الربح،  وبدافع  الخاصة،  وبالملكية  العمل،  بحرية 

نات اقتصاد السوق، ويف ضمنها التنافس والمبادرة الحرة«(4).  هذه من مكوِّ

(1)  مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر، 81.
(2)  نفسه، ص: 485.

(3)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 485.
486. ينظر أيضا: ياسين عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية،  (4)  نفسه، ص: 

الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 1995م. 96.
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يتشابه االقتصاد اإلسالمي مع االقتصاد الرأسمالي يف أن االثنين يستعمالن معا وسائل 
التي  والمرافق  واآلالت،  التكنولوجية،  والخربة  التجارية،  واإلدارة  االقتصادي،  التنظيم 
األوعية  هذه  أن  يف  الرأسمالي  عن  اإلسالمي  االقتصاد  يختلف  لكن  الرأسمالية،  طورهتا 
ويبين  التكاثر،  وعاهة  التبذير  وآفة  الغش  ورذيلة  الربا  فيها  عششت  االقتصادية  المادية 
يف  غيره  عن  جوهريا  اختالفا  يختلف  اإلسالمي  االقتصاد  أن  ياسين  السالم  عبد  األستاذ 
المجتمع اإلسالمي.  بينهم يف  األفراد  للثروة، ويف عالقات  التوزيع  الباعث والهدف، ويف 
ونجاح وتميز االقتصاد اإلسالمي يف هذا كله وبلوغه الذروة راجع إلى اإلنسان، وإلى نوع 
الرتبية التي تلقاها أبناؤه. قال رحمه اهلل: » المضمون الخلقي والهدف المعاشي والوظيفة 
عن  جوهـريا  اختـالفا  تختلف  اإلسالمي  االقتصاد  يف  والتوزيع  ولإلنتاج  للثروة  الحيوية 
مثيالهتا يف االقتصاد الرأسمالي. اختالفا راجعا لما ُيكنه ضمير المؤمنين وسلوك المحسنين 

مهما تشابه ِوعاؤهما بوعاء الكافرين«(1).

3 - ارتباط التفوق االقتصادي بالتربية

إن كان هناك تشابه بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأسمالي يف أن كليهما يشجع 
على غريزة التملك، والمبادرة الحرة، فإن اإلسالم يهذب غريزة التملك، ويخاطب الفطرة 
الحقيقة إال  الدنيا، والتي ما هي يف  البشرية أهنا خالدة يف هذه  النفس  اإلنسانية لكيال تظن 
نافع  صالح  عمل  من  المسلم  قدمه  وما  التقوى،  هو  األفضلية  معيار  وإن  لآلخرة.  قنطرة 
التغييري. تبدأ اسرتاتيجية االقتصاد اإلسالمي  للمسلمين. قال اإلمام رحمه اهلل: »من هنا 

تعمل على  أن  باالقتصاد اإلسالمي يجب  النهوض  اسرتاتيجية  بالنفوس«(2).  ما  تغيير  من 
شقين اثنين، فباإلضافةإلى االهتمام بالموارد البشرية، وتأهيلها لتساير السوق والتحديات 
غيره،  من  العناية  يف  أسبق  الهدف  وهذا  اإلنسان.  هو  للعمل  الثاين  الشق  فإن  االقتصادية، 
فبدونه ال كالم أصال عن االقتصاد اإلسالمي. قال رحمه اهلل بأن العناية بالجانب األول: »ال 
تحجب عنا الهدف االسرتاتيجي الجهادي، أال وهو تربية أجيال مؤمنة باهلل وباليوم اآلخر 
ُتصلح يف األرض وال تفسد، تكون رحمة للخلق ال طاغوتا مخربا، تخدم المستضعفين، 

وتطعم الجائعين، وَتَبرُّ بالخالئق أجمعين«(3).

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 486.
(2)  نفسه، 487.
(3)  نفسه، 487.
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الرتبية  تلك  تربيته  يف  ونجاحنا  اآلخر،  وباليوم  تعالى  باهلل  اإليمان  على  الشعب  فبرتبية 
السراء  نفس، وسينفق يف  الزكاة عن طيب  اإلنسان سيؤيت  أن هذا  اهلل  بإذن  النبوية سنتيقن 
تطلب  يوم  الجماعي  المستوى  على  الفردي،أو  المستوى  على  اإلنفاق  كان  إن  والضراء، 
الدولة من أبنائها بذل الفضول لتحقيق االكتفاء، ويف مراحل البناء وعند التهديد الخارجي، 
وسنتيقن أن الشعب سيتخلص من آفة التبذير والجشع والشح المانع من العمل، وسنجد 
أيضا نستطيع أن  فبالرتبية  التجارية.  الحرام يف مبادالته  يقع يف  لئال  الشبهات  يتقي  الشعب 
البذخ  نفقات  يف  صرفه  بدل  منتجة،  قنوات  يف  وتدخله  المال،  ادِّخار  لُتحِسن  األمة  نعبئ 
واألعراس والمفاخرة والتكاثر. وبالرتبية فقط يستطيع جند اهلل أن يوجهوا االقتصاد ليكون 
يف صالح اإلنسان العاري الجائع والمحروم ال أن يكون اقتصادا ربحيا نفعيا جاهليا لصالح 
فئة محدودة من الناس، ترضى أن يموت الناس جوعا يف إفريقيا وغيرها، وهو يتلف الفائض 
من اإلنتاج للتحكم يف أسعار السوق العالمية. وبالرتبية فقط نستطيع إقناع أصحاب رؤوس 
بالنفع، بدل تكديسها  األموال باستثمار أموالهم يف قنوات منتجة تعود عليهم وعلى األمة 
منتجا  رجال  المؤمن  من  نجعل  أن  نستطيع  فقط  بالرتبية  العالمية.  اليهودية  المصارف  يف 

ال مستهلكا(1).

االقتصاد اإلسالمي تعمل فيه الدولة من جهة على إعداد وتطبيق الربامج التنموية والسهر 
على تنفيذها، ومن جهة أخرى تعمل على تربية اإلنسان ليطبق تلك الربامج أحسن تطبيق، 
وليكون نجاحه يف االقتصاد وسيلة لتعمير الدار اآلخرة. قال اإلمام ياسين: »ال تزاحم الربامُج 
التقنيَُّة الربامج الرتبوية. ويحمُل العمل والكسب والمساهمة يف النشاط االقتصاديِّ معنَى 
ُد لهذا النشاط التنموي أهداٌف تالئم »العمران األخوي »المرغوب  التعبئة الجهادية. وُتحدَّ

فيه ال أهواَء التملك األناين واألَثرة والتكاثر والرتف«(2).

4 - التصنيع في النظام الرأسمالي وأثره ال�سيء على اإلنسان

النظام الرأسمالي وتأثيره على وقت اإلنسان، وعقليته،  يتحدث اإلمام عن التصنيع يف 
التجاري،  والتصنيع، وااليقاع  بالربح،  إال  يؤمن  نظام ال  وجسمه، وشعوره، وكليته، وهو 

(1)  من المفكرين الذين يربطون بين نجاح االقتصاد اإلسالمي والرتبية أيضا هناك: المفكر مالك بن نبي. ينظر 
كتابه: مالك بن نبي، المسلم يف عالم االقتصاد، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2000م. 87.

(2)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 479.
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النظام  اتبعنا هذا  آلٌة يف عملياته ومشاريعه. وإن نحن غدا  واالشهار، والتنافس، واالنسان 
الدنيا ونفقد اآلخرة أيضا. قال عبد  نفقد راحة  الرأسمالي بحذافيره فنوشك أن  التصنيعي 
ويفسد  اإلنسان، ويخضعه إليقاعه،  ُيبعثر وقت  الرأسمالي  التصنيع  »نمط  ياسين:  السالم 
عليه نظام الزمن اإلسالمي المنضبط يف هنار المومن وليلته، الموقوت بالصلوات الخمس...

فمتى  وُركام.  ودخان  وزحام،  ونظام  لإلنسان،  واستعباد  بالحركة،  تعج  مدن  التصنيع 
العبودية  المحموم على  اإليقاع  التنافسي ذي  الصناعي  للكسب  الضرورية  الخدمة  غلبت 
العباد  يفوز  فقد  وساعة،  ساعة  اهلل  لذكر  وتفرغها  ووقتها  مراسيمها  وعلى  وجل،  عز  هلل 
برخاء الدنيا مقابل ثمن ُمْجحف ُمْرٍد هو االنزالق من غفلة إلى غفلة، إلى نسيان ذكر اهلل، 
نفسه يف  المرء  خسران  المبين،  الخسران  إلى  منه،  االنسالخ  إلى  الدين،  من  التخفف  إلى 

الدنيا واآلخرة«(1).

القبلة حسب اإلمام  المسجد هو  القبلة البد أن يكون  المصنع هو   فبدال من أن يكون 
عبد السالم ياسين، والسوق هو الهامش، وال بد أن نخضع أوقات العمل ومواقيته لمواقيت 
الصالة، وهو من التحديات التي ستواجهها الحركة اإلسالمية، فكيف تجمع بين واجبات 

المؤمن الدينية وبين متطلبات السوق المحلية والعالمية.

5 - ورع األفراد والدولة في مخططات االقتصاد اإلسالمي.

يتحمس كثير من الشاب من أبناء الحركة اإلسالمية فينادون بتطبيق الشريعة اإلسالمية 
يف عدد من الدول، وشاهدنا كيف طالب السلفيون يف مصر الدكتور مرسي بتطبيق الشريعة، 
واعتربوه خارجا عن الملة ألنه لم يستجب لهم(2). والشريعة اإلسالمية يفهمها السدج منهم 
فهما قاصرا؛ فهي فقط تطبيق الحدود، ويفهمها العقالء منهم أهنا دين اهلل الكامل؛ فطالبوا 
بضرورة القطع مع التعامالت الربوية ألن الربا من الكبائر. فيجيب عبد السالم ياسين بأنه 
الهياكل  بناء  تعيد  حتى  الربوية  األبناك  مع  التعامل  من  غدا  اإلسالمية  للحركة  مناص  ال 
االقتصادية المالية على نسق إسالمي يكون بديال عن األخطبوط الربوي. ويميز اإلمام بين 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 114-115. ياسين عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية 
والضوابط الشرعية، 76-75.

(2)  ينظر مقال حول كتاب »اإلسالم الممكن.. فضاءات تطبيق الشريعة يف واقع متغير« بموقع »العربي21«:
http://arabi21.com
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الذمة الفردية للفرد المسلم وذمة الدولة، فالفرد يتورع عن التعامل الربوي،فيقصد يف كل 
معامالته الحالل والحرام،لكن تعامل الدولة فهذا شيء آخر. قال اإلمام: »ذمة المؤمنات 
ا مسؤولية الحكومة اإلسالمية  ودين المؤمنين يفرضان على األفراد طرح هذه الخبائث. أمَّ
وأن  الدولة،  موارد  يف  النقص  تبعات  ل  وتحمُّ الدولة  عجلة  تسيير  ضرورة  عليها  فتملِي 
تتحاشى خسارة األسواق الخارجية، وأن تتجنب ما يُحِدث ثغرات يف الميزانية العامة. وأن 

تجد بديال عاجال للتجارة الحرام«(1).

ويعي عبد السالم ياسين أن تبعات التطهر من الخبائث كبيرة وشاقة، ويعي أنه ال بد من 
ل  صرب، ال بد من تضحية، ال بد من تأطير الشعب، وتربيته على الصمود والكفاح حتى نحصِّ
المثال  يضربون  والخدمة  للتضحية  مثاال  هذا  يف  اهلل  جند  ويكون  والكفاية،  القوة  اقتصاد 
بأنفسهم، مثال االيثار والخدمة والقدوة الحسنة، ويرد اإلمام على من يطلب التغيير طفرة 
واحدة، وعن مسؤولية المؤمنات يف التغيير فيقول: »لكن من ُيفهم الشعب أن التحول من 
حكم عاهر فاجر إلى حكم إسالمي طاهر له ثمن؟ من يقوم بتوعية الناس أن المشاركة يف 
إقامة دين اهلل تقتضي صربا على انخفاض مستوى المعيشة، وتحمال لضيق طارئ، وتجرعا 
ة مرحلية؟ من يفعل ذلك إن كان وعي الدعاة ومكان المؤمنات من الدعوة  جماعيا لكأس ُمرَّ
منكمشا جاهال بما يجري يف العالم، ومن يعنيه تحمل مسؤولية الحكم إن نفضت المؤمنات 

أيديهن من الواجبات الكبيرة؟«(2).

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 331.
(2)  نفسه، 1/ 333.
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املحور الرابع: التربية على الرفق وأهميتها في التغيير

كثيرة هي الثورات التي نجحت يف وصول أصحاهبا إلى السلطة وكان القاسم المشرتك 
نسخة  اإلسالمي  التغيير  يكون  فهل  الدماء.  وإراقة  الحسابات،  وتصفية  العنف،  هو  بينها 
قتل  تسببوا يف  اليوم ومن  السلطة  كانوا يف  من  دماء  فيهدر  الثورات؛  مثل هذه  مشوهة عن 
وهم  الحكم  إلى  وصولهم  بعد  غدا  اهلل  جند  سيتعامل  وكيف  أموالهم؟  وسلب  األبرياء 
نبوية،  سنة  المسلمين  دماء  حقن  كان  وإذا  اإلسالمية؟  الشريعة  تطبيق  مشروع  يحملون 
اليوم وغدا ضعف للحركة  التؤدة والرفق بالخصوم واألعداء والمنافقين  أال يمكن اعتبار 

اإلسالمية؟

العجلة،  الرتيث وعدم  التؤدة، وهي   أسئلة كثيرة بسطها اإلمام يف مؤلفاته، وركز على 
وتقليب األمر على جميع نواحيه، واختيار الحل األفضل. ولبيان أهمية رفق اإلنسان بأخيه 

اإلنسان يف العملية التغييرية فإين أبسط هذا األمر من خالل ثالث نقط:

1 - أهمية الرفق والتؤدة إبان تطبيق الشريعة اإلسالمية في املرحلة االنتقالية:

الحدود  أن  فالجواب  الحدود.  تطبيق  حول  غدا  اإلسالمية  الحركة  على  يطرح  سؤال 
تطبق على المجتمع المؤمن التائب المنيب لربه تعالى، ولنا يف سيرة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلسوة 
الحسنة، فتطبيق الحدود لم ُتطبق يف المجتمع المكي، وُطبقت بعد تأسيس دولة اإلسالم 
اإلمام:  يقول  رهبة.  دون  رغبة  عندها  وليقف  اهلل  حدود  ليتقبل  المؤمن  المجتمع  وهتيئة 
»فهل نبدأ تطبيق الشريعة بإقامة الحد على الشبهة واالنتقام، أم نبدأ بفتح أبواب التوبة، ال 
ريها؟«(1). يخطئ من يظن أن تطبيق الشريعة هي تطبيق  ُتْقِصي التوبة إال رؤوس الفتنة وُمَسعِّ
الحدود، وما آيات الحدود والعقوبة إال ثالثون آية من جملة 6236 آية، وهي آيات يسيرة 
مقارنة مع كل الشريعة، وإن أول عمل قام به الرسول الكريم بعد الهجرة هو بناء مسجد، ولم 
يبن محاكم، ولم يصدر قانونا للعقوبات، بل ربى وعّلم، وغير النفوس بتوفيق اهلل تعالى: 

قال تعالى: ﴿إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾(2). 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 184.
(2)  الرعد: 12.
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يتحدث اإلمام عبد السالم ياسين عن تطبيق الشريعة قبل تطبيق الحدود، ويقصد بذلك 
أن على جند اهلل أن يتوبوا إلى اهلل هم ومعهم الشعب المسلم، ويقصد اإلمام بالتوبة التوبة 
على منهاج النبوة: »ال أقصد بالتوبة مجرد الندم على ذنب، والكف عن معصية. لكن التوبة 
العميقة التي تقلب كل الموازين: العقلية القلبية األخالقية السلوكية، وتوجه التائب ِوجهَة 
الناس، وُتْخلصُه هلل عز وجل خالِقه ورازقِه.  اآلخرة، وتستنقذه من عبوديته لهواه وأهواء 
دولة  قلُب  اهلل.  الجيالين رحمُه  القادر  الشيخ عبد  يقول  دولة كما  قلب  المعنى  التوبُة هبذا 
النفوس، ال َمْسَعى من دوهنا لقلب دولة الباطل يف العالم«(1). ويقصد اإلمام بقلب دولة هي 

نظم الدنيا يف سلك االخرة كما سبق بيانه(2). 

2- أهمية الرفق في عملية التغيير:

فنحتاج  المصلحة والعنف والحيلة،  الناس تحكمهم  المسلم أصناف من  المجتمع  يف 
ونتواصى  الحق،  وإحقاق  الباطل  إبطال  نروم  ونحن  غدا  واألناة  والتؤدة  هبم،  الرفق  إلى 
بصحبة الشعب ومخالطته، وقد قال الرسول الكريم: »المسلم الذي يخالط الناس ويصرب 
على أذاهم خير من الذي ال يخالط الناس وال يصرب على أذاهم«(3). والرفق سنة نبوية سلكها 
التمكين  الباطل سواء قبل  الحق وإزهاق  ياسين وجعله سبيال إلحقاق  السالم  اإلمام عبد 
لإلسالميين يف األرض أو بعد التمكين(4). وغدا بعد وصول الحركة اإلسالمية إلى الحكم 
لن نعدم عوامل التخويف الجاهلي الداخلي والخارجي، ولن نعدم عوامل التجويع بسبب 
إلى صرب، ونحتاج  فنحتاج  أمريكا  لقمح  واحتياجنا  االقتصادية،  وتبعيتنا  الزراعي،  تخلفنا 
السالم  عبد  اإلمام  قرون.قال  فساد  مسؤولية  المسؤولية،  يحملنا  وال  معنا  الشعب  ليصرب 
ياسين: »والرتبية اإلحسانية على الصرب لها رجالها، نستفيد من فقههم الدقيق الرقيق ليكون 
إليه  لهم،راجعين  مثبِّتا  الناس،  المجاهدين صابرا يف موقعه مع عامة  بالقسط من  قائم  كل 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص: 187.
(2)  ينظر ص 8-9 من هذا البحث.

َقائِق َِواْلَوَرِع َعْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، 662/4. (3)  أبو عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي، َأْبَواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّ
(4)  يف كتاب حرب الالعنف: الخيار الثالث، أحصى المؤلفون المشاركون يف الكتاب الثورات التي قامت يف 
القرن العشرين يف القارات االفريقية األسيوية األوروبية األمريكية فكانت النتيجة أن 71%، نجحت نجاحا كليا 
يف تحقيق أهدافها، و11 % نجحت نجاحا جزئيا، و18 % فشلت، وبذلك تكون نسبة النجاح بصفة عامة حوالي 
أكاديمية  عادل،  وائل  مرسي،  هشام  الحكيم،  عبد  عادل  أحمد  الثالث،  الخيار  الالعنف  حرب  ينظر:   .82%

التغيير قطر، الطبعة الثالثة، 2013 م.  ص 46.
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هم، كما هو راجع معتمد على من يقبل شكواهم وشكواه، وينصر بلواهم وبلواه، ويسمع 
نجواهم ونجواه. هو اهلل، ال إله إال هو الوكيل الجليل«(1).

يتحدث اإلمام عن نجاح الحركة اإلسالمية ووصولها إلى الحكم، فيؤكد على أن حاجة 
المؤمنين إلى الرفق والتؤدة ستزداد إلحاحا؛ ذلك أن ماضي الفتنة قد خلف فسادا على جميع 
وتضامنات،  عصبيات  وخلف  وسلوكهم،  عقيدهتم،  فسدت  أقواما  وخلف  المستويات، 
حلين  المؤمنين  فأمام  لها،  فائدة  اإلسالمي  الحكم  يف  ترى  لن  وحتما  مشرتكة،  ومصالح 
ساعتها: إما السكوت عن الماضي جملة، وإما اعتماد القتل والسفك خصوصا فيمن ثبت 
إال  الدماء  فالحل هو حقن  الناس وأموالهم.  دماء  استحل  الذي  الظالم  النظام  تواطؤه مع 
العملية  مراحل  جميع  يف  والرفق  التؤدة  إلى  ونحتاج  المسلمين،  دماء  يف  تورطه  ثبت  من 
االنتقالية التي تلي نجاح الحركة اإلسالمية. قال رحمه اهلل: »وليس الرفق هو السكوت عن 
 . الماضي جملًة. فال بد من رد المظالم، وال بد من كنس الُقمامة، وال بد من التغيير الجذريِّ
فهذا  المطلوبة«(2).   الحكمة  هي  الدماء  وحقن  فيها،  واألناة  العمليات،  هذه  يف  والرفق 
المنافقين والمفسدين يف األرض واإلعراض عن الجاهلين،  الغلظة على  موقف يستدعي 
وهناك موقف الرفق واألناة التي وصى هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حيث قال: »إن اهلل رفيق يحب 
الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف«(3). وقال للسائل لما سأله بماذا أرسلك 
اهلل عز وجل فقال: »بأن توصل األرحام وتحقن الدماء«(4). فنحتاج إلى الحكمة للموازنة 
بين الغلظة واإلعراض، ومحاسبة المفسدين، وبين الرفق واألناة، وعدم التسرع خاصة إذا 
الرتبية  اهلل على  جند  تربية  إلى  فيه  والنجاح  األمر  هذا  فنحتاج إلقامة  بالدماء،  األمر  تعلق 
النبوية التي تربى عليها الصحابة الكرام. قال عبد السالم ياسين: » إن بناء الدولة اإلسالمية 
الراشدية الثانية يريد رجاال من تلك الطينة اإلحسانية القوية، وما عطاء اهلل لعباده َشحَّ لفراغ 

خزائِنِه وهو الغني الوهاب«(5).

3 - أهمية التؤدة والصبر حتى تكوين الشخصية اإليمانية املسؤولة:

(1)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، 292/2-293. ينظر أيضا: عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 91-90.
(2)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، 2/ 315. ينظر أيضا: عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 82-81.

ْفِق، 2003/4. (3)  مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َباُب َفْضِل الرِّ
.232 /28 ، َلِميِّ (4)  أحمد بن حنبل، المسند، أحاديث َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة السُّ

(5)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، 2/ 317.
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نجاحنا مشروط بمشاركة الشعب كله، فكيف ندفع الشعب ونحفزه على المشاركة يف 
الناس االستقالة من أمر السياسة، ووضع أمرها بين يدي  التغيير، وقد ألفت الماليين من 
الشخصية  بناء  نعيد  فكيف  عنه،  وتسكت  عليه،  وتتواكل  األغنام،  سوق  يسوقها  الحاكم 
اإلسالمية التي كانت مشاركة فاعلة يف المجتمع، تراقب الحاكم وتحاسبه. قال ابن عون: 
فيقول:  بالخشب،  لنقومنك  أو  معاوية،  يا  بنا  لتستقيمن  واهلل  لمعاوية:  يقول  الرجل  كان 
اْلُمَهاِجُروَن  َيْوًما، فِي مجلٍس، َوَحْوَلُه  َقاَل  َأنَّ ُعَمر  َبِشيٍر،  ْبِن  النُّْعَماِن  إذن نستقيم(1). وعن 
َأْو  َتْيِن،  َمرَّ َفَعاَد  َفَسَكُتوا،  َفاِعلِيَن؟  ُكنُْتْم  َما  َبْعِض األَْمِر،  فِي  صُت  َتَرخَّ َلْو  أرَأيتم  َواألَْنَصاُر: 

ْمنَاَك َتْقِويَم اْلَقْدِح، َقاَل ُعَمُر: َأْنُتْم إًِذا أنتم(2). َثالًثا، َقاَل َبِشيُر ْبُن َسْعٍد: َلْو فعلَت َقوَّ

يقول الدكتور محمد عمارة حول اكتمال بناء الشخصية اإليمانية المسؤولة الفاعلة يف 
اإلنجازات  بالرتبية لإلنسان جاءت كل  الصياغة اإلسالمية  إنجاز  التغيير: »وبعد  عمليات 
لهذا  تجسيدا  فكانت  وفنوهنا،  وآداهبا  والثقافة  وعلومها  الحضارة  ميادين  ويف  والفتوحات 
الذي سبق وتم إنجازه يف نفس اإلنسان جاءت جميعها مصاغة بمعايير اإلسالم التي سبق 

وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا هبدي اإلسالم«(3).

(1)  شمس الدين الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، المكتبة التوفيقية، 164/4. 
(2)  البخاري، التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانية، 

98/2. ويقصد عمر بقوله: إذا أنتم: أنتم الرعية التي أريد.
(3)  عمارة محمد، فقه الحضارة اإلسالمية، ، مكتبة الشروق الدولية،القاهرة، الطبعة الثانية، 2007م، 107.
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خاتمة

بعد هذه البحث يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين أقول بأن هذه الدراسة خلصت إلى ما يلي:

- إن عماد كل تغيير هو اإلنسان صانع التغيير، والتغيير يصطبغ بفكر اإلنسان وسلوكاته، 
وشخصيته، وتصوره للعالم، ولمهمته يف هذه األرض، فمن كانت همته الدنيا، فإن سعيه 
سيكون الدنيا وإن وفق يف تعمير األرض، ومن كانت همته اآلخرة وطلب ما عند اهلل، وكانت 
له رسالة يف األرض،والتي لخصها ربعي بن عامر وهو على بساط رستم قائد الفرس: »اهلُل 
اْبَتَعْثنَا لِنُْخِرَج َمْن َشاَء مِْن ِعَباَدِة اْلِعَباِد إَِلى ِعَباَدِة اهللِ، َومِْن ضيق الدنيا إلى ِسَعتَِها، َومِْن َجْوِر 
ْساَلِم«(1)، لذلك يجعل اإلمام عبد السالم ياسين اإلنسان محور العملية  اأْلَْدَياِن إَِلى َعْدِل اإْلِ
التغييرية فحسب الباعث لإلنسان على العمل، وحسب الرتبية التي تلقاها جند اهلل المنظم 
يف تنظيم قوي يتحدد نوع التغيير الذي نريد وجودته وسكة قطاره. قال رحمه اهلل: »ال يمكن 
للمسلمين أن ينتظروا تغيير ما هبم حتى يغيروا بتجديد إيماهنم ما بأنفسهم من عقدة حب 

الدنيا والشح هبا، وإيثارها على اآلخرة دار البقاء«(2).

- ربى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة رضوان اهلل عليهم تربية إيمانية إحسانية، أفنوا عمرهم يف 
نصرة رسول اهلل ودين اإلسالم، وكانت أعمالهم كلها ابتغاء رضوان اهلل صغيرها وكبيرها، 
فلما تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا قادة العالم، جمعوا بين الربانية يف أعلى صورها، وبين القوة 
التنفيذية فكانوا مؤيَّدين من اهلل تعالى،﴿واهلل يؤيد برحمته من يشاء﴾(3). وتأييد اهلل تعالى 
البالد والعباد، وخطأ األمير وفساده وزلته يكتوي  يعم  تأييد لمن تحته، وخيُره  لألمير هو 
بنارها البالد والعباد؛ لذلك يلح عبد السالم ياسين على أنه ال يلي غدًا أمر األمة إال أولياء 

اهلل تعالى الذين لهم حظ من تلك الرتبية التي تلقاها كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم.

- التغيير ليس طفرة وانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن نظام حكم إلى آخر، التغيير تغيير 
ما باألنفس، تغيير مجتمع وبنياته الفاسدة: سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، علميا. ودون هذا 

(1)  ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء الرتاث العربي، ط1، 1408هـ-1988م، غزوة 
القادسية، 46-45/7.

(2)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، 216.
(3)  آل عمران: 13.
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فكان  ونساًء،  رجاال  الجميع  جهود  تتظافر  أن  بد  فال  وأجيال؛  سنوات  وجهد  عمل  األمر 
ل للمرأة المؤمنة المشاركة يف التغيير، تشارك أخاها الرجل يف جميع  اجتهاد اإلمام أن أصَّ
الميادين(1)، وتزيد عليه بوقوفها على أعظم ثغرة يف البناء هي تربية النشء، وتأهيله ليساهم 

يف البناء، وسماها-الثغرة- اإلمام الربج االسرتاتيجي.

- يدرك اإلمام أن قادة الحركة اإلسالمية وعلماءها ومفكريها إن دخلوا معمعان السياسة 
اليومية فيوشك أن ينسيهم ذلك أمام كثرة المهام وضيق الوقت مهمتهم الجليلة الرئيسية أال 
القادة  يلبت هؤالء  ثم ال  فيها.  الجهاد  األمة، وتعليمها، وتأطيرها، ونفخ روح  تربية  وهي 
غير  المرجعيات  ذات  األخرى  األحزاب  من  السياسويين  عن  تـُميزهم  تكاد  فال  مدة  بعد 

اإلسالمية؛ فتضيع بذلك رسالة اإلسالم التي أرادها اهلل تعالى رحمة لعباده.

- كثيرة هي األنظمة والمناهج االقتصادية يف هذا القرن، والتي يمكن أن نقسمها إجماال 
إلى نظامين: الرأسمالي واالشرتاكي، ولئن كان الثاين أعلن فشله، وتراجعه لمخالفته للفطرة 
التي فطر اهلل تعالى اإلنسان عليها، وهي غريزة التملك، فإن النظام الرأسمالي وهو المارد 
الجبار اليوم، المتفوق يف األرض فيه إيجابيات كثيرة ال تخالف الشرع، نستفيد منها، ونبني 
نظامنا اإلسالمي القائم على المنافسة، وعلى المبادرة الحرة،وعلى قصد النفع للفرد اإلنسان 
أوال، ولعموم األمة ثانيا، فإن فردا ال يجد ما يسد به رمقه لن يستمع لرسالة اإلسالم، ولن 
يدعوا إليها. قال اإلمام المجدد : »يف أذن الجائع ال يسلك إال صوت يبشر بالخبز، يف وعي 
المقهور المحقور ال يتضح إال برهان الحرية، يف األثر : »كاد الفقر أن يكون كفرا«(2). فمن 
كان شغل يومه وهناره هم القوت، والمأوى، والكسب والشغل، والدين، ومرض األطفال، 
به، ال وقت له، ال  العليا ولو كانت دينا يؤمن  المبادئ  ومصير األسرة، لن يستمع لعرض 

استعداد، ال مناسبة«(3).

- قليل من ينتبه ويعي أن األمة اإلسالمية اآلن ال تشكو من قلة الربامج، وخطط التنمية، 

إصالح  مهمة  ويف  التغيير،  يف  المرأة  لدور  فيه  ل  أصَّ جزأين،  من  بمؤلف  المسلمة  المرأة  اإلمام  خص   (1)
المجتمع، وبّين فيه كيف تسلك سبيل الرتبية اإلحسانية، وكيف تشارك أخاها يف جميع الميادين، وهو المؤلف 

المسمى بتنوير المؤمنات.
(2)  البيهقي، أبو بكر، شعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض، مكتبة الرشد 

للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 1423 هـ -2003 م. 12/9.
(3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، موسوعة سراج، 12.
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لكن تشكو من اإلنسان القليل اإليمان، المشوه الشخصية، الذي يرى يف المصلحة الفردية 
أعلى من المصلحة الجماعية، الفاسد خلقيا، العاجزعن العمل، الراكن للراحة، الشحيح 
هؤالء  على  ُتبنى  تنمية  أي  وإن  األمة.  مصلحة  يف  يبذله  أن  وجهده  وفكره  ووقته  بماله 
المخططات  جميع  إلنجاح  الرتبية  ثم  الرتبية،  على  اإلمام  يؤكد  لذلك  الفشل،  فمصيرها 

التنموية االقتصادية أو غيرها.

- االنخراط يف التنمية والنجاح فيها تريد من اإلنسان المؤمن العمل الدؤوب، واالنخراط 
يف برامج التصنيع والتسويق واإلنتاج، والمتابعة الدقيقة للسوق العالمية التجارية والمالية، 
المبادالت  ولتطور  والسندات،  الشركات  أسهم  وانخفاض  الرتفاع  الدقيقة  والمتابعة 
اهلل  وذكر  وقتها،  يف  الصالة  إقامة  ينسينا  أن  هذا  فيكاد كل  الدول،  بين  التجارية  واالتفاقية 
تعالى، والتفكير يف الموت واالستعداد له، فيتحدث اإلمام المجدد رحمه اهلل تعالى على 
المسلم  يوم  برمجة  وإعادة  الخمس،  الصلوات  أوقات  مع  العمل  أوقات  تكييف  ضرورة 
اليومي ليخدم من جهة النجاح يف التنمية، ومن جهة أخرى لئال ينسى اإلنسان ربه؛ فالتغيير 
اإلسالمي لم يأيت بجنة الدنيا، بل جاء ليبشر، وليدعو الناس، ويدفع هبم إلى جنة اآلخرة، 

وليمكنهم من التسابق إلى مرضات اهلل تعالى.

-العالم تسوده اآلن عالقات تجارية باردة مميتة، عالقات الحساب والربح والمصلحة، 
أفراد  بين  العالقات  لتغيير  اهلل  جند  يسعى  أن  اإلمام  فيقرتح  باإلنسان.  الالمباالة  عالقات 
األمة بأن يؤسسوا العمران األخوي، فالمستضعفون يف األرض يتطلعون إلى رحمة تنسيهم 
قساوة وجفاء العالقات االجتماعية الحالية، ويتطلعون إلى تكافل اجتماعي، إلى أخوة باذلة 
بينه الرسول الكريم  حانية، إلى محبة نريد أن يصبح المجتمع مَثاَل العمران األخوي كما 
ُعْضو  اْشَتَكى  إَِذا  الَجَسِد،  َكَمَثِل  َوَتَعاُطِفِهْم  ِهْم  َوَتَوادِّ َتَراُحِمِهْم  فِي  الُمْؤمِنِيَن  »َتَرى  بقوله: 

ى«(1). َهِر َوالُحمَّ َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ

- يف اإلنسان كوامن الغضب والعنف والعجلة، وإن الرتبية هي التي جعلت من الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان قمة يف الرفق والتؤدة والرتيث وتقليب األمور وحملها على أحسن ما 
تحتمله، وجند اهلل يف أمس الحاجة إلى الرتبية ثم الرتبية على الرفق والتؤدة وهم مرشحون 
النبوية من شأنه أن يوقعهم يف  لقيادة الشعب اليوم وغدا، وإن عدم تحليهم هبذه الخصال 

(1)  صحيح البخاري، َباُب َرْحَمِة النَّاِس َوالَبَهائِِم، 10/8.
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إلعادة  محتاجون  وهم  للحكم،  توليهم  بعد  االنتقالية  المرحلة  يف  خاصة  والخطأ،  الزلل 
إصالح اإلنسان والنُُّظم والمؤسسات. وهم محتاجون إلى هذه الخصال أكثر من غيرهم 
أن يصبِّروا  الحكم اإلسالمي، وعليهم  تبعات  أن يصربوا أوال على  فهم من يجب عليهم 

الشعب معهم بثباهتم وقدوهتم الحسنة.

أما التوصيات فأجملها يف نقطتين:

- ترسيم هذا المؤتمر مرة كل سنة أو كل سنتين، فما أكثر تجديدات اإلمام عبد السالم 
ياسين يف الرتبية والتاريخ واآلداب، والتنظيم، واالقتصاد والنظريات المادية، وإن الرتاث 
اإلسالمي  العالم  يف  والباحثين  والمفكرين  العلماء  إلى  الحاجة  أمس  يف  لإلمام  العلمي 

لدراسته وتوضيحه وتبسيطه للناس.

من  المادية  النظريات  لدراسة  مؤتمر  المؤتمر تخصيص  المشرفين على  أقرتح على   -
اشرتاكية وقومية وإلحادية من وجهة نظر اإلمام عبد السالم ياسين.
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املصادر واملراجع

- ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، 
الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة: األولى، 1409ه.

تحت  طبع  العثمانية،  المعارف  دائرة  الدكن،  آباد،  حيدر  الكبير،  التاريخ  البخاري،   -
مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

- البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،الطبعة األولى، 1422هـ.

- البيهقي، أبو بكر:

*  االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: 
أحمد عصام الكاتب، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، الطبعة: األولى، 1401هـ.

*  شعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض، مكتبة الرشد 
1423هـ  األولى،  الطبعة  بالهند،  ببومباي  السلفية  الدار  مع  بالتعاون  والتوزيع  للنشر 

-2003م.

وآخرون،  شاكر  محمد  أحمد  وتعليق،  تحقيق  الرتمذي،  عيسى،سنن  أبو  الرتمذي،   -
مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية، 1395 هـ -1975م.

أحاديثه: عبد  الشيطان، حققه وخرج  الرحمن وأولياء  أولياء  بين  الفرقان  تيمية،  ابن   -
القادر األرناؤوط، دمشق، مكتبة دار البيان، 1405 هـ -1985 م.

المدينة  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  ابن   -
الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  السعودية،  العربية  المملكة  النبوية، 

1416هـ/1995م. 

وآخرون،  مرشد،  وعادل  األرناؤوط  شعيب  تحقيق:  المسند،  أحمد،  حنبل،  ابن   -
هـ   1421 األولى،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  إشراف: 

-2001 م. 
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ِجْستاين، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا،  - أبوداودالسِّ
بيروت، المكتبة العصرية.

- الذهبي، شمس الدين، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، المكتبة التوفيقية.

الكتب  دار  بيروت،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الكربى  الطبقات  سعد،  ابن   -
العلمية، الطبعة األولى، 1410 هـ - 1990م. 

- عادل عبد الحكيم أحمد، وهشام مرسي، وائل عادل، حرب الالعنف: الخيار الثالث، 
أكاديمية التغيير قطر، الطبعة الثالثة، 2013 م.

- عبد اهلل جاب اهلل، نظرات يف منهج التغيير، الرياض، مكتبة العبيكان، 1427هـ.

والنشر  للطباعة  الهادي  دار  التغيير،  ومناهج  الفكرية  األزمة  جابر،  طه  العلواين،   -
والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى، 2003م.

الفكري  الغزو  سعيد،  اهلل  فتح  الستار  عبد  والدكتور  محمود،  الحليم،  عبد  علي   -
والتيارات المعادية لإلسالم، ضمن منشورات إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود 

اإلسالمية.

- عمارة محمد:

1418هـ- الثانية،  الشروق  دار  طبعة  الحضاري،  والتحدي  اإلسالمية  الصحوة    *
1997م.

*   فقه الحضارة اإلسالمية، مكتبة الشروق الدولية،القاهرة، الطبعة الثانية، 2007م.

الطبعة  العربي،  الرتاث  إحياء  دار  شيري،  علي  تحقيق:  والنهاية،  البداية  كثير،  ابن   -
األولى 1408، هـ -1988 م،

الفالح،  الكويت،مكتبة  خضر،  محمد  خضر  تحقيق  الملوك،  نصيحة  الماوردي،   -
الطبعة األولى،1983م.

المسندالصحيحالمختصربنقاللعدلعنالعدإلليرسوالللهصلياللهعليهوسلم،  مسلم،   -
تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي.

- ابن نبي، مالك:
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- شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر.

- المسلم يف عالم االقتصاد، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2000م. 

دار  مصر،  محافظة  بجوار  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  األصبهاين،  نعيم  أبو   -
السعادة، بجوار محافظة مصر، 1394هـ -1974م.  

- ياسين عبد السالم:

*  اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 1998م.  

*  اإلسالم والحداثة، وجدة، مطبوعات الهالل، الطبعة األولى، 2000 م.

*  اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، موسوعة سراج.

*  إمامة األمة، لبنان، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 1430 هـ-2009م.

*  تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 1996م.

األولى،  الطبعة  األفق،  مطبوعات  البيضاء،  الدار  والمستقبل،  الماضي  حوار    *
1997م.

*  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 
1994م.

*  الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 1996م.  

*  العدل اإلسالميون والحكم، العدل اإلسالميون والحكم، الدار البيضاء، مطبوعات 
األفق، الطبعة األولى، 2000م.

مطبوعات  البيضاء،  الدار  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد:  يف    *
األفق، الطبعة األولى، 1995م. 

األولى،  الطبعة  العربي،  الخليج  مطبعة  تطوان،  اإلسالم،  لمستقبل  مقدمات    *
2005م.

االفريقية  العربية  الشركة  لبنان،  بيروت،  وزحفا،  وتنظيما  تربية  النبوي  المنهاج    *
للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1994م.
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تقديم

ترتكز محورية هذا البحث على إبراز معالم نظرية الرتبية اإلنسانية يف تراث اإلمام عبد 
السالم ياسين رحمه اهلل السيما نظرية المنهاج النبوي من خالل بيان شموليتها، وأساليبها، 
وضوابطها؛ لتكون نرباسًا لعلماء الرتبية والمربين ألجيال الحركة اإلسالمية الذين ينشدون 

تغيير اإلنسان فكرًا وسلوكًا، وهدفًا، وتصورًا، وعلمًا وثقافًة.

 ومنشأ االهتمام هبذه المحورية أن التغيير المنشود النتشال المجتمع المسلم من شباك 
الحقيقية يف  المجتمع لوظيفته  الردى والرذيلة، والعودة هبذا  التخلف والرجعية، ومهاوي 
المنهج  عن  والدفاع  الوجود،  مرحلة  غمار  وخوض  اإلسالم،  رسالة  وحمل  العالم  قيادة 
الرباين، وتطبيقه واقعًا حركيًا يف حياة المسلمين كل ذلك ال يتأتى إال من خالل بناء اإلنسان 

بناًء يتناسب مع جسامة المهمة، وعظم تبعتها، وثقل تكاليفها.

المنهاج إلى ضرورة   وقد أرشد اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمه اهلل يف نظرية 
واعترب  أركاهنا، ودعائمها  أحد  بل  نظريته  بناء  األولى يف  الوسيلة  أواًل فجعله  اإلنسان  بناء 
كل تقصير أو تواٍن يف بناء هذا الركن بناًء صلبًا يرتتب عليه حتمًا عدم صالحية الجماعة 
لحمل رسالة اإلسالم؛ ألن اإلسالم ال يحمله للعالم إال نفوس طاهرة من كل دخن، ودخل، 

متجردة لفكرهتا ومخلصة لمبادئها.

 ومن ثم كان لزامًا على المربين أن يوجهوا ُجلَّ اهتمامهم نحو تغيير اإلنسان بالرتبية 
المتدرجة والمنضبطة والهادفة وال يشغلوا األجيال بالمهاترات العلمية حول مصطلحات 

تحرق أوقاهتم وتضيع أعمارهم. 

الكبيرة ويستشعر  عنايته  يلحظ  اهلل  ياسين رحمه  السالم  اإلمام عبد  تراث  والمتأمل يف 
صرخاته ونداءاته بالرتبية.

يقول رحمه اهلل يف كتابه »رجال القومة واإلصالح«:

»فبدون تربية تغرس شجرة اإليمان وتسقيها حتى يزدهر عليها ريحان اإلحسان، ثم يثمر 
ال تكون الجماعة اإلسالمية مؤهلة لجهاد وال لبناء.
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ال حاجة بالمسلمين إلى القتال حول المصطلحات، وال لتبديد الجهود يف نبش الماضي 
للدفاع عن زيد وعمرو من أمة خلت لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت.

وال يسألنا اهلل عن عملها لكن إن ضاع من المسلمين مفتاح الرتبية اإلحسانية، وجف من 
القلوب الشوق إلى اهلل عز وجل فيا حسرة على العباد«.(1)

وقد دفعتني هذه الكلمات لكتابة هذه الورقة البحثية تحت عنوان نظرية الرتبية اإلنسانية 
)الشمولية، واألساليب، والضوابط( يف ضوء نظرية المنهاج لإلمام عبد السالم ياسين، وفق 
النبوي(  المنهاج  نظرية  يف  الرتبوي  التغييري  المشروع  يف  اإلنسان  )مركزية  الثاين  المحور 

أردت من خاللها تحقيق اآليت:

1 - عناية اإلمام عبد السالم ياسين برتبية اإلنسان.

2 - حاجة األمة إلى المنهج الرتبوي التغييري

3 - بيان المعالم واألطر العامة التي تقوم عليها نظرية الرتبية 

4 - وضع نظرية متكاملة للتغيير الرتبوي لإلنسان وفق نظرية المنهاج عند اإلمام عبد 
السالم ياسين.

 ولتحقيق هذه األهداف جاءت ورقة البحث مكونة من أربعة مباحث موزعة على النحو 
اآليت:

المبحث األول: حول مفهوم الرتبية وضرورة التغيير الرتبوي لإلنسان يف اإلسالم.

المبحث الثاين: اهتمام اإلمام عبد السالم ياسين بالتغيير الرتبوي.

المبحث الثالث: دعائم النظرية الرتبوية عند اإلمام عبد السالم ياسين: 

- الشمولية والتوازنية

- المستقبلية

- االنتقائية واالنتقالية

المبحث الرابع: وسائل الرتبية وشروطها وضوابطها:

(1)  اإلمام عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفا، طبعة 2001م، ص 96.



سالي والضوا عند اإلمام عبد السالم ياسين ولية وا ال سانية  ية اإل ر 389نظرية ال

- الوسائل

- الشروط والضوابط

المبحث الرابع: مجاالت الرتبية عند اإلمام عبد السالم ياسين

المبحث الخامس: إطاللة عامة على نظرية التغيير الرتبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين.

- األول: االتصال بالموروث الرتبوي عند اآلخرين.

- الثاين: الواقعية يف معالجة القضايا.

- الثالث: التعمق يف األمور الرتبوية القائمة على الجدية والتضحية

- الرابع: تنوع األساليب الخطابية

الخاتمة وفيها: نتائج البحث وتوصياته.
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املبحث األول: حول مفهوم التربية
وضرورة التغيير التربوي لإلنسان في اإلسالم

: بمعنى المصلح للشيء فيقال رب ولده   الرتبية عند علماء اللغة مأخوذة من الفعل ربَّ
(1). وبمعنى آخر هي »إنشاُء الشيِء  أي أصلحه، وأحسن القيام عليه حتى يفارق الطفولية 

حااًل فحااًل إلى َحدِّ التمام«(2) وهو اختيار صاحب التعاريف(3).

يف  ظهرت  التي  الحديثة  الكلمات  من  االصطالحي  بمفهومها  الرتبية  »كلمة  وتعترب 
السنوات األخيرة مرتبطًة بحركة التجديد الرتبوي يف البالد العربية يف الربع الثاين من القرن 

العشرين ؛ ولذلك ال نجد لها استخدامًا يف المصادر العربية القديمة«(4).

كانوا  اهلل  رحمهم  القدامى  علماءنا  إن  إال  للمصطلح  التحديث  هذا  من  الرغم  وعلى 
»التنشئة،  مصطلحات  مثل  الرتبية  مضمون  عن  تعرب  أخرى  مصطلحات  يستخدمون 

اإلصالح، التأديب والتأدب، التهذيب، التطهير التذكية، النصح واإلرشاد، السياسة«(5).

ومن التعريفات الحديثة للرتبية أهنا »عملية تعليم وتعلم األنماط المتوقعة من السلوك 
طريق  عن  اإلنسان،  لشخصية  الُمختلفة  الجوانب  »تنمية  عن  عبارة  فهي  اإلنساين«(6). 
الصالح  اإلنسان  إعداد  لغرض  ؛  والممارسة  والتهذيب،  والتثقيف،  والتدريب،  التعليم، 

لعمارة األرض وتحقيق معنى االستخالف فيها«(7).

 وتقوم على »تقصي التخطيط المسبق الشامل لما يراد أن يكون عليه إنسان العصر من 

« وربى. (1)  ابن منظور، لسان العرب، بيروت دار صادر، ج1 /399، مادة » ربَّ
1412هـ  (2)  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق، دار القلم، 

ص336. مادة »رب«.
(3)  المناوي، التعاريف، تحقيق، محمد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر، طبعة أولى 1410هـ ص169.

مادة : الرتبية« فصل الراء.
(4)  محمد منير مرسي، الرتبية اإلسالمية أصولها وتطورها يف البالد العربية، القاهرة، عالم الكتب، 1421هـ 

ص 48.
(5)  صالح بن علي أبو عّراد، الرتبية اإلسالمية المصطلح والمفهوم، عام 1426هـ ص 4ــ5، نسخة pdf على 

. http://arareaders.com موقع
(6)  سارة صالح عبادة الخمشي، دور الرتبية األسرية يف حماية األبناء من اإلرهاب موقع اإلسالم ص.6.

(7)  صالح بن علي أبو عراد، الرتبية اإلسالمية المصطلح والمفهوم، ص 27 - 28.
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معلومات، وما يتقنه من مهارات، وما يتصف به من قيم وعادات واتجاهات« (1).
علماؤنا  ذكره  الذي  اللغوي  للمعنى  ترجمة  أهنا  المحدثين  تعريفات  يف  والمالحظ 

اللغويون رحمهم اهلل.
وترجع ضرورة التغيير الرتبوي لإلنسان يف اإلسالم لعدة أمور أهما:

تأهيالً  مؤهال  يكون  أن  عليه  يحتم  للبشرية  اإلنسان  يحمله  الذي  المنهج  عظمة   -  1
التبعة والمسئولية، وهذا يرتتب عليه تربية شخصيات عظيمة  تربويًا خاصًا يتالئم وعظم 
تمتلك فقهًا يف الدين، وفقهًا يف الواقع المحيط، وفقهًا للتيارات المنحرفة، والقدرة على 
السفهاء،  يحمله  فال  الرجال،  من  العظماء  إال  يحمله  الدين ال  فهذا  وإباء،  بعزة  مواجهتها 
تحمله  وإنما  الدنيوية،  األغراض  أصحاب  وال  العوام،  وال  المنافقون،  وال  الدهماء،  وال 
قلة قليلة، تسمع وتطيع وتنفذ على بصيرة وهذا ال يتم إال عن طريق الرتبية لإلنسان المسلم 
وهو الملمح األول الذي قام الرسول عليه السالم مع من أسلموا وحملوا معه لواء الدعوة 
الطغاة  أعين  عن  بعيدة  الصفا،  أصل  يف  الدار  هذه  »كانت  حيث  األرقم  بن  األرقم  دار  يف 
آيات اهلل  فيتلو عليهم  بالمسلمين سًرا،  فيها  ومجالسهم، فاختارها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليجتمع 

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة«؛(2)
2 - أن الرتبية تجعل اإلنسان المسلم قادرًا على التضحية ألجل قضيته اإلنسانية ؛ ألن 
قضية المسلم »أعظم من أن يقوم لها أفراد متنعمون ال يتعرضون لخطر، وال لخسارة وال 
يضحون  أناس  إلى  القضية  هذه  تحتاج  إنما  المضمون،  والغد  الحاضر  النعيم  لهم  محنة، 
بإمكانياهتم ومستقبلهم يف سبل خدمة اإلنسانية وأداء رسالتهم المقدسة، ويعرضون نفوسهم 
وأموالهم ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع، وتجاراهتم وحرفهم ومكاسبهم 
للتلف والكساد، ويخيبون آمال آبائهم وأصدقائهم فيهم، حتى يقولوا للواحد منهم كما قال 

قوم صالح: ﴿َقاُلوْا َيا َصالُِح َقْد ُكنَت فِينَا َمْرُجّوًا َقْبَل َهَذا﴾«(3).
»إنه ال بقاء لإلنسانية وال قيام لدعوة كريمة بغير هؤالء المجاهدين، وبشقاء هذه الحفنة 
من البشر يف الدنيا - كما يعتقد كثير من معاصريهم - تنعم اإلنسانية وتسعد األمم، ويتحول 

. www.alukah.net :(1)   ماجد عرسان الكيالين، النظرية الرتبوية معناها ومكوناهتا شبكة األلوكة
(2)  المباركفوري، الرحيق المختوم، مصر، دار الوفاء، الطبعة الحادية والعشرون،1431هـ، ص97.

(3)  الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مصر، مكتبة دار اإليمان ص242.
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تيار العالم من الشر إلى الخير«.(1)

وإقدامًا،  ثباتًا  المغريات  وألوان  المحن  أمام  اإلنسان  يصقل  الرتبوي  التغيير  أن   -  3
فال تلعب به األهواء، وال تغريه المطامع، وال تجزبه المغانم، وال تجزعه المغارم فبالرتبية 
العاتية،  الرياح  أمام  باللهيب لمعانًا وصفاًء، ويكون كالطود األشم  يزداد  يصبح كالذهب 

والسيول الجارفة. 

أمام  وثبتوا  بإخالص،  الرسالة  فحملوا  األول  الرعيل  يف  أثرها  الرتبية  هذه  أثبتت  وقد 
المحن بصدق فها هو بالل مولى أمية بن خلف الجمحي بعذب على يد أمية شتى أنواع 
العذاب »فكان أمية يضع يف عنقه حباًل، ثم يسلمه إلى الصبيان، يطوفون به يف جبال مكة، 
ثم  شًدا  يشده  أمية  وكان  أَحٌد،  أَحٌد  يقول:  وهو  عنقه،  يف  يؤثر  الحبل  كان  حتى  ويجرونه 
يضربه بالعصا، ويلجئه إلى الجلوس يف حر الشمس، كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من 
ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره يف الرمضاء يف بطحاء مكة، 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: ال واهلل ال تزال هكذا حتى تموت 
أو تكفر بمحمد، وتعبد الالت والعزى، فيقول وهو يف ذلك: أحد، أحد، ويقول: لو أعلم 

كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها«(2)

ويروي لنا كعب بن مالك رضى اهلل عنه موقف ثباته أمام مغريات ملك غسان فيقول: 
»وبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة 
يقول: من يدلني على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءين دفع إلى 
كتابًا من ملك غسان يف سرقة من حرير فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك 

ولم يجعلك اهلل بدار هوان وال مضيعة، فالحق بنا نواسك«(3).

وهو موقف »يدل على شدة والء كعب هلل ورسوله وقوة إيمانه وعظمة نفسه«(4).

4 - التغيير الرتبوي يعمل على تنمية الشعور بالمسئولية، فقد كان الصحابة »يشعرون 
ال  المسئولية  وأن هذه  الضخمة،  الفخمة  المسئولية  من  البشر  كواهل  ما على  تاًما  شعوًرا 

(1)  المودودي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، موقع صيد الفوائد، طبعة رابعة ص 284.
(2)  المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 62.

(3)  ابن كثير، السيرة النبوية، موقع يعسوب موافق للمطبوع ج 45/4.
(4)  د. علي الصالبي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث موقع المؤلف على االنرتنت ج2/ 713.
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الفرار عن تحملها أشد  التي ترتتب على  يمكن عنها الحياد واالنحراف بحال، فالعواقب 
-وتلحق  تلحقهم  التي  الخسارة  وأن  االضطهاد،  من  فيه  هم  عما  ضرًرا  وأكرب  وخامة 
البشرية جمعاء- بعد هذا الفرار ال يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهوهنا نتيجة 

هذا  التحمل«(1).

التغيير هتذيب  أن  واالنقطاع كما  الضعف  الفرد من  تقوية إليمان  الرتبوي  التغيير   -  5
وتذكير له كما يف تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا َآِمنُوا بِاهللِ َوَرُسولِِه﴾(2).

 يقول محمد قطب معلًقا على هذه اآلية: »أي حافظوا على إيمانكم، استمروا فيه، ال تغفلوا 
عن المحافظة عليه.. ال تفرتوا عن معاهدته ورعايته وتغذيته وتقويته والحرص عليه«(3) ألن 
القلب »البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور.. فإذا طال 
ر، تبلد وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم، فال بد من  عليه األمل بال تذكير وال تذكُّ

تذكير هذا القلب.. والبد من اليقظة الدائمة كي ال يصيبه التبلد والقساوة«(4).

6 - أن التغيير الرتبوي دليل على كمال حال اإلنسان وهذا نلمحه يف قوله تعالى: ﴿لقد 
ُمُهُم  يِهْم َوُيَعلِّ ْن َأنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم َءاَياتِه َوُيَزكِّ منَّ اهلل على المؤمنين إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوال مِّ

اْلكَِتاَب َواْلِحْكَمَة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين﴾(5).

الكتاب  أنزل  تعالى  واهلل  وعملية،  نظرية  قوتان،  االنسانية  »للنفس  الرازي  اإلمام  قال 
على محمد عليه السالم ليكون سببا لتكميل الخلق يف هاتين القوتين، فقوله: ﴿َيْتُلوا َعَلْيِهْم 
يِهْم﴾  ﴿َوُيَزكِّ الخلق، وقوله:  إلى  الوحي من عند اهلل  الى كونه مبلغًا لذلك  َءاَياتِه﴾ إشارة 
معرفة  إلى  إشارة  ﴿َواْلكَِتاِب﴾  االلهية  المعارف  بحصول  النظرية  القوة  تكميل  إلى  إشارة 
إلى  إشارة  ﴿َواْلِحْكَمِة﴾  الشرعية  ظواهر  الى  إشارة  ﴿اْلكَِتاِب﴾  أخرى  وبعبارة  التأويل، 

محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها«(6).

(1)  المباركفوري، الرحيق المختوم ص 97.
(2) سورة النساء : 136.

(3)  محمد قطب، مكانة الرتبية يف العمل اإلسالمي، دار الشروق ص 26.
(4)  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج3489/6.

(5)  آل عمران :164.
(6)  الرازي )تفسير الفخر الرازي(، ج 9/ 415.
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والدفاع  الدين،  نصرة  الطاقات، وتوجيهها يف  اكتشاف  إلى  يؤدي  الرتبوي  التغيير   -  7
والكاتب اإلسالمي،  الرباين،  والمربي  المفوه،  الخطيب  نكتشف  أن  نستطيع  فبالرتبية  عنه 
والمنظِّر  المتعمق،  والباحث  المنظم،  واإلدراي  الجسور،  والمجاهد  الملهم،  والشاعر 

اللبق، والسياسي البصير، والمتصوف الزاهد، والقارئ الخاشع، والغني القانع.

 ومن خالف اكتشاف تلك المواهب نستطيع أن نوظف الفرد توظيفًا صحيحًا منتجا 
تربيته  ًلخدمة اإلسالم والمسلمين وقد اكشف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف صحابته من خالل 
ومعايشته لهم فقال: »إن أرأف أمتي هبا أبو بكر و إن أصلبها يف أمر اهلل عمر و إن أشدها حياء 
عثمان و إن اقرأها أبي بن كعب و إن أفرضها زيد بن ثابت و إن أقضاها علي بن أبي طالب 
و إن أعلمها بالحالل و الحرام معاذ بن جبل و إن أصدقها لهجة أبو ذر، وإن أمين هذه األمة 

أبو عبيدة بن الجراح و إن حرب هذه األمة لعبد اهلل بن عباس«(1).

باعتباره  بإرادة اإلنسان ورغبته  التغيير جعله اهلل منوطًا  8 - وأخيرًا نؤكد على أن هذا 
مظهرا من مظاهر تكريم اإلنسان فقد خلق اهلل له إرادة ليعمل هبا ولم يجعله آلة صماء بروح 
اإلرادة  هذه  له  جعل  بل  رغبات  أو  عواطف  وال  مشاعر،  وال  إرادة  وال  حركة  وال  روح، 
نتائج اختياره وإرادته وعلى قدر  واالختيار ليكون مسئواًل عما يفعل، وقادرًا على تحمل 
ونوع االختيار يكون األثر إما حياًة يفوز فيها العبد بسعادة الدنيا ورضا الرب، وإما حياة يبوء 

فيها بضنك المعيشة وسخط الرب.

 وتصديق ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اهللَ ال ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بَِأنُفِسِهْم ﴾(2). فاآلية 
صريحة الداللة »على أن المراد ال يغير ما هم فيه من النعم بإنزال االنتقام إال بأن يكون منهم 
المعاصي والفساد«(3). فاهلل سبحانه »ال يغير نعمة أو بؤسى، وال يغير عزا أو ذلة، وال يغير 
مكانة أو مهانة... إال أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياهتم، فيغير الّله ما هبم 

(1)  الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،، بيروت دار الكتب 
العلمية 1411هـ، باب ذكر عبد اهلل بن عباس، ج616/3 رقم 6281.قال الذهبي يف التلخيص ج2221/5: 
»فلم أجده مرفوعًا يف غير رواية الحاكم ومن وافقه، وإنما رواه اإلمام أحمد يف الفضائل )2/ 968 رقم 189).

اهـ.  األمة.  هذه  حرب  وهو  مات،  يوم  عباس  ابن  مات  لقد  مجاهد:  قال   ...  )540/1( تاريخه  يف  والفسوي 
وهذا إنما هو من قول مجاهد ال غير. وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد بدون عبارة: »وإن حرب هذه األمة...«، 

ج155/9 رقم 14859 وقال : ضعيف.
(2)  الرعد : آية 11.

(3)  الرازي، تفسير الفخر الرازي، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، ج20/19.
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وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. وإن كان الّله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون. 
ولكن ما يقع عليهم يرتتب على ما يكون منهم، ويجيء ال حقا له يف الزمان بالقياس إليهم.

 وإهنا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة الّله وجرت هبا سنته، أن ترتتب 
مشيئة الّله بالبشر على تصرف هؤالء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة 

بسلوكهم. والنص صريح يف هذا ال يحتمل التأويل«(1).

بظلمهم،  إال  يعاقبهم  لم  حيث  عباده،  إلى  واإلحسان  والعدل  ذلك  يف  الحكمة  »ولّله 
وحيث جذب قلوب أوليائه إليه، بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره«(2).

على  يكون  أن  شريطة  الرتبوي  بالتغيير  أواًل  اإلنسان  يبادر  أن  فالمطلوب  هذا  وعلى 
منهج القرآن ألن القرآن وحده هو القادر على إحداث نقلة التحول والتبدل تصديقًا لقوله 
تعالى: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به الموتى بل هلل األمر 
جميعا﴾(3). يقول ابن كثير: لو كان يف الكتب الماضية كتاب تسّير به الجبال عن أماكنها، أو 
تقطع به األرض وتنشق، أو تكلم به الموتى يف قبورها، لكان هذا القرآن، هو المتصف بذلك 
دون غيره أو بطريق األولى أن يكون كذلك لما فيه من اإلعجاز الذي ال يستطيع اإلنسان 

والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله , وال بسورة من مثله«(4).
واشرتاط أن يكون التغيير على منهج القرآن، ألن )طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة 
خارقة نافذة، يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكالم، واستعداد إلدراك ما يوجه إليه 
األمم  تاريخ  وهو  الجبال،  من  أضخم  هو  ما  سيروا  به  وتكيفوا  تلقوه  والذين  به.  ويوحي 
واألجيال وقطعوا ما هو أصلب من األرض، وهو جمود األفكار وجمود التقاليد. وأحيوا 
ما هو أخمد من الموتى. وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان واألوهام. والتحول الذي 
تم يف نفوس العرب وحياهتم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إال فعل هذا 
الكتاب ومنهجه يف النفوس والحياة، أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها، وتحول 

األرض عن جمودها، وتحول الموتى عن الموات!«(5).

(1)  الشهيد سيد قطب، يف ظالل القرآن، القاهرة، دار الشروق، ج4/ 2049.
اللوحيق،  الرحمن  المنان، تحقيق عبد  الرحيم  تفسير  الرحمن يف  الكريم  تيسير  السعدي،  الرحمن  (2)  عبد 

مؤسسة الرسالة 1420هـ، ج1/ 324.
(3)  سورة الرعد:31.

(4)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمود حسن، بيروت دار الفكر، 1994م، ج2/ 626.
(5)  الشهيد سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج4/ 2061.
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املبحث الثاني: اهتمام اإلمام عبد السالم ياسين بالتغيير التربوي

 مفهوم الرتبية التي تحدث التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين هي »عمل يسبقه علم، 
الرتبية تنمية وارتفاع، إسالم فإيمان فإحسان«(1).

وهذا التعريف يجمع يف مضمونه بين تعاريف علماء اللغة وعلماء الرتبية الحديثة التي 
تركز على عملية التعليم والتعلم بغرض تغيير نمط السلوك وهو مضمون قوله) الرتبية تنمية 
وارتفاع(، وبين هدف الرتبية الحقيقي وهو الوصول بالفرد إلى تغيير فكره الداخلي وقناعته، 
وميوله، وتحديد أهدافه واالرتقاء بقلبه لتصبح الغاية والمقصد التدرج يف معراج درجات 
اإليمان الثالثة وهى »إسالم فإيمان، فإحسان« وهو استنباط دقيق من حديث جربيل عليه 

السالم مع الرسول عليه السالم وهو مذكور يف صحيح مسلم وغير(2).

وهذا ملحظ مهم يف تعريف اإلمام رحمه اهلل بالرتبية حيث ربطها بمقصودها الصحيح 
وغايتها الحقيقية، وبمصدر ها األول وهو اإلسالم.

 وقد اعتني اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى بأهداف التغيير الرتبوي لإلنسان 
اعتنوا  الذين  العلماء  أقوال  من  والمستنبطة  المدون،  تراثه  يف  مبثوثة  ذكرت  أسباب  لعدة 

بشرح تراثه ويمكن إجمالها يف األمور اآلتية:

 1 - أن التغيير الرتبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل أحد دعائم ثالثة تقوم 
هذه  والسياسي  والدعوي،  الرتبوي،  المستوى  يف  المتمثلة  النبوي  المنهاج  نظرية  عليها 
الحديث، وخّلدت  السياسي اإلسالمي  الفكر  التي ساهمت »بجدهتا وأصالتها يف  النظرية 
لمسيرة دعوية متفردة مجّددة ورصينة، فقد أعطت العناية واألولوية لإلنسان باعتباره رأس 
العدل يف األرض بما يرضي  إقامة  إلى  مال فريد وفّعال لخدمة أي مشروع تغييرّي يسعى 
اإلنسان ويحقق له مطالبه المكفولة، وبما يسعده يف دنياه ويضمن له العيش الكريم، وبما 
يحقق التكامل المنشود بين بني البشر. ولم تسع هذه النظرية األصيلة إلى هذا فحسب، بل 

أولى  طبعة  األفق،  مطبوعات  سحب  البيضاء،  الدار  والمستقبل،  الماضي  حول  ياسين،  السالم  عبد    (1)
1997م ص 84.

(2)  مذكور بتمامه يف صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب العربي كتاب اإليمان، باب 
معرفة اإليمان واإلسالم والقدر، ج36/1 رقم 8. وانظر مسند أحمد، تحقيق شاكر، القاهرة، دار الحديث، 

ج247/1 رقم 192.
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استحضرت البعد الثاين يف تكوين اإلنسان وبنائه األبدي أال وهو الجانب الروحي المكمل 
لبعده المادي المحسوس«(1). 

 2 - أن التغيير الرتبوي هو الذي يؤهل األمة للجهاد والبناء فبدون »تربية تغرس شجرة 
اإليمان، وتسقيها حتى يزدهر عليها ريحان اإلحسان، ثم يثمر ال تكون الجماعة اإلسالمية 

مؤهلة لجهاد وال لبناء«(2).

عصرنا  -يف  العقبات  تجاوز  على  المسلمين  يعين  الذي  هو  الرتبوي  التغيير  أن   -  3
المتصارع- التي تحول بينهم وبين قيام المنهج اإلسالمي، كما أنه يحرر اإلنسان من ملة 

الخمول واالستقالة.

 يقول رحمه اهلل: »موقف األمة اليوم حرج والعالم َحَلبة صراع ال ُيرحم فيها الضعيف 
فعلى جند اهلل أن يقتحموا العقبات الحائلة بينهم وبين اهلل حيازة ثقة األمة ليثبتوا فيها وعيًا 
ااًل، وليرفعوا فيها العزائم واإلرادات حتى يكون التغيير المنشود  إسالميًا وعيًا إسالميًا فعَّ
باسم اهلل، وعلى يد جند اهلل، وانطالقًا من كتاب اهلل، وتأسيًا برسول اهلل أال وإن دين اهلل غير 

دين االنقياد، وغير ملة الخمول واالستقالة«(3).

واستدل رحمه اهلل على ذلك بقوله عليه السالم: »من أصبح وهمه غير اهلل فليس من اهلل، 
ومن أصبح ال يهتم بالمسلمين فليس منهم«(4).

4 - والرتبية عنده شاملة لكل جوانب النفس اإلنسانية حتى يحدث التغيير الكامل وهو 
يؤكد على ذلك بقوله: »تربية مستقبلية، تربية علومية، تربية قرآنية، تربية خلق جديد، تربية 

حكيمة، تربية واقية«(5).

5 - وتكدس عقول األمة بعلوم الكتاب والسنة ال يغنيها عن التغيير الرتبوي الذي يرفع 

www.aljamaa.net (1)  الحسن السالسي، نظرية المنهاج النبوي وبناء اإلنسان، موقع جماعة العدل واإلحسان
(2)  عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء لإلنتاج عام 2001م، ص 96.

(3)  نفسه، ص 24.
(4)  أخرجه الحاكم يف المستدرك عن عبد اهلل بن مسعود، ج356/4 رقم 7902. وقال الهيثمي، ج3016/6. 
»الحديث موضوع هبذا اإِلسناد لنسبة إسحاق ومقاتل إلى الكذب. وللحديث شواهد، لكن ال يثبت الحديث 

بشيء منها«.
(5) عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، مصر، دار البشير للثقافة والعلوم، طنطا، طبعة أولى،ج244/2. 
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اإلنسان إلى مصاف الجماعة لتخطي العقبات؛ ألننا »أمة وأجيال طرأنا يف األرض، ووجدنا 
بيننا، وثقل الحرب المسعرة علينا فهذه األجيال  الفتنة  أنفسنا نحمل ثقل قلة إيماننا وثقل 
الطارئة لن تتحول أمة تحمل رسالة اهلل، وتنصر دين اهلل يف األرض إن اكتفت بتكديس العلم 
يربي  الذي  المنهاج  هو  أصيالً  الطارئ  يصبح  لكي  الضروري  المنهاج  والسنة.  بالكتاب 
اإلنسان انطالقًا من كبده الفردي والجماعي، ويرفعه مع الجماعة إلى قمة العقبة إلى حيث 

ينال رضى اهلل دنيا وأخرى«(1).

6 - ويرى رحمه اهلل أن التغيير الرتبوي البد أن يؤدي إلى تصعيد الهمم واعترب أن هذا هو 
ثمرة المنهاج النبوي ومهمته وهو يؤكد على ذلك بقوله: »تصعيد الهمم والجهود، وتعبئتها 

لتكون يف مستوى الجهاد هما مهمة المنهاج النبوي، وثمرته المرجوة« (2).

7 - ويرى رحمه اهلل أن التغيير تربوي البد أن يكون متينا على منهج اهلل ألن كل تربية 
ال تكون على منهج اهلل وال تدفع صاحبها إلى ساحة الشهادة هو تغيير يتصف بالخلل ال 
ساحة  من  بدال  الممقوت  الحزبي  العمل  ساحات  إلى  صاحبه  يدفع  ألنه  فائدة  منه  يرجى 
النصر المنشود، ويف هذا اإلطار يوصي رحمه اهلل بالسير »الثابت الخطى بال فتور إلى ساحة 
الشهادة يف سبيل اهلل، هو ما نريده ممن نربيهم من الناس، وممن ننظمهم من جند اهلل الرتبية 
بداية السير فمتى كانت متينة على هدى من اهلل كان الجهاد ممكنا، وإن أخللنا يف الرتبية فال 
يصح أن ننتظر نصرًا من اهلل من المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم فسرعان ما ينقلب 

العمل اإلسالمي يف النية عمالً حزبيًا سياسيًا يف الفعل«(3).

8 - وأخيرًا يعترب اإلمام عبد السالم رحمه اهلل تربية سلوك اإلنسان بكل الوسائل الروحية 
هو المعنى الحقيقي للمنهاج وغايته »لذا ال نفتأ نذكر بأن سلوك العبد على اهلل عز وجل، وما 
يطلبه السلوك اإليماين اإلحساين من تربية، من ذكر، من ترقيق القلب بالمداومة على الذكر 

هو معنى المنهاج، واتجاهه وغايته«(4).

(1) عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفًا، الطبعة الثانية 1410هـ ، 1989م ص 14.
(2) نفسه، ص 14.
(3) نفسه، ص 14. 

(4) عبد السالم ياسين، مقدمات يف المنهاج، طبعة أولى 1409هـ ـ 1989م ص 50.
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املبحث الثالث: دعائم النظرية التربوية
عند اإلمام عبد السالم ياسين

تقوم النظرية الرتبية عند اإلمام عبد السالم ياسين على أركان ثالثة:

 الركن األول: الشمولية والتوازنية

 تقوم الشمولية على التوازن بين مطالب الروح، ومطالب الجسد انطالقًا من قوله تعالى: 
ْنَيا َوَأْحِسن َكَمآ َأْحَسَن اهللُ إَِلْيَك﴾(1) وقوله تعالى: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت  ﴿َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

َلواُة َفانَتِشُروا فِى االْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اهللِ﴾(2). الصَّ
النهار ويعتزل  الليل ويصلي  يقوم  الدرداء رضى اهلل عنه كان  أبا  أن  السنة   وقد ورد يف 
النساء وقد أرشده سيدنا سلمان رضى اهلل عنه إلى منهج التوازنية فقال له: »إِنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك 
ُه َفَأَتى النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل  ا َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا َوأِلَْهلَِك َعَلْيَك َحقًّ ا َولِنَْفِسَك َعَلْيَك َحقًّ َحقًّ

َم َفَذَكَر َذلَِك َلُه َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َصَدَق َسْلَماُن«(3). َعَلْيِه َوَسلَّ
وقال سفيان: »خذ من الدنيا لبدنك وخذ من اآلخرة لقلبك«(4).

التوازنية  فجعل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  استضاء  وغيرها  اآلثار  هذه  ومن 
والشمولية ركنًا من أركان الرتبية، فقال: يجب أال تكون السمة الغالبة على جند اهلل زهادة 
الحركة. كان اإلمام  الفكر، وال تقصيرًا، وال إسرافًا يف  إغراقًا يف  الروحانية، وال  بدعوى 
علي كرم اهلل وجهه يخاطب جنده يف حروب الفتنة يقول: »يا أشباه الرجال وال رجال« ذلك 
أن عامة جنده كان من مسلمة الفتوح ما نالوا من الرتبية نصيبًا مما ناله الرجال حق الرجال 

الذين عرفهم اإلمام الخليفة وعاش بينهم وجاهد.
 إسالم الزهادة والهروب من المجتمع واإلسالم الفكري والحركية على حساب التقوى 

والعلم ثالثة مزالق«(5).

(1) القصص : 77.
(2) الجمعة : 10.

(3) البخاري يف صحيحه عن َعْون بن أبي ُجَحْيفة عن أبيه، كتاب الصوم باب الوصال إلى السحر، ج38/3 
رقم 1968.

(4)  الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت دار المعرفة، ج209/3. 
(5) المنهاج النبوي، ص 51. عبد السالم ياسين.
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الركن الثاني: املستقبلية

 تقوم فلسفة الرتبية عند اإلمام عبد السالم على تجاوز حمل الحاضر إلى تحمل عقبات 
المستقبل  استشراف  على  قائمة  تكون  أن  البد  بل  وقتية  ليست  عنده  فالرتبية  المستقبل 
»مستقبل تحمل مسئولية دولة وتغير ما باألمة من تخلف حضاري، وذلة وتبعية، وعجز عن 

حمل رسالة اهلل«(1).

وإذا كان اإلمام حسن البنا رحمه اهلل قد حث األمة على ضرورة صناعة الموت بمعنى 
الموت، وتعرف كيف  التي تحسن صناعة  األمة  »إن  بقوله:  اهلل  االستشهاد يف سبيل  حب 
تموت الموتة الشريفة، يهب لها اهلل الحياة العزيزة يف الدنيا والنعيم الخالد يف اآلخرة، وما 
الوهن الذي أذلنا أال حب الدنيا وكراهية الموت، فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا 

على الموت توهب لكم الحياة«(2).

 فإن اإلمام عبد السالم ياسين يضيف هنا صناعة أخرى ال تقل ضرورة عن صناعة الموت، 
وهى صناعة التاريخ نفسه تاريخ األمة اإلسالمية وهذا األمر ال يتحقق وجوده إال إذا اهتم 
النصير والمهاجر والنقيب بتعميق »إيمانه وشوقه، ويعد حياته ليبذلها عند الحاجة يف سبيل 
اهلل كما يجب أن يحمله ذلك اإليمان نفسه، وذلك الشوق وذلك االستعداد للموت على 
هتيء طاقاته الفكرية، والمالية، والعملية، وطاقات ما حوله لخدمة بناء الدولة اإلسالمية«(3).

الركن الثالث: االنتقائية واالنتقالية

تقوم الرتبية عند اإلمام عبد السالم ياسين على االنتقائية لألفراد خالل مراحل تربيتهم، 
وتمييز قدراهتم االستيعابية والمهارية والعلمية والثقافية، وانتقال الصفوة إلى مرحلة أخرى 
هذه  اإلمام  سمى  وقد  سابقتيها  من  اختبارًا  أكثر  ثالثة  مرحلة  إلى  انتقاًء  وأكثر  تربية،  أشد 

المراحل الثالثة )النصرة والهجرة، والنقيب(.

نربي  فيه  إسالمية  مقاييس  ال  مجتمع  من  إسالم  من  »فابتداًء  اهلل:  رحمه  اإلمام  يقول 
ونمتحن من كان قابالً للربية، ومن يقرتح نفسه حتى نأنس أنه أصبح نصيرًا للدعوة فنسميه 

(1)  عبد السالم ياسين المنهاج النبوي، ص: 43.
(2)  اإلمام حسن البنا، مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا، رسالة الجهاد ص 450.

(3)  عبد السالم ياسين المنهاج النبوي، ص: 43.
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الفضائل  من  جيد  مجموع  على  وحصل  الناصرة  المشاركة  على  زاد  فإذا  نصيرًا،  عضوًا 
اللقبين  هبذين  وتفاؤاًل  استئناسًا  مهاجرًا  عضوًا  سميناه  التنفيذية  الخلقية  العملية  العلمية 
النصرة والهجرة البد من مؤمنين ممتازين بإحساهنم وكفائتهم  الكريمين عند اهلل. ثم بعد 

الرتبوية نسميهم نقباء يكلفون برتبية المؤمنين وتنظيمهم«(1).

(1)  عبد السالم ياسين المنهاج النبوي، ص: 40.
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املبحث الثالث: وسائل التربية وشروطها وضوابطها

: وسائل التربية
ً
أوال

 من وسائل الرتبية الروحية: التدرج يف الرتبية، والصرب مع المؤمنين والثبات على الحق، 
وإتباع منهج القرآن الكريم والثقة باهلل والصرب يف السير على المنهاج النبوي.

 ولتحقيق الرتبية المتوازنة والشاملة لُكلية الفرد والجماعة ال تكفي وسيلة واحدة مهما 
تتنوع الوسائل وتتكامل وتتداخل، فهي تتعدد وتتجدد بحسب فاعليتها  كانت أهميتها بل 

وثمرهتا. ومن هذه الوسائل: 

َما َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخرِ  1 - عمارة المسجد: قال اهلل تعالى: ﴿إِنَّ
َكاَة َوَلْم َيْخَش إاِلَّ الّلَه َفَعَسى ُأْوَلئَِك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن﴾(1)، نعمر  الََة َوآَتى الزَّ َوَأَقاَم الصَّ

المساجد ومنها ننطلق يف سبح النهار بروح إيمانية جهادية مسجديه. 

2 - األسرة اإليمانية: بما توفره من فضاٍء للحفاظ على الفطرة ووقايتها من االعوجاج 
والطمس، فـ»الفطرة إقامة الوجه هلل، َوَتستوي الفطرة أو َتْعَوجُّ وتحيد عن الجادة بالرتبية«. 

ومدارسته  وتعليمه  تعالى  اهلل  كتاب  بتعلُّم  خاصة  محاضن  وهي  القرآن:  مدارس   -  3
والتخلق بأخالقه. ففي الحديث: »إن أفضلكم من تعّلم القرآن وعّلمه«.(2)

4 - مجالس الحديث: لقراءة الحديث النبوي الشريف والتفقه فيه بنية االتباع للمصحوب 
األعظم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

5 - مجالس النصيحة: وهي مجالس مفتوحة يف وجه الراغبين يف مقامات اإلحسان من 
المؤمنين المتحابين يف اهلل المتجالسين فيه المتناصحين فيه، لتحقيق معاين »الدين النصيحة« 
لّله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم. ويف هذه المجالس يتم تدارس القرآن الكريم 

وتفسيره، وسير الصحابة الكرام رضي اهلل عليهم، وُكتب اإلحسان والمنهاج والتنوير. 

بِـ  النبوي  الحديث  سماها  تعالى  اهلل  بذكر  خاصة  مجالس  وهي  الذكر:  مجالس   -  6

(1)  التوبة: 18.
(2) صحيح البخاري باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ج192/6 رقم 5028.
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»رياض الجنة(1)؛ االستغفار والكلمة الطيبة )ال إله إال اهلل( والصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص والدعاء. 
7 - الرباطات الرتبوية: وهي مجالس دورية ترتاوح مدهتا بين »رباط بين الِعشائين« أي 
بين صاليت المغرب والعشاء يف المسجد، إلى »الرباط األربعيني« الذي يدوم أربعين يوما 
النفس على االجتهاد يف طاعة اهلل  لمن استطاع إلى ذلك سبيالً، وُتخصص مواده لتوطين 

كر وقراءة القرآن الكريم والدعاء.  تعالى؛ الصيام والقيام والذِّ

 ولَيتعهد المؤمن والمؤمنة بذرة اإليمان وينمياهنا حتى تكون يف حياهتما اليومية معالم 
تنظيما   « وليلته  المؤمن  »يوم  على  الحفاظ  لزمهما  والجهاد،  العبادة  زمن  يف  القدم  ُترسخ 
والوقوع يف  الغفالت  وإلف  األوقات  التسيب يف  آفة  من  للنفس وتخلصًا  للوقت وضبطا 
المنزلقات الثالث »االسالم الفكري – الزهادة واإلنزواء – الحركية بال تربية« أو الذهنيات 
على  الوقت  م  فيقسَّ الجارفة«،  العادة   - المستعلية  األنانية   - الرعوية  »الذهنية  المرضيات 
الذكر  وأوقات  العلمي،  والتحصيل  والكسب  األسرة  أوقات  فيها  يراعي  أعمال  مجموعة 
والصالة على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتالوة القرآن الكريم وحفظه، واالستغفار والتسبيح، وأوقات 

الدعوة إلى اهلل والجهاد يف سبيله«(2). 

: شروط التربية
ً
ثانيا

أما شروط الرتبية الصحيحة والمثمرة فهي ثالثة: الصحبة والجماعة، والذكر، والصدق(3).

: ضوابط التربية
ً
ثالثا

 وأما ضوابط الرتبية المغيرة لإلنسان وشروطها فقد ورد بعضها صريحا يف كتاب المنهاج 
وورد بعضها اآلخر تلميحًا يف مصادر أخرى غيره وهذا بياهنا: 

أوالً: أن تكون عن قناعة من اإلنسان المربَّى.

أن  على  يدلنا  اهلل  »ففرقان  وباطنة:  اإلنسان  إرادة  من  نابعة  كانت  ما  الصحيحة  الرتبية 
مصدر التغيير ما نحدثه نحن يف أنفسنا من تحول. وإن رسول اهلل علمنا أن التحول النفسي 

يف  األلباين  صححه  وقد   3509 رقم  ج5/532  شاكر  تحقيق  الرتمذي  أخرجه  شريف  حديث  من  جزء   (1)
صحيح سنن الرتمذي رقم 2562.

(2) أحمد الفراك، التصور الرتبوي عند اإلمام المجدد عبد السالم ياسين، موقع جماعة العدل واإلحسان.
(3)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي ص 51.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 404

من اإليمان للكفر يحدث بعامل الرتبية فنفهم أن التحول المعاكس يحدث أيضا بالرتبية«(1).

وهذه الرتبية قائمة من إنسان إلنسان فاهلل سبحانه وتعالى جعل قانون التغيير اإللهي قائما 
»على الرتبية، تربية بشر لبشر تربية تعيد الناس إلى الفطرة ويربيهم هبا ربانيون هم رسل اهلل 

ثم انبياؤه بعد رسله ثم أولياؤه بعد أنبيائه«(2). 

ثانيًا: أن تكون بداية التربية على يد الصحبة 

تحميه  وجماعة  طيبة،  صحبة  من  فالبد  تربويا  نفسه  يغير  أن  يمكن  ال  بفرده  فاإلنسان 
المؤمنين  على  اهلل  وفضل  وبالصحبة  الصحبة  »ومن  الرتبوي  التغيير  على  وتعينه  وتراقبه 
بالصحبة يبدأ التغيير. يبدأ التغيير الجذري العميق االنقالبي بتوبة المؤمن والمؤمنة. ينتقالن 
من األنانية المرسلة الهائمة، ومن العقلية المنكمشة يف سياج ثقافتها أو أميتها، ويتحرران من 
العادات الممسكة عن الخير، الساكتة عن المنكر ال تنهى عنه، وعن المعروف ال تأمر به، 
وعن علم الحق ال تتعلمه وال تعلِّمه، وعن المعونة ال تبذلها، وعن العمل الصالح ال تتآزر 
الناس،  بين  ُخُلق وسلوك  ليكونوا شامة  يتميزوا  أن  المؤمنين  أمر  الذي  التميز  عليه، وعن 

وعن الرفق والتؤدة، وعن الصرب والمصابرة، وعن الجهاد«(3).

ولدور الصحبة وأهميتها يف بناء المسلم جعلها اإلمام الشرط األول من شروط الرتبية 
المتواصين  المؤمنين  رحاب  يف  عليها  الوارد  تتلقى  وجماعة  صحبة  »وجود  عنها:  وقال 
بالصرب والمرحمة. الوجه الباش، والكلمة المبشرة المشجعة، أول ما ينبغي أن يدركه الوارد 

من وجود مرحمة ومحبة يف األسرة الرتبوية حتى يحب صحبتها والسير معها«(4).

ثالثًا: أن تكون شاملة لكل خصال التربية أوالً ووسطًا وآخرًا

يذكر اإلمام عبد السالم رحمه اهلل أن »الواجهة األولى يف الجهاد هي واجهة الرتبية. نعني 
آخر،  وال  وآخرًا،  ووسطا  أوال  الرتبية  شعبه.  وبكل  للعقبة  اقتحاما  بمفهومه  اإليمان  تربية 
ودائما. ال نفرغ من تقويم أنفسنا. ومتى ظننا أننا أتممنا هتذيبنا فذلك نزغ الغرور، وغرة باهلل، 

(1) عبد السالم ياسين، اإلسالم غدًا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة األولى 1973، ص: 597.
(2) نفسه، ص: 597 - 598.

(3) عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، سحب مطبوعات األفق، الطبعة أولى 
1994م، ص: 99.

(4) عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 51.
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وطيش يف ميزان الرجولة«(1).

رابعًا: أن تكون التربية مقربة إلى اهلل ويف ضوء الكتاب والسنة
يقصدها  التي  الرتبية  ليست  اإلسالمية-  الرتبية  اإلمام -وهى  نظر  اإلحسانية يف  الرتبية 
غير  الحركي،  التدريب  غير  الفكري،  التدريب  غير  التدريب،  »غير  آخر  شيء  إهنا  الناس 
التعليم السطحي، غير التنشيط الجماعي، غير كل هذه الجزئيات مما البد منه وما يتوسع 

فيه الناس حتى يصبح هو الرتبية يف نظرهم«(2).
والسبب كما يحدد اإلمام »أن الغاية أن يعرف العبد ربه بأن يتقرب إليه حتى يحبه سبحانه 

ويكرمه بما يكرم به أولياءه.
وكل القربات من أقوال وأفعال وأحوال، وأخالق يف جوف هذه الغاية ويف طريقها ومن 
أن  دون  تربية  االصطالح  لسان  يسميه  ما  وكل  واالتباع،  والسنة  الكتاب  بضابط  شروطها 

يحقق هذه الغاية فليس الرتبية التي نقصدها«(3).

خامسًا: الصدق
ويعني »استعداد الوارد ليتحلى بشعب اإليمان، ويندمج يف الجماعة ويكون له من قوة 
اإلرادة وطول النفس ما يمكنه من إنجاز المهمات حتى النهاية. ال فائدة من ضرب الحديد 

البارد، وال فائدة من محاولة تربية من ليس له استعداد«.(4) 
والبد من التأكد بصدق الوارد واستعداده إذا »برهن على ذلك بأعماله بمواقفه بصالحيته 

للطاعة والتنفيذ بقدرته على ضبط نفسه«(5).
وهبذا الضبط نأمن من خذالن المؤمن لجماعته وقت المحن ألنه »حين تكون همة كل 
معها  نأمن  صادقة  ذمته  تكون  وحين  الشخصية،  وأهدافه  شهواته،  خدمة  من  أعلى  مؤمن 
غائلته ونأمن معها أن يخذلنا أشد ما نحتاج إليه هبذه اإلرادة العازمة يمكن أن نصنع الصف 

الصادق«(6).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 383.
(2)  نفسه، ص: 384.
(3)  نفسه، ص: 384.

(4)  نفسه، ص: 53.
(5)  نفسه، ص: 171.
(6)  نفسه، ص: 175.
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سادسًا: التوازن 

 ومن الضوابط أيضا وجود تربية متوازنة ال تغليب فيها لجانب على آخر من شخصية 
الفرد ومطالبه الذاتية. ويف هذا الصدد يقول اإلمام المجدد رحمه اهلل: 

 »الخلل الذي يحدث يف الرتبية ينتج عنه خلل يف التنظيم، ومن ثم فشل الجهاد كله. فعلى 
قوة الرجال، عمق إيمان ومتانة خلق ودراية وقدرة على اإلنجاز، يتوقف نجاح العمل... 
يجب أال تكون السمة الغالبة على جند اهلل زهاده بدعوى الروحانية، وال إغراقًا يف الفكر، 

وال تقصيرًا وال إسرافًا يف الحركة«(1).

سابعًا: الذكر

ًصالحا  رجال  صالحة،  الصحبة  »تكون  عندما  ألنه  المؤمن  تربية  يف  هام  دور  للذكر   
النورانية حتى يخرجوا عن الغفلة،  وجماعة صالحة، ويقبل الكل على ذكر الكلمة الطيبة 
ينشأ جو إيماين مشع، ينشأ يف الجماعة فيض إلهي، رحمة، نور تستمد منه القلوب بعضها 
لتلقي  والعقول  القلوب  تحرك  التي  األولى  الجذوة  اإليمانية،  الطاقة  هي  فتلك  ببعض. 

القرآن بنية التنفيذ كما كان يقول سيد قطب رحمه اهلل«(2).

ثامنًا: وجود أجهزة تنظيمة تنسق الجهود التربوي
 يرى اإلمام رحمه اهلل ان العمل الرتبوي البد أن يحسن استغالله وتوظيفه توظيفا مناسبا 
تسطيع  »ال  اهلل:  رحمه  يقول  الجهود  هذه  يعمق  تنظيمي  جهاز  بوجود  إال  ذلك  يتم  وال 
الجماعة أن تؤدي مهامتها الرتبوية والجهادية إال إن توافرت لها مع إرادة المؤمنين وعزمهم 
وتكون  الشعب  أعماق  إلى  وتبلغ  الجهود  تنسق  عمل  وسائل  اهلل،  سبيل  يف  الموت  على 

حاضرة فعالة يف حياته اليومية«(3).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 51.
(2)  نفسه، ص: 52.
(3)  نفسه، ص: 73.
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املبحث الرابع: مجاالت التربية عند اإلمام عبد السالم ياسين

أو  قواًل  اإلنسان  هبا  يحتك  التي  الحياة  مجاالت  من  اهلل مجاال  اإلمام رحمه  يرتك  لم   
عمال أو فعال إال أرشد بضرورة الرتبية فيه حتى يبلغ اإلنسان درجة اإلحسان فيه، ومعلوم أن 
مجاالت الحياة يصعب حصرها او تحديدها بدقة ولذلك اتخذ اإلمام معيارًا دقيقًا تطمئن 
ُشْعَبًة  َوِستُّوَن  بِْضٌع  يَماُن  »اإْلِ السالم  الرسول عليه  إليه نفس كل مؤمن وهو معيار حديث 

يَماِن«(1). ويف رواية مسلم »بضع وسبعون شعبة«(2). َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اإْلِ

 فقد قسم اإلمام رحمه اهلل انطالقًا من هذا الحديث الشريف مجاالت الرتبية يف شعب 
اإليمان إلى عشر خصال رئيسة، وتحت كل خصلة عدة شعب مرتابطة فيما بينها وقد شرحها 
المنهاج«  كتابه: »مقدمات يف  إيجازًا يف  ثم بسطها  النبوي«  »المنهاج  كتابه  وافيا يف  شرحًا 

نوجزها فيما يلي: 

 الخصلة األولى: الصحبة والجماعة، وشعب هذه الخصلة إحدى عشرة خصلة )محبة 
اهلل ورسوله - التحاب يف اهلل عز وجل - صحبة المؤمنين وإكرامهم - التأسي برسول اهلل 
بيته - اإلحسان إلى الوالدين وذوي الرحم والصديق -  التأسي به ملسو هيلع هللا ىلص يف  ملسو هيلع هللا ىلص يف خلقه - 
الزواج بآدابه اإلسالمية وحقوقه - قوامة الرجل وحافظية المرأة - أكرام الجار والضيف 

- رعاية حقوق المسلمين واإلصالح بين الناس - الرب وحسن الخلق(.

إله إال اهلل - الصالة  الذكر وشعب الخصلة ثالث عشرة هي )قول ال  الثاين:  الخصلة   
بأذكار  التأسي   - اإليمان  مجالس   - وأثره  الذكر   - القرآن  تالوة   - النوافل   - المفروضة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص - الدعاء وآدابه - التأسي بدعوته ملسو هيلع هللا ىلص - الصالة على النبي - التوبة واالستغفار - 

الخوف والرجاء - ذكر الموت(.

 - وبغيبه  تعالى  باهلل  )اإليمان  هي  خصلة  عشرة  إحدى  وفيها  الصدق  الثالثة:  الخصلة 
بالعهد  والوفاء  األمانة   - النصيحة   - الصدق   - واإلخالص  النية   - اآلخر  باليوم  اإليمان 

- سالمة القلب - الهجرة - النصرة - الشجاعة - تصديق الرؤيا الصالحة وتعبيرها(.

(1) صحيح البخاري عن أبي هريرة، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، ج 11/1 رقم 9.
(2)  صحيح مسلم عن أبي هريرة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان 

ج63/1 رقم 35.
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 الخصلة الرابعة: البذل وعدد شعبها خمسة )الزكاة والصدقة - الكرم والنفقة يف سبيل 
اهلل - إيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين - إطعام الطعام - قسمة المال(.

 الخصلة الخامسة: العلم وفيها ست شعب )طلب العلم وبذله - التعلم والتعليم بآداهبما 
التعليم بالخطابة -  اإلسالمية - تعلم القرآن وتعليمه - الحديث الشريف واتباع السنة - 

التعليم بالمواعظ والقصص(.

العمل وفيها سبعة شعب )التكسب واالحرتاف - طلب الحالل -  السادسة:  الخصلة 
العدل - إماطة األذى عن الطريق - التواصي بالحق والصرب - تأييد اهلل عباده الصالحين 

بالغيب - الربكة يف أرزاقهم(.

 الخصلة السابعة: السمت الحسن وفيها سبع شعب )الطهارة والنظافة - آداب اللباس - 
الحياء - السمت الحسن والبشر - آداب المعاشرة - الجمعة والعيدان - عمارة المسجد(.

الخصلة الثامنة: التؤدة وعدد شعبها ثمانية )الصوم - القيام يف حدود اهلل عز وجل - حقن 
الدماء والعفو عن المسلمين - حفظ اللسان واألسرار - الصمت والتفكر - الصرب وتحمل 

األذى - الرفق واألناة والحلم ورحمة الخلق - التواضع(.

الخصلة التاسعة: االقتصاد وفيها ثالث شعب )حفظ المال - الزهد والتقلل - الخوف 
من غرور الدنيا(.

 الخصلة العاشرة: الجهاد وفيها ست خصال ) الحج والعمرة - الجهاد يف سبيل اهلل عز 
وجل - التأسي برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبأصحابه يف الجهاد - الخالفة واإلمارة - المبايعة والطاعة 

- الدعوة الدائمة إلى اهلل عز وجل((1).

ويالحظ على هذه الخصال وشعبها إجمااًل ما يلي:

الرتبية من األدنى إلى األعلى أو من األيسر إلى األصعب حيث بدأها  التدرج يف   - 1
الجهاد  إلى  تربية ال تؤدي  الذي هو ذروة سنام اإلسالم فكل  بالجهاد  بالصحبة واختتمها 

إلقامة دولة اإلسالم ال نفع فيها لألمة وإن كان فيها نفع للفرد.

األمة  منها  تعاين  والتي  العصر  احتياجًا يف هذا  األكثر  الجوانب  تغطية  فيها  2 - حاول 
نقصا يف تربية افرادها.

(1)  عبد السالم ياسين مقدمات يف المنهاج ص 77 - 85 بتصرف.
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3 - أنه حاول المزاوجة أو المزج يف شعب كل خصلة بين ما يحتاج إلى عمل القلب 
من تجرد وإخالص، وبين عمل الجوارح التي تحتاج إلى حكم تكليفي يضبطها بالتحليل 

أو التحريم.

4 - نلمح ذكاء اإلمام يف وضع بعض الشعب يف خصال قد تبدو ألول وهلة أهنا غريبة 
يف مكاهنا لكن عند التأمل الدقيق فيها نجد أن وضعها يف مكاهنا الصحيح واذكر على سبيل 
المثال شعبة »الجمعة والعيدان« يف خصلة السمت الحسن، قد تبدو غريبة لكن عند التأمل 
نجد أن يوم الجمعة أو العيد هي من األيام التي حث فيها اإلسالم على الغسل ولبس أحسن 
السمت  خصلة  مع  يتفق  وهذا  منظر  وأجمل  سمت  أحسن  يف  المؤمن  يبدو  حتى  الثياب 
الحسن ويشرح اإلمام ذلك بقوله »تجمعاتنا - السيما يف الجمعة والعيدين ينبغي أن يظهر 
فيها اعتزازنا بإسالمنا، وسمته وزينته وكثرته وقوته وهيبته«(1)،ويف الخصلة العاشرة وضع 
شعبة الدعوة إلى اهلل عز وجل يف خصلة الجهاد وقد تبدو غريبة ولكن يف الحقيقة أن الدعوة 
بوقت محدد  مؤقتًا  يكون  الذي  المعارك  لجهاد  المتواصل خالفا  الجهاد  الحقيقة  هي يف 

وينتهي وكأنه رحمه اهلل أشار إلى النوعين باعتبارهما الزمين ألمة اإلسالم.

تبدو غريبة  العمل  بالغيب« يف خصلة   وكذلك وضع شعبة »تأييد اهلل عباده الصالحين 
ولكن عند التحقق نجد أنه يقصد بذلك العمل الجهادي، فالمؤمنون المجاهدون إلعالء 
كلمة اهلل يؤيدهم اهلل بالكرامات وعلماء اإلسالم متفقون على ثبوت الكرامة لألولياء، وكما 
تثبت الكرامة للفرد فإهنا عند اإلمام »تثبت للجماعة المجاهدة، فإن غالب معجزات رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقعت يف الغزوات، والمؤمنون يف جهاد، وصرب ومعاناة، فكانت المعجزات خطابًا 
ساحة  إلى  المؤمنون  برز  وكلما  الحق.  على  أهنا  رهبا  على  المتوكلة  القلوب  لتلك  إلهيًا 

الجهاد ولجأوا إلى اهلل تعالى واضطروا إليه جاء النصر الغيبي«(2).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 283.
(2)  نفسه، ص: 256.
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املبحث الخامس: إطاللة عامة على نظرية التغيير التربوي

عند اإلمام عبد السالم ياسين

كل من تأمل يف تراث اإلمام عبد السالم رحمه اهلل يوقن أن هذا اإلمام رحمه اهلل كان 
يتصف بوجه عام يف كتاباته باألصالة والحداثة، والتمسك باألصول وتجديد الفروع، يطل 
فيحلل  بالشبه والشكوك  المشوب  الحاضر  نافذة  الموروث على  القديم  الرتاث  نافذة  من 
الدامغة،  بالرباهين  الناصعة  المصفاة  المعلومة  إلى  يصل  حتى  ويغربل  وينقد،  وينقح، 

واألدلة الساطعة.

أضف إلى ذلك يجد القارئ أن هذه اإلمام قد حباه اهلل تعالى ببساطة األسلوب الممتنع، 
والقدرة على اإلقناع، ومحاورة الخصم بأسلوب األديب الفصيح السلس مع غزارة علمه 
وإحاطته بعلوم عصره حتى تشعر أنك أمام موسوعة علمية تربوية متحركة مصقلة بالتجارب 

والتاريخ، والمران قلما تتوافر إال لثلة من البشر اختارهم اهلل واصطفاهم لهذه المهمة.

وإذا تأملنا نظريته الرتبوية على وجه الخصوص الحظنا عدة خصائص وسمات بارزة 
من أهمها من وجهة نظري ما يلي: 

: االتصال باملوروث التربوي عند اآلخرين
ً
أوال

كان اإلمام عبد السالم رحمه اهلل صادقًا مع نفسه أمينا يف نقله، معرتفا بفضل من سبقه يف 
ميدان الدعوة إلى اهلل فال نجده يذكر مسألة من مسائل منهاجه إال استشهد عليها بالموروث 
عند من سبقه من إخوانه المجاهدين وهذا يدل على اعرتافه بفضلهم، وتواضعه يف اإلفادة 
منهم، وعلو منزلته يف قلوب الناس، وفوق كل ذلك يعطي من نفسه نموذجا تربويا لألجيال 
الالحقة يف وجوب تقدير اآلخرين واألخذ عنهم وعدم هدر طاقتهم وجهودهم يف مضمار 

الدعوة إلى اهلل تعالى.

الرتبية  ثمن  دفع  بوجوب  يستشهد  فنراه  الصفات  هذه  نلحظ  المنهاج  كتابه  بداية  ومن 
من أرواحنا بالمواقف الناصعة يف الثبات والتضحية واالستشهاد بكالم الشهيد سيد قطب 

رحمه اهلل »أعمالنا دمى ال تسري فيها الحياة إال بدمائنا«(1).

ويف ذات الوقت ال يرى الوقت مناسبا لألخذ بكالم األفغاين »قل كلمتك وامش فلم يعد 

(1) عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 22.
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مناسبًا لها، والهي تقوم بمهمة، وقد استيقظ المسلمون بصيحات من سبقونا بإيمان«(1).
أمثال  من  الصالح  سلفنا  عن  وردت  التي  الرتبوية  بالمنهاج  األخذ  اهلل  رحمه  ويرى   
الغزالي يف كتابه »اإلحياء«، وعبد القادر الجيالين يف كتابه »الفتح الرباين«، والنووي يف كتابه 
»بستان العارفين« والقشيري يف كتابه »الرسالة القشيرية« وأبي طالب المكي يف كتابه »قوت 

القلوب« حتى وإن كانت الزهادة فيها ال تناسب عصرنا.

مقتضيات  وقتنا، والمع  مع  تناسب  زهادة ال  الكتب من  »ما يف هذه  اهلل:  يقول رحمه   
الجهاد ال ينقص من قيمتها الرتبوية، ونحن أحوج إلى من يشوقنا إلى اهلل منا إلى من يبدد 

طاقاتنا يف السطوح والخالفات.

نموذجًا  القشيرية  الرسالة  رجال  اعتبار  على  الصالح  السلف  »مضى  قل:  يقلد  ولمن   
لصالحي هذه األمة وال نجد يف كتابات محدث فقيه مجتهد كابن تيمية أثنى على الشيخ عبد 
القادر ثناًء كثيرًا واعتربه من ''مشايخ أهل االستقامة'' ومن أئمة المسلمين وسماه ابن القيم 
''الشيخ العارف القدوة'' وكان ابن تيمية يقرأ ''قوت القلوب'' المرة بعد األخرى وأثنى على 

أبي طالب ثناًء حسنًا واستصوب عقيدته يف كتاب اإليمان««(2).
ونراه رحمه شديد التأثر واألخذ بمنهج اإلمام حسن البنا رحمه اهلل ويستشهد بأقواله يف 
مناسبات مختلفة بدرجة تطابق المثل السائر »ذاك الشبل من ذاك األسد« فكرا ومنهاجًا ويف 
بحثنا هذا ال نستطيع أن نذكر ذلك مفصال وعلى سبيل المثال ينقل اإلمام عبد السالم ياسين 
ما ذكره البنا رحمه بتمامه يف األصول العشرين التي تحدثت عن موقف المسلم من القرآن 
والسنة واألدلة المختلف فيها فينقل عنه »والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم 
يف تعريف أحكام اإلسالم... والعقيدة أساس العمل وعمل القلب أهم من عمل الجارحة 
وتحصيل الكمال يف كليهما مطلوب شرعًا وإن اختلفت مرتبتا الطلب«(3). وينقل عن البنا 
موقفه من محاربة البدع »وكل بدعة يف الدين ال أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم سواء 
بالزيادة فيه أو النقصان منه ضاللة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي ال 

تؤدي إلى ما هو شر منها«(4).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 22.
(2)  نفسه، ص: 47 - 48.

(3)  نفسه، ص: 147 - 148 بتصرف.
(4)  نفسه، ص: 289.
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: الواقعية في معالجة القضايا وعدم التعجل
ً
ثانيا

 لم يكن اإلمام عبد السالم ياسين أفلطونيًا ينشد المثالية الخيالية غير الموجودة يف أرض 
الواقع وإنما يعلم تمام العلم أنه يناشد مجتمعا منكوبُا بقضايا داخلية وأخرى خارجية تحيط 
به من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم ولذا ناره يعالج القضايا بواقعية بعيدا عن األحالم، 
جزًء  الزمن  ويعترب  المصابرة  و  والصرب  الدؤوب  العمل  يطالب  وإنما  المعجزات  وانتظار 
اإليمان، وشدة  قوة  يطلب  كأداء، واالقتحام  والعقبة  »المسيرة طويلة،  المعالجة ؛ألن  من 
المراس، والثبات على الصراط المستقيم«(1). وهو يرفض العجلة والتسرع والنشوة العابرة 
يبدد  الي  الحركي  المندفع، ونشوة  الوارد  الرتبوية والتنظيمية شرة  ألن »من أخطر اآلفات 

جهده يف فورات ثم تخمد«(2).

 والتعجل أمر مرفوض فيجب الرتيث والتؤدة فنحن »ال نستطيع من أول يوم وسنة ومدة 
المعروف محله بحماس  المنكر حذفا بجرة قلم وغضبة مضرية، وال أن نحل  أن نحذف 
وقرار سريع. لكن كل نصر أحرزناه نثبته ونبني عليه. كل حد من حدود اهلل طبقناه نقف عنده 
وال نرجع. ونكون نحن يف أنفسنا عرب كل المراحل أهل العزائم وإن اضطررنا إلى الرتخيص 

للناس. أم الصبيان آخر من يأكل، ورب البيت أول من يهب، ويتصدى للمكاره«(3).
»وكل من ينشد إصالح المجتمع وتغييره البد له أن يتقدم إلى الميدان وله من القدرة 
على مواجهة الواقع المكروه، ومن قوة ضبط النفس، وقوة الصرب والتحمل، وقوة الصمود 
جيل  يربي  أن  يستطيع  إنما  متألبة.  المعادية  القوة  كانت  مهما  الجهاد  خط  على  والثبات 
اإلنقاذ رجال ال تستخفهم نداءات الباطل، وال يلعب هبم الهوى وال يتحركون على الظن 

والهواجس«(4).
على  يقوم  للمجتمع  التغيير  يف  بواقعية  يتعامل  تربويًا  ميزانا  اهلل  رحمه  وضع  وقد   
والقرارات- األعمال  الرتبية-متابعة  يف  الخطوات-التدرج  يف  »التدرج  هي  أربعة  عناصر 

امتحان الصرب«(5).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 290.
(2)  نفسه، ص: 292.

(3)  نفسه، ص: 299 - 300.
(4)  نفسه، ص: 288.

(5)  نفسه، ص: 292 - 294.
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: الجدية والتضحية ومواجهة التحديات
ً
ثالثا

 لم يكن اإلمام عبد السالم رحمه اهلل هزليا يف معالجة األمور وإنما كان رحمه اهلل جادًا 
يف بواطنها الرتبوية ويعرف منها األصلح لزماننا، واألجدر على تحقيق الهدف المنشود »لو 
كان الجهاد مجالس أخوية، وزيارات ومحبة، وورعًا فرديا لما احتجنا إلى تنظيم كتائب 
القربى واليتامى والمساكين،  المال على حبه ذوي  إيتاء  للنفس والنفيس،  بذل  لكن األمر 
لتسرتيح  أن تسهر وتتعب  األمة،  لتحيي  أن تموت  اهلل عز وجل  ثقيل مع  بعهد  األمر وفاء 

األمة، أن تظمأ وتضحي وتجوع لرتوي أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص«(1).

»أمامنا أيها الفضالء مستقبل مليء بالتحديات المصيرية ال يمكننا أن نقوم لها إن سكنا 
يف مسرتاحات المجاملة وال قوة لنا جميعا ان ننفع أمتنا ونرقى هبا مراقي العزة والكرامة إن 
خندق بعضنا خلف سرية ماضية وسياقه ومبانيه ليوهم الشعب ويكذب على اهلل والناس 

والتاريخ«(2).

»التحدي األكرب أمام جند اهلل هو قدرة جند اهلل على تقديم رؤية واضحة للواقع الحاضر 
تقديم رؤية واضحة ألهداف اإلسالم  ثم قدرهتم على  التغيير،  المستعصي على  المتقلب 
خاصة  ثم  الميادين،  كل  ويف  والحضارية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الميادين  يف 
قدرهتم على انتزاع إمامة األمة من األيدي المتسلطة، ومن األفكار اإلديولولجية التي تربر 
يف  بالخالفة  لها  اهلل  موعود  إلى  طريقها  عن  باألمة  يزيغ  بمستقبل  تبشر  أو  حاضرًا  واقعًا 

األرض والسيادة والعزة«(3).

 لذلك نراه رحمه اهلل يطالب أبناء األمة أن يكونوا مثل أسالفهم يف الجدية واالنضباط، 
فجيل الصحابة رضى اهلل عنهم »ما تخفوا وما فضلوا الطريق السهل والمهادنة، والمراوغة، 
بل دفعوا الثمن، واعتمدوا على اهلل الذي وعد رسوله النصر. ما خرج أولئك األسود من 

أجحار الثعالب وجمعيات المهادنة!«(4).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 294.
(2)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، ص: 26.

(3)  عبد السالم ياسين مقدمات يف المنهاج ص30. ومعنى اإلديولوجية »فكر وعقيدة ومعتقدات الجماعة« وهي 
.www.almaany.com/ar/dict/ar-en/ideology انظر قاموس المعاين على موقع «ideology « تعريب لكلمة

(4) نفسه، ص: 298.
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أنفسهم  ويفطموا  واإليثار،  التحمل  على  أنفسهم  يوطنوا  أن  الدعوة  جنود  ويطالب   
يقدرون  ال  الرخصة  وطلب  بالرثاء  أنفسهم  إلى  يلتفتون  الذين  »الجند  ألن  الشهوات  عن 
أن  يستطيعون  ال  المجتمع  مغريات  عن  ينفطموا  لم  الذين  والجند  المعارك.  كسب  على 
يفطموا هذا المجتمع عما ألفه من لهو وعبث، وكسل إ وإهمال للمسؤولية، وتفكير رديء، 

وأخالق منحلة«(1).

: تنوع األساليب 
ً
رابعا

 من سمات المنهج الرتبوي التغييري عند اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل يف التنوع يف 
األساليب وهي سمة بارزة يف سائر القضايا التي عالجها. فلم يتقيد بأسلوب واحد وإنما عدد 
األساليب تبعا لتعدد المواقف والمقامات فلكل مقام مقال، ولكل قوم خطاب، فاستخدم 
أسلوب القائد، واإلمام، والمربي، والشاعر، والبليغ، والمفتي، والمناظر، والناصح األمين، 
والشاعر، والمنذر، والمحاضر، والباحث، والمنبه وهي أساليب كثيرة أكتفي باإلشارة إلى 

أبرزها يف سبع نقاط.

1 - فنجده مع خصومه يستعمل أسلوب التنبيه والتحبب بقوله: »هلموا، وْيحُكْم! إلى 
كلمة سواء نتعاون على الرب والتقوى وعمل صالح نجده يف صحائفنا غدا يوم نلقى اهلل كما 
التقوى، ونسير  نبني على أساس  الحميدة يف مستقبلها.  قْبَلنا، وتجد األمة عواقبه  لقيه من 
الِحَرفية  السياسية  الحسابات  من  أوسع  ألفق  ونتطّلع  وحده،  واإليمان  اإليمان،  سياق  يف 

الدنيوّية الفانية«(2).

ويصرح رحمه اهلل باستعمال هذا األسلوب معهم ويربر ذلك بقوله: »استعملت كلمة 
''ويح!'' وهي كلمة تنبيه وتودد وتحبب. ال كلمة شتم واستعالء كما ظن الظانون حين نعتنا 

من نريد محاورهتم بالفضالء«(3).

2 - استعمال أسلوب النهي يف تحذير إخوانه الدعاة والمربين مثل قوله »وال يغرت الدعاة 
بأن تكثير العدد وحده يكون ''جماعة المسلمين'' مهما كان التنظيم يف ظاهره محكما البد 

(1) عبد السالم ياسين مقدمات يف المنهاج، ص: 299.
(2) عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل ص340.

(3)  نفسه، ص: 340.



سالي والضوا عند اإلمام عبد السالم ياسين ولية وا ال سانية  ية اإل ر 415نظرية ال

والنصرة  الهجرة  تحسبن  »ال  وقوله  الهوى«(1).  مع  ال  الحق  مع  يكونون  رجال  تربية  من 
معنيان قاما بجماعة الصحابة ثم ذهبا كال فإن معاين القرآن الكريم خالدة فعلينا أن نبحث 
عن مناط حكمي الهجرة والنصرة يف واقعنا الفتنوي، فإذا حددنا من هو المهاجر وما هي 
تلك األحكام على  ننزل  لنا كيف  اتضح  النصرة واإليواء  ما هي  الهجرة والجهاد وحددنا 

مجتمعاتنا وفئات الناس فينا«(2).

السكوت  علينا  »يحرم  قوله  مثل  الشرعية  التكليفية  األحكام  عبارات  استخدام   -  3
والرضا، وطاعة من يعصون اهلل وإنه الثمن يؤدى ولمن أداه رضوان اهلل«(3). وقوله: »يجب 
أن نصنع فكرًا مستقبليًا يلقي على آفاق هذا القرن الخامس عشر قرن اإلسالم بإذن اهلل«(4). 
زمن  يف  راسخة  قدمه  لتكون  معالم  اليومية  حياته  يف  تكون  أن  يجب  المؤمن  »لكن  وقوله 
العبادة والجهاد ال يف زمن العادة واللهو«(5). وقوله: »ال يجوز شرعًا أن يرشح أحد نفسه 

لمنصب«(6).

4 - استخدام صيغ األمر يف النصح واإلرشاد »وليكن وقتك بمثابة ميزانية تنفق منها، 
فكن بوقتك شحيحا أن تصرفه يف الغفلة وتضيعه يف ما ال يغني، واعلم أن الوقت الذي تندم 
عليه و الت ساعة ندم هو وقت لم تذكر فيه اهلل تعالى باللسان والقلب والجهاد لنصرة دينه. 
اقتصد يف وقت نفسك وال تضيع وقت إخوتك بالزيارات الطويلة وبقلة ضبط المواعد«(7). 
»على جند اهلل قبل القومة وأثناء الزحف أن يستشعروا خوف اهلل، ويلبسوا لباس التقوى، 
لتكون موعظتهم بعد قيام الدولة اإلسالمية موعظة مؤثرة يتوجه هبا رجال الدعوة، لينوروا 

النفوس والعقول«(8). 

5 - استخدام أسلوب االستفهام إلثارة االنتباه مثل قوله: »ما العمل والسفر لتجديد دين 

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 18.
(2)  نفسه، ص: 56.
(3)  نفسه، ص: 24.
(4)  نفسه، ص: 26.
(5)  نفسه، ص: 49.
(6)  نفسه، ص: 68.
(7)  نفسه، ص: 50.

(8)  نفسه، ص: 229.
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اهلل وتحرير المسلمين من الرايات العمية والعصبيات القومية، وحركات التكفير والتغريب 
أعظم السفر؟«(1) ولكنه يجيب على االستفهام قبل أن يشرد ذهن القارئ بحثًا عن اإلجابة 
فيقول ) ال خيار إال بين إقامة جماعة وإمارة لكيال نموت ميتة جاهلية، وبين االنصياع لمن 
برهنوا بقتل المسلمين ومماألة الكافرين بأهنم ليسوا منا ولسنا منهم فتكون القتلة جاهلية«(2).

6 - استخدام أسلوب الحكمة والموعظة »أدوى الداء المرتبص بجماعة جند اهلل الغفلة 
عن اهلل«(3) »التشتت يف القيل والقال يغفل عن اهلل ويبعد عنه«(4)  »الدولة سلطان والدعوة 
أبواب  لعباده  اهلل  »فتح  صفوفنا«(6)  ننظم  وعليه  أجيالنا  نربي  اإلحسان  »فعلى  قرآن«(5). 

االمتالك ليمتحنهم«(7). »يد الشر تضرب اليد المبسوطة بالخير«(8).

منهم  الواحد  الدعوة. ألن  العقول خطر على  بسطاء  »السذج  التقرير  بعد  التعليل   -  7
أسرار  إلفشاء  سذاجته  تدفعه  أو  الواقع،  بتغيير  وحده  كفيل  الفردي  الورع  أن  يحسب 

المؤمنين، أو يغرت بوعود المنافقين«(9).

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، ص: 58.
(2)  نفسه.

(3)  نفسه، ص: 86.

(4)  نفسه، ص: 89.
(5)  نفسه، ص: 199.
(6)  نفسه، ص: 234.
(7)  نفسه، ص: 330.
(8)  نفسه، ص: 453.
(9)  نفسه، ص: 186.
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الخاتمة

وفيها: نتائج البحث وتوصياته.

نتائج البحث:

 بعد هذه الجولة المباركة يف رحاب تراث اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل حول نظرية 
الرتبية اإلنسانية نذكر أهم النتائج التي توصل لها البحث اآليت:

ومصدرها  الرتبية  اساس  أن  على  يدل  للرتبية  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  تعريف   -  1
وغايتها الوصول باإلنسان إلى معارج اإلسالم واإليمان واإلحسان.

 2 - يعترب التغيير الرتبوي لإلنسان يف اإلسالم ضرورة اقتضتها عدة أمور أهما: عظمة 
المنهج الذي يحمله اإلنسان، كما أهنا تصقله أمام المحن والمغريات ثباتا وإقداما، وتنمي 
ي إيمانه وهتذبه، وتصل به إلى حالة الكمال اإلنساين، وتكشف  فيه الشعور بالمسئولية، وتقوِّ

مواهبه وطاقته.

3 - لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل نظرية تربوية متكاملة، وهي المستوى الثالث 
الذي تقوم عليه نظرية المنهاج عنده وهي: المستوى الرتبوي، والدعوي والسياسي.

 والمستوى الرتبوي عنده هو الذي يوصل األمة للجهاد، ويعين المسلمين على تجاوز 
العقبات، والبد أن تكون شاملة لكل جوانب النفس اإلنسانية، والبد أن تكون وفق منهج 
محدد على الكتاب والسنة حتى ترتقي بصاحبها إلى ساحة الشهداء فغن تكن على منهج 

دفعت صاحبها إلى العمل الحزبي الممقوت.

والمستقبلية،  والتوازنية،  الشمولية  هي:  ثالثة  اإلمام  عنده  الرتبوية  النظرية  أركان   -  4
واالنتقائية.

الحق  والثبات على  التدرج، والصرب  تقوم على  اإلمام وسائل روحية  للرتبية عند   - 5
وأهم وسائلها سبعة هي )المسجد، واألسر اإليمانية، ومدارس القرآن، ومجالس الحديث، 
والذكر والنصيحة، والرباطات الرتبوية( ومن شروطها: الصحبة والجماعة والذكر والصدق.

6 - ثبت باستقراء تراث اإلمام أن للرتبية ضوابط منها: أن تكون عن قناعة عند المربَّى، 
وأن تكون على يد الصحبة، وشاملة لكل خصال الرتبية، ومقربة إلى اهلل، وصدق المربَّي 
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. والمربَّى، ومتوازنة وقائمة على الذكر، مع وجود أجهزة تنظيمية لتقويم عمل المربىَّ

والذكر،  والجماعة،  )الصحبة  هي  خصال  عشر  تشمل  عنده  الرتبية  مجاالت   -  7
والجهاد(  واالقتصاد  والتؤدة،  الحسن،  والسمت  والعمل،  والعلم،  والبذل،  والصدق، 
وتحت كل خصلة عدة شعب ومجموعها سبع وسبعون شعبة تشمل جميع مجاالت الحياة 

يف اإلسالم.

باألصالة  كتاباته  يف  عام  بوجه  يتصف  أنه  يرى  اهلل  رحمه  اإلمام  تراث  يف  المتأمل   -  8
الموروث  القديم  الرتاث  نافذة  من  يطل  الفروع،  وتجديد  باألصول  والتمسك  والحداثة، 
على نافذة الحاضر المشوب بالشبه والشكوك فيحلل وينقح، وينقد، ويغربل حتى يصل إلى 
المعلومة المصفاة الناصعة بالرباهين الدامغة، واألدلة الساطعة وهي صفات حباه اهلل تعالى 

هبا وتدل على علو مكانته، وفطانته، وغزارة علمه 

كما يالحظ عدة خصائص بخصوص منهجه الرتبوي منها: االتصال بالموروث الرتبوي 
والتضحية  والجدية  القضايا،  معالجة  يف  والواقعية  منهم،  واإلفادة  المعاصرين  األئمة  عند 
ومواجهة التحديات، وتنوع أساليبه الرتبوية بما يالئم كل المستويات الثقافية يف المجتمع، 

والقدرة على التحليل واإلقناع بأسلوب سهل ممتنع.

التوصيات:

1 - يوصي الباحث بضرورة إفراد النظرية الرتبوية عند اإلمام بكتاب مستقل لإلفادة منها 
يف تربية الشباب يف مختلف مراحل عمرهم.

عند  ووسائلها  الرتبية  مراحل  لكل  الشرعي  للتأصيل  شرعي  تربوي  مؤتمر  عقد   -  2
اإلمام عبد السالم ياسين.

الحديث  العصر  المجدين يف  األئمة  عند  الرتبوية  للنظريات  مقارنات  مؤتمر  3 - عقد 
الشباب، وتحميهم  العصر، وتنهض هبمم  تتفق مع متطلبات  تربوية عامة  بنظرية  للخروج 

من المغريات.

وصلى اهلل وسلم على نبينا ومعلمنا محمد تسليمًا كثيرًا.



سالي والضوا عند اإلمام عبد السالم ياسين ولية وا ال سانية  ية اإل ر 419نظرية ال

املصادر واملراجع

: املصادر
ً
 أوال

ابن حنبل، اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد . 1
الشيباين )المتوىف: 241هـ( )مسند اإلمام أحمد(، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار 

الحديث، الطبعة األولى، 1416هـ - 1995م.

)صحيح . 2 اهلل  عبد  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، 
النجاة، الطبعة: األولى  الناشر: دار طوق  الناصر،  البخاري( تحقيق محمد زهير بن ناصر 

1422هـ.

الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي )الجامع الصحيح سنن الرتمذي( . 3
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي.

الحاكم النيسابوري:  محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر . 4
عطا، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى 1411هـ.

الفخر . 5 بالفخر )تفسير  الرازي الشافعي المعروف  الرازي، محمد بن عمر بن الحسين   
الرازي(، دار إحياء الرتاث العربي.

الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق، دار . 6
القلم، 1412هـ

تحقيق . 7 الدين(،  علوم  )إحياء  )505هـ(  حامد  أبو  الغزالي  محمد  بن  محمد  الغزالي، 
الناشر دار المعرفة بيروت.

ابن كثير، )تفسير القرآن العظيم( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . 8
)المتوىف: 774هـ(، المحقق: محمود حسن، دار الفكر، طبعة 1414هـ.

السيرة النبوية، موافق للمطبوع، موقع يعسوب.. 9

مسلم(، . 10 )صحيح  النيسابوري  القشيري  الحسين  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم، 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء الرتاث العربي.
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المصري . 11 الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن،  ابن 
)المتوىف: 804هـ( )مختصُر استدَراك الحافِظ الّذهبي على ُمستدَرك أبي عبد اهللِ الَحاكم( 
الَعزيز آل حميَّد،  َعبد  بن  َعبد اهلل  بن  ــــ َسعد  اللَحيَدان  َعبد اهلل بن حمد  َودراسة:  تحقيق 

الناشر: َداُر الَعاِصَمة، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 1411 هـ.

المناوي، محمد عبد الرؤوف المناوي، )التوقيف على مهمات التعاريف(، تحقيق . 12
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املقدمة

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصالة والسالم على 
أفضل من نطق بالضاد جملة وتفصيال، أما بعد

فإن نظرية المنهاج النبوي تمثل تصورا متفردا ومتميزا بخصائصها ومزاياها ومقوماهتا، 
فهي تعطي التصور الصحيح الذي يصلح أن يتحول إلى قوة دافعة لضمير اإلنسان، قادرة 

على تحريكه نحو التغيير وتحقيق غايات وجوده على هذه األرض.

ومنهج األستاذ اإلمام-رحمه اهلل- يف صناعة اإلنسان وبنائه فكرا وعقيدة وثقافة وعلما 
وعالقات ومعامالت وسلوكا وأخالقا وتصرفات وممارسات، هذا المنهج مستوحى من 
تربيته ألصحابه،  الصالة والسالم- يف  النبي -عليه  النبوي ويحاكي تجربة  المنهاج  نظرية 
الزماين  الفارق  مالحظة  مع  المتدرج.  المنظم  المفصل  العملي  التطبيقي  ومنهاجه 
األمة  داء  بتشخيص  قام  للتغيير  فهو يف مشروعه  النبوي،  والعصر  بين عصرنا  والحضاري 
تشخيصا دقيقا، ثم أدلى بدلوه لعالجه وإصالحه، وهو يف ذلك التشخيص  بّين لنا ما ابتليت 
به هذه األمة يف الماضي والحاضر من ركام هائل من الفلسفات والتصورات واألوهام، التي 
أّثرت على عقيدهتا وأضعفت من ارتكازها وتوازهنا، ومن ذلك ما حصل يف الماضي من 
النبوة، وتسلط الحاكم، وذهاب األمة نحو أتون الصراعات السياسية  انقالب على منهاج 
األطر  يف  الحاصل  التطور  يف  المتمثلة  الحاضر  معضلة  إلى  إضافة  القاتلة،  والمذهبية 
والهياكل االجتماعية والسياسية، ذلك التطور يطرح مشكل التدين والعالقات االجتماعية 
يف  واإلنتاج  اآللة  ومركزية  والغنى،  الفقر  ومشكل  العلمنة.  أو  باإلسالم  الحكم  ومشكل 

تفكير اإلنسان يف هذا العصر.

جعلته  دعوية،  إبداعية  وموهبة  تربوية  بمؤهالت  اهلل-  اإلمام-رحمه  األستاذ  تفرد  لقد 
تطبيقي  منهج  وفق  وصناعته  المسلم،  اإلنسان  وضع  تغيير  كيفية  عن  متميزة  نظرية  يرسم 
متدرج منفتح على الحياة، ومتوازن بما يستند عليه من نصوص الوحي ونور البصيرة، فهو 
بذلك يعيد لألمة إن طّبقته صفاءها ونقاءها، وهي كذلك ستتلقاه بالقبول واالحتفاء إن مرر 

لها برفق وبيان.
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النحو  على  إلنجاحه  هامة  عوامل  إلى  يحتاج  التعقيد،  غاية  يف  عمل  اإلنسان  تغيير  إن 
المقصود، بسطتها معالم صناعة اإلنسان يف مشروع التغيير يف نظرية المنهاج النبوي؛ ويمكن 
النبوي؟  المنهاج  نظرية  التغيير يف  نتساءل يف هذا اإلطار عن مكانة اإلنسان يف مشروع  أن 
وعن مفهوم صناعة اإلنسان، ومنطلقاهتا؟، و المقاربة التي يقدمها اإلمام لتغيير اإلنسان نحو 
مشروعه  معالم  تتحدد؟.وعن  وكيف  والواقع،  للوحي  وقراءته  منظوره  خالل  من  األمثل 

التغييري لصناعة اإلنسان؟. هذه األسئلة وغيرها ستجيب عنها محاور الدراسة.

الهدف من الدراسة:

نظرية  التغيير يف  اإلنسان يف مشروع  استكشاف معالم صناعة  الدراسة  الهدف من هذه 
نجاعتها  ومدى  وهدفها،  والعملية  العلمية  قيمتها  على  التعرف  ثم  ومن  النبوي،  المنهاج 
شخصية  صناعة  على  وقدرهتا  المعالم،  هذه  عمق  تبّين  ذلك  وبعد  واإلصالح،  للتغيير 
متوازنة سوية، وتحرير اإلنسان من عقلية الجاهلية، وتنقيته من تشوهاته الُخُلقية، حتى يعود 
إلى فطرته األولى، وبذلك نصل إلى الهدف النهائي، وهو إيضاح أن فيها خطة مناسبة إلنتاج 

الحلول اآلنية والمستقبلية.

منهج البحث:

اإلنسان يف  معالم صناعة  استبيان  والتحليل، يف  والوصف  االستقراء  منهج  استخدمت 
مشروع التغيير يف نظرية المنهاج النبوي، وفاعليتها التغييرية اإلصالحية التي تكتسبها.

محاور الموضوع:

المقدمة:- 
المحور األول: صناعة اإلنسان: المفهوم والمنطلق- 
المحور الثاين: تغيير شخصية اإلنسان ودور المؤثرات المتعددة من خالل مشروع - 

التغيير يف نظرية المنهاج النبوي. 
نظرية -  يف  التغيير  مشروع  يف  اإلنسان  لصناعة  المنشود  النظام  الثالث:  المحور 

المنهاج النبوي.
خاتمة.- 
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املحور األول: صناعة اإلنسان: املفهوم واملنطلق

إطار  يف  وذلك  اإلمام؛  لألستاذ  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  مفهومها  لها  اإلنسان  صناعة 
تصوره لماهية وهدف وانطالقة هذه الصناعة، وهذا ما سيجليه هذا المحور عرب النقطتين 

اآلتيتين:

أ- مفهوم الصناعة

قويما  الحياة  أي يكون عمله يف  اإلنسان مستقيما،  يكون  به  ما  بالصناعة هو  نقصده  ما 
سديدا، والصناعة هبذا المعنى هي المنظومة الرتبوية اإليمانية التي تضبط نشاط اإلنسان، 
وتحّدد أنماطه المعيارية وغاياته العلى، ومما يدل على ذلك ورودها كمصطلح يف القرآن 
﴿إِْذ  السالم  عليه  موسى  نبيه  على  ممتنا  تعالى  اهلل  قول  يف  ورد  فقد  المعنى،  هبذا  الكريم 
اِحِل َيْأُخْذُه  َك َما ُيوَحٰى َأِن اْقِذفِيِه فِي التَّاُبوِت َفاْقِذفِيِه فِي اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّ َأْوَحْينَا إَِلٰى ُأمِّ
38-39(؛ قيل يف  ﴾  )طه:  نِّي َولُِتْصنََع َعَلٰى َعْينِي  َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّ لَُّه  َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ 
تفسيرها: معناه لتغذى، قال األزهري: معناه لرتبى بمرأى مني، وقيل صنََعه على عينه: تولَّى 
توجيهه يف جميع أطوار حياته(1). ويف اللغة: يقال: صنع فالن جاريته إذا رباها. ويقال: صنع 

ولَده: رّباه(2).

لهم  هيأ  تأديبهم،  فأحسن  وأّدهبم  أنبيائه  صناعة  توّلى  تعالى  اهلل  أن  اآلية  من  ويستفاد 
الفرص ويسر لهم األسباب التي تسهم يف تكوينهم، وإعدادهم لحمل رساالته. فهم تربوا 

بمراقبته ورعايته(3).

وهي  متكاملة،  محكمة  صناعة  وروحه  ونفسه  قلبه  صناعة  تستهدف  اإلنسان  وصناعة 
مرادفة للتزكية العلمية للنفس؛ أي بناء النفس بالتدريج حتى ينضج اإلنسان ويستوي على 
سوقه. ويكتمل تشييد بناء شخصيته، واألستاذ اإلمام -رحمه اهلل- رّكز على أهمية العامل 

(1)  عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، عبد السالم عبد الشايف 
محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1/ 1422 هـ، 44/4.

(2)  أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1/ 1429هـ-2008م. 
مادة: صنع.

(3)  انظر فخر الدين الرازي أبو عبد اهلل، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، 
ط3/ 1420هـ )48/22). 
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العامل  نفتأ نذكر أهمية  المسلم، يقول رحمه اهلل: »ال  النفسي والقلبي يف صياغة شخصية 
وذلك  هبا«(1)  ما  وتغيير  النفس  تزكية  وهو  النفسي  والعامل  هلل،  النية  إخالص  وهو  القلبي 
باعتبارهما األساس الذي يبنى عليه »فبناء النفس وتحصين النفس وتزكية النفس بإخراج 

حب الدنيا جملة وتفصيال من القلب لهو البناء«(2).

اإليمانية«،  »الرتبية  يف  يكمن  المنهاج  نظرية  يف  جماعة،  أو  كان  فردا  اإلنسان  وصناعة 
اإليمانية  الرتبية  أما  الجماعي«،  »العمل  يف  واالنخراط  الصالح«،  »العمل  على  والمثابرة 
إال  ذلك  يكون  وال  قلبه،  صالح  يف  اإلنسان  صالح  أن  اهلل-  اإلمام-رحمه  األستاذ  فيرى 
القلبي اإليماين  التيار  النبوية، »فصالح  الكريم والسنة  بالقرآن  بمداواته وعالجه وصناعته 
بالرتبية.  يكون  القلوب  المؤمنين. وصالح  قلوب  يكون بصالح  األمة  أوصال  الساري يف 

وللرتبية أصول وقواعد من كتاب اهلل وسنة رسوله«(3).

ومعنى هذا أن الغوص يف تعليم العلم والثقافة اإلسالمية ال يأيت أكله وال تجنى ثمراته، 
العلم  من  »فالمزيد  القلوب،  فقه  من  منبثقة  إيمانية  تربية  وتصاحبه  وتعقبه  تسبقه  أن  دون 
و«الثقافة اإلسالمية« دون تربية اإليمان المبنية على فقه القلوب قد يساعد على نوع من يقظة 
العقل ووعي العقل ونشاط العقل، ومتى لم يدخل اإليمان يف القلوب فاألعرابية الفكرية لن 
تخدع اهلل سبحانه المطلع على القلوب المحاسب على نياهتا السائق بسنته يف التاريخ الناس 
جميعا إلى مصائرها. عن فقه القلوب كان يبحث الصحابة رضي اهلل عنهم يف مجالسهم، 
كانوا يعرفون أن بفسادها أو صالحها تتم عليهم نعمة االستقامة أو تحل بساحتهم الفتنة«(4).

كذلك البد من االستفادة اليوم من ثقة العقل الناشئ بالَكمِّ والمقدار والمعيار والقياس 
والتجربة والتحقيق من النتائج، »لكن هذا العقل الناشئ ال يكون مسلما فأحرى أن يكون 
من جند اهلل الـُمغيرين على دنيا العلوم إن لم تكن قراءته للكون قراءة نقدية من جانب ُطور 
يحجُب  ال  قلبية  بيقظة  مسبوقة  مصحوبة  العقلية  يقظته  تكن  لم  وإن  الخالق،  باهلل  اإليمان 
الخلُق معها الخالق... وإن لم يكن تقييم سلوك النفس والغير واستشراف المستقبل خاضعا 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج1، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996، ص: 111.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، البيضاء، مطبوعات األفق، ج1، ط1998/1م. 435/1. 

(3)  السابق، 24/1. 
(4)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 2005م. ص 48-47. 
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لشرع أنزله اهلل، فرتبَّصوا حتى يأيتَ اهلل بأمره. ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل«(1).

أما العمل الصالح فيعترب المحرك األساس، والقوة الدافعة نحو اإليمان واإلحسان، كما 
يقوي حركة السير: »فالرتبية عمل يسبقه علم. . . الرتبية صالة، جماعة تلتقي خمس مرات 
الواِجب وجوبا  الحد األدنى  الجمعة. خطبُته هي  الرتبية خطبُة واعظ  اليوم. هذا أوال.  يف 

ماع المربي. ومن الجمعة للجمعة مجالس إيمان، وُشعب إيمان«(2). مؤّكدًا من السَّ

من  يخرجه  كيف  إلى  المسلمين  كم  يفتقر  حيث  إليها،  فمحتاج  المؤمنة  الجماعة  أما 
يقول  والتأثير،  والفاعلية  القوة  نسغ  يمنحه  الكيف  جماعة  يف  الفرد  وانخراط  »الغثائية«، 
يتحلى  الذي  المسؤوِل  المشاِرك  اإليماين  الخلقي  بالكيف  النجاح  »إنما  اإلمام:  األستاذ 
به جيل كامل أصاب طويال أو قصيرا من التكوين المدرسي«(3)، وهذا ال يتأتى إال داخل 
جماعة يرتبى فيها تربية صالحة، ويتعلم ويتدرب على أخالق وأدبيات االجتماع البشري، 
»الرتبية عْضٌو يف جماعة المسلمين ُيِحبُّ وُيَحّب، َينُْصُر وُينَْصر، يشارك يف عَمل كل خير، 

وَيْجفو وينكر بالقلب واللسان واليد كل منكر«(4).

ب - منطلق صناعة اإلنسان:

مادته  السلوك، ويستوحي  النبوي يف  المنهاج  فيتأسس على  اإلنسان  منطلق صناعة  أما 
منه، يقول األستاذ اإلمام: »فما كان من السنة تعبدا من أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وتقريراته 
ثوابت ال يجوز عليها التحويل. وما كان منها سلوكا سياسيا ومعالجة لحياة الناس وسياسة 
للمال والجهاد دخل يف حيز الصناعة التي تستقي الحكمة من معين الوحي والنبوة، والحكمة 
العملية من خربة التاريخ. وهي صناعة يساعد على فهمها صيغة »مِْفعال« التي جاء عليها 
»منهاج« الدالة يف لغة العرب على اآللة كمسمار، أو مجال الحركة كمضمار، أو أداة القسمة 
والعدل كميزان. سنة إذا هي المنهاج بشمولية قابلياهتا يف الفعل والحركة ووضع األمور يف 
إذ كالهما  كلمِة شرع واشرتع.  معنى  يلحق  اللغة  وانتهج يف  الشرعي. وفعل هنج  مسارها 
النبوة  »منهاج« يف كالم  كلمة  فلننظر كيف جاءت  والسير.  والسلوك  الطريق  معاين  يحمل 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، بيروت: مطبوعات األفق، ط2003/1م. 262/2. 
(2)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1997/1، ص 84. 

(3)  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 2000، ص571.
(4)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1997/1، ص 84. 
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، وتتبع  لنستخلص منها مفتاح الطريق يف رفقتنا هذه التي تنطلق من اإلطالل على حاضٍر ُمرٍّ
ما رسمه الوحي لتاريخنا الماضي والحاضر والمستقبل«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، موسوعة سراج، ط2005/1، ص 25. 
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املحور الثاني: تغيير شخصية اإلنسان ودور املؤثرات املتعددة

من خالل مشروع التغيير في نظرية املنهاج النبوي

لقد ساهم الدين اإلسالمي مساهمة كبيرة يف تشكيل وصياغة شخصية اإلنسان المسلم، 
وذلك لما جاء به من قيم سامية ومسلكيات ومعالجات يقاس عليها يف بناء وصناعة اإلنسان 
والتطورات  واألعراف،  والعادات  والقناعات  والمعتقدات  لألفكار  كان  لكن  المثال، 
االجتماعية، أثر بالغ يف ترسيخ هذه القيم والمسلكيات أو تشويهها أو تمويهها، وقد شهدت 
المجتمعات المسلمة تحوالت كبيرة على هذا المستوى، عاصفة وصاعقة أحيانا، كاد هرم  
المجتمعات  وضع  بأن  الزعم  يمكن  ال  بأنه  العلم  مع  تنقلب،  النبوية  والمسلكيات  القيم 
الديني والخلقي كان يف يوم ما على حال من الكمال، يتطابق هبا المثل والمثال، وإنما شهدت 
المجتمعات المسلمة اختالالت على مستوى المسلكيات واألخالق، أعطت معنى لكدح 
اإلنسان يف سبيل تغليب جانبه الملكي -الروحاين على جانبه البهيمي- المادي، أو إحداث 
قدر من التوازن بينهما، ال يف حقل العبادات فحسب، وإنما يف حقل العادات والمعامالت 
هناك  أن  بيد  وفالحه،  المجتمع  لصالح  المنشودة  الصناعة  يف  الفرس  مربط  وهو  أيضا، 
أن بوصلته معطلة  يدرك  المسلم  المجتمع  اليوم يف حال  المتأمل  تحوالت عاصفة تجعل 
المسلمة،  المجتمعات  يف  تظهر  بدأت  اإلمام-  األستاذ  قال  -كما  »الغثائية«  وأن  مشوهة، 
نقد ذاهتا، وكشف  بقدرهتا على  وقد صدق عندما قال: »إن هنوض األمة من كبوهتا رهين 
أمراضها، وتطبيق العالج«(1)، »فال مفر لنا من التدقيق لمعرفة ما بنا ونحن نطمح لتغيير ما 
بأنفسنا. ال مفر من معرفة الداء على حقيقته ال على صفة يشوهها لنا ويضخمها ِضيُقنا بما 
نرى من ِعَوج وما يتعاظم يف أعيننا من مسؤوليات التقويم. ال مفر من تحقيق الصفة الشرعية 

المطابقة لحالنا لنُنْزل عليها حكم اهلل بال شطط وال جهل«(2).

وهنا سنقف على أوجه االختالل يف شخصية المسلم، وذلك من خالل تشخيص األستاذ 
اإلمام لها:

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، البيضاء، مطبوعات األفق، ط2000/1م. ص 69. 
(2)  نفسه، ص 575. 
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1- أوجه االختالل في شخصية املسلم:

المجتمعات المسلمة ليست مجتمعات من القديسين، فنوازع الخير والشر عاملة يف نفس 
اإلنسان أي إنسان، متنزلة يف واقعه، صراعا بين الخير والشر، بين الحق والباطل، وامتزاجا 
بينهما يف الواقع االجتماعي، غير أن المجتمعات اإلسالمية اليوم شهدت وتشهد تحوالت 
دينية وأخالقية كبيرة، حدت من مساحة الخير يف جوانب عديدة، كما جدت لها ظروف لها 
متطلباهتا الرتبوية الصناعية الغائبة، فمعلوم أن اإلنسان أي إنسان يولد على الفطرة التي تدل 
الفطرة، هذه األنا  البشري. هذه  النفسية للكائن  -كما قال األستاذ اإلمام - على األرضية 
الباطنية والطبيعة األولية القبلية الكامنة يف أعماق كل واحد منا، هي موطن اإليمان والثقة 
باهلل«(1). هذه الفطرة التي تجعل قلب اإلنسان نقيا متقبال لعبادة اهلل، تكون شخصيته سوية، 
لكن إذا ما شوهها المحيط العائلي والبيئة الثقافية فستصبح شخصية دنيئة، وهذه المشوهات 
ذكرها الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
     ﴿ :قال: »ما من مولود إال يولد على الفطرة«. ثم يقول: »اقرؤوا
دانه أو ينصرانه          ﴾. زاد البخاري: فأبواه ُيَهوِّ

ون فيها من َجْدعاَء؟! »(2). أو يمجسانه. ُتنَْتُج البهيمة هبيمًة جمعاَء، هل ُتِحسُّ

إذن يولد المولود على الفطرة، أي على االستعداد لتلقي اإليمـان واالستقامة عليه(3). 
البيئة  إلى  ترجع  وهي  ومبتورة،  ومجدوعة  مقطوعة  فطرته  تجعل  عوامل  هناك  لكن 
االجتماعية الحاضنة تمجسه أو تنصره إن كانت بيئة لذلك أو تحفظه مسلما إن كانت بيئة 
خير وإسالم(4)، ثم يأيت بعد ذلك عامل المدرسة التي إما مدرسة علم وإيمان وإحسان، وإما 
الذي أصبح  المسلمين وتجتال فطرهتم، واإلعالم  أجيال  بأساتذهتا  تغتال  مدرسة منحرفة 
يغرس هو اآلخر ألغاما يف أرض الفطرة، بما يبثه من برامج هادمة لألخالق والتدين، يقول 
         ﴿ :األستاذ اإلمام يف هذا الصدد
﴾ )الروم اآلية 29(. الدعوة واضحة هنا إلى االستقامة الطوعية الخلقية والروحية. 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، وجدة، مطبوعات األفق، ط1/ 2000م، ص 192. 
(2)  أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، الحديث رقم: 1358. 

ومسلم يف صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، الحديث: 2658. 
(3)  ياسين، عبد السالم، العدل الحكم واإلسالميون، ص 536. 

(4)  نفسه. 
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لكن التأثيرات األسرية واالجتماعية والثقافية قد تجتهد يف االنحراف بالفطرة السوية، ومن 
ثم يصبح دور الرتبية تقويم االعوجاج الذي أنتجه المحيط االجتماعي(1).

وقد تأّمل األستاذ اإلمام يف أحوال الناس، وتعرف على بيئاهتم ومحاضنهم االجتماعية، 
يقول:  ولذا  حاضره؛  معرفة  يف  ملكة  له  تحصلت  حتى  تفكيرهم،  ونمط  عيشهم،  وطرق 
ومناهجه،  العصر  أفكار  أيدينا  بين  نضع  إذ  بأننا  األعزاء،  وقراءنا  أنفسنا  لننبه  قصيرة  »لفتة 
إنما نفعل لنعرف طبيعة التصورات السائدة يف العصر، وبالتالي لنعرف حركة العالم وحركة 
المعرتضين والخصوم. ثم لنقتبس عناصر صالحة للدخول يف الحكمة التي يوتيها اهلل من 
يشاء(2). ونطيل النظر لنعرف األوصاف النفسية الفكرية لإلنسان الَعَبثيِّ العابث، ولنمارس 

وظيفتنا الدعوية بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة(3).

من  مجموعة  فيه  اليوم  عالمنا  فإن  اإلمام  األستاذ  به  قام  الذي  السرب  لذلك  واعتبارا 
المؤثرات أّثرت على شخصية المسلم، تمثلت أساسا يف األفكار والمعتقدات السائدة. فعلى 
مستوى األفكار والمعتقدات: »كان اإليمان باإلديلوجية الذي ال يرتك مجاال لإليمان بالّله 
ورسوله. تلك اإلديولوجية تصنع الوعي الطبقي المتميز كما يصنع الحكم الظالم الالوعي 
من  وإلحادية،  إباحية  من  وعلمانية،  قومية  من  األخرى  الدعوات  أيضا  هنالك  الخانع(4)، 
تنصيرية وانتهازية«(5). وهنا المدرسة التي خرجت لنا أجياال من الطلبة اكتسبوا »َمنََعة« ضد 
من  وعدواهنا  المميت  »إلشعاعها«  تعرضوا  التي  الفلسفية  المناهج  أودعتهم  بما  اإليمان 
الشك والتشكيك ومركزية اإلنسان يف الوجود وعقيدة أن اهلل -تعالى اهلل- فكرة تتطور مع 

العصور، وأن اإلنسان خلق فكرة اهلل -جل اهلل- ال العكس(6).

يف مجال العادات يف مجتمعاتنا الغثائية تشتبك الجاهلية باإلسالم، وتختلط، وترتبـك. 
على قسماِت وجه المجتمع الغثائي، ويف دخائله النفسية وزواياُه الذهنية وعاداته التقليدية 
وعالقاته االجتماعية واقتصاده وسياسة حكمه ومكان المرأة والطفل والرجل فيه، عالئم 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 193. 
(2)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ط1/ 1989، ص 33. 

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم ص 563. 
(4)  نفسه، ص 42

(5)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج ص: 42
(6)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص 527. 



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 434

فقد  بالباطل(1).  الحق  يختلط  الغثائية  مجمعاتنا  يف  وجروح.  وبثور،  وخدوش،  جاهلية، 
سيطرت جملة من اآلليات منها: إحالل روح السوق، ومركزية السوق، وسيطرة السوق، 
المكدودة  المعبودة  الدمية  والمرأة  واللون،  اإلعالمي،  اإلعالين  والفن  السوق،  وإشهار 

العارضة، يربط اإلشهار مفاتن جسدها بالمزايا المزعومة للبضاعة(2).

وهناك األفكار التي تغذي المسلكيات الخاطئة كانتشار الجريمة والولع بالتمول السريع، 
وسيادة أنماط من التزلف الهابط، وتبذير وتبديد المال العام، واالستهانة بالناس، وضمور 
النوازع األخالقية، وراء هذا كله »ثقافة« و«فلسفة« تمارس غسيل القيم السالبة لتحولها يف 
أذهان الناس إلى قيم موجبة جاذبة، مما جعل شباب هذه األمة يعيش يف تيه ضارب على غير 
هدى من اهلل، متفلت من عقل الدين والتقاليد والقيم، واألدهى واألمر يف هذا الواقع ليس 
الظواهر المعيشية، وإنما يف الموقف الذهني الذي يرفد تلك الظواهر ويمدها، مرتجما عن 

انقالب يف المعايير التي يحكم هبا على األعمال.

2- أسباب االختالل في شخصية املسلم:

يؤكد األستاذ اإلمام على دور الرتبية اإليمانية يف إصالح الفرد، فهي قطب رحى اإلصالح؛ 
والطموح،  اإليمان  ينمى  فبها  تستحقها،  التي  مكانتها  وإعطائها  هبا،  االعتناء  ينبغي  ولهذا 
الكمال، وهي قدح  بذلك من  إراديا ومستمرا، ويقرتب  الفرد من خاللها صعودا  ويصعد 

زناد يف القلب والعقل، إشعال فتيل، تعبئة طاقات فردية لتندمج يف حركية اجتماعية(3).

الكريم  القرآن  مقصد  عن  ابتعاده  إلى  المسلم  شخصية  اختالل  جوهر  األستاذ  ويرجع 
وهدفه وهو الرتبية اإليمانية، فال تكاد تجد جهازا علميا أيا كان مستواه إال وتجده قد حاد يف 
مفهومه ومقصده عن هذا الهدف، ولذا يوصي بتنوير العقل بالعلم وتزكيته بالرتبية(4)، وقد 

عدد جملة من االختالالت أوجزها يف اآليت: 

اليسر،  حال  يف  السوي  اإلنسان  يستسيغ  ال  ما  اإلنسان  يستسيغ  فبالفقر  الفقر  سيادة  أ. 
أحرى إذا كان هذا اإلنسان ما زال صبيا، فهنا يعترب الفقر خطرا يهدد إعادة تشكل شخصيته، 

(1)  نفسه. 
(2)  نفسه، ص 527. 

(3)  انظر ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 100. 
(4)   انظر ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 45. 
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يولد االنحطاط  »البؤس االقتصادي واالجتماعي  يقول األستاذ:  والمحافظة على فطرته، 
وتربية  مجددا  الفطرة  سلطان  إحالل  محاولة  إذن  تجدي  لن  الروحي.  والضالل  الخلقي 
الناس على االستقامة الروحية والخلقية ما لم تجتث الجذور المادية للداء. سيظل اإلعالن 
عن برنامج إعادة التأهيل الخلقي إذا لم يواكبه االنكباب على الحياة اليومية للطفولة مجرد 

نزهة خيالية رائقة«(1).

من  فئات  حرمان  عن  الناتج  المعريف  العوز  أحدهما  بمستويين:  الجهل  انتشار  ب. 
يعاشر ويلوث طفولة  بشباب عاطل،  يوم  بعد  يوما  آهلة  التعليم، »فشوارعنا  المجتمع من 
الناتج عن ضحالة  العوز األخالقي  ديارنا«(2).والثاين:  تعليمي عاجز سقيم يف  نظام  لفظها 
أو  النظامي  النظامي أو غير  التعليم  تلقوا قسطا من  الذين  الرتبية/التزكية حتى عند أولئك 
هما معا، فكثير من مؤسسات التعليم يف العالم اإلسالمي عتيقة كانت أم حديثة، تعلم لكنها 
ال تزكي، تلقن لكنها ال تربي؛ تقدم معارف باهتة لم يزهنا ألق قيم وال مهارات، وقليال ما 

تجدي المعارف إذا انقطع الحبل السري بينها وبين اإليمان واإلحسان(3).

استفزازا  أكثر  بشكل  يظهر  ولكن  القدم،  منذ  السائد  والمجتمعي  السياسي  الظلم  ت. 
اليوم، ظواهر من البطش االستبدادي والغبن االجتماعي المجسد يف االستعالء واالستكبار 
األستاذ:  يقول  بعض.  على  المجتمعات  بعض  فئات  ومن  مجتمعاهتم،  على  الحكام  من 
الحاكم  عالقة  باستثناء  تراحم،  عالقاِت  دائما  ببعٍض  بعِضهم  المسلمين  عالقات  »كانت 
بالرعية التي فسدت يف وقت مبكر. لكن منُذ هجم علينا االستعمار داخَلْتنَا فرديُة الجاهليين 
األنانيُة، فنََزَع منا االستعمار حريتنا باعتبارنا أمة، ونزع منا حرياتنا أفرادا أثناء حكمه المباشر، 
اْنِسَحابه وحكم أذنابه. كان التفاوت الطبقي بيننا قبل االستعمار، يف أوساط الرعية،  وبعد 
الطبقية  المفرنجة، ظهرت  الطبقات  يف حدود معقولة. لكن بعد انسحابه الصوريِّ وحكم 
الفاحشة. وانزوت عالقات الرتاحم بين المستضعفين نتيجة لبؤسهم، فإن الفقر يكاد يكون 

كفرا، وإنَّ الُعْدَم والفاَقَة ُيقسيان القلوب«(4).

ويحذر من نمط التصنيع والعيش يف المجتمعات المبنى على اقتصاد السوق، التي من 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 193. 
(2)  نفسه، ص 194. 

(3)  انظر ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص536. 
(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط2009/1م، ص 112. 
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أهم خصائصها االنتفاع على الغير، »إن الفردية الجافة هتددنا بفساد العالقات اإلنسانية أكثَر 
النمط الغربي، والتنمية عليه، والحكم، والتنظيم  مما هي فاسدة. ومن شأن التصنيع على 
وتعاليمه  لديننا  وباتباعنا  الغيار.  كِقَطع  الجزئية  أو  األنانية  الفردية  يشجع  أن  االجتماعي، 
كتاب  والتنظيم االجتماعي، على ضوء  والتنمية، والحكم  التصنيع  لنمط  وبابتكارنا  فقط، 
اهلل وسنة نبيه، ال نكون رأسماليين أنانيين، وال قطع غيار يف آلة الدولة الشيوعية، وال أدوات 

فارغة ال معنى لها يف دولة فاشية(1).

ث. تغير أنماط العيش، وأنظمة الحياة، وأوضاع المجتمعات، وما صاحب ذلك التغير 
بشتى أبعاده، من تبدل يف الرافعات االجتماعية )العلم والخلق قديما، المال حديثا( ومن 
اقتضاء حثيث لقيم قديمة جديدة، كأخذ أسباب القوة، هذه القيم لم يتأهل المسلمون، ال 
تربويا وال ثقافيا وال سياسيا العتناقها. يقول األستاذ اإلمام: »من األسباب التي جعلتنا لقمة 
سائغة لنّهابي األمم، وموضوعا لقانون السوق والغاب، ومتخلفين يف عالم المستضعفين. 
 ۚ ْل َعَلى اهللِ  ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ السبب المشار إليه جملة يف قوله تعالى: ﴿ َوإِن َجنَُحوا لِلسَّ
ِميُع اْلَعِليُم﴾ )األنفال: 61(، يتعين يف ضرورة التنمية والتصنيع. ننظر إلى التصنيع  ُه ُهَو السَّ إِنَّ
من وجهتين اثنتين: إحداهما ضرورة أن يتصنع المسلمون يف إطار تنمية متكاملة، إذ ال قوة 
التصنيع  تبيع(2)،  ما ال تحرث، وتشرتي وال  تأكل  يرجى ألمة  رَخاء  قوية، وال  بال صناعة 
ضرورة. واكتساب وسائله اقتحام عقبات. لكن التصنيع ضرورة لصحة األمة، وخطر على 
صحة األمة. كما تلتهم اآللة يف المعمل عضو العامل إن غفل طرفة عين أو استهان بمنطق 
اآللة، كذلك توشك آلة التصنيع ولوازمها أن تلتهم منا الروح فنبقى كبعض األشباح الهائمة 

يف الدنيا الرجراجة المرتجة بعويل الجائعين وضجيج المصنعين. واهلل الولي ال غيره(3).

الثورة الرقمية من  التربية نتيجة لعوامل منها: ما تنقله وسائل  البيت يف  ج. تضاؤل دور 
مشاهد تفتك بضمير اإلنسان ونوازعه العلوية، وغياب أي برنامج تربوي وتوعوي. يقول 
ْت خرطوم  األستاذ اإلمام: »َوَلَغْت الربامج التلفزيونية يف َحَرم األسرة فزادهتا تفكيكا، وَشكَّ
وقتلت  وآبائهم،  أمهاهتم  من  األطفال  وَسرَقت  أحشائها،  يف  النِجسة  المبتذلة  عاهتا  ُمنَوَّ
الفطرة.  حبل  ليتصل  فرصة  واألبنـاء  اآلباء  بين  الحميم  االتصال  لواجب  يبق  فلم  الوقت 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط2009/1م، ص 112. 
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، بيروت: مطبوعات األفق، ط2003/1م، 111/1. 

(3)  نفسه، 112/1. 
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سبق التلفزيون إلى النفوس الطرية َفنَفَث فيها من سمومه قبل أن ُتتاح الفرصة للكلم الطيب 
الخليع،  واإلعالم  َكُة،  المفكَّ األسرة  فرعها.  وإثمار  نبتها  وثبات  وَنماُؤها  بْذُرها  ليصلح 
لم  الدين.  بأصل  الفطريَّة، وجهلُهن وجهلُهم  الرتبية  وتخلي األمهـات واآلباء عن واجب 
َتْرَضْع األجيال من األجيال َدّر الفطرة وَلَبن هداية الوحي وسداد العقل الخاشع هلل، المتفكر 
يف آيات اهلل، العارف بعظمة اهلل، وبالمعاد إلى اهلل. وهكذا تبقى األرضيَّة النفسية خاليًة قاعا 
الشك  أشواَك  أنبتت  الملحدة  الفلسفة  نداُء  جاءه  إذا  حتى  اإليمان،  ِغراس  من  َصْفصفًا 

وحنظَل الكفر وَعْلَقم اإللحاد«(1).

ح. سوء أداء المدرسة، بل هندستها االجتماعية الهادمة، وفشلها بالجملة يف الجمع بين 
درس  إما  هو  المدرسة  يف  الديني  فالدرس  واإلحسان،  اإليمان  وغرس  المعارف  إكساب 
وعظي تلقيني ضئيل الجدوى، ال يتجاوز المطلوب منه حفظ نصوص واإلجابة على أسئلة 
يف االختبارات أو الكف عن الضوضاء داخل قاعة الدرس مثال، وإما درس مضاد للرتبية 
اإليمانية يمرر برفق من خالل نصوص وممارسات حاملة لدروس خفية أو جلية، هادمة 
للقيم، وعادة ما يعترب التلميذ العلم عبئا يجتهد يف حمله لكي يتخلص منه يف أقرب فرصة، 
ويستمرئ االرتكاس يف طور آخر من أطوار األمية والتقاعد المعريف المبكر، ولهذا يوصي 
الشخصية  أن يضع نصب عينيه مواصفات  وبانيها على  المدرسة  اإلمام: مهندس  األستاذ 
القرآنية المطلوب تخريجها، هذه الشخصية تنجمع فيها العلوم حول نواة العلم، أي يوجه 
»وتبقى  الكم:  بدل  الخلقي  الكيف  على  الرتكيز  على  يحث  كما  اإلنسان(2).  القرآن  فيها 
الواجهُة األساسيُة، واجهُة الرتبية والتعليم. هذه ال يقاس النجاح فيها فقط بكم الخريجين 
أو لسوء  الخريجون سيبقْون عاطلين الهنيار االقتصاد  إن كان  التقنية  العلمية  المعاهد  من 
التنسيق بين ما تخرجه المدارس وما تستطيع استيعابه عَجَلة اإلنتاج. إنما النجاح بالكيف 
الخلقي اإليماين المشاِرك المسؤوِل الذي يتحلى به جيل كامل أصاب طويال أو قصيرا من 

التكوين المدرسي«(3).

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص536. 
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 232/2. 

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص 572. 
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املحور الثالث: النظام املنشود لصناعة اإلنسان في مشروع التغيير في املنهاج النبوي

تتحدد معالم النظام المنشود لصناعة اإلنسان يف مشروع التغيير يف نظرية المنهاج النبوي 
المسلمة، حيث مكن  للمجتمعات  الدينية  للحالة  اإلمام  على هدى من تشخيص األستاذ 
التشخيص من تحديد ما بقي من مسلكيات وقيم الشخصية المسلمة صامدا، فيحتاج إلى 
إلى  فتحتاج  الغائبة  أما  والتنشيط،  التفعيل  إلى  يحتاج  اهتز  وما  استثمار،  وحسن  حراسة 
الجاهلية،  مذاهب  يف  الحاضرة  عنا  الغائبة  اإلسالمية  القيم  من  فمثال:  وغراسة،  استدعاء 
والتي تحتاج إلى استدعاء: الحرية، اإلنصاف، يقول األستاذ اإلمام: »يف مذاهب الجاهلية 
يف  إلنصافه  تراد   . إسالميٌّ مطلٌب  وهذا  اإلنسان،  عن  الظلم  لرفع  اإلنسان  حقوق  تراد 
المعاملة، وهذا يدعو إليه اإلسالم. تراد للعدل يف القسمة وحد االستغالل، وهذا يأمر به اهلل 
عز وجل. تراد لرفع إرهاب الحكام عنه والقمع والتعذيب، وهذا واجب الحاكم المسلم. 
تراد إلفشاء الرخاء، واألمن، وحرية االعتقاد، والتحرك، والتنقل، وكل هذا تضمنه الشريعة 

اإلسالمية. تراد حقوق اإلنسان يف مذاهب الرأسمالية«(1).

وهنا سنقف عند محطتين هامتين هما: 

1- خصوصية أمتنا اإلسالمية:

ألن  نحن  من  مبتغانا؟  وما  نحن؟  من  معرفة  من  اإلمام-  األستاذ  قال  -كما  هنا  بد  ال 
انتماءنا للعالم البشري ال يكفي يف تحديد هويتنا، إنه انتماء يرتب علينا مسؤوليات تجاه بقية 
التي نكون هبا ملمحا  القيمية  الصورة  لتحديد هويتنا واستخالص  آدم، لكنه ال يكفي  بني 

مميزا من مالمح الجمال واإلبداع يف لوحة الوجود اإلنساين العريض.

إن األستاذ اإلمام يف مشروع التغيير يف نظرية المنهاج النبوي هو من وضع اإلصبع على 
البشرية؛ وألن كان بحثنا عن هويتنا الضائعة مفارقة عجيبة،  مظاهر الخصوصية يف هويتنا 
لكنها مدعاة لتفعيل دورنا اإلنساين بل الكوين، أي أنه سيضاعف من مسئولياتنا ليس تجاه 
أنفسنا، وإنما أيضا تجاه اإلنسان حيثما كان، وتجاه الكون المسخر بعوالمه الحية والجامدة، 
األستاذ  يقول  اإللهي،  االستخالف  عبء  لحمل  هبا  نتأهل  مسؤولية  والساكنة،  المتحركة 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 98. 
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اإلمام يف هذا الصدد: »عندما تتغير نظرتنا إلى أنفسنا وإلى العالم، فنكتشف أن معنا ِرسالة 
عندئذ  أنفسنا.  لتنوير  فهمها  يف  حتى  وارتبكنا  حملها،  عن  وعجزنا  ُأْنسيناها،  اإلنسان  إلى 
ينتظر منا اإلنسان كلمة الداللة على اهلل، ال تشوش عليها عداوة اإلعالم الغربي التي تخيم 
اآلن على آفاق التواصل بيننا وبين اإلنسان. عندئذ،. . . ونحن َمن يف الكرة هو مقصودنا، 
نبلغه رسالة اهلل ليْسُمَو عن مستنقع األخالَق الردّية، وبؤرة الشقاء الكفري، ومصير النار(1).

أخرجنا للناس لتبليغ رسالة اهلل ورسوله إلى العباد، ومستوانا اآلن ال ينبيء عن حملنا 
لمشعلها يف عالم يف أمس الحاجة إلى أخالقنا وقيمنا ومنهجنا يف صناعة اإلنسان وتغييره، 
عامة  البشرية  على  اإلصالح  تعميم  أيضا  أجل  من  وإنما  فقط،  إصالحنا  أجل  من  ليس 
»فالتحدي المستقبلي الثقيل يف حق الدعوة هو حمل الرسالة لعالم متعطش. وزُننا السياسي، 
ولو ثُقَل بعد زوال وصمة الغثائية، ال يوازي وزننا األخالقي الروحي بوصفنا حملة الرسالة 

الخالدة. بوصفنا مبلغين عن رب العالمين وعن رسوله األمين«(2).

إذن العالم اليوم بحاجة إلى روح اإلسالم، إلى رحمته وقسطه وعدله، إلى نقائه، يقول 
الحضارة  تنفس عنه كْرب  التي  الرحمة  َرْوَح  ينتظِر  اليوم وغدا  العالم  األستاذ اإلمام: »إن 
وتقزم  والتكنولوجيا،  االخرتاع  وتعملق  تعملقت،  فيها  الوسائل  غاية.  بال  الهائمة  المادية 
اإلنسان، وأصبح دابة استهالكية ال تعرف لنفسها معنى وال لسعيها الحثيث على األرض 
قرارا. اإلنسانية تنتظر دين اهلل الحقَّ َيْبُلُغها خربُه وسط ضوضاء العالم وجنونه، تنتظر وجه 
الربانيين تتوسم قسمات اآلمال المكبوتة عليه فتستجيب الفطرة المردومُة المطمورة لنداِء 

الشاهدين بالقسط«(3).

وألن كون صناعة اإلنسان مضمار فسيح وطويل ينضي فيه اإلنسان جياد حياته ما عاش، 
وتتخير  األولويات  ترتب  أن  وصناعة،  وإصالح  تغيير  خطة  أي  يف  الضروري  من  فيكون 
أساليب تربوية ناجعة ومتدرجة، إذا نحن وفقنا يف تطبيقها وإحكامها كانت األصلح لبيئاتنا 
المجتمعية، ال تند عنها، إن مما ينبغي مراعاته يف المنهاج الرتبوي لألستاذ اإلمام اختالف 
الظروف واألحوال التي تعرتي الفرد والجماعة، فقد تمر مرحلة نكون فيها أحوج إلى زيادة 
فيحتاج  المال،  والتكالب على  التنافس  إذا شاع  اإليمانية، مثال  الرتبية  تغيير منهجي يف  أو 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 257/2. 
(2)   ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص 68. 

(3)   نفسه. 
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ذلك منا ترغيبا يف الزهد، وتحذيرا من التنافس الضار على المال، فالنفس البشرية تحتاج يف 
مرحلة ما إلى زيادة يف التأثير ببعض القيم اإليمانية التي تناسب حالتها وظرفها حتى تتجنب 
الوقوع يف الزلل، أيضا لنفرتض مثال أن مجتمعا من مجتمعاتنا يعاين من الفقر يشرتي وال 
الصناعة  إلى غرس روح  يحتاج  المجتمع  ينتج، هذا  يبيع، وتنهب خيراته، ويستهلك وال 
والتنمية لديه، وإذا كان مجتمعا من مجتمعاتنا أقبل على الصناعة ونجح فيها فيحتاج إلى 
إرشاده لكيفية الجمع بين ضرورة التصنيع وواجب الدين، وكيف يحافظ -كما قال األستاذ 

اإلمام-  على همس القلوب وهي تناجي رهبا وسط جعجعة المعامل؟ (1).

لكن كيف العمل لصياغة منهج شامل لتغيير اإلنسان وصناعته صناعة إيمانية إحسانية، 
البد أن هناك مجموعة من األدوات التي ال سبيل إلى التأسيس والبناء وكذلك العالج إال 
إصالح  أدوات  األدوات  هذه  تعد  اإلمام  لألستاذ  التغيير  مشروع  ويف  جميعا،  باستنفارها 

وطرق للعالج.

هذه األدوات من قبيل األسرة والمدرسة واإلعالم قد تكون فاسدة، ومن الصعب أن 
نظر اإلمام- إصالحا  يتطلب -يف  منه فسادا، لكن األمر  أو أشد  مثله  بفاسد  فاسدا  تصلح 
الفطرة،  تغتال  التي  والعوز  الفساد  قنوات  به  تصبح  انقالبا حقيقيا  يحدث  منفتحا  متدرجا 
ويصبح  ممكنة،  لكنها  صعبة  التحوالت  وهذه  إحسانية،  إيمانية  ومناعة  إصالح  أدوات 
الممكن ميسورا كلما نجحنا يف أن نضع يف مقدمة القيادة -أيا كان مستوى القيادة- أكفاء 
مهرة يعرفون كيف وإلى أين يسيرون، ويمتلكون دائما الجرأة على السير قدما وصعدا، ال 
يبددون جهدهم وحماسهم يف الثورة ثم يذبلون؛ ألن »من أخطر اآلفات الرتبوية والتنظيمية 
ال  كذلك  يخمد(2).  ثم  فورات  يف  جهده  يبدد  الذي  الحركي  ونشوة  المندفع،  الوارد  شرة 
تثبطهم معوقات الطريق وال يوهن عزائمهم طوله: »يجب أن يتدرب جند اهلل على تحمل 
المسؤولية، بحيث ال يروغ أحدهم عن مهمته، وال يمل قبل إتمامها(3)«، إهنم أولئك الذين 
يشكلون ببسمتهم وسلوكم العادي منارة يعشوا إليها الحيارى والتائهون، هم أوالء الذين 
يشكلون قلب التغيير يف المجتمعات، و القاعدة العامة: أن الجسم يتحرك يف اتساق كبير مع 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 116/1. 
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1989/1م، ص 
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(3)  نفسه، ص 296. 
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القلب. نعم، قد يستشري الخلل يف عضو منه إلى حد أن يحدث علة تؤثر على القلب ذاته، 
التيه،  عليه  الداء ويستولي  به  يستبد  عندما  المجتمع  وتلك حال  يبطئها.  أو  فيعطل حركته 
فال يكاد يفرز طبيبا معالجا، أو دليال مرشدا، غير أنه سيوجد دائما أفراد يمكن أن يكونوا 
بسلوكهم حبة تنبت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة، ثم ما تلبث السنابل أن تكون حقوال. 

تلك سنة الحياة: ناموس انتشار العدوى هو هو، يف الخير كما يف الشر.

ومن الممكن أن تتنوع األدوات والقوى المستنفرة بتنوع مستويات الرتبية ومتطلباهتا؛ 
ففيما يتعلق برتبية النشء ال بد من النفير العام: الرتبية المتدرجة من األسرة إلى المدرسة 
السلطة،  وهياكل  المؤمنة  الجماعة  وأطر  اإلعالم  وسائل  خالل  من  والتوعية  والمجتمع، 
وإبراز النماذج الهادية الداعية للتأسي، أما الظواهر االجتماعية المستجدة مثال فتحتاج إلى 

تدابير خاصة قد تكون أضيق مدارا، مثل الوعظ والربامج اإلعالمية(1).

تشكل  تأهيله  وإعادة  وصناعته  اإلنسان  تغيير  يف  اإلمام  األستاذ  مشروع  فإن  وبالجملة 
ل فيه على الرتبية اإليمانية اإلحسانية أساسا، ويجعل من الجهات  نظاما تربويا فريدا، يعوَّ
المعنية باإلصالح والتغيير غرضا وأداة، غرضا ألهنا األحوج إلى اإلصالح لخطورة فسادها 

على المجتمع، وأداة ألهنا األقدر على اإلصالح، وهذا ما جسده يف معالم كربى.

2- معالم النظام املنشود لصناعة اإلنسان:

يرتكز هذا النظام على النقط اآلتية:

1- التمسك باملنهاج النبوي وغرسه في األنفس كأساس للتغيير:

يعد  حيث  للتغيير،  كأساس  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  اإلمام  األستاذ  ينطلق 
النظريات  عن  غنى  يف  نحن  وبالتالي  تأهيله،  وإعادة  اإلنسان  تغيير  عماد  هبما  االستمساك 
للتغيير »هذا  أوحد  النبوي كطريق  بالمنهاج  التمسك  اختيار  إال  علينا  فليس  اإلديولوجية، 
التغيير الجذريُّ يف تصور اإلنسان لنفسه، وللعالمين الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية بين 
فإن  ليعبدوه،  إال  الخلق  إلينا. ما خلق اهلل  الخالدة  القرآن  الموت، هو رسالة  بعد  يدي اهلل 
ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير دوهنا ال حساب به، وال وزن له يف حياة البشرية. ليست القومة 
اقتصاده،  وتنشيط  المجتمع،  ُبنى  تغيير  عند  مهمُتها  تنتهي  إقليمية  قطرية  ثورة  اإلسالمية 

(1)  انظر ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 87. 
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وُيْقبِل  يغير موقفه، وينتبه لمصيره،  أن  إلى اإلنسان  القرآن  وتطوير وسائله. بل هي رسالة 
على نفسه ُيَغيُِّر ما هبا لُتْقبَِل على رهبا«(1).

علم تغيير اإلنسان يف القرآن الكريم وأسباب عالجه وتطبيبه يف قلوب العارفين باهلل، »يف 
كتاب اهلل عز وجل وحَده علُم هذا التغيير اإلسالمي، ويف قلوب العلماء العارفين باهلل نور 
اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج. فما ُتْشبُِه القومة اإلسالمية ثورات العالم إال يف 
ل الظاهر الذي يمكن إحصاؤه ومراقبته. ولسنا بحاجة أن نْعُكَف على أصنام  المظهر والتحوُّ

اإلديولوجية ومبادئها وبرامجها ونماذجها. فما عندها خربٌ بالهجرة النفسية(2).
ل من مجتمع الكراهية  ال بد أن يكون المنهاج النبوي هو السلك الناظم للرتبية »التحوُّ
والتفكك والغثائية إلى مجتمع الَوالية والمحبة والتوادِّ واإلخاء ال سبيل إليه إن لم تتماَثل 
هي  باهلل،  والثقة  اهلل،  وحب  القرآن،  يكن  َلْم  إن  سبيَل  ال  الرتبية.  وأهداف  الرتبية  وسائل 

لُك الناظم، والصرب الدائم، والمنهاج الالزم. القرآن والحب وطلب ما عند اهلل«(3). السِّ
2- وحدة املنهج في الصناعة:

حتى تستقيم الشخصية ال بد من وحدة المنهج ووضوح معالمه ومراميه، ومنهج األستاذ 
واالرتقاء  الخلقي  الصفاء  بمنبع  اإلنسان  يربط  موحد  واحد  والسلوك  الرتبية  يف  اإلمام 
العلمي، فهو ما فتئ يحض الناس على اتباع المنهاج النبوي والعض عليه بالنواجذ، حتى 
يكون الموجه لهم يف أخالقهم ومعامالهتم، »وقصدنا من التعرض لسنة اهلل يف تاريخنا إنما 
هو إحاطة المنهاج الرتبوي بالظالل واأللوان لتربز أهمية الرتبية. فالرتبية ثم الرتبية ثم الرتبية 

هي المطلب المحوري لألمة«(4).
لقد اختار الرتبية كأساس للتغيير، وقد أوضح معنى هذه الرتبية وشكلها وهدفها »الرتبية 
اإليمانية اإلحسانية صحبة تبلغ أساسا، قدوة تنفذ روحانية بناء، ثم تطويع العقل والنفس 
على االستقامة هلل والتعلق القلبي العقلي الكلي برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وإال فالكلمة كالم يتكلم، 
النافذة  المبلغة  نعم! والرتبية  نفختك على جمر منطفئ.  تنفخ  واألدب مؤدب هوائي كما 
جهد ضائع  إذ لم يلق استعدادا منفتحا، وأذنا قلبية عقلية صاغية، ومادة قابلة أن تنقدح فيها 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 88. 
(2)  نفسه. 

(3)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1996/1م، ص332. 
(4)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 47. 



رو التغيير في نظرية املنهاج النبوي سان في م 443ناعة اإل

شعلة تتنور وتنير. وإال فهو رماد ركمته هامد. والرتبية علم بما هو اإلنسان وما هو الرب وما 
هو الوحي وما هي اآلخرة«(1).

إذن هدف الرتبية األساسي والجوهري هو إتمام دين المرء، وإيصاله إلى ذرى المجد، 
وزرع القوة فيه والفاعلية: »إن تربية جند اهلل على اإليمان، ورفع همتهم إلى ذرى اإلحسان، 
وإيقاظ قلوهبم لمعاين حب اهلل ورسوله، والجهاد يف اهلل، والسعي إلى مرضاته، وتربيتهم 
اهلل،  يطيع  ال  لمن  والعصيان  معصية،  غير  يف  والطاعة  والشورى،  الجماعي،  العمل  على 
لهي أقوم طريق لتسليح اإلرادات بالعزم، والعمل بالفعالية، والفعالية بالقوة التي من شأهنا 
أن تزحزح الباطل وتصرعه دون أن هتدم البيت على رؤوس األمة بما فعل مجرموها كما 

توصي بذلك االسرتاتيجية الطبقية«(2).

3- منهج األستاذ اإلمام العلمي في تغيير وصناعة اإلنسان:

لخص األستاذ اإلمام منهجه العلمي يف تغيير وصناعة اإلنسان يف سلوك شعب اإليمان 
ومعارج اإلحسان، وتلك هي أسس وأدوات المنهج: »وإذا كان لرتبية العقل حتى يشتغل يف 
خدمة القلب وخدمة األهداف اإليمانية اإلحسانية وسائلها، وكان لرتبية الشهوة وإحصاهنا 
الغضب  النفس عند  امتالك  المتمّثلِة يف  العالية  الشجاعة  الطبع على  لرتبية  فإن  مثُل ذلك، 
القلب  الرتبية سلوك شعب اإليمان ومعارج اإلحسان حتى يصفو  طُرُقها. يجمع كل هذه 
وَتستقيم وجهته هلل عز وجل، فيكون هو األميَر ال الرعونة النفسية، وال الشهوُة، وال اإلسراع 

إلى البطش«(3).

يبلغ مداه  أن  إلى  بالصحبة ويمتد  يبدأ  العشر  الخصال  يتأسس على  التغيير  فمنهجه يف 
بخصلة الجهاد التي هي ذروة سنامه: »الرتبية اإليمانية اإلحسانية تبتدئ بصحبة يف جماعة 
المقربين يف مقعد  السابقين  يكتبها اهلل يف كتاب  أن  الجهاد يف سبيل اهلل طامعة  إلى  وتأخذ 
المعنوي  وعروجها  سلوكها  محطات  يف  متخلقة  إلى،  وتأخذ  من  تبتدئ  عنده.  الصدق 
األخالقي اإليماين بأخالق البذل، وفضائل العلم، وعزائم العمل، وتميز السمت، وثبات 

التؤدة، وصرب االقتصاد، واالستعداد الدائم للجهاد يف سبيل اهلل«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية،  الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1996م، ص 21. 
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ط1987/1م، ص 124. 

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، البيضاء، ج2، مطبوعات األفق، 1998/1م، 318/2. 
(4)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية، ص 24. 
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ومن أسس المنهاج عنده التدرج يف الرتبية والصناعة »التدرج يف الرتبية: الرتبية معالجة 
لمادة إنسانية، وشخصية لها ماض، وبيئة اجتماعية، واستعدادات. هذه المعالجة تريد من 
النقيب المربي حلما كثيرا، وصربا ومداراة، وتنويعا يف أساليب التأثير، ومخالطة المؤمنين 
يف  الثمار  الكريمة  الشجرة  تتأخر  وكما  والسياحات.  الرحالت  ويف  وأعمالهم،  بيوهتم  يف 
وعناية  سنوات  بعد  إال  تثمر  ال  الزيتون  وشجرة  بسرعة  تتكاثر  الضارة  )األعشاب  اإلنتاج 
خاصة(، نصرب على ذوي االستعداد الطيب السنين حتى ينضجوا، وشر هذا النبات اإلنساين 
ما امتاز بالشرة والحماس والحركة الفارغين من اللب، وهو الصرب مع المؤمنين، والثبات 
ا َصَبُروا﴾ )السجدة: 24)  ًة َيْهُدوَن بَِأْمرَِنا َلمَّ على الحق. قال اهلل تعالى: ﴿َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ
إشارة إلى أن الخصلة العظمى التي أهلت رسل اهلل لإلمامة هي الصرب. ثم قال جل من قائل: 

﴿َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقنُوَن﴾ )السجدة: 24( َفُقرن بالصرب الثبات على الحق«(1).

والخصال العشر هي: 

» الخصلة األولى: صحبة وجماعة: الصحبة يف اهلل محبة يف اهلل وتآخ وتراحم يرتفع هبا 
الوافد علينا يف درجات حب اهلل وحب رسول اهلل. والجماعة تنظيم. ال يمكن أن تجابه قوى 
الكفر والظلم وأنت شتات ورفات. ويختصم التنظيم وضوابطه ومسؤولياته مع ليونة تأليف 
الثقة باهلل، وحسن  التساقط  الميدان إال كل قوي اإليمان، يمنعه من  القلوب، فال يثبت يف 
الظن بعباد اهلل، والصرب على أذى اإلخوة واألعداء يف ذات اهلل. يعرتض طريق التحاب يف اهلل 
حب الرئاسات، وقلة الخربة والعلم بأساليب الرفق والرحمة، فإذا ببعضهم كان يريد زعما، 
فلما برقت أمام عينيه بارقة شفوف على األقران نسي اهلل فأنساه نفسه. أولئك هم الفاسقون.

الخصلة الثانية: الذكر: الذكر توحيد المعبود، وإفراده بالعبادة، والمواظبة على العبادة، 
لها  كان  إن  اهلل  إلى  تقرب  عبادة  والمؤمنات  المؤمنين  حركات  كل  العبادة.  يف  والخشوع 
المتقين« فمن زعم  يتقبل اهلل من  الصدق حاديا، والصواب ضامنا، والتقوى شافعا، »إنما 
أنه ينال من اهلل رضى وقبوال بالتجمعات والمجادالت يف ساحة العرض، والعبادة مرتوكة، 

والذكر نغمات تردد الشعارات اإلسالمية يف زعمها، فإنما هو بالء وخسران.

أربعة  بأخالق  والمنافقة  المنافق  عن  والمؤمنة  المؤمن  يتميز  الصدق:  الثالثة:  الخصلة 
إذا حدث كذب، وإذا وعد  »المنافق  المراقب  المالحظ، وحدس  تميزا ال تخطئه حواس 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 296. 
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الذي ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  توصيف  وإذا خاصم فجر«(1). هكذا هو يف  اؤتمن خان،  وإذا  أخلف، 
يتحرر من جاذبية  ولم  الحفرة  نشأ يف  من  االبتدائية  الدركة  من  منافق  الهوى...  ينطق عن 
البؤرة، منافق الدركة السفلى من مرد على النفاق وهو يزعم أنه تاب، وتقنع بقناع اإلسالم 
اًنا  اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ َأنُفَسُهْم إِنَّ اهللَ  َيْخَتاُنوَن  الَِّذيَن  ُتَجاِدْل َعِن  يغالط األصحاب. ﴿َواَل 

َأثِيًما﴾ ) النساء، اآلية: 107).
مقابل  وفتوة.  وخدمة  ومساعدة  وكرم  وسماحة  عطاء  البذل  البذل:  الرابعة:  الخصلة 
أنانية المستكربين والرتفع والتنطع والحرص الجشع، والصمم عن بؤس البائسين، وحاجة 
وتتقاعس.  تلتوي  إنما  تواسي،  ال  تطمع.  إنما  تعطي،  ال  الخسيسة  المعادن  المحتاجين. 

ال هتب لنجدة، إنما تتدثر برداء عافية الجبناء العاقين.
الخصلة الخامسة: العلم: العلم ما قربنا إلى اهلل، بصرنا بمصيرنا إلى اهلل، وما دلنا على 
واجباتنا من قبل اهلل، وما رسخ خطانا اتباعا واحرتاما لسنة رسول اهلل. ثم العلم والفقه يف 
أصول الدين وفروع العبادات، ثم علوم اآللة الضرورية يف الحياة مما أنتجته العقول، ورتبته 
العلوم  هبا.  أحق  فهم  وجودها  أنى  الحكمة،  نشدان  يف  الجادون  واكتسبه  اإلنسان،  تجربة 
باطل مستكرب يف  مع  المواجهة  النفس على خوض غمار  لمن وطد  اآللة سالح ضروري 
األرض، تعود هذه العلوم وباال وطاعونا إن حملت يف أوانيها معاين الكفر، وفلسفة الزندقة، 

ودين اإللحاد.
الخصلة السادسة: العمل: اإليمان تصديق بالجنان، وشهادة باللسان، وعمل باألركان. 
الَِحاِت ُطوَبٰى  الذين آمنوا إنما يعرفون بالعمل الصالح. قال تعالى: ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
نارا  تصلى  التي  الناصية  العاملة  من  هم  للدنيا  عاملون   .)29 )الرعد:  َمآٍب﴾  َوُحْسُن  َلُهْم 
حامية. أولئك المنافقون المراؤون، وساعون لآلخرة سعيها وهم مؤمنون، أولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وساعون لنيل رضى اهلل والفوز والقرب من اهلل، والنظر إلى 

وجه اهلل، أولئك هم المحسنون. واهلل يحب المحسنين.
الخصلة السابعة: السمت الحسن: السمت التميز شكال ومضمونا عن مظاهر الجاهلية 
ومخابر الفتنة. السمت الحسن أن تكون لغة خطابنا ومعاين مذهبنا تمتح من معين القرآن، 
ال تمتزج بنبع الوحي إفرازات الفلسفات واإليدلوجيات، وكلماهتا، وعبارهتا. إن لم نحرتز 

يف التميز نجد نفسنا يوما وقد ذبنا يف جسم الجاهلية، وغصنا يف مرق الفتنة.

(1)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال المنافق، رقم الحديث: 58. 
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الذين  أولئك  نفس، وتحمل لألذى.  التؤدة صرب ورفق وطول  التؤدة:  الثامنة:  الخصلة 
يحبهم اهلل ويحبونه، قوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف تكون رحمة على 

المسلمين وصاعقة على الكافرين والمنافقين؟

ال  الدنيا  يف  وخطى  حثيث،  وسير  رفيق،  توسط  االقتصاد  االقتصاد:  التاسعة:  الخصلة 
تزيغ بك عن قصدك األخروي ومطلبك اإلحساين.

الخصلة العاشرة: الجهاد: الجهاد يف عرف الجاهلية جهاد السيف وانتهى السؤال. وكأن 
ثم  الديمقراطية،  بالمزاعم  وغرروك  بالعنف  بادؤوك  إن  اإلنسان.  بني  على  نقمة  اإلسالم 
أما  النفس واجب.  بالمؤمنين، فالسكوت هوان والدفاع عن  إرادة الشعب ونكلوا  صفعوا 
وعقلية،  جيال  لتبني  الدريا  يف  الباطل  وصروح  الكفر  معاقل  تنقض  فمطاولة  البناء  جهاد 

وإيمانا، ونمط حياة، ومقومات حياة«(1).

4- تكوين الحاضنة التربوية الصالحة للتغيير:

الفطرة ويعالج ما علق  الرتبوية ليحافظ على  اجتهد األستاذ اإلمام يف تكوين الحاضنة 
والجامعة  والمدرسة  والمسجد  واألسرة  األم  تربية  هي:  الحواضن  وهذه  مشوهات،  من 
واإلعالم، وهي يف نظره مواطن محتلة من جحافل الغزاة المؤثرة، والرتبية يتمثل دورها يف 
تحريرها وإدخالها إلى طور الحياة ودائرة الفعل، حتى تبعث من جديد وتكون تربية صالحة 

لتكوين وتربية اإلنسان على اإليمان واإلحسان.

أ. األسرة:

قبل  الشخص  فيها  يرتبى  للمجتمع  األولى  النواة  تشكل  األسرة  أن  اإلمام  األستاذ  يبن 
أن ينفتح على محيطه االجتماعي األكرب، وعلى ذلك ال بد من زرع قيم الحنان والعطف، 
وأسس الرتبية الصالحة يف نفس الطفل يف هذه المرحلة، ثم يف مرحلة المحيط االجتماعي 
عليه أن يتعلق بالقيم النبيلة لالجتماع البشري؛ مثل التعاون والتعاضد، يقول األستاذ اإلمام: 
األمومة  حنان  األسرة،  حضن  إنه  البشري.  الكائن  سبحانه  الّله  يخلق  واألنثى  الذكر  »من 
الضروري:  االجتماعي  األوسع  الحضن  هو  ثم  والرتبية.  واألمن  والغذاء  األبوة،  وعطف 
الشعب والقبيلة والقوم. هذا وضع فطري، يبقى فطريا إن ارتقى باإلنسان إلى نضج التعارف 
لّله عز وجل باكتساب التقوى والعمل الصالح. أما إن  والتعاون، ثم إلى كرامة االنتساب 

(1) ياسين عبد السالم، رسالة تذكير، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1995، ص 26-13.
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على  والقومية  القبائل،  على  والقبيلة  األسر،  على  األسرة  وتكربت  المسيرة،  انتكست 
السلم  يف  وبالدخول  التشاحن،  بالتعارف  واستبدل  الشعوب،  على  والشعب  القوميات، 
اقتحام  من  المنتكس  الواقع  هذا  يف  اإلنسان  يتمكن  ولم  العصبيات،  حرب  يف  الدخول 
المتقين  مع  باألكرمية  التميز  وإلى  اإلنسان،  بني  مع  اإلنسانية  الكرامة  اقتسام  إلى  العقبة 
تتوالد  موبوءا  عّشًا  والقومية  والشعب  األسرة  وتكون  للفطرة،  فساد  ذلك  فإن  واألتقين، 
الطاغوت  ذات  يف  والعداء  والعدوان،  والتناكر  المروءة،  وقاتالت  اإلنسانية،  مبيدات  فيه 

األسري القومي«(1).
كما يشير إلى خطورة الجو الذي توجد فيه األسرة، بما يحمله من أدوات الزيغ والهدم 
اْلَهَوس،  وأفالم  اإلعالم،  وشيطنة  »الفن«،  وشيطنة  الجن،  »شيطنة  والقيمي  األخالقي 
سلطة  وغياب  الحياء،  وذهاب  األسرة،  وانحالل  النساء،  وتربج  الحرية،  باسم  واإلباحية 
األبوين، وهما يهودان أو ينصران، أو يشركان أو يمجسان. كل ذلك يتحـامل على إفساد 
كل  واغتالهم  التلفزيون،  وسرقهم  الشوارع،  ذرياهتم  األبوين  من  سرقت  الخير.  محضن 

شيطان مريد«(2).
الذائعة يف األسرة فهي كثيرة، يجب الحذر منها واالعتصام منها  الشائعة  أما األمراض 
من  شيطان  كل  »ُمنية  والجماعات،  الشباب  من  واالستمداد  واالتصال  الرتبوية،  باليقظة 
شياطين اإلنس والجن أن تنكسر األسرة، ويضيع األوالد ويتمزقوا. اآلن يحصل هذا الضياع 
وهذا التمزق من جهتين: من جهة تفكك األسرة اآلخذ يف التفشي، ومن جهة هيمان هذه 
األعداد الغثائية من األطفال والشباب بال مرب وال مراقب. . . . وعلى جند اهلل حْوط عملية 
مؤتمر،  يف  حزبه  مع  إبليس  رأينا  وتربيتها.  وتقويمها،  العملية،  هذه  وتغذية  الفطرة،  إحياء 
وقرأنا اهتبالهم بمخرب البيوت. فعلينا رجاال ونساء أن تكون األسرة المسلمة على اتصال 

واستمداد باألسرة الرتبوية التي تحضن الشباب يف جماعات«(3).
ب. األم:

األم  فعلى  فيها،  مركزيتها  ويبين  اإليمانية،  الرتبية  أهمية  إلى  األم  اإلمام  األستاذ  يرشد 
»وما  كمالها  على  وتحصل  اسمهما  تستحق  حتى  وأخالقيا،  علميا  إعدادا  نسمتها  تعد  أن 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط1989/1م، ص 128.
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 274. 

(3)  نفسه، ص 275. 
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أنجبت  إن  فاسدا،  العمل  كان  إن  نوالها  وجل  عز  اهلل  من  وتنال  اسمها  تستحق  أموَمٍة  من 
ُغثاًء كغثاء السيل، إن أساءت تنشئة نسلها، وأهملته، وأسَلَمْتُه إلى غيرها مِن َوَسط منحل، 
وإعالم مفسد، وشارع سائب، ورفقة ُمضلة. ما يكون لكمالها العلمي والخلقي وتقواها إال 
زينٌة عقيمة إن أفادهتا إفادة فهي فائدة محدودة، ينقطع بعد الموت عملها إن لم ُتَخلِّْف ذرية 
صالحة، إن لم تساهم يف بناء األمة، إن لم توظِّف كمالها العلمي والخلقي والقلبي يف صنع 

مستقبل أمتها، واكتَفْت بكوهنا مْعَبرًا لربوز الذرية، ومحطة لمرورها«(1).

أهم شيء بالنسبة لألم أن يكون بيتها منارة للرتبية، ومصنعا إلعداد القادة والخيرين من 
بيٍت مدرسٍة.  َمُصونٌة مستقرة يف  »أمومة  الرتبية،  المنشود من  الهدف  هذه األمة، وهذا هو 
ة أمومة مربورٌة َبّرٌة مربية، تصنع مستقبل العزة لألمة. جهاد المومنة  أهم ما ُنِعد لهم من ُقوَّ

وحيثيَُّتها يف سجل كرامة اإليمان أن تنجب مجاهدين ومجاهدات أقوياء«(2).

لألم إسهام كبير يف الدعوة، فهي تتمتع بموقعها الثري المفيد، وما عليها إال استثماره يف 
نصرة الحق، وبعث صغارها فرسانا لتجليته للناس، هي نقطة انطالق الجهاد المجتمعي، 
واألبناء،  البنات  طليعتها  يف  ُبعوثا  المومنة  تبعث  الجهادي  االسرتاتيجي  برجها  »من  فهي 
جيل  ُمَجلِّيًا.  الفاِرُس  ليسبِق  االستعداُد  يكن  لم  إن  األقل،  على  وعليهم  عليهن  حفاظا 
يتقدم بالدعوة ُقُدمًا بعد جيل، راسخا علُمه بما هي المهمة، ثابتة أقدامه، متوكال على ربه. 
رَد مالٍذ يف  وَيكون برج المومنة مشتالً لرتبية الشجر الطيب، ومنطلقا للبعوث الغازية، ال مجَّ

األحضان، وَمْرفإٍ للمراكب المنكسرة، ومطعٍم ومضجع(3).

ت. المسجد:

للمسجد دور أساسي يف تربية أجيال األمة، علما وإيمانا وإحسانا؛ ولهذا حث األستاذ 
اإلمام على ضرورة إحياء دوره وإسهامه يف تنشئة اإلنسان المسلم، لكونه »محضن الرجال، 
واإليمان  الشورى  ومجلس  الجهاد،  قيادة  ودائرة  المتبتلين،  ومحراب  العلماء،  ومدرسة 
المسجد. . . وأثناء هذا وبعده تعاد للمسجد الحياة اإليمانية، والسنة والعلم. ويعاد له مكانه 

كالمركز األول يف حياة المجتمع اإليمانية والسياسية والتوجيهية«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 219/2. 
(2)  السابق، 218/2. 

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات 240/2. 
(4)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 287. 
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إضافة إلسهامه الرتبوي، يحتل المسجد مكانة عالية يف حياة المسلم اجتماعيا وسياسيا، 
الروحية قبل كل شيء.  المسلمين االجتماعية والسياسية. مركز حياهتم  فهو: »مركز حياة 
الحركة  تنطلق  ومنه  صالحا،  وَعْزما  توبًة  تعالى  اهلل  مع  العقود  تعقد  فيه  اسرتاتيجي  مكان 
الجهادية، وفيه يذكر اهلل وُيتلقى العلم باهلل وبشريعة اهلل. فيه الصلوات الخمس جماعة يكاد 
حضورها يكون فرضا على الرجال، ال يتخلف منهم عن الجماعات إال شبه المنافقين. فيه 
الجمعة وخطبتها. فيه اللقاء الطارئ والمشورة. وإليه يعود الفضل يف تربية روح الخشوع 

والتقوى واألخوة والتعاون والوالية بين المومنين واالنتماء إليهم«(1).

على المسجد أيضا أن يستأنف نشاطه التوعوي والدعوي، وعلى المسجد توجيه وتغذية 
حياة الناس الروحية. »بذا سيمكن التكامل الضروري بين وظيفة الحكومة ووظيفة المسجد 
حيث يجتمع المؤمنون المشتتون المنشغلون طول اليوم هبم المعاش الجئين إلى محضن 
وصخب  الظرفية  والمفاوضات  السوق  قوى  تواَزن  أن  يجب  والخشوع.  األمن  فيه  يسود 
اليوم.  بالقوى الجادة للخشوع الروحي والصالة الموقوتة خمس مرات يف  اليومية  الحياة 
وإال فقد المؤمن وسط الضوضاء اليومية كل معالمه. لكن يبدو أن هذه اللغة لم يبق لها أي 

معنى يف ُعرِف حداثة فقدت كل معنى«(2).

ث. المدرسة الجامعة:

رعايتها  يجب  ولذا  لإلنسان؛  بالنسبة  الرتبية  لحاضنة  امتدادا  والجامعة  المدرسة  تعترب 
حق رعايتها، بزرع اإليمان الحقيقي باهلل، وغرس الفضائل يف نفوس مرتاديها، وال يكون 
األستاذ  يقول  وفهما،  حفظا  فيها  األولويات  سلم  من  الكريم  القرآن  يكون  أن  دون  ذلك 
المدرسة  وتأثيرها يف  نفوذها  وامتداد  األسرة  تكون  أن  الرسالة  األمة وحق  اإلمام: »وحق 
والجامعة قد غّذت الولد منذ صباه الباكر بالقرآن والتوحيد. أول كلمة تفرحين هبا تخرج 
من فم الصبية والصبي ال إله إال اهلل. وأول جملة قل هو اهلل. ثم يكون القرآن محور العملية 
الرتبوية ومورد العلم وجامع العلوم. السيما يف السنوات التسع األولى حين يتكون النسيُج 
األساسي للشخصية. هل يستوي يف فرص علوق اإليمان بالقلب َمن غذينه باألغاين رضيعا 
ومن ألقمنُه مع ثدي اللبن ثدي التغني بالقرآن؟ قلت: ُفرص العلوق. وإال فالهداية اإللهية 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 115/2. 
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 332. 
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المدرسة  يف  أساسية  مادة  يكون  القرآن  حفظ  اهلل.  يشاء  كما  اهلل  شاء  من  تصيب  والرحمة 
األساسية وما بعدها«(1).

الشخصية التي يهدف لها األستاذ اإلمام ويقدر أن تكون صنيعة هذه الرتبية يف المدرسة 
هندسة  بوضع  واالستعداد  لها  اإلعداد  من  بد  ال  لكن  قرآنية،  شخصية  هي  والجامعة، 
مدرسية واعية هبذا الهدف، يقول األستاذ اإلمام: »نريد لألجيال الصالحة أن يزول، بالِعْلم 
ال بالتطاول، ما بينها وبين القرآن من فواصل اآلثار، لتستقي من النبع جاثية أمام منرب الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة، تسمع وتتدبر وتجتهد وتطيع. لكننا ال نريد أن تفصل اإللكرتونيات السريعة 
الطائرة بين أجيال الصالح وبين ذخائر الفقه وعلوم السلف الصالح رضي اهلل عنهم. واضع 
المربية،  والمعلمة  الحواضر،  واألمهات  وبانيها،  المدرسة  ومهندس  الدراسية،  المناهج 
الشخصية  هذه  تخريجها.  المْطلوِب  القرآنية  الشخصية  مواصفات  أعينهم  ُنصَب  يضعون 

ه فيها القرآُن اإلنسان«(2). تنجمع فيها العلوم حول نواة العلم، أي ُيوجِّ

تربية النشء أساسية وكذلك التدريب والتكوين المهني، واكتشاف المهارات والخربات 
جيد لتنوع مشارب الناس واختالف أحوالهم ومقدراهتم الذهنية والجسمية؛ يقول األستاذ 
الموهوبون  ينفرُز  ثم  األطفال،  عموم  من  واعيا  شعبا  األساسية  المدرسة  »تصنع  اإلمام: 
من  يمكن  ما  أعلى  لتنال  الذكية  الطالئع  وتوجه  المهني،  التدريب  تدرب  متوسطة  أفواجا 
حجِة  الباطلة  الديماغوجية  بالحجة  أنفاُسها  ُتكتم  أن  ينبغي  ال  العليا  والنخبة  التخصص. 
المساواة. فإن اهلل رب العباد زاد بعض العباد بسطة يف العلم والجسم. فاألكثرون من النخبة 
العملية  والخربات  بالمعارف  دون  ُيَزوَّ واإلفصاح،  والتواصل  التوصيل  لفن  إحسانا  العليا 

ليكونوا أساتذة، بناٍت وبنين. أشرف ما تنذر َنفسها له المومنة التعليم«(3).

ال  حتى  لها،  التنبه  من  بد  وال  كثيرة،  فهي  االهندامي  التوجه  ذات  المدارس  آفات  أما 
تصطاد صغارنا وتجتال فطرهتم، وتصادر أفكارهم وإحساساهتم، »فالمدارس التي يديرها 
ال  مشتتة  خالبة  متربَِّجة  كونيات  بينها.  رابط  ال  مواد  من  شتاٌت  الالييكي  المعاشي  العقل 
على  مقبلة  اهلل  عن  معرضة  شخصية  األشتات  هذه  تصنع  المادي.  الكون  وراء  لها  مغزى 
تركيز  والمخلوق،  الخالق  بين  الصلة  مفهوم  تركيز  مخلوقات،  دراسة  نريد  ونحن  الدنيا. 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات 260/2. 
(2)  نفسه، 261/2. 
(3)  نفسه، 256/2. 
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ضرورة خالق للمخلوقات. تركيز عقلي يوطد يف النفوس ما كانت الرتبية المبكرة غرسته 
عن طريق الحب الفطري واإلخبار الفطري »قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا«(1).حديث نبوي، 

خطاب فطرة كان هو شعار الرسالة سمعه العرب من فم الرسول الكريم«(2).

ج. اإلعالم:

فهو  وتوجهاته،  أفكاره  وصانع  العامة،  للرأي  األساس  المحرك  اإلعالم  وسائل  تعترب 
نتاج الثورة المعلوماتية التي عولمت العالم، حتى أصبح شاشة صغيرة يف بيتك أو جيبك، 
والُخُلق،  الخْلق  لتشويه  فيه  واستثمرت  استخدام،  أبشع  الشريرة  األنفس  استخدمته  وقد 
فاجتال بشياطينه فطرة اإلنسان ومسخ خلقه، ولكن يف المقابل له إسهام تربوي إن وظف 
البيت والمدرسة  تأثير على  له من  لما  الخلقية؛ وذلك  اإليمانية  الرتبية  واستثمر يف جانب 
اإلمام:  األستاذ  يقول  برفق،  إليها  وينفذ  المواطن  هذه  يغزو  فهو  الرتبية،  حواضن  وكل 
واألعمار  واألوقات  باألذهان  يستْأثر  معلومايت  إعالمي  تلفزيوين  انفجار  العولمة  »دنيا 
واألخالق، َيْسِرقها ويستهويها ويلعب هبا يف ضوضاء ملهية عن الجد يف كسوب الدنيا وعن 

االستعداد لآلخرة«(3).

خطر اإلعالم يتمثل يف تفكيك األسر، ومصادرته عقول وقلوب األطفال: »َوَلَغْت الربامج 
يف  النِجسة  المبتذلة  عاهتا  ُمنَوَّ خرطوم  ْت  وَشكَّ تفكيكا،  فزادهتا  األسرة  َحَرم  يف  التلفزيونية 
أحشائها، وَسرَقت األطفال من أمهاهتم وآبائهم، وقتلت الوقت فلم يبق لواجب االتصال 
الحميم بين اآلباء واألبنـاء فرصة ليتصل حبل الفطرة. سبق التلفزيون إلى النفوس الطرية 
َفنَفَث فيها من سمومه قبل أن ُتتاح الفرصة للكلم الطيب ليصلح بْذُرها وَنماُؤها وثبات نبتها 

وإثمار فرعها«(4).

يقول األستاذ اإلمام:  المدرسة،  بعد  المعركة  يعترب ميدان  له من األثر  لما  إذن اإلعالم 
االتصال  وشبكات  والتلفزيون  والجامعة  المدرسة  المتواصلة  الجهادية  المعركة  »ميدان 
الصناعية  األقمار  عرب  والِقَيَم  والمجتمعات  واألسر  والبيوت  والنفوس  العُقوَل  الغازية 

(1)  ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب ذكر مقاساة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يقاسي من قومه يف 
إظهار اإلسالم، الحديث رقم: 6562. 

(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات 264/2. 
(3)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص 11. 

(4)  نفسه، ص 534. 
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والصحون المقعرة واألنرتنيت وما يجد غدا وبعد غد من بالٍء ذكي، ظاهر وخفي«(1).

ويعترب األستاذ اإلمام الحرب التي يشنها اإلعالم من الخارج على المسلمين أشد فتكا 
وأعظم ضررا من الحروب التي تراق فيها الدماء: »يربي اآلباُء واألمهاُت األبناَء على سلوك 
الفضيلَة.  ويبنون  الطيَب،  المثال  يعطون  أساتذة  والكليِة  المدرسة  يكوُن يف  وقد   ، إسالميٍّ
لكنَّ كلَّ ذلك يذهُب أدراَج الرياح أماَم عواصف الدعاية اإلعالمية، والَقنَْبَلِة الدائمِة للفكر 
بضاعتهم،  وترويج  ثقافتهم،  لنشر  روها  وسخَّ الجهنمية  الوسائل  تلك  اخرتعوا  والشعور. 
وال ُيمكن اخرتاُع ُتِرْس واقيٍة من فتك تلك األسلحة. أماَم الَقنَْبلة اإلعالمية اليومية ال ُتجِدي 
الموعظُة، وال المنطُق، وال التوبيُخ والزجُر، وال كسُر الجهاز. فإنك إن كسرَت جهاز البيت 
اَن أهلِك وبنيك.  بقيْت أجهزُة الشارع والمدرسة. إال أن تغلق باَبَك على من فيه، وتَظلَّ َسجَّ
منهما  ُيَؤلَُّف  الصورُة، والصوُت، وما  ُتقنع  إنما  المنطُق،  العزالُء، وال  الموعظُة  ُتجدي  ال 
فن اإلعالم من رسالة مربمجة، مدروسة، لتتسلل إلى أعماق النفس، فتحدَث فيها االنفعال 

ر. ة غضب، أو هبَّة إقبال وقبول، أو نْفرة ُكْره وَتَقذُّ المطلوَب، من رجَّ

العدو،  يد  انتزعناهما من  فإذا  أجهزٌة وفنٌّ شيطانيَّان ألهنما اسُتْعِمال ألهداٍف شيطانية، 
وشهدا شهادة اإلسالم، فمن الممكن استعماُلهما كما ُتستعمل أكثُر الوسائل جدَوى لتبليغ 
والصورة،  والتمثيَل،  الَخطابة،  وإن  الباطل.  من  والتنفير  الحق،  وتحبيب  الخير،  رسالة 
والنشيد، واللوَن، إذا عالجها الفن اإلعالميُّ من زاوية إسالمية، وبمعايير إسالمية، وسخرهما 

المومنون لغايتنا وأهدافنا، َلِمْن أهم وسائل التعليم والرتبية وتسديد الرأي العام«(2).

ما دام أمر اإلعالم على هذه الشاكلة فال بد من أسلمته، وتطهيره من أرجاس الجاهلية، 
انتباه  واالنحالل الخلقي، »وليس لنا من مندوحة عن الدخول يف المباراة العالمية لجْلب 
ذلك.  ونحو  ونشيد  مسرح  من  وتقنياته،  وفنونه  الحديثة  اإلعالم  بوسائل  والناظر  السامع 
وإنَّ قطَع الصلة بين أشكال اإلعالم التي يتيحها التقدم العلمي التكنولوجي وبين مضموهنا 
الجاهلّي الدوابي قطعًا مفاجئا ال يتيسر إن أردنا االحتفاظ بسمع السامع وبصر المتفرج، 
وهما كل زيد وعمرو من المسلمين وذراريهم. واإلذاعة اإلسالمية والتلفزيون اإلسالمي 
َة  الَلذْين ُيْتَلى منهما القرآن والوعظ بالِجد الالزم قد يستمع إليهما المتقون ساعًة، لكنَّ عامَّ

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 338. 
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 194-193. 
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بذلك  الفنية«  »تربيتها  تغذت  نفوسا  تؤنس  ولهو  َمَرٍح  محطة  إلى  سريعا  رَّ  الزِّ تدير  الناس 
الِغذاء حتى أْصبَح جزءًا من ماهيتها«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان 352/2. 
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الخاتمة

ويف غب هذه الورقة العلمية أعَتِقد أّن ما قّدمته هو رؤية األستاذ اإلمام لصناعة اإلنسان، 
نتائجه  من  يكون  أن  يمكن  وما  النبوي،  المنهاج  نظرية  يف  التغيير  مشروع  إطار  يف  وذلك 
على مستوى المنهج والتنزيل، وقد مررت على المفهوم ثم تشخيص األستاذ اإلمام لواقع 
اإلنسان المسلم واآلفات التي تحيط به، والتي تعيق تقدمه ونشاطه، وتصده عن اهلل عز وجل 
وتفسد فطرته السليمة التي فطره اهلل عليها، والتي هي التمسك بالمنهاج النبوي يف الرتبية 
والسلوك، ثم أتبعت ذلك بمحاولة تبّين معالم النظام المنشود لصناعة اإلنسان، ومالحظة 
للتطبيق  وصالحيته  واقعيته،  من  والتأكد  رؤيته،  ووضوح  أهدافه  ودقة  وسماته،  مزاياه 

والتنفيذ؛ ويمكن إجمال النتائج يف النقط اآلتية:

مركزية اإلنسان يف مشروع التغيير يف نظرية لمنهاج النبوي، وذلك الرتباط اإلنسان . 1
برسالة اإلسالم ودوره االستخاليف.

أن اإلنسان المسلم اليوم قد فقد بوصلته، بابتعاده عن المنهاج النبوي، وسيطرة فكر . 2
وعادات الجاهلية عليه.

على . 3 للتحوالت  كان  لكن  فريدة،  مسلمة  شخصيات  صنع  النبوي  الهدي  كان  إذا 
مستوى الفكر والعادة أثر بالغ يف تشويه ذلك الهدي وتمويهه، من هنا كان انطالق 

األستاذ اإلمام يف نقده الذايت ألمته، رغبة منه يف صنع الدواء للداء.

القوة، . 4 مواطن  حدد  دينيا،  المسلمة  المجتمعات  لحال  تشخيصه  من  هدى  على 
فعززها، ومواطن االهتزاز ففّعلها، ومواطن خالية فاستدعى لها قيمها.

على هدى تشخيصه أيضا استخلص الصورة القيمية التي نكون هبا ملمحا مميزا من . 5
مالمح الجمال واإلبداع يف لوحة الوجود اإلنساين العريض.

الحل يكمن يف تربية إيمانية إحسانية تعالج القلب وتداويه، منهجها الهدي النبوي، . 6
غايتها تحقيق الهدف من حكمة االستخالف يف األرض.

السياسي، واالجتماعي . 7 الفردي والجماعي،  الجانب  تغطي  صناعة شاملة مكتملة 
واالقتصادي.
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صناعة تؤهل األمة لحمل عبء االستخالف اإللهي، وأداء مسؤولياهتا تجاه اإلنسان . 8
حيثما كان، وتجاه الكون المسخر بعوالمه الحية والجامدة، المتحركة والساكنة.

صناعة متدرجة ترتب األولويات وتتخير أساليب تربوية ناجعة ومتدرجة، تراعي يف . 9
التي تعرتي الفرد. كما تتنوع أدواهتا  منهجها الرتبوي اختالف الظروف واألحوال 

وقواها المستنفرة بتنوع مستويات الرتبية ومتطلباهتا.

والمجتمع، . 10 الفرد  بوصلة  لتحديد  كأساس  واإلحسان  اإليمان  على  تعول  صناعة 
وتجعل من الجهات المعنية باإلصالح والتغيير غرضا وأداة، غرضا ألهنا األحوج 

إلى اإلصالح لخطورة فسادها على المجتمع، وأداة ألهنا األقدر على اإلصالح.

وعلمية . 11 اإلنسان،  مركز  باعتباره  القلب  على  تركز  عملية  وعلمية،  عملية  صناعة 
لبناء قوة تؤهل  الطاقات من أجل االستعداد  العلوم، وتسخير كل  اكتساب  تشجع 

األمة إليصال رسالتها للعالم.

التوصيات

أما التوصيات التي يراها الباحث بعد مراجعته لرتاث األستاذ اإلمام، فهي توجيه الطلبة 
واألساتذة الباحثين إلى مزيد من البحث والتحليل لمنهج األستاذ اإلمام يف صناعة اإلنسان، 
وذلك بجمع قضاياه ودراستها دراسة متأنية وعلمية، تقربه من الناس وتفتح أبواب العمل 
به، كما أتوجه إلى الدعاة والعاملين يف حقل اإلرشاد الديني واإلدارات النصوحة بضرورة 
االهتمام هبذا المنهج، واالجتهاد يف تطبيقه وتنزيله على الواقع، فهو يجمع وال يفرق، ويبني 
وال يهدم، هو ثورة هادئة هادفة ال تشبه الثورات العالمية الدامية، فمنطقها عقلي، ووسيلتها 
تربوية سلمية، كما أنبه دور النشر إلى ضرورة االلتفات لصالح األمة ونشر وتوزيع تراث 

األستاذ اإلمام، حتى يصل إلى أصقاع العالم وخاصة يف بلداننا العربية.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع مصحف المدينة.. 1

أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1/ . 2
1429هـ-2008م.

عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، عبد . 3
السالم عبد الشايف محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1/ 1422 هـ.

من . 4 المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد 
أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 
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مـــقــــدمـــة

على مدى توالي األزمان احتلت قضية الرتبية والتعليم عند مختلف أمم العالم المكانة 
المتميزة يف سلم أولويات التنظيم المجتمعي تنظيرا وتفكيرا، تدبيرا وتسييرا، تطويرا وتغييرا، 
يف  بالكل  زجت  التي  العولمة  عالم  المعاصر  عالمنا  يف  وارتقاء  تميزا  المكانة  هذه  وتزداد 
آليات التنميطين الثقايف  واالقتصادي على نحو جعل من مجال المعرفة والتعليم  ساحات 
إبداالت  بما طرحته من  البشري  للكائن  الرمادية  المادة  بإبداعات  للرقي  الضارية  الحرب 

أخرى فتحت آفاق رحبة لبناء تعلمات متجددة ذاتيا ومدى الحياة .

يكن  لم  واستقباال،  وحاال  ماضيا  االعتباري  الوضع  هذا  والتعليم  للرتبية  كان  ولما 
لتغفل طرحها  ياسين  السالم  المجدد عبد  أثل معالمها اإلمام  التي  النبوي  المنهاج  لنظرية 
على بساط النظر والتفكير بما هي نظرية تغييرية شمولية يف تصورها لإلنسان والمجتمع، 
الزمان   عوادي  تمنعه  لم  وتعليم  تربية  رجل  كان  المجدد  اإلمام  أن  استحضرنا  إذا  خاصة 
وبمجهود ذايت،  من التلقي الدؤوب للعلوم قديمها وحديثها،  ومن  الرتقي يف مدارج الرقي 
االجتماعي، فجمع لألستاذ عبد السالم ياسين بذلك، التكوين العلمي المتكامل الرصين، 
والخربة العملية والتجربة المعيشية لمغرب ما بعد االستقالل. لهذا فإن تحدث األستاذ عبد 
السالم ياسين عن الرتبية والتعليم فمن باب من خرب هذا المجال معلما ومفتشا ومخططا 
وموجها ومدبرا. وهو ما يعني أن مقاربة  قضية الرتبية والتعليم يف هذه النظرية التغييرية أمر 

له وجاهته العلمية ومشروعيته العملية.

يعالج  هذا البحث إشكالية مهمة ويضع له ثالثة أهداف رئيسة؛ أما اإلشكالية فتنطلق من 
أن هناك انفصاما نكدا على مستوى منظوماتنا الرتبوية والتعليمية  بين الواقع الكائن سواء 
على مستوى االختيارات، أو الربامج، أو المناهج،  أو األهداف أو الغايات، وبين الممكن 
المثال  الذي نطمح تحقيقه من أجل تبوئ المكانة الحضارية الالئقة بأمة بنت تاريخها على 

الكتاب والقراءة.

ما  عندنا؟  المعضالت  معضلة  التعليم  قضية  النبوي  المنهاج  نظرية  تقارب  كيف  ترى 
لرجل  تريدها  التي  الرسالة  ما  ؟  به  تتقدم  الذي  المجتمعي  التغييري  المشروع  موقعها يف  
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التعليم ؟ كيف تقرأ أسباب الرتدي والتخلف اللذين أصبحا يالزمان واقع التعليم عندنا ؟ 
وما هي المداخل التغييرية التي تقرتحها هذه النظرية  لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة على 

كافة األصعدة التدبيرية والتسييرية ؟ 

وأما األهداف التي نرومها فنربزها يف:

بيان مركزية قضية الرتبية والتعليم يف المشروع التغييري المجتمعي لإلمام المجدد عبد - 
السالم ياسين؛

الرتبوية -  منظوماتنا  تحياه  الذي  الخلل  لمواطن  التغييري  المشروع  هذا  تصور  رصد 
الوضع  مستوى  على  أم  الموجهة،  الفلسفية  الرؤية  مستوى  على  سواء  والتعليمية 
االعتباري لرجل التعليم، أم على مستوى المنهاج التعليمي برمته، أم على مستوى آليات 

التدبير والتسيير؛

الكشف عن المداخل الكربى المقرتحة لتغيير الواقع المأزوم للمنظومة الرتبوية بنقله - 
من أزمات التدبير إلى آفاق التحرير.

من أجل هذا يقرتح هذا البحث بعد هذا التقديم التصميم المنهجي التالي:

المجتمعي، -  المشروع  البحث:  عنوان  يف  الواردة  للمفاهيم  يخصص  األول  المبحث 
الرتبية والتعليم، الجانب التعليمي يف شخصية اإلمام المجدد، مفهوم التغيير والتدبير .

المبحث الثاين يتطرق ألزمات التدبير يف الرتبية والتعليم من خالل تناوله لقضية التعليم - 
وقبضة االستبداد،  وقضية التعليم وطاحونة التغريب؛ وعرضه ألزمتي التعليم يف مجال 

الهوية؛ ومجال االختيارات.

المبحث الثالث يتناول مداخل التغيير وآفاق التحرير من خالل محورين يتناول األول - 
معالم ومداخل عامة، ويعرض الثاين لمضمون التعليم ومنهاجه.

لنا  مركزية قضايا الرتبية والتعليم يف  لقد استطاع البحث  بفضل اهلل  ومنته أن يكشف 
التغيير الذي يعرضه  المشروع المجتمعي لإلمام المجدد عبد السالم ياسين تلكم المركزية 
التي تستند إلى الطرح التجديدي الذي يتقدم به  هذا المشروع التغييري  عند اإلمام يف عرضه 
خالصات  يف  معالمه  أهم  إجمال  أمكننا  الذي  التجديد  وهو  والمجتمع،  اإلنسان  لقضايا 

يمكن الرجوع إليها يف  خاتمة البحث . 
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والحق أن كتابات اإلمام المجددة غنية باإلشارات الرتبوية التعليمية التي تحتاج أن تكون 
موضع بحث وتمحيص عل هذا البحث يكون قطرة غيض من فيض ذلكم الغنى الذي نرجو 
اهلل  الكريم أن تتاح لنا فرص إخراجه إلى العالمين ليكون إضافة نوعية لبحثنا الدؤوب عن 
ما يرفع أمتنا من وهدة فتنها المتقلبة، وأوهاهنا المتغلبة إلى ذرى وعد القدر غير المكذوب 

بنصر قريب وتمكين مبين تعود هبما ألمة »اقرأ« مكانتها الحضارية الشاهدة المشهودة. 
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املبحث األول: مفاهيم أساسية

غايتنا من هذا المبحث أن نقف عند مجموعة من المفردات الواردة يف عنوان هذا البحث 
جزء  المفاهيم  توضيح  أن  علمنا  إذا  خاصة  القراء،  وبين  بيننا  فاعل  تواصل  بناء  أجل  من 
أصيل من أجزاء البناء العلمي للموضوع. ولعنا نقف هنا عند المفردات التالية: المشروع 
المجتمعي؛ الرتبية والتعليم؛ الجانب التعليمي يف شخصية اإلمام المجدد؛ التغيير والتدبير. 

معتمدين يف ذلك على اإليجاز واالختصار.

1 - املشروع املجتمعي: 

على  قائم  تجديدي  أساس  على  ياسين  السالم  عبد  لإلمام  المجتمعي  المشروع  انبنى 
إعادة قراءة تاريخ المسلمين أحداثا وتراثا قراءة من أعالي التاريخ، وقد مكنت هذه القراءة 
التجديدية من التنظير لمشروع الخالفة الثانية لجمع األمة على قاعدة المنهاج النبوي علميا 
وعمليا، علميا من خالل قومة بنائية تحرر العقل المسلم من سلطان االنكسارات التاريخية 
الشخصية  بناء  إلعادة  نموذج  بطرح   وعمليا  الغالب،  ونحلة  االنقياد  دين  من  أنتجته  وما 
المسلمة من خالل اكتشاف المنهاج النبوي عرب عمل قطري يروم اإلحسان لإلنسان معرفة 
واجتماعا  واقتصادا  للمجتمع حكما  العدل  وينشد  للعالمين،  للعمل وإحسانا  وإتقانا  باهلل 

على أرضية الدعوة الرفيقة الرافضة للعنف موقفا ومنهجا.

يقدم هذا المشروع المجتمعي التغييري من خالل مفهوم جامع هو »العمران األخوي« 
الذي يتجاوز به اإلمام المجدد معنى الحضارة الذي يقتصر على داللة »الوسائل المنفعية 
ليجمع  ويتجاوزه  يشمله  فهو  المعنى  هذا  يتضمن  كان  وإن  مفهوم  وهو  للحياة«.  المادية 
القرآنية  المعاين  الحضارية وبين  الحديثة  بالمفاهيم  بين مجتمع االزدهار والتقدم والتنمية 
لإليمان وعمارة المسجد  والتضامن والتكافل  من خالل الربط بين المصير األخروي تعبدا 

وتقربا إلى اهلل، وبين قضية عمارة األرض وإنمائها عوض اإلفساد فيها.

التعاون والتآخي وبناء معاين  المومنين، ولحمته  بين  العامة  الوالية  لب عمران ألرض 
المواطنة اإليمانية المتفوقة على معنى المواطنة الجغرافية السياسية، ولعل الشرط األساس 
عند اإلمام إلحالل العمران األخوي هو االستقرار على الشورى ثم المشاركة العامة فشرط 
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وضوح األهداف فمالءمة الوسائل المتاحة لألهداف العمرانية األخوية(1).

قضيتان أساسيتان إذن  تشكالن لحمة المشروع المجتمعي الذي يقرتح اإلمام، قضية 
اإلحسان: غاية الوجود، ثم قضية العدل: مطلب المستضعفين،  والمنطلق المقرتح لهاتين 
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  مداخل   على  اعتمادا  اإلسالمي  الميثاق  أرضية  القضيتين، 
مختلفة ومتكاملة. تروم إعادة صياغة اإلنسان ومختلف مؤسسات األنساق المجتمعية على 

أساس من الفطرة السليمة،  والقيم اإلسالمية، والنظام العادل(2).

2 - التربية والتعليم:

نقصد بالرتبية والتعليم هنا ما يرتبط أساسا بالمجال المؤسسايت المتعلق بحقل المدرسة 
مشمول   المعنى  هذا  أن  بيد  التدريس،  مؤسسات  مختلف  يف   العلوم  وبتلقين  وبالتدريس 

ومغلف بدالالت عميقة نوردها بغرض بيان ارتباط الرتبية والتعليم عند اإلمام المجدد.

1-2  التربية : 

والتثقيف  والتقويم  التنمية  معاين  إلى  األغلب  األعم  يف  الرتبية  بكلمة  اللغويون  يرجع 
بالتنشئة  اإلنسان  أمر  على  القيام  مدار  دائرة  لكنها  متعددة  اللغوية  فدالالهتا  والتهذيب،  
واإلنماء والرعاية واإلصالح  منذ الصغر، ولعل المشرتك بين هذه المعاين الذي يؤلف بين 
النمو والزيادة والتكاثر، فاالشتغال على تربية اإلنسان وعلى  مختلف عناصرها هو معنى 
التكيف  الذاتية حتى يستطيع  الفطرية وقدراته  رعايته يتطلب العمل على تنمية استعداداته 

مع  الحياة.(3) 

اصطالحا لكلمة الرتبية دالالت أكثر تنوعا وأعظم اختالفا بالنظر إلى تعدد آراء الدارسين 
يف المجال. وكيف ما كان األمر فإن الرتبية عملية سيرورة متنامية تستهدف الفرد منذ طفولته 
الذاتية  شخصيته  بناء  أجل  من  والحركية  والعقلية  العاطفية  شخصيته  جوانب  مختلف  يف 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل، البيضاء، أفريقيا الشرق، ط1، 2000، الفصل الخامس، ص 176 وما بعدها.
 ،8-7-6 الفصل   ،2000 الهالل،ط1،  مطبوعات  وجدة،  والحداثة،  اإلسالم  السالم،  عبد  ياسين،   (2)

ص201.  
(3)   ابن منظور، لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، لبنان، دار إحياء 
الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، ط 3، 1999ج 15، ص 93- 124 -126و األصفهاين، الراغب، 

المفردات يف غريب القرآن،  مكتبة مصطفى الباز، ج 1 ص 245.
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والفردية وإدماجه يف نسق المجتمع الذي يحياه بحضارته وأخالقه وثقافته وقيمه وهو ما  
يربز اشتغال الرتبية على األبعاد األساسية المكونة للشخصية اإلنسانية، هبدف جعلها سوية 

قادرة على االندماج يف محيطها المعيشي بفاعلية وإبداع.(1)

بالنسبة لإلمام المجدد يستند يف فهم الرتبية إلى هذا المعنى اللغوي القائم على التنمية 
والتقويم ليربطها بالمعنى القرآين والنبوي بما هي يف نظره »تغيير باطني لنفس اإلنسان »(2)، 

و»معالجة لمادة إنسانية وشخصية لها ماض وبيئة اجتماعية واستعدادات«(3).

الرتبية عند اإلمام عبد السالم ياسين »مقدمة لكل عمل جهادي«(4) بل هي »شرطه وقوامه 
الفتنة«(6). ولها األولوية ألن كل ما دوهنا متممات  وقاعدته وأساسه«(5) وهي »عالج  داء 
المجتمعي   ولها يف مشروعه  تربوي«(7).  فراغ  تتنزل على  تامة حين ال  فاعلية  وتثمر  تظهر 

مكانة الصدارة يف عملية التغير الفردي واآلفاقي بل هي  الواجهة األولى يف الجهاد(8). 

التي  القلبية  العمليات  مجموع  على  ينبني  المجدد  اإلمام  عند  للرتبية  العام  المعنى  إن 
تلكم  فتحدث  العالمين  وإلى  ذاته  إلى  نظرته  فتغير  المربي  بفعل  اإلنسان  ذات  يف  تحدث 
النقلة تغييرا يف الواقع يتغير به وجه العالم من حوله. وذلك من خالل االشتغال على القلب 
عملية  عنده  الرتبية  تكون  وعليه  زاحفة.  حركة  الجسد  وعلى  حكمة  العقل  وعلى  إيمانا 
تغييرية لإلنسان قلبا وعقال وإرادة  اعتمادا على  ثالث عمليات كربى: سلوك رباين نوراين 
العشر؛  الخصال  اكتساب  الذكر؛ وهتذيب وجداين أخالقي من خالل  اإلكثار من  مصدره 

ومشاركة يف العمل الجهادي الجماعي.(9)

شاملة  أصيلة،  نبوية  تربية  فهي  أساسية  بخصائص  اإلمام  إليها  يدعو  التي  الرتبية  تتميز 

(1)  المعجم الرتبوي، المركز الوطني للوثائق الرتبوية، الجزائر، 2009 ص 49-48.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، البيضاء، مطبعة النجاح، ط1، 1973، ص 599.

(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، الشركة العربية، ط3، 1994م ص293.
(4)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط،1، 2005،ص43.

(5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 597.
(6)  نفسه، ص: 482.

(7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1994 ص 10.
(8)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 383.

(9)  نفسه، ص: 44-41-40.
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متكاملة، جهادية متدرجة، متوازنة وسطية، مستقبلية، علمية عملية، تغييرية جمالية.(1)

2-2 التعليم:

يجرنا الحديث عن التعليم يف هذا البحث إلى معنى العلم الذي يقصده اإلمام المجدد 
وهو المعنى الذي فصل فيه ويف رسالة العالم، ووظيفته يف كتاب قيم هو الرسالة العلمية.(2)

حفظ  وال  النقول،  تكديس  وال  الرواية،  بكثرة  المجدد   اإلمام  عند  الحق  العلم  ليس 
المتون، إنما العلم الحق خشية اهلل عز وجل. من هنا تمييزه بين  صفة العلم بصيغة المفرد  
وهو العلم  باهلل، وهو العلم الجدير بحمل  هذه الصفة، وبين صيغة علوم بالجمع، ويطلق 

على ما أنتجته العقول البشرية والحكمة اإلنسانية.

وحكمة  القلب  نور  بين  للتكامل  يؤسس  جامع  علم  إلى  النبوي  المنهاج  نظرية  تدعو 
العقل وحركة اإلرادة، ويتجاوز التجزيء والتشظي وكافة مخلفات التفرقة القرونية الناجمة 
عن تفرق السلطان والقرآن. وذلك من خالل اجتهاد جماعي يتجاوز التفكير بذهنية التقليد 

القاعد، أو بذهنية المغلوب المنهزم.

الدين  تجديد  علم  خطبة،  علم  ال  خطوة  علم  للعمل،  منشئ  علم  الفهم  هبذا  والعلم 
بتجديد اإليمان يف القلوب وتنوير الفهم يف العقول وبعث اإلرادة يف السلوك. وعلم  بما هي 
كيفيات التغيير الكتشاف الوصفة الربانية النبوية التي استطاع هبا الرسول الكريم تغيير أمة 

جاهلية لتصبح خير أمة أخرجت للناس.

إن هذا المعنى الذي يعطيه اإلمام المجدد للعلم هو ما يشكل جوهر ما يسميه بالمضمون 
القرآين للتعليم ذلكم العلم الذي يدل على اهلل ويحث على الجهاد النفسي واآلفاقي.

تعليم ذو مضمون قرآين نبوي يبتعد عن الجدال الفلسفي لصالح ما هو فطري إيماين، 
دعوة  علم  وجهاد،  اجتهاد  علم  خطاب،  وفصل  حكمة  علم  ودعوة،  وهداية  توحيد  علم 
ودولة، علم كونيات وشرعيات، علم عقل ساجد للبارئ المصور الخالق غير غافل عن 

الواقع منفتح على الكون ناهض للمستقبل.

لقد كانت غايتنا من  هذا المبحث  بيان مسألة أساسية  هي االرتباط الوثيق بين الرتبية 

(1)   الزاوي، محمد، األساس الرتبوي عند جماعة العدل واإلحسان، مطبعة دعاية، ط1،2013.
(2)   ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، وجدة، مطبوعات الهالل، ط1، 2001.
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والتعليم عند اإلمام المجدد، فجماع معنى الرتبية والتعليم  عنده يف  ترابطهما وتكاملهما، 
ذلك أن مناط بناء الشخصية الفاعلة يف المجتمع قائم على مدى قدرة المربي على التنشئة 
معه  يتعين  مما  العلم،  لمعنى  النبوي  القرآين  المضمون  خالل  من  المتعلم  لهذا  اإليمانية 
التي  تجلي أن ال تربية بدون تعليم وال تعليم بدون تربية،  التأكيد على العالقة الجوهرية 
وأن األولوية للرتبية بما هي تغيير لما بالنفس ثم للتعليم بما هو معارف وخربات وتقنيات.

إن أساس الرتبية وشروطها  عند اإلمام المجدد صحبة ولي مرشد دال على اهلل عز وجل 
مجاهد يشع بنورانيته اإليمانية على المومنين، وجماعة حاملة حاضنة فيها تواص بالصرب 
والمحبة والمرحمة، ثم الذكر باإلكثار من الكلمة الطيبة لينشأ الجو اإليماين فيفيض العطاء 
القابلية  وهو  الصدق  ثم  التنفيذ،  بنية  القلوب  تحرك  التي  اإليمانية  الطاقة  وتكون  اإللهي 
للجندية باالستعداد الجيد للتحلي بشعب اإليمان واالندماج يف الجماعة لتحمل مهمات 
بناء األمة (1). وعلى هذا الفهم تكون تربية األجيال يف المدارس يف حاجة إلى مرب تتوافر فيه 
صفات اإلشعاع النوراين بربكة علم القرآن والسنة لتتشرب الطفولة الناشئة المعاين اإليمانية 
من قلبه وعقله وسلوكه وسط المدرسة البيئة الحاضنة الحانية بالمضمون اإليماين العلمي 

العملي المحقق للرتقي السلوكي الفردي المشارك يف مهام البناء الحضاري.

الشخصية،  وبناء  الرتبية  أدوات  أداة  من  القرآين  الرسالي  بمضمونه   التعليم  يكون  هنا 
ولعل الفصل بينهما على مستوى الممارسة  الواقعية هو سبب ما تحياه أجيال مختلفة من 
تحولت  وقد  خاصة  الفاضلة  واألخالق   اإليجابية  القيم  معاين  عن  منقطعين  المتعلمين 
مؤسساتنا التعليمية إلى فضاءات فاقدة للقيم أصبحت معها  مشاتل منتجة للخوف ومراتع 

للعديد من المصائب األخالقية  والظواهر اإلجرامية.

3 - الجانب التعليمي في شخصية اإلمام املجدد)2(:

كان لنشأة اإلمام المجدد بالبادية موطن الفطرة إذاك أثر بالغ بعد سابق علم اهلل عز وجل 
يف بناء االستعدادات الذاتية  لديه للتلقي العلمي والنهل من مناهله الصافية الرقراقة، فقد 
السوسي ومع  المختار  العالمة محمد  الكريم يف  مدرسة كان يشرف عليها   القرآن  حفظ 

(1)   ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص 61-60-52.
(2) ينظر: معالم يف سيرة اإلمام المجدد عبد السالم ياسين: www.yassine.net. وياسين، عبد السالم، اإلسالم 

أو الطوفان، ط 2000، ص 35، موسوعة سراج.
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القرآن رضع لبان العربية الفصيحة ونبغ يف قرض الشعر فيها، وجمع إلى علم القرآن  علوم  
الحديث والفقه واألصول وعلوم اآللة بمختلف أنواعها نحوا وبالغة، ثم انفتح على الثقافة 
العالمية من باهبا الواسع مقبال بشغف على تعلم اللغات األجنبية فأتقن منها كتابة وشفاهة 
ما شاء اهلل له أن يتقن، وكان حافزه يف ذلك ما رآه من تخلف المناهج التدريسية يف المعاهد 
الدينية ومن رغبته الجامحة يف التعرف على عوالم الثقافة المختلفة وهو ما مكنه من االطالع 
على فلسفات القوم وأفكار المنظرين وثقافات الغرب بلغة أهلها من غير واسطة سمحت 
له أن يضبط سياقاهتا التاريخية ومرجعياهتا الفكرية، وهو ما سيكون له أثر كبير يف مناقشته 

المغربين من أهل جلدتنا.

ولقد انطبع تأثرا وتأثيرا هذا المسار العلمي التنظيري  بولوج األستاذ عبد السالم ياسين 
مجال االشتغال الرتبوي معلما ومكونا  وموجها ومفتشا مشرفا ومديرا تربويا يف مختلف 
أسالك وإدارات التعليم، وكانت المهام الرتبوية المتعددة التي شغلها فرصة لالستزادة من 
علوم الرتبية والتخطيط والتدبير سيكون لها طابعها الخاص يف بناء شخصية  المعلم المتقن، 
والمدير المحنك، والخبير الرتبوي المتمكن، وهو ما سيجعله خبيرا بواقع اإلدارة المغربية 
التخطيطية خربة  التدبيرية  اإلدارية  العملية  الخربة  التعليمية، ومع هذه  السياسات  ودهاليز 

بالمادة الرتبوية البيداغوجية ممارسة وتأليفا يف مختلف مواد الربامج التعليمية .

إن وقوفنا عند الجانب التعليمي يف شخصية اإلمام المجدد يقوي نسقية البحث ويربز 
أن تناولنا لقضية الرتبية والتعليم يف مشروعه التغييري له حجيته  القوية، وأن بسطنا لها ليس 
والتعليم ومناقشته  الرتبية  لقضايا  مقاربته  المزيد، وعليه تكون  التقول  أو  باب االدعاء  من 
للوضع التعليمي وتنظيره واقرتاحاته يف هذا المجال من باب المكابدة المضنية يف الكد يف  

طلب العلم  ومن باب الخربة والمعايشة ال الرتف الفكري الزائد.

4- مفهوم التغيير والتدبير: 

1-4 التغيير:

»التبديل« و»التحويل« و»االنتقال من  اللغوي دالالت  المعنى  التغيير يف  تحمل مفردة 
حال إلى حال«. وإحداث شيء لم يكن من قبل«(1). ويف القرآن نقرأ »إن اهلل ال يغير ما بقوم 

(1)  ابن منظور، لسان العرب، ص 154- 155.و الفيروزآبادي، القاموس المحيط، القاهرة، دار الحديث، 
2008، ص 1212.
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حتى يغيروا ما بأنفسهم«(1)، وقد فسر اآلية  الرازي بقوله : »أن التغيير من الناس والتيسير من 
اهلل«(2)، ووردت المفردة يف الحديث النبوي  يف مثل قوله تعالى: » َمْن رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان«(3). وفيه وجوب 
النهي عن المنكر على وجه الفرض والوجوب كل بحسب استطاعته وقدرته ومسؤوليته(4).

 ال يحمل التغيير عند اإلمام المجدد أيا من دالالت اإلصالح والرتقيع، إنما يحمل معنى 
جذريا عميقا جعله يشتغل على اإلنسان ويقوم على إعادة بناء الشخصية المسلمة ليخدم 
غاية عظمى هي غاية تعبيد الخلق لخالقهم  »ذلك التغيير ال يدور حول نفسه، وال ينتهي 
عند مقدماته، بل يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية تحرير اإلنسان من كل عبودية، ليدخل 

يف العبودية هلل عز وجل«(5).

فإنما  واالقتصاد  السياسية  يف  تغيير  »وكل  تبعا  يكون  هذا  بعد  مجال  أي  يف  تغيير  وكل 
هو تَبٌع لهذا التغيير الكلي الجوهري لإلنسان، ونفسيته وعقيدته وأخالقه وإرادته، وحركته 
كلها على األرض لتكون حركًة لها غاية ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته 

يف التاريخ«(6).

أيضا  ولكن  الجذري  وجوهره  عمقه  يف  التغيير  لهذا  إال  المجدد  اإلمام  عند  معنى  ال 
والثقافة  واألسرة  المدرسة  تشمل  أن  وجب  التي  المتعددة  ومجاالته  الشمولية  أبعاده  يف 

والمجتمع كله على أساس من التعبئة العامة والمشاركة الجماعية، يقول يف هذا الصدد:

 »المستقبل لتغيير عميق شامل، تغيير من داخل اإلنسان، من تربية اإلنسان، من تعليم 
اإلنسان. التغيير أجيال، التغيير أمهات صالحات، التغيير مدرسة صالحة، التغيير َمنَعٌة ضد 
االمتداد السرطاين للثقافة الدوابية، التغيير إعادة بناء األمة على أصولها، التغيير تعبئة أمة، 

قومة أمة«(7).

(1)   الرعد:11.
(2)  الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسير الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، السعودية، مكتبة نزار، ط3، 

1419هـ، 7/ 2233.
(3)   أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، رقم 49 . 

(4)  القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، ط3، دار الوفاء، مصر، 2/630و 684.
(5)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان،ط1، 2009، ص  86.

(6)   نفسه، ص: 88.
(7)   ياسين، عبد السالم، العدل، ص 691.
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يركز اإلمام المجدد على أن المغير اهلل، هو الفاعل سبحانه وتعالى دون أن يلغي وظيفة 
اإلنسان وأدواره متى اهتدى باألسباب وتوكل على رب اإلنسان. إذ يؤمن  اإلمام بفاعلية 
اإلنسان وبتعاليه الذايت على وقائع المجتمع وظرفياته وتغيراته ويؤمن بقدرة اإلنسان اعتمادا 
على بواعث داخلية ومحفزات نفسية على التأثير  على من حوله، فالتغيير الحقيقي إنما يبدأ 
أول ما يبدأ باإلنسان حامل المشروع. وبتوزين العامل الذايت هذا تتقوى قدرة  اإلنسان يف 

سلوك التغيير خاصة إن ظفر اإلنسان بصحبة صالحة تعينه على توبة انقالبية(1).

الرتبية، ويستمد   المجدد قائم على  التغيير عند اإلمام  المتحصلة أن مفهوم  والخالصة 
التأصيلية من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن قراءة  مرجعيته 
واعية لحركة الواقع وسيرورة الفعل اإلنساين فيه، على نحو مكن من تجديد الفهم يف  معنى 
التغيير بالدعوة إلى اكتشاف منهاج التغيير  باعتباره الوصفة  النبوية العملية اإلجرائية الواقعة 
الكريم صلى اهلل عليه  الرسول  المولى عز وجل  زمانا ومكانا، والتي هبا وعلى أسها وفق 
وسلم  أن ينقل القبائل المشتتة من  الجاهلية الجهالء إلى معنى  األمة التي  وسعت الدنيا 
بعدلها وأخالقها، وما كان ذلك ليتم إال من خالل االشتغال على اإلنسان موضوعا للتغيير 
عرب الفاعلية القلبية الشاملة التي تثمر بفعل آليات الرتبية  اإليمانية  زرع الرحمة يف القلب، 

والحكمة يف العقل، والتوفيق يف الحركة.

2-4 التدبير :

األمور  عواقب  يف  والنظر  التأمل   على  المعنى  دائرة  اللغوي  المعنى  يف  التدبير  مفردة   
يحيل  االقتصاد  حقل  من  مستقى  مفهوم   عليها.(2)وهو  اإلقدام  قبل  المآالت  يف  والتفكير 
يف دالالته االصطالحية على  مجموع العمليات والقواعد التي تمكن من تنفيذ المشاريع 
االقتصادية وتوجيهها الوجهة المربحة تخطيطا وإدارة وتنفيذا ومتابعة وتقويما. وقد يطلق 

على »مرحلة التطبيق الفعلي للخطط والربامج«.(3) 

بالنسبة إلينا نقصد بالتدبير يف هذا البحث مختلف العمليات المرتبطة بالجوانب التسييرية 
لقطاع الرتبية والتعليم تخطيطا وتنفيذا، تنظيما إداريا، وتوجيها ومراقبة. أي مختلف عمليات 

(1)   ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص99 .
الحديث،  دار  القاهرة،  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  حماد،  بن  اسماعيل  نصر  أبو  الجواهري،   (2)

2009ص359.والفيروزبادي، القاموس المحيط، ص 522.
(3)  محمد، أمزيان، تدبير جودة التعليم، البيضاء، مطبعة أفريقيا الشرق، ط1، 2005 ص 103.
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اإلدارة الرتبوية والمالية واإلدارية لقطاع الرتبية والتعليم خالل عقود طويلة من هذا التاريخ 
التي ترتجم عنه ما يسمى بالسياسية التعليمية تنظيرا وتنفيذا(1) .

من  -إال  واإلسالمي  العربي  عالمنا  يف  التعليمية  منظوماتنا  تدبير  واقع  يف  الناظر  إن 
استثناءات مشرقة-  يلحظ أنه لم  نمتلك تدبيرا جيدا وتنظيما محكما لتوجيه العمل الرتبوي 
المتفطنة. ولقد  العاقلة  األمم  التي ترجوها  النتائج  ليقدم  الصحيحة  السكة  إلى  والتعليمي 
خرب اإلمام المجدد عبد السالم ياسين تاريخا طويال من دهاليز هذه الوضعية التدبيرية لحقل 
الرتبية والتعليم فإن تناولها بالنقد والتمحيص فمن باب المعاينة اللصيقة  والمكابدة الطويلة 
لعقود طويلة من أشكال التنظيم واإلدارة التي لم تثمر سوى الفشل الذريع، يقول يف ذلك: 
»أتحدث عن هذا الجهاز -يقصد الجهاز التعليمي– وحق لي أن أتحدث فقد كنت جزءا من 
أجزائه وعاصرته وخربته عن كتب وبلوت عجائبه فإذا نطقت فما أنطق عن تطلع ثقايف وال 

عن رواية بلغتني لكن عن تجربة مباشرة«(2).

إن الذي  تبدى لنا من هذا المبحث أن المفاهيم التي تناولناها بينها تضام منهجي وداللي، 
ذلك أنه ال يمكن بالنسبة إلينا أن نتحدث عن قضية التعليم يف فكر اإلمام المجدد بمعزل عن 
المشروع المجتمعي الذي يقرتحه على اإلنسان وعلى العالم، كما ال يمكن الحديث عن 
هذا المشروع من دون إرادة تغييرية جذرية تقطع دابر الظلم المتوحش األبعاد برفق وتدرج، 
كما ال حديث عن هذه العناصر من دون التطرق لمفهوم مركزي هو الرتبية،  وال يمكن عزل 

هذا  كله  أصال عن عنصري  »المربي« و»المعلم« يف شخصية اإلمام المجدد.

 كما تحصل لدينا من خالل هذا المبحث أن للرتبية والتعليم عند اإلمام المجدد وضعا 
اعتباريا متقدما ضمن نسق تغييري شمولي عام أساسه مشروع مجتمعي متكامل، وكان تنبه 
نظرية المنهاج النبوي إلى هذه  المركزية يف أي مشروع تغييري  يروم إعادة بناء الشخصية 
اإلسالمية على قواعد الفطرة السليمة وبناء الجماعة المسلمة على أرضية العدل والكرامة، 
سببا رئيسا حذا باإلمام المجدد أن يقدم تشخيصا عميقا لواقع أزمات التدبير  يف  المنظومات 

الرتبية التعليمية المتخلفة عندنا على النحو الذي سنعرض له يف المبحث الثاين.

(1)   الوحدة المركزية لتكوين األطر، مصوغة التدبير الرتبوي واإلداري والمالي، الرباط، وزارة الرتبية الوطنية 
المغربية، 2012 ص22.

(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص722.
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املبحث الثاني: أزمات التدبير في مجال التربية والتعليم: 

يعتربهما  مركزيتين  قضيتين  عند  التدبير  ألزمات  تناوله  يف  المجدد  اإلمام  بنا  يقف 
مدخال أساسا يف نقد منظومات الرتبية والتعليم هما قضية االستبداد وقضية التغريب. وما 
هذين  حديثه عن  عند  ويؤثر  االختيارات.  وأزمات  الهوية  أزمات  من  تاريخيا  عنهما  تولد 
األمرين أن يوظف مفهومين مهمين: مفهوم نحلة الغالب الدال على ولع المغلوب األبدي 
باالقتداء بالغالب يف سائر أحواله وعوائده، ثم مفهوم دين االنقياد الذي يقصد به ما تتوارثه 
ليقصد  للحاكم،  الخضوع  عادة  من  والجربي  العاض  الملك  نير  تحت  الرازخة  األجيال 
الممتزجين : مرض موروث عن انحطاط قرون، ومرض طارئ هو  المرضين  هبما هذين 
من مصائب االستعمار، وما ينجم عن ذلك من إصابات نفسية وذهنية أصابت جسم األمة 

وعقلها وحركتها(1).

1. التعليم وقبضة االستبداد: 

يف  والسلطان  السلطة  ميدان  أي  والسلطان يف  بالسلطة  »االنفراد  بأنه:  االستبداد  يعرف 
األسرة أو الديوان أو يف الدولة والحكومة أو يف المال والثروة أو  يف مجال اتخاذ القرار أو 
يف تنفيذ القرار«(2)،  وللكواكبي فيما نحن بصدده أقوال قيمة، يؤكد فيها أن بين : »االستبداد 
والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا«، وأهنما »ضدان متغالبان«.(3) ولقد اعتادت المنظومات 
الرتبوية يف بلداننا المتخلفة الحديث عن إعداد المواطن الصالح الذي ال يكاد يعني سوى 
تدجين المواطن لصالح الوالء للحاكم، من خالل عمليات التطويع التي تخفي هذا القمع 

المقنع الذي يمارس وظائف  إقناع المواطن بالصالح عرب الوالء للدولة ولحاكم الدولة.

يدعو اإلمام المجدد إلى معرفة ذلكم االنحراف  التاريخي الخطير الذي وقع يف سكة 
الحكم  بتحول الخالفة الراشدة إلى ملك وضياع مقومات الشورى والعدل مع استبداد بني 
أمية، ويدعو إلى تبني رؤية ثاقبة يف  معالجة هذا األمر لفهم ما شكله ذلك من  صدمة قاسية 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1996 ج1 ص 24-23-22.
(2)  الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تحقيق محمد عمارة، القاهرة، دار الشروق، 

ط2، 2009 ص 9.
(3)    نفسه، ص: 49.46.
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سيكون لها آثار وخيمة على وعينا التاريخي وعلى تمزيق شخصياتنا وتمزيق األفق العلمي 
المجموع، وعلى أجيال المسلمين بما أحدثته من شرخ يف  وحدهتم النفسية والمجتمعية 

والعقلية والعلمية(1).

الكربى يف سد باب االجتهاد وحصره يف  آثاره  القرآن  السلطان وافرتاقه عن  كان لظلم 
إبط  بانتهائهم تحت  العلماء  آثاره الخطيرة يف  تحول وظيفة  له  الفروعي، كما كانت  الفقه 
الحكام، فضاعت معالم االجتهاد وترسم التقليد يف العقل وترسخ الشلل يف اإلرادة ونجم 
هذه  نشأة  ذاته  التعليم  ويف  الحياة  مناحي  مختلف  يف  للسلطان  القروين  التحكم  هذا  عن 
األمراض الموبقة المتفشية يف األجهزة اإلدارية التعليمية من بيروقراطية ورشوة ومحسوبية 
وزبونية والتي نجمت باألساس عن القرار الرتبوي المحتكر من القرار السياسي وهو ما ولد 
تعليما خادما ألغراض الحاكم ال ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية. وهو ما يعني أن 
معالجة قضية التعليم والرتبية تتطلب  عملية اجتهاد علمي مجدد لألفق العلمي لألمة يفك 
ارتباطه بذهنية التقليد  والتفكير يف دائرة ما يرسمه السلطان فقط من أجل إعادة تحرير العقل 
المجال  بناء  يعيد  عميق  علمي  تجديد  آفاق  إلى  والخرافة  والتفريع  التجزيء  من  المسلم 
العلمي كله نظريا وعمليا وتعليميا.(2) كما تتطلب وعلى نحو مستعجل القطع مع االستبداد 
واالنفراد بالسلطة من طرف عقلية حاكمة محتقرة للطاقات، عابثة بالثروات قطيعة جذرية 
فذاك هو  المتفشية.(3)  الجزئية  أعراضه  الفرص يف مالحقة  تبديد  تتناوله من أسسه عوض 
الواسعة  الفرد وفتح اآلفاق  التي هبا يمكن تحرير  الحرية  للتأسيس لشرط  السبيل األوحد 

أمامه للتعلم ولإلبداع وللجهاد.(4)

2. التعليم وطاحونة التغريب:

قبل  لها من  المخطط  العملية  باعتبارها هذه  التغريب  هنا، عن طاحونة  اإلمام  يتحدث 
فطرة  استهداف  خالل  من  كياهنا  وأسس  األمة  جوهر  دائما  جسد  ما  لتخريب  المستعمر 

(1)   ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية ،المحمدية، مطبعة فضالة، ط1، 1989، ص 27 و28،  
وانظر فصل الطاعة والمعارضة من كتاب العدل للمؤلف نفسه  ص  101 وما بعدها .

(2)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، المحمدية، مطبعة فضالة، ط1، 1989 ص 42.27.15.10.
(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 359و 360.

(4)   ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 540.
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الناشئة بتجرديها من عقيدهتا وتجفيف التعليم من اإلسالم وما يمت إلى اإلسالم.(1)

لقد نفذ االستعمار إلى المدرسة وإلى األجيال مدسوسا يف كل مناحي الحياة على نحو 
الحركة يف  بلدت  آفات عميقة  بـ »غزو شامل« خلف  إلى تخدير لألمة وتنويمها كليا  أدى 
فأوردته  العقل  الفكر يف  النفسية، وبلدت  بالهزيمة  فأصيبنا  بغلبة اآلخر  اقنعت  لما  اإلرادة 
القلوب  يف  اإليمان  بلدت  ثم  والوحي،  الغيب  عن  المنقطعة  األرضية  المادية  التحليالت 
فجعلته أمرا شخصيا أو عنصرا تراثيا متحفيا للذكرى والتباهي.(2) وامتد فعل سيطرة هذا 
هؤالء  صناعة  إلى  أدت  والثقافة،  والعقل  األرض  شملت  مستويات   ليغزو  االستعمار 
»النواب الوكالء  للمستعمر« ا لمنبهرين نفسيا بغلبة »الحضارة الميكانيكية«، الداعين إلى 

االنقطاع االبستمولوجي عن الدين والقرآن واإليمان.(3)

لقد فعلت طاحون العملية التغريبية بعقلية ونفسية وسلوكيات اإلنسان العربي المسلم 
ما لم يفعله االحتالل األرضي حيث فقد إسالمه وعقيدته فتولد عن  ذلك هذا الجيل الفاقد 
الباحثين  من  واحد  غير  بينه  ما  وهو  الالأدرية.  المنهجية  الشكية  للفلسفة  المتبنى  لهويته 
الغربيين أنفسهم  فقد كشف مارتن كارنوي يف كتابه : الرتبية أداة لالستعمار الثقايف »أن النظم 
الرتبوية الغربية المستوردة إلى العوالم الثالثية كانت جزءا من السيطرة االستعمارية السياسية 
واالقتصادية وأن الغاية من ذلك كانت بناء طبقة تخدم األهداف االستعمارية من دون فتح 
االغرتاب  مفهوم  نشأة  عن  الباحث  هذا  وأبان  والتطور،  للتقدم  الدول  هذه  أمام  االبواب 
الثقايف الذي يستعير قيم اآلخر ويعلي من شأهنا وما جره ذلك من ازدواجية يف الشخصية لغة 

وثقافة وتشويها للقيم المحلية وتأسيسا لنخب الوكالء عن المستعمر الحقيقي«(4).

لقد كان من أرصدة هذا الزواج بين الحكم المستبد والتغريب مجموع تلك التحوالت 
التي شتت الجسم العقلي وبنت االنفصام وكرست التفرقة وأورثت الهزيمة المعنوية، وهي 
معنى  وضياع  بالغالب  انبهارها  أمام  المتعلمين  شخصية  تمزيق  يف  إيغاال  ستزداد  مصائب 
أنشأ  إنما  ذلك  وكل  المتعلمة.  للذات  األصيلة  الشخصية  الحرية  ومعنى  اإليمانية  الرتبية 
تعليما »فاقدًا للذاكرة« لما تم تمرير »ثقافة اإلنكار« لكل ما هو عربي إسالمي تاريخي عرب 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل ص 359و 362.
(2)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي،ط1،  2005، ص 21و 24.

(3)   ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 28، ومقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 16-15.
(4)  الكيالين، ماجد عرسان، أهداف الرتبية، المدينة المنورة، دار الرتاث، ط2،1988، ص 24 و36 و37. 
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مقررات دراسية تنكر أن يكون لإلسالم أي دور فاعل يف الحركية التاريخية.(1)

  إن الواجب المستعجل عند اإلمام  المجدد هو تحرير قالع الرتبية ومدارس التعليم مما 
الرتبية والتعليم، كما هو رهان كبير تحرير  ينتظر  يسميه بجراثيم اإللحاد، وهو رهان كبير 
لمواجهة  آخر  رهان  والعقالنية  والتنمية  التقدم  مفاهيم  نقد  أن  كما  المغربة،  العقول  هذه 
الغزو الثقايف المسيطر،  كل ذلك بإزاء المنهاج النبوي  لتحقيق االنقطاع الكلي عن موارد 
الجاهلية التي ما أورثت إال الهجانة الفكرية والتبعية الحسية والمعنوية والتفسخ األخالقي، 
والوضوح  الصريح  العلمي  بالحوار  المتسلحة  الذاتية  بمجهوداتنا  ذلك  يتم  أن  والواجب 

العميق(2).

تولد عن الداءين العضالين االستبداد والتغريب أزمتان تشخصان مكمن الداء الوبيل يف 
جسم المنظومة الرتبوية التعليمية: هما أزمة هوية وأزمة اختيارات.

3. أزمة هوية:

يقول اإلمام عبد السالم ياسين:

تحصيله  على  تشهد  الذي  التعليم  بين  صلة  كل  انفصلت  ومدارسنا  جامعاتنا  »ففي 
االمتحانات شهادة مزورة بتزوير الضمائر وبين الرتبية والقيمة الخلقية، بل أصبح تعليمنا 

يمتاز باالنحاللية«(3).

إن االنفصام بين الجانب التعليمي والجوانب األخالقية، وتغييب المنظومة اإلسالمية 
فكره  مستلبا يف  أمته،  منفصال عن  ذاته،  منشقا عن  مثقفا  لنا  أنتجا  العميق،  الرتبوي  بغناها 
وسلوكه، كما أخرج لنا رجل تعليم ممزق األوصال النفسية والمعرفية، ما عاد يعي وظيفته 

الحقيقية ورسالته األساسية. 

تشكل هذه األزمة يف الهوية التي أفرغت التعليم من الرتبية اإليمانية  وما تولد عن ذلك 
من أجيال انقطعت فطرهتا اإليمانية بما أشربته يف المدارس من أخالط اإللحاد والالئكية  

معنا،  اركب  ياسين،  ندية،  2008.و  ط1،  بيب،  ميكرو  التعليم،  تحرير  ياسين،  محمد  العشاب،  ينظر    (1)
ترجمة مجموعة من األساتذة، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط1، 2005 ص 213.

(2)   ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 24 واإلسالم والقومية العلمانية ص:127إلى130.
(3)   ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 709.
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جوهر االنتقادات األساسية  التي يوجهها اإلمام للمدرسة التغريبية االستعمارية المادية من 
خالل :

- انتقاد النموذج التغريبي الذي خرب الشخصية اإلسالمية وحطم فطرهتا وزرعها شكا 
وإلحادا، وأسس لوعي متجذر لدى النخبة السائقة أال تغيير إال ضمن النسق  التغريبي حيث 

ليس باإلمكان تصور مدارس أو تربية أو تعليم إال على النموذج الغالب المتقدم؛

الصالح« علميا  التي تركز على إعداد »المواطن  المادية  الثقافة  الرتبية يف  انتقاد غاية   -
وأدبيا وبدنيا وفنيا يف إغفال تام لآلخرة ولمعنى اإلنسان، والغاية من وجوده؛

- انتقاد إبعاد القرآن عن المدارس والمعاهد والجامعات لصالح المضامين المستوردة 
المرتجمة؛

- انتقاد إقصاء علماء الشريعة والربانيين العارفين على مر عصور دول العض والجرب من 
واجهة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ من الواجب أن يتصدر مراتب القيادة والتعليم 

والرتبية حاملو العلم الشريف والسنة وجهابذة الفقه واالجتهاد الربانيون العارفون باهلل(1).

4. أزمة اختيارات:

ترصدها النظرية الرتبوية عند اإلمام المجدد يف:(2) 

- التبعية على مستوى المنظومات التعليمية لدوائر االستكبار العالمي، وجعل التعليم 
حقل تجارب يستجيب لإلرادات الدولية؛

- ضعف االعتماد على تقنيات البحث العلمي الحديث على مستوى صياغة األهداف 
والربامج والمناهج؛

- تكريس وضعية التفاوت الطبقي حيث ال يستفيد من التعليم إال المحظوظ من أهل 
اليسار المقربين؛

انعدام  إلى  يؤدي  مما  العملية  التدريبية  الطوابع  النظرية على حساب  الطوابع  - سيادة 
التوافق بين واقع التعليم  والحاجيات االجتماعية؛

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 152و15.
(2)  يراجع على الخصوص فصل تعليم يحررنا من ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين.
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- اعتماد مناهج ينعدم فيها التحليل والرتكيب والحوارية والنقد لصالح مناهج  ال ترتك 
فرصة لظهور شخصية المتعلم، وتحفيزه على المبادرة واإلبداع؛

- ضعف اإلنفاق على البحث العلمي وطغيان البحوث األساسية على حساب البحوث 
التنموية والتطبيقية؛

- ضعف نظام التقويم والتوجيه والتكوين وغياب التنسيق بينها.

للطاقات  وقتل  لألمية،  صناعة  الذكر،  اآلنفة  التجليات  ذي  االختيارات  هذه  عن  ينتج 
المتعلم شخصية مضطربة ال  فإذا  ذاته،  فلك االستهالك  تدور يف  استهالكية  لذوات  وبناء 

قدرة لها على اتخاذ المواقف وصناعة الحياة.

وبصفة عامة فإن مظاهر وتجليات أزمة التعليم بالمنظومة الرتبوية المغربية التي عايشها 
مركبة  بنيوية  أزمة  تجعلها   التعليمي  النظام  من   مختلفة  جوانب  تشمل  وخربها  اإلمام 
يف  المستشرية   أدوائها  من  تجليات  المجدد  اإلمام  عند  المجتمعي  التغيير  نظرية  رصدت 
أوصال المنظومات الرتبوية، واقرتحت مداخل لتغييرها وآفاقا لتحريرها على الشكل الذي 

نقدمه يف المبحث الثالث.
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املبحث الثالث: مداخل التغيير وآفاق التحرير

يورد اإلمام المجدد يف هذا الصدد أن تغيير النموذج االستعماري التعليمي الرتبوي ال 
التغيير الجذري العام إذ »إن كسر النموذج االستعماريِّ التعليميِّ  يمكن أن يتم إال ضمن 
، يدخُل يف نطاق التغيير الجذريِّ  ، وطرَده من أرضنا، وتعويَضه بالنموذج اإلسالميِّ الرتبويِّ
إصالُح  يمكن  »ال  ف  وعليه  الحكم«  ونظام  االجتماعية،  والعالقات  والفكر،  للعقيدة، 
المدرسة والجامعة والمعهد وَسَط خمول المحيط االجتماعي السياسي االقتصادي. فالكل 
مرتبط، وال يمكن للشخصية اإلسالمية أن تنَشَأ وال أن َتِصحَّ وتْقَوى يف قارورة ُمْغلقة، أو 
م، بعيدا عن تأثيرات ما يجري يف األرض، خاصًة ما يجري يف االقتصاد«(1). يف الهواء الُمَعقَّ

 وبناء علي هذا الفهم تطرح النظرية المنهاجية مداخل ومعالم  أساسية  بمضامين معينة 
نفصل بعضا من مقتضياهتا يف العناصر الموالية.

1 - مداخل ومعالم :

1-1 رسالة تعليم محررة:

الجسم  يف  كربى  تخريبية  عملية  النبوي  المنهاج  نظرية  تصور  يف   أحدثت  ثالث  أثايف 
التعليمي: هي االستبداد، والتغريب، واإلمالء األجنبي المسيطر، وعليه ينتج اإلمام المجدد 

مفهوما  مركزيا تحت مسمى تحرير التعليم. 

لقد كان تاريخ السياسية التعليمة بالمغرب مثال التي خرب اإلمام المجدد دهاليز إداراهتا   
محكوما  بأمرين: بالتسلط القائم  على رهن القرار الرتبوي بالقرار السياسي، ثم باإلمالءات 
القائمة على رهن القرار الرتبوي بمصالح االستكبار العالمي والمحلي، وهذا ما أدى إلى 
احتكار التعليم الجيد من طرف المأل الحاكم ونخبته المغربة، وإلى التمكين لبيداغوجيات 

القهر والتسلط وقيم الجاهلية والميوعة واالنحالل.

إن تعليما مقيدا مغلوال ال يمكن أن ينتج، وإذا تقرر لدينا أنه ال فكاك من االرتباط بين 
السياسة التعليمية والسياسات العمومية،  تيقنا أن أي حديث عن تغيير واقع التعليم وإصالح 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 180و181.
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تدبيره بعيدا عن تغيير المجتمع وإصالحه حديث غير ذي جدوى، مما يتعين معه  أهمية فك 
قبضة الحكام عن عنق األمة عموما وعن عنق التعليم خصوصا باسرتجاع أجهزة الدولة من 

يد المتسلطين المحتكرين.(1)

البلدان، من هنا كان تعليمنا غير أصيل وال  العقول مقدمة الحتالل  ولقد كان احتالل 
األمة  لهوية  طمسا  الخالصة  فكانت  ومناهج  فلسفة  كينونتنا  ولب  هويتنا  جوهر  عن  معرب 
يبدع. وعليه  أن  يمكن  له ال  ذيال  له  تابعا  باآلخر  تعليما مسكونا  وإن  لإلرادات.  واعتقاال 
الرأي والمدارس والجامعات من صنائع  منابر  »بتطهير  التغريب  تعليمنا من  يتعين تحرير 
العملية  الرباين لب  المضمون اإليماين  ليكون  الجاهلي ودعاة اإللحاد«(2) كل ذلك  الفكر 

التعليمية فيجسد جوهر إيماننا ولب إحساننا.

وإن تعليما معزوال عن األمة وحاجياهتا وواقعها مرهونا بما تريده دوائر المال العالمية 
وأشباه  المثقفين  وأنصاف  واألميين  العاطلين  من  األفواج  هذه  لنا  يخرج  أن  إال  يمكن  ال 
ومتطلباته  العالمي  باالستكبار  االرهتان  فك  واستعجاال  حاال  يقتضي  ما  وهو  المتعلمين 

ليكون قرار األمة بيدها ال بيد غيرها.

النبوي وهو  آفاته الكربى  شرط للتغيير يف  نظرية المنهاج  التعليم من  إن شرط تحرير 
منظومة  أي  ونجاعة  وتطوير  لبناء   الرتبوي  القرار  استقالل  جوهريا  يعني  الذي   التحرير 
قبضة  ومن  الداخلي،  السلطوي  التحكم  قبضة  من  التعليم  تحرير  إن  إذ  تعليمية   تربوية 
الدولية هو  التغريب الالئكي، ومن قبضة اإلمالءات االستكبارية للمؤسسات االقتصادية 
مدخل رئيس وبوابة أولى ألي إقالع هنضوي حضاري من أجل بناء مجتمع الكفاية والعدالة 

والحرية. 

2-1 تعميم التعليم:

إن عزة األمة وسؤددها يف نظر اإلمام المجدد عبد السالم ياسين لن يتحقق إال بالعلم 
والتعلم ومحو األميات : ف«ال أمل لعزة يف هذا العصر ألمة ال تقرأ وال تكتب وال تشارك 

شعوهبا عن معرفة بما يجري يف العالم وما تفرضه ضروريات الصراع يف العالم« (3) .

(1)   ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ط3، ص 356.
(2)   نفسه، ص 357.

(3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 136-135
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إن تعميم التعليم عنده »مقدمة الغتنام التقنيات التي هي قوام التصنيع: »و بوابة الدخول 
على عالم الصناعة وصناعة اقتصاد الكفاية والحضور يف عالم المنافسة، بل إن ذاك التعميم 
على  ويشجعوا  الطريق  لهم  »لتفتح  الموهوبين  واختيار  والنبهاء  النبغاء  الستصفاء  مدخل 
والمقاصد  اإلسالمية  األهداف  خدمة  على  وترويضها  وتوطينها  العصرية  العلوم  تأصيل 

الشرعية والمطالب اإليمانية«(1).

المتسلط  المرتف  المرتفة والمأل  الفئة  أداة لخدمة  التعليم  المجدد جعل  يرفض اإلمام 
وآلية من آليات التجهيل والتخدير من خالل تعليم صوري شكلي متواطئ مع إعالم فاسد 

فاقد للمعنى منشغل بالتسلية والتلهية عوض البناء الحقيقي للشخصية الفاعلة(2).

إن  التعليمي حيث  الجهاد  أولويات  أولى  لمن  األمية   والقضاء على  التعليم  تعميم  إن 
يبني ويصنع، وإنما  الذي  المجتمعي  الفعل  التاريخ خارج  يقذف هبا  الجاهلة  األمية  األمة 
العلم  بفضل  تقدم علمي وحضاري وتقني،  ما حقق من  الغرب رغم كفره وإلحاده  حقق 
والقراءة  والبحث العلمي، وهي آليات وسنن كونية متى أتقنها المرء وصل ذرى المدارج 

الحضارية السامقة. 

وحديث اإلمام عن األمية ال يقصد به األمية األبجدية فاألمية عنده أميات تبدأ من األمية 
الدينية التي وجب محوها بتلقي المعروف من الدين بالضرورة تسايرها وتستند إليها وعليها 

محو األمية األبجدية لتتلوها محو أميات الوعي السياسي واكتساب التعليم التقني.(3)

ينتقد اإلمام المجدد النظرية الجربية للحكام يف مسألة محو االمية بالنظر إلى تركيزهم 
يف  محوها على األهداف االقتصادية المحضة التي تروم إنشاء  مواطن مكتسب لألوليات 
وإذا  الدولة،  اقتصاد  دواليب  المتحكمين يف   اإلنتاجية لصالح  الرفع من  بغرض  التعليمية 
كان يرى أن هذا النوع من محو االمية ال يجب أن يغيب عن أذاهننا فوجب أن يضاف إليه 
الجزئي  االقتصادي  المعنى  يتجاوز  الذي  األمية  لمحو  التنويري  المعنى  عليه  ويؤسس 

ليحمل المعنى التنويري والتجديدي للعلم.

من أجل هذا يركز اإلمام المجدد يف ميدان تعميم التعليم على:

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 136.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 228.   

(3)   ياسين، عبدالسالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 136.
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- التعليم األولي الخاص باألطفال فمن »فجر«  المدرسة األساسية  يبدأ ما يسميه اإلمام 
المجدد بعملية »زحف« البناء الحقيقي، حيث  الجمع بين المعارف األولية األساسية قراءة 
وحسابا وبين التدريب على العمل الجماعي ضمن فريق طلبا للتعاون والتنافس، وضمن 

تعبئة أسرية ومجتمعية عامة الستصفاء »العبقريات المتربعمة، ورعايتها علميا وعمليا(1).

- تعليم المومنات إذ ال يستثني اإلمام المجدد النساء  من عملية التعليم والتعلم وإصابة 
المومنات  على  للجهاد  مجاال  التعليم  يعترب  إنه  بل  الرافع،  النافع  العلم  من  الوافر  الحظ 

»المزاحمة فيه«، باعتبار ذلك من األولويات التي ال يسد ثغرها غيرهن.(2)

- التعليم المنتج الفاعل: ال يقصد اإلمام المجدد بعملية تعميم التعليم هذه الكثرة الكاثرة 
من الوالجين ميدان المدرسة المتخرجين منها كما هائال مهمال مفصوال عن مقتضى الحياة 
التعويل  إنما يجب  النجاح من منظور كمي عددي رقمي  العملية، وعليه وجب أال يقاس 

على النجاح الكيفي الخلقي اإليماين المشارك المسؤول(3).

3-1 استقاللية التعليم: 

يقصد اإلمام باستقالل التعليم عودته إلى كنف األمة من دون أن يعني هذا تخلي الدولة 
عن مهامها يف تربية الشعب. إنما المعنى أن تصبح قضية التعليم قضية الشعب كله واألمة 
كلها يسهم فيها كل من مجاله بعلمه وماله وتدبيره. هبذا يتم فك قبضة التعليم من احتكار 
الدولة ليدخل مجال الشأن العام إسهاما وإنفاقا ومراقبة وهو ما يفرض تعبئة جهود الجميع 

للمشاركة الواعية والفاعلة يف النهوض هبذا القطاع.

الناس  تعليم  والمحسنين يف  العلماء  لمشاركة  واسعا  دليال  المسلمين  تاريخ  كان  وقد   
أيضا لإلسهام يف تعميم  رجاء األجر والثواب من اهلل وبذلك يمكن أن يكون هذا مدخال 
التعليم ومحو األميات. عوض النظر إلى المدرسة نظرة حذرة باعتبارها فضاء  يمثل الدولة 
والسلطة ومجاال لتخريج النماذج نفسها  المتسلطة تاريخيا.  وحتى »إن استفهمنا التاريخ 
عن سر تقدم الغرب يف العلوم وجدنا من بين ما نجد من أسباب استقالل التعليم عن الدولة 

(1)   ياسين، عبدالسالم، تنوير المؤمنات، 2/ 255. 259.
(2)   نفسه،  2 / 68 و69. 

(3)   ياسين، عبدالسالم، المنهاج النبوي، ص 484.
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واحتضان مؤسسات خاصة للمعاهد التي صبغت النبوغ والتفوق«.(1) 

هنا يعرض اإلمام المجدد  لقضية التمويل، ذلك أن سيطرة الدولة بأجهزهتا على التعليم  
تجعله رهينا بغاياهتا، أسيرا ألهدافها، وإنه آن األوان لكي ينتقل التعليم إلى أحضان األمة 
ترعاه وتنفق عليه وتواسي أهله، أوال، ألن ذلك هو األصل، والقارئ للتاريخ ينكشف له 
كيف تعاملت األمة يف عصورها الزاهية مع التعليم، حيث كانت تحتضن الطلبة وتساعدهم 
وتبذل لهم ما يكفل لهم التفرغ للتعلم. وثانيا، ألن تجارب األمم الراقية تظهر أن التعليم 

الحر ساهم بشكل كبير يف بناء حضارهتا.

البد إذن أن يعود   التعليم إلى كنف األمة وال بد أن يكون للتطوع واألوقاف واإلحسان 
وبذل الوسع انطالقا من الوازع اإليماين دور يف تمويل التعليم . ويمكن هنا االستفادة من 
فكرة الشراكة وغيرها من أساليب التسيير والتدبير الجديدة من أجل تمويل التعليم وجعله 

مستقال عن إرادة وهوى  الحاكم ليكون يف حضن األمة.

4-1 التكوين والبحث العلمي: 

علوم الكون عند اإلمام المجدد »قوة«(2)، والرتبية العلومية جهاد كبير(3)، و»مفتاح التنمية 
االقتصادية« بل مفتاح التنمية على كافة األصعدة، يقول عبد السالم ياسين، رهين  بـتوطين 

العلوم والتدرب على العمل. وبـاكتساب الخربات وتشجيع اإلنتاج« (4). 

هي بالنسبة إليه شرط من شروط وجود األمة وشهودها الحضاري إذ إن  اكتساب هذه 
العلوم الكونية  والمعارف العلمية التطبيقية ترتفع إلى مستوى الضروري الالزم للوجود يف 
األرض حيث ال مسكن على وجه البسيطة يقتنى، وال مستقبل  يرجى، إال بجهاد اكتساب 
هذه العلوم وتوطينها وجعلها يف  خدمة أغراض التنمية العامة لألمة المسلمة بل إهنا تمثل 
الهوان  إال  الترتس  وراءها وهبا وما دون ذلك  التي ال فكاك من  القوة  سالحا من أسلحة 

والتسول على قارعة الحضارة العلومية الممتدة.(5)

(1)   ياسين، عبدالسالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 139.
(2)   ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 2 /66.

(3)   نفسه، 251/2.
(4) ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1995، ص 24.

(5)   ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات  66/2.
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 من هنا عد  اإلمام عملية امتالك العلوم والتقدم يف ذلك معركة حاسمة، و»إهنا معركة 
حاسمة، معركة انتزاع العلوم والخربة من مخالب قوم شحيحين هبا، غيورين عليها، ولن 
يمكننا بناء حضارة إسالمية ولو بلغ كم المواد الخام وعدد األيدي العاملة والمال الموفور 
ما بلغ بدون المواهب العلمية والمهارات العلمية والتدبير اإلداري والتنظيم المتخصص، 
وإنه إخفاق فظيع للقومة بدون صناعة، وإنه حلم تافه أن ترفع أبراجا معدنية مستوردة على 

ركام من بالدة األدمغة وبداوة الحس«.(1) 
إن تبين هذا وترسخ وجب يف  نظر اإلمام المجدد إعادة النظر يف توجيه الخلفية المعرفية 
والفلسفية للعلوم الكونية الدقيقة بمختلف أنواعها عرب صياغة تصور مستقبلي إنساين يجعل 
هذه العلوم يف خدمة  سالم اإلنسانية وكرامتها عوض أن تكون من أدوات التدمير الشامل 
يد  من  العلوم  لهذه  ضرورية  استنقاذ  عملية  يتطلب  ما  وهو  وللطبيعة.(2)  وللبيئة  لإلنسان 
لتبنى على قواعد أصلها اإلسالمي األول، ومعها عملية أخرى ال تقل أهمية  المحتكرين 

هي عملية اسرتداد أدمغة األمة المهاجرة.(3) 
يطرح اإلمام المجدد يف  عرضه لقضايا البحث العلومي الحديث فكرة توطين هذه العلوم 
لتجاوز االستيراد البليد إلى اإلبداع واالخرتاع وللتكييف مع حاجياتنا وخصوصياتنا، كل 

هذا على أسس منها:
العبث،  عوض  المسؤولية  الالمباالة،  مكان  الجدية  هي  أربع  مقتضيات  تأصيل   -
والنجاعة والجدوى العلمية، وسبيل ذلك االنفاق السخي على البحث العلمي واحتضان 

جماعة المسلمين لقضايا الكسب العلمي.(4) 
إذ »يف  الشغل   المراعية لسوق  التطبيقية  اآلليات  وبين  النظرية  المعارف  بين  الجمع   -
ويدخل  البحث،  موضوع  ويْكُبر  والتطبيقي،  النظري  يزدوج  العليا  والمدارس  الجامعة 

حساب الربح والخسارة، وتوصل النتائج بسوق الشغل اآلين«(5).
السياسات  أنواع  مختلف  تلتقي   بحيث   المسألة  مقاربة  يف   شمولي  منظور  اعتماد   -
العلمي  وبما تخططه  البحث  بأولويات  الميادين ملتحمة منسجمة   القطاعية يف  مختلف 

(1)   ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد اإلسالمي، 73.
(2)   ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 303.

(3)   ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات،  2/ 252 و 253.
(4)   ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 136.

(5)   ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 2/ 255.
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دوائر التنمية وما تتطلبه مقتضيات االستثمار.(1)
المقتضيات  ومعايير  اإلنتاجية،  الفاعلية  معايير  وانسجام  وتكامل  ترابط  استحضار   -
اإليمانية الروحية التي تجعل من كل حركة الفعل اإلنساين موجهة بالقصد اإليماين األخروي 

الذي يجعل الدنيا مزرعة لآلخرة(2).

ومجمل الكالم يف  هذا العنصر إن توطين العلوم وتطويرها واستثمارها رهان أساسي 
لتحقيق الكفاية والكرامة، من هنا البد من بحث علمي يقتبس العلوم ويوطنها ويطرد روح 
المنافسة  وإن  اإلنجازية.  العملية  ولألهداف  اإليمانية  للغايات  ويسخرها  منها،  الجاهلية 
أن  البد  واجهات  البناة،  الخرباء  وإعداد  الوسائل،  وتطوير  واالخرتاعات،  الصناعة  يف 
يتصدى لها حملة الرسالة بنية جديدة يفتح هبا الفتاح العليم ذكاء وعزما جديدين يف عوالم 

اإلبداع واالخرتاع.

5-1 التطوير والتحديث: 

المناهج، ولن يكون ذاك، إال  وذلك تجاوزا لالرتجال يف الربامج، والعتاقة والبطء يف 
منها واحرتازا من قوهتا  استفادة  الحديثة،  بوسائل االتصال  الرتبوي  التعليمي  نظامنا  بربط 
الجبارة يف صناعة العقول وتوجيه الرأي وتشكيل األدمغة، وكذا بالمزاوجة يف التعليم بين 
النظري العقلي المجرد وبين التجريبي التدريبي عرب فتح جامعاتنا ومدارسنا أبواهبا للصناعة 
نموذج  وما  االقتصادي،  التنموي  البناء  بعجلة  الدفع  يف  تسهم  التي  التطبيقية  واألبحاث 
اليابان عنا ببعيد، بل هو المثال الناطق الحي على قدرة اإلنسان وذكاء اإلنسان إذا توافرت 

له الظروف وضمنت له الحرية.

 يقتضي التطوير والتحديث ألنظمتنا الرتبوية التعليمية التوجه نحو التصنيع إذ إنه »مستقبل 
التطوير  يقتضي هذا  المديونية كيانه«.(3).كما  تأكل  يبقى مستهلكا مستوردا  أن  يريد  من ال 
المالءمة الواجبة للتعليم ألهداف التنمية وهي عند اإلمام تحد يمثل عائقا يشكل احتباسا 
االحتباسات  وبعد  المحتكر،  السياسي  القرار  صناعة  احتباس  بعد  القصوى  أهميته  »له 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 308 .
(2)   نفسه، ص 308، والمنهاج النبوي، ص 210.

(3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص182.
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الخلقية واإلدارية وعوائقها الخلقية من رشوة ومحسوبية وخيانة واختالس وظلم«(1).

6-1 التقويم والتوجيه 

إذا كان على قطاع الرتبية والتعليم أن يقوم بعملية استيعاب كربى لمختلف أفراد األمة 
فإن من آكد واجباته أيضا أن يوجه كل فرد من أفراد األمة نحو ما يالئم استعداداته الفطرية 
وقدراته الذاتية فيحصل االستخدام  المناسب األمثل لهذه القدرات اختيارا وتوجيها، من 
هنا يرى اإلمام المجدد أن من المهام النبيلة فتح الطريق أمام النوابغ ويسمي  عملية  اجتباء 
هؤالء عملية »صيد للرؤوس«، ويضرب لذلك أمثلة مما تفعله الدول المتقدمة التي تنفق 

بسخاء على األدمغة النابغة المهتمة بمجاالت التدريبات التقنية. (2)
ليس التعليم  المنتج  إذن من يخرج طوائف من أهل العطالة والبطالة وأصنافا من أهل 
للبشر  وحسابات  البشرية  للموارد  تجميع  عمليات  ليس   أنه  كما  القاعد  الفلسفي  التنظير 
والحجر. إنما التعليم  المنتج عمل جبار دائم الستصفاء ولتعبئة الكفاءات ولفرز الموهوبين 
وتوجيهها نحو التخصصات الذكية العليا. وال يرى اإلمام حجة لديماغوجية الخطاب الباطل 
المتسرت وراء مفردة المساواة إذ يرى أن اهلل زاد بعض عباده بسطة يف أجسامهم وعلمهم مما 
يعني اختالف وتباين االستعدادات الجسمانية والوجدانية والعقلية لدى المتعلمين فوجب 
النظرية  بالمعارف  يزودون  حيث  العليا  للتخصصات  منهم  الذكية   الطالئع  اختيار  عنده 

العلمية  الالزمة والخربات العملية الواجبة ليؤدوا مهام البناء والتواصل(3).
واالقتصادية  الصناعية  التنمية  ألهداف  المناسب  العلمي  الرتبوي  التوجيه  يتطلب  كما 
المؤهالت  ذوي  توجيه  عرب  الخلقي  العملي  العلمي  التدريب  إلى  المتعلمين  توجيه 
والقدرات الوسطى توجها فنيا تقنيا مهنيا وانظر عافاك إلى اهلل إلى عملية اقرتان العلم بالعمل 
النظرية المنهاجية إذ ال جدوى من تعليم ال  التغييري يف  وباألخالق يف المشروع الرتبوي 

يحقق تقانة وتصنيعا، وال ينشئ تنمية وصناعة، وال يبني شخصية أخالقية مسؤولة(4).

ينتج عن هذا الفهم لعملية التوجيه الرتبوي التعليمي إعادة ترتيب بنية النظام التعليمي 
الوسط  ويف  دائما(،  التطبيقي  )العملي  العلمي  للبحث  عبقريات  السلم  أعلى  »يف  لتكون 

(1)  نفسه، ص 183.
(2)   ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 136 و183و185.

(3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 2 / 256.
(4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء، ص: 181 - 182.
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كفاءات وسطى )عملية تطبيقية دائما(، ويف القاعدة جمهور ماهر منفذ«. وعلى هذا يحقق 
الشتات  يكون  بغيرها  التي  والتسلسل  والتماسك  الرتابط  خاصيات   التعليمي  النظام  هذا 

والشتيت اللذان ينفرط هبما عقد البناء التعليمي الموجه الوجهة المنشودة.(1)

7-1 الجهاز المنظم:
الهيكلية  البنية  آليات  وتشغيل  نصب  يف  علميين  نكون  أن  إلى  المجدد  اإلمام  يدعو 
المنظمة ألجهزة الرتبية والتعليم. وهو ما ال يتحقق بغير إنجاز مهمتين: األولى استعادة هذه 
األجهزة من يد المتسلطين المتحكمين، والثانية إعادة بناء هذا الهيكل التعليمي بناء جديدا 

على قواعد إسالمية(2).
يحذر اإلمام المجدد من أربع آفات عظمى تفرتس أجهزتنا الرتبوية التعلمية، »السيطرة 
اإلدارية« الممكنة للمركزية اإلدارية المحاصرة للمبادرة واإلبداع، والمكتبية  البيروقراطية 
من  الغائب  الوزارية  للمذكرات  المسطرة  القانونية  والمنظومة  الالمبالية،  المبطئة  البطيئة 
يكتبها عن ميادين الواقع الحقيقية، والمقاربة التقنية الحرفية الرقمية القطيعية التي تنظر إلى  
نظامنا  بنية  من  اآلفات  هذه  مخلفات  انسحاب  وبغير  المجهولة.  األرقام  نظرة  المتعلمين 

التعليمي ال يتم بناء وال يقوم أساس.(3)
 وإن لمن مقتضيات القومة الرتبوية التعليمية  عند اإلمام إعادة تنظيم الرتبية والتعليم، 
بأن تجسد فيها الهوية اإلسالمية تجسيدا تاما  تسري فيها روح الدعوة، وتبنى فيها الحوافز 
تنتج سوى  فتتهيأ أجواء جديدة غير أجواء مدارس ال  التعلم والرتبية،  الباعثة على  العالية 

التبعية والبطالة(4).
إن عملية النهوض المجتمعي العام لقضية التعليم يجعلها اإلمام المجدد جهادا يوازي 
جهاد النفس وجهاد المال، بما يعنيه ذلك من إعادة الحرمة للعلم وآلدابه وإعادة الوظيفة 
إسالمية  مدرسة  لبناء  األجواء  هتيئة  يفرض  ما  وهو  والجامعة،  للمدرسة  السامية  الرتبوية 
صانعة بانية تسري فيها روح الدعوة وروح الجدية من خالل تربية متعددة  المناحي :قرآنية 

وعلومية وتجديدية وواقية وجمالية وغير ذلك.(5)

(1)    ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء، ص 185.
(2)   ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 356.
(3)  ياسين، عبد السالم، تنويرالمومنات، 2/ 254.

(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 176و 182.
(5)   يراجع على الخصوص ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 424. وتنوير المومنات 2 / 251 وما بعدها.
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2 - مضمون التعليم ومنهاجه: 

التعليمية  السياسة  لوضوح  كربى  أهمية  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  أولى  لقد    
الرتبوي  التعليمي  العمل  سير  تحدد  التي  والقواعد  والقرارات  المبادئ  مجموع  هي«  بما 
واإلنسان  المطلوب  للجيل  المجتمعي  التصور  ترتجم  مرسومة  وغايات  أهداف  لتحقيق 
السياسة ألهنا مفتاح االزدهار اإلنساين ومفتاح االزدهار  إياها »روح  المرغوب«.(1)معتربا 
االقتصادي. ومفتاح المستقبل«(2). من هنا تعرض النظرية المنهاجية لألسئلة  الغائبة المغيبة  
التدريس،  لغة  وسؤال  نريد؟  متعلم   وأي  تعليم  وأي  المجتمعي  المشروع  سؤال  رأسها 

وسؤال القيم يف المدرسة، وسؤال رجل التعليم حامل الرسالة الرتبوية؟

وعلى ضوء هذه اإلشكاالت يتم اقرتاح بناء سياسة تعليمية متكاملة تشمل القيم الفلسفية 
البانية، واألهداف الغائية المرجوة، والمضامين المعرفية الحاملة، واللغة المعتمدة، ورجل 
التعليم القرآين بناء على  قواعد كربى تراعي الهوية الحضارية لألمة على أرضية تربية الوالء 
يف  نواميسه  وعلى  تعالى  اهلل  على  الدال  النافع  العلم  اكتساب  أرضية  وعلى  ولرسوله،  هلل 

الكون.

1-2 القيم البانية.. الفلسفة واألهداف:

على أرضية التشخيص الدقيق  ألدواء الجسم التعليمي أصال وفصال، مظهرا ومخربا، 
يبني اإلمام عبد السالم ياسين تصورا تربويا تعليميا يعتمد نظرية تربوية تضع نصب عينيها 
غايات عظمى تجمع بين التأصيل اإليماين لوصل اإلنسان بربه فيتحرر من حكم الطاغوت 
التقنية  المهارات  المتعلم  إلكساب  المستقبلي  االنفتاح  وبين  وحده.  هلل  عبدا  حرا  ليكون 

التدريبية العملية بناء للمجتمع المنشود.(3)

إهنا نظرة مزدوجة تضع عينا على األصل األصيل من هوية األمة الحضارية اإلسالمية 
وتكامل  تناسق  يف   البشرية  التجربة  من  المستفيدة  اإلنسانية  الحكمة  على  أخرى  وتضع 
العلمي والتقني  الكسب  الراسخ وبيدها مفاتيح  الذايت  انتماؤها  لها  تبني شخصية  شاملين 

مطبعة  البيضاء،  الرتبوي،  النداء  مجلة  بالمغرب،  التعليمية  السياسة  تاريخ  يف  نظرات  إدريس،  الكتاين،    (1)
النجاح الجديدة، السنة2 1999،عدد مزدوج 5-6، ص 16 وما بعدها.

(2)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، البيضاء، مطبوعات األفق،ط1، 1995، ص 105.
(3)  نفسه، ص 130و 131.
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الضابط ألسرار الكون وسننه التي ال تحابي أحدا يف كل ميادين الفعل المجتمعي ومساراته 
الحركية المقتحمة النشيطة كل ذلك اعتمادا على فلسفة تربوية واضحة وشاملة.

2-2 الفلسفة التربوية.. غايتها ومبادؤها:

المرجعي  والتصور  العامة  النظرة  يشكل  ما  عن  تنبثق  إنما  تربوية  فلسفة  أي  كانت  لما 
العامة  الرتبوية  والغايات  األسس  باعتبارها  إليها  النظر  أمكن  ولإلنسان،  وللكون  للحياة 
تتم  التي  والعملية(  والسلوكية  والفكرية  )اإليمانية  الرتبوية  العمليات  لجميع  الموجهة 
على المستوى الفردي والجماعي لألمة(1). عند اإلمام المجدد تنطلق الفلسفة الرتبوية من 

مقتضى مؤداه:

»إن تغيير ما باإلنسان لما بداخله لرؤيته لنفسه من هو؟ ولم هو؟ ومن أين هو؟ وللكون 
من حوله وللخالق عز وجل هو المدخل الرئيس لتغيير ذاته وأخالقه ومواقفه فيتغير ما به 
وما حوله«(2)، وعليه يتم االنطالق  من تصور يجعل للرتبية غاية إيمانية إحسانية  يتم التعبير 

عنها بالصياغة اآلتية:

»إيقاظ قلب اإلنسان وعقله بالعلم واإليمان ليكون عبدا هلل«(3).

يضمن  ما  على  الحصول  الغاية  األصل،  هي  الدنيوية  الغاية  تكون  المادية  الثقافة  يف 
المعاش من مؤهالت فكرية ومهارات صناعية تقنية وتأيت األخالق والرتبية والدين عناصر 
تابعة يف الذيل، ولما كان أشرف العلم وأعظمه العلم باهلل عز وجل، ولما كان شرف العلم 
بشرف المعلوم كان البد من قلب السلم القيمي للثقافة المادية رأسا على عقب لتجيء تربية 

اإليمان يف المرتبة األولى وتكون لها األسبقية«.(4)

ففي  األمانة.  ومبدأ  القوة  مبدأ  متكاملين:  اثنين  مبدأين  للرتبية  الغاية  هذه  تحدد 
العاملين  العلماء  من  فيها  من  بحساب  وفوُزها  األمة  ربُح  ُيْحَسُب  أن  ينبغي  القرآن  »دولة 
المحسنين أصحاب القلوب النيرة. ثم بعد ذلك ُيْحَسُب من معها من رجال الخربة العملية. 

(1)  حمداين، محمد، المبادئ والمنطلقات المؤسسة لغايات تربية مستقبلية، مجلة النداء الرتبوي، ع 6-5 
ص 45 وما بعدها.

(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 180. 
(3)  نفسه ص 15.

(4)  نفسه 156.
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هو  فذاك  والعلم  اإليمان  كفاءتا  والعقل،  القلب  كفاءتا  الواحد  الرجل  يف  اجتمعت  فإن 
المطلوب: أقوياُء أمناء«(1).وعلى هذين  المبدأين إذن يتعين إعادة ترتيب السلم التنظيمي 
يف صدارة القائمين على األمر يف األمة »العارف المربي والعالم المجتهد شقيقان، يؤديان 
نفس المهمة، معرتفًا هبما، بل مرفوَعْيِن فوق الرأس، مفتحة لهما األبواُب. يف بيوت اهلل، 
الشريعة  وصيدلية  القلبية  الرتبية  ُة  مصحَّ تكوُن  وجامعاتِها،  ومعاهِدها،  األمة،  ومدارِس 

متجاورتين متكاملتين«(2).

يحسب لنظرية المنهاج النبوي جرأهتا ووضوحها يف طرح التصور اإليماين المبني على 
الغيب  معاين  عن  المنقطعة  المادية  الثقافة  فيه  أجلبت  زمان  يف  اآلخر  واليوم  باهلل  اإليمان 
األصيلة يف ديننا، كما يحسب لها تأكيدها على الطابع الشمولي يف بناء شخصية المتعلم على 

النحو الذي سرتسمه لنا األهداف التفصيلية التالية.

أهداف التربية والتعليم:

التي يراد حصولها يف  التغيرات  يعرف ماجد عرسان الكيالين األهداف الرتبوية بتلك« 
سلوك اإلنسان الفرد ويف ممارسات واتجاهات المجتمع المحلي أو المجتمعات اإلنسانية، 

وهي الثمرات النهائية للعملية الرتبوية«(3).

أولهما  عامين:  كبيرين  هدفين  يف  والتعليم  الرتبية   أهداف  ترتب  المجدد   اإلمام  عند 
لم  و»ما  لرسوله،  هلل  الوالء  على  لرتبى  التعليمية  الناشئة  قلوب  يف  اإليمانية  الرتبية  غرس 
الناشئة ويف سن مبكرة، وما لم  المتجدد بذور اإليمان يف قلوب  التعليم اإلسالمي  يغرس 
يصل بحبل الفطرة الموكل صيانته وتوريثه األسرة بحبل القرآن وعلم الحق المستقي من 
القرآن، فهي مسحة سطحية، وصبغة على وجه النفوس مالها من قرار يف شغاف القلب«(4). 
العملية  العقلية  المهارات  الناشئة  الثاين هدف مهاري تدريبي قائم على »إكساب  والهدف 

المطلوبة اجتماعيا واقتصاديا«(5).

اإلمام  والتعليم كما تصوره  الرتبية  منهاج  يستهدف  إنجازية  أهداف عملية  ومن خالل 

(1)   ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص: 151 و152.
(2)  نفسه، ص: 153.

(3)   الكيالين، ماجد عرسان أهداف، الرتبية اإلسالمية ،المدينة المنورة، دار الرتاث، ط 2، 1988 ص 18.
(4)   ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص: 152.

(5)  نفسه، ص: 153.
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المجدد  تخريج شخصية إسالمية بمواصفات جامعة يف طيها مطالب ُشعب اإليمان عليها 
ُتَقاس نتائج المدرسة اإلسالمية، رتبها اإلمام على خصال عشر كما يأيت :

اإليمان باهلل واليوم اآلخر، اإلخالص هلل، الروحانية العالية.- 

التآمر -  على  والقدرة  واإلرادة  وللمومنين  ولرسوله  هلل  محبة  الجماعة  يف  االندماج 
بالمعروف والتناهي عن المنكر والمشاركة يف األمر العام.

الصدق: الشجاعة يف الحق اكتساب الثقة.- 

البذل : الوعي بالمسؤولية واالستعداد للبذل.- 

العلم: علم الحق وعلم الكون واالجتهاد، وتوطين وتطوير واستثمار العلوم.- 

العمل: التحرك النشيط الخفيف.- 

السمت الحسن بالتميز عن الجاهلية شكال ومضمونا.- 

التؤدة: الصمود واقتحام العقبات..- 

االقتصاد: وإدارة الخربات والتعامل مع العالم.- 

الجهاد بمختلف معانيه وأبوابه. (1)- 

2-2  المضمون القرآين: 

إن المرجع يف المضمون الرتبوي التعليمي يف نظرية التغيير التعليمي عند اإلمام المجدد 
هو الوحي الطاهر، فبدل هذا التعليم المادي الفلسفي المشكك  الذي سطا على فطرة الناشئة 
تربوي  تعليمي  نظام  بناء  إلى  ياسين   السالم  عبد  اإلمام  يدعو  اإليمانية،  معالمها  فطمس 

برنامجه القرآن، ومضمونه القرآن، وأهدافه القرآن، ومنهاجه السنة النبوية المطهرة.(2) 

المطموسة  المندرسة  الفطر  تلكم  »تحيى«  ومدارسة  وقراءة  حفظا  القرآين  التعليم  هبذا 
حرمته  له  فتعيد  القرآن  إلى  تعمد  لما  خيريتها  األمة  وتستعيد  وصفاءها،  نقاءها  وتستعيد 
»صلب«  القرآن  ليصبح  التعليمية،  الرتبوية  الممارسة  وقوام«  »عمدة  وتجعله  المعتربة، 
الربامج الدراسية يف  مختلف المواد التعليمية ويف  مختلف أقطاب المسالك التعليمية من 

(1)   ياسين، عبد السالم، إمامة األمة ص 179.
(2)  نفسه، ص:  157- 161 - 173 - 178.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 492

الروض إلى الجامعة ويف  مختلف المؤسسات المهتمة بالفعل التعلمي والرتبوي.(1) 

كل  يف  الملقنة،  العلوم  كل  يف  ومضامينه  القرآن  معاين  تسري  كيف  هو  التحدي  إن  و 
الربامج والمضامين المعتمدة؟ إذ ليس يعني  اإلمام بالتعليم القرآين اإلدماج الساذج آليات 
الربامج  صياغة  منبع  تكون  قرآنية  تعليمية  منظومة  بناء  به   يعني  إنما  المضامين  يف  الوحي 
بناء الشخصية اإلنسانية،  التي تعد أساس  العمرية األولى  المرحلة  والمناهج خصوصا يف 
وذلك لغرس الوالء المبكر لهويتنا وديننا، لتزويد الناشئة بمنظومة قيم ديننا الحنيف الرابطة 
العلم باإليمان، والعقل بالغيب، تجاوزا لما ورثناه من تصورات استعمارية كنسية، جعلت 

مضامين تعليمنا مغربة منحرفة محرفة. 

السنوات  العلوم، السيما يف  العلم وجامع  الرتبوية ومورد  العملية  القرآن محور  يكون 
يتلقاه  شيء  أول  القرآن  فيكون  للشخصية،  األساسي  النسيج  يتكون  حين  األولى  التسع 
وعيه،  يف  العلم  ينشطر  فال  فطرته  لتسلم  قلبه  سويداء  يف  ويستقر  جوفه  ليدخل  المتعلم 
القرآن ونوره«   ينعكس عليها »فضل  القلبي والفكري للشخصية اإلسالمية  للبناء  فنؤسس 

فتستقيم وترشد مؤسسة الجيل القرآين. (2)

يقتضي هذا تأسيس بيداغوجيا قرآنية متدرجة تراعي المستوى العقلي والنفسي والجسمي 
للمتعلم الناشئ مع تجاوز التعامل الحريف والفرض اإلجباري القسري إلى رحاب الجمع 
المالئم بين قدسية اإليمان بالغيب وبين النظر العميق يف اآليات الكونية والمنهجية العلمية 

وبيداغوجياهتا المفيدة المالئمة.(3)

3-2  لغة التدريس: 

إن اللغة يف النظرية الرتبوية التعليمية المنهاجية قضية وجودية يرتبط هبا مستقبلنا وعزتنا، 
الدعوية  رسالتنا  تبليغ  هبا  يرتبط  دعوية  وقضية  ووعيه،  الدين  فهم  هبا  يرتبط  دينية  وقضية 
إلى العالم، ثم هي بعد قضية علمية يتعلق هبا اكتسابنا للعلوم والصناعات.(4) من هنا أشار 
اإلمام المجدد إلى أن »أول ما يتعين على تعليم يطمح إلى وصل الناشئة المومنة بالنبع هو 

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص 156. وإمامة األمة ص 165.
(2)  ياسين، عبد السالم،  المنهاج النبوي ص 213 - 213 وإمامة األمة ص156.

(3) ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات، 261/2، وحوار مع الفضالء الديموقراطينن، ص:157-156-155.
(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 186و 187.
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العربية للشعوب المسلمة عجمها وعرهبا  لما  اللغة  العربية«، وبين أن »تعليم  اللغة  تعليم 
يتحتم أن نجعله يف صدر األولويات«، ألن ذلك »شرط وفرض وضرورة تاريخية لتوحيد 
المسلمين«. بل إن مستقبل تحقيق القومة الرتبوية التعليمية رهن بأن يعاد للعربية الشريفة 

مجدها وسيادهتا(1). 

من بدهيات األمور عند اإلمام المجدد أن يتم تسويد لغة القرآن يف دولة القرآن، بل إن 
ذلك عنده جهاد واجب، ومن األولويات الرئيسة المستعجلة يف النظرية الرتبوية التعليمية 
التدريس،  لغة  بجعلها  المعتربة  الحضارية  المكانة  العربية  اللغة  بإيالء  االعتناء  المنهاجية 
الفاعلية العلمية الصناعية وبقاء يف هوامش  التعليم بقاء على هامشية  وإن نفيها عن مجال 
اللقطاء المتطفلين وركون إلى دائرة الضعفاء الذين ال يسمع لهم رأي وال يطاع لهم أمر.  
يتوقف عند  أمر  العدل والمساواة  إن تحريرنا من ربقة االستبداد واالستعباد وبناء قوة  بل 
اإلمام المجدد على إكساب اللغة العربية سلطان الكفاءة العملية الممكنة من السيطرة على 
المكاسب العلمية وعلى تحصيل استقالل العلوم إلنجاز مهام االستخالف يف األرض.(2) 

ودون هذا تحديات كثيرة.

قابعة  تحصرها  التي  الكهنوتية  الطوابع  من  العربية  اللغة  إخراج  التحديات  هذه  أول 
واإلعالم،  الصحافة  عوالم  هبا  تزخر  التي  والرطانة  العجمة  طوابع  ومن  للسلطان،  خادمة 
ومن اإلقصاء الممنهج من عوالم التخصصات العلمية ومن عوالم االجتهاد يف األحكام (3).

إن اللغة  حمالة فكر وحمالة هوية، وتدريس اللغات وإقحام الطفل الصغير ولما يشب 
بعد  ويف سنواته األولى خصوصا يف عوالم التعدد اللغوي إقحام له يف المجهول، وتشريب 
له لما ليس يف هويته وال دينه،  وهذا تحد ثان أمام اإلشكالية اللغوية يف  التدريس مضمونه 
حماية الشخصية الذاتية  دونما انغالق، وإنما يكون هناك انفتاح على اللغات القوية، ولكن 

بعد أن تكون الذات قد تحصنت هبويتها ومعايير بناء شخصيتها المستقلة.

العلومي  التقدم  حاملة  الحية  اللغات  عوالم  على  الدخول  كيفية  يف   يربز  ثالث  تحد 
والصناعي من دون الوقوع تحت كلكل فلسفاهتا ومرجعياهتا المادية األرضية، وكيف يمكن 
تحصين متعلمينا أن يكونوا فريسة براثن الماديات اإللحادية؟ ويف  الوقت نفسه كيف تتأهل 

(1)  ياسين، عبد السالم حوار مع الفضالء الديموقراطيين ص 130، وإمامة األمة ص 185.
(2) ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 22و 23.

(3) ياسين، عبد السالم، إمامة األمة ص 186و 187 .
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لغتنا العربية لتحمل مشعل علوم كانت يوما الرائدة التي ال تبز فيها؟

ال يتعلق اإلعالء من شأن اللغة العربية عند  اإلمام المجدد بموقف قومي عروبي شوفيني 
العلمية  منتجاهتا  على  المنفتح  هبا  الخبير  وهو  األخرى  للغات  مقص  ملغ  بالذات  معتز 
والثقافية، إنما هو موقف يرتبط برهان مجتمعي حضاري تاريخي يكشف أن اللغة العربية  
محفوظة الرتباطها بالقرآن و»هبيبته الدينية وترتيله الجمالي ووظيفته المحورية يف الرتبية«، 
ذلكم االرتباط الذي رآه جاك بيرك األعجمي المحب للغة العربية قادرا على »نشر اللغة كما 
تفعل الجمرة التي منها تنبعث الشعلة«(1)، زد إلى أن تاريخها الطويل والجهود التي بذلت 
الزمان وحفر  العربية شامخة ضد محو  بجعل  كفيلة  معالم  المعجمي  والغنى  يف  سبيلها، 
األيام، أيضا يتعلق األمر هنا برهان علمي تؤكده الدراسات اللغوية والنفسية العصبية التي 
تقرر أن عقل الطفل ال يمكن أن يستوعب لغات متعددة خالل سنوات نموه األولى، وأن 
االزدواجية اللغوية سبب رئيس للتعثرات الدراسية، وأن تدريس العلوم باللغة األم يسهم 

يف استيعاهبا.

4-2 رجل التعليم القرآين: 

اإلمام  عده  لذا  الحقيقي،  التغيير  يروم  إصالح  أي  يف  القوي  الركن  هو  التعليم  رجل 
الكفاءة  من  الكبير  القدر  فيه  واشرتط  الرتبوية«  التعليمية  المنظومة  عقد  »واسطة  المجدد 

واألخالق، ودعا إلى أن يكون قرآنيا مقتديا بالنموذج القرآين المثال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.(2)

يركز اإلمام المجدد على أهمية إعادة عالقة الجدية بين المعلم والمتعلم ويتحسر أشد ما 
تكون الحسرة على وضع »معلمي الناس الخير«  الذين يحيون على »هامش الحياة العامة«  

وكان األجدر عنده »لو استقام الوضع أن يكونوا هم نخاع األمة«(3). 

إن المربي هو القطب األساسي يف عملية التعليم والتعلم، وإن غياب الرجل المربي من 
أهل المروءة والكفاءة يؤدي إلى تدمير الذات المتعلمة وتخريج أفواج من المهملين غير 

المبالين. غير أن هذا لن يتحقق بغير ثالثة شروط نحسبها مهمة وضرورية:

- الشرط االجتماعي: من األحالم واألماين أن نطالب المعلم أن يكون مثاال ونموذجا 

(1)   بيرك، جاك، العرب، باريس، سندباد، 1979 ص 44 نقال عن ياسين، ندية، اركب معنا، ص 377.
(2)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطينن ص 174-169.

(3)   ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 355.



ير إ مدا التغيير ما التد مام ياسين م  ي ل ت رو ا ي في امل ية والت ر 495قضايا ال

الشرط  له  لم نحقق  إن  الالمسؤولية،  التسيب وخاصيته  ويقتدى يف مجتمع سمته  يحتذى 
له  هتيء  هنية  كريمة  لعيشة  المتكامل  الحد  لضمان  والمعنوي  المادي  بشقيه  االجتماعي 

ظروف االستقرار العام.

- الشرط العلمي: إذ ال بد للمعلم من الكفاءة المهنية التي تجعله علما يف مهنته، ومن 
الزاد المعريف العلمي بشرائط التدريس الناجع، ومن المعرفة بنفسية المتعلم، ومن اكتساب 

أدوات االتصال والتواصل والتنشيط. 

- الشرط األخالقي: إنه ما ينفع علم ال يتبعه عمل، وما يربي من يحتاج إلى تربية، وما 
تحمل  ال  هنا  من  بالناس.  ما  يغير  حتى  بنفسه  ما  يغير  أن  استطاع  ما  هواه،  قائده  من  يغير 

مسؤولية التعليم إال ألفاضل الناس ذوي الدين القويم والمروءة العالية.

إنه البد من إعادة النظام واالستقرار والمسؤولية إلى مجاالتنا التعليمية، بطرد التمرد على 
القيم وأخالق التخريب من فضاء المدرسة، والبد من إعادة النظر يف عالقة المربي بالمتعلم 
للعلم  مدارسنا مجالس  لتكون   التعلم.  بآداب  ذلك  تعليمنا كل  إلى  الجدية  فتعاد أخالق 
والحلم بسكينتها، المعلم فيها حامل قائد بالقرآن وأخالق القرآن متواضع غير متعجرف. 
والمتعلم مؤدب  متجاوز للصدام والعنف، وال يكون ذلك بالزجر واإلكراه وإنما بسيادة« 

الخلق القرآين لما تسود الربانية اإليمانية«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 188.
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خالصات وتوصيات

انشغلت الصفحات الماضية ببيان تصور نظرية المنهاج النبوي لقضية الرتبية والتعليم 
ياسين،  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  عند  المجتمعي  التغيير  مشروع  يف  الرئيس  وموقعها 

ونحسب أننا تمكنا من تجميع الخالصات األساسية التالية:

إن  النظرية المنهاجية تقرتح  لتغيير ما بمنظوماتنا  التعليمية الرتبوية مداخل أساسية هي:

- استقالل التعليم بتحريره من قبضة الحكم ليعود إلى كنف األمة؛

- فك رهن التعليم باإلمالءات األجنبية لتمتلك األمة  تعليما يستجيب لحاجياهتا الحقيقية؛

- تحقيق تنمية مجتمعية اقتصادية  عادلة ومتكاملة؛ إذ ال نتصور تغييرا للتعليم من دون 
تغيير مختلف مناحي الحياة المجتمعية حكما واقتصادا وثقافة ؛

و بعد هذه المداخل، فإن من مقتضيات القومة الرتبوية عند اإلمام المجدد ما يلي :

- غاية الرتبية والتعليم معرفة اهلل عز وجل وتحقيق العبودية له؛ وهدفها إعداد الشخصية 
اإلسالمية ذات القوة واألمانة جوهرا المتمثلة للخصال المنهاجية صفات وسلوكات؛

-  إعادة ربط الرتبية بالتعليم، وربط التعليم بالتنمية؛ مع تعميم التعليم عرب مدارس مجتمعية 
يتجند فيها الكل لمحو األمية بمعانيها العامة؛

- يجب أن يستمد مضمون التعليم من القرآن والسنة لتصطبغ كل الربامج والمحتويات 
والمناهج بصبغة اهلل الحسنة؛

- إعادة االعتبار للوظيفة الرسالية لرجل التعليم  اختيارا وتدريبا ووضعا اجتماعيا وماديا؛

المنوطة هبا، مع  الجسيمة  بالمهام  للنهوض  التدريس وتأهيلها  العربية يف  اللغة  اعتماد   -
التمكن من لغات العلم والتقانة ؛

- بناء بحث علمي رصين لتوطين التكنولوجيا وربح رهانات عالم اقتصاد المعرفة؛

بجملة واحدة، ترغب النظرية المنهاجية يف تعليم رسالي تغييري، يعرف اإلنسان بحقيقته 
ودوره، وينتج حركة وعي فاعل مشارك حامل لهم األمة. وهبذه الوظائف التي يطمح  اإلمام 
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المجدد أن تؤديها رسالة التعليم، وظائف التحرير والتنمية، وظائف الرتبية والتعليم والتغيير، 
نستطيع اإلحاطة بجوانب الشخصية اإلنسانية قلبا وعقال وإرادة. 

تؤدي بنا الخالصات أعاله إلى اقرتاح توصيات أربع هي :

- رصد التجربة العملية لإلمام المجدد يف  مجال الرتبية والتعليم تلقيا وممارسة مهنية 
وتأطيرا وتأليفا من أجل تجميع جهوده يف النهوض المجتمعي بمجال الرتبية والتعليم؛ 

- تعميق البحث األكاديمي يف معظم قضايا الرتبية والتعليم التي اعتنى اإلمام المجدد 
إلى  دعوته  مثل  من  التعليمية  السياسة  إشكاالت  ببعض  المتميزة  إشاراته  وتطوير  بتتبعها، 
عودة التعليم إلى كنف األمة، ودعوته إلى  بناء منظومة تربوية قرآنية،  دون أن ننسى آراءه 

القيمة  يف مجال التوجيه الرتبوي والتدريس بالعربية؛

التنظيمية لمؤسسة اإلمام المجدد يفرغ جهده يف  - تأسيس قسم بحثي يلحق بالهيكلة 
بناء منهاج تربوي تعليمي اعتمادا على الفلسفة الرتبوية المنهاجية وفق المقتضيات العلمية 

لبناء المناهج التعليمية؛

- إعادة طبع الكتب المدرسية والمؤلفات الرتبوية واألدبية القصصية التي أعدها اإلمام 
المجدد أو أسهم يف إعدادها وخاصة تلكم التي اعتنت بالتأليف المدرسي يف مجال تدريس 

المواد العلمية باللغة العربية .

واهلل نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه العظيم، والصالة والسالم على محمد 
النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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تقديم

لن نجازف يف القول إذ نؤكد حقيقة مفادها أن »التغيير« هو العنوان األبرز األقدر على 
تكثيف نظرية المنهاج النبوي التي أثلها اإلمام المجدد عبد السالم ياسين رحمة اهلل عليه، 
ُيَعدُّ اإلنسان َألَِف أبجديته َوَياَءَها، مبتدأها  فهي نظرية تغيير بامتياز، تغيير شمولي متكامل 

وخربها، نقطة بداية مساره ونقطة وصوله. 

شروطا  ثمة  فإن  اإلنسان،  هو  نفسه  اآلن  يف  ثماره  والجاين  وصانعه  التغيير  أس  وألن 
ومقومات البد من توفرها يف هذا اإلنسان تؤهله لصناعة التغيير المنشود، لعل أسبقها وأبرزها 
وأقواها مقوم »التعليم«، إذ ال معنى للحديث عن التغيير يف غياب »التعليم«. وقد انتبهت كل 
والدخول  الذات،  »التعليم« من أجل فرض  فراهنت على  الحقيقة،  إلى هذه  المجتمعات 
بثبات إلى حلبة المنافسة الدولية، بل كان التعليم أولى المؤشرات التي يتم االلتفات إليها 
كلما سجل تراجع يف عالم المنافسة المحتدمة نيراهنا بين الدول )المتقدمة(، واألمثلة على 
ذلك أكثر من أن تحصى، فبعدما أطلق االتحاد السوفيايت )البائد( أول صاروخ يف الفضاء 
الخلل  مواطن  عن  باحثة  تقف  ألن  األمريكية  المتحدة  الواليات  اضطرت  1948م،  سنة 
يف نظامها التعليمي، وعندما الحظت ألمانيا أن نسبة االبتكارات واالخرتاعات انخفضت 
لديها مقارنة مع اليابان والواليات المتحدة األمريكية يف منتصف التسعينات، عمدت إلى 

تضخيم ميزانية دعم التعليم، بعدما وقفت وقفة تساؤل وتأمل. 

الظلم وقد  أركان  انتفاضة جماهيرية هتز  اإلمام »مجرد  المنشود يف تصور  التغيير  ليس 
بنى  تغيير  عند  مهمتها  تنتهي  إقليمية  قطرية  مجرد«ثورة  ليس  أنه  كما  شيء«(1)،  كل  انتهى 
لكي  اإلنسان  إلى  القرآن  رسالة  إنه  بل  وسائله«(2)،  وتطوير  اقتصاده،  وتنشيط  المجتمع، 
يخرج من غفلته وضالله وغيه، ويجدد توبته باستمرار استعدادا للقاء ربه، إنه عملية قصدية 
بكافة  الثقايف  االخرتاف  من  وتحصينها  األمة  بناء  إعادة  إلى  تسعى  شاملة  متكاملة  مركبة 
صوره ومشاهده وأساليبه، وهذا ما يبوئ التعليم مكان الريادة والصدارة يف سلم أولويات 

(1)   ياسين، عبد السالم، )إمامة األمة(، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009/1430، ص:45.
(2)   نفسه، ص: 88.
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هذا التغيير. انطالقا من ذلك فإن أهداف هذه الورقة تتمثل أساسا يف: 

الشامل  التغييري  المشروع  صرح  خريطة  يف  التعليم  قضية  وموقع  حجم  تحديد   -
المتكامل الذي أثله اإلمام.

- استجالء الخيط الرابط بين التعليم والرتبية انطالقا من أن قضية التعليم ال تنفصل عن 
المسألة الرتبوية يف مشروع اإلمام الدعوي والفكري، فهو يذهب إلى أن »الرتبية ثم الرتبية 

ثم الرتبية هي المطلب المحوري لألمة«(1).

البعيد  انحطاط أمس  بنا من  العميق لما حل  الفقه  بأنه »من  إيمان اإلمام  انطالقا من   -
والقريب يبدأ التغيير«(2)، فإن استجالء تصور اإلمام لقضية التعليم يستوجب وضع اليد على 
مواطن الداء أوال، بمعنى آخر تحديد المآخذ والعيوب واألزمات التي تؤكد فشل المنظومة 

التعليمية قبل اقرتاح البدائل.

- تحديد المواصفات والخصوصيات الواجب توفرها يف كل طرف من أطراف العملية 
التعليمية: المدرس، التلميذ، الربامج، المناهج، ثم إعادة النظر يف فلسفة التعليم ككل. 

أما المنهج المعتمد يف بناء الموضوع ككل فيتمثل يف المنهج االستقرائي أساسا، انطالقا 
ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  تراث  كل  يف  التعليم  موضوعة  تتبع  جاهدا  حاولت  أنني  من 
التعليم ككل، مستفيدا  إلى استجالء مالمح تصور اإلمام لقضية  وسعيت من خالل ذلك 

قدر اإلمكان من األبحاث والدراسات التي أنجزت سابقا حول الموضوع.

إن رهان هذه الورقة هو استجالء قسمات ومالمح العالقات الرابطة بين التعليم والتغيير 
األسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من  وذلك  ياسين،  السالم  عبد  األستاذ  مشروع  يف  والتحرير 

المحورية اآلتية: 

المغربي  التعليم  التي يسجلها األستاذ ياسين على منظومة  الثغرات والمآخذ  - ما هي 
ككل؟

- ما هي العوامل واألسباب المسؤولة عن أزمة منظومة التعليم بالمغرب؟

واإلفالس  الضياع  واقع  لتغيير  النبوي  المنهاج  نظرية  تقرتحها  التي  البدائل  هي  ما   -

(1)   ياسين، عبد السالم، )سنة اهلل(، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط2، 2005/1426، ص:47.
(2)   ياسين، عبد السالم، )تنوير المؤمنات(، مصر، دار البشير للثقافة والعلوم- طنطا - مصر، ط1، 30/1.
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والالمعنى الذي يسم واقع التعليم؟

-ما هي إجراءات تنزيل هذا المشروع؟

تلك األسئلة وغيرها هي ما سأحاول بحول اهلل وقوته اإلجابة عنها يف هذا البحث. 
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أوال: إضاءات وعتبات

-إضاءة أولى: الرؤية املنهاجية املؤطرة

تعد خاصية »المستقبلية« واحدة من أهم الخصائص المميزة لنظرية المنهاج النبوي التي 
يقرتحها األستاذ ياسين على المسلمين سبيال للخالص من واقع الذيلية والغثائية؛ ذلك أن 
المنهاج النبوي »منهاج يرسم معالم المستقبل، ويحدد الصوى لتجديد الدين وتربية جند اهلل 
تربية ربانية نبوية تتحدى العقبات وتتجاوز الصعاب، لتغيير ما باألنفس والعالمين من فتنة 
وجاهلية، استعدادا لجهاد شامل«(1)، وهذا يعني أن المنهاج فكر مستقبلي ألنه يفتح آفاقا 
تجعل صاحبه يتجاوز اللحظة اآلنية بكل أورامها وآالمها وعفوناهتا وأوجاعها، ليستشرف 
لحظة مستقبلية مشرقة يقرتحها هو على التاريخ، وهذا ما يجعل النظرة إلى اإلسالم ال تقتصر 
على الحنين إلى الماضي أو القعود مع األحالم ولكنها إعداد للمستقبل، مستقبل الخالفة 
الثانية على منهاج النبوة، هكذا تتجاوز قراءة التاريخ اإلسالمي يف التصور المنهاجي مشاعر 
الحنين اآلسر، وعواطف األسى والحسرة، وتتخطى حدود اليأس واإلحباط، لتبلور انطالقا 
من اإلدراك الواعي لذلك الماضي/النموذج، وانطالقا من وحي يدعو للتفاؤل واالستبشار 
الواقع، وال يغض الطرف عن أزماته وحسراته، وال  يتعالى عن  بمستقبل األمة، بشكل ال 
المتين  االرتباط  بوتقته  يف  يتقاطع  طويال  وَنَفًسا  جهيدا،  جهدا  يستدعي  تغييره  بأن  ينكر 
لتحقيق  السعي  فيه  المتواصل، ويتمازج  الدؤوب  الراسخة يف وعده، والعمل  باهلل، والثقة 

الخالص الفردي بالسعي لتحقيق الخالص الجماعي.

-إضاءة ثانية:دالالت املصطلحات املفاتيح

المناقشة  قيد  بالموضوع  الخاصة  المفاتيح  الكلمات  تكون  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس 
على صيغة صرفية واحدة، يتعلق األمر بالمصادر الثالثة اآلتية: »تغيير«/«تعليم«/«تحرير«، 
َل«: »َغيََّر - َتْغييٌر«  فكلها على وزن »تفعيل« المشتق من الفعل الثالثي المضعف العين »َفعَّ

(1)  القرآن الكريم وبناء الجهاز المفهومي يف نظرية المنهاج النبوي، الحسن السالسي )كتاب أعمال المؤتمر 
العلمي الدولي األول يف موضوع: »مركزية القرآن الكريم يف نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم 

ياسين«(63/1.
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َل« من الفعل الثالثي المزيد بالتضعيف، و  َر - َتْحِريٌر«، فصيغة »َفعَّ / »ّعلََّم - َتْعلِيٌم« / »َحرَّ
تفيد الزيادة يف هكذا حالة معنى »التعدية« كما يقول علماء الصرف، وهذا يعني أن ثمة مفعوال 
به يتعدى إليه هذا الفعل ليدل على »شيء وقع عليه فعُل الفاعل، إثباتا أو نفيا«(1)، وإذا كان 
الفعل المتعدي يف االصطالح النحوي »هو ما يتعدى َأَثُرُه َفاعَله، ويتجاوزه إلى المفعول به، 
وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه«(2)، فإن ما يثير االنتباه يف هذا السياق هو 
أن المفعول به يشكل أيضا قاسما مشرتكا بين هذه األفعال الثالثة أال وهو«اإلنسان«، فهو 
يتعلق  إذا  بالتحرير، فاألمر  المراد  بالتعليم، وهو عينه  بالتغيير، وهو ذاته المقصود  المعني 
بتغيير اإلنسان لتغيير واقعه، وبتحرير اإلنسان، وبتعليم اإلنسان فما المقصود بكل مصطلح 

من هذه المصطلحات؟

1-مفهوم التغيير:

أ-يف اللغة:

له كأنه جعله غير  َلُه وبدَّ نقرأ يف »لسان العربـ»: »تغير الشيء عن حاله: تحول. وغيَّره: َحوَّ
ما كان«(3).

ب-يف االصطالح المنهاجي:

يرتبط »التغيير« يف االصطالح المنهاجي بعبارة »اقتحام العقبة« التي تملك قدرة آسرة 
النبوي  »المنهاج  المجدد:  األستاذ  يقول  كلها،  التغييرية  الجهادية  النظرية  اختصار  على 
أجملناه يف هذه العبارة »اقتحام العقبة إلى الّله عز وجل«، فأول ما نفهمه من العبارة تحرك 
سالك إلى مسلوك إليه، صعدا وارتقاء. تقرب العبد إلى ربه. فكل ما يصرف العبد عن هذه 
الوجهة، أو يعرقل هذه الحركة، أو ينسيها أثناء السير، أو يذيبها يف االنتشار الفكري والشغل 
الجماعي، خطر يهدد عملنا بالسطحية، ثم بالغفلة، ثم باالنحراف«(4)، وهدف »التغيير« يف 

ط27،  العصرية،  المكتبة  منشورات  صيدا-بيروت،  العربية(،  الدروس  )جامع  مصطفى،  غالييني،    (1)
 .5/3 ،1996/1413

(2)   غالييني، مصطفى، )جامع الدروس العربية( 34/1.
ط1،  والنشر  للطباعة  صادر  دار  بيروت،  العرب(،  )لسان  مكرم،  بن  محمد  الدين  جمال  منظور،  ابن    (3)

1990/1410، 40/5- مادة »غير«.
(4)   ياسين، عبد السالم، )مقدمات يف المنهاج(، ط1، 1989/1409، ص:51-50.

﴾﴿
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هذا المشروع هو »محاصرة الباطل المنكر وتقويض حصونه، ثم لبناء صرح الحق لبنة لبنة 
بجهاد ال يكل«(1).

2 - مفهوم التعليم:

أ-يف اللغة:

نقرأ يف »لسان العرب من إسار عقبات«: »العلم: نقيض الجهل، َعلَِم ِعْلًما وَعُلَم هو نفسه، 
َمُه...«(2). َمُه الِعْلَم وَأْعَلَمُه إياه َفَتَعلَّ ورجل عالم وعليم من قوم ُعلماء فيهما جميعا... وَعلَّ

ب- يف االصطالح المنهاجي:

جهاد  بعد  الجهاد  خصلة  أبواب  من  الثالثة  الخانة  يف  »التعليم«  ياسين  األستاذ  يصنف 
المجاهدون- هم  أن »طليعة األمة -جند اهلل  السياق  المال، ويؤكد يف هذا  النفس وجهاد 
معلمو األمة غد النصر إن شاء اهلل. هم المبعوثون ليعلموا كما بعث رسول اهلل معلما. هو 

بعث برسالة وهم ورثتها القائمون عليها، وبعثهم ميراث من ميراثه«(3).

3-مفهوم التحرير:

أ-يف اللغة:

، بالضم نقيض العبد، والجمع َأْحَراٌر وِحَراٌر...  يذهب صاحب »لسان العربـ» إلى أن: »اْلُحرُّ
َرُه: أعتقه... وَتْحِريُر الولد: أن يفرده لطاعة اهلل عز وجل وخدمة المسجد...«(4). وَحرَّ

ب-يف االصطالح المنهاجي:

يرتبط مفهوم »التحرير« يف االصطالح المنهاجي بتحرير الفرد من إسار عقبات ثالث: 
واقع  من  األمة  وبتحرير  جهة،  من  الجارفة(5)  والعادة  المستعلية  واألنانية  الرعوية  الذهنية 
ثقايف.  ومسخ  أخالقية  إباحية  وتشرذم،  تجزئة  تبعية،  فتنة،  المقيتة:  صورها  بكل  الغثائية 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 97.
(2)   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، )لسان العرب( 416/12-417- مادة »علم«.

(3)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(، دار اآلفاق، ط4، 2001/1422، ص: 355.
(4)   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، )لسان العرب( 181/4- مادة »حرر« .

(5)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(، 23. 
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والرهان الكامل على«المنهاج النبوي« لتحقيق الخالصين معا، »فنحن نبحث عن المنهاج 
الكفيل  النبوي  المنهاج  عن  نبحث  وتوفيقا،  تربية  وعمال،  علما  سندا  المتصل  النبوي 
سلوك  كان  كما  متالزمان  النصر.سلوكان  وفتح  السالك،  المؤمن  بصيرة  فتح  بالفتحين، 

الصحابة األبرار«(1).

-إضاءة ثالثة: »وال ينبئك مثل خبير«

يكتسب حديث اإلمام ياسين عن التعليم مشروعيته الكاملة انطالقا من العالقات الوثيقة 
التي ربطته به طوال مسيرة حياته اْلِمْهنِيَّة، وهو ما يسمح لنا بالتأكيد بأنه خبير بالميدان، مطلع 

على أسراره وخفاياه اطالعا، وال ينبئك مثل خبير، وهذه أبرز محطات هذه العالقات: 

1947: التحق األستاذ عبد السالم ياسين بمدرسة تكوين المعلمين وهو ابن التاسعة - 
عشر من عمره. 

1952: عين أستاذا للغة العربية بثانوية محمد الخامس بمراكش. - 

1955: عين مفتشا للتعليم العربي بالبيضاء بعد نجاحه يف مباراة التفتيش. - 

1958 عين مفتشا إقليميا للتعليم االبتدائي ببني مالل. - 

1959 عين مديرا لمدرسة المعلمين بمراكش. - 

الدولي -  البيداغوجي  بالمعهد  يوما   45 دام  تدريب  يف  شارك   1959 صيف 
بفرنسا -سيفر-.

1959 شارك يف تدريب دام 45 يوما بالواليات المتحدة األمريكية.- 

يناير 1961 أجرى تدريبا بمعهد الطفولة بضاحية باريس -45 يوما -.- 

أكتوبر 1961 أرسل يف بعثة لمركز جهوي للتخطيط الرتبوي ببيروت تابع لمنظمة - 
اليونسكو. 

بعد سبعة أشهر حصل على دبلوم التخطيط الرتبوي بامتياز، وكان ضمن أول فوج - 
من المغاربة يضم أربعة أشخاص.

(1)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(، 336.
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يناير 1963 عين رئيسا للمكتب الرتبوي بنيابة التعليم بمراكش.- 
أكتوبر 1963 عين مفتشا للتعليم الثانوي بالبيضاء.- 
أكتوبر 1965 عين مديرا لمركز تكوين المفتشين بالرباط.- 
1968 شارك يف لقاء تربوي يف تونس ضمن وفد مثل المغرب دام نحو أسبوع، ثم - 

شارك يف تدريب تربوي بالجزائر مثل فيه وزارة التعليم(1).

ويتحدث عن عالقته بالتعليم قائال: »أتحدث عن هذا الجهاز )يقصد الجهاز التعليمي( 
وُحقَّ لي أن أتحدث، فقد كنت جزءا من أجزائه وعاصرته وخربته عن كثب، وبلوت عجائبه، 

فإذا نطقت فما أنطق عن تطلع ثقايف وال عن رواية بلغتني لكن عن تجربتي مباشرة«(2).

2-عتبة ثانية: التعليم في التصور املنهاجي: 

التغيير  أولويات  سلم  يف  والصدارة  الريادة  مكان  التعليم  النبوي  المنهاج  نظرية  بوأت 
المنشود، »فالتعليم منبت الرجال، ويستحق عناية خاصة«(3)، كما يؤكد األستاذ ياسين، كما 
التعليمية هي روح  البناء«(4)، ويذهب إلى أن »السياسة  أن له »مكان الصدارة يف أولويات 
السياسة ألهنا مفتاح االزدهار اإلنساين، ومفتاح االزدهار االقتصادي، أي مفتاح حياة األمة، 
وقوة األمة، وعزة األمة. السياسة التعليمية مفتاح المستقبل«(5)، بل إنه لن تقوم للدولة قائمة 
إال بنظام الرتبية والتعليم، يقول: »نظام الرتبية والتعليم هو العمود الفقري للدولة، وإعادة 
ترتيب هذا الجهاز ضرورة الضرورات يف حياة األمة. يجب إنشاؤه إنشاء جديدا، وصياغة 
مسلحة  والفطرة،  العقيدة  سليمة  أجيال  إلعداد  فيه  المخلفة  الفساد  منابع  وسد  قنواته، 

بالمعارف العملية التطبيقية«(6).

 ،1996 ط1،  األفق،  مطبوعات  البيضاء،  الدار  دعوة؟(،  حصار  أم  رجل  )حصار  اهلل،  فتح  أرسالن،     (1)
ص:84-83.

(2)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، 1973/1393، ص:722.
(3)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(، 82.

(4)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديمقراطيين(، 121.
(5)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع صديق أمازيغي(، مطبوعات األفق، ط1، 1997، ص:105.

(6)   ياسين، عبد السالم، )العدل(،482.
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املبحث األول: ثغرات و مآخذ

المنظومة  على  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يسجلها  التي  والمآخذ  الثغرات  تكتسب 
التعليمية مشروعيتها وأصالتها وأهميتها انطالقا من حقائق ثالث على األقل: 

1-إنه خرب المهنة، وتدرج يف أسالكها وإطاراهتا ومهامها المختلفة والمتعددة كما سبقت 
اإلشارة، فكان حديثه عن عيوب التعليم وأزماته وإشكاالته وأورامه حديث المطلع الخبير، 
ألنه كان فعال من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعاهبا، حاشا لم يكن حديثه حديث المتطفل 

المندس، وال حديث المثقف المطل من برجه العاجي.

عاطفي  إحساس  وليد  التعليمية  المنظومة  وعيوب  ثغرات  وترصده  تعقبه  يكن  2-لم 
مؤقت، وال من قبيل المزايدات السياسية الهادفة إلى حصاد األصوات وتبكيت الخصوم 
السياسيين، بل كان فعال أصيال صادقا نابعا من إيمانه العميق بأن الحلول الجذرية تستدعي 
وهياكل  التعليم،  هياكل  إصالح  »إن  إذ  كامل،  ناجع  عالج  أجل  من  التشخيص  يف  صدقا 
الحكم، وإصالح الربامج واألساليب والمقادير والكيفيات جهود ضائعة وضربات بالسيف 

يف الماء ما لم يطهر الجو العام والخاص«(1).

لحديث  وتمثال  النبوي،  للوعد  تصديقا  النبوة  منهاج  على  الخالفة  بمشروع  3-آمن 
ا للبنات هذا  الخالفة المعروف، وهذا ما جعل حديثه عن التعليم َفْتالً يف هذا الحبل، وَرصًّ

الصرح، يقول: »نريد تغييرا جوهريا يأيت بنيان الفتنة من القواعد«(2).

ويالحظ المستقرئ لهذه المآخذ شمولها لكل مكونات المنظومة التعليمية، انطالقا من 
وطموحه  المتميز  نبوغه  له  سمح  بل  ضيق،  واحد  إطار  حبيس  يبق  لم  ياسين  األستاذ  أن 
الغامر وحماسه المتوثب بأن ينتقل بثبات ومشروعية ويقين من إطار إلى آخر، ومن مستوى 
إلى مستوى أعلى، ومن مهمة إلى مهمات ُأَخَر )التدريس -التفتيش- التخطيط والتوجيه- 

اإلدارة...(، لذلك سنعمد إلى تتبع مآخذه على كل مكون من مكونات المنظومة: 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديمقراطيين(،181.
(2)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(،33-32.
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أوال-فساد املنظومة التعليمية:

يقر األستاذ بأن »الجهاز التعليمي فاسد ببلدنا«(1)، وال يمل من تأكيد حقيقة أن »التعليم 
التعليم  إفالِس  »على  يقول:  إفالسه،  على  إجماعا  ثمة  إن  بل  إفالس«(2)،  كارثُة  المغربّي 

وسياسته بالمغرب إجماع من الشهود«(3). 

وحتى ال يكون حكمه هذا مجانيا وال متعجال وال سطحيا وَساَذًجا، فقد عمد إلى حشد 
صور ومشاهد هذا الفساد:

والرشوة  »المحسوبية  شيوع  اإلداري  الفساد  مشاهد  من  اإلداري:  1-الفساد 
اْلِمْهنِيَّة الشخصية ليدلي بشهادته عن فساد  والالمسؤولية«(4)، وينطلق األستاذ من تجربته 
لمعلميه،  الدائمة  العطلة  يعطي  من  المدارس  مديري  من  »أعرف  يقول:  التعليم،  إدارة 
ويقاسمهم الراتب آخر الشهر، وآخرين يأخذون نصيبا مفروضا من كل معلم لقاء التغاضي 
أو ضريبة حالة«(5)،ومن مظاهر فساد اإلدارة المركزية كوهنا »مثقلة بمكتبيتها وتنازع رؤسائها 
وخربائها«(6) إضافة إلى اختالس »األموال التي ترصدها الدولة لإلنفاق على التعليم. يتبخر 
شطرها ما بين وزارة مركزية متأججة بالحركة الصورية، وما بين إدارة محلية تعطيك صورة 

التعليم وال تعليم«(7).

من  بدوره  ينج  لم  الرتبوية  المراقبة  جهاز  بأن  األستاذ  يشهد  الرتبوية:  2-المراقبة 
ويعطون  بالرشوة،  يوظفون  تربويين  مراقبين  »وأعرف  يقول:  الخبيث،  الرشوة  »فيروس« 

رتب االستحقاق بالرشوة«(8).

3-فساد مباريات التوظيف: من مشاهد فساد المنظومة الخروقات التي تعرفها مباريات 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(،722.
(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع صديق أمازيغي(، 104.

(3)   نفسه، 106.
(4)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 180.

(5)  ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 722.
(6)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 179. 

(7)   نفسه، 179.
(8)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 722.
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المهني،  االمتحان  يف  ونجح  المعلمين  مدارس  يف  نجح  من  »وأعرف  يقول:  التوظيف، 
ورجاله لم تطأ قط مدرسة المعلمين وال مجلس االمتحان«(1).

من  الخريجين  أجيال  يسم  ما  وفساده  التعليم  أزمة  مظاهر  من  التعليم:  4-مخرجات 
تفاهة وتدجين وأنانية وفساد، هكذا صارت المدرسة »مؤسسة للرتويض والتدجين وتغذية 

الطموح الفردي المستأثر المستعلي يف خدمة الجهاز«(2).

5-الهدر المدرسي: يعطي األستاذ أرقاما دقيقة وصادمة تؤكد خطورة الهدر المدرسي 
على المنظومة التعليمية، يقول: »من كل 1000 تلميذ يدخلون المدرسة االبتدائية يف أحد 
أقطارنا يتبخر منهم 904 قبل هناية السنة السادسة، فال يكمل الدراسة يف ست سنوات إال 

96 من ألف»(3). 

6-المشهد البيداغوجي: البيداغوجيا »لفظ عام ينطبق على ما له ارتباط بالعالقة القائمة 
بين مدرس وتلميذ بغرض تعليم أو تربية الطفل أو الراشد.«(4)، ومن مظاهر فشل المنظومة 
يقول األستاذ  نفور وجفوة وصراع واستهتار،  والمتعلم من  المعلم  بين  العالقات  َيِسُم  ما 
ياسين: »العالقة الحالية لها عيبان، أولهما يف نفس المعلم وعقليته التي يؤدي هبا وظيفته، إنه 
موظف مأجور ال يشعر أن له يف العملية كلها مسؤولية إال المسؤولية اإلدارية المتآكلة، والثاين 
المهتزون  الطلبة  ويعرب  والتلميذ  المعلم  بين  العاطفية  الجفوة  األول وهو  ناشئ عن  عيب 
المعارضون عن هذه الجفوة وعن العقلية المأجورة وما يصحبهما من فشل بنفورهم من 

استعالء األستاذ وبعنفهم عليه، حتى يرغموه على سلوك إنساين يحرتم كرامتهم«(5).
7-المعلم: تبدو صورة المعلم يف هذا البناء المهرتئ اآليل للسقوط واالهنيار التام باهتة 
مشوهة، فقد صار مجرد شكل وأثاث بال فاعلية وال إنتاج، يقول اإلمام: »والمعلم نفسه يف 

هذا التعليم المتخلف شكل وأثاث«(6).

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 722.
(2)  نفسه، 724.
(3)  نفسه،724.

البيداغوجيا والديداكتيك(، مطبعة  الرتبية: مصطلحات  اللطيف وآخرون، )معجم علوم  الفارابي، عبد    (4)
النجاح الجديدة، سلسلة علوم الرتبية:9 و10، ط1، 1994، ص: 255.

(5)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 741.
(6)   نفسه، 743.
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يقول:  والقصور،  والعشوائية  بالثقل  المناهج  هذه  األستاذ  ينعت  التعليم:  8-مناهج 
»مناهج التعليم المرتجمة تخدم قضية التغريب والتكفير مع قصورها عن تحقيق األهداف 

التعليمية، وهي مناهج ثقيلة عشوائية«(1).

هتميش  يف  القومي  والتيار  الفرنسي  االستعمار  من  كل  نجح  اللغوية:  9-االزدواجية 
لغة القرآن، ويف إقناع األجيال بعجزها وقصورها، وكانت النتيجة هذه االزدواجية بين لغة 
كُِزْفرينيا(2)،  الرسالة الرتبوية ولغة المضمون التعليمي العملي التي يسميها األستاذ ياسين السِّ
تجسدت هذه االزدواجية يف شكل صراع دام بين العربية والفرنسية أثمر »أجياال منَفصَمة 

توجهاُتهم: قليل جدا منهم من نبغ يف العربية، وقليل من نبغ يف الفرنسية«(3).

10-األمية أميات: يوظف األستاذ عبارة »تعليم أفقي« لإلشارة إلى تلك الجهود الرامية 
إلى تعريب التعليم وتعميمه ومجانيته، ويؤكد أن كل تلك الجهود باءت بالفشل، فال تزال 
شرائح واسعة من الجماهير تعاين من األمية األبجدية ف »يف القاعدة الشعبية األميِة، ونصِف 
تزال  وال  المارج.«(4)  المائج  اإلعالمي  الشعوِب  أفيون  مع  العتيقُة  الغثائية  تتفاعل  األميِة، 

شرائح واسعة تعاين من أميات بألوان متعددة: فقهية، تاريخية، سياسية، تقنية...وغيرها.

المادة  هجرة  التعليمية  المنظومة  ثغرات  وأفدح  أخطر  من  األدمغة:  11-هجرة 
الرماديةو«يقصدون بالعبارة أدمغة النابغين، هذه التي هتاجر من ديارنا، نصرف على تنشئتها 

وتعليمها األموال الطائلة ونحن الفقراء لتصب آخر األمر يف حصيلة األغنياء«(5).

عن  التعليم  انفصام  التعليمية  المنظومة  ثغرات  من  التنمية:  عن  التعليم  12-انفصام 
ألهداف  التعليم  للتنمية عدم مالءمة  العائقة  »االحتباسات  من  أن  األستاذ  يسجل  التنمية، 

التنمية«(6).

وترجمة  »نقال  عندنا  التعليم  فلسفة  تكون  أن  األستاذ  يرفض  التعليم:  13-فلسفة 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 744.
(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديمقراطيين(، 159.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع صديق أمازيغي(، 99.
(4)   ياسين، عبد السالم، )حوار الماضي والمستقبل(، 143.

(5)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديمقراطيين(، 137.
(6)  ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديمقراطيين(، 183. 



مام عبد السالم ياسين الدعوي ل ري رو الف رير في امل ين التغيير والت ي  515الت

التعليم الجاهلي، وإال خرج لنا من المدرسة والجامعة أعداء لإلسالم مثل الذين  لفلسفة 
يخرجون«(1).

فارغة من كل  فاشلة  والتوجيه عقيمة  التقويم  أساليب  والتوجيه:  التقويم  14-أساليب 
المغشوش  النجاح  أو  والطرد،  الرسوب  يف  ممثال  العقاب  على  أساسا  قائمة  ألهنا  معنى، 
''الموارد  الحصول على شهادات بدون جدوى، فهي عموما عبارة عن »تجميع  ممثال يف 

البشرية'' وترتيبها وامتحاهنا اإلداري وعقاهبا وتخريجها بعُد لسوق شغل غير موجودة«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 762.
(2)  ياسين، عبد السالم، )تنوير المؤمنات(، 225/2.
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املبحث الثاني: أصل الداء

الجهاز  تنخر  التي  واألوبئة  والمآخذ  الثغرات  هذه  ورصد  بتعقب  األستاذ  يكتف  لم 
كعادته  عمد  بل  المنظومة،  لوضع  َساَذج  سطحي  بتشخيص  يكتف  لم  أنه  كما  التعليمي، 
إلى الغوص يف األعماق بحثا عن أصل الداء، يقول: »ولسنا نرجو تحسنا لجهاز التعليم، 
وال رفعا إلنتاجيته بغير التحويل الجذري الذي يقلع البالء من أصله، فليس التعليم دولة 
وحده مستقلة«(1)، بل إن ثمة عالقات سببية قوية ومتينة تربطه بكافة شؤون األمة السياسية 
المدرسة والجامعة  يمكنإصالُح  يقول: »ال  والثقافية،  واالقتصادية واالجتماعية والفكرية 
والمعهد وَسَط خمول المحيط االجتماعي السياسي االقتصادي. فالكل مرتبط، وال يمكن 
ِم،  للشخصية اإلسالمية أن تنَشَأ وال أن َتِصحَّ وتْقَوى يف قارورة ُمغلقة، أو يف الهواء المَعقَّ

بعيدا عن تأثيرات ما يجري يف األرض، خاصًة ما يجري يف االقتصاد«(2).

إن البحث عن أصل داء منظومة الرتبية والتعليم يف بالدنا، يستوجب التمييز بين العامل 
الحالة مختلفة من مرحلة  المتتالية، »ألن األسباب يف هذه  والسبب يف فشل اإلصالحات 
إلى أخرى، لكن العوامل راسخة، إذ دون الوقوف عليها يبقى اشتغالنا باألسباب انشغالنا 
هبا دورانا يف الحلقة المفرغة على حافة الهاوية السحيقة«(3)، ذلك أن الفشل الذريع الذي 
ُمنَِيْت به كل محاوالت اإلصالح، والذي لم يملك الخطاب الرسمي إال أن يقر به يف أكثر 

من مناسبة، يعزى إلى ثالثة عوامل رئيسة: 

أوال-العامل التاريخي:   

كانت األمة قبيل فرتة االستعمار تعيش حالة من االهنيار والركود، مما جعلها تقف فاغرة 
الهوية، ويف كل ثوابت  التشكيك يف كل مقومات  إذ تم  المستعمر،  به  انبهارا بما جاء  َفاًها 
يف  ومناهجه  وتصوراته  الغرب  لقيم  نطاق  أوسع  على  الرتويج  تم  ذلك  مقابل  ويف  األمة، 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(،725.
(2)   ياسين، عبد السالم، )إمامة األمة(،181-180.

(3)   انظر مقالة بعنوان: »التعليم والتخلف والتحرير« لألستاذ مبارك الموساوي، نشرت بتاريخ: الثالثاء 3 
www.aljamaa.com :دجنرب 2013، بالموقع اإللكرتوين
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التفكير، فكانت النتيجة االخرتاق الكامل من طرف مفاهيم مركزية غربية زاحمت المفاهيم 
وإلقائها  الحائط  ُعْرَض  ضرهبا  وإلى  منها،  التام  التخلص  إلى  دعت  ثم  بداية،  اإلسالمية 
أن  ويكفي  األدمغة،  األفكار،وغسلت  وغزت  الفطرة،  مسخت  بعدما  المهمالت  سلة  يف 
نستحضر يف هكذا سياق مفهوما »الديموقراطية« و«الحداثة« اللذين مازاال يثيران الكثير من 

األسئلة واإلشكاالت الباحثة عن أجوبة مالئمة. 

»استقالل  بأنه  المغرب  عليه  حصل  الذي  االستقالل  ياسين  األستاذ  ينعت  عندما 
المجاهد  نحتها  التي  العبارة  عنه  والحديث  مناقشته  يستحضر يف سياق  وعندما  صوري«، 
محمد بن عبد الكريم الخطابي »االحتقالل«، فإنما يفعل ذلك ال من باب التالعب باأللفاظ 
ُمْحصيا  هذه  مستعمرته  يخنق  مازال  الفرنسي  االستعمار  ألن  بل  الكالم،  يف  والمزايدة 
أنفاسها ممسكا بِخَطامَِها، وهذا ما يجعلنا نفهم المقصود بعبارة »شلل اإلرادة« الذي يعني 
»أن يتحكم األجنبي ويتدخل بربامجه الجاهزة يف كل الشؤون متى شاء وكيفما شاء(1)، ومن 
أدلة ذلك الوثيقة الجامعة التي أعدهتا لجنة وطنية ضخمة تألفت من ثالثمائة وثالثين عضوا 
من خيرة األطر الوطنية، والتي لفتت االنتباه إلى أهمية القيم الوطنية وضرورة تأسيس البناء 
التعليمي عليها، كما أكدت على ضرورة ترسيخ القيم الروحية والحضارية النابعة من ديننا 
األستاذ محمد  تعبير  َوُأْجِهَض على حد  ُأْقبَِر  المشروع  أن هذا  غير  الحنيف(2)،  اإلسالمي 

بلبشير الحسني(3).

لقد كان المستعمر الفرنسي على وعي تام بأن »المسألة التعليمية« هي حصان طروادة 
الذي سيمكنه من الحفاظ على مصالحه، ومن االستمرار يف ضمان تبعية مستعمراته، لذلك 
لتحقيق  سبيل  ال  أن  يقينه  من  انطالقا  اهتمامه  أولويات  التعليمية  المسألة  تصدرت  فقد 
استمرارية هيمنته الغربية إال بإعمال آلة الطحن التعليمي، حتى إذا ما تولى الوجود العسكري 

من أرض المسلمين بقي الخنوع والخضوع لالستالب والهيمنة الحضارية الغربية.

ومراشف  الحداثة  منابع  من  لتكرع  البعثات  وإرسال  المدارس،  وبناء  التخطيط  كان 
المدنية الغربية، مدعاة ليتحلب ريق اآلباء طمعا يف أن يروا ألبنائهم مكانة اجتماعية ورقيا 

(1)   العشاب، محمد ياسين، )تحرير التعليم(، ط1، 2008، ص76.
(2)   انظر توصيات وبنود الوثيقة يف: ص 74-75 من )مجلة عالم الرتبية(، العدد1، شتاء 1996. 

(3)  العشاب، محمد ياسين، )تحرير التعليم(،76.
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إداريا وجاها، اقتداء هبؤالء الخرباء الذين »يأخذون أجورا أعلى ويعيشون رخاء أوسع«(1).

 وقد نجح االستعمار يف تشكيل نخبة مغربة من أبناء جلدتنا تتحدث بلسانه، وتدافع عن 
إليها، وهكذا  التي أوكلت  المهمات  إلى حد كبير يف تحقيق  ثقافته وفكره وهويته، وفقت 
فقد ورثت البالد بعد الجالء العسكري للمستعمر تعليما أجنبيا »ال يندمج أبدا يف األمة وال 
يحرك ساكنها. إنه تعليم نخبة غريبة عن األمة، هي نقلت شكله ومحتواه من أرض الجاهلية 
وجعلته سلما أفقيا شاق المراس سريع التزليق تحديا للطالبين«(2)، وكانت أهداف سياسة 
التعليم االستعماري بالمغرب تتمثل أساسا يف تحويل الفكر، ليصير الحق ما يفكر الغرب 
وما يعتقد وما ُيَعلِّم. وهكذا فقد »بنت مدارس وحشدت أساتذة ُمَعلمين وخرباء مخططين 
أبنائهم وبناهتم لمَثٍل أعلى كان  ُهَوّية المسلمين، وتجهيلهم بدينهم، وتحويل َوالء  لمسخ 
ْلَوة إلى َوالٍء لعقالنية دكارت، ووضعية كنت،وفلسفة هيوم، وثورية فلتير على  البلسم والسَّ

الدين، وهتويمات روسو، وأدب موليير إلخ.

الفكري،  التنوير  ومصباح  الحضارة،  مشعل  حامل  بزي  متزينة  علينا  وردت  تماسيح 
وراء  الجري  على  طموحها  ويقسر  األجيال،  يفرنج  الذي  التعليمي  الرتبوي  العتاد  حامل 

الحضارة الرباقة ولو تعلقا بأذيالها، واعتباطا بمقعد خلفي على مائدة أفراحها«(3).

جميع  على  وأفضليته  أسبقيته  تأكيد  على  حرصه  يف  المجسدة  الغرب  هيمنة  إن 
المستويات، جعلته يقتحم منظومة التعليم بقوة، ويتدخل يف تأطيرها وتوجيهها وترشيدها 

من أجل الحفاظ على مصالحه أساسا.

ثانيا-العامل السيا�سي:   

يتمثل يف االستبداد الذي يعد أصال لكل فساد كما هو معلوم(4)، ومن ثمة فإنه ينظر إلى 
منظومة الرتبية والتعليم باعتبارها أنسب آلية للحفاظ على األوضاع القائمة كما هي، وأفضل 
وسيلة إلعادة إنتاج البنى والقيم والتصورات وحتى المسارات والطموحات، وهذا ما شكل 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(،713. 
(2)   نفسه،727.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع صديق أمازيغي(، 48-47.
(4)  انظر: الكواكبي، عبد الرحمن، )طبائع االستبداد(، حلب-سورية، المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية، ط3، 

1411-1991، ص:55.
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»الميثاق  تحدث  لما  فمثال  الصحيح،  االتجاه  يف  التحرك  من  المنظومة  منعت  كأداء  عقبة 
الوطني للرتبية والتكوين« عن المرتكزات الثابتة ذكر من أهمها ما يلي:

-االهتداء بمبادئ العقيدة اإلسالمية السمحة. 

-حب الوطن والتمسك بالمملكة الدستورية. 

الغموض  من  كبير  أساس  على  خليطا  أنجزت  الثبات،  لها  يراد  مرتكزات  أمام  فنحن 
بين ثالثة مجاالت: االهتداء بمبادئ العقيدة اإلسالمية السمحة، وحب الوطن، والتمسك 

بالمملكة الدستورية(1).

السياسي  االستقالل  بعد  والتعليم  الرتبية  قضية  عرفتها  التي  الخطيرة  التحوالت  ومن 
)الصوري( أهنا خرجت من حضن األمة إلى قبضة الفاعل السياسي الذي يتحرك َوْفَق أجندة 
محكومة بمسارات وأهداف معينة، وبناء على ذلك استنادا إلى »إيديولوجية« سياسية معينة 
من  حد  مما  مهمة  فعاليات  إقصاء  النتيجة  وكانت  الكلية،  الشعب  مرجعية  إلى  استنادا  ال 
تحقيق األهداف األربعة المعروفة والمعلنة بداية االستقالل الصوري )التعميم، التوحيد، 

التعريب، المغربة(.

إن استحضار مكونات المشهد السياسي المغربي يمكن من وضع اليد على حجم قتامة 
وضيق واختناق المشهد ككل:

-نظام سياسي له خربته الطويلة، وله أهدافه واسرتاتيجياته السياسية التي تتمثل يف ضمان 
نتائج مستقبلية محافظة على وجوده، ومن أجل هذا الرهان يسعى باستمرار للتحكم الكامل 

يف أي إصالح ويف تفاصيل المنظومة. 

-تنظيمات سياسية: رهاهنا قلب نظام الحكم. 
الحاكم:  السياسي  النظام  وأجهزة  مؤسسات  يف  المشاركة  رهاهنا  سياسية:  -تنظيمات 

الحكومة، الربلمان، الوظائف السياسية... 
هكذا توزعت المنظومة بين: 

-غايات كربى: تتمثل يف الحفاظ على موقع النظام ومصالحه. 

-أهداف متحركة: تتغير وتتحرك وفق برنامج الفاعل السياسي إن كان له برنامج. 

.aljamaa.net :(1)   انظر: الموساوي، مبارك، عوامل فشل إصالح التعليم يف المغرب، موقع
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يحمل األستاذ ياسين نمط الحكم االستبدادي مسؤولية فشل المنظومة التعليمية، ذلك 
فال  بالمسبََّباِت،  األسباب  إال«لَتراُبِط  تم  ما  )التعميم(  األفقية  التعليمية  الجهود  فشل  أن 
انية -أي ال عدَل- لضعف االقتصاد، ضعف االقتصاد لضعف التنمية، ضُعفْت التنمية  َمجَّ
لضعف التعليم، ضعف التعليم لرتدد السياسة، ضُعفت السياسة لفساد األخالق، ُضعفت 
األخالق ألن الرتبية ال تتكلم بالكلمة الطيبة. ألن الحكم استبداد وكسروية«(1)،وألن ما يهم 
الفاعل السياسي يف ظل حكم االستبداد يف الحفاظ على سلطته ومصالحه فإنه »ال يستقر 

يوما من له القرار السياسي النهائي على رأي يف مشكلة التعليم إال نقضه غدا«(2).

متتالية،  عقود  ولخمسة  البدء  منذ  كان  التعليم  أن  مفادها  حقيقة  إلى  ذلك  من  نخلص 
أداة حكامة سياسية واجتماعية تعيد إنتاج السائد المهيمن، دونما أن يطال ذلك طبيعة نمط 
الحكم والسلطة، أو يطعن يف نسقيته، أو يفرز من بين ظهرانيه وعيا، قد يكون من شأنه إذا لم 
يكن تقويض ذات النمط، فعلى األقل المزايدة على مرجعيته األحادية، وفلسفته يف الفعل 

الفرداين المطلق(3).

ثالثا-العامل الفكري:

يتمظهر يف بعدين َرئِيَسْيِن: 

أ- الفكر القومي:

وهو ثمرة من ثمار االستعمار الغربي الذي عمد إلى تقسيم اإلمرباطورية العثمانية إلى 
دويالت قفصية لم تقتصر على الحدود الجغرافية فقط، بل شملت كل األبعاد وكل اآلفاق 

بما فيها البعد الفكري والبعد النفسي.

ويحمل األستاذ ياسين الفكر القومي مسؤولية ما آل إليه وضع المنظومة التعليمية سواء 
على مستوى القيم واألخالق، أو على مستوى اهتام اللغة العربية بالعجز والقصور، فـ »اإلفساد 
المال  تبذير يف  ذلك  وبعد  الرقم.  عنه  يعرب  كيفية ال  آثار  الذاتية  والتلحيد وطمس  الخلقي 
والجهد مرده جميعا لعدم كفاية أنظمتنا القومية وعجزها عن تطهير الضمائر واأليدي«(4)، 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع صديق أمازيغي(، 130-129.
(2)   نفسه، 100.

(3)   اليحياوي، يحيى، )مأساة التعليم بالمغرب(، مجلة »الفرقان«، العدد 61، 1420هـ-2008م، ص:9.
(4)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 725.
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وتحولت اللغة العربية مع القوميين إلى وسيلة لالستعباد والتبعية، إذ »يتناقل التالميذ األفكار 
والمفاهيم والنظريات المستوردة المرتجمة إلى اللغة المحلية القومية، ال تردد إال الدرس 
الملقن، وال تعرب إال عن مقاصد الغزاة المعلنة الرباقة والخفية المدسوسة«(1)، كما تحولت 
أمراضها  بكل  العروبة  تعطيك  قرآن  بال  »العربية  أن  ذلك  وتنازع،  وصراع  فرقة  عامل  إلى 
المعروفة على العالم. إهنا لغة الفرقة والكراهية، وما على األرض اليوم قوم ينطقون بلغة 
واحدة أشد تباغضا وتباعدا وتقاتال من قوم العروبة«(2)، بل إهنا وسيلة لتشويه الهوية وتغيير 
الوالء ذلك أن »التعليم المرتجم حتى إن أسكناه اللغة القومية ال يكون إال ساكنا متقلقال 
بالكفر من خالل صيغته  ينطق  إنه  ثم  تغيير وترقية،  مقلد ال عامل  وعامل سكون وجمود 
ويسرد  الكافرين،  المخرتعين  أعالم  علينا  يعرض  حين  الجاهلية  بتفوق  وينطق  الجاهلية، 
قصة عبقريتهم. وبذلك يلبسنا رداء المذلة والخنوع ألننا لم نرتب على االستقالل الفطري، 

ولم نرتب على الفطرة المتعلمة لنتعلم من آيات اهلل، ونحن يف عز إسالمنا«(3).

ب- الصراع القيمي: 

االنخراط  يف  يتجلى  اإلصالح،  لعملية  القائدة  النخبة  تعيشه  الذي  الخطير  الوهم 
مقزز  منفر  ومفهوم  »الحداثة«  مفهوم  هو  مثير  جذاب  براق  مفهوم  بين  وهمي  صراع  يف 
جسم  يف  الوهم  هذا  حضور  عن  نتج  وقد  »التقليد«،  مفهوم  هو  والغثيان  لالشمئزاز  مثير 
ومنعزال  فيه،  تتحرك  الذي  الواقع  عن  منفصال  كيانا  أصبحت  أن  والتعليم  الرتبية  منظومة 
عن المستقبل الذي يتحرك المجتمع يف اتجاهه، وقد أدى كل ذلك إلى اهنيار شامل لهذه 
المنظومة، لسبب واضح يتمثل يف كون استحضار هذا الصراع الوهمي جعلها تعيش حالة 
من التصدع والتمزق، فال هي أدركت و الاستوعبت و ال تمثلت مفاهيم الحداثة الغربية، 
وال هي بقيت متشبثة بالمفاهيم التقليدية األصيلة، وكانت النتيجة »صياغة واقع مرتبك جدا 
يف تحديد المضمون القيمي والحركي البنائي للمنظومة؛ أي سيادة الغموض الفظيع على 
غايات ومقاصد أهم أداة يف حياة المجتمعات واألمم؛ الرتبية والتعليم«(4)، وتتجلى خطورة 
هذا الصراع المفتعل يف اقتناع النخبة السياسية والمفكرة والمثقفة أن اإلصالح لن يتحقق 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 163.
(2)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 700.

(3)   نفسه، 763.
(4)   انظر: الموساوي، مبارك، )التعليم والتخلف والتحرير(.
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إال برتجيح كفة الحداثة على كفة التقليد. ويسري األمر كذلك على عملية التلفيق الكربى 
للمشروع  الفكرية  المرجعية  التي تشكل  الثنائية  بين مفهومي »األصالة والمعاصرة«، هذه 

»الديموقراطي الحداثي«.
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املبحث الثالث: القومة التعليمية والبدائل املقترحة

لم يكن تعقب األستاذ ياسين ثغرات وعيوب المنظومة التعليمية من باب الرتف الفكري 
الزائف، وال باب المزايدة المجانية الرخيصة، و ال من قبيل »الهدم من أجل الهدم«، بل كان 
بمثابة التشخيص الصادق والتشريح الدقيق الذي يتوخى وضع األصبع على مواطن الداء 
بدقة متناهية وبعيدا عن لغة الخداع والمجامالت من أجل اقرتاح العالج المناسب، انطالقا 
من إيمانه المبدئي بأن الحلول الرتقيعية لن تجدي نفعا، ولن تغير من الواقع الموبوء شيئا، 
يقول: »لقادتنا اليوم مشاريع »عظيمة« إلصالح التعليم كما لهم مشاريع إصالحية أخرى يف 
مثل العظمة وكل ذلك آئل إلى فشل ما دمنا نفكر بعقلية ذرية ال تصل األسباب بالمسببات 
يف حركية البنية العامة. وما لهذه األمة إال مشروع الحرية والتحرر من التقليد وسلطان العادة 
ثم اقتحام عقبة االبتكار والتجديد الشاملين العامين«(1)، وتندرج هذه الحلول الجذرية يف 

بوتقة ما يصطلح اإلمام على تسميته بـ»القومة«.

فما هي مواصفات ومعالم كل مكونات المنظومة التعليمية التي يقرتحها األستاذ ياسين 
بديال عن المنظومة الحالية الموسومة باإلفالس والفشل؟ 

1- فلسفة التربية في التصور املنهاجي:

إن فلسفة الرتبية »تفكر يف غايات الرتبية من خالل طرح تساؤالت مثل: لماذا نربي؟ وما 
»للتعليم  يقول:  اثنين،  للتعليم عامة هدفين  األستاذ  يحدد  الناجحة؟«(2)،  الرتبية  معيار  هو 
س لآلخر هو: غرس الوالء مبكرا يف النفوس.  هدفان أساسيان يف أي ملة وقوم: أولهما المؤسِّ
إما الوالء لحضارة وتقاليد أسرية قومية، وإما الوالء لدين، وإما الوالء لشخص حاكم ُيعبد 
من دون اهلل )...( الهدف الثاين المؤسس على األول هو: إكساب الناشئة المهارات العقلية 
العملية المطلوبة اجتماعيا واقتصاديا«(3)، الوالء أوال وأخيرا يف التصور اإلسالمي ينبغي أن 
يكون هلل تعالى، يقول: »يف المجتمع اإلسالمي المتجدد ال والء ُيقبل إن لم يكن لبه الوالء 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(،748.
(2)   الفارابي، عبد اللطيف وآخرون، )معجم علوم الرتبية(، 265.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 153-152.
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هلل وحده ال شريك له. وما سوى هذا اللب من إشعاعات وتفرعات إنما يقتبس الحرمة يف 
باهلل  االرتباط  يف  تتمثل  القصوى  الغاية  اللب«(1)  عن  وانبعاثه  انبثاقه  من  المسلمين  نفوس 
اإليمان  معايير  المؤمن استحضار  يستطيع معها  لدرجة  اإليمان وتقويته  عز وجل، وتنمية 
والعمل الصالح يف كل الحركات والسكنات، يقول األستاذ: »تلقن الدعوة المربية المعلمة، 
يف إطار النظام الحكومي وخارجه، كيفيات الفكر والشعور والعمل بمعـايير اإليمان والعمل 
التعبير  حسب  فينتظمُه،  الدنيا  بنصيب  اآلخرة  من  والمؤمنة  المؤمن  نصيب  يمر  الصالح. 
َد النشء حتى يستقر  الجميل لمعاذ بن جبل رضي اهلل عنه. وظيفة التلقين الفطري أن ُيَتَعهَّ
عنده رجاء »نصيب اآلخرة«، ثم ينتظُم هذا النصيُب المشاعَر والتعبير واللغة والخيال وكل 

األنشطة اإلنسانية المعرفية والعاطفية والحسية«(2).

ومن الغايات الكربى للرتبية والتعليم يف تصور األستاذ ضرورة ارتباط التعليم بالعملية 
االقتصادية »ليتحول التعليم من تلقين نظري إلى تدريب عملي. محيط منتج يشجع تعليما 

منتجا. وال تعليم ينتج بغير التدريب العملي التطبيقي الذي يجد سوقا يف محيطه«(3).

2- تمويل التعليم: 

يعود األستاذ ياسين إلى التاريخ ليؤكد أصالة احتضان األمة للتعليم، ف »ما كان التعليم 
والتعميم واصطفاء العلماء يوما شأنا من شؤون الدولة يف األصيل من تاريخنا«(4). ولذلك 
فقد كان »التطوع واإلحسان إلى طالب العلم وكفالته وكفايته مؤونة العيش ولوازم الطلب 
اكتنفتهم  العلماء  »من  أجياال  أن  النتيجة  المسجد«(5)، وكانت  تزخر هبا خزانات  من كتب 
والدين،  المروءة  أهل  يف  المتمثلة  المسلمين  جماعة  حضن  يف  واإلنسانية  المالية  العطايا 
واكتنفتهم األبوة الروحية المعنوية للعالم المتطوع الساعي آلخرته المقدم لها«(6)، وإمعانا 
من تأكيد أهمية وجدوى استقالل التعليم عن الدولة، وتكفل المؤسسات الخاصة بذلك، 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 153.
(2)   ياسين، عبد السالم، )العدل(، 484.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 183.
(4)   نفسه، 139.
(5)   نفسه، 139.
(6)   نفسه، 140.
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هبكذا  والتفوق  النبوغ  رعت  جامعات  من  نماذج  ليقدم  الغربية  الدول  إلى  األستاذ  يلتفت 
الواليات  يف  وبيل  هرفرد  وجامعتا  بريطانيا،  يف  وكمربيدج  أكسفورد  )كليات  احتضان 

المتحدة األمريكية(. 

3- رجل التعليم:

يقر األستاذ بالمكانة المتميزة السامقة التي يحظى هبا رجل التعليم إذ«ليست المدرسة يف 
الحقيقة إال المعلم«(1)، وتبعا لذلك فإنه يعد »واسطة عقد المنظومة التعليمية الرتبوية«(2)، 
ولذلك َيْعَمُد األستاذ إلى تعداد المواصفات المثالية التي ينبغي أن تتوفر يف المعلم القدوة، 
يقول: »مطلبنا عالم متوازن ومعلم منسجم يف نفسه، مرتاح يف سربه االجتماعي، سوي يف 
بنيته النفسية الخلقية، كفء يف مادته العلمية، مراقب هلل تعالى يف أمانته، مطمئن باإليمان، 
وعفة  مروءة  ذو  الناس،  بأيدي  فيما  زاهد  والعقول،  الناشئة  النفوس  معالجة  على  صابر 

وهمة«(3).

4- ال مركزية اإلدارة: 

بعد تشخيص بعض مظاهر فساد اإلدارة المركزية، يقرتح األستاذ أن »تنقل المهمة إلى 
إدارة المدرسة والمعهد والكلية حيث يراقب المتآمرون بالمعروف المتناهون عن المنكر 
اإلدارية،  السيطرة  روح  منها  »تنسحَب  أن  إلى  يدعو  كما  المصالح«(4)،  يف  المتشاورون 
وخيانة المكتبية التي ال تبالي، وقانون المذكرات الوزارية الغائب من يكتبها عن الميدان، 

وقطيعية العدد العديد الذي يجد فيه النشء نفسه أرقاما مجهولة«(5).

5- أساليب التقويم والتوجيه:

الطرد  بعقوبات  المتعلمين  حرمان  تروم  ال  تقويم  أساليب  تبني  إلى  األستاذ  يدعو 

(1)   ياسين، عبد السالم، )مذكرات يف الرتبية(، دار السلمي للتأليف والرتجمة والنشر والطباعة والتوزيع، 
ط1، 1963، ص: 49.

(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 169.
(3)   نفسه، 173-172.

(4)   نفسه، 179.
(5)  ياسين، عبد السالم، )تنوير المؤمنات(، 226/2.
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واإلقصاء، بل تسعى إلى تعميم التعليم، إذ »من األهداف العصرية لكل دولة وأمٍة تريد العزة 
والكرامة، واالستقالل والرخاء تعميُم التعليم«(1)، غير أن هذا التعميم ال يتناىف إطالقا مع 
خلق أساليب لتمييز العباقرة النوابغ، بل بالعكس إن هذا التعميم هو الذي »يمكننا من إبراز 
النوابغ الموهوبين، واختيار الكفاءات العليا والوسطى، وتنظيم المنح والمساعدات«(2)،كما 
ميوالهتم  ويوافق  العقلية  قدراهتم  يناسب  توجيها  وتوجيههم  المتعلمين  تقسيم  من  يمكننا 
ومواهبهم، فمهمة المدرسة األساسية أن تصنع »شعبا واعيا من عموم األطفال، ثم ينفرُز 
الموهوبون أفواجا متوسطة تدرب التدريب المهني، وتوجه الطالئع الذكية لتنال أعلى ما 
يمكن من التخصص. والنخبة العليا ال ينبغي أن ُتكتم أنفاُسها بالحجة الديماغوجية الباطلة 

حجِة المساواة. فإن اهلل رب العباد زاد بعض العباد بسطة يف العلم والجسم«(3). 

6- دعم النظام التعليمي 

منظومة التعليم لبنة من أهم لبنات الصرح التغييري الذي أثله األستاذ ياسين، ومفتاح هذا 
الصرح تلخصه كلمة التوبة، إهنا جماعة تتوب إلى اهلل، وتدعو اآلخرين على التوبة، وتبعا 
الذين يصطلح  التائبين  المثقفين  التعليمي هبؤالء  النظام  يتم دعم  أن  األستاذ  يقرتح  لذلك 
على تسميتهم بـ»الخميرة الذخيرة«(4)، ولعل أثمن ما يف تجارب هؤالء العائدين اطالعهم 
بالمساهمة  التائبون  المثقفون  »ويأتينا  يقول:  وغفالهتا،  وأوبئتها  برعوناهتا  الجاهلية  على 
الثمينة، يأتوننا قبل كل شيء بمعرفتهم بالجاهلية. تلك الجاهلية التي البد من التعامل معها 

والتحاور والتفاوض«(5).

7- مضمون التعليم:

لن يتحقق هدف معرفة اهلل عز وجل إال إذا »القرآن« محور وأس وعمق ولب العملية 
التعليمة ككل، يقول األستاذ المجدد: »ولن تزال هذه األمة بخير ما اتخذت القرآن ُعمدَة 

(1)   ياسين، عبد السالم، )إمامة األمة(، 174.
(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 136.

(3)   ياسين، عبد السالم، )تنوير المؤمنات(، 227/2.
(4)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 178-177.

(5)   ياسين، عبد السالم، )العدل(، 480.
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التعليم والرتبية وقِواَمُهما«(1). ولكن هل يعني ذلك أن نضرب ٌعْرَض الحائط سائر العلوم 
الجهد  فيه  نستفرغ  الكريم  القرآن  ناحية  وجوهنا  نولي  وأن  الكونية،  والمعارف  األرضية 

حفظا وفهما وتدبرا وانتهى األمر؟؟ 

سيكون فهمنا سطحيا وساَذجا لو فهمنا األمر على هذا النحو، ذلك أن القرآن الكريم 
التعليم: جسدا  ينبغي أن يستعيد موقعه وثقله ومكانته ومركزيته يف برامج مختلف أسالك 
وروحا، مبنى ومعنى، منطوقا ومفهوما، قلبا وقالبا،...ينبغي أن »يجعاللقرآنمحور العلم، 
ويجعل ما إلى ذكر اهلل من تدارس للقرآن وفهم له، وإعداد الفكر اإلسالمي الذي يحررنا 

من هذيان الجاهلية وفلسفتها ونظرياهتا اإلديولوجية، مطلبا أساسيا«(2).

8- اللغة:

ينبع اختيار اللغة العربية من عظمة طموح المشروع اإلسالمي، ومعالم هذا المشروع »ال 
تؤديه إلينا وال ترتجمه عنا إال لغة عظيمة هي لغة القرآن الكاملة الواصلة بين حقائق األرض 
مواكبة  على  قادرة  وجعلها  العربية  اللغة  بتطوير  ملزمون  فنحن  لذلك  السماء«(3).  ومعاين 
والعقبة  العقبة،  اقتحام  على  قدرتنا  »إن  والتكنولوجية  العلمية  مستجداته  ومسايرة  العصر 
تحرير وعدل وسيادة، تتوقف على اكتساب لغتنا الشريفة المحتد سلطان الكفاءة العملية، 
سلطان السيطرة على المكاسب العلمية البشرية، سلطان الصالحية لالستقالل بتلك العلوم 
والسير هبا قدما نحو القوة الحقيق هبا من يستخلفهم اهلل عز وجل يف األرض.ليس المشكل 
هو إسعاف المتعلم والمفكر بالعربية بالكلمات  الالزمة، لكن المشكل أن نطور أداة للتعبير 
تقوية  مع  إجرائية  بأداة  العقل  نسعف  أن  القرآن،  لغة  عن  بعيدا  نضيع  أن  دون  العصر  عن 

لغة القلب«(4).

9- البيداغوجيا التربوية:

تنبني على الحب والرحمة والتواضع،  ينبغي أن  المعلمين والمتعلمين  بين  العالقة  إن 

(1)   ياسين، عبد السالم، )إمامة األمة(، 165.
(2)   ياسين، عبد السالم، )المنهاج النبوي(، 147.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 160-159.
(4)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم والقومية العلمانية(، 22.
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بديال مفروضا عن مشاعر الحقد والقسوة واالستعالء السائدة اليوم، ينبغي أن تكون العالقة 
»محفوفة بالمودة وآداب الصحبة من توقير الصغير للكبير، ورحمة الكبير بالصغير. »ليس 
منا من لم يوقر كبيرنا ويرَحْم صغيرنا«. حديث شريف. آباء وأمهات فيالمدرسةبَدالُء عن 

أمهات البيت وآبائه«(1).

ومن شأن هذه المشاعر اإليجابية النبيلة أن تحرر المتعلمين من عقدة الشعر بالنقص يف 
حضرة أستاذ يعلم كل شيء، ومن شأهنا أيضا أن تفجر الطاقات وأن تصقل المواهب وتبلور 
الشخصية وتجعلها قادرة على التواصل الفعال اإليجابي يف مناخ عبق بالحرية والمسؤولية، 
»وإال فالفظاظة من جانب المعلمين، والقمع السياسي من جانب الدولة، عصًا ال تربي إال 

الحمير. وعلى رأس الضارب تعود الضربة«(2).

(1)   ياسين، عبد السالم، )تنوير المؤمنات(، 243/2.
(2)   نفسه، 243/2.
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املبحث الرابع: إجراءات التنزيل

تعد »اإلجرائية« واحدة من أهم األسس التي تقوم عليها نظرية »المنهاج النبوي«، وتعني 
ميدان  الواقع ونتغلغل ونصبح فعال حاضرا يف كل مكان ويف كل  ننزرع يف  »أن  تعنيه  فيما 
هو قمة التحدي، أن نكون فعال مؤثرا ناجحا له نتائج«(1) كما تعني »أن ينزرع اإلسالم يف 
الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي، أن ينتقل بالجهاد الدائب اليومي من دعوة إلى 
حياة، من مثال إلى واقع، من مطمح عال إلى إنجازات عينية«(2)، وهذا يعني بالضرورة أن 
ما تقرتحه هذه النظرية من حلول لألزمة الخانقة التي تعيشها األمة، يجب أن تتحول إلى 
إجراءات عملية تحث الفرد المؤمن على االنخراط اإليجابي يف عمل جهادي راشد منظم. 

أوال-حتمية الحل الجذري: 

إن الحلول التي تقرتحها النظرية المنهاجية لحل أزمة التعليم ال تنفصل البتة عن الحلول 
التي تقرتحها لكي تنهض األمة من كبوهتا، فاألمر يستدعي استبعادا تاما للحلول الرتقيعية 
التي أعقبت ما سمي االستقالل- إال كما هائال من  التي لم تراكم -طوال الخمسين سنة 
المشاريع واالقرتاحات التي ينفي بعضها بعضا، ومن التقارير الدولية والوطنية التي يدعم 
الحقها سابقها يف اإلقرار بأزمة وفشل منظومة التعليم يف المغرب، ويكفي أن نستحضر أهم 

محطات مسلسل ما سمي باإلصالحات لنتبن حقيقة هذا المعطى(3): 

- 1957: تم إنشاء اللجنة العليا إلصالح التعليم اشتغلت على تعريب وتوحيد برامج 
التعليم االبتدائي، وعلى إنشاء الكليات الوطنية؛ 

أهم  كان  التعليم  الملكية إلصالح  اللجنة  اسم  لجنة أخرى تحت  إنشاء  تم   :1958 -
يف  سنوات  الست  نظام  إلى  العودة  وطرح  السابقة  اللجنة  قررته  ما  عن  الرتاجع  عملها 

االبتدائي، والرجوع إلى تدريس العلم بالفرنسية يف االبتدائي؛ 

- 1959: إحداث لجنة الرتبية والثقافة؛ وصدور ظهير إحداث المجلس األعلى للرتبية 

(1)   ياسين، عبد السالم، )مقدمات يف المنهاج(، 32.
(2)   نفسه،31.

(3)  إحرشان، عمر، )تقرير المغرب يف سنة 2009(، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، ط1، 2010.
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الوطنية، والدخول يف مخطط خماسي؛ 

التعميم والتوحيد  - 1967/1965: سيعلن عن مخطط ثالثي سيرتاجع بموجبه عن 
والمغربة وستقلص ميزانية التعليم، وستتم العودة إلى ازدواجية يف االبتدائي؛ 

الخاص  الظهير  وسيصدر  التعميم،  سياسة  إلى  العودة  ستتقرر   1975/1973  -
باإلصالح الجامعي مقتديا بالنظام الجامعي الفرنسي؛ 

- ابتداء من الثمانينيات سيكون للبنك العالمي اليد الطولى يف توجيه السياسة التعليمية، 
خاصة مع استجابة المغرب لتعليمات هذا البنك وتطبيقه إلجراءات تقشفية يف إطار سياسة 

التقويم الهيكلي؛ 

- 1987 سيتم إحداث نظام األكاديميات؛ 

- 1990 سيصدر مشروع اإلصالح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي؛ 

يف  ستدعو  التي  التعليم«  بقضايا  المختصة  الوطنية  »اللجنة  الملك  سيشكل   1994  -
توصياهتا إلى ترسيخ القيم الروحية لإلسالم، و تعميم التعليم وإقرار المجانية، واعتبار اللغة 
العربية لغة التدريس وتدعو إلى تعريب مختلف المجاالت الحيوية يف البالد، وهي اللجنة 
التي سيتم رفض نتائجها واهتامها بعقلية الستينات، وسيطلب الملك رأيا استشاريا للبنك 

الدولي سيصدر على إثره التقرير المشهور التي دعا إلى مراجعة المجانية أساسا؛ 

- 1999 سيشكل الملك لجنة مكونة من 34 شخصية ستضع ما سمي بالميثاق الوطني 
للرتبية والتكوين الذي سيصادق عليه الملك يف أكتوبر من سنة 1999، وسيعتمد المجلس 

الحكومي مشاريعه يف فرباير 2000؛ 

- 2010/2000 سيتم اعتبار هذه العشرية عشرية للرتبية والتكوين بعد الوحدة الرتابية، 
وعلى أرضية الميثاق سيتم االشتغال على تنزيل إجراءات موازية للتطبيق بيد أن هذه العشرية 

لم تتم إذ مع سنة 2007 سيعلن الملك عن مخطط إصالحي جديد؛ 

وثيرة  ورفع  تثمين  سيروم  الذي  االستعجالي  الربنامج  عن  الملك  سيعلن   2007  -
استكمال اإلصالح؛ 

- 2012/2009 سنوات تنفيذ وتنزيل مشاريع الربنامج االستعجالي التي همت مجال 
للمنظومة،  األفقية  اإلشكاالت  ومواجهة  الرتبوي،  العرض  وتوسيع  التمدرس،  تعميم 
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وتجديد النماذج البيداغوجية، وتطوير الحكامة الجيدة، وإيجاد الموارد المالية والمادية؛ 

-2013/2012 خطابان للملك يف غشت حول التعليم كانا بمثابة تنقيط لعمل الحكومة 
يف مجال التدبير، إذ تم تقريع الحكومة ولومها على عدم استمرارها يف تفعيل دينامية مشاريع 
وتم  التدريس،  لغة  وتخلف  الشغل  لسوق  الربامج  مالءمة  وعدم  االستعجالي،  الربنامج 

اإلقرار بكون وضع التعليم بالمغرب اآلن هو األسوأ عما كان عليه منذ عشرين سنة؛ 

- 2014 بداية مسلسل المشاورات من أجل المدرسة المغربية. 

ما تدل عليه على أن صدق  بين  المشاريع اإلصالحية من  الكاثرة من  الكثرة  تدل هذه 
وعمق ودقة رؤية األستاذ ياسين االسرتاتيجية لقضية اإلصالح، فقد دافع منذ بداية مشواره 
الفكري الدعوي على حتمية الحل الجذري الشامل، فمنذ كتابه »اإلسالم غدا«1973-أي 
قبل العمل الجهادي المنظم- يقول: »ولسنا نرجو تحسنا لجهاز التعليم وال رفعا إلنتاجيته 
بغير التحويل الجذري الذي يقلع البالء من أصله، فليس التعليم دولة وحده مستقلة، وال 
يمكن أن يختص التعليم بوظيفة التغير عن العوامل الشمولية، أعني عوامل العقيدة والتفقيه 
به، مدافعا عنه بعد  الذي بقي متشبثا  الموقف نفسه  الجهادية«(1)، وهو  المنهاجي والقيادة 
1994 يقول:  الديموقراطيين«  عقود من العمل الجهادي، ففي كتاب »حوار مع الفضالء 
والمقادير  واألساليب  الربامج  وإصالح  الحكم،  وهياكل  التعليم،  هياكل  إصالح  »وإن 

والكيفيات جهود ضائعة وضربات بالسيف يف الماء ما لم يطهر الجو العام والخاص«(2).

منظومة التعليم يف بالدنا هي ذلك الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، كل شريك يراهن 
عليها لتحقيق أهداف بعينها: 

كافة  على  لها  المستعمرات  وتبعية  سيطرهتا  لتأبيد  تسعى  االستعمارية  الدوائر   -
المستويات.

أنه  كما  معا،  والثروة  السلطة  يف  ممثلة  مصالحه  على  للحفاظ  يسعى  الحاكم  النظام   -
يعدها خير وسيلة لغرس الوالء لحكام الجرب المستبدين الماسكين زمام األمور بقبضة من 

حديد. 

(1)   ياسين، عبد السالم، )اإلسالم غدا(، 725.
(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 181.
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اإلنتاج  إلعادة  كفضاء  للمدرسة  السوسيولوجيا  علماء  نظر  فقد  ذلك  يف  غرابة  وال 
القيم  المتعلم  بتلقين  إما  مشرتكة،  قيم  إنتاج  إلعادة  فضاء  بعضهم  عدها  )ماتوشيلي(، 
إنتاج عالقات اجتماعية صراعية )لوي  بإعادة  السائدة يف المجتمع )بارسون(، أو  األداتية 
ألتوسير وبودلو وإستابلي(، وعدها آخرون عامال لشرعنة الرتاتبيات )ماكس فيرب وبورديو 

وباسرون(، وعدها آخرون عامال لتكريس الفوارق(1). 

وهذا يعني بالضرورة أن الفشل الذي شكل مصيرا مشرتكا لكل محاوالت ما سمي عبثا 
»إصالحا« كان أمرا مقصودا، فنحن إذا أمام حالة من اإلفشال مع سبق اإلصرار والرتصد، 
مما يعني غياب إرادة صادقة لإلصالح الحقيقي، ألن ذلك يعني بالضرورة المس بمصالح 
ذوي النفوذ الماسكين زمام السلطة خارجيا وداخليا، وهذا أمر ال يتماشى ومنطق األمور. 
فـ »المغرب الرسمي لم يفشل من باب الذي حاول ولم يحالفه النجاح، بل إن كل المؤشرات 
تدل على أنه كان منذ البدء يرتب للفشل جملة وبالتفصيل. ال بل خلق لذات الفشل اإلطار 

والسياق، وبنى له بالتشريعات والنصوص«(2).

ثانيا: لعبة املعادالت ومشروع الخالص

الصيغة  يف  األولى  وتتمثل  اثنتان،  معادلتان  عنها  تتفرع  رئيسة/أم  بمعادلة  األمر  يتعلق 
لها  والمستلزمتان  عنها،  المتولدتان  المعادلتان  أما  التحرير[،   + ]التغيير=التعليم  اآلتية: 
التعليم +  التغيير[، و]التحرير=  ]التعليم=التحرير +  الصيغتين اآلتيتين:  فيتمثالن يف  تباعا 

التغيير[. ونفصل القول يف كل منها كما يلي:

أ- المعادلة الرئيسة/األم: ]التغيير = التعليم + التحرير[

إن التغيير المنشود يف المشروع المنهاجي، هو الذي يتفاعل فيه فضائه التحرير والتعليم 
معا، ولنبدأ بشرط التحرير أوال، ليتبين لنا أن هذا الصيغة المصدرية للفعل تختزن صيغتين 
ًرا أوال قبل  اشتقاقيتين اثنتين: اسم المفعول واسم الفاعل، فوجب أن يكون هذا التعليم ُمَحرَّ

َر من: ًرا، يجب أن ُيَحرَّ أن يصبح ُمَحرِّ

(1)  غريب، عبد الكريم، )مستجدات الرتبية والتكوين(، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات عالم الرتبية، ط1، 
1435-2014، ص: 50-47.

(2)   اليحياوي، يحيى، )مأساة التعليم بالمغرب(، مجلة »الفرقان«، العدد 61، 1420هـ-2008م، ص:9.
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- من قبضة االستبداد المتحكمة يف أعناق العباد وأرزاقهم، والمصرة على ربط القرار 
التعليمي/الرتبوي بالقرار السياسي.

االستكبار  فلك  يف  الدوران  ومن  الدولي.  البنك  وإمالءات  وأصفاد  التبعية  ربقة  -من 
له  يبيح  الذي  المصلحة  بمنطق  إال  يؤمن  وال  الربح،  بمنطق  إال  يعرتف  ال  الذي  العالمي 

البحث المستمر عن مناطق نفوذ جديدة باستمرار.

ممثل  أصدق  تعد  والتي  بالمقود،  الممسكة  الالئيكية  الفرنكفونية  الطغمة  أيدي  من   -
للغرب الجشع النهم يف بالدنا، وأكرب مدافع عن مصالحه، وأقوى مروج للهزيمة النفسية يف 

صفوف األجيال.

الذي  المذهل  التقدم  للغرب، رغم  الرافضة  المنغلقة على ذاهتا  المتزمتة  العقلية  - من 
المؤمن«،  »الحكمة ضالة  »التعليم«، وألن  راهن على  بعدما  الحياة  حققه يف شتى شؤون 
البيداغوجية، وهذا ما  الرتبوية  التعليمية وتجاربه  فإن األمر يستدعي االستفادة من خرباته 
وبأنه  الدولة،  عن  التعليم  باستقالل  ينادي  فعندما  ياسين،  األستاذ  تصور  يف  حاضرا  نجده 
تحتضنه األمة يستحضر نماذج كليات أكسفورد وكمربيدج يف بريطانيا العظمى، وجامعتي 
فإنه  بديال،  القرآين  التعليم  يقرتح  وعندما  األمريكية(1)،  المتحدة  الواليات  يف  وبيل  هرفرد 
يدعو إلى االستفادة من فنون البيداغوجيا يف الغرب »لخدمة األهداف اإلسالمية على كل 
مسألة  نقاشه  معرض  ويف  العلمية«(2)،  الوسائل  باحتكار  كان  ألي  نعرتف  ال  المستويات، 

التخطيط والتوجيه، فإنه يستحضر النموذج السويسري الناجح(3).

النخب  تصنف  جاهزة  ألحكام  المولد  الديني  التطرف  وقساوة  وجفاء  فضاضة  من   -
العلمية البعيدة عن الصف اإلسالمي يف خانات »الفسق« و«الفجور« و«اإللحاد«، والتحلي 
يف مقابل ذلك برفق اإلسالم ورحمته من أجل دعوة هذه النخب التي سماها األستاذ ياسين 

»خميرة ذخيرة«.

وعندما يتحرر من هذه األغالل، يستطيع حينئذ تحرير أجيال األمة من:

- من أخطار االزدواجية اللغوية التي تعد »سبب تأخر التالميذ وسقوطهم وتعثرهم يف 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 139.
(2)   نفسه، 157.
(3)   نفسه، 185.
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العقبة  المغاربة يستشعرون حجم هذه  التالميذ  المائة من  أن تسعين يف  الدراسة«(1)، ذلك 
التكرار واالنفصال  إلى كارثة  التعليم، وأدى  انخفاض مستوى  ما تسبب يف  الكأداء، وهو 
التي جعلت مدة التعليمين االبتدائي والثانوي تطول أكثر من ذي قبل، ونشير يف هذا السياق 
إلى أنتوصيات »لجنة التعليم« يف »المناظرة الوطنية حول التعليم« سنة 1964 قد أحالت عن 
إلزامية اعتماد اللغة العربية، وعدم الشروع يف تعلم اللغات األجنبية إال يف التعليم الثانوي(2).

- من ينابيع التغريب وسراب التعريب: ضرورة السعي الصادق الحثيث من أجل تعريب 
حقيقي، يراعي حرمة وقداسة وشرف اللغة العربية، دون أن يعني ذلك االنغالق على الذات 
ورفض اللغات األجنبية، فواجب علينا التمكن من اللغات األجنبيَة، وجعلها »وسيلًة إلثراء 
محصولنا من العلوم الكونيَّة، ريثما نستقل هبا«(3)، وقد أثبتت التجارب التعليمية الحديثة أن 
التدريس باللغة الوطنية يعد من أهم أسباب نجاح النظام التعليمي، فقد دلت اإلحصائيات 
الدولية  والعلوم  الرياضيات  اتجاهات  دراسة  مثل  الدولية،  باالختبارات  الخاصة  الحديثة 
(TIMSS( أن الطلبة اليابانيين احتلوا المراتب األولى بين جميع طالب العالم، يف عدد من 
فروع العلوم التطبيقية، خاصة يف حقل الرياضيات، والسبب يعود إلى عوامل متعددة، لعل 
أبرزها اختيارات الدولة فيما يخص تدريس العلوم باللغة األصلية، ويف هذا الصدد عقدت 
إصداراهتا  من  باليابانية  طبعة  إلصدار  العالمية  النشر  دور  كربى  مع  اتفاقات  اليابان  دولة 
العلمية حال دون صدورها بلغتها األصلية، وترتجم اليابان لوحدها ما يربو عن 30 مليون 

صفحة سنويا(4).

فضاء  من  المغربية  المدرسة  ظله  يف  تحولت  الذي  السوق  اقتصاد  ثقافة  هيمنة  من   -
ل  فضاء  إلى  الفاضلة،  األخالقية  القيم  على  والتنشئة  والمهارات  المعارف  وتعلم  للرتبية 
»تسابق مجنون يف حلبة سباق دنيوي ال تنتهي إلى هناية، وهجوم عنيف على القيم األخالقية 

(1)   الكتاين، محمد، )نظرات يف تاريخ السياسة التعلمية بالمغرب(، مجلة »النداء الرتبوي«، عدد مزدوج6-5، 
1419-1999، ص: 23.

(2)   جريدة »الميثاق«، العدد:359، السنة17، بتاريخ10رمضان1401 موافق 12يوليوز 1981م.
(3)   ياسين، عبد السالم، )إمامة األمة(،186.

العدد61،  »الفرقان«،  مجلة  نقدية(،  قراءة  بالمغرب  للتعليم  األعلى  المجلس  )تقرير  رشيد،  جرموين،   (4)
يف  )مقاربات  بوعلي،  فؤاد  التعريب:  مسألة  يف  المنجرة  المهدي  رأي  ص:13.واقرأ  1420هـ-2008م، 

المسألة اللغوية بالمغرب(،ط1، يناير 2015، ص:30. 
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الدولية  باالتفاقيات  مؤزرا  العالمية،  المالية  بالمؤسسات  معززا  العالمي  الرأسمال  يقوده 
الخدمات  تجارة  العام حول  االتفاق  ويأيت  األسواق،  َهْيَمنَتُه على  َوُتَشْرِعُن  َلُه  ُع  ُتَشرِّ التي 

AGCS ليزج بالتعليم يف ذلك الخضم المظلم«(1).

- من داء شلل اإلرادة »الذي أسلم التعليَم لمطامح التدخل الخارجي، وحال دون نجاح 
أي مبادرة وطنية، مادام تياُر التوصيات األجنبية يشل كل إرادة للتغيير، وحتى عندما بادرت 
لهذا  التعليم«، وأحدثت  الوطني حول  »الحوار  باب  فتح  إلى  نفسها  الوطنية  الرتبية  وزارة 
بعد  بالفشل  جهودها  جميع  باءت  والنقابات،  األحزاب  فيها  تمثلت  وطنية«  »لجنة  الشأن 

التدخل الملكي المباشر«(2).

- من الفصام النكد بين الرتبية والتعليم، ومن الفجوة القائمة بين عالمي الغيب والشهادة، 
وبين كبد وعقبات وطموحات الحياة الدنيا ومصير العبد واسمه يف الملكوت األعلى، إلى 

تعليم تمتزج يف بوتقته مصطلحات المستقبل بمفاهيم المصير األخروي.

- تحرير العلوم الحديثة من جراثيم الجهل باهلل، والتجهيل به. 

- من األميات المختلفة والمتنوعة: فما بال هذه األجيال المتعلمة، رغم حصولها على 
أعلى الشهادات تعاين من شتى ألوان وأنواع األميات: أمية تاريخية، أمية فقهية، أمية تقنية، 
غير  أنه  بدعوى  تلك  أميته  عن  الدفاع  يف  غضاضة  منهم  الواحد  يجد  وال  سياسية؟!  أمية 

متخصص يف التاريخ، أو يف الفقه، أو يف العلوم التقنية، أو يف العلوم السياسية. 

- من هجرة المادة الرمادية )النوابغ والنابغين( إلى الضفة األخرى، بتوفير معاهد للبحث 
العلمي، معاهد تؤصل فيها »تقاليد الجدية والمسؤولية والنجاعة والجدوى العملية«(3).

- من النظر إلى »التعليم« على أنه حرفة يؤجر عليها من صندوق الدولة، إلى كونه قبل 
كل شيء بذال وتطوعا ومسارعة إلى الخيرات كما كان يف سالف األيام.

ب- المعادلة الفرعية 1: ]التحرير = التعليم + التغيير[

لن يتحقق التحرير المنشود إال إذا لعبت آلية التغيير دورها المطلوب يف التعليم بحيث 

(1)  العشاب، محمد ياسين، )تحرير التعليم(،81.
(2)  نفسه، 74.

(3)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 136. 
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يجب أن تحقق يف التعليم شروط نجملها يف(1):

إلى  الرسمي  االحتضان  من  بنقلها  والتعليم  الرتبية  قضية  سياق  تغيير  األول:  -الشرط 
االحتضان الشعبي، مادام االحتضان الرسمي يسعى جاهدا للحفاظ على األوضاع المنهارة 
والمرتدية على جميع المستويات كما هي، ومادام ينظر إلى المدرسة باعتبارها أنسب آليات 

إعادة اإلنتاج.

المرجعية  حضن  من  المنظومة  بناء  عن  المسؤولة  المرجعية  تغيير  الثاين:  الشرط   -
الالئكية المتغربة المستلبة إلى حضن المرجعية اإلسالمية، ألن األولى هي المسؤولة عن 
للغرب/المتوحش  تماما  مستسلمة  الهوية،  ممسوخة  الشخصية،  منفصمة  أجيال  تفريخ 

بدعوى العقالنية والحداثة ومواكبة العصر.

السيادي  القرار  من  القضية  يف  البث  عن  المسؤولية  الجهات  تغيير  الثالث:  الشرط   -
التعليم  إلصالح  الملكية  اللجنة  برنامج  منذ  )إصالحه(  مشاريع  تنتج  لم  الذي  األحادي 
والضياع  الفشل  من  وألوانا  أجياال  إال   2008 االستعجالي  المخطط  حدود  إلى   1957
والتسيب والالمعنى، وإال مزيدا من االقرتاحات والمواثيق الخادعة المخدوعة، إلى ميثاق 
للشعب،  الممثلة  المعنية  األطراف  كل  وبمشاركة  ومسمع  مرأى  على  يتم  شامل  مرجعي 
أنياب  من  الحقيقي  تحرره  واقع  ولتأكيد  إرادته،  ولتحرير  الشعب،  هوية  احرتام  لضمان 

االستبداد والفساد.

الخربة  الثقة يف  إعادة  بالضرورة  يستلزم  المرجعي  بالميثاق  القول  إن  الرابع:  الشرط   -
لمواقع  وصادق  محكم  دقيق  بتشخيص  وتكليفها  كلها،  استجماعها  بعد  المحلية  الوطنية 
الجسد  تجعل  مناسبة  أدوية  ما سيفضي القرتاح  المنظومة ككل، وهو  األمراض يف جسد 
مقولة  مع  القطع  بالضرورة  يفرض  وهذا  فشيئا،  شيئا  والعافية  للشفاء  يتماثل  المتهالك 
ُل َبَرامُِجُه المقرتحُة أجياَل األمة إلى فئران تجارب مقابل  استيراد الخبير األجنبي الذي ُتَحوِّ
ثرواتنا  ويستغل  أرضنا  يطأ  مستعمرا  جدا  قريب  عهد  إلى  كان  والذي  خيالية،  مالية  مبالغ 

ويمسخ هويتنا.

ج- المعادلة الفرعية 2: ]التعليم = التحرير + التغيير[

المشروع  يف  المنشود  التعليم  أن  مفادها  حقيقة  على  المعادلة  هذه  يف  الحديث  نركز 

(1)  انظر: الموساوي، مبارك، »التعليم والتخلف والتحرير«.
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المنهاجي يستوجب توفر شروط التحرير والتغيير كاملة، وكال من التحرير والتغيير يبدآن 
أصحاهبا  يسعى  التي  اليأس  ثقافة  من  يتحرر  أن  يجب  الذي  أوال  اإلنسان/الفرد  من  معا 
خضوعنا  وأن  كائن،  هو  مما  أفضل  إبداع  اإلمكان  يف  ليس  بأنه  األجيال  إلقناع  جاهدين 
إلى  سبيل  ال  الذي  قدرنا  الشره  المفرتس  للغرب  التبعية  وألخطبوط  االستبداد  لجربوت 
عاداته  ومن  القطيع،  ذهنية  ومن  المرضية،  وأنانيته  هواه  من  يتحرر  أن  ينبغي  كما  تغييره، 
الموروثة عرب تربية مدجنة وظفت فيها كل أساليب التدجين والتنميط، وهبكذا تحرر يبدأ 
المؤمنة عندما  الذات  تتمثله  الذي  التغيير  معا،  والعقل  القلب  المنبثق من  الصادق  التغيير 
تنصهر يف جماعة مجاهدة ومنظمة شعارها ودثارها صحبة ربانية تبني بتدرج ورفق ورحمة، 
ذلك أن التغيير الجذري العميق االنقالبي يبدأ »بتوبة المؤمن والمؤمنة. ينقلبان من األنانية 
المرسلة الهائمة، ومن العقلية المنكمشة يف سياق ثقافتها أو أميتها، ويتحرران من العادات 
الممسكة عن الخير، الساكتة عن المنكر ال تنهى عنه، وعن المعروف ال تأمر به، وعن علم 
الحق ال تتعلمه وال تعلمه، وعنالمعونة ال تبذلها، وعن العمل الصالح ال تتآزر عليه، وعن 
الرفق  وعن  الناس،  بين  وسلوك  خلق  شامة  ليكونوا  يتميزوا  أن  أمرالمؤمنين  الذي  التميز 

والتؤدة، وعن الصرب والمصابرة، وعن الجهاد«(1).

ويف هكذا سياق يعقد الرهان على الرتبية القرآنية من أجل إكساب الناشئة المناعة الالزمة 
بتلقيحها التلقيح المناسب ضد األوبئة المتفشية. 

وعندما يستعيد القرآن الكريم مكانته الالزمة يف أحضان األسرة المسلمة، ويف مدارسنا 
ومعاهدنا وجامعاتنا، يحق لنا حينئذ الحديث عن تغيير يمس: 

التوقيروالحبوالتبجيل من  تنبني على أسس  ينبغي أن  التي  بالمتعلم  المعلم  - عالقات 
قبل المتعلم، وعلى أسسالرفق والنصيحة والرحمة واحرتام الشخصية من قبل المتعلم(2).

فالمعلم  التعليم،  اختيار رجال  ثمة طرق  المعلم، ومن  توفرها يف  الواجب  الشروط   -
المطلوب هو المعلم القرآين، ألن النموذج الكامل الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان خلقه 

القرآن.

- أساليب التقويم والتوجيه التي تعد من أكرب أسباب الهدر المدرسي، ذلك أن »المدرسة 

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(،99.
(2)   نفسه، 171.
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المغربية تفقد ثلث تالميذها يف كل مرحلة من مراحل التعليم حسبما أعده الرئيس المنتدب 
عمليا   فنيا  توجيها  الوسطى  والمؤهالت  الذكاء  ذوو  »ُوجه  للتعليم.«(1)  األعلى  للمجلس 
لصنعنا منهم ناجحين ال فاشلين. ولظهرت الصفوة المتوسطة من ذوي المهارات العملية 

التي عليها تبنى التنمية«(2).

(1)   بنان، مصطفى، )فشل التعلمات األساسية(، مجلة »الفرقان«، العدد61، 1420هـ-2008م، ص:16.
(2)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(،182.
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خاتمة

الدعوي  المشروع  والتحرير يف  التغيير  بين  »التعليم  الجولة يف موضوع  لنا هذه  تسمح 
لإلمام عبد السالم ياسين« بالخروج بجملة من الخالصات واالستنتاجات: 

- إن التغيير هو العنوان األبرز األقدر على تكثيف وتلخيص نظرية المنهاج النبوي التي 
معالمها، وتوضيح  عليه- كل جهوده إلنارة  اهلل  ياسين -رحمة  السالم  عبد  األستاذ  ندب 

أسسها ومقوماهتا، والدعوة إليها وتربية الناس عليها.

- الحديث عن التعليم يف هذا الصرح التغييري الشامخ، يعني بالضرورة أنه يشكل مناط 
هذا التغيير، وأول شرط من شروط تحققه،كما يعد أقوى وآكد مقوم من مقومات إنجازه. 

الرجل  عالقة  من  انطالقا  وقوته  أصالته  التعليم  عن  ياسين  األستاذ  حديث  يكتسب   -
وهمته  العالي  وطموحه  وتفوقه  نبوغه  -بحكم  يتنقل  وظل  خربه  فقد  بالميدان،  المتينة 

السامقة- من إطار إلى آخر، ومن مهمة إلى أخرى. 

- لم يكن رصده عيوب وثغرات منظومة التعليم ترفا، وال هدما من أجل الهدم، بل كان 
تشخيصا دقيقا هدفه وضع اليد على مواطن الداء بعيدا عن التشخيصات الكاذبة المخادعة. 

- رفض األستاذ الحلول الرتقيعية المقرتحة تَِباًعا ألزمة الجهاز التعليمي، نابع أساسا من 
إيمانه المبدئي العميق بمركزية ومحورية هذا الجهاز ألنه يعد المنبع الذي ترتوي منه كل 

مؤسسات األمة ويشكل المحور الذي تدور يف فلكه كل أجهزهتا. 

اإلصالح،  وأوهام  أشباح  كل  خاللها  من  تتحطم  تعليمية  قومة  إلى  األستاذ  يدعو   -
تذوب  بدائل  عربها  ويقرتح  والخداع،  والتمويه  الزيف  شعارات  كل  عربها  وتنكشف 
وإجرائية  وشمولية  ونسقية  ووضوح  أصالة  من  المنهاجي  الفكر  مقومات  كل  بوتقتها  يف 

ومستقبلية(1)، دون انغالق ساذج غبي على الذات. 

- ال يدعي األستاذ القدرة على حل أزمة التعليم بشكل انفرادي، بل ظل منذ بداية مشواره 
ا يده لكل الفضالء ولكل ذوي المروءات من أبناء هذا الوطن األمين  الفكري والدعوي َمادًّ

(1)  إحرشان، عمر، )أضواء على المشروع المجتمعي لجماعة العدل واإلحسان(، منشورات صفاكرافيك، 
1425-2004، ص:91-88.
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تفعيال للميثاق اإلسالمي بما هو »وثيقة تأسيسية يتم على أساسها إعادة تركيب المجتمع 
من خالل تحديد المعالم الكربى لمستقبل األمة«(1).

- تشكل آراء األستاذ ياسين ومواقفه واقرتاحاته الخاصة بقضية التعليم يف مجملها بديال 
شامال متماسكا متكامال يف إطار نظرية »المنهاج النبوي« بما هي اجتهاد سديد يف اكتشاف 
اآللة العملية التطبيقية التي هنجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لتنزيل قيم القرآن، وأحكام 
تأثيل أصيل لفلسفة  القرآن، يف واقع متجدد متطور، إهنا  القرآن، وأخالق  القرآن، وتعاليم 
الرتبية اإلسالمية التي تسعى ألن يبلغ اإلنسان درجة الكمال »حين تتشكل عالقاته بالخالق 
والكون والحياة واآلخرة وأخيه اإلنسان طبقا للصورة التي حددهتا فلسفة اإلسالم الكلية 
عن الخالق واإلنسان والكون والحياة وما بعد الحياة الدنيا. والعالقات التي حددهتا هذه 

الفلسفة الرتبوية اإلسالمية هي كما يلي: 

- العالقة بين الخالق وبين اإلنسان هي عالقة عبودية.   

- العالقة بين اإلنسان وبين الكون هي عالقة تسخير.   

- العالقة بين اإلنسان وبني اإلنسان هي عالقة عدل وإحسان.   

- العالقة بين اإلنسان والحياة هي عالقة ابتالء.  

- العالقة بين اإلنسان وبين اآلخرة هي عالقة مسؤولية وجزاء«(2).  

إن إصالح التعليم يقتضي أمرين متالزمين اثنين: 

العالمي(،  البنك   - الدولي  النقد  )صندوق  األجنبية  للدوائر  التبعية  من  تحريره   -1
النشأة والمسار والنزعة واألهداف والغايات، لذلك  وهي مؤسسات رأسمالية استعمارية 
الديون، لجعلها أسواقا  المستضعفة، وإغراقها يف  الدول  إرادة  لتكسير  فهي تسعى جاهدة 

استهالكية، ولضمان تبعيتها العمياء. 

2-إشراك ذوي المروءات، وإشراك الشعب يف عملية اإلصالح بشكل جدي وحقيقي 
وفعال، وتحريره من قبضة زمرة متجربة مفسدة ال يمكن أن تنتعش إال يف الماء العكر. 

(1)  إحرشان، عمر، )أضواء على المشروع المجتمعي لجماعة العدل واإلحسان(، 181.
(2)  الكيالين، ماجد عرسان، )فلسفة الرتبية اإلسالمية(، نقال عن: الزوين، أحمد وآخرون، )قراءة نقدية يف 

»الميثاق الوطني للرتبية والتكوين(، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، يناير 2001، ص:8-7.
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تفاعل  على  بل  تحقق  على  يراهن  النبوي  المنهاج  نظرية  تنشده  الذي  التغيير  إن 
تغيير اإلنسان رهين بتحرره  التحرير والتعليم، ومعنى ذلك أن  وانصهار شرطين رئيسين: 
يف  تكمن  االنطالق  نقطة  فإن  التغيير  هذا  وجذرية  شمولية  ورغم  ثانيا،  وبتعليمه  أوال 
﴿إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما  التي ال تحابي أحدا:  نفس اإلنسان تمثال لسنة اهلل 
بأنفسهم﴾]الرعد/11[، وتغيير ما باألنفس يقتضي انخراط صاحبها يف زمرة التائبين تلك 
التوبة االنقالبية التي اصطلح الشيخ عبد القادر الجيالين على تسميتها بـ»التوبة قلب دولة«، 
إهنا التوبة التي »تنقله من معاصي المخالفات والالمباالة إلى الطاعة والعمل الصالح، تنقله 
من لعنة االستخفاف بدين اهلل والعدوان على دين اهلل إلى المشاركة المهمومة يف النهي عن 

المنكر واألمر بالمعروف»(1).

التوصيات:

1-تفعيال لمشروع »الميثاق اإلسالمي«، ندعو كل الفضالء وذوي المروءات للجلوس 
على مائدة واحدة لتبادل اآلراء ووجهات النظر بحثا عن حلول جذرية ناجعة. 

2-كشف كل صور ومشاهد وأساليب الزيف والخداع التي تمارسها المؤسسات الغربية 
الضاغطة بتحالف اسرتاتيجي مع أجهزة النظام وزبانيته عل أوسع نطاق، حتى تستعيد األمة 

الوعي التام بحجم القضية، وحقيقة ما يراد بجماهير األمة. 

القضايا التي أثارها البحث وتحتاج إلى مزيد من البحث: 

1-حديث األستاذ ياسين عن »الخميرة العلمية« يف غاية الخطورة واألهمية، ألنه مدعاة 
المتميزة مع ذاهتا ونبعها وأصالتها،  العلمية والفكرية  تتصالح كفاءات األمة وطاقاهتا  ألن 
كما أنه أنسب إجراء للحد من النزيف الذي تعانيه األمة بسبب ما يعرف بـ»هجرة األدمغة«.

2-من ثغرات منظومتنا التعليمية غياب مشروع علمي وتقني واضح المعالم، واألكيد 
يف  إشكالية  قضية  تشكل  المعاصر  اإلسالمي  العالم  والتقني يف  العلمي  التخلف  قضية  أن 

أمس الحاجة إلى من يسلط عليها األضواء.

(1)   ياسين، عبد السالم، )حوار مع الفضالء الديموقراطيين(، 100.
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املصادر واملراجع

1-الكتب:

إحرشان، عمر:- 

واإلحسان(/منشورات -  العدل  لجماعة  المجتمعي  المشروع  على  أضواء 
صفاكرافيك/2004-1425.

الطبعة -  البيضاء/  الدار  النجاح  مطبعة   /)2009 سنة  يف  المغرب  )تقرير 
األولى/2010.

-الدار -  األفق  دعوة؟(/مطبوعات  حصار  أم  رجل  اهلل/)حصار  فتح  أرسالن، 
البيضاء/الطبعة األولى/1996. 

الدولي -  العلمي  المؤتمر  أعمال  وإشراف(/)كتاب  وتنسيق  )جمع  عمر  أمكاسو، 
األول يف موضوع: »مركزية القرآن الكريم يف نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد 

السالم ياسين«(/الط/الت. 

بوعلي، فؤاد )مقاربات يف المسألة اللغوية بالمغرب(، الطبعة األولى، يناير 2015.- 

الزوين، أحمد-حجوجي، عبد الحكيم-الهاللي، عبد اهلل/ )قراءة نقدية يف »الميثاق - 
الوطني للرتبية والتكوين(/الدار البيضاء/مطبعة النجاح الجديدة/ الطبعة األولى 

/يناير2001.

العشاب، محمد ياسين/ )تحرير التعليم(/ الطبعة األولى/2008. - 

الرتبية/ -  عالم  منشورات  والتكوين(/  الرتبية  )مستجدات  عبدالكريم/  غريب، 
الطبعة األولى/ 2014-1435. 

غالييني، مصطفى/ )جامع الدروس العربية(/ المكتبة العصرية/ صيدا-بيروت/ - 
الطبعة السابعة والعشرون/1992-1413. 

عبد -  العزيز-أيت موحى، محمد-غريب،  عبد  اللطيف-الغرضاف،  عبد  الفارابي، 
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والديداكتيك«(/سلسلة  البيداغوجيا  »مصطلحات  الرتبية  علوم  )معجم  الكريم/ 
علوم الرتبية9-10/الطبعة األولى/1994.

العربي/الطبعة -  الشرق  االستبداد(/دار  الرحمن/)طبائع  عبد  الكواكبي، 
الثالثة/1991-1411.

صادر -  العرب(/بيروت-دار  مكرم/)لسان  بن  محمد  الدين  جمال  منظور،  ابن 
للطباعة والنشر/ الطبعة األولى/1990-1410.

اإلسالمي -  العالم  يف  والتقني  العلمي  التخلف  )قضية  راغب/  زغلول  النجار، 
المعاصر(/ قطر/ مطابع مؤسسة الخليج للنشر والطباعة/ ط1/ 1409.

ياسين، عبد السالم:- 

)اإلسالم والقومية العلمانية( /مطبوعات األفق/الطبعة األولى/2000.- 

)اإلسالم غدا(/ مطبعة النجاح/ الدار البيضاء/ 1973-1393.- 

)إمامة األمة(/ دار لبنان للطباعة والنشر/الطبعة األولى/2009-1430.- 

)تنوير المؤمنات(/ مطبوعات األفق - الدار البيضاء/الطبعة األولى/1996. - 

الطبعة -  البيضاء/  الدار   - األفق  مطبوعات  والمستقبل(/  الماضي  )حوار 
األولى/1997. 
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مـقدمــة

يشهد العالم اليوم مجموعة من المتغيرات والتحوالت السريعة على األصعدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية كافة لذا أصبحت عملية مواكبة هذه المتغيرات ضرورة 
وتحقيق  التغيير  عن  الحديث  يمكن  وال  الحديثة،  المجتمعات  سمات  من  وسمة  ملحة 
حيز  من  وتخرجه  التغيير  عملية  بإدارهتا  تحقق  قاعدة  هناك  تكون  أن  دون  من  متطلباته 
األمل إلى حيز التطبيق، ولكي تكون عملية التغيير أكثر فعالية البد من وجود جيل قيادي 
ُيقّيم مفاهيم الدين الصحيح وُيِقيم مجتمعا نموذجيًا يقدم القدوة والمثال، وينقذ حضارة 
الناس مجتمع  اإلنسان على األرض ورسالته يف اإلصالح واإلعمار ويحقق لنفسه ولكل 

الحق واألمن والسالم.

 إن حاجة األمة إلى بناء شخصية قيادية يف خضم ازدياد المتغيرات الحضارية والثقافية، 
األمة  اتجاه مؤسسات  تغيير  إلى  حاجة مستمرة وملحة عن أي وقت مضى ويحتاج معها 
واستعادة  الصحيح  باالتجاه  مسارها  دفة  وتوجه  واقعها  تواكب  جديدة  مفاهيم  وصياغة 
كرامتها وبناء مشروع هنضتها، وأهم قضية يف تطور دور الشخصية القيادية يف صناعة مشروع 
التغيير يف فكر الشيخ عبد السالم ياسين رحمه اهلل هو تبني رؤية مستقبلية اسرتاتيجية تتناول 
جوانب بناء وتطوير واقع الشخصية القيادية وفق المنهاج النبوي وهي تحمل يف طياهتا رؤية 
والثقايف،  الفكري  البناء  برامج  وتفعيل  والتعليم،  بالرتبية  اهتمامها  السيما  سليمة  إيمانية 
العمل الجماعي، ورفع مستوى مشاركتها يف  وتنمية الحس االجتماعي عرب إرساء قواعد 
القيادة السياسية لمشاريع التغيير وفق متطلبات المرحلة وتأهيلها لتسنم القيادة الحضارية، 
وبناء ثقافة تنظيمية مؤسساتية داعمة ودافعة لتحقيق األهداف، فالغاية المرجوة التي سعى 
التكافل والعدل والشورى  يقر بمبدأ  بناء نموذج إسالمي حي  الشيخ ياسين هو  إليها فكر 

والمسؤولية الفردية واالجتماعية وحرية العقيدة والفكر والضمير.

 ومن المهم الرتكيز على ما أكد عليه الشيخ ياسين رحمه اهلل يف كتبه ومحاضراته لدور 
الشخصية القيادية يف التغيير يف مختلف الميادين يف تكاملها وتساندها، فهي ال تعطي أولوية 
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من  يمنعها  ال  االجتماعي  أو  السياسي  بالجانب  فاهتمامها  آخر،  أمر  حساب  على  ألمر 
االهتمام بالجانب الفكري، بل كالهما معُد لدعم اآلخر.

 وقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على المنهج التحليلي الذي يعتمد على تفكيك األفكار 
األساسية  الوحدات  بناء  يف  ضروري  فهو  االستقرائي  بالمنهج  استعان  كما  بنائها،  وإعادة 

لفكر الشيخ ياسين.

التغيير يف مجال  األول  المحور  تناول  وثالثة محاور وخاتمة،  مقدمة  البحث  يتضمن   
الرتبية والثقافة، وفيه إشارة إلى كيفية بناء نموذج أمثل للشخصية القيادية عرب الوسائل الرتبوية 
والتعليمة والثقافة العامة، وعالج المحور الثاين التغيير يف الجانب االجتماعي والسياسي، 
والسياسي،  االجتماعي  الحس  بتحقيق  القيادية  للشخصية  والتوازن  القوة  تحقيق  عرب 
وخصص المحور الثالث عن التغيير يف مجال العمل اإلسالمي وتناول الخطوات العملية 
التي تحقق للشخصية القيادية قدرًا من المثالية يف التغيير سواء مع العاملين داخل الحركة 

أو على مستوى األمة، ثم الخاتمة المتضمنة بأهم النتائج تتبعها مجموعة من التوصيات.  
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املحور األول: التغيير في مجال التربية والثقافة

أوال. التربية:

 يعد المنهاج النبوي نموذجًا حيًا للرتبية وبناء الشخصية القيادية اإلسالمية التي يستطيع 
كل إنسان أن يستقي منه منهجية دقيقة يسير على ضوئها يف عالقته مع اهلل عز وجل ونفسه 
ومجتمعه، وليس المراد من الرتبية هنا هو تجديد فكر الشخصية القيادية أو تكوينها الفكري 
وإن كان الشيخ عبد السالم ياسين ممن أبدى اهتمامًا بذلك، إنما الرتبية التي أرادها هي 
تربية شاملة »قلبية نفسية ربانية... ثم فكرية عضلية حركية تنظيمية«(1). ويأيت العلم واإليمان 
كقاعدة أساسية يف البناء يف المنهاج الرتبوي ألهنا تحدد معالم عالقة اإلنسان باهلل، وهبا ترسم 
معالم الشخصية وقدرهتا على النجاح واإلبداع بما اكتسبته من علم تلقته من الوحي مضمونه 
الذي ال  العقل  يتلقاه من  بانسجام وتوافق بما  القرآن والسنة، وقلب مفعم باإليمان يعمل 
يتناقض مع الوحي، فيزيده مزيدًا من اإليمان ومعرفة بنواميس اهلل يف الكون، فوالُؤها هلل،  
مصطبغة بصبغة اهلل ﴿ِصْبَغَة اهللِ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِ ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعابُِدوَن﴾(2)، فضاًل عن 
تأثير وما يدعمانه من قابليات فطرية تقّوم  الثقافية من  ما يمنحه المحيط األسري والرتبية 
االعوجاج الذي أنتجه المحيط االجتماعي(3)، يقول الشيخ ياسين وهو يجمل غاية الرتبية 
للمسلم بـ »إيقاظ قلب اإلنسان وعقله بالعلم واإليمان ليكون عبد اهلل، تفتح العقل على علم 
الشريعة وعلوم الكون وسيلة لمعرفة الواجب الديني والتعامل مع الخلق ومع األشياء، لكن 
التعامل مع الخالق، ونيل مواهبه ورضاه، ال يصُح إال بسلوك وتربية ينفتح القلب على أثرها 

لمعرفة اهلل عز وجل«(4).

 إن وجود العلم لدى الشخصية القيادية والذي يتوافق معه نور القلب )اإليمان( وفهم 
بال  فتعليم  بالعمل،  ارتباطهما  دون  واإليمان  للعلم  معنى  ال  إذ  العمل  منها  يتطلب  العقل 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1994م، 11.
(2)  البقرة: 138.

(3)  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، وجده، مطبوعات الهالل، ط1، 2000م، 147، 193.
(4)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة، ط1، 2009م، 89، 151؛ عبد السالم ياسين، 
ط2،  اإلسالمية،  والعلوم  للثقافة  البشير  دار  مصر،  الهوى،  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة 
1995م، 10-11؛ عبد السالم ياسين، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1998م، 98/1.
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عمل،  بال  وعلما  هدف،  بال  وتدبيرا  روحنة،  بال  »عقلنة  هو  إنما  عمل  بال  وعلم  ممارسة 
»عمل  فالرتبية  كان«(1).  ما  على  كائن  هو  ما  واستمرار  للفشل  صناعة  صالح،  بال  وعمال 

يسبقه علم، الرتبية تنمية وارتفاع: إسالم فإيمان فإحسان«(2). 

 فالهدف هو إعمار األرض وبناء حضارة تستوعب طاقات األمة بوجود برامج تعليمية 
تدريب  إلى  نظرية  برامج  من  هبا  العمل  بفعل  تتحول  التي  التنموية  لألهداف  مالئمة 
السياسية  جوانبه  مفاصل  يف  ومتكامل  ناجح  تنموي  مجتمع  بفعلها  فيخلق  تطبيقي  عملي 
فيها  اجتماعية يعمل  لتندمج يف حركة  فردية  »تعبئة طاقات  واالقتصادية والفكرية(3). فهي 

العاملون بجهد متكامل ينفع اهلل به األمة«(4).

 إن تحقيق التماسك االجتماعي والقومة اإلسالمية يتطلب أن يكون ثمة توافق وتماسك 
إقامته  الذي يهدف اإلسالم  النهوض الحضاري  أفراد المجتمع لمواجهة كل ما يعيق  بين 
الثبات  على  قدرة  اإلنسان  يمنح  إيماين  رصيد  طياهتا  يف  تحمل  مواجهة  البشر،  حياة  يف 
والصمود، إيمان يتفاعل مع العمل يف معرفة أجزاء الحياة ومفرداهتا، يقول تعالى ﴿إِنَّ الَِّذيَن 
الَِحاِت َلُهْم َجنَّاٌت﴾(5). ولذلك فان عمل المسلم ال يكون إال من خالل  آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
اإليمان ليكون عمله متكامال ومؤثرًا يف المجتمع الذي يريد تغييره، ويكون حينئذ من الذين 
بل  ليفعلوا هبا  نبويون، من األمة واليها ومعها، ال  قرآنيون  ياسين: »رجال  الشيخ  وصفهم 
ليوقظوها، ويربوها حتى تصبح فاعلة«(6). ثم بعد ذلك ال يكون عمل المسلم الفردي إال 
يف مجهود جماعي وأن يزاوج مشروعه وطموحاته األخروية مع مشروع الجماعة المسبوق 

برتبية وتزكية وتعليم(7). 

تنفع  صالحة  إسالمية  شخصية  القيادية  الشخصية  تجعل  واإليمان  بالعلم  فالعمل   

182؛ عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، الدار  (1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 
البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1998م، 42؛ عبد السالم ياسين، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات دار 

األفق، ط1، 1998م، 177/2.
(2)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2003م، 84. 

(3)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 183-182، 188.
(4)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، 100.

(5)  الربوج: 11. 
(6)  عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2001م، 32-31.

(7)  عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 79.
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اإلسالم والمسلمين وترتفع بتوازن هذه العالقة لديها إلى درجات التكامل، إن وجود مثل 
المجتهد«  المربي والعالم  إلى مرتبة »العارف  الشيخ  التي أوصلها  القيادية  هذه الشخصية 
هو ما يريده اإلسالم لخدمة هذه األمة وحمل رسالتها يف التغيير، »فالعارف المربي والعالم 
المجتهد ... مفتحة لهما األبواب، يف بيوت اهلل ومدارس األمة، ومعاهدها، وجامعاهتا«(1). 

وبالتالي فهم أكثر قدرة على التأثير وتحمل مسؤولية النهوض بأعباء الرسالة والخالفة. 

 إن الرتبية التي يتلقاها اإلنسان عرب حياته هي من تحدد معالم شخصيته، فإذا ما جاءت 
معالم  استحقاق  به  نالت  إيمانية،  رؤية  ذات  ووسائل  ضرورات  من  لها  وفر  بما  متكاملة 
والذي  عنه(  اهلل  )رضي  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  قول  يف  جاءت  التي  القيادية  الشخصية 
المعالم،  تلك  اختيار  تم  ما  إذا  المفاضلة  يف  معيارًا  ليكون  ويرجحه  ياسين  الشيخ  يستقيه 
والرجل وغناؤه يف اإلسالم،  »الرجل وسابقته،  عنه:  اهلل  الخطاب رضي  بن  يقول عمر  إذ 
أي  لالستحقاق  تحقيق  فيه  اإلنسان  يف  الشروط  هذه  فاكتمال  اهلل«،  من  وحظه  والرجل 
استحقاق بناء الشخصية القيادية، إال أنه جعل حفظ القرآن الكريم وتالوته معيارًا تفاضليا 
إذا غاب نقضت المعايير األخرى وإن كانت لها سابقة يف هيكلية تلك الشخصية، وحكمة 
مهمات  إنجاز  على  واألقدر  واألوثق  األصلح  انتقاء  هو  االختيار،  هذا  من  ياسين  الشيخ 

القيادة بقدرة وأمانة(2).

 إن إمكانية التغيير يف األمة يقتضي توافر ضرورات لبناء الشخصية القيادية تعدها ألداء 
دورها الحضاري بعد أن تكتمل تكوينها منها المحاضن الصالحة لصناعة القائد على المثل 
والنماذج القادرة على صقل قدراته وتنمية مهاراته بالوسائل التي تربي فيه الصفات الجيدة 

والمساهمة بشكل كبير يف تغيير منهج تفكيره وتصحيح تطلعاته.

إذ  المسلمين،  عند  والتعليمية  الرتبوية  المراكز  أقدم  من  تعد  التي  المحاضن  هذه  من   
قراءة  لتعلم  يف   األطفال  فاجتماع  اإلسالمية،  الحياة  يف  األهمية  من  كبيرة  بمكانة  تتمتع 
النبوية وآداب الدين وقواعد اللغة العربية  القرآن وتالوته وحفظه وتعلم بعض األحاديث 
واألخالق والعقيدة، ينعكس إيجابًا على بناء شخصية الطفل الفكرية والقلبية وينمي من 
ختم  تعترب  كانت  األسر  معظم  فإن  لذلك  وغيرها،  واالجتماعية  والخلقية  العقلية  قدراته 
تفتخر هبا  الكتاتيب مناسبة اجتماعية سعيدة  الكريم وحفظه وتخرجه من  للقرآن  األطفال 

(1)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 152-153؛ عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 34.
(2)  نفسه، 77-75.
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أمام اآلخرين(1).

اإلنسان  شخصية  يف  التغيير  محاضن  من  محضن  أهم  يمثل  الذي  المسجد  أخذ  وقد   
كما  إقباال  اإلنسان  عليه  أقبل  إذا  الشخصية  بناء  يف  ذاته  الدور  والسنة  الكتاب  منهج  على 
يقول الشيخ ياسين: »إقبال كلي ال فضول فكري«(2)، ففي المسجد دروس يف تعليم القرآن 
والرسول  األنبياء  وسير  واألخالق  والعقيدة  والفقه  التفسير  يف  دروس  عن  فضالً  الكريم 
والذكر  العلم  عن مجالس  الخمس، فضالً  الصلوات  التزام  وفيه  والسالم،  الصالة  عليهم 
واإليمان، ويرى الشيخ ياسين أن ارتباط الناشئ هبذه المجالس القرآنية الرتبوية توقظ قلبه 
حية  صورة  سيعده  الذي  النموذج  بذلك  مرتبط  ووالئه  وفكره  شعوره  من  وتجعل  وعقله 
تلتقي  جماعة  صالة،  »الرتبية  ياسين:  الشيخ  يقول  المسلمين(3).  مجالس  لكل  ونموذج 
خمس مرات يف اليوم... الرتبية خطبة واعظ جمعة،... الرتبية ُمرّب بحاله ومقاله، الرتبية 

مسجد وحلقات علم وذكر... الرتبية قرآن يتلى ويعمل به«(4).

 كما يتعلم الناشئ والشاب بحكم مخالطته للصحبة المؤمنة حب الجماعة التي تربت 
فيتحرر  الحي«،  الجسم  »اندماجا عضويا يف  المسجد واالندماج معها  ونشأت يف أحضان 
العقل من نوازع األنانية واالنفالت من الذات إلى حب اهلل ورسوله، وبر الوالدين، وصلة 
العفة  أساس  على  المجتمعات  وإقامة  لآلخرين،  واإلحسان  اليتيم،  وكفالة  األرحام، 
والطهارة ومكارم األخالق(5)؛ ومن هنا تبدأ عملية التغيير، التغيير الجذري الذي يبدأ من 

الفرد إلى الجماعة، ليعم المجتمع اإلسالمي بأكمله فيما بعد.

 ثم البناء األسري الذي يعتمد بالدرجة األساس على العالقات بين اآلباء واألبناء، فانشغال 
اآلباء بقيم وتطلعات تخالف الوظيفة الرتبوية تؤثر سلبًا على أداء وظيفتهم يف تربية األبناء، 
كما أن التعامل السلبي من قبل األسرة مع األبناء السيما يف مراحل تكوينهم األول واستخدام 
شخصيتهم  لبناء  الضرورية  النفسية  طاقاهتم  تدمر  معهم  والقسوة  والزجر  العنف  أسلوب 

(1)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 166-164.
(2)  عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 59.

الماضي  حوار  ياسين،  السالم  عبد  125؛  الديمقراطيين،  الفضالء  مع  حوار  ياسين،  السالم  عبد  ينظر:    (3)
البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1،  الدار  والمستقبل، 49؛ عبد السالم ياسين، اإلسالم والقومية والعلمانية، 

1998م، 135.
(4)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، 84.

(5)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 99.
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والطاقات  الفطرية  الصفات  نفسه  يف  يغرس  تربوي  أسلوب  إلى  بحاجة  فالطفل  وتكوينها، 
االيجابية التي تدفعه إلى الثقة بنفسه وتدفعه يف أداء مهمته يف الحياة واالعتزاز هبا(1).

تأثيرات  من  رافقه  وما  الفكري  الغزو  بسبب  الرتبوية  وظيفتها  عن  األسرة  تخلي  إن   
نفسية وفكرية وأخالقية على األسرة المسلمة جعل األسرة تتخلى عن مسؤوليتها الفردية 
حفظ  يف  اإلنسانية  إليها  تتطلع  التي  القويمة  اإلسالمية  الرؤية  معها  وغابت  واالجتماعية 
القلق  وألوان  العصر  ألدواء  والتصدي  المعاصرة  المادية  الحضارة  إفالس  من  الناشئ 

النفسي واإلفالس الروحي والتسيب الفكري العقدي األخالقي(2).

 فمن »البيت اإلسالمي تنطلق القومة، ... وتمر بالمدرسة، وتستقوي بعد اهلل بمن سمع، 
ولبى وسأل، وُسئل عنه، ولبى النداء، والتّف، واجتمع وأيد، وانتظم وكلها مراحل تربوية، 
تأخذ األقرب فاألقرب السائر يف الحياة بال هدف لتوقظ فيه هم مستقبله الحقيقي األبدي، 

ولتعقد له مع اهلل الصلح الكبير«(3).

 ثم الرتبية والتعليم الذي يبدأ يف سن مبكرة ويرتبط أحدهما باآلخر، فالتعليم ال يمكن أن 
يتم بمعزل عن الرتبية الوجدانية القلبية اإليمانية التي تقدمها الرتبية للبناء العقلي والنفسي 
لإلنسان يف مراحل تكوينه المختلفة(4)، وهدف البناء الرتبوي والتعليمي للمؤسسة التعليمية 
يف الشخصية القيادية ال يتم إال إذا جاء البناء وفق رؤية إيمانية إسالمية على أسس سليمة 
»برنامجه القرآن، ومضمونه القرآن، وأهدافه القرآن، ومنهاجه السنة وعمل النبوة«(5). وتنزيل 
المثال اإلسالمي ليمثل مقاصد وغايات حضارية يف برامج التعليم وإنشاء المناهج العلمية 
اإلسالمية وإصالح المؤسسة اإلدارية وتأهيل الناشئ وإعداد الكوادر والطاقات والقضاء 
على األمية واالهتمام باللغة العربية التي أبدى الشيخ ياسين اهتماما هبا وعدها »لغة التعليم 
تعبئة  عن  فضاًل  العملي«(6)،  التعليمي  وللمضمون  الباعثة  الرتبوية  للرسالة  تبليغ  وواسطة 
وتأصيل الكفاءات واكتساب العلوم التقنية وتأصيل العلوم الحديثة وتوطينها واإلفادة منها 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص122؛ عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون 
والحكم، وجدة، مطبوعات الهالل، ط 1، 2000م، 320.

(2)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 123-122.
(3)  عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1996م، 244/2.

(4)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 167.
(5)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 159.

(6)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 159.
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الرتاث  والبحث يف  العقالنية  التعليم من  مناهج  المقاصد اإلسالمية، وتمحيص  يف خدمة 
تعليم  وتطبيق  المسلمين  لتاريخ  التاريخية  المسيرة  دراسة  يف  الجهود  وترسيخ  اإلسالمي 
المسجد بما فيه من حرمة وروحانية ومسؤولية أخالقية إلى واقع التعليم(1). يقول الشيخ 
ياسين: »إن المسجد والتطوع والمسؤولية األخالقية، وصالح ما بين المعلم والمتعلم إن 
الفكري  اإلسالم  وشغله  قرآين،  مضمون  يشغله  لم  إن  معطال  كالفارغ  يبقى  وعاء  إال  هي 
المقارن الذي يباري الجاهلية على أرضيتها، ويخجل أن ينطق بالغيب، أن يذكر اهلل والدار 
اللب  يستفرغ  ولم  القشر  تناول  أن  وقعه  يتالشى  أن  سطحي  إصالح  يلبث  ال   ... اآلخرة 
الموروث ليحي يف المنظومة التعليمية اإلعالمية روح اإليمان المتجدد«(2). فالهدف األول 
إذن الذي أراده الشيخ ياسين من هذا التعليم هو »تربوي نفسي« ويكون بغرس والء المتعلم 

للدين منذ وقت مبكر يف حياة الطفل قبل أن تغرس والءات تربوية أخرى(3). 

 إن البناء الرتبوي والنفسي التي يكتسبها الناشئ يف التسع سنوات األولى من حياته هو 
بناء ذهني وعقلي يختلف عن عملية البناء والتكوين النفسي الذي يأخذ مالمحه يف مراحل 
الطفولة وإن كان هذا البناء يقوم على البناء األول إال أنه يعدل من التوجهات والغايات التي 
تتناسب مع قدراته يف إدراك واقع العمل وإمكانياته، لذا كان البد من المحاضن الصالحة 
للناشئة التي تربي فيهم حب اإليمان والقرآن وتنمي فيهم الفكر والشعور والوالء لإلسالم 

ومقاصده وتشريعاته(4).

بقناعاته وسلوكه  لذاته  تغيير اإلنسان  يتوقف على  التغيير اإلسالمي   إن نجاح مشروع 
وأخالقه وتصوراته الروحية التي تزيده وعيا وفهما وإدراكا بطبيعة الساحة ومواقع العمل، 
وتزيده قدرة على التحكم بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية المحيطة به، وتجعله 
مقاصدًا  وتكسبه  الخيرة،  غايتها  نحو  وتوجيهها  عجلتها  بدفع  ومقدرة  للحياة  فهمًا  أكثر 
جديدة تعينه على الرقي، يقول تعالى ﴿إنَّ اهللَ اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهم﴾(5). 
فتغيير اإلنسان لذاته يتم من خالل المرور بمنطلقات أساسية، ويكون العمل السليم البناء 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 127-130، 136-138، 151-152؛ عبد السالم 
ياسين، حوار الماضي والمستقبل، 150؛ عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 133-128، 187.

(2)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 152.
(3)  نفسه، 153.

(4)  نفسه، 164-163.
(5)  الرعد: 11.
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من خاللها وهذا ما توفره مؤسسات الرتبية والتعليم من مدارس ومعاهد وجامعات إذا ما 
كانت محكمة يف بنائها على أساس إيماين إسالمي وفق ما توفره من برامج وكتب ومعلمين 
األمة  أبناء  من  القائم  الجيل  تربي يف  أن  استطاعت  وتقنيات،  وخربات  ومدرسين ووعاظ 

اإلسالمية الصفات الجيدة واإليمان العميق بغايات اإلسالم ومقاصده وتشريعاته.

 كما أن التعليم الذي يقوم والؤه على اإليمان تعطي برامجه ووسائله تمكينا وقوة دفع 
يف نفوس المتعلم ويجعله أكثر تلبية لحاجات المجتمع، فالتعليم »التدريبي العملي« هدف 
رأينا يرتتب على  الهدف كما  التعليمية ووجود هذا  الرتبوية  المسيرة  الشيخ من  أراده  ثاين 

وجود الهدف األول الذي ذكرناه سابقا(1). 

 ويخلص الشيخ ياسين إلى أن البناء إذا ما جاء وفق هذه الرؤية ينتج عنه شخصية قيادية 
واآلخذة  الجماعة  يف  لالندماج  الصالحة  األخر،  واليوم  باهلل  مؤمنة  شخصية  بأهنا  تتصف 
والواعية  الحق،  قول  يف  الشجاعة  والصادقة  الواقع،  أرض  على  الشريعة  تطبيق  بمقومات 
الكون، والمفيدة يف خدمة بالد  الوحي وعلم  بعلم  انيطت هبا، والعالمة  التي  بمسؤولياهتا 
المسلمين، والمتحركة العالمة النشيطة بين صفوف األمة، والمتميزة يف الظاهر والباطن فكرا 
ومنهاجا وأسلوبا عن الشخصية الجاهلية، والصامدة أمام التحديات، والمنتجة والمقتصدة 
الواعية بمتطلبات األمة االقتصادية، والمقاتلة والمجاهدة يف سبيل إعالء كلمة اهلل سواء كان 
جهادها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن أو أهنا استخدمت القوة يف 

دفع العدوان(2).

 وأساس نجاح عمل أي مؤسسة يعتمد على نوع العالقة القائمة بين القيادة والتابعين لها، 
عالقة متبادلة يف المهام والواجبات، ويف المؤسسة الرتبوية يرى الشيخ ياسين ضرورة أن تقوم 
هذه العالقة على أساس الحب والتبجيل واالحرتام من المتعلم للمعلم، والرفق والنصيحة 
واحرتام الشخصية من المعلم إزاء المتعلم، كما أن نجاح العملية الرتبوية والتعليمية يتوقف 
ياسين  الشيخ  يراه  كما  فهو  والخلقية،  النفسية  بنيته  يف  المربي  أو  المعلم  شخصية  على 
كمعيار يف  اإليمان  اعتماد  من  البد  كان  لذا  الرتبوية«(3).  التعليمية  المنظومة  عقد  »واسطة 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 153.
(2)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 179.

العقل  محنة  ياسين،  السالم  عبد  169؛   ،151 الديمقراطيين،  الفضالء  مع  حوار  ياسين،  السالم  عبد    (3)
المسلم، 34.
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االختيار، فضالً عن الكفاءة العلمية وامتالك الرؤية الحضارية السليمة، والتحرر من عبودية 
التقليد واإلتباع المبدع، »فإذا كان المعلم واسطة الخير بين جيل وجيل، وكان حامل الكلمة 

ومفشي الرسالة من جيل لجيل، فينبغي أن يكون من الخيار، ومن خيار الخيار«(1).

ولغرض اإلفادة من العقول المسلمة واإلفادة من طاقاهتا العلمية والحضارية بداًل من 
البالد  إلى  العلماء  توجه  ضرورة  ياسين  الشيخ  يرى  والتعليم  للتأهيل  الخارج  إلى  بعثها 

اإلسالمية والهجرة إليها وتوظيف طاقاهتا يف بناء األمة(2).

اإليمانية  المعرفية والسلوكية واألخالقية ومعطياته  متوازن يف معطياته  إن وجود معلم 
التغيير  سياق  مع  متوافقا  فيجعله  اآلخرين،  تجاه  االجتماعي  بالحس  شعورا  أكثر  يكون 
التماسك  إذا تحقق  الحال  التوازن، وبطبيعة  التغيير متطابقا لذلك  إذا جاء  الدولة  العام يف 
االجتماعي بفعل جهود المعلم يف مجتمع ما يخلق جوًا مهيئًا لوالدة بقية عناصر القوة يف 
المستوعبة  المتكاملة  القوة  تنشأ  أن  يمكن  ذلك ال  وبعكس  السياسية،  القوة  األمة السيما 
سربه  يف  مرتاح  نفسه،  يف  المنسجم  »المعلم  ياسين:  الشيخ  يقول  البشرية،  للطاقات 
تعالى يف  العلمية، مراقب هلل  مادته  والخلقية، كفء يف  النفسية  بنيته  االجتماعي، سوي يف 
وال  يتعايش  ال  والعقول...  الناشئة  النفوس  معالجة  على  صابر  باإليمان،  مطمئن  أمانته، 
يزدهر إال إذا كان نفس النمط له من القيادة والسيادة يف الحقل السياسي، ال ننتظر أن تربز يف 
حقل التعليم شخصية تنضح باإليمان وتشرق منها الطمأنينة أن كان قائد القافلة السياسي 

الحاكم شخصية تنضح بالنفاق، وتبعث منها روح التسيب الخلقي«(3). 

تجديد  وان  التحديات،  لمواجهة  األمثل  المجال  هي  والتعليمية  الرتبوية  الساحة  إن   
األمة وتجديد  بإصالح  إال  يتحقق  اإلنسانية ال  القيادي يف مسيرة  طاقاهتا وقدرهتا ودورها 
الحياة  مجاالت  لكل  ومنظمًا  حيًا  وعطاء  رؤية  يعطي  الذي  اإلسالمية  ورؤيتها  فكرها 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها، األمر الذي يضع المؤسسة الرتبوية والتعليمية 
اإلسالمية يف موضع المسؤولية يف تحريك األمة لخدمة رسالتها وبناء حياة مبدعة بما تزرعه 

من وعي إسالمي لدى الناشئة والشباب الذين سيكونون فيما بعد قادة المستقبل(4). 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 170.
(2)  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، 169-174، 286-287؛ عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 157-156. 

(3)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 173-172.
(4)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 182-180.
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كسبها  أهمية  وجعل  ومسلمة  مسلم  كل  على  فريضة  التعليم  ياسين  الشيخ  عد  لقد   
واصطفاء   التعليم،  لتعميم  دعوة  وهي  األمة«(1).  حق  يف  موت  أو  »حياة  قضية  وتحصيلها 
البحث  وتشجيع  عليهم  واإلنفاق  منهم  للنابغين  والتعليم  الرتبية  على  المختصة  الجهات 
التي قد ال  التغيير  العلمي وتوطينه واستثماره ليكون أداة فاعلة يف تحقيق متطلبات عملية 
تكون عملية سريعة بل تحتاج إلى وقت وقوة وإرادة(2). يقول الشيخ ياسين: »إن اكتساب 
العلوم والتقنيات المتقدمة واالستغناء بالمقومات االقتصادية شرط للبقاء، مجرد البقاء يف 

الحياة ألمة تطمح أن يكون لها موقع من اإلعراب يف عالم الغد«(3). 

 إن محاولة نجاح النموذج اإلسالمي يف بناء الشخصية القيادية يتطلب النظام واالستقرار 
األصالة  وتحقيق  الغربية  الحضارة  تسلط  من  العقل  وتحرير  البناءة  والخربة  والمسؤولية 
الجانب  بين  التوازن  وإحقاق  للعلوم  االستقرائية  التجريبية  المنهجية  باستعادة  الشمولية 
إسالمية  وبدائل  تصورات  وتقديم  اإليماين  الروحي  والجانب  العلمية  الخربة  يف  المادي 
الذي يحقق مفهوم  باب االجتهاد  الفكر وفتح  والعلوم وتجديد  والتعليم  الرتبية  يف مجال 
الرتبية والتنظيم وتطويع الواقع بمفاصله السلوكية واالجتماعية والسياسية لمعايير اإلسالم 
من  تمكنها  واجتماعية  سياسية  قوة  القيادية  للشخصية  يحقق  وجد  ما  إذا  وهذا  وأحكامه، 

الوصول إلى إدارة المؤسسة التي هي فيها(4).

 فبهذه المحاضن »تصاغ شخصية جهادية تقوى على تحمل المسؤوليات العظام بروح 
اإلخالص هلل عز وجل، وبباعث الشوق إلى اهلل وبوازع الخشية من اهلل، شخصية المؤمن 

القوي األمين الذي يرى حقوق اهلل، ويقدر المسؤولية أمامه عز وجل حق قدرها«(5).

 ويلخص الشيخ ياسين القول يف الرتبية ودورها يف التغيير حتى يستقيم تنظيم المجتمع 
ويصلح حال مؤسساته لتصنع إمكانياهتا بقوة وفاعلية يف خدمة غاياته وتوجهاته، بأهنا: »هي 
التاريخية،  الظرفيات  على  تتعالى  وإرادة  ونظرة  موقفا  يتبنى  حتى  اإلنسان  لتغيير  وسيلتنا 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 144.
(2)  نفسه، 150-143. 

(3)  عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، 259/2.
(4)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 184-185-211؛ عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، 252/2؛ عبد 

السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 99، 124-107.
(5)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 79.
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وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة التي تحيطنا هبا سياسة المنزل اإلقليمي الصغير، وذهنية 
األحزاب  عن  تميزاننا  وننتظم،  عليهما  نجتمع  اللتان  وحرفتنا  نظرتنا  التجزيئية،  الهوية 
السياسية التي ال يتعدى طموحها المدى القريب، وال غاية ألعضائها إال الحقيبة الوزارية، 
مشروعنا بعيد المدى، والتغير العميق الذي يتم بواسطة الرتبية واإلقناع ال يمكن أن يعاش 

إال بعد مخاض عسير«(1). 

بعد  تساهم  التي  القادمة  األجيال  بإعدادها  األمة  كيان  يف  التغيير  إمكانية  يتحقق  وهبا   
اكتمال تكوينها النفسي والفكري وتجديد فكرها ورؤيتها اإلسالمية السليمة يف أداء دورها 

الحضاري ومواجهة التحديات وبذل الجهود يف البناء واإلصالح.

ثانيا. الثقافة:

 الثقافة هي عملية نفسية حيوية اجتماعية تميز الوجود االجتماعي والحضاري للبشر، 
التقدم  غايات  من  وغاية  وموقف  التزام  وهي  الواقع  لتغيير  وأداة  الواقع  عن  تعبير  وهي 
البشري، وهي النمط العام لسلوك أفراد المجتمع، أو هي نسيج من المعرفة والمعتقدات 
معها،  ويتعامل  الفرد  فيها  يعيش  التي  والمؤسسات  التفكير  وأنماط  والمهارات  والقيم 
وهي أمر يختلف عن التحصيل العلمي أو اختزال المعرفة وإن كانت هي أجزاء وعناصر 
ُتكّون شخصية  التي  البيئة  لتكوين  أخيرا هي جانب هام  ثم  الثقافية،  العملية  وجوانب من 

الفرد بنفسه(2).

 إن من ضروريات تغيير الواقع أن يكون هناك رصيد معريف توفره الثقافة الواسعة، ومعرفة 
نوعية تلك الثقافة التي يحتاجها اإلنسان وقدرته يف تطبيقها على الواقع العملي المحيط به، 
إذ البد للشخصية القيادية وهي تعمل يف تغيير واقع الناس على أساس اإلسالم أن تضع ذلك 
يف الحسبان، يقول الشيخ ياسين: »من يريد تغيير واقع الفتنة البد أن يحسب حساب الواقع، 
ليربي الرجال والنساء، وينظم الصف القادر على مسك الواقع المرذول، بقوة وحكمة... 
ال يكفي أن نذكر الناس بالمؤمنين األولين الذين جاهدوا تحت لواء اإلسالم مع رسول اهلل 

(1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، 310.
(2)  روز ماري شاهين، قراءات متعددة للشخصية، تقديم محمد أحمد النابلسي، بيروت، دار ومكتبة الهالل، 
40-42؛ محمد العيد مطمر، الشخصية القيادية ودورها يف تنمية المجتمع )هواري بومدين  1995م،  ط1، 

نموذجا(، أطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة باجي مختار، كلية الرتبية، 2005م، 86-84.
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الراشدين، أولئك أعدوا ما استطاعوا من قوة على مستوى عصرهم، ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه 
يلزمنا إعداد قوة العلم بالنواميس اإللهية على مستقبل العالم يف نفس الوقت الذي نقوي فيه 
إيماننا، ونحن متخلفون حضاريا وعقليا«(1). فالثقافة تتغير نتيجة التغير االجتماعي، الذي 
ينشأ من تطور حركة المجتمع تبعا للتطور الفكري البشري، وتطور حاجاته المختلفة وتأثره 

وتفاعله بالمجتمعات األخرى.

 فمن دون أن تستند الشخصية القيادية على التصورات المسبقة التي تزودها هبا الثقافة 
أحاطت  فإذا  التغيري،  أسلوهبا  ينجح  أن  يمكنها  ال  تغييره،  إلى  هتدف  التي  المجال  حول 
الشخصية بالتصورات التي تعينها على فهم الواقع بأبعاده السياسية واالجتماعية والفكرية، 
أمكن لألسلوب أن يأيت متكامال، أما إذا عانت الشخصية من قصور اإلحاطة فإن من الصعب 

أن توفر عناصر النجاح المطلوبة وأن تبلغ هدفها بالشكل الصحيح.

والحوار  اإلقناع  بأدلة  التسلح  من  يمكنها  الداء  بأصل  القيادية  الشخصية  فمعرفة   
والمجادلة مع من يختلف معها ثقافيا ويجنبها من مغبة اللحاق بالركب الحضاري الغربي 
بما فيه من فلسفات ومذاهب وأراء ملحدة، السيما وأن  وسائل الغزو الثقايف وأدواته من 
إعالم وتعليم ممنهج وفئات ثقافية مستغربة قد جندت من أجل  توطيد الهيمنة الثقافية الغربية 
يف المجتمعات اإلسالمية، كما حذر الشيخ ياسين الشخصية القيادية من أن تجعل خطاهبا 
محورًا لمفاهيم ثقافية )مقتبسة( بداًل من المفاهيم القرآنية أو أن تجعلها تسيطر على مساحة 

واسعة من عقلها وخيالها وحياهتا اليومية وتطلعاهتا بداًل من مفردات اإلسالم وتراكيبه(2). 
 وقد تجد الشخصية القيادية نفسها أمام ثقافة ال تتناسب مع السلوكيات واألخالقيات 
التي جاء هبا اإلسالم وهي تزاول مهمتها التغيرية »ثقافة مستوردة ال تحقق لإلسالم عزته 
الثقافات  اعتزال  إلى  تدعو  قاعدة  إلى  ياسين  الشيخ  يستند  وهنا  المواجهة«،  على  وقدرته 
المعاصرة لما فيها من ابتعاد عن روح األصالة اإلسالمية والسعي يف بناء معريف جديد يقوم 
على أسس اإلسالم ورؤيته اإليمانية وفق منهجية دقيقة تسير على ضوئها مع اهلل تعالى ومع 
نفسها ومع محيطها، يقول الشيخ ياسين: »البد من انقطاع معريف وحضاري، البد من قطع 
حبال الجاهلية اليوم كما قطعها سلفنا الصالح... وصياغة معرفة بالكيف اإلسالمي إلنجاز 
ما عندنا من غاية وأهداف، صياغة تأخذ يف اعتبارها أمسنا الممجد، وغدنا المتألق بوعد اهلل 

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 19.
(2)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 414-405، 562-561.
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ورسوله، وحاضرنا المرهون يف يد أعدائنا، ويرجى أن تكون هذه الصياغة ملتقى يف العقول 
النظرة،  تتوحد  أن  بعدئذ  ويرجى  المصون،  المنزل  وشرعه  التاريخ  يف  المتمثل  اهلل  لقدر 
ويتوحد على أثرها منهاج العمل وبرامجه فيكون غدنا ابتكارا إسالميا ال تقليدا للجاهلية 

يلفق من شعارات الذات ستارة يتم وراءها اغتيال اإلسالم«(1).

وإلى جانب الثقافة العامة يرى الشيخ ياسين أنه من الضروري امتالك الشخصية القيادية 
عليها  واإلنفاق  هبا  األخذ  وعد  الحياة،  حقول  من  معين  حقل  يف  التخصص  من  مستوى 
»ضرورة بديهية« بل »فرض ثابت« تقي المجتمعات اإلسالمية من خطورة االستعانة بالغير 
أو مسايرة إرادة خارجية غير اإلرادة المسلمة(2). على أن ال يستغرق أصحاب التخصص يف 
مجال ثقايف معين ويدخلون يف تفصيالت وجزئيات ال يفهم منها سوى ما يتعلق بتخصصه 
فهم  عن  عاجزا  وتجعله  الفكرية  طاقاته  كل  وتستنزف  الحياة  واقع  عن  به  فتبتعد  الخاص 

مجاالت ثقافية أخرى(3).

إذ بدون  الرؤية اإليمانية،  العلم عن  أو  الثقافة  انفصال  إلى خطورة  ياسين  الشيخ   ونبه 
اإليمان يصبح العلم وسيلة دنيوية موجهة لخدمة الذات واألهواء العقيمة ويحيد عن هدفه 
ال  التغيير  عملية  أنتجته  الذي  الحضاري  فالمعطى  العلمي،  التحصيل  وراء  من  الصحيح 
يف  اإلنسان  فمهمة  اإليمانية،  والتعاليم  بالقيم  منضبط  يكن  لم  إذا  لإلنسان  السعادة  يحقق 

األرض هي مهمة استخالفية لبنائها وإعمارها بما سخر اهلل له من سنن ونواميس كونية(4).

(1)  عبد السالم ياسين، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط1، 2005م، 19.
(2)  عبد السالم ياسين، العدل اإلسالميون والحكم، 107؛ عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 217؛ عبد 

السالم ياسين، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1996م، 1/ 113.
(3)  عبد السالم ياسين، نظرات يف الفقه والتاريخ، الدار البيضاء، دار الخطابي للطباعة والنشر، ط1، 1989م، 10.

(4)  عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، 1/ 113.
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املحور الثاني: التغيير في املجال االجتماعي والسيا�سي

 إن أهمية الرتبية تكمن يف خلق نماذج من الشخصيات القيادية المتوازنة التي ال تتأثر 
بالتغييرات االجتماعية التي تغير مالمح البناء االجتماعي والحضاري للمجتمع، وهو الدور 
مجتمعيه  ومفاهيم  ومقاييس  قيم  من  يتلقاه  فما  للفرد  االجتماعية  التنشئة  تلعبه  الذي  ذاته 
تميزه عن  التي  الشخصية  نمط صفاته  اليومي، كما تحدد  أنماط سلوكه  تؤثر على تحديد 
غيره، فتساعده على التأثير يف سلوك تابعيه وتحقق أهدافه يف التغيير كااللتزام والهمة العالية 
والمعرفة والرؤية الواضحة والسمت الحسن وتملك النفس والصرب والمثابرة والقدرة على 
والُخُلق  بالهدف  واإليمان  العميق  والفهم  والتأثير  المسؤولية  تحمل  على  والقدرة  التعبئة 
الدين واإلحسان والصدق والحلم والشجاعة والتواضع يف  المستقيم والمرؤة يف  الحسن 
اإلبداع سواء يف  لصنع  واإلنفاق يف سبيل اهلل(1). وهي صفات ضرورية  والكالم  المعاملة 

صناعة القرار والخطاب أو األداء الذي يحمل هم األمة ووجودها وكياهنا وهويتها.

 يف هذا المحور تتحدد فيه عالقة المسلم بمجتمعه لتضع الشخصية القيادية أمام واجبها 
تجاه المسلمين والناس أجمعين، وهي عالقة ورابطة وثيقة طالما آمنت الشخصية القيادية 
واإلسالم  اإلحساين،  والبذل  اإليماين  الوالء  على  قائمة  عالقة  وأحكامه،  اإلسالم  بتعاليم 
عالقة  الجماعة  مع  كفرد  عالقته  من  ويجعل  المسلم  عند  االجتماعي  الحس  دائما  يحفز 
حصل  وإن  المسلم  الفرد  سلوك  على  األنانية  الذات  نوازع  تطغى  فال  وتفاعل،  عطاء 
هددت »الفردية الجافة... بفساد العالقات اإلنسانية أكثر مما هي فاسدة«، فيشيع التفاوت 
الطبقي الفاحش ويغيب الرتاحم بين المستضعفين بتأثير التنافس أو االختالف يف شأن من 

شؤوهنم(2). 

 فقاعدة البناء اإلسالمي االجتماعي يقوم على اندماج الفرد بالجماعة، االندماج الذي 
يحقق مفهوم الشورى وسيادة نظام العدل معه، فخروج الشخصية القيادية من دائرة الفردية 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 104؛ عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 30؛ 
عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 322؛ عبد السالم ياسين، سنة اهلل، 259-280؛ عبد السالم 

ياسين، اإلسالم أو الطوفان، ط1، 1998، 153-134.
(2)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 109-112؛ عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، 

مطبوعات دار األفق، ط1، 1996م، 49.
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وثباتا  تماسكا  ويزيده  اإلسالمي  االجتماعي  النسيج  يوحد  الجماعة  دائرة  إلى  الضيقة 
أعيدت لحمة جماعة  ما  متى  وتنتهي  تتناثر  التي  والقبلية  المفرقة كالعصبية  المفاهيم  أمام 
»جماعة  فإما  لهم،  رباطا  منها  ويجعل  وأحكامه  اإلسالم  مفاهيم  فيها  لتتجسد  المسلمين 
المسلمين بعدل وشورى، وإما انصهار يف عداد المنصهرين، ال اسم لنا هناك وال رسم«(1). 
العمران األخوي والحكم  لتشييد  المناسبة  القاعدة االجتماعية  ياسين: »إن  الشيخ  ويقول 
الشوري هي جماعة المسلمين«(2). إال أن التأكيد على البعد الجماعي يف الفعل االجتماعي 
حرية  بين  التوازن  هي  وإنما  االجتماعية  أفعالهم  أداء  يف  األفراد  بإرادة  االستبداد  يعني  ال 
أدائهم وضوابط يضبطها، تشجع األداء الفردي على قيام نظام مجتمعي مبني على دعائم 
أخالقية إيمانية(3). فالجماعة يتحقق بوجودها مفهوم القوة االجتماعية وهي الغاية المرجوة 

لتحقيق التغيير والعطاء الحضاري الذي يحرص اإلسالم عليه. 

 فالقيادة هي دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد أثناء تفاعله مع أفراد الجماعة، ويتسم هذا 
الدور بأن من يقوم به تكون له القوة والقدرة على التأثير يف اآلخرين وتوجيه سلوكهم يف 

سبيل بلوغ أفراد الجماعة(4). 

القيادية وهي تزاول عملية  التوازن االجتماعي يف الشخصية   وهناك ثمة مسائل تحقق 
القبلية  القيادية باالنتماءات  التغيير منها على مستوى المشاعر، إذ تأثر عواطف الشخصية 
والنسب تشكل عائقا يف اكتمال توازن الشخصية، وهذه الحالة واجهها المسلمون األوائل 
أبناء قبيلتهم من الكفار يف المعارك والغزوات، وال يعني أن الشيخ  عندما كانوا يواجهون 
ياسين ينكر أهمية النسب والعشيرة كسند للدعوة، بل إنه دعا بدعوة القرآن الكريم يف قوله 
من  الكريم  ورسوله  َأْولَِياَء﴾(5).  َوإِْخَواَنُكْم  آَباَءُكْم  َتتَِّخُذوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا  تعالى 
بعد، يف جعل النسب والعشيرة وسيلة لتعضد به الشخصية القيادية وتتقوى هبا وهي تمارس 
قبلية وقوة مضادة تعادي اإلسالم  التغيير وفق إطار اإلسالم، ال لجعلها عصبية  دورها يف 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 72-73؛ عبد السالم ياسين، اإلحسان، 509/2.
(2)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، 86.

(3)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، 178/2-180، 508-510؛ عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، 50.
(4)  عبيد بن عبد اهلل بن بحيرت السبيعي، األدوار القيادية لمديري الرتبية والتعليم يف ضوء متطلبات التغيير، 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، السعودية، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، 1430ه، 37.
(5)  التوبة: 22.



ي عبد السالم ياسين ر ال ناعة التغيير في  ية في  يا ية ال 563و ال

َي، َفُهَو  ِذي ُردِّ ، َفُهَو َكاْلَبِعيِر الَّ وتحاربه(1). يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنَصَر َقْوَمُه َعَلى َغْيِر اْلَحقِّ
ُينَْزُع بَِذَنبِِه«(2). وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس مِنَّا َمْن َدَعا إَِلى َعَصبِيٍَّة، َوَلْيَس مِنَّا َمْن َقاَتَل َعَلى َعَصبِيٍَّة، 

َوَلْيَس مِنَّا َمْن َماَت َعَلى َعَصبِيٍَّة«(3).

مارست  إذا  إال  تكون  ال  اإلسالمية  المجتمعات  داخل  االجتماعية  القوة  تحقيق  إن   
الرفق  يتطلب من صاحبها  الدور  أكمل وجه، هذا  القيادي على  القيادية دورها  الشخصية 
واللين والمعاملة الحسنة الطيبة، ولنا يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أسوة حسنة، فتفاعل األمة معه لم 
فيه من  بما  الرتبوي والقيادي  يكن لكونه رسول اهلل وجب طاعته فحسب بل ألن سلوكه 
مشاعر الرحمة وسعة الصدر ورقة القلب هو الذي ألف قلوب األمة وجمعهم من حوله، 
وا ِمْن َحْولَِك﴾(4).  يقول تعالى ﴿َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ لِنَْت َلُهْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

 فالتعامل األخالقي هو مقدمة طبيعية لنشر الفكرة وجذب الناس من حولها وهو ما أكد 
عليه الشيخ ياسين إذ وجد أن األمة اليوم ألشد حاجة إلى »تعبير جامع بين الرفق اإلسالمي 
اليسر،  العسُر  يغلب  وليكال  ثورة،  القوة  تستحيل  ليكال  وإبادته،  المنكر  تغيير  وضرورة 

والنقمة الرحمة« بل عد الرفق يف كثير من األحيان منهاجا صالحا للتغيير (5). 

ال  الذي  العنف  يقابله  القومة«،  بـ«رفق  ياسين  الشيخ  عليه  أطلق  كما  أو  الرفق  وغياب 
يراعي حرمة اإلنسان ويأيت قانونه على أساس التخريب ال على أساس إحقاق الحق وإرساء 

الحقيقة، ويستند العنف إلى داعي الطبقية والعصبية والقومية (6). 

 قد يرافق عملية التغيير إلى جانب الرفق من الشخصية القيادية اإلكراه أحيانا، وال يفهم 
القيادية كال الصفتين، بل يرى الشيخ ياسين  إذا ما حملت الشخصية  أن هناك ثمة تناقضا 
ويد  الرحيمة،  الدعوة  »يد  اثنين:  يدين  بين  وتناوب«  »تعاون  بوجود  تتم  التغيير  عملية  أن 
الدولة الصارمة« مستنبطا تصوره هذا من اآليات الكريمة التي تراوحت معانيها بين الرفق 

(1)  عبد السالم ياسين، الخالفة والملك، دار األفاق، ط1، 2001م، 33-32.
(2)  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، باب 

يف المعصية، رقم الحديث )5119(، بيروت، دار الكتاب العربي، 4/ 493.
(3)  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أبي داود، رقم الحديث )5121(، 332/4.

(4)  آل عمران: 159.
(5)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 81.

(6)  نفسه، 81.
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والرحمة يف قوله تعالى ﴿اْدُع إَِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي 
اَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغُلْظ  َأيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ َأْحَسُن﴾(1). والبأس والقوة، يف قوله تعالى ﴿َيا 
المصلحية،  »التجمعات  إذابة  يف  ثمارها  تأيت  والصرامة  الرحمة  تحقيق  وبين  َعَلْيِهْم﴾(2). 

والمقاومات المنظمة«(3).

ال  الحكيمة  القيادية  للشخصية  والتنظيمي  واألخالقي  والرتبوي  الفكري  التكامل  إن 
تحقق وحدها القوة يف المجتمع المتماسك اجتماعيا وال ينفذ خطوات المشروع اإلسالمي، 
بل البد من القاعدة الجماهيرية المساندة والداعمة والواثقة والمستجيبة لقراراهتا، فالتغيير 
يتوسع  بل  القيادة ال يحقق االستقرار االجتماعي  القاعدة عن  وانعزال  يملى من فوق،  ال 
»إن  ياسين:  الشيخ  يقول  للتغيير،  العملي  األثر  معها  ويغيب  واالختالف  التفرقة  أفق  معه 
التغيير اإلسالمي متوقف على مشاركة المسلمين عامة يف االهتمام بمصير أمتهم بعد نجاح 
القومة اإلسالمية، وإال ضّمرت وذبلت، ثم ماتت معانيها بتدين طموحاهتا المخذولة، وفشل 

محاوالهتا من فوق«(4).

كلمة  حول  اإلسالمي  المشروع  لتحقيق  القيادية  الشخصية  حول  الجماهير  والتفاف   
اإلسالم وقيادته حسابا عدديا تزاد قوته االجتماعية بزيادة عدده ويزداد معه رصيده السياسي 
والعسكري للمجتمع، فالكم ال يكون ذات قيمة إيجابية إذا لم يكن مرتبطًا بالنوع المنتظم 
تكن حيسوبا جّماعة  »ال  ياسين:  الشيخ  يقول  قوية،  قلبية  ورابطة  وقيادة  وفهم  كلمة  على 
والعدد  الكم  نطاق  يف  واإلمكانات  القدرات،  تحصر  وإمكانياتنا  الذاتية  لقدراتنا  عدادا 
فيك  شم  إن  وإمداداته  الشعب  طاقات  واليك  حولك  من  تنفجر  إنما  المادية،  والطاقة 
الشعب مع ريح الرجولة نسائم الصدق، وعبير الفتوة الجهادية، وعطر اإليمان«(5). فاهتمام 
الشخصية القيادية يجب أن يركز أوال على المطلب النوعي الكيفي الذي يفرضه الشرع ال 

العدد، فليس له أهمية إن كانت الكثرة »غثاء« بل انه يزيد على األمة عبء أكرب(6). 

(1)  النحل: 125. 
(2)  التوبة: 73.

(3)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 90.
(4)  نفسه، 91؛ عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 14-13.

(5)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 12.
(6)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 323؛ عبد السالم ياسين، سنة اهلل، 185.
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 إن وجود عدالة اجتماعية يف المجتمع سيمهد إلى تحقيق مقومات أخرى كالمقومات 
االجتماعية  والعالقات  والمؤسسات  واألنظمة  فاإلجراءات  والسياسية،  االقتصادية 
الناجحة ستولد لدى أفراد األمة شعورًا باالنتماء االيجابي لها وستحقق تفاعالت مشرتكة 
نحو توجيه مسار حركة المجتمع نحو البناء واإلعمار وتكاتف الجهود حول تلبية حاجاهتم 
وتحسين أحوالهم االقتصادية ودفع عجلة المجتمع نحو اإلصالح واإلبداع واإلعمار، وهو 
ما سيعود بطبيعة الحال إلى تحقيق قوة سياسية وعسكرية، الن وجود التماسك االجتماعي 
طاقاهتا  رصيد  إلى  تضاف  أخرى  قوة  سيولد  القائد  حول  الجماهيرية  القاعدة  والتفاف 
تأخذ  وان  التاريخية  الدروس  من  تستفيد  أن  القيادية  الشخصية  على  كان  لذا  وإمكانياهتا، 
ما يمكن  أفضل  والغايات على  المقاصد  بما يحقق  النبوي  النموذج  منها السيما  العظات 
اإلسالمي  للكيان  التماسك سيولد ضربة  هذا  المعاصر، وغياب  الشخصية  لواقع  تحقيقه 
وسيعمق من أنقاض بنائه، كالحدث التاريخي الذي حصل مع الخليفة علي وولديه الحسن 
غابت  التي  السياسية  البيئة  تجد  لم  إذا  القيادية  فالشخصية  عنهم(1).  اهلل  رضي  والحسين 
بغياب التماسك االجتماعي ال يمكن لها أن تنجح أو تحقق التغيير المطلوب يف المجتمع. 

غير  حكم  نظم  أو  منحلة  مجتمعات  بنماذج  القيادية  الشخصية  تمسكت  إذا  وكذلك   
االستعمار  قبل  هويتها  هبا  ستستعيد  اهنا  معتقدة  طريقها  لها  ورسمت  الشرع  مع  متوافقة 
كالتغني مثالً بالمجد األموي والحضارة العباسية، فإهنا ستفشل وتنهزم ألهنا زاغت عن خط 
المنهاج النبوي القرآين، وعجزت عن نقدها المتبصر للذات الذي كان سيفي بطبيعة الحال 

من إعطاء الشخصية القيادية معرفة عن اهنيار تلك الدول وهزيمتها وضعفها(2). 

 لم يكن »إخراج عامة األمة من دين االنقياد، وخمول االستسالم، ولم تحارب الذهنية 
الرعوية القطيعية، فستكون حركتها مغامرة فاشلة«(3). وهنا يتطلب امتالكها للرؤية الواضحة 
يف إدارة التغيير، بإدراكها للواقع بفكر سليم وفهم صحيح بما هو عليه أو به، ومعالجتها بفكرة 
مناسبة من عقيدة أو نظام أو استنباط طريقة هو ما سيمهد لمشروعها النجاح، فمعالجتها 
للتغيير الثوري مثال يرى الشيخ ياسين انه إذا ما شرع القائد يف مجتمعنا اإلسالمي بما يملكه 
من فكر عقدي من تحويل الرؤية إلى واقع استطاع القائد أن يخدم اإلنسان بتخليصه من 

(1)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 36-35، 48-47. 
(2)  نفسه، 46-45.

(3)  عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، 32.
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المناهج  ينايف  تغيير  بالتالي  وهو  نبيه،  وسنة  اهلل  شرع  تحكيم  فيه  واقع  إلى  العبودية  واقع 
األخرى الذي يأيت به التغيير الثوري يف المجتمعات الغربية فيكون واقعها إما تغييرا ثوريا 
اشرتاكيا، أو ثوريا برجوازيا هدفه تحرير طبقة من طبقات المجتمع ال تحرير إنسان بواقعه 
المظلم(1). فاستناد الشخصية القيادية إلى ثوابت المبدأ التي آمنت به ومنطلقاهتا يف العمل 
وثباهتا يف أساسها الفكري المعريف وتأصيالهتا الشرعية وتعاملها مع المتغيرات والتحديات 
وفق المبدأ، وبناء فلسفتها بالقومة بالفكرة والنهضة بالعمل، جعلها تنجح يف تكوين رؤية 

تنشد هبا اإلصالح والتغيير يف العالم.

ويكون التغيير بإحداث العمران األخوي الذي تقوم عليه الدولة اإلسالمية وحضارهتا 
على  يقوم  شروط  من  اإلسالمي  الحل  يوفره  بما  المستوردة  الحضارة  من  بداًل  إلحاللها 
القيادية  الشخصية  فتزيد  اإليمانية  الرتبية  توفره  الذي  الشورى- االستقرار  االستقرار على 
ثم  الوحدة–(2)،  المسلمين أسس  يواجهها ويزيد جماعة  قد  الذي  التحدي  امتالكا لمعالم 
بناء القاعدة االقتصادية الضرورية وتنظيمها إذا ما توفر القصد اإليماين اإلحساين يف توزيع 
نفسها يف  للتطبيق تفرض  قابلة  برامج حكيمة  الهدف ووضع  ثم توضيح  المال،  واستثمار 
عالم المتغيرات، ثم مالءمة الوسائل المتاحة لألهداف اإلسالمية العمرانية، هبذه الشروط 
إذا ما توفرت مكنت الشخصية القيادية من بناء وطن مشرتك يقوم أساسه على اإليمان الذي 
بناء نفسي واستعداد  للبناء كتهيئة  النبوي وبما قدمته من مقومات أساسية  المنهاج  به  جاء 
قلبي وإيماين بفعل الوازع العقدي، وجو إحساين مالئم بما فيه من عدالة إسالمية قائم على 
الرب  يف  وتوسع  وصدقة  زكاة  من  االجتماعية  اإلسالم  فضائل  وتطبيق  اإلسالمي  التضامن 
وفعل الخير وإشاعة العدل والرحمة والتكامل االقتصادي واكتساب القوة بإعداد االقتصاد 
القوي، فالقوة »مادهتا وعضلها وقوامها اقتصاد قوي يف دنيا المنافسة العالمية المحمومة«، 
وعالقاته،  وتوزيعه  اإلنتاج  ووسائل  الشاملة  والتنمية  المعيشة  مستوى  ورفع  تصنيع  من 

والذي يعطي لدولة اإلسالم من ناحية سياسية قوة ومكانة وأهمية(3).

 عالم من المتغيرات يقوم على أسس من اإليمان واإلحسان وهدفه العدل والبناء والقوة 

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 255-250.
(2)  عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، 223؛ عبد السالم ياسين، اإلحسان، 165-164/2.

(3)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 197-198، 206-224؛ عبد السالم ياسين، حوار 
الماضي والمستقبل، 228.
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إلى  القيادية  الشخصية  به  ولتصل  األخوي  العمران  أهداف  لتحقيق  حيويًا  مطلبًا  ليكون 
التوازن المطلوب الذي يخدم أهدافها يف استخالف األرض. 
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املحور الثالث: التغيير في مجال العمل اإلسالمي 

األمور  من  اإلسالمي  العمل  وسط  العاملة  القيادية  الشخصية  دور  إبراز  محاولة  إن   
المعقدة يف حياة العاملين، ذلك أن الظروف التي تحيط بحياة العامل سواء كانت ظروف 
العاملة  الشخصية  من  يتطلب  مستمر،  وتبدل  تغيير  يف  هي  فكرية  أو  اجتماعية  أو  سياسية 
ضرورة إدراكها وتقدير مؤثراهتا، ومن ثم وضع منهجية حركتها موضعا يتناسب معها ومع 
عاطفي  اندماج  تحقيق  العاملة  الشخصية  من  يحتاج  ذاته  الوقت  يف  الحاصلة،  التبدالت 
وفكري وحركي يف جسم الجماعة، اندماجا وصفه الشيخ ياسين بأنه: »ال ينقطع بانتهاء الدنيا 
المسلمة«(1).  الجماعة  بارتباط  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  مصيرًا  األبدية«،  الحياة  إلى  يمتد  بل 
الشخصيات  السيما  للعاملين  بالنسبة  شاقة  مهمة  اإلسالمي  العمل  مهمة  تصبح  وبالتالي 

القيادية التي يتطلب منها تحقيق قدر من التوافق يف التفكير والتخطيط والتعامل.

ولسعة دائرة العمل اإلسالمي يقف الشيخ ياسين عند نقطة ضرورية تحقق التوازن بين 
المجاالت واآلفاق الواسعة يف حياة الشخصية العاملة داخل الحركة واألمة، وهي: »كيف 
يتم تربية اإليمان يف قلوب العاملين، وعلم الجهاد يف العقول، ودراية التحرك بين الناس، 

وطلب الشهادة يف سبيل اهلل مع الصف وبنظام الصف«(2).

وباختصار القول يف خطوات عملية تحقق للشخصية القيادية الحركية العاملة قدرًا من 
المثالية نضعها يف المحاور التالية:

عالقة الشخصية القيادية العاملة داخل الحركة

العالقة بين الشخصية القيادية العاملة واألمة

1- عالقة الشخصية القيادية العاملة داخل الحركة

اإلسالمي  العمل  دائرة  يف  العاملين  عن  فضالً  العاملة  القيادية  الشخصية  اختيار  إن   
جاء مرتبطًا بميزان السلوك اإليماين واألخالقي والعلم والقدرة على النهوض نحو البناء 

(1)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 16.
(2)  نفسه، 17.
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الحضاري البناء المبدع، البناء الذي يعطي األولوية للقيم الخلقية والروحية قبل ومع القيم 
المادية، البناء الذي يزرع يف اإلنسان صور الرقي الخلقي اإلنسان الفاعل النشيط ذو الضمير 

الحي يف تنفيذ مهماته(1).

 ولتستقيم العالقة بين الشخصية القيادية والعاملين داخل الحركة البد من إتباع منهاج 
يستحضر الرؤية الحضارية المعاصرة يف العالقات والذي يوفره الوعي اإلسالمي المنبثق 
النفس  إصالح  بعد  إال  يتم  ال  العاملين  فإصالح  الفريقين،  كال  لدى  اإليمانية  الرتبية  عن 
بناء  يف  وواجباهتم  دورهم  أداء  يف  العاملين  ونجاح  تقصيرها،  على  ومحاسبتها  وتقويمها 
الرؤية  تقديم  يف  ونجاحها  وصربها  بصمودها  القيادية  الشخصية  مسؤولية  من  هي  الحياة 

والمشورة الصحيحة ووصفها باألسلوب العلمي السليم المقنع(2).

 إن وجود الشخصية القيادية العاملة داخل الحركة أو حتى أثناء تعاملها مع الناس يتطلب 
يزاولون  القوة وهم  تمنحهم  واجتماعية وسلوكية  فكرية  إخواهنا وحدًة  مع  ن  ُتكوِّ أن  منها 
مهمتهم التغيرية اإلسالمية وسط األمة، وانجراف الشخصية القيادية إلى بعض السلوكيات 
قد تدمر هذه الوحدة وينشأ معها حالة من الفتور والتأزم، األمر الذي يضيق الوحدة الداخلية 
للحركة، لذلك وجب عليها االلتزام بأخالق اإليمان يف كل معامالهتا، فال تتعصب لرأيها 
الراغب  استماع  مخالفها  رأي  وتسمع  بتيقظ  المواقف  على  وتنفتح  اآلخرين،  رأي  أمام 

بالتعلم، فتجعل هناك محال للخطأ وإن كانت تثق بصواب رأيها(3).

 كما وجب عليها أن ال تسئ الظن باآلخرين وال تتشدد يف أحكامها بل عليها أن تكون 
والعاملين  أمرها  تجمع  وأن  اإلنسانية،  وأخالقه  اإلسالم  بتعاليم  التزامًا  غيرها  من  أكثر 
من حولها نحو قول الحق وعدم السكوت والرضوخ لقول الظلم والظالمين وان يعمقوا 
ثقتهم باهلل عز وجل يف استنهاض الهمم وتحريضها على اإليمان، وحذر الشيخ ياسين من 
إحساس التفوق وحب الظهور والتمييز الذي يتولد يف داخل الشخصية العاملة إثر تمتعها 
على  مبنية  عالقة  العاملين  بقية  مع  الحركية  العالقة  مقياس  فيصبح  متميز،  ثقايف  بمستوى 
أساس تنظيمي بدال من أن يكون على أساس أخوي، وهذا مما يسبب األزمات والتصدع 

(1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، 333.
(2)  عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 66-68؛ عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، 145-144.

(3)  عبد السالم ياسين، إمامه األمة، 249.
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للحركة وتصبح الكفاءة عامل هدم بداًل من أن تكون عامل قوة وبناء(1).

 ولتحقيق النضج سواء لألعضاء أو للحركة يرى الشيخ ياسين أنه البد من إفشاء الشورى 
يف الصف وضبط التنظيم وتطعيمه بالوعي السياسي وفهم متألق يف دراسة األوضاع القائمة 
على  المجتمعة  األخرى  اإلسالمية  الفصائل  يف  إخوانه  مع  العامل  جهود  تكتيل  ومحاولة 

مشروع واحد فضالً عن إقامة التحالفات المشروطة الذي يعيد نفعها على الحركة(2). 

االنسجام  بتحقيق  بدوره  يبدأ  الذي  الشورى  من  يبدأ  العاملين  بين  الوحدة  وتحقيق   
بالتخلق اإليماين المتطلع إلى تحقيق العدل والذي ينشأ منه فيما بعد هدف مشرتك يوحد 
العاملين يف األمة، فالشورى مرحلة لتهيئة القرار من خالل المرور بمرحلة النقد والمعارضة 
كمرحلة  الحركة  يخدم  إيماين  بحل  خرجوا  أمر  على  اتفقوا  ما  فإذا  العاملين،  من  النزيهة 

لخدمة األمة ويحقق وحدهتا(3).

اإلسالمي،  الفكر  يف  السياسية  العملية  مفاهيم  تصحيح  ضرورة  ياسين  الشيخ  ويرى   
والمذهب  الرأي  يف  المخالفة  اإلسالمية  الفصائل  مع  بالخالف  يتعلق  فيما  السيما 
مع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فعل  كما  والرفق  والحكمة  بالمرونة  ومعالجتها  السياسي،  والموقف 

المهاجرين واألنصار(4). 

2 - العالقة بين الشخصية القيادية العاملة واألمة

فكريًا  تغييرًا  األمة  تغيير  يف  دورها  تؤدي  وهي  العاملة  القيادية  الشخصية  تتعرض  قد   
وسلوكيًا إلى كثير من المحن واألهوال السيما بعد أن شهد العالم اإلسالمي غزوًا فكريًا 
الرتبوية  المناهج  بما رسمته  له سلوكيا وأخالقيا  موالية  أجياٍل  أثره يف صنع  له  كان  ثقافيًا 
ضرورة  ياسين  الشيخ  يرى  ولذلك  والدعائية،  اإلعالمية  المؤسسات  ودعمته  والتعليمية 
أن تعي الشخصية العاملة مع من تتعامل يف مجتمعها فال تستطيع الشخصية العاملة معرفة 
ضربة  تنمحي  »ال  فالجاهلية  ومنبعها«(5).  ووجهتها  تركيبها  تعرف  أن  دون  اليوم  »جاهلية 

(1)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 254-265؛ عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 24.
(2)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 11-10.

(3)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 656-655.
(4)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 147.

(5)  عبد السالم ياسين، مقدمات لمستقبل اإلسالم، 20-19.
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والكيان  العقل  يف  وتنشب  النفس،  جنبات  يف  وترتسب  الطبع،  بقاع  تلتصق  وإنما  واحدة، 
كله بمخالب العادة، وتتحالف مع الهوى«(1). كما يحذر اإلمام ياسين من اليأس وعدم ثقة 

الشخصية العاملة بجهودها يف التغيير، أو مجاراة األفكار الضالة(2). 

والرتبية اإليمانية هي أساس كل بناء، فإذا ما وصلت الشخصية العاملة إلى مرحلة الرتبية 
تكون  أن  ال  عملها  محور  تجعلها  وان  األمة  بين  مهمتها  تجعل  أن  عليها  وجب  اإليمانية 
تقف مهمتها داخل الحركة أو أن تجعل الوسط الجماهيري مسخرا لخدمة حركتها، فيصبح 
حينئذ العمل اإلسالمي يف النية »عمال حزبيا سياسيا يف الفعل«(3). ولعل هذا ما سبب تراجعا 
لكثير من الحركات اإلسالمية يف العالم اإلسالمي إثر تغليب مصلحة الحركة على العمل 

لصالح خدمة اإلسالم.

ياسين أن هناك ثمة ثالثة تغيرات ضرورية يجب أن تحدثها الشخصية  الشيخ  ويلحظ 
العاملة يف الجو الفكري والنفسي والعملي يف األمة وهي:

أن . 1 دون  التغيير  وانتظار  القعود  آثروا  الذين  وهم  الرعوية:  الذهنية  أصحاب  تغيير 
يقدموا شيء يذكر.

الحق . 2 إحقاق  يمنعون  الذين  وهم  المتمتعة:  أو  المستعلية  األنانية  أصحاب  تغيير 
ضمانا لمصالحهم أو زيادة فيها.

التقليد . 3 أي  السائد:  للوضع  التبعية  تيار  يف  المسلمة  للمجتمعات  الجارفة  العادة 
األعمى للغرب ومنع إقرار معروفا أقره الشرع أو إنكار منكرًا ذمه الشرع(4).

 وبدون هذه التغييرات تبقى األمة يف تراجع وانكسار وانحسار حضاري عن بقية األمم 
األخرى ألن المطلوب من المسلمين هو بناء أمة قادرة على خلق حضارة نوعية بما يتوافر 
توافر  لبناء حضارة عمل وإبداع، والعمل اإلسالمي دون  قيادية مهيأة  فيها من شخصيات 
طاقات فكرية ونفسية مهيأة للبذل إنما هو استنزاف وعبء، فاألمة بحاجة إلى قدرات فكرية 

مؤهلة حتى يمكن للجهود والربامج أن تؤتى ثمارها.

(1)  عبد السالم ياسين، سنة اهلل، 34.
(2)  عبد السالم ياسين، مقدمات لمستقبل اإلسالم، 20.

(3)  عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، 17.
(4)  نفسه، 18.
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العاملة لشروط نجاحها داخل األمة يتطلب منها أواًل أن تحظى   إن تحقيق الشخصية 
هي بفكر متكامل وخطة واضحة تعرض على الجماهير وتشرح لهم آلية مشروعها وآفاقه 
من أهداف وغايات ووسائل وآليات التطبيق(1). فأزمة العقل المسلم اليوم هي بال شك أزمة 
توفرها  التي  والمبادئ  القيم  وتجسيد  اإلسالمية  الغايات  تحقيق  غياب  عن  نتجت  فكرية 

المعرفة والمنهجية العلمية.

الصرب  العاملة  الشخصية  يتطلب من  تغيير،  التي تعد أساس كل   إن كسب »ثقة« األمة 
يكسبها  الشخصية  لدى  الصرب  عنصر  فوجود  والمحن،  التحديات  مواجهة  على  واليقين 
توازن ويجعلها موضع احرتام وثقة من الجماهير التي تأمل منها أن تحمل عبء همومهم 
وأن تجسد طموحاهتم على أرض الواقع(2).كما يقع على عاتقها بناء الوعي اإلسالمي لدى 
األمة وبناء منهج إسالمي صحيح، وان ال تستعجل النتائج قبل المقدمات يف التغيير بل تأخذ 
التدرج يصحبه  التشدد يف األحكام، و»رفق  أو  التعجل يف اإلصالح،  التدرج، وعدم  بسنة 
اجتهاد مجدد هو الباب المشرع نحو الفالح، ال االستعجال وفقدان الصرب«(3)، مع ضرورة 

مراعاة أحوال الناس يف الزمان والمكان، وعلمها بفقه األسباب والعلل(4).

  إن تغيير الشخصية العاملة لواقع األمة يتطلب منها أن تأخذ يف حساهبا العقبات التي تحول 
دون حدوث اآلثار المطلوبة والمرسومة، فالبد منها إذن أن تتصدى لها بالحل ليتسنى لها 
األداء والنجاح وهي تغير واقع األمة، وأن ال تتعثر بحل التقليد التاريخي وتفرضه على الواقع 
وإمكانياهتم،  وأفكارهم  البشر  وطبائع  الحياة  حركة  تفرضه  اختالف  ومكان،  زمان  فلكل 
والتدهور واالهنزام، ولذلك  التخلف والضعف  مزيدًا من  األمة  يزيد  للتقليد  التسليم  وأن 
يرى الشيخ ياسين ضرورة جعل التاريخ مدرسة يستقي منها الدروس والعرب يف إدراك أبعاد 
الزمان والمكان يف فهم الرتاث والنموذج اإلسالمي للعصر األول، وما بين فهم المتغيرات 
التغيير مجراه الصحيح وتصبح األمة يف موضع  يف الحياة البشرية المعاصرة، عندئذ يأخذ 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 11.
المؤمنات،  تنوير  ياسين،  السالم  عبد  73؛  المسلم،  العقل  محنة  ياسين،  السالم  عبد  13-14؛  نفسه،    (2)

.43/2
(3)  عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، 235/1.

(4)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 172-174؛ عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، 
.184
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يؤهلها من توجيه المسيرة اإلنسانية(1).

إن محاولة الشخصية العاملة مسايرة المجتمع يف ممارسات قد ال تتفق مع اإلسالم بل 
تتعارض معه أحيانا من أجل كسب ود الناس يف دعوهتا، يجعلها تمارس سلوكًا يتناىف مع 
اإلسالم السيما إذا انساقت وراء ممارسات وأفكار ال إسالمية بفعل التبعية والتقليد الذي 
فرضته الحضارة الغربية على المجتمعات اإلسالمية، وهو ما يتعارض مع هدف الشخصية 
أن تكون  التغيير ال  بقوة شريعتها وهي تحاول  نفسها  تفرض  أن  منها  يتطلب  التي  العاملة 

مقلدة لغيرها(2). 

العمل  أثناء  يصيبها  الذي  الغرور  آفة  من  العاملة  الشخصية  ياسين  الشيخ  ويحذر   
ُهَو  َأْنُفَسُكْم  وا  ُتَزكُّ المنهي عنه يف قوله تعالى﴿َفاَل  النفس  تبتعد عن تزكية  اإلسالمي، وان 
الفكري وأن  الجانب  اهتمامها على  النبوي فرتكز  بالهدي  اتََّقى﴾(3). وأن تأخذ  بَِمِن  َأْعَلُم 

تصلح العقول وتنطلق هبا نحو آفاق التقدم واالرتقاء(4). 

عرب  اإلسالم  إلى  الدعوة  يف  المباشر  لألسلوب  العاملة  الشخصية  استخدام  أن  كما   
الموعظة الحسنة والخطبة البليغة التي تمس مشاعر الناس وتعالج واقعهم العقدي ومشاكلهم 
لفكرهتا سريعًا(5). ويف  الناس ومحبتهم وقبولهم  الشخصية رضا  فيها  االجتماعية تكسب 
الوقت ذاته تعزز الهوية اإلسالمية للشخصية العاملة فتجعلها تشعر بإحساس القوة والثقة 
عملها  تعيق  خاطئة  حاالت  يف  العاملة  الشخصية  تقع  وقد  التغيير،  على  والقدرة  بالنفس 
داخل األمة منها شعورها بأن الحالة اإلسالمية التي تمثلها هي الحالة الصحيحة والمثالية 
عن غيرها نتيجة شعورها بالتفوق والتميز كما ذكرنا مسبقا، أو التمسك باجتهادات فرعية 
خالفية، أو استقاللها باجتهادها ومبادرهتا يف تغيير المنكر، أو افتقادها للعلم والحكمة التي 
تدلها على المعروف والمنكر، لذلك دعا الشيخ ياسين األمة بما فيها من فصائل إسالمية 
وإقامة  اإلسالمي  المشروع  لنجاح  جهودهم  وتجميع  صفوفهم  ورص  كلمتهم  جمع  إلى 

(1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 130-128.
(2)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 107-106.

(3)  النجم: 32.
(4)  عبد السالم ياسين، محنة العقل المسلم، 72-70. 

(5)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 177-176.
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الملة وتقوية الدولة(1). 

 إن تمكن الشخصية العاملة وهي تعمل داخل دائرة العمل اإلسالمي من تشكيل حركة 
من  مزيدًا  سيمنحها  الناس  عامة  إلى  ووصولها  المجتمع  داخل  تغلغلها  نتيجة  اجتماعية 
السياسية  القوة العضلية اإلسالمية مقومات الحركة  القوة وسيكتمل لديها بتكامل  عناصر 
خطوات  وستضع  العلمانية  الحكومات  عليها  فرضتها  التي  عزلتها  من  سيخرجها  الذي 
وتتمكن  اإلسالمي  للحكم  األمور  تستبين  حتى  بالحكم  المشاركة  يف  اإلسالم  أساسها 

القاعدة القيادية من إخراج عملية التغيير من حيز األمل إلى حيز التطبيق(2). 

برنامجها  فتطبيق  لألمة  حيوية  قضية  السياسة  مضمار  تخوض  التي  القيادات  واختيار   
الخاص يتطلب التزامها بالقيم والمبادئ والفكر السليم الذي يقوم على رؤية عقدية ونفسية 
العاملة والتزامها  سليمة وفهمًا لواقع األمة وعقليتها وفكرها ونفسيتها، فتوجه الشخصية 
الصحيحة  العقيدة  معنى  الصحيحة كما فهمت  السياسية  الحياة  لمعنى  اإلسالمي وفهمها 
هويتها   األمة  تسرتد  النموذجي،حتى  األخالقي  بسلوكها  المجتمع  على  ذلك  وعكسها 

اإلسالمية وتفجير طاقاهتا الحضارية البناءة(3). 

10؛ عبد  258؛ عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديمقراطيين،  (1)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، 
السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 141.

(2)  عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، 631-630.
(3)  نفسه، 107-106.
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الخاتمة

أفضى البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها بالنقاط اآلتية:

1- إن هدف الشخصية القيادية من التغيير هو إعادة بناء األمة وتعبئة أبنائها وفق الرؤية 
اإلسالمية إلقامة شريعة اهلل والحكم اإلسالمي.

2- تربية العقل المسلم أساس لبناء الشخصية القيادية، وتربية الشخصية القيادية صالح 
لإلنسانية كلها.

3- تّعد القيادة سلوك مكتسب عن طريق الرتبية والتعليم و التدريب والممارسة المالئمة.

واألخالق  الفاضلة  بالقيم  متحلية  متزنة  تكون  أن  القيادية  الشخصية  من  يتطلب   -4
الكريمة والرؤية اإليمانية السليمة.

5- إن القائد الذي يلتزم بالشورى وإشاعة العدل هو أكفئ من غيره يف توجيه الجماعة 
توجيها تعاونيا اخويا. 

تحقق  على  القيادات  اقدر  هي  اإلحساين  باإليمان  تؤمن  التي  القيادية  الشخصية   -6
مجتمع العمران األخوي وأكثرها قربا من نفوس العاملين.

7- التوازن بين المجاالت واآلفاق الواسعة يف حياة الشخصية العاملة داخل الجماعة  
واألمة، مطلب مهم لنجاح التغيير.

توصيات الباحثة ألعمال املؤتمر:

- للشيخ عبد السالم ياسين رحمه اهلل حق على المجتمع اإلسالمي يف حياته وبعد وفاته، 
فيا حبذا لو تم نشر فكره على المستويين الدولي والعالمي من خالل الندوات والمؤتمرات، 
إذ يستحق أن يدرس العلماء كتاباته وتحليلها واإلفادة منها يف جميع األبحاث وعلى رأسها 

كيفية تغيير واقع المجتمعات اإلسالمية.

- إجراء مزيد من الدراسات حول دور الشخصية القيادية يف التغيير ومتعلقاهتا يف فكر 
الشيخ عبد السالم ياسين.
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- تنظيم مؤتمرات متخصصة حول كيفية بناء الشخصية القيادية واإلفادة منها يف التغيير 
السيما يف البيئات التي عجز فيها قادهتا عن تغيير واقعها.

وبناء  الشباب  مهارات  تنمية  مهمتها  متخصصة  ومؤسسات  منظمات  إحداث   -
العقل  لبناء  أساسا  اإليمانية  الرؤية  من  يجعل  الذي  ياسين  الشيخ  لفكر  وفقا  شخصيتهم 

وأساس كل تغيير.
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قائمة املصادر واملراجع

أوال. الكتب العربية

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين - 
عبد الحميد، باب يف المعصية، بيروت، دار الكتاب العربي، ج4.

عبد السالم ياسين، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1998م، ج1 - 
وج2.

عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، ط1، 1998م.- 

عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، وجده، مطبوعات الهالل، ط1، 2000م.- 

عبد السالم ياسين، اإلسالم والقومية والعلمانية، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، - 
ط1، 1998م.

عبد السالم ياسين، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة، ط1، 2009م.- 

عبد السالم ياسين، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1996، - 
ج1 وج2.

عبد السالم ياسين، حوار الماضي والمستقبل، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، - 
2003م. 

دار -  مطبوعات  البيضاء،  الدار  الديمقراطيين،  الفضالء  مع  حوار  ياسين،  السالم  عبد 
األفق، ط1، 1994م.

عبد السالم ياسين، الخالفة والملك، دار األفاق، ط1، 2001م.- 

عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، - 
2001م.

البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، -  الدار  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، 
1996م.
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عبد السالم ياسين، العدل، اإلسالميون والحكم، وجده، مطبوعات الهالل، ط1، 2000م.- 

العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، مصر، دار -  عبد السالم ياسين، محنة 
البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية، ط2، 1995م.

ط1، -  العربي،  الخليج  مطبعة  تطوان،  اإلسالم،  لمستقبل  مقدمات  ياسين،  السالم  عبد 
2005م.

عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي، الدار البيضاء، مطبوعات دار األفق، ط1، 1998م. - 

للطباعة -  الخطابي  دار  البيضاء،  الدار  والتاريخ،  الفقه  يف  نظرات  ياسين،  السالم  عبد 
والنشر، ط1، 1989م.

النابلسي، بيروت، -  روز ماري شاهين، قراءات متعددة للشخصية، تقديم محمد أحمد 
دار ومكتبة الهالل، ط1، 1995م.

ثانيا. الرسائل الجامعية

- عبيد بن عبد اهلل بن بحيرت السبيعي، األدوار القيادية لمديري الرتبية والتعليم يف ضوء 
متطلبات التغيير، أطروحة دكتوراه غير منشورة، السعودية، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، 

1430هـ.

بومدين  )هواري  المجتمع  تنمية  يف  ودورها  القيادية  الشخصية  مطمر،  العيد  محمد   -
نموذجا(، أطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة باجي مختار، 2005م.



اجللسة العلمية السادسة:
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،  

فإن فريضة تغيير المنكر من أعظم الفرائض التي أوجبها اهلل تعالى، إذ أن االنحراف عن 
دين اهلل تعالى بل االنكفاء واالنقالب كائن وموجود، فكان ال بد من المعالجة، فأوجب اهلل 
تعالى هذه الفريضة التي ُتعد من آكد الوسائل لتحقيق مقاصد الشريعة الضرورية وحفظها، 

فبها يتحقق لألمة وجودها وخالفتها وعمارهتا لألرض.

وأما  والدولة.  والمجتمع  واألسرة  فالفرد  أما محله  التغيير ومجاالته.  تعدد محل  وقد 
مجاالته فالعقيدة والسلوك والنظام، وكل منها رديف لآلخر ومكمل له، ال يستوي البنيان 

وال يعلو إال هبا جميعًا.

إقصاء  بعد  أهميته  وازدادت  السياسي،  العمل  وميادينه  التغيير  مجاالت  أهم  من  وإن 
القوانين واألحكام الوضعية به كليًا أو جزئيًا، وقد  دين اهلل تعالى عن الحكم، واستبدال 
تعددت أساليب التغيير السياسي عند الجماعات اإلسالمية الختالف مناهجها ومنطلقاهتا  
وأولوياهتا الدعوية، رغم اتفاق غايتها ودعوهتا إلى االلتزام بدين اهلل تعالى وتحكيم شرعه 

وبسط سلطان دولته.

ويسعى هذا البحث إلى بيان هذه األساليب، فينظر يف التأصيل الشرعي والتنزيل العملي، 
ويتطرق إلى ضوابط األساليب المعتربة يف التغيير السياسي بما يحقق المقاصد والمآالت 
الشرعية، وقد استند البحث يف دراسته إلى نظرية المنهاج النبوي لإلمام عبد السالم ياسين 

رحمه اهلل تعالى، فكانت المنطلق والمدار.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، فكان على النحو اآليت:

مقدمة.
المبحث األول: مشروعية التغيير يف الميدان السياسي.
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المبحث الثاين: وسائل التغيير السياسي.
المبحث الثالث: ضوابط وسائل التغيير السياسي.

خاتمة: اشتملت على النتائج والتوصيات.



ال نظرية املنهاج النبوي ه م  وا ساليبه و 585التغيير السيا 

املبحث األول:  مشروعية التغيير في امليدان السيا�سي

إن مما ال شك فيه أن إعادة الحاكمية لدين اهلل تعالى وتطبيق شرعه وبسط سلطانه من 
آكد الواجبات الشرعية وأعظمها، وهذا محل اتفاق ووفاق بين المسلمين جميعًا.

نظام  إقامة  يستلزم  هذا  أن  يتجاهلونه  أو  المسلمين  بعض  يجهله  قد  مما  لكن 
العمل  جوهر  هو  وهذا  وشرعه،  تعالى  اهلل  لدين  فيها  المرجعية  تكون  إسالمية،  ودولة 

السياسي اإلسالمي.

وعليه، فإن مشروعية العمل السياسي وتغيير واقعه مستمد من مشروعية تطبيق شرع اهلل 
تعالى وتحكيمه، وإن ترك العمل السياسي يعد تركًا لتطبيق شرع اهلل.

واقعه،  السياسي وتغيير  العمل  الجماعات اإلسالمية على مشروعية  تتفق كلمة  وتكاد 
وإن اختلفت مناهجهم ومنطلقاهتم يف كيفية التعامل معه، ويمكن حصر رؤى الجماعات 

اإلسالمية يف العمل السياسي يف ثالث محاور رئيسة: ترك، وجمود، وتجديد(1).

أما أصحاب المحور األول، فكانت رؤيتهم ترك العمل السياسي، ال إنكارًا لمشروعيته، 
واالجتماعية  والعلمية  والرتبوية  والعقدية  كالتعبدية  المجاالت  من  بغيره  اشتغااًل  بل 
ونحوها، حيث كانت نظرهتم متجهة إلى هذه المجاالت ألولويتها، ولإلصالح من خاللها 

وصواًل إلى اإلصالح الشامل كما يصرح بعضهم(2).

الحياة كاملة، واالشتغال  وأرى أن هؤالء مخطئون؛ فاإلسالم دين شمولي ينظم أمور 
الناس  لحياة  وتنظيمه  تشريعاته  مبتورًا يف  يظهر اإلسالم  األخرى  وترك  المجاالت  ببعض 
اثنين  أو  واحد  جانب  يف  اإلصالح  يؤدي  أن  يمكن  وال  العصر،  مواكبة  على  قادر  وغير 
اهلل  لدين  الحاكمية  وعودة  والشامل  الكامل  اإلصالح  إلى  والتغيير  اإلصالح  جوانب  من 

النظرية  بين  التغيير  منهجية  صالح،  الصاوي،  السياسي:  العمل  يف  اإلسالميين  مذاهب  يف  أيضًا  انظر    (1)
والتطبيق، مصر، دار هنضة مصر، 1998م، ص 34. 

(2) انظر: أمين، صادق، الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية، مصر، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، 
ص 92. 
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الوضعية  القوانين  تكريس  إلى  يؤدي  السياسي  التغيير  ترك  فإن  ذلك  إلى  إضافة  وشرعه، 
وتمكين الحاكمية لغير اهلل تعالى. 

الساحة  من  االنسحاب  معناه  السياسي  بالعمل  اإلسالميين  اشتغال  »عدم  فإن  وعليه، 
األساسية للتغيير، واالنشغال بأمور فرعية... كما أن االنسحاب من العمل السياسي يؤكد 
سياسة المفهوم العلماين للعمل السياسي، ويفرغ الحياة السياسية من المضمون اإلسالمي 
ويؤدي إلى تخلف الحركة اإلسالمية المعزولة عن حقائق ومشكالت العصر والمجتمع«(1).

وأما أصحاب المحور الثاين، فاتصفت رؤيتهم بالجمود حيث لم يقبلوا كثيرًا من الوسائل 
التجديدية يف التغيير السياسي، واعتمدوا أساليب محددة لم يتجاوزوها، فذهب بعضهم إلى 
اعتماد أسلوب الوعظ واإلرشاد فقط، وذهب البعض اآلخر إلى أسلوب طلب النصرة(2)، 
األخير يف  األسلوب  الكالم يف  ل  المسلحة. وسُأفصِّ المواجهة  اعتماد  إلى  آخرون  وذهب 

المبحث الثاين إن شاء اهلل تعالى.

التغيير  فوسائل  التغيير؛  يف  وسائله  عصر  لكل  أن  إذ  أيضًا؛  مخطئون  هؤالء  أن  وأرى 
ليست من ثوابت الشرع؛ حيث لم تحدد النصوص الشرعية يف القرآن والسنة وسائل إلزامية 
للتغيير، بل هي تجديدية متغيرة مرنة حسب األحوال واألزمان واألماكن، وسأفصل الكالم 

يف هذه المسألة يف المبحث الثالث إن شاء اهلل تعالى.

وأما أصحاب المحور الثالث، فهم أصحاب رؤية تجديدية إذ يجعلون التغيير يف الميدان 
السياسي من أولويات دعوهتم، ويسعون يف ذلك بكل وسيلة ممكنة مشروعة، وال يجمدون 

على بعض الوسائل، بل ينظرون يف األصلح مما ال يناقض الشرع أو يمنعه.

الظالمة  األنظمة  تخافهم  ولذلك  التغيير،  على  واألقدر  مذهبًا  األرجح  هم  وهؤالء 
وتحارهبم، وعلى رأسهم اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى؛ فقد بّين مذهبه بجالء يف 
العمل السياسي، فنّبه إلى أهمية الخوض يف هذا المضمار وعدم تركه، قائالً: »جند اهلل بعد 
الرتبية والتنظيم وأثناءهما يجب وجوبا ملحا أن يلجوا الميدان السياسي«(3). بل جعله رحمه 
اهلل تعالى من أبواب الجهاد فقال: »إن الجهاد السياسي بعد الرتبية والتعليم والتنظيم هو الركيزة 

(1)  حسين، مجدي أحمد، فقه التغيير السياسي يف اإلسالم، بدون معلومات طبع، ص 23. 
(2)  انظر: أمين، د. صادق، الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية، ص 105. 
(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، موسوعة سراج، ص 25.
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الضرورية السابقة لكل انتهاض لَِمْسِك القوة والكينونة -على مستوى العصر- ووسائله«(1).

وأرشد رحمه اهلل تعالى إلى الوسائل الممكنة لهذا التغيير وفق ضوابط تحكمه وتنظمه يف 
نظريته المتكاملة ''المنهاج النبوي''(2)، وهذا ما سأبينه يف المبحثين اآلتيين إن شاء اهلل تعالى.

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، موسوعة سراج، ص 346.
(2)  وهذا المنهاج يف التغيير السياسي متقارب إلى حد كبير مع موقف حسن البنا وسيد قطب رحمهما اهلل تعالى. 
البنا وسيد قطب، عمان، األردن، دار  التغيير عند الشهيدين حسن  القادر، منهج  انظر: أبو فارس، محمد عبد 

عمار، الطبعة األولى، 1999م، ص 19 وما بعدها. 
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املبحث الثاني: وسائل التغيير السيا�سي

تعددت وسائل التغيير السياسي عند الجماعات اإلسالمية، والغرض هنا بيان أهم هذه 
الوسائل وتأصيلها الشرعي وواقعها العملي، وما قرره فيها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه 

اهلل تعالى من خالل نظرية المنهاج النبوي.

وفيما يأيت بيان هذه الوسائل:

الوسيلة األولى: التنظيم 

ن أولى وسائل التغيير السياسي تكوين تنظيم ناجح؛ بحيث يكون قاعدة صلبة قادرة على 
التغيير الشامل، وال يتصور هذا إال بإنشاء جماعة منظمة لها أهدافها التغييرية الواضحة. ويف 

سبيل تحقيق ذلك تضع لنفسها الخطط والمناهج وفق مراحل زمنية وتحدد الوسائل.

فكان  النبوي،  المنهاج  نظرية  أركان  من  التنظيم  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  جعل  وقد 
التنظيم عنده الوسيلة األساس للتغيير يف مجاالته المختلفة عمومًا، ويف المجال السياسي 
السياسي  الجهاد  ساحة  يف  متحرك  جسم  »التنظيم:  بقوله:  التنظيم  عرف  وقد  خصوصًا، 

لحيازة إمامة الشعب والزحف إلى الحكم«(1).

عودة  وهي  الكربى،  الغاية  لبلوغ  السياسي  الميدان  يف  وسيلة  عنده  التنظيم  فكان 
الحاكمية لدين اهلل يف األرض، وقد ذكر سيد قطب رحمه اهلل تعالى هذا المعنى، فقال يف 
الناس إلى اهلل مرة أخرى، ال يجوز -وال يجدي شيئًا- أن تتمثل يف نظرية  الظالل: »ردُّ 
حركي  تجمع  يف  والمتمثلة  فعالً  القائمة  للجاهلية  مكافئة  تكون  ال  حينئذ  فإهنا  مجردة. 
عضوي، فضالً على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب يف حالة محاولة إلغاء وجود 
بالفعل، إلقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية يف طبيعته ويف منهاجه ويف كلياته  قائم 
أقوى يف  تتمثل يف تجمع عضوي حركي  أن  الجديدة  المحاولة  لهذه  بد  بل ال  وجزئياته. 

النظرية والتنظيمية«(2). قواعده 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 79.
(2)  قطب، سيد، يف ظالل القرآن، بيروت، دار الشروق، الطبعة السبعة عشر، 1412هـ - 3/ 1556. 
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وهذه الدعوى تستند إلى الشرع يف نصوص كثيرة منها: قول اهلل تعالى: ﴿ولتكن منكم 
104[، فهذا  أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ ]آل عمران: 
أمر يفيد الوجوب، وال بد من إتيانه على أكمل وجه وأتمه، وال يتحقق ذلك إال بتنظيم حركي 

يصاغ فيه األفراد وفق تعاليم اإلسالم، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

التزامها،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ترك الجماعة وإيجابه  التنظيم تحذير  ومما يدل على مشروعية 
»إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  القاصية«(1)،  الذئب  يأكل  فإنما  بالجماعة  »عليك  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  وذلك 
الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم 
تعالى،  اهلل  بأمر  للقيام  طريقًا  الجماعة  التزام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جعل  وقد  والعامة«(2).  بالجماعة 
وذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم 

حتى يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون على الناس«(3).

ورغم وضوح هذا المعنى وثبوت مشروعيته، إال أن البعض يجادل فيه ويجعل القائمين 
عليه من أهل البدع، ويدعي أن يف ذلك تفريقًا لكلمة المسلمين.

تعالى  اهلل  إن  بالقول:  أكتفي  بل  ومناقشته،  المذهب  هذا  الرد على  هنا،  الغاية  وليست 
الجتهاد  متسعا  األمر  يف  فكان  اإلقامة،  وسائل  يعين  ولم  ودينه  شرعه  إقامة  علينا  أوجب 
المجتهدين، ما لم يثبت يف شيء منه مناقضة لمقاصد الشرع، أو ُمنِع منه بدليل خاص، واهلل 

تعالى أعلم.

الوسيلة الثانية: الدخول في الهيئات واملجالس التشريعية والتنفيذية

خوض  السياسي  الميدان  يف  اإلسالمية  الجماعات  استعملتها  التي  الوسائل  من  إن 
من  فسعت  فيها؛  التأثير  األقل  على  أو  والتنفيذية  التشريعية  األجهزة  وتولي  االنتخابات، 
عريضة  شعبية  قاعدة  وتبني  الناس  ثقة  خاللها  من  لتكسب  والبناء،  اإلصالح  إلى  خاللها 

راسخة ثم تؤسس لعودة الحاكمية لدين اهلل تعالى.

(1)  أبو داوود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب: الصالة، باب: يف التشديد يف ترك الجماعة، حديث 
رقم )547). 

(2)  أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، حديث رقم )22082).
(3)  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب: اإلمارة، باب: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 

الحق ال يضرهم من خالفهم، حديث رقم )5064).
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وقد اعتمدت هذه الوسيلة الكثير من الجماعات اإلسالمية يف بلدان العالم اإلسالمي 
ورآها البعض منهم بأهنا النموذج األفضل لتحقيق الغاية.

ويف المقابل، رأت بعض الجماعات اإلسالمية حرمة هذه الوسيلة لكوهنا تجعل التشريع 
التي  الشعب، وعلى الجماعات اإلسالمية  المنتخبة من  المجالس  إلى تلك  ابتداء وانتهاء 
المخرجات  هذه  آحاد  قبلت  سواء  المجمل  يف  مخرجاهتا  قبول  األسلوب  هذا  اعتمدت 
أو رفضتها، ويف ذلك إقرار ضمني لجعل التشريع لغير دين اهلل تعالى، وما يتبعه من تشريع 

ما يناقضه(1).

إال أن كثيرًا من أهل العلم المعتربين قد أجازوا الدخول يف المجالس التشريعية بغرض 
اإلصالح والتغيير ما أمكن، وأقاموا الدالئل عليه، من ذلك: استداللهم بفعل نبي اهلل يوسف 

عليه السالم، وفعل النجاشي، ومراعاة المصالح واعتبارها(2).

وال أريد هنا إيراد األدلة والمناقشات حتى ال يخرج البحث عن مبتغاه، وإنما أقول: إن 
األصل يف الدخول يف هذه الهيئات التشريعية والتنفيذية الحظر والمنع؛ لكن جاز ذلك من 
قبيل الرخصة حيث اقتضته دواع استثنائية، فال يمكن أن تكون مشروعة على وجه اإلطالق.

عن  األمر  يخرج  فال  وتنظمه؛  تحكمه  ضوابط  من  له  بد  ال  بالجواز  القول  فإن  وعليه، 
مبتغاه، وتغيب الغاية المرجوة، وتنحرف البوصلة؛ فمخاطر االنحراف كبيرة، وال أدّل على 

ذلك من واقع الحركات اإلسالمية حيث يكثر تمثيل انزالقاهتا يف هذا الباب.

وهذا ما نّبه عليه اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى؛ حيث لم يمنع أصل الفكرة، 
ولم يسدَّ باهبا، بل َقبِل هذه الوسيلة من حيث المبدأ؛ لكنه كان األضبط يف اختيارها وسيلة 
وسائل  يستعملوا  أن  اإلسالميين  على  أن  شك  »ال  قال:  حيث  السياسي؛  للتغيير  فاعلة 
الحكم  إلى  المدخل  يكون  حيث  االنتخابات  يف  برنامجهم  وعن  أنفسهم  عن  اإلشهار 
الشعارية  المزايدات  إلى  ينزلقوا  ... لكن عليهم أن ال  الديموقراطية  اإلسـالمي هو طريق 
غيبية  وعملية  ملكوتية  وتعويذة  سحري  مفتاح  اإلسالمي(  )الحل  أن  المسلمين  فيوهموا 

(1)  انظر أقوال المانعين واستدالالهتم: أبو فارس، د. محمد، المشاركة يف الوزارة يف األنظمة الجاهلية، عمان، 
طبعة 1991م.

الوزارة  يف  المشاركة  حكم  عمر،  األشقر،  واستدالالهتم:  المجيزين  وأقوال  المسألة  هذه  تفصيل  انظر    (2)
والمجالس النيابية، عمان، دار النفائس، الطبعة الثانية، 2009م.
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يتبخر أمامها شياطين التخلف وأبالسة البؤس وفراعنة الظلم... يف سوق االنتخابات -وهي 
بالفعل سوق- يجب أن يتمسك اإلسالميون بمبدإ الوضوح والصدق ليستظهروا بالصدق 

على مناوشات الماكيافليين سماسرِة السياسة المحتـرفين«(1).

البحث عن  ألجأته ضرورة  الجرب  أنظمة  وقال أيضًا: »قد يكون بعضنا تحت نظام من 
أن  اهلل  المودودي رحمه  إن كان فخط عالمنا  العامة.  الحريات  باب  يفتح  أن  ما  مشروعية 
يساهم المسلمون يف اللعبة الديمقراطية. هذا يتيح للمسلمين أن يعرفوا بقضيتهم وحلهم 
لمشاكل األمة على وضح النهار. ولوجود هذا الوضوح يتهيأ للمسلمين أن يقارعوا الحجة 

بالحجة ويبلغوا للناس رسالتهم من منابر الربلمان والتجمعات والمناصب االنتخابية. 

هذا جيد، مع السكوت المؤقت الضروري عن أن اإلسالم له مشروعيته وهي شيء آخر 
غير مشروعية الديمقراطية«(2).

ويف بيانه رحمه اهلل تعالى لمعالم الخطوط السياسية الرئيسة للعمل التنفيذي، ذكر منها: 
العمل،  علنية  يقتضي هذا من  وما  لالنتخابات،  والرتشيح  األحزاب،  تعددية  »الدخول يف 

والمرونة الدائمة، وطول النفس.

ديمقراطية  أهنا  تعلن  أنظمة  تحت  والقانوين،  منه  اإلرهابي  الحصار،  جدران  خرق  إن 
وأن نظامها مبني على الحريات العامة، ال يتأتى لنا ونحن يف فرتة اإلعداد إال بالدخول يف 
المعمعة التعددية واالنتخابية ... ثم إن قبولنا المشاركة يف »اللعبة الديمقراطية« من شأنه أن 

يكشف زيف الدعوى الديمقراطية«(3).

وهذا القول منه رحمه اهلل تعالى يوضح مذهبه بجالء يف أن مشروعية هذه الوسيلة مبنية 
على كوهنا رخصة استثنائية اضطرارية، وأن الغاية منها إبالغ الحق وإظهاره وحل مشاكل 

األمة، إضافة إلى خرق جدار الحصار، وكشف زيف دعوى الديمقراطية.

وهذا األخير بدا واضحًا وجليًا يف أيامنا بعد ثورات الربيع العربي؛ حيث انقلبت دوله 
على التجارب الديمقراطية الوليدة حينما أفرزت التيارات اإلسالمية، ورغم اختالف أشكال 
االنقالب من دولة ألخرى؛ إال أهنا متحدة يف المضمون، فكشفت زيف دعوى الديمقراطية.

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص432-430.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص34.

(3)  نفسه، ص375.
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الوسيلة الثالثة: الدخول في النقابات واالتحادات العمالية والطالبية ومؤسسات 
املجتمع املدني

الدخول يف  السياسي  الميدان  التي استعملتها الجماعات اإلسالمية يف  الوسائل  إن من 
تقدم  التي  المدين  المجتمع  مؤسسات  وجميع  والطالبية  العمالية  واالتحادات  النقابات 

أنشطتها السياسية والثقافية والرياضية والعلمية والدينية والخيرية والمهنية وغيرها.

والغاية من ذلك توسيع القاعدة الشعبية جنودا وأنصارًا، فتكون الدعوة بذلك قوة حاضرة 
وفاعلة ومؤثرة يف المجاالت كافة، وعلى رأسها المجال السياسي، لذا ُتعد هذه الوسيلة من 
أنجع الوسائل وأكثرها فاعلية، وال أدلَّ على ذلك من قدرة بعض الجماعات اإلسالمية يف 
بعض بلدان الربيع العربي على توجيه ثورهتم توجيهًا مّكنهم من تولي سدة الحكم -ولو 
مؤقتًا بسبب الثورات المضادة-، وما كانوا ليتمكنوا من ذلك لوال تغلغلهم يف تلك النقابات 

واالتحادات ومؤسسات المجتمع المدين حيث كانوا المؤثرين فيها.

وهذا ما أكد عليه اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى تأكيدًا شديدًا فقال: »على 
الجماعة أن تنظم نشاط أجهزهتا لتغطي حاجات التنظيم، ولتؤسس وتحرك وتوجه الوجهة 
وكل  والنقابة،  والرياضة،  والطالب،  الشباب،  كمنظمات  فرعية  منظمات  اإلسالمية 
المؤسسات االجتماعية التي أمكن التسرب إليها. وتشكل مؤسسات التعليم هدف الدعوة 
األول. فيوجه المؤمنون لوظائف التعليم، ويخصص جهد خاص لتأسيس مدارس إسالمية 
حرة. هذه المنظمات تدخل إليها الدعوة بالتبني، والتسرب الخفي، واإللحاق أو بالتأسيس. 

ويسهر عليها أعضاء الجماعة وأجهزهتا«(1). 

اغتناما  أو  اللطيف،  التسرب  يناسبها  سرية  يف  وسعها،  ما  الدعوة  »تسعى  أيضًا:  وقال 
للمدارس،  تصل  أن  للشعب،  عنها  يتنازلوا  أن  الحكام  يضطر  التي  العامة  للحريات 
والجامعات، والنقابات، والتعاونيات، والجمعيات المهنية والثقافية والنسوية، واتحادات 

الرياضة والشباب، وما إلى ذلك من كل المنظمات والتجمعات الموجودة فعال«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص80.
(2)  نفسه، ص81.
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الوسيلة الرابعة: االحتجاجات واملظاهرات واالعتصامات السلمية

الخروج  السياسي  الميدان  يف  اإلسالمية  الجماعات  استعملتها  التي  الوسائل  من  إن 
بمظاهرات ومسيرات واعتصامات واحتجاجات مطالبة بحق، أو تسجيال لموقف، أو نحو 

ذلك من الغايات.

بّينًا، حيث  نتائجها تفاوتت تفاوتًا  وقد شاعت هذه الوسيلة وكثر استعمالها، رغم أن 
نجحت هذه الوسائل يف أحيان كثيرة يف تحقيق مطالبها، ووصل األمر ببعضها إلى إسقاط 
حكومات بل أنظمة، كما وقع يف بعض بلدان ثورات الربيع العربي، لكنها يف المقابل أدت يف 
بعض األحيان إلى التنكيل بالخارجين، فاعُتدي على األنفس قتالً وإيذاء وحبسًا، وانُتهكت 

األعراض، وُسلبت األموال وُتلفت. 

السياسي يف مثل هذه األحوال، حيث لم تخل  للتغيير  إال أن ذلك لم يعدم صالحيتها 
من فائدة أو تأثير، بل إن يف عنف األنظمة يف مواجهة هذه األساليب دليل قوي وجلي على 
هذه  حقيقة  إظهار  إلى  إضافة  األساليب  هذه  من  وخوفها  األنظمة  هذه  على  تأثيرها  عظم 
األنظمة وكشف قناعها، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تأجيج جذوة االنتصار للحق يف قلوب 
الغالم  قصة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  عنه  اهلل  رضي  الرومي  صهيب  رواه  ما  ذلك  ودليل  األمة، 
له:  فقال  بنفسه،  ذلك  أن عجز عن  بعد  قتله  كيفية  إلى  الظالم  الملك  أرشد  الذي  المؤمن 
»إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو. قال: تجمع الناس يف صعيد واحد، 
وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السهم يف كبد القوس، ثم قل: باسم 
اهلل رب الغالم، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس يف صعيد واحد وصلبه 
على جذع ثم أخذ سهمًا من كنانته، ثم وضع السهم يف كبد القوس، ثم قال: باسم اهلل رب 
فمات،  السهم،  يده يف صدغه يف موضع  السهم يف صدغه، فوضع  فوقع  رماه،  ثم  الغالم، 
فقال: الناس آمنا برب الغالم ...«(1). فأدى ذلك إلى إيمان الناس وثباهتم على دينهم رغم 

حرقهم يف األخدود.

(1)  مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم، 
حديث رقم 7703.
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األساليب(1)،  هذه  مشروعية  على  تعالى  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  أكد  وقد 
حيث جعلها إحدى مراحل القومة اإلسالمية(2)، فقال: »إن كانت القومة يف مراحل العصيان 
ومن  الزمام،  منها  وأفلت  والمظاهرات،  الهيجان  أسلوب  اختارت  قد  العام  واإلضراب 
المؤكد أن يفلت يف حمى الجماهير الغاضبة، فإن ما بعد الوصول إلى الحكم يكون َتْمِرينًا 
مْستمرا يف َترويض الثوران. وهل يمكن أن ننظم العصيان يف هدوء مالئكي؟ هل يمكن أن 
نقرع على الحكام الباب بلطف وأدب ليتنحوا عن رئاستهم؟ ما الحيلة وما الرأي يف ولوج 
إن   ... العصافير؟  ثوب  الالبسة  الثعابين  وسط  الطريق  يف  والقصد  كسرها،  دون  األبواب 
توظيف الغضب الجماهيري يف مراحل القومة األولى من أهم آليات الحركة نحو الخالفة 

على منهاج النبوة«(3).

وذكر صورًا منها، داعيًا إليها عند اقتضائها قائالً: »لنرفض األنظمة الجبارة رفضًا مطلقا 
بالمقاطعة واإلضراب العام والعصيان المبدئي تطبيقا ألمر اهلل وأمر رسوله أن ال نطيع من 

عصى اهلل وال نتعاون معه وال نستبقيه متى قدرنا على إزالته«(4).

الوسيلة الخامسة: استخدام القوة املادية

المتمثل يف  الحاضر  المسلمين  تغيير وضع  أن  إلى  الجماعات اإلسالمية  ذهبت بعض 
الرافضة  األنظمة  مواجهة  إال من خالل  يتم  الوضعية ال  القوانين  الشريعة وتحكيم  إقصاء 
قتالها  وجب  كفرية  أنظمة  تعد  األنظمة  فهذه  المادية،  بالقوة  اهلل  لدين  الحاكمية  إلعادة 

وجهادها، فكانت المواجهة المسلحة وسيلتهم للتغيير السياسي.

ويمكن القول: إن بداية ظهور هذه الوسيلة كان يف القرن األول الهجري يف هناية عصر 

(1)  ذهب بعض المعاصرين إلى حرمة هذه األساليب لكوهنا بدعة مستحدثة، وتقليدًا للكفار، وخروجًا على 
ولي األمر الشرعي، إال أن جمهور المعاصرين على جوازها استنادًا إلى نصوص شرعية وقواعد فقهية ومصالح 
تفصيل  انظر  وافية.  إجابة شافية  المانعين  أدلة  وأجابوا عن  الشرعية،  األدلة  من  أصلية وغيرها  وإباحة  معتربة 
المسألة: قرداغي، علي محي الدين، التأصيل الشرعي للمظاهرات السلمية أو الثورات الشعبية ما يجوز منها وما 

.www.qaradaghi.com ال يجوز، بحث منشور على موقعه على اإلنرتنت
(2)  رفض اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تسمية النهوض يف وجه األنظمة الظالمة ثورة فاستبدل لفظ الثورة 

بالقومة، رغبة يف التميز بالتعبير القرآين، وانسجامًا مع المنهاج النبوي.
(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، موسوعة سراج، ص 303.

(4)  نفسه، ص 292. 
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على  الخارجين  منطلقات  تعددت  وقد  الحاضر،   يومنا  إلى  واستمرت  الراشدة،  الخالفة 
إلى  بعضهم  فاستند  خروجهم،  يف  إليه  استندوا  وما  معتقداهتم  واختلفت  واألمراء  الوالة 
ظلم األمراء والوالة وفسقهم، واستند بعضهم اآلخر إلى كفرهم. أما اليوم فتكاد تتفق كلمة 
الخارجين بالقوة المسلحة -رغم اختالفهم اختالفًا بّينًا يف المناهج الفكرية- على االستناد 

إلى كفر األنظمة إلقصائها الشريعة اإلسالمية عن الحكم واستبدال القوانين الوضعية هبا. 

وُتعد هذه الوسيلة من أقدم الوسائل المستعملة يف التغيير السياسي، فكان لألمة رصيد 
كبير وكاف للحكم عليها وتمحيص النظر فيها. 

وهذا ما جعل اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى يقرر رأيه يف هذه الوسيلة من 
خالل النظر يف تاريخها وواقعها ومآالهتا قائالً: »قد يكون العمل المسلح والحرب األهلية 
بين المسلمين أبعد هذه الصور )صور التغيير السياسي( عن المنهاج النبوي. بل ذلك كذلك 

ال شك«(1).

ومما قرره رحمه اهلل تعالى يف هذه المسألة قوله: »ال نحب العنف وال نقول به. ونعوذ 
ال  مبدأ  العنف  استعمال  عدم  »إن  أيضًا:  وقوله  العنف«(2).  خصلة  من  العظيم  العلي  باهلل 

يناقش يف الشريعة اإلسالمية، وال نخجل نحن من إعالنه«(3).

قائالً:  فخاطبهم  اإلسالمي،  المشروع  رفض  يف  اآلخرون  استمر  وإن  هذا  قرر  بل 
ون فيه وال  »أو تختارون عدم الدخول يف ميثاق جماعة المسلمين. وذلك إليكم، ال ُتضارُّ
ليعرف  تنتقدوه  وأن  الميثاق،  لذلك  تعلنوا رفضكـم  أن  الوحيد  عنفًا. شرطنا  منا  تخشْون 

الشعب، وليهلَِك من هلك عن بينه ويحيى من حيي عن بينة. وإن اهلل لسميع عليم«(4).

نقتل  أال  أمرنا  أننا  »أولهما:  بأمرين  الوسيلة  لهذه  رفضه  تعالى  اهلل  رحمه  علل  وقد 
العاجزة  الشعب،  عن  الغريبة  القضايا  أن  سياسي،  وهو  والثاين:  الفتن.  زمان  المسلمين 
عن االنتصار باإلقناع والتمكن يف المجتمع، هي وحدها التي تلجأ إلى أساليب اإلرهاب 

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 292. 
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 531. 

(3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 231. 
(4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 532. 
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واالغتيال«(1). فهو رفض مستند إلى الشرع وحسن النظر والتقدير.

ومما قرره رحمه اهلل تعالى يف هذا الباب أن قومة رجال اإلصالح ال تكون أبدا باستخدام 
العنف، وإن كانت تتصف بالقوة، فقال: »ال يليق بالمسلمين يف قومتهم االنقياد واالستخذاء 
أمام جربوت الغرب. كما ال يليق هبم العنف وحجز الرهائن وخرق القوانين الدولية. ليس 
العنف من أخالق اإلسالم، لكن من أخالقه القوة«(2). وقال أيضًا: »إن القومة اإلسالمية 
حكم  وغيُر  العنيف  السلطان  غيُر  القوي  والسلطان  ذلك.  يف  شك  ال  قويا،  سلطانا  تطلب 

القمع«(3).

العنيف  أن  والقوة  العنف  بين  »الفرق  قائالً:  والقوة  العنف  بين  تعالى  اهلل  وفرق رحمه 
يحاول قلب موازين القوى يف السياسة، وترجيح كِفة قوم على قوم، بمقتضى تعجله وتراميه 

ال سيرا مع سنة اهلل، وهي التدرج والمطاولة والصرب. القوة ُتِعّد وتتأنى وتصرب«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 285. 
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم ، ص 372. 

(3)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص 32. 
(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج2، ص 246. 
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املبحث الثالث: ضوابط وسائل التغيير السيا�سي

إن التغيير السياسي من أوجب الفرائض وآكدها، إال أن له قواعد وضوابط فقهية وأحكامًا 
شرعية يجب مراعاهتا، حتى ال نسير فيه خبط عشواء، أو ُنسيء من حيث أردنا اإلحسان، 
لذا يجب ضبط وسائل التغيير السياسي بضوابط تحكمها، وقد استقيتها من نظرية المنهاج 

النبوي لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى.

وفيما يأيت بيان هذه الضوابط:

الضابط األول: االلتزام باملرجعية التنظيمية

إن مما يجب مراعاته يف ميدان التغيير السياسي االلتزام بالمرجعية التنظيمية والقرارات 
هو  ذلك  كان  ولو  الخاص،  والرتجيح  النظر  أو  الفردي  لالجتهاد  مجال  فال  الجماعية، 
طريق  سلكت  قد  والمرجعيات  القرارات  تلك  مادامت  والفرد  الداعية  عين  يف  الصواب 
الشورى يف الجماعة، ولم تحد عن األطر التنظيمية المتبعة، ولم تخالف أمرًا مقطوعًا به 

يف الشريعة اإلسالمية.

الخاصة  الجماعات اإلسالمية وقياداهتا يف مزالق االجتهادات  أفراد  وقد وقع كثير من 
أوقع  مما  الشورية،  مجالسها  وقرارات  الجماعة  يف  التنظيمية  مرجعيتهم  بذلك  مخالفين 
تلك الجماعات يف تناقضات وعثرات يف ميدان العمل السياسي، وعاد على قراراهتا أحيانًا 

باإلبطال واإلفساد.

وألهمية هذه المسألة فقد جعل اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى طاعة أولى 
األمر يف الجماعة إحدى النواظم الثالث لهذه الجماعة، فقال: »هي ثالث نواظم: الحب يف 
اهلل، والتناصح والتشاور يف اهلل، والطاعة هلل ولرسوله وألولي األمر. ثالث نواظم ال تقوم 
إحداها مقام األخرى، وال يقوى جسم إسالمي على جهاد إسالمي إال هبا«(1). وقال أيضًا: 
للقيادة  والطاعة  القرار  اتخاذ  على  وفئات  أفرادًا  قدرهتا  هي  جماعة  لكل  التنفيذية  »القوة 

المقررة«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 85. 
(2)  نفسه، ص 95. 
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وقد استند يف كالمه إلى نصوص من الشرع كثيرة منها قول عبادة بن الصامت رضي اهلل 
عنه: »بايعنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة يف العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 

أثرة علينا، وعلى أن ال ننازع األمر أهله«(1).

ونّبه رحمه اهلل تعالى إلى صفة ُمهمة يف هذه الطاعة، َقلَّ من يذكرها وُيرشد إليها، فقال: 
الطاعة وسلمها  تقنين  إدارية.  قانونية  بالجماعة عالقة  األمير  تكون عالقات  أن  ينبغي  »ما 
وسيلة ال غاية، الغاية رضي اهلل، ورضى اهلل يف الجهاد إلعالء كلمته، والجهاد ال بد فيه من 
أمير ومأمور، ومقرر، ومنفذ، واجتهاد، وتشاور مع اختالف الرأي، ثم سمع وطاعة وليست 
طاعة ولي أمر المسلمين نسخة من االنضباط الثوري، بل هي عبادة من القلب، وولي األمر 

محبوب مهيب معظم، موقر«(2). 

الضابط الثاني: التربية اإليمانية

إن من أهم ضوابط التغيير يف الميدان السياسي الرتبية اإليمانية ألفراد الجماعات اإلسالمية 
عمومًا وللعاملين منهم يف الميدان السياسي خصوصًا، حيث تواجه الجماعات اإلسالمية 
حربًا ال هوادة فيها من قبل خصومها، ُتستخدم فيها كافة وسائل اإلضعاف والتدمير، لذا 
وجب على هذه الجماعات أن تعمل على حماية نفسها وأفرادها من هذه المكائد. يقول 
بإفساد  الموجة اإلسالمية  احتواء  تعالى: »هناك خطر  اهلل  ياسين رحمه  السالم  اإلمام عبد 
الجند  إحسانية، وكان  الرتبية  كانت  متى  للحركة، واالنحراف هبا. ولكن  والكيد  الرجال، 
وقادة الجند ربانيين، فإن لعبة االحتواء تنفضح وتنهزم آخر األمر«(3). فُتعد الرتبية اإليمانية 
يف  الوقوع  من  تقي  مناعة  والجماعة  الفرد  تمنح  إهنا  إذ  والحماية  الوقاية  وسائل  أهم  من 

مكائد  الخصوم.

إضافة إلى ذلك، فإن األمراض واآلفات الحركية التي تضرب البنى التنظيمية للجماعات 
للرتبية  التنظيمية  الدواعي  أهم  ُتعد من  السياسي-  العمل  ميدان  اإلسالمية -خصوصًا يف 

(1)  متفق عليه. انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري كتاب: األحكام، باب: كيف يبايع الناس 
اإلمام، حديث رقم 7286. مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء يف غير معصية 

وتحريمها يف المعصية، حديث رقم: 4874. 
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 97. 

(3)  نفسه، ص 18. 
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كلما  قوهتا  وظهرت  نطاقه  واتسع  اإلسالمية  الحركات  عمل  حجم  زاد  وكلما  اإليمانية، 
رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  أفرد  لذا  واآلفات،  األمراض  هذه  ظهور  احتمالية  زادت 
اهلل تعالى مبحثًا خاصًا لهذا الموضوع يف الفصل الرابع من نظرية المنهاج النبوي أسماه: 

''أمراض التنظيم''، وقد استفاض فيه بيانًا وتفصيالً ومعالجة.

وعليه، فال بد للحركات اإلسالمية أن تؤسس لمنهاج وقائي يحفظ البنية التنظيمية على 
مستوى الفرد، وعلى مستوى الجماعة أيضًا من خالل تربية متكاملة، تشمل أهم عناصرها 

وهي الرتبية اإليمانية(1).

الضابط الثالث: الثبات واملرونة 

إن من المقرر يف الفقه اإلسالمي اختالف أحكام الغايات والوسائل، فاألولى تعد من 
الثوابت التي ال يجوز الحياد عنها أو االجتهاد فيها، بخالف الثانية إذ يغلب عليها المرونة 
بغير  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يكن يرضى  نلمسه واضحًا يف سيرة  فيها، وهذا ما  واالجتهاد والنظر 
بوسائل  تعالى  اهلل  دين  لتمكين  ملسو هيلع هللا ىلص سعى  لكنه  شريعة،  اهلل  حكم  بغير  وال  عقيدة  التوحيد 
متعددة ومتقابلة، فدعا سرًا وجهرًا، قاَتل وصاَلح، رّغب ورّهب، عفا وعاقب، وعد وتوّعد، 

أعطى ومنع.

وبناء على ذلك؛ فإن مما ينبغي أن يتقرر قاعدة يف فقه التغيير السياسي أن وسائله تتصف 
بالمرونة والتجديد؛ إذ إهنا ليست من ثوابت الشرع؛ حيث لم تحدد النصوص الشرعية يف 
القرآن والسنة وسائل إلزامية للتغيير(2). وهذا بخالف الغاية فهي ثابتة راسخة ال تتغير يف كل 

زمان ومكان، فالغاية إعادة الحاكمية هلل تعالى وتمكين دينه وشرعه يف األرض.

تقييدها،  بد من  فال  تكون مشروعة على اإلطالق  الوسائل ال  أن  إال  تقرر ذلك  ورغم 
فال تشرع الوسائل الممنوعة نصًا، وال ما ناقضت مقاصد الشرع وهدمته. يقول سيد قطب 
رحمه اهلل تعالى تمثيالً لذلك: »لقد وردت روايات شتى فيما كان يدهن به المشركون للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ليدهن لهم ويلين ويرتك سب آلهتهم وتسفيه عبادهتم، أو يتابعهم يف شيء مما هم عليه 

(1)  انظر تفصيل هذه المسألة: خزنة،  هيثم عبد الحميد، الرتبية اإليمانية مقصد تشريعي وضرورة تنظيمية دراسة 
يف األسس الشرعية والدواعي التنظيمية للرتبية اإليمانية من خالل نظرية المنهاج النبوي، بحث مقدم لمؤتمر 

مركزية القرآن يف نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين 2/  1071. 
(2)  انظر: حسين، مجدي أحمد، فقه التغيير السياسي يف اإلسالم، ص 56، 68. 
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المساومين  العرب! على عادة  أمام جماهير  ليتابعوه يف دينه، وهم حافظون ماء وجوههم 
الباحثين عن أنصاف الحلول! ولكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان حاسما يف موقفه من دينه، ال يدهن 
بعشيرة  وأبرهم  معاملة  وأحسنهم  جانبا  الخلق  ألين  الدين  عدا  فيما  وهو  يلين.  وال  فيه 
وأحرصهم على اليسر والتيسير. فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند توجيه ربه: ﴿َفال ُتطِِع 
العصيبة يف مكة.  المواقف  دينه وهو يف أحرج  يساوم ملسو هيلع هللا ىلص يف  8[ ولم  ]القلم:  بِيَن﴾  اْلُمَكذِّ
وهو محاصر بدعوته. وأصحابه القالئل يتخطفون ويعذبون ويؤذون يف اهلل أشد اإليذاء وهم 
صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال يف وجوه األقوياء المتجربين، تأليفا 
قريب  من  العقيدة  تمس  حقيقة  إيضاح  عن  كذلك  يسكت  ولم  ألذاهم.  أو دفعا  لقلوهبم، 

أو من بعيد«(1).

أساسيات  من  المعنى  هذا  تعالى  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  جعل  وقد 
ثابت  خط  ومرونة،  »صمود  قائالً:  الدعوي  للعمل  قاعدة  قررها  بل  السياسي،  العمل 

وحركة حكيمة«(2).

الضابط الرابع: املوازنة بين املصالح واملفاسد واعتبار املآل

إن من أهم ضوابط التغيير يف ميدان العمل السياسي الموازنة بين المصالح والمفاسد، 
والنظر يف المآل واعتباره من خالل اجتهاد دقيق يف الموازنة من جهة، ويف المآل المنظور 
من جهة أخرى، وهذا من القواعد المقررة يف الفقه اإلسالمي عمومًا، ويف فقه تغيير المنكر 
خصوصًا، حيث يشرع السكوت على المنكر إذا ترتب على تغييره منكر أكرب منه، فوجبت 
الموازنة بين مصالح ومفاسد التغيير كما وجب النظر يف مآل التغيير ونتائجه بحيث ال يفضي 
إلى منكر أكرب، وقد ذكر ابن القيم رحمه اهلل تعالى هذا المعنى فقال: »إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شرع 
كان  فإذا  ورسوله،  اهلل  يحبه  ما  المعروف  من  بإنكاره  ليحصل  المنكر  إنكار  إيجاب  ألمته 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اهلل ورسوله، فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان 
اهلل يبغضه ويمقت أهله ... ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفتن الكبار والصغار رآها 

من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه«(3).

(1)  قطب، سيد، يف ظالل القرآن، 6/  3659. 
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 18. 

(3)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار الجيل، 1973م، 4/3. 
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ومما يستدل على هذه القاعدة ما فعله هارون عليه السالم لما عبد قوُمه العجل وكفروا 
باهلل تعالى، حيث لم يزد على أن أنكر عليهم بلسانه ووعظهم، ولم يمنعهم بالقوة أو يهجرهم 
الكلمة، ومنتظرًا  تفريق  الصف على  السالم، مرجحًا وحدة  بأخيه موسى عليهما  ويلحق 
عودة موسى عليه السالم األقدر على هذا التغيير، وقد أقّر موسى عليه السالم هذا التعليل 
من أخيه ووافقه عليه، يقول اهلل تعالى: ﴿قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا  أال تتبعن 
بني  بين  تقول فرقت  أن  برأسي إين خشيت  بلحيتي وال  تأخذ  يبنؤم ال  قال  أمري  أفعصيت 

إسرائيل ولم ترقب قولي﴾ ]طه: 94-92].

تركًا  كان  إذا  يشرع  قد  بواحًا،  كفرًا  كان  ولو  عليه،  السكوت  بل  المنكر،  تغيير  فرتك 
وسكوتا مؤقتًا العتبارات مقبولة، وهذا من قبيل الموازنة والنظر يف المآل.

وإن تطبيق هذه القاعدة يف مجال التغيير السياسي يكمن يف وسائله،فال يجوز خوضها إال 
بعد تدقيق النظر واالجتهاد يف الموازنة بين مصالحها ومفاسدها، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى، وجوب تدقيق النظر يف مآالهتا وما تحققه من نتائج مستقبيلية.   

بعد  إال  يجوز  ال  والتنفيذية  التشريعية  والمجالس  الهيئات  يف  الدخول  فإن  وعليه، 
رجحان مصلحته على مفسدته، وتدقيق النظر يف المآل، وكذا الحال يف استعمال أسلوب 

االحتجاجات واالعتصامات السلمية.

وقد أشار اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى إلى هذا المعنى يف أكثر من موضع 
االقتحام،  شروط  ويقدر  ويحصل  يفقه  لمن  والطريق،  الهدف  يفقه  لمن  »االجتهاد  فقال: 
وممانعة العقبات وطبيعتها، وتشعب الواقع وتسلسل أسبابه ونتائجه. االجتهاد لمن يعرف 
الورق والتخمين. من يستطيع مقارنة  الميدان ال يف  الطبيعة ويف  المصالح والمفاسد على 
المصالح والمفاسد والضرورات واألولويات بعضها مع بعض، بعضها قبل بعض، بعضها 
حركة  سير  على  قريب  من  المشرفين  الدعوة  قادة  األمر  أولي  إلى  ويرجع  بعض...  ضد 
التغيير أن يستمعوا ويتبنوا ويقرروا على الشورى والعزيمة والتوكل. هم لممارستهم األمور 
من قريب أدرى بوضع األمور مواضعها وهم على بصيرة تامة بما أدى إليه اجتهاد األتقياء 

والعلماء أو بما يتحمله الزمان والمكان واألحوال الداخلية والخارجية«(1).

(1)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، موسوعة سراج، ص 50. 
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الضابط الخامس: مراعاة الواقع )اختالف الزمان واملكان(

إن من قواعد الفقه المعتربة: )ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان(، يقول اإلمام الفقيه 
تتبدل  التي  األحكام  أن  على  المذاهب  كلمت  »اتفقت  تعالى:  اهلل  رحمه  الزرقا  مصطفى 
وليس   ... ومصلحية  قياسية  من  االجتهادية  األحكام  هي  الناس  وأخالق  الزمان  بتبدل 
تبدل األحكام إال تبدل الوسائل واألساليب الموصلة إلى غاية الشرع، فإن تلك الوسائل 
واألساليب يف الغالب لم تحددها الشريعة اإلسالمية، بل تركتها مطلقة لكي يختار منها يف 

كل زمان ما هو أصلح يف التنظيم نتاجًا وأنجح يف التقويم عالجًا«(1).

وجوب  تقرر  إذ  السياسي،  التغيير  ميدان  الفقهية  القاعدة  هذه  تطبيق  مجاالت  ومن 
مراعاة الواقع واعتبار الزمان والمكان، فما يصلح من وسيلة تغييرية يف زمن قد ال يصلح 
الواقع  الختالف  نظرًا  آخر،  مكان  يف  يفيد  ال  قد  مكان  يف  منها  أفاد  وما  آخر،  زمن  يف 

واألحوال يف كل منها.

وعليه، يجب على العاملين يف ميدان التغيير السياسي أن يراعوا اختالف الزمان والمكان 
المجال  يف  الدعوية  األهداف  لتحقيق  المناسبة  الوسائل  اختيار  يف  والظروف  واألحوال 

السياسي، فال يقعوا يف خطيئة محاكاة التجارب الناجحة عند غيرهم دون مراعاة الفوارق.

وقد قرر اإلمام عبد السالم ياسين هذا المعنى بشكل واضح وجلي حيث قال: »ال نحصر 
أسلوب اإلزالة وال مسار المناورة السياسية يف صورة واحدة الختالف األحوال يف األقطار، 

وتقلبها يف األزمان«(2).

الضابط السادس: املرحلية والتدرج

مراعاة  السياسي  العمل  يف  والمناهج  الخطط  وضع  عند  السياسي  التغيير  فقه  من  إن 
التدرج يف الوسائل واألساليب المتبعة ووضع المراحل الزمنية، وعدم االنتقال إلى مرحلة 

جديدة حتى تستكمل سابقتها.

وهذه المنهجية يف التغيير السياسي مستنبطة من سيرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حيث انقسمت 
دعوته إلى مرحلتين مكية ومدنية، لكل منها خصائصها، وانقسمت المرحلة المكية أيضا 

(1)  الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، الطبعة األولى، 1998م، 2  941  942. 
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 292. 



ال نظرية املنهاج النبوي ه م  وا ساليبه و 603التغيير السيا 

إلى مرحلتين: مرحلة الدعوة السرية ثم العلنية، وكذلك الحال يف المدينة حيث لم تكن على 
نسق واحد، بل تدرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بناء الدولة، فبدأ بالدفاع إلى أن انتهى إلى بسط سلطان 

اإلسالم على جزيرة العرب.

وقد أكد اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى هذا المعنى، فقال: »نضع يف حسابنا 
ضرورة التدرج يف إحالل الحق محل الباطل؛ ألن اهلل قال: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إال ما اضطررتم إليه﴾ ]األنعام: 119[. نعوذ باهلل أن نكون ممن ينتقصون من شرع اهلل حرفًا 
بدعوى التخفيف على المسلمين! ال، الشريعة يف صرامتها وكمالها. لكن التطبيق، واألمة 

ترجع إن شاء اهلل لإلسالم من مكان بعيد، ال يمكن أن يكون إال تدرجًا.

ما كلف اهلل عز وجل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يطبق كل الشريعة دفعة واحدة وهو المؤيد المعصوم. 
إنما نزلت الشريعة تباعًا، فانتقل الناس من جاهلية إلسالم. كذلك الرجعة من فتنة إلسالم. 
ال بد فيها من تدرج. تدرج للضرورة ال إنكارًا أن هذا حرام وهذا مكروه، وهذا مندوب«(1).

ومن شدة حرصه رحمه اهلل تعالى على تأكيد هذا المعنى، يروي حوارًا جرى بينه وبين 
أحد إخوانه أراد أن يعلمه هذا المعنى بأسلوب نبوي سام، إذ يقول: »سألت أخا ذات يوم: 
ما تفعل هبذه األبناك الربوية وهذا الفساد يف األمة لو أصبحت غدًا صاحب األمر؟. قال األخ 
الصالح: أقف كل شيء وأدعو اهلل أن يفتح!. قلت: إذن ال تدوم دولتك أكثر من ثالثة أيام!، 
ثم إنك تكفر باهلل عز وجل الذي جعل من نواميس الكون التدرج ال الطفرة، وأوجب عليك 

اتخاذ األسباب األرضية يف جهادك، ال طلب الكرامة والمعجزة فيما يخرق نواميسه«(2).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 208. 
(2)  نفسه، ص 208. 
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خاتمة

بعد هذا التجوال يف أساليب التغيير السياسي وضوابطه التي استقيناها من نظرية المنهاج 
النبوي، أورد أهم نتائج البحث، ثم أورد بعض التوصيات التي ظهرت من خالل البحث.

: النتائج
ً
أوال

اهلل . 1 شرع  تطبيق  مشروعية  من  مستمد  واقعه  وتغيير  السياسي  العمل  مشروعية  إن 
تعالى وتحكيمه، وإن ترك العمل السياسي يعد تركًا لتطبيق شرع اهلل تعالى.

أولى . 2 ُيعد  التغيير  يف  واضحة  رؤية  تمتلك  منظمة  جماعة  وإنشاء  تنظيم  تكوين  إن 
وسائل التغيير السياسي.

والبناء . 3 اإلصالح  بغية  والتنفيذية  التشريعية  األجهزة  وتولي  االنتخابات  خوض  إن 
التغيير  أهم وسائل  من  ُيعد  تعالى  الحاكمية هلل  لعودة  الشعب وصواًل  ثقة  وكسب 

السياسي متى توافرت شروط إنجاحها.

إن الدخول يف النقابات واالتحادات العمالية والطالبية ومؤسسات المجتمع المدين . 4
من أكثر وسائل التغيير السياسي فاعلية وتأثيرًا.

وسائل . 5 أعمق  من  واحتجاجات  واعتصامات  ومسيرات  بمظاهرات  الخروج  إن 
التغيير السياسي تأثيرًا، وهي إحدى مراحل القومة اإلسالمية.

إن استعمال العنف للتغيير السياسي ال يتفق مع المنهاج النبوي، وال يتناقض ذلك . 6
مع اتخاذ أسباب القوة.

يجب ضبط وسائل التغيير السياسي بالضوابط اآلتية:. 7
االلتزام بالمرجعية التنظيمية.- 
وجوب تربية أفراد التنظيم تربية إيمانية إحسانية.- 
اعتماد مبدأ المرونة والتجديد يف وسائل التغيير السياسي.- 
اعتماد مبدأ التدرج والمرحلية يف وسائل التغيير السياسي.- 
وسائل -  اختيار  عند  المآل  يف  والنظر  والمفاسد،  المصالح  بين  الموازنة 
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التغيير السياسي.
وسائل -  اختيار  عند  والظروف  واألحوال  والمكان  الزمان  اختالف  مراعاة 

التغيير السياسي.

: التوصيات
ً
ثانيا

يوصي الباحث بما يأيت:

دراسة تجارب الحركات اإلسالمية يف وسائلها للتغيير السياسي يف مختلف البلدان . 1
العمل  لمتغيرات  مناسبتها  مدى  يف  والنظر  وتقييمها  مراجعتها  بغية  اإلسالمية 

السياسي وواقعه الجديد بعد ثورات الربيع العربي وما تبعها من ثورات مضادة.

إجراء دراسات ميدانية على وسائل التغيير السياسي يف مختلف بلدان العالم.. 2

تعميم وسائل التغيير السياسي التي أوردها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل تعالى . 3
يف نظرية المنهاج النبوي.

وختامًا أسأل اهلل تعالى أن يكتب لهذا البحث التوفيق والسداد وأن يجنبه الخطأ والزلل، 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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املصادر واملراجع

- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر.

النفائس،  دار  عمان،  النيابية،  والمجالس  الوزارة  يف  المشاركة  حكم  عمر،  األشقر،   -
الطبعة الثانية، 2009م.

التوزيع  دار  بشرية، مصر،  فريضة شرعية وضرورة  الدعوة اإلسالمية  أمين، صادق،   -
والنشر اإلسالمية.

- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة، 
1987م.

- حسين، مجدي أحمد، فقه التغيير السياسي يف اإلسالم، بدون معلومات طبع.

دراسة  تنظيمية  وضرورة  تشريعي  مقصد  اإليمانية  الرتبية  الحميد،  عبد  هيثم  خزنة،   -
يف األسس الشرعية والدواعي التنظيمية للرتبية اإليمانية من خالل نظرية المنهاج النبوي، 

بحث مقدم لمؤتمر مركزية القرآن يف نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين.

- أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أبي داود، بيروت، دار الكتاب العربي.

- الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، الطبعة األولى، 1998م.

مصر،  هنضة  دار  مصر،  والتطبيق،  النظرية  بين  التغيير  منهجية  صالح،  الصاوي،   -
1998م.

- أبو فارس، محمد عبد القادر، المشاركة يف الوزارة يف األنظمة الجاهلية، عمان، طبعة 
1991م.

البنا وسيد قطب،  الشهيدين حسن  التغيير عند  القادر، منهج  فارس، محمد عبد  أبو   -
عمان، األردن، دار عمار، الطبعة األولى، 1999م.

- قرداغي، علي محي الدين، التأصيل الشرعي للمظاهرات السلمية أو الثورات الشعبية 
www.qaradaghi.com :ما يجوز منها وما ال يجوز، بحث منشور على موقعه على اإلنرتنت

- قطب، سيد، يف ظالل القرآن، بيروت، دار الشروق، الطبعة السبعة عشر، 1412هـ.
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- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار 
الجيل، 1973م.

- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت.

- ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، موسوعة سراج.

- ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، موسوعة سراج.

- ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، موسوعة سراج.

- ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، موسوعة سراج.
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مدخل

المشروع  ركائز  أبرز  من  واإلسالمي  العربي  السياق  يف  السياسي  التغيير  مطلب  يعترب 
اإلصالحي عند اإلمام عبد السالم ياسين، ذلك أن التغيير بما هو تطوير، وتحويل، انتقال 
من حال إلى حال هو يف الحقيقة سنّة كونية، وحاجة وجودية، وعالمة واسمة لسيرة األفراد 
واالكتفاء  الذات،  على  واالنطواء  الجمود،  إلى  فالركون  التاريخ.  يف  الفاعلة  والجماعات 
بمتابعة المشهد الحضاري الكوين دون الفعل فيه مؤذن بتخلف األمم وانقراضها ال محالة. 
ومعلوم أن التغيير فعل كينوين/تجديدي متعدد األبعاد، وقد يكون جزئيا كما قد يكون كليا. 
ويف كل الحاالت هو مبشر بوضع جديد يف سيرة الفرد والجماعة. ويعد التغيير السياسي من 
أوكد المطالب التي تنادى هبا العرب والمسلمون على مدى قرون، واعتربوها بابا من أبواب 

النهضة الحضارية المنشودة يف بالد المسلمين.

وقد بدا اإلمام عبد السالم ياسين على وعي بأهمية إصالح الشأن السياسي لتحقيق هنوض 
المسلمين، وتأمين دور ناجع لهم يف خالفة اهلل يف األرض، ويف استصالح الكون، وخدمة 
الخلق. فمن المهم بمكان إصالح حال الساسة والسياسات داخل االجتماع اإلسالمي ألن 
وتنظيم  الناس،  شؤون  إدارة  آليات  تتحدد  خاللها  ومن  الدولة،  قوام  هي  الحكم  مؤسسة 
أحوالهم وتسيير أعمالهم، وتدبير معاشهم، وتحقيق مطالبهم يف األمن والرقي والكرامة. 
لذلك انصرف اإلمام عبد السالم ياسين إلى تصنيف كتاب يف اإلمامة، وإلى تصنيف مؤلف يف 
دولة القرآن، وإلى تفصيل القول يف العالقة بين الحاكم والمحكوم يف نظرية المنهاج النبوي. 
والتغيير السياسي عند الرجل ليس شعارا أو مطلبا أجوفا، بل هو مشروع اسرتاتيجي ينبني 
على رؤية مفهومية مخصوصة، وتقتضيه جملة من الدواعي الحافة بكينونة األمة اإلسالمية 
وغايات  وأساليب  روافد  اإلمام  منظور  من  السياسي  وللتغيير  ومستقبال،  وحاضرا  ماضيا 
ماهية  بتحديد  أول  مقام  يف  فنُعنى  استجالءها.  البحثية  الورقة  هذه  يف  سنحاول  ومقاصد، 
التغيير عموما والتغيير السياسي من منظور اإلمام عبد السالم ياسين خصوصا، ونرصد يف 
مقام ثان الدواعي الموجبة للتغيير السياسي يف نظره، وهنتم يف مقام ثالث بالبحث يف أساليب 
السياسي من  التغيير  البحث عن مقاصد  السياسي وروافده يف رأيه، ونقف يف هناية  التغيير 
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منظور اإلمام عبد السالم ياسين.

نظري/ماهوي،  األول  بارزين:  قسمين  إلى  تنقسم  الورقة  فإن هذه  ذلك،  وبناء على    
التغيير  بدواعي  يتعلق  إجرائي،  والثاين  اإلمام،  عند  السياسي  التغيير  مفهمة  بسؤال  متصل 

السياسي ووسائله وروافده ومقاصده يف تصور الرجل.

ومن ثمة، يتوجه البحث يف هذا العمل إلى ثالثة أسئلة بارزة هي التالية:

- ما المقصود بالتغيير عموما والتغيير السياسي على جهة التفصيل؟

- ما هي أساليب التغيير السياسي وروافده من منظور األستاذ عبد السالم ياسين؟

- ما هي مقاصد التغيير السياسي المنشود يف رأي الرجل؟

وقد دفعتنا إلى النظر يف هذا المبحث عدة دواع لعل أهمها:

- أهمية التحدي السياسي يف البالد العربية اإلسالمية، وأهمية الوعي بمقاربة اإلمام عبد 
السالم ياسين لمعضلة االستبداد وكيفيات تجاوزه يف السياق اإلسالمي.

التغييري/السياسي يف  للبعد  بتقديم قراءة تحليلية، موضوعية  المعنية  البحوث  - ندرة 
فكر اإلمام عبد السالم  ياسين.

- ضرورة استجالء البعد اإلصالحي عند األستاذ عبد السالم ياسين يف مستوى تصوره 
لمسألة الحكم، وعالقة الحاكم بالمحكوم، وموقفه من األداء السياسي لدولة المسلمين عرب 
التاريخ والبحث يف مدى أهمية ذلك الجهد ضمن روافد الفكر السياسي عند اإلسالميين 

المعاصرين.

- قيمة مدونات  عبد السالم ياسين ودورها يف ترشيد مشروع التفكير يف الحكم وآليات 
إدارته ومقاصد إقامته يف السياق العربي واإلسالمي.
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أوال . القسم النظري

1- في مفهوم التغيير لغة واصطالحا:

التغيير لغة »جعل الشيء على غير ما كان عليه«، وللتغيير وجهان األول: تغيير صورة 
الشيء دون ذاته، يقال غيرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان. والثاين تبديل الشيء بغيره(1). 
ومن ثمة، فإن التغيير يتمّحض للداللة على االنتقال من حال إلى حال، ومحيل على إحالل 
شيء محل آخر؛ فالتغيير هاهنا يمكن أن ُيحمل على أنه تعديل للشيء أو الفعل أو الظاهرة 
أو السلوك فيكون بذلك تبديال جزئيا لما هو كائن. كما أن التغيير قد يحمل على أنه نقض 
أو يشمل ذلك  الجوهر  أو  الظاهر  قد يشمل  التغيير  أن  للجديد. ومعلوم  للسائد وتأسيس 
جميعا، ويف ذلك إخبار بأن التغيير تجديد على كيف ما، فقد يرد يف شكل إصالح أو ترميم 
الحاالت،  كل  ويف  للمنشود.  وتأسيس  للموجود  تقويض  شكل  يف  يرد  وقد  أو تعديل، 
تحول  اصطالحا  والتغيير  واألحوال.  والمقام،  والمكان،  الزمان،  يف  صيرورة  التغيير  فإن 
التوازن  نقطة  إلى  الحالية  التوازن  نقطة  المضمون، وهو تحول من  أو  المظهر  ملحوظ يف 
المستهدفة«(2). وهو من منظور علم االجتماع »انتقال المجتمع من حالة اجتماعية محددة 
إلى حالة أخرى أكثر تطورا«(3)، ويف المستوى السياسي يشير مصطلح التغيير إلى »مجمل 
التحوالت التي تتعرض لها البنى السياسية يف مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ 

داخل الدولة نفسها، كما يقصد به االنتقال من وضع استبدادي إلى وضع ديمقراطي«(4).

2 - في مفهوم التغيير السيا�سي عند عبد السالم ياسين ودواعيه:

أ- يف ماهية التغيير السياسي:

إن السياسة بما هي فن إدارة شؤون الناس، وتدبير أحوالهم اجتماعيا واقتصاديا ومدنيا 
يتحدد  الحاكم  الحكم وسياسة  نظام  الدولة، فبحسب  يتأسس كيان  متين عليه  هي أساس 
إلى درجة كبيرة واقع المحكومين وانتظام معاشهم. واإلمام عبد السالم ياسين على دراية 

(1)  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة 1998، ص 668.
(2)  خشاب )مصطفى(، المدخل إلى علم االجتماع، القاهرة، مكتبة األنجلو العربية، 1992.

(3)  نفسه.
(4)  محمد مرسي )ريم(، الثورات العربية ومستقبل التغيير السياسي، )ضمن( مؤتمر فالدلفيا السابع عشر: 

ثقافة التغيير، كلية اآلداب والفنون، جامعة فالدلفيا. د. ت ص2.
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بأن المسلم الرسالي هو مسلم فاعل يف الشأن السياسي بالضرورة. لذلك كان معنيا بتعميق 
النظر يف مطلب التغيير السياسي عسى أن يكون مدخال من مداخل إصالح حال المسلمين 
وتحقيق النهضة الحضارية المنشودة. والتغيير عند إمام جماعة العدل واإلحسان أصل قرآين 
بَِأنُفِسِهْم﴾ )سورة  َما  ُيَغيُِّروا  بَِقْوٍم َحتَّى  َما  ُيَغيُِّر  ﴿إِنَّ اهللَ ال  يستمد شرعيته من منطوق اآلية 
بالتغيير  القائم  التغيير وموضوعه، وهو  الدالة على أن اإلنسان هو مدار   )11 الرعد اآلية: 
اإلنسان  وتحرير  الظلم  لمقاومة  والجماعة  الفرد  قدرات  يستجمع  فالتغيير  له،  والمحقق 
)التغييرية( اإلسالمية  القومة  العبودية هلل عز وجل«(1) »وليست  ليدخل يف  من كل عبودية 
وتطوير  اقتصاده،  وتنشيط  المجتمع،  بنى  تغيير  عند  مهمتها  تنتهي  عفوية  ثورة،  المنشودة 
وسائله، بل هي رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، ويقبل على نفسه 
يغير ما هبا. وكل تغيير يف السياسة واالقتصاد هو تبع لهذا التغيير الكلي الجوهري لإلنسان، 
لها غاية،  لتكون حركة  ونفسيته، وعقيدته، وأخالقه، وإرادته وحركته على األرض كلها، 

ومعنى، وارتباط مصيره بعد الموت ومصير أمته يف التاريخ«(2).
والبّين من خالل هذه المقاربة للتغيير المنهاجي، والتغيير السياسي، خصوصا أن األستاذ 
عبد السالم ياسين ُيمفهُم التغيير باعتباره فعال إصالحيا، ومنجزا حضاريا، وعمال ينهض به 
البنّاء وغايته،  الفرد والجماعة على السواء، مصدره عمل اإلنسان الذي يعترب قوام التغيير 
فالمراد إصالح البشرية، وتقويم النفوس وتوجيه سلوك اإلنسان نحو األفضل تحقيقا لدوره 
والذات/  الفرد  الذات/  التغيير يف  اهلل يف األرض. وحصول  الكون وخالفة  استصالح  يف 
قرارا  أو  فعال  ليس  هنا  ها  والتغيير  العادلة،  الدولة  وإقامة  القومة  إلعالن  يؤهل  الجماعة 
فوقيا بل هو إرادة شعبية، يلتحم فيها الذايت بالجماعي والروحي بالسياسي، واالجتماعي 
باالقتصادي، والدنيوي باألخروي. فاإلنسان إذ يغير ما يغير، يروم تجديد النفس، وتطوير 

الواقع واستشراف المستقبل، والفعل يف التاريخ على كيف ما.
ب- يف دواعي التغيير السياسي:

أهم   مدركا  السياسي  التغيير  يف  مشروعه  يصوغ  وهو  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  كان 
أسباب االنحطاط السياسي المشهود يف بالد المسلمين والتي تتمّثل أساسا يف:

والعدالة  الّشورى  على  أساسا  والقائم  الحكم،  يف  النّبوي  المنهاج  عن  االنحراف   -

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009، ص 86.
(2)  نفسه ص 88.
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والّصدق، واعتبار المسؤولّية تكليفا ال تشريفا.
- توظيف الّدين لخدمة المصلحة السياسّية للحاكم، وإضفاء الشرعّية عليه، وذلك عرب 

إلزام النّاس بالبيعة اإلكراهّية للّسلطان.
- »فصل الّدين عن السياسة ]الذي[ كان ]يراد[ به يف الحقيقة إخضاع الّدين للّسياسة، 
المذهبّية داء مقيما يف  الفتن  ببيعة اإلكراه. ولّما كانت  لتطويقهم  المّتقين  واستغالل تقوى 
العقول، فقد  الّصراعات يسيطر على  الّدين وسط تلك  الخوف  من ضياع  تاريخنا، وكان 

أصبح قبول ربقة البيعة اإلكراهّية ''أصال'' يوصي به المشايخ تالمذهتم« (1).
- الّطاعة للّسلطان الجائر والّسكوت على ظلمه فقد »سادت بعد طول العسف والقهر 

روُح الّطاعة الخانعة للّسيف«(2).
- التحّول من البيعة االختيارّية التعاقدّية المشروطة للحاكم إلى البيعة اإلكراهّية الملزمة 
البيعة  كانت  أن  »بعد  صالحّياته:  وحدود  الّسلطان  واجبات  عن  والمتغاضية  للمحكوم، 
بشروط،  والّطاعة  الّسمع  حّق  اإلمام  ُيعطي   )...( اختيارّيا  عقدا  الّراشدة  الخالفة  عهد  يف 
اإلمامة  المبايعة وشؤون  أو شرط، وألحقت أحكام  قيد  بال  اسما لالنقياد  البيعة  أصبحت 

بكتب الفقه كأّنها فروع ال خطر لها، بينما هيمن على تاريخ األّمة ''دين االنقياد''«(3).
- استقرار الخوف يف نفوس النّاس، وخوفهم من مواجهة اآللة القامعة للّزمرة الحاكمة.
وتعطيل وحدهتم يف  تشتيت جهودهم،  أسهم يف  مّما  وأحزابا  المسلمين شيعا  تفّرق   -

مواجهة الّسلطان الجائر.
التي ساهمت يف تركيز المسلمين على  الّصليبي  - حقب االستعمار اإلفرنجي والغزو 

مواجهة الخطر الخارجي بدل االلتفات لإلطاحة بالحّكام المفسدين يف الّداخل.
- عدم نقد الّسيرة السياسّية للّسلف، واالستمرار يف الّدفاع عن مسّلمات مذهبّية ضّيقة، 
تمحيص  غير  يف  المسلمين  ماضي  من  هتجينّية  وأخرى  تمجيدّية  أحكام  خلف  والّتمرتس 

علمي أو تدقيق منهجي.
لكن ما هي أساليب التغيير السياسي على جهة التفصيل؟ وما هي مقاصده من منظور 

صاحب كتاب »إمامة األمة«؟

(1)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، الدار البيضاء، دار األفاق، 2000، ص 61.
(2)  نفسه،  ص 62.

(3)  نفسه،  ص 63-62.
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 ثانيا. القسم اإلجرائي

1- في أساليب التغيير السيا�سي:

يذهب األستاذ عبد السالم ياسين إلى أن التغيير عملية تفاعلية/تدّرجية تبدأ من الذات 
وإقامة  األمة  وتوحيد  القومة  وتحقيق  الجماعة  استتباع  إلى  وترتاقى  اآلخر،  على  وتنفتح 
الدولة العادلة بديال عن الدولة الجائرة، وعنده أن »التغيير ال يملى من فوق، بل ال يكون 
لإلمالء أثر عملي إن كانت القيادة معزولة عن القواعد، وكانت الدعوة لم هتد لتغيير ظاهر 
اإلقناع  يسند  ال  السلطوي  فلكه  يف  يدور  الدولة  جهاز  وكان  الناس،  أنفس  بتغيير  الحياة 
الشعبي، والمشاركة المتحمسة الراغبة من جانب السواد األعظم«(1). ويف ذلك إخبار بأن 
التغيير السياسي التاريخي المفيد ال يكون نتيجة العالقة الهرمية بين الحاكم والمحكوم، وال 
نتيجة كاريزما الزعيم المهيمن على أتباعه، بل هو نتيجة جهود التواصل التفاعلي مع الناس 
التغيير  لتمّثل  تأهيلهم  إلى  والسعي  بالحجة  وإقناعهم  بالدعوة،  استتباعهم  على  والعمل 

تصورا وممارسة.

والناظر يف كتابات عبد السالم ياسين يتبين أن الرجل قد فّصل القول يف أكثر من موضع 
من مؤلفاته يف بيان أساليب التغيير السياسي ووسائله. ومن أهم تلك األساليب نذكر: النضال 
العلني، ولزوم السلمية والتدرج، والتمكين للجماعة يف الناس، والرتبية على اإليمان وعلى 

االجتهاد، واالنفتاح على اآلخر، وإعالن القومة.

أ- التربية على اإليمان واالجتهاد: 

نحو يجعلها  بنائها على  األّمة، وإعادة  أساسّيا إلصالح  الّتربوي مدخال  ُيعّد اإلصالح 
الحضاري  المشهد  صياغة  يف  والمساهمة  اإلبداع،  على  وقادرة  التاريخ،  يف  للفعل  مؤّهلة 
الكوين، فالمدّقق يف تواريخ األمم يجد أّن هنضتها كانت يوم اغتنائها بالّتربية المالئمة لزمنها 

وبيئتها.

وبدا األستاذ عبد الّسالم ياسين يف عدد مهّم من مصنّفاته مرّكزا على الّدور الجوهري 
للّتربية يف مشروعه التغييري، مبّينا أّنها أساس النّهضة وقوام الّصحوة الحضارّية المنشودة، 
والذوقّية  والعقلّية  والّروحّية  والخلقّية  الجسمّية  القوى  تنمية  يتغّيا  فّن  الّسليمة  فالّتربية 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص91-90.
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من  ويمّكنه  المجموعة،  يف  لالنخراط  الفرد  يؤّهل  تثقيفّي،  تعليمّي،  جهد  وهي  لإلنسان، 
النّشاط  روافد  من  رافدا  الفرد  فيصبح  به،  والتأّثر  فيه  والّتأثير  الواقع  مع  الّتفاعل  آلّيات 

االجتماعي واإلصالح السياسي وعنصرا يساهم فعلّيا يف الّصالح العاّم.

الّطريقة  على  المنهاجّية  للّتربية  تجسيد  ياسين  الّسالم  عبد  األستاذ  مدّونة  يف  والّتربية 
اإلسالمّية، وتستمّد أصولها من النّص القرآين ومن الّسلوك المحّمدي، والمنهاج الّتربوي 
النّبوي منهاج فطرة ال منهاج إيديولوجّية، وهو منهاج عمل ال منهاج جدل، على حّد تعبير 
زعيم حركة العدل واإلحسان؛ فاإلسالم يخاطب اإلنسان على جهة اإلطالق، وينأى عن 
والخيرة،  الفطرة،  اإلنسان  يف  يصقل  فالقرآن  ضّيقة،  إيديولوجّية  قوالب  خلف  الّتمرتس 
الخير،  حّب  فيه  فيزرع  قيمّيا،  اإلنسان  اإلسالم  ويؤّطر  النّاس.  خدمة  إلى  التّواقة  والّروح 
العدالة،  وقيم  والّتسامح،  والتعارف،  والتضامن،  الّتآخي،  وقيم  العلم،  وحّب  والّسلم، 
والكرامة، ورفض العبودّية لغير اهلل. و»لم يقتصر محّمد النبّي الّرسول على حمل الّرسالة 
تعالى ﴿ُهّو  نقرأه يف قوله  ما  أهّمها  الّرسول مهّمات عديدة   يتحّمل  وتبليغها شفوّيا )...( 
َوالِحْكَمَة  الكَِتاَب  ُمُهْم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوالً  األُِميِّيَن  فِي  َبَعَث  الَِّذي 

َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍَل ُمبِيٍن﴾ )الجمعة: 2).

وأهّم ما يمكن أن نثبته يف خصوص دعائم المنهاج الّتربوي النّبوي كما جالّها األستاذ 
عبد الّسالم ياسين يف مصنّفاته ما يلي:

1. المدرسة المحّمدّية والتعاليم القرآنّية هي مصدر الّتربية السوّية المنشودة يف المجتمع 
المسلم.

الّروح  صقل  إلى  يهدف  متكامل  وعمل  إنساين،  مشروع  النّبوي  المنهاج  يف  الرتبية   .2
ببناء  ُيعنى  شامل  تربوّي  منهاج  إزاء  فنحن  وبذلك  بالّرعاية.  الجهد  وتعّهد  الّذهن  وشحذ 

شخصّية اإلنسان يف جميع جوانبها فيزيولوجّيا، ونفسّيا، وذهنّيا.

النبوّي فّن يقتضي تحّلي المعّلم بالّتواضع والتمّكن من أسباب  الّتعليم يف المنهاج   .3
العلم، ويستوجب القدرة على التبليغ وعلى الّتواصل مع جمهور المتعّلمين.

4. المنهاج الّتربوي النّبوي منهاج تفاعلّي ينبني على الّتواصل وتأمين الفهم واإلفهام، 
وعلى استحضار النّص القرآين والحديث النّبوي وأسباب الحكمة ونتائج العلوم، تحقيقا 

للفائدة ودرءا للغموض.
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تعاليم  نشر  بضرورة  يؤمن  رسالّي  مسلم  تكوين  تتقّصد  القرآنّية/المحّمدّية  الّتربية   .5
اهلل وسنّة رسوله، وإرساخ الّدور القيمي البنائي لإلنسان يف الكون بما يؤهله للمساهمة يف 

التغيير السياسي.

6. المنهاج النّبوي تأهيل للمسلم ليكون منسجما مع نفسه ومع دينه، قادرا على النهوض 
بمشروع اإلصالح السياسي..

ب- النضال العلني: 

على خالف أغلب الحركات اإلسالمية التي كانت ميالة إلى لزوم السرية، وانتهاج هنج  
مّياال  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  بدا  المستبد،  الحاكم  بطش  خشية  الدعوة  نشر  يف  الّتقية 
المغرب والعالم اإلسالمي بشكل  الشمولي يف  السياسي  للنظام  التعبير عن معارضته  إلى 
علني، فصدع بموقفه من العائلة المالكة، وتوجه برسالة مفتوحة، مباشرة إلى رأس السلطة 
الحاكمة، نقد فيها استفحال الفساد واالستبداد يف عصر الدولة الملكية، ودعا إلى ضرورة 
التأسيسي  النص  إلى  الحال واالحتكام  وإلى ضرورة إصالح  العادلة،  الدولة  أركان  إقامة 
النظام  مقارعة  تجربة  فكانت  الدولة،  دواليب  وإدارة  الناس  شؤون  تسيير  يف  وسنة  قرآنا 
نقد  تتأسس على  المعالم،  اسرتاتجية واضحة  ذات  علنية،  نضالية  تجربة  السائد  السياسي 
اإلسالمية  المرجعية  ذات  الربامجية  المقرتحات  وتقديم  المنشود،  واستشراف  الموجود، 
بديال عن الحكم األسري، األحادي، المنغلق على نفسه. وكان اإلمام واضحا يف الدعوة 
إلى إحياء دولة الشورى، والتبشير بإقامة الدولة التعاقدية التي يكون للمحكومين فيها دور 
يمّكن  ألنه  ههنا  مهم  الوضوح  ولزوم  طاقاهتا.  واستثمار  البالد  سياسات  رسم  يف  ريادي 
وخلفياهتا  الربامجية  هويتها  كشف  ومن  ذاهتا  عن  التعبير  من  الوليدة  اإلسالمية  الجماعة 
الفكرية للناس، ومهم ألنه مخرب بخطاب صريح، جريء يتصدى لمواجهة الدولة القامعة 
بالطرق الحضارية السلمية واألساليب الشرعية التي ال تنغص السلم االجتماعي وال تفكك 
الكمون  من  واإلحسان«  »العدل  جماعة  يخرج  أنه  جهة  من  مفيد  والوضوح  الدولة.  بناء 
المدين/ العمل  السياسة ومعمعة  إلى معرتك  الحياة االجتماعية  الظهور، ومن هامش  إلى 

الميداين، فيتحقق مطلب التواصل مع الناس، والتفاعل معهم، والتأثير فيهم والتأثر هبم يف 
ونظامها  المجتمعي،  مشروعها  الجماعة  خاللها  من  تكشف  دائبة،  فكرية/سياسية  حركة 
العقدي، وتقويمها للراهن الحضاري يف بالد المسلمين كافة، وتصورها المفصل آلليات 
تحقيق النهضة المنشودة. لذلك قال عبد السالم ياسين يف كتابه المؤسس »المنهاج النبوي«: 
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»ما ينبغي أن نسكت فيغتنم األعداء سكوتنا ليتهمونا بالغموض والتخلف الفكري، وينسبوا 
الصريحة  الكلمة  تبعات  من  نخاف  أن  ينبغي  وما  والتآمر.  اإلرهاب  هتم  من  شاءوا  ما  لنا 
وسيلة  فالوضوح  ثمة،  ومن  الكلمة«(1).  هذه  غياب  من  المسلمون  ذّل  فإنما  المسؤولة 
العلني،  السياسي  العمل  دورة  االنخراط يف  من  اإلسالمية  الحركة  تمكن  منهاجية شفافة، 
الصادرة  الجاهزة  والمصادرات  القبلية  األحكام  ورّد  الذات،  التعبير عن  فرصة  لها  وتتيح 
موجات  تنحسر  الوضوح  نحو  وباالنتحاء  وخارجه.  المغرب  يف  اإلسالميين  خصوم  عن 
التواصل  أبواب  وتنفتح  المعتدل  السياسي''  ''اإلسالم  تيار  ضد  الموجه  والتشويه  التعتيم 
بّين  البديل اإلسالمي واضح المعالم،  الناس. ويفرتض أن يكون  بين اإلسالميين وعموم 
األسس واألهداف حتى يجد لدى الجمهور المخاطب موقعا حسنا »فالبديل اإلسالمي إن 
لم يكن على بينة من طبيعة المبدل منه يوشك أن يتزّيا بزيه مالطفة، ويتكلم بلغته مجاملة، 

ويصطنع أسلوبه مداراة. فال يشعر يوما إال وقد تجنس بجنسية المبدل منه«(2).

عبد  عند  التغييري  السياسي  النضال  يف  الوضوح  أسلوب  لزوم  أن  لنا  يتبين  عليه  وبناء 
السالم ياسين، وعند جماعة العدل واإلحسان يمكن من تحقيق عدة مطالب لعل أهمها:

- التعبير عن الذات والخروج من وطأة السرية، ومن شرنقة الغموض إلى عالم الناس 
ودنيا الشفافية.

والتأكيد  اإلسالمية،  للحركة  المناوئين  والخصوم  المشككين  على  الفرصة  تفويت   -
على أهنا حركة سلمية تغييرية/اعتدالية. تعمل يف العلن، وتتفاعل مع مشاغل الناس، وال 

تتخذ السرية والعمل تحت األرض منهجا يف تحقيق التغيير السياسي المنشود.

الشأن  لتطوير  االسرتاتيجية  رؤيتها  عن  والكشف  للجماعة  الربامجية  الهوية  عرض   -
نحو  الهمم  واستنهاض  الراهن  عن  البدائل  تقديم  فيجري  الدولة،  دواليب  وإدارة  العام 

تحقيق التغيير المنهاجي.

ج- لزوم السلمية والتدرج:

من العالمات الواسمة لجماعة العدل واإلحسان على مدى عقود من نشأهتا وتطورها، 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي: تربية وتنظيما وزحفا، القاهرة، الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط 
1، 1989 ص3.

(2)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق 1997، ص 103.
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له  تعرضت  ما  فرغم  السياسي؛  التغيير  طلب  يف  السلمي  النهج  الجماعة  لزوم  وانتشارها 
من  ملتزمة  ظلت  عقابية،  وإجراءات  زجرية،  ومحاكمات  أمنية،  مالحقات  من  الجماعة 
الناحية الحركية بمبدأ السلمية يف معارضة السلطة الحاكمة. وفارقت الجماعة بذلك العديد 
من الحركات اإلسالمية العنفية التي تميل إلى النهج الصدامي يف فرض »البديل اإلسالمي«، 
وال ترى حرجا يف اعتماد القوة لتغيير نظام الحكم والعمل على أسلمة المجتمع. ورفضت 
على  جربهم  أو  دمهم  إهدار  أو  الناس  تكفير  النضالية  سيرهتا  من  سنوات  عرب  الجماعة 
يتحقق  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  منظور  من  المنهاجي  السياسي  التغيير  أن  ذلك  التدين. 
يتحقق  وال  ومشاغلهم،  وأحالمهم  همومهم  مع  والتفاعل  ومالينتهم،  الناس،  بمسالمة 
بقوة السيف وسلطة اإلكراه. من هنا كان التغيير السياسي فعال أخالقيا/حضاريا يستدعي 
الرفق والتدرج. فمن المهم أخذ الناس برفق، واإلحسان إليهم، وتوضيح القصد لهم يف غير 
عنف أو غلظة، ذلك أن العنف ينفر القلوب، ويقيم القطيعة، ويؤذن بخراب العمران. ﴿َفبَِما 
وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر  َن اهللِ لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ َرْحَمٍة مِّ
َلُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمرِ﴾ )آل عمران اآلية 159(. ومن ثمة، فالرفق مدخل نفسي إلحداث 
التغيير، ولتوجيه الناس نحو المراد يف غير زجر أو عنت. والناظر يف المأثور عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يتبين حرصه على الرفق بالناس قوال وفعال. ويف هذا الخصوص، روى الشيخان عن عائشة 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف«، ويف 
الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه«. ويف ذلك  رواية لمسلم »إن 
يف  الجماعة  انتهجته  اسرتاتجي  خيار  بالرفق  والمعاملة  السلم  إلى  الجنوح  أن  على  دليل 
التعبير عن النفس ويف استتباع األنصار، وهو خيار أصيل يستمد شرعيته من السيرة النبوية 
والخطاب القرآين، فأعالم التغيير والتواقون إليه يجب »أن يتعلموا كيف يخاطبون العامة، 
كيف يحبوهنم، كيف يشاركوهنم معاشهم، كيف يقبلون التدرج يف التزام الناس بالشريعة، 
كيف يصربون على ذي الهفوة والنزوة، كيف يخاطبون الفطرة ونوازع الخير يف الناس حتى 

ينبع الخير«(1) على حد تعبير اإلمام عبد السالم ياسين.

والرفق يقتضي التدرج يف إفهام الناس حقوقهم وواجباهتم، والتدرج يف توعيتهم بمحامل 
البديل السياسي المنشود وبدواعي »القومة اإلسالمية« يف وجه الدولة الشمولية؛ »فالرفق 
)ضروري( حتى يعرف الناس لم نقوم، وما نريد، وتأليف الناس على الحق فن ال غنى لنا 

(1)  ياسين، إمامة األمة، ص40-39.
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عن إتقانه«(1) يف نظر زعيم جماعة العدل واإلحسان.

 والواقع أن عبد السالم ياسين يف ارتكازه إلى السلمية والرفق يف طلب التغيير السياسي 
المنهاجي يحقق عدة أهداف مهمة لعل أبرزها:

- تجنيب الحركة اإلسالمية مخاطر الوقوع يف شراك التطرف ومهواة العنف.

عمل  صورة  يف  وتقديمه  اإلسالميين،  عن  الصادر  السياسي  العمل  عن  اللبس  رفع   -
تغييري سلمي، وإبرازه يف صورة معارضة حضارية فاعلة وبناءة.

- وضع حّد لفزاعة تخويف الناس من إشراك اإلسالميين يف العملية السياسية، وتحرير 
الجمهور من فوبيا اإلسالم واإلسالميين.

د- التمكين للجماعة بين الناس:

ال يمكن لمشروع التغيير السياسي داخل اجتماع بشري ما أن يجد سبيله إلى النجاح ما 
لم يجد له حاضنة شعبية، تكون سندا له، وقوة ضاغطة من أجل قيامه واستمراره. لذلك 
نّبه اإلمام عبد السالم ياسين إلى حتمية »التغلغل يف السواد األعظم« )العامة( إلدراكه قيمة 
الرافد الجماهيري يف تحقيق القومة، وإقامة الدولة العادلة الموعودة. وعلى هذا األساس، 
ألّح على أن يكون »الدعاة يف السوق مع العامة«(2)، وأن يخرج القادة من أبراجهم العاجية 
ومظالم  المفقرين،  حاجات  فيدركوا  المجتمع،  ألفراد  المعيشي  الراهن  على  لينفتحوا 
»المؤمن  واجب  فمن  اإلمكان.  قدر  هبم  ويحيطوا  المهمشين  ومعاناة  المستضعفين، 
المسؤول )...( االختالط بالشعب، واالستماع إليه، وفتح األبواب أمامه لقضاء الحاجات، 
وفّك المشكالت، ورّد الظالمات«(3)، ومن واجب »الدعاة أن ينبثوا يف المساجد والمكاتب، 
واإلدارات، والشوارع، واألسواق )...( وأن يحرصوا على مبادأة الناس بالحديث، والتلطف 
مع كل بما يناسب عقله وحالته، واالستعانة بالكلمة الطيبة، والخدمة والبذل السخي، على 
تبليغ وتحبيبد الدعوة«(4). ومن ثمة فمشروع التغيير السياسي المنهاجي يقتضي االنخراط 
وآالمه  أحالمه  واستحضار  وتحدياته،  بمعضالته  والوعي  إليه،  واالنتماء  المجتمع  يف 

(1)  ياسين، إمامة األمة، ص40-39.
(2)  نفسه ص 26.

(3)  نفسه، ص 27-26.
(4)  نفسه ص 27.
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الذي  العضوي«  بـ »المؤمن  ّإزاء ما يمكن أن نصطلح عليه  ومشكالته وآماله. فنحن ههنا 
يتلبس بالهيئة االجتماعية وينغرس يف تربة الحياة اليومية، ويتطلع إلى إصالح الواقع وتغيير 
السياسي  الوعي  أسباب  بالناس ويبث  يتصل  ينفك  المستقبل. وال  الراهن وكسب معركة 
ودوافع النهوض الحضاري فيهم، فمشروع التغيير يستوجب مجالسة الناس والحضور يف 
التأثير فيهم، مع العمل على االضطالع بمهام قيادية/  نواديهم وتجمعاهتم والمساهمة يف 
التنفيذية  الدوائر  متقدمة يف  مراكز  والرتبوية، واإلعالمية وتصدر  اإلدارية،  األجهزة  داخل 
ويهيئ  للدعوة،  التمكين  يضمن  نحو  على  القرار  صنع  دوائر  ويف  والقضائية،  والتشريعية 
الناس للقومة، ويضمن القدرة على إدارة الدولة بعد أن يؤول األمر للجماعة يف قيادة الناس 

وتدبير شؤوهنم.

عبد السالم ياسين هبذا النهج يف التمكين يؤسس لتغيير سياسي/تفاعلي/سلمي ناجح، 
على  االنقضاض  وهنج  الحكم،  لتغيير  األهوج  التمرد  هنج  ويفارق  التدريج،  على  يتحقق 
الشعبية  القاعدة  من  االنطالق  على  تقوم  القومة  أن  ذلك  االنقالب،  طريق  عن  السلطة 
القومة  إلعالن  تأهيلها  ثم  السياسي،  التغيير  ضرورة  لتتمثل  هبا  والرتقي  معها،  والتفاعل 

اإلسالمية. وذلك ال يكون إال بااللتحام بالناس، واالنتماء إليهم، والنهوض هبم ومعهم.

هـ- االنفتاح على اآلخر:

يتبين الناظر يف مكتوبات اإلمام عبد السالم ياسين أن الرجل أولى يف مصنفاته مسألة إدارة 
االختالف داخل االجتماع اإلسالمي أهمية كربى، فعنده أن التعددية سمة مميزة للمجتمع 
البشري، وهي حالة واقعة داخل المجتمعات اإلسالمية. ومن غير المنطقي العمل على إنكار 
التنوع وتحويله إلى نمطية إقصائية عقيمة. فاألجدى توظيف االختالف داخل األمة ليكون 
سببا من أسباب الثراء والتالقح المفيد بين األفكار والثقافات والملل واألحزاب. والتغيير 
يتأسس على محاورة اآلخر، واستجماع  لم  ما  المنشود ال يكون فعاال، مستمرا  السياسي 
القرآن''،  ''دولة  إقامة  ويف  لألمة،  المنهاجي  البناء  يف  المتعددة  والرؤى  المختلفة  الجهود 
دولة الشورى والعدل«(1) ومن المفيد اإلشارة إلى أن صاحب »المنهاج النبوي« يميز بين 
الملة. وال  المسلمين وغيرهم من خارج  بين  الحوار  الحوار اإلسالمي/اإلسالمي، وبين 
يرى حرجا يف توسيع دائرة التعدد والتسليم به باعتبارها واقعا يتعين التفاعل معه، وتطويره، 

(1)  ياسين، العدل : اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، 2000، ص 503.
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المسلمين وغيرهم يف  بين  المشرتك  التعايش  بانية، تضمن  نتائج توافقية  لبلورة  واستثماره 
إطار منتديات حوارية معلومة وتحت مظلة مواثيق توافقية مخصوصة. أما يف مستوى موقفه 
من االختالف الحاصل بين الجماعات اإلسالمية، فإن اإلمام عبد السالم ياسين ال يرى يف 
األمر حرجا. بل يعترب االختالف عالمة إيجابية، ويعترب اإلجماع النمطي المصطنع »سلوكا 
تخلفيا« بامتياز. وُيجّلي ذلك قوله: »والتعدد يف االتجاهات واالجتهادات أمر واقع ]فيما 
بين الفصائل اإلسالمية[، قد يستصعب البعض أن يكون اختالف وتعارض. ويسود لدى 
اإلسالميين يف الجملة التصور اإلجماعي التواق إلى وحدة ال يسمع فيها همس مخالف. 
وهو تصور تخلفي مما تركته قرون السكوت تحت طائلة السيف من بصمات يف نفوسنا.

وحدة  لحفظ  وإما   )...( الطالب«  »لعجز  إما  الموافقة  إجماع  إال  يكون  ال  السيف  فتحت 
وهمية، وتحت الرماد الجمر المتقد«(1).

لثقافة  األمة«  »إمامة  صاحب  بمقتضاه  يشرع  تجديدي  تصور  إزاء  فنحن  ثمة،  ومن   
وسياسات  المسقط،  اإلجماع  ثقافة  مع  يقطع  تصور  اإلسالمي،  السياق  داخل  االختالف 
من  قرون  مدى  على  السيف  بقوة  المحكومين  جموع  على  المفروضة  واإلكراه  التنميط 
هيمنة الملك العضوض على المشهد السياسي يف بالد المسلمين. وهذا النهج يف التفكير 
مؤسسة  إدارة  يف  السلف  بتجربة  نقدي  وعي  على  ينبني  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  عند 
والتكرار  التمجيد  مرحلة  من  اإلسالميين  انتقال  بضرورة  أكيد  وعي  على  وينبني  الحكم، 
والتقليد إلى مرحلة النقد الذايت والفكر التعددي. ويذهب زعيم جماعة العدل واإلحسان 
يف هذا الخصوص إلى القول بـ »أننا ينبغي أن نقبل الواقع الطبيعي بصدر رحب، واقع وجود 
الخالف عند اإلسالميين، وأن نعالجه المعالجة البناءة، وأن نفسح المجال للرأي والرأي 
المخالف، ويتوقف نجاحنا يف الدعوة والدولة على قدرتنا وحكمتنا يف تصريف الخالف«(2).

إطار اإليمان بالغيرية، والسعي إلى فهم المخالف والتواصل معه بدل إقصائه. ووفق هذا 
النهج، فإن ياسين يدشن لمجتمع حّي باالختالف، قوي بالتعدد، قادر على تجاوز مخاطر 
االجتماعي  الجسم  بإمكان  فيكون  المشرتك.  العيش  راية  تحت  الطائفية  وأدواء  العصبية 
التحول  لتحقيق  والثقافية  الدينية  الحزبية، وروافده  المدنية وطاقاته  استثمار مكوناته  ههنا 

السياسي المنشود ولبلوغ النهضة الحضارية المفقودة.

(1)  ياسين، العدل : اإلسالميون والحكم، ص 137.
(2)  نفسه.
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لقد جّسد عبد السالم ياسين بانفتاحه على الغير، يف الداخل اإلسالمي وخارجه، صورة 
العقل السياسي اإلسالمي المنفتح على العالم والقادر على التعايش مع اآلخر.

و- إعالن القومة:

يعد مصطلح القومة مصطلحا محوريا يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين ويف مصنفات 
مصطلح  أنه  من  الداللية  قيمته  المصطلح  ويكتسب  واإلحسان،  العدل  لحركة  المنظرين 
تنشد إليه جهود الجماعة المؤمنة يف التغيير، وتتعلق به تطلعات األجيال إلى هنضة شاملة، 
واإلحسان،  اإليمان  نشر  ويف  بالدعوة،  القيام  يف  جماعي  جهد  والقومة  األبعاد.  ومتعددة 
وهي قيام يف وجه الطغيان، وتوق إلى العدل وحرص على العمل الدائب، وهي أيضا التزام 
االستبداد.  نير  ومن  الخوف  ربقة  من  لإلنسان  تحرير  وهي  الظلم،  ودفع  والثبات  بالصرب 
يقول اإلمام يف التعريف بمصطلح القومة: »أستعمل كلمة القومة للداللة على هنوض األمة 
لقيادة طليعتها من جند اهلل لفرض العدل واإلحسان على الواقع الكئيب المتميز بالتخلف 
واالستبداد يف الحكم، والظلم يف القسمة، والنفور العام عن دين اهلل«(1). من هنا، فإن القومة 
سطوة  من  الناس  تحرير  وتروم  العدل،  ركائز  وإرساء  الفضيلة،  نشر  تروم  تغييرية  حركة 
الجور، ومن أغالل التخلف. ومن ثمة، فالقومة حمالة طاقة تحويلية باعتبارها تأخذ الناس 
من حال إلى حال، مستجمعة جهود المريدين للكرامة، والمحبين لإلحسان، والتواقين إلى 
والقومة  المأمول.  الحضاري  والنهوض  السياسي  التغيير  إحداث  يف  والتجديد  اإلصالح 
التغييرية  ال تنتهي بإسقاط الدكتاتور أو اإلطاحة بالنظام المستبد، بل هي جهد بنائي متصل 
إلى  فالوصول  تربوية،  ونقلة  علمية  وهنضة  اقتصادية،  قومة  السياسية  القومة  إلى  يضيف 
الحكم هو لحظة من لحظات القومة التاريخية، وليس هنايتها بل هو جسر عبور إلى مرحلة 
تأسيسية جديدة تروم الرقي يف مختلف المجاالت، »إهنا قومة إيمانية عقدية وسلوكية سلمية 

وليست عنفا وال إرهابا وال قتال وال انقالبا، إنما تربية وتخطيط وتنظيم«(2).

»إن  قائال:  والثورة،  القومة  بين  ودالليا  مفهوميا  واإلحسان  العدل  حركة  زعيم  ويميز 
وعلى  المكروهة  القائمة  األوضاع  على  الجماهيري  الغضب  على  قوهتا  تبني  الثورات 
العنف  إال  االنقالب،  واستقرار  الثورة  نجاح  بعد  شيء  ال  ثم  األفضل،  بالبديل  الوعود 

(1)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط 1، 1996، 2 / ص 295.
(2)  الزبيدي، باسل، مفاهيم »التجديد والمرونة« يف ضوء نظرية المنهاج النبوي عند الشيخ عبد السالم ياسين 
)ضمن( مركزية القرآن الكريم يف نظرية المنهاج النبوي، المؤتمر األول، المجلد األول،2012 إسطنبول ص144.
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الثوري وتصفية الناس، أما يف القومة اإلسالمية نجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعلن منذ البداية أن دينه صلة 
الرحم وحقن الدماء، لكن دينه أيضا كسر األوثان وتقويض بناء الشرك وإقامة دولة التوحيد 
والعدل واإلحسان«(1). ومن ثمة فإن القومة على خالف الثورة ال تنتحي منحى العنف بل 
القومة  »وليست  البناء.  تروم  بل  االنتقام  تتقصد  وال  التغيير،  طلب  يف  الرفق  منحى  تنشد 
جهاد جيل وانتهى الرحيل، وما هي إبطال موجود، بل هي إيجاد مفقود، وهي استصالح 

وإصالح، ال انتقام وشفاء غليل«(2).

والمستفاد من خالل ما تقدم، أن القومة جهد تاريخي مستمر وعمل يومي متصل يمهد 
بالمستبد  اإلطاحة  على  يقتصر  وال  األفضل،  نحو  الحضاري  والتحول  السياسي  للتغيير 
واإليمان،  والتدرج  والمالينة  والمسالمة  والسعي  الرفق  روافد  يستحضر  بل  وأعوانه، 

واالجتهاد يف التأسيس للدولة العادلة، ويف إقامة أركان دولة الحق والواجب.

2- مقاصد التغيير السيا�سي:

عدة  تحقيق  خصوصا،  السياسي  والتغيير  عموما،  المنهاجي  التغييري  الجهد  يتقصد 
مطالب يف نظر اإلمام عبد السالم ياسين لعل أبرزها: تحرير اإلنسان مطلقا والمسلم خاصة، 
االعتبار  وإعادة  الرخاء  وتعميم  اإلعمار  وإعمال  العادلة  التشاورية  الدولة  أركان  وإقامة 

ألخالقية الدولة والتوجه نحو توحيد األمة اإلسالمية.

أ- تحرير اإلنسان:

تروم عملية التغيير من منظور عبد السالم ياسين تحرير اإلرادة السياسّية لإلنسان مطلقا 
والمسلم خاّصة، والّتمكين له يف المشهد المجتمعي المدين داخل األّمة اإلسالمّية باعتباره 
وأفراد  مستقبله  معالم  ويرسم  المعيش،  الّسياسي  واقعه  تشكيل  يف  يساهم  حضارّيا  فاعال 
الّسنين. وهذا الفعل الّتحريري، ال يكون إاّل بامتالك القدرة على اّتخاذ  أّمته يف القادم من 
ياسين  الّشيخ  أّكد  المستبّد، وهو مطلب عزيز  الّسلطان  التخّلص من هيمنة  القرار، وعلى 
على  القيام  إلى  والمسلمين  العرب  دعوة  يف  سّباقا  فكان  والهنا،  اآلن  يف  ضرورته  على 
حّكامهم المستبّدين الّطغاة، وتّمت ترجمة ذلك يف ثورات الّربيع العربي فـ »ال عصمة من 
الشّر إاّل بمقاومته )...( وال يقهر الّسيف إاّل الّسيف متى فشلت الوسائل الّسلمّية والقْومات 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، الدار البيضاء، دارا اآلفاق، ط1، 1998، 2/ 315.
(2)  ياسين، تنوير المؤمنات 2/ ص 295.
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لإلطاحة  ينّظر  فالّرجل  وبذلك  ياسين.  الّسالم  عبد  األستاذ  قول  حّد  على  الجماهيرّية« 
للّتغير الجذري تحقيقا لمطلب الخالفة  العادل، ويؤّسس  الظالم إلقامة الحكم  بالّسلطان 
عليه  المفسدون، ويشرف  ُيديره  الفائدة من إصالح  ما  إذ  النبوّية،  الّطريقة  المنهاجّية على 
ناشئة  الخلقي  القهر، والّظلم واالستبداد واالنحالل  »إذا كانت مفاسد  فـ  المحتالين،  عتاة 

عن الملك الزمة له فكيف ننتظر أن يصبح الفساد صالحا؟«(1).

وقد كان اإلمام صريحا يف نقد أشكال االستيالء على الّسلطة بدافـع العصبّية أو الـوراثـة 
الوراثة  بدعة  »مازالت  يقول:  ذلك  ويف  اإلكراهّية،  البيعة  وبحّجة  العسكري  االنقالب  أو 
الحاكمة،  األسرة  تريد  باألّمة،  الّسافر  الّلعب  إلى  تطّورت  حّتى  الطبيعي  طريقها  يف  تسير 
والعصبّية الجاثمة، والنّظام المتسّلط أن ُتحافظ على مصلحتها وبقائها، فينّصب الحاكم ابنه 
أو واحدا من قرابته ولّيا لعهده، ويعطون لهذه الوالية الفاجرة صفة شرعّية، عندما يكرهون 
النّاس على بيعة الوارث... وهي يف الحقيقة بيع للّدين، ال بيعة يقّرها الّدين. ُنّصب الّصبيان 
سادة على رؤوس األّمة. بل بويع حّتى لمن لم يولد. وهكذا فسدت أداة الحكم، وشّوهت 
الّسلطة، وُعبدت األصنام الوراثّية، وعبث الغلمان وُعبث هبم فذلك هالك األّمة«(2). ويف 
هذا الخطاب سخرية فاضحة، تعرتيها مرارة معّبرة مرّدها ما آل إليه واقع العالقة بين الحاكم 
األسرة  أو  الفرد  وانفراد  االستبداد،  استمرار  غدا  فقد  اإلسالمي،  العالم  يف  والمحكوم 
بالحكم عادة يف الّسلوك السياسي للمسلمين ترّسخت على مدى قرون. وبلغ األمر بالملوك 
درجة التصّرف يف األمصار على أّنها مزارعهم الخاّصة، ودرجة التحّكم يف رقاب النّاس ويف 
مصيرهم، وكبت أفواههم، وإجبارهم على إعالن الوالء، وإشهاد العالم على النّفس للزوم 
الّطاعة، وإاّل كانت هناية كّل معارض للصنمّية الملكّية أو السلطانّية أو الّرئاسّية أو العسكرّية 
المعاصرة الموت أو النّفي أو الّسجن أو الّتشريد، أو المتابعة والمراقبة، والمحاصرة وقطع 
أسباب الّرزق والعيش الكريم. وأمام هيمنة الدولة القامعة يف البالد اإلسالمية، فإن مهمة 
المسلمين من سطوة  تحرير  أساسا يف  تتمثل  النبوي  المنهاج  نظر صاحب  القومة يف  جيل 

األنظمة السلطوية /الشمولية، وتأسيس الدولة التشاورية العادلة على منهاج النبوة.

ب- إقامة أركان الدولة التشاورية العادلة:

الراشدية وعدم  الفرتة  بعد  الشورى  تعطيل  إلى خطورة  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  نّبه 

(1)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، ص 81.
(2)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، ص 71-7.
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المنهاجية  الخالفة  انزياحا عن  للمسلمين، معتربا ذلك  السياسي  الشأن  تدبير  اعتمادها يف 
وبال  رقيب  بال  ويجعله  الحاكم،  هيمنة  يرسخ  استبدادي/عضوض،  لحكم  وتأسيسا 
الرعية كيانا  العام، وبالمقابل أصبحت  الشأن  إدارة  الطولى يف  اليد  له  حسيب، بل صارت 
سبيل  على  له  البيعة  وإعالن  ومباركته  السلطان  تأييد  مهمته  تتجاوز  ال  مهمشا  اجتماعيا 
الخوف أو اإلكراه »فبعد أن كانت البيعة يف عهد الخالفة الراشدة عقدا اختياريا  )...( يعطي 
اإلمام حق السمع والطاعة بشروط. أصبحت البيعة اسما لالنقياد بال قيد أو شرط. وألحقت 
أحكام المبايعة وشؤون اإلمامة بكتب الفقه كأهنا فروع ال خطر لها، بينما هيمن على تاريخ 

األمة »دين االنقياد«(1).

وجرى يف هذا السياق توظيف الدين لتربير السياسة وإضفاء القداسة على بيعة اإلكراه 
وحكم الغلبة. وعّدت الشورى على التدريج فعال ديكوريا. فموقف أهل الحل والعقد غير 
ملزم للحاكم، وما على الناس إال لزوم الطاعة، وأفرز ذلك النهج يف إدارة مؤسسة الحكم 
حالة من االستبداد السياسي يف العالم العربي ترسخ معها حضور الدولة الجائرة، وتراجع 
معها اإلسهام التاريخي للمسلمين يف الحضارة الكونية. من هنا، دعا صاحب كتاب »المنهاج 
النبوي« إلى إعادة قراءة الرتاث السياسي اإلسالمي من منظور نقدي، موضوعي، وكشف يف 
أكثر من موضع من مصنفاته هتافت الحكم الفرداين والحكم الوراثي أو العصبي القائم على 
سلطة األسرة أو القبيلة. وأكد ضرورة إحياء التجربة التعاقدية التشاورية يف حكم المسلمين 
إلى  اإلمام  الراشدية. وذهب  والتجربة  المحمدية،  بالتجربة  تأسيا  أمورهم، وذلك  وتسيير 
أن »العدل والشورى دين األمة الذي تحرتمه، وأمل األمة الذي يربق يف خيالها، ووعد اهلل 
ورسوله الذي تصّدقه«(2)، فالخالفة المنهاجية قائمة على العدل والشورى، ومؤسسة على 
اعتبار المسؤولية تكليفا ال تشريفا، والعمل بتعاليم اهلل وسنة رسوله يف إدارة الشأن العام. 
واختيار  حكمهم  أمور  يتولى  من  اختيار  يف  الحق  المسلمين  منح  السياسية  القومة  وغاية 
الحاكم على سبيل التشاور والتعاقد ال على سبيل الجرب واإلكراه أو على سبيل البيعة اآللية. 
يتحدد رقي  وبقيامه من عدمه  الدول،  استمرار  العمران وإكسير  العدل أساس  أن  ومعلوم 
اإلمام  منظور  والعدل من  الفرد والجماعة.  احرتامها لحقوق  المجتمعات، ويتجلى مدى 
عبد السالم ياسين نوعان: عدل حكمي مداره أحكام القضاء ونزاهة القضاة، وعدل قسمة 

(1)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، ص 62 - 63.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينية، ط1، 1987، ص 118.
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مداره توزيع الثروة بين الناس بالقسطاس ويتجسد العدل الحكمي أساسا يف عدل القاضي 
والحاكم، فهما مكلفان بتطبيق شرع اهلل عز وجل يف إعطاء حقوق العباد وإنصاف بعضهم 
من البعض.(1) ويكتسب هذا الصنف من العدل أهميته يف أنه الضامن لفّض مختلف أشكال 
التنازع بين األفراد وبين الجماعات، وبين الحاكم والمحكوم، ويف أنه الركن المتين إلقامة 
القضاء  فبفضل  االجتماعي،  السلم  إلقرار  الصحيح  واألساس  والواجب،  الحق  دولة 
بالطمأنينة.  الناس  ويشعر  المجرم،  ويعاقب  المظلوم  وينصف  الفساد،  دابر  يرتاجع  النزيه 
من  القرآين،  النص  يف  سندا  له  يجد  الحكمي  العدل  قيمة  من  ياسين  السالم  عبد  وإعالء 
اْلَفْحَشاء  َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاء  َواإِلْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللَ  ﴿إِنَّ  تعالى:  قوله  ذلك 
وا اأْلََماَناِت إَِلٰى َأْهِلَها  َواْلُمنَكرِ َواْلَبْغِي﴾ )النحل: 90(، وقوله تعالى ﴿إِنَّ اهللَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
ُيِحبُّ  اهللَ  ﴿إِنَّ  تعالى  وقوله   )58 )النساء:  بِاْلَعْدِل﴾  َتْحُكُموا  َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم  َوإَِذا 

اْلُمْقِسطِيَن﴾ )المائدة: 44).

للمال واألرزاق وهو مطلب  العادلة  »القسمة  ياسين  منظور  القسمة من  بعدل  والمراد 
شرعي ال يقل أهمية عن مطلب العدل الحكمي والقضائي«(2)؛ ألن العدل يف القسمة مؤّداه 
إلى تأمين العدل يف توزيع الثروة فيكّف التفاوت يف المكاسب المادية بين األفراد، وتضيق 
المالية بطريقة عادلة  الفجوة بين األغنياء والفقراء، ويتم تصريف المواد األولية والموارد 
بين الجهات، وهو ما يساهم يف تحقيق العدالة االجتماعية والنهضة االقتصادية المفقودة. 
ذلك أن »العدل يف القسمة والقدرة على اإلنتاج أساس بديهي لبناء العمران األخوي«(3)، 
فاعتماد سياسات تنموية عادلة، يؤدي بالضرورة إلى إحساس الناس باالستقرار وشعورهم 
بالكرامة، ويعزز من ثقتهم بأجهزة الدولة، ويدفعهم إلى االنخراط يف دورة الجهد الجماعي، 
والعمل التضامني لتحقيق التقدم االقتصادي والتطور الحضاري المنشود. ولخص اإلمام 
)المنهاجية(  الخالفة  إلى  الجربي  الملك  من  االنتقال  »وإن  بقوله:  كله  ذلك  المجدد 
بحق  العام  المال  جمع  محّكه  المستضعفين،  إنصاف  محّكه  القيمة،  العدل يف  محّكه  إنما 

وصرفه بحق«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 250.
(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط1، 1995، ص 190.

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، ص 249.
(4)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي، ص 449.
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بناء على ما تقدم، يمكن أن نذهب إلى أن الدولة المنهاجية التي يروم التغيير السياسي 
تحقيقها، وتروم القومة تأسيسها، هي دولة تشاورية عادلة من أهم خصائصها:

- إعادة إحياء دولة الخالفة وفق النموذج النبوي/الراشدي.

العام وضمان حقهم يف اختيار من يحكمهم عمال  المجال  المسلمين يف  تفعيل دور   -
بمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن وعمل به النبي والخلفاء الراشدين من بعده.

- اعتبار الحكم مسؤولية قوامها التكليف ال التشريف، وأساسها االستحقاق ال التفضيل.

- اعتماد الصيغة التعاقدية/التشاورية يف بناء مؤسسات الحكم.

- تحديد صالحيات الحاكم ومراقبة أدائه من جانب أهل الحل والعقد.

ج- تحقيق اإلعمار والرخاء:

شوق اإلنسان إلى العيش يف أمن وكرامة، وشوقه إلى التحرر من هيمنة الحاكم المستبد، 
تقتضي  القامعة  الدولة  وجه  يف  القومة  على  الناس  وقدرة  ممكن،  وتحقيقه  مشروع  شوق 
لمؤسسات  الهيكلي  واإلصالح  االقتصادي،  البناء  معركة  إلى  الحقة  مرحلة  يف  االلتفات 
مختلف  يف  واسعة  إنماء  حركة  تواكبه  لم  ما  الفائدة  عديم  يبقى  السياسي  فالتغيير  الدولة؛ 
وعموم  القومة  جيل  يجني  أن  المهم   فمن  الدولة،  قوام  عليها  التي  الجهوية  المجاالت 
إلى  السياسي  النجاح  يتم تحويل  المهم أن  المستبد، ومن  المكابدة يف تحدي  الناس ثمار 
شديدة  »معركة  هي  القومة  أن  ذلك  االجتماعية،  الفئات  كل  منه  تستفيد  اقتصادي  نجاح 
نحو الرخاء لألمة جميعا«(1)، فمن المهم تطوير »االقتصاد والتنمية ولوازمها من التصنيع 
والتمويل والتنظيم والبحث العلومي والتسويق«(2)، لكسب رهان التنافسية ورهان الجودة 
يف المشهد االقتصادي العالمي، ولتحقيق الرفاه لعموم الرعية. فالتغيير السياسي المنهاجي 
هو جسر عبور إلى تنمية شاملة، فيتم االنتقال وفق خطط اسرتاتيجية وخيارات منهاجية من 
طور الفساد االقتصادي إلى طور النجاعة االقتصادية، ومن طور االستهالك والتبعية لآلخر 
إلى طور اإلنتاج واإلنتاجية، مع العمل على كسب أسباب االستقالل االقتصادي وأدوات 
الجهود  واستنهاض  العمل،  ثقافة  بإحياء  إال  يكون  ال  وذلك  العالمية،  األسواق  يف  التميز 

واستثمار الطاقات يف تطوير البحث العلمي واإلنتاج الكمي والكيفي.

(1)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ط1، 1995 ص 204.
(2)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ج1، ط1، 1996، ص106.
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قوام  المال  أن  ومعلوم  والتجارية،  االجتماعية  الحياة  عصب  االقتصاد  أن  ومعلوم   
األعمال، لذلك ألّح صاحب المنهاج على الفاعلية االقتصادية يف مشروع التغيير، ذلك أن 
التنمية الشاملة شكل من أشكال اضطالع اإلنسان بدوره يف عملية اإلعمار وخالفة اهلل يف 
العام على نحو يضمن العيش الكريم  األرض، وهي أيضا وسيلة من وسائل بلوغ الرخاء 

لعامة الناس.

د- توحيد األمة اإلسالمية:

عايش اإلمام عبد السالم ياسين زمنًا آل فيه العالم العربي واإلسالمي إلى التفكك وتفرق 
فيه المسلمون شيعا وأحزابا داخل دول قطرية، ورثت االستعمار، ولم تحقق مطالب الناس 
يف الكرامة واألمان والرخاء والحرية... وظل العرب على مدى عقود كيانا ملحقا بالمعسكر 
االشرتاكي، أو المعسكر الرأسمالي، ال يملكون مصيرهم، وال يملكون ثرواهتم ومقدراهتم، 
وما  تحديات  يتهددهم من  ما  معالجة  كلمة سواء يف  واحدة وعلى  أرض  يقفون على  وال 
يواجههم من قضايا، وهو ما أفرز حالة من االرتباك يف مستوى األداء العربي واإلسالمي يف 
مجاالت شتى تتعلق باالمتداد الجغرايف لألمة وبقرارها السيادي، وإرثها التاريخي، وهويتها 
الحضارية، فقد أخذت نزعات التقسيم وتفتيت المفتت من األمة مأخذها، فانتشرت الطائفية 
األيديولوجية  وللدوغما  وللعشيرة،  للقبلية  التعصب  الدينية، وغلب  والمذهبية  السياسية، 
لعموم  الحضارية  االستقالة  من  حالة  ذلك  وأنتج  واإلسالم،  العروبة  لرابطة  االنتماء  على 
العرب والمسلمين. من هنا، جاء خطاب صاحب المنهاج مفعما بحث الهمم على طلب 
الوحدة، ذلك أن لّم شمل األمة وتوحيد صفوفها، هو السبيل إلى استعادة حضورها الفاعل 
إلى استعادة سطوهتا لمقدراهتا وثرواهتا، وهو  السبيل  الكوين، وهو  الحضاري  المشهد  يف 
السبيل إلى لحاقها بركب الدول المتقدمة، فوحدة الصف اإلسالمي يف صورة قيامها تعيد 
رسم خريطة القوى االسرتاتجية الفاعلة على الساحة الدولية، وتمكن العرب والمسلمين 
من اإلمساك بزمام المبادرة الحضارية، وتخول لهم تشكيل قطب اقتصادي/سياسي/ثقايف 
وازن قادر على توجيه السياسات الدولية يف خدمة الصالح العربي اإلسالمي. من هنا، كان 
مؤسس حركة العدل واإلحسان حريصا على تجديد الدعوة يف أغلب مصنفاته إلى صوغ 
»ميثاق إسالمي«، يجّمع وال يفرق، ويتجاوز أسباب النزاع الطائفي، واالنقسام المذهبي، 
للمسلمين يف  جديد  ريادي  لدور  ويؤسس  الواحدة،  األمة  داخل جسم  القطري  والتشتت 
العالم. ذلك أن »جمع كلمة األمة وائتالف قلوهبا وتقريب آرائها، شروط ضرورية إلقامة 
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المّلة وتقوية الدولة )...( ]فمن المهم تحقيق[ الدمج المذهبي والتعايش السلمي بين اآلراء 
والتفاهم والتعاون ليتحد الناس ماديا ومعنويا«(1)،  فتتحقق النهضة الحضارية المنشودة.

النظر يف مؤلفات عبد السالم ياسين أن الوحدة اإلسالمية غاية سنية  الثابت من خالل 
وهدف مركزي من أهداف الحركة التغييرية، وهي السبيل إلى تجاوز النزعات االنفصالية 
دور  استئناف  إلى  السبيل  وهي  والتطرف،  التشتيت  وحركات  الداخلية،  والصراعات 

المسلمين يف صناعة التاريخ.

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص258.
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استنتاجات عامة

يمكن أن نخلص من خالل بحثنا يف ماهية التغيير السياسي ودواعيه وأساليبه ومقاصده 
عند زعيم جماعة العدل واإلحسان إلى إثبات النتائج التالية:

التقليدية  اإلسالمية  الحركات  التغييري  مشروعه  يف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  فارق   -
والجماعات التكفيرية المتطرفة فكرا ومنهجا، وأسس لتغيير سياسي منهاجي/ مقاصدي 

قوامه السلمية وغايته العدل. 

العلني  العمل  فضاء  إلى  السرية  حّيز  من  اإلسالمي  العمل  ياسين  السالم  عبد  نقل   -
االستبدادية،  األنظمة  المواجهة مع  تفادي  إلى  ميالين  أغلب اإلسالميين  فيه  يف وقت كان 
حريصين على العمل تحت األرض معتربين إعالن التغيير السياسي وإعالن معارضة النظام 

مغامرة غير مأمونة العواقب.

- أسس صاحب »المنهاج النبوي« لمقاربة موضوعية نقدية للرتاث السياسي اإلسالمي 
تروم الفهم والتجاوز، ال النقض والتمجيد.

- أعلى عبد السالم ياسين من قيمة العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية ورفاه الناس 
واعترب ذلك جميعا من مقاصد التغيير السياسي، فكان متفاعال مع هموم الناس وأحالمهم، 
التي  التحديات  أهم  على  منفتحا  للمسلمين،  االجتماعي  الواقع  لمستجدات  مستجيبا 

تواجههم حاضرا ومستقبال.

ولزوم  والتدرج  الوضوح  على  ياسين  السالم  عبد  عند  السياسي  التغيير  مشروع  قام   -
المالينة والرفق يف تحقيق المقاصد فاكتسب خطابه بعدا واقعيا بامتياز.

- جمعت نظرية عبد السالم ياسين يف التغيير السياسي بين الواقعية والشمولية لقيامها 
للموجود  نقدا  جوانبه  بكل  مقاربته  على  العمل  مع  للواقع  تفكيكية  تشخيصية  قراءة  على 

وتأسيسا للمنشود.

- بدا إصالح اإلنسان وبناء المجتمع المسلم، وتحقيق النهضة الحضارية، وتشييد معالم 
الخالفة المنهاجية غاية حركة التغيير السياسي عند عبد السالم ياسين.
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»القومة االقتصادية جزء ال يتجزأ من الجهاد الكلي، وركيزة من ركائزه. 
والحاجة إلى منهاج إسالمي للخروج من ربقة التخلف ال تنفصل عن 

الحاجة إلى تطبيق المنهاج اإلسالمي للقومة يف شموليته«(1).

مقدمة

انكشف اليوم بالملموس زيف ما تعد به الرأسمالية )بعد أن اندحرت غريمتها االشرتاكية( 
من آمال معسولة يف نظام عالمي جديد وعولمة وغيرها من المفاهيم العائمة التي ال تنطوي 
المتفشية يف  الحروب  أن  يقينا  اليوم  فقد أضحى  الغاب.  قانون  إال على شراسة  ثناياها  يف 
العالم وبؤر التوتر المفتعلة هنا وهناك ، والتي تزهق فيها أرواح العباد ظلما وعدوانا، ليست 
الخلقي  الوازع  بعينها. ذلك ألن  السيطرة على أسواق  يف معظمها سوى حروب من أجل 
غائب يف النظم  االقتصادية الوضعية، فال عربة إال بالربح المادي مهما كان الثمن، والمفلح 

من استطاع تكديس الثروات ولو على جماجم العباد!

للرأسمالية  رديفة  أصبحت  والتي  الخانقة،  االقتصادية  األزمات  أن  معلوما  أصبح  كما 
الجشعة، صارت فرصة للتحكم يف مصائر الشعوب المستضعفة باسم »الفوضى الخالقة«  
للسيطرة على مقدرات األمم بذريعة الديموقراطية وحقوق اإلنسان والنظام العالمي الجديد 

وهلم جرا.

وسط هذه اللوحة القاتمة، تلوح بارقة أمل يف اقتصاد رفيق باإلنسان،  يبشر به غد اإلسالم 
المشرق، يف أفق الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهلل، بعد أن أفلست كل اإليديولوجيات 
الرأسمالية منها والشيوعية، غرب المعمورة وشرقها. يقول اإلمام المجدد يف هذا الشأن: 
الفالحين  لسوق  وسيلة  ويلتمس  االقتصادية،  الخطة  أهداف  عن  غيرنا  يتحدث  »حين 
والعمال يف مسيرة اإلنتاج االشرتاكي الشيوعي المبنية على المكتبية و»االنضباط الثوري«  

ط1،  األفق،  البيضاء،  الدار  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد،  يف  السالم،  عبد  ياسين    (1)
1995م، ص 19.
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الذي يستعبد العامل والفالح، هنب نحن إن شاء اهلل استجابة لداعي اهلل تعالى الذي استعمرنا 
يف األرض، واستخلفنا فيها ووعدنا بالجهاد للعمارة والخالفة جزاء الجنة ورضاه.  وعندما  
يستفحل وباء الرأسمالية ويطوق عنق العامل والفالح والشعوب المستضعفة بطوق هيمنته 

ليمص الدماء، نقوم نحن إن شاء اهلل القومة الكربى، ومن ضمنها القومة االقتصادية«(1).  

وبما أن حال هذه االمة اليصلح إال بما صلح به أولها فقد جعلت نظرية المنهاج النبوي 
عرب  لألمة  االقتصادي  التمكين  يروم  تغييري  جهد  كل  ومنتهى  مبتدأ  النفوس  تزكية  من 
قومة اقتصادية مباركة، يقول اإلمام المجدد عبد السالم ياسين يف شأهنا: »تبدأ اسرتاتيجية 
التنظيمية  العقالنية  مكتسبات  وكل  بالنفوس.  ما  تغيير  من  التغييري  اإلسالمي  االقتصاد 
اإلدارية التكنولوجية التي طورهتا اإلنسانية ُيذكر عليها اسم اهلل وُتستصلح بدون تردد وال 

تعقد وال تخوف من التعلم يف مدرسة الحكمة البشرية.

تبدأ اسرتاتيجية االقتصاد اإلسالمي من تربية البواعث اإليمانية وهي قضية أجيال. إن 
التعليم حسابا  البشرية«  وتستثمر يف  البالغة »بالموارد  العناية  المادية تقتضي  التنمية  كانت 
لمردودية اقتصادية وتسوية اجتماعية فإن عنايتنا هبذا الجانب، وينبغي أن تكون من أسبقياتنا، 
ال تحجب عنا الهدف االسرتاتيجي الجهادي، أال وهو تربية أجيال مؤمنة باهلل وباليوم اآلخر 
المستضعفين  تخدم  مخربا،  طاغوتا  ال  للخلق  رحمة  تكون  تفسد،  وال  األرض  يف  ُتصلح 

وتطعم الجائعين وَتَبرُّ بالخالئق أجمعين«(2). 
ويربز اإلمام المجدد أولوية هذا التغيير االقتصادي ألحوال األمة بعبارات حازمة: 

بعبارة  الهبل!  غيره  وألم  القوي  الغني  العالم  الصانع  المنتج  كلمة  الناس  يسمع  »إنما 
إليها  تشير  التي  والمدلوالت  اإلسالمية،  والمفاهيم  القرآنية،  للكلمات  تكون  لن  أوضح: 
قيمة يف معايير العصر المادية إن لم يكن االقتصاد القوي، والصناعة ذات البأس، والوجود 
السياسي الموحد لألمة، من وراء الكلمات والمفاهيم والمدلوالت. وبعبارة أوضح، يقول 
الجهاد  بالذل«. وإن مقومات  الجهاد إال ضرهبم اهلل  الصديق رضي اهلل عنه: »ما ترك قوم 
المادية، التي تدل كلمة »تخلف« عن غياهبا، مطالب ملحة ضرورية واجبة وجوب الجهاد 

نفسه، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«(3). 

(1)   ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط2، 1989م، 412.
(2)   ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، األفق، الدار البيضاء، ط1، 2000م،  487.

(3)   يف االقتصاد، ص: 14.
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جعلت  المنهاجية   النظرية   فإن  المادية  باألسباب  األخذ  حتمية  مع  االقتصاد  ولتالزم 
دولُة  تتنكب  المجدد: »ال  اإلمام  يقول  ملحة،  االقتصادي ضرورة  التغيير  الواقعية يف  من  
اآلخرين،  بضائع  ومنافسة  االقتصادية،  والتنمية  والتصنيع،  االبتكار،  ضرورات  القرآن 
الُبنى  تغيير  مهمات  تتنكب  وال  والعسكرية.  واإلدارية،  المالية،  وتنظيماهتم  وأسلحتهم، 
الفاسدة، وتركيب جهاز الدولة تركيبا يساعد على الفعالية والجدوى، ويساعد عل توحيد 
ذلك  كل  إلى  القرآن  دولة  هتدف  بل  واالضطراب.  القلق  من  وتحصينها  وجمِعها،  األمة، 

التغيير، وتعتربه واجبا من آكد واجباهتا«(1).
وتجنبا لمزالق االنغماس يف المادية المفرطة تنبه النظرية المنهاجية لضرورة وضع قطار 
االقتصاد على سكة الشريعة حتى ال تنحرف جهود المؤمنين  يف سعيهم  لتغيير بنى االقتصاد 
اإلمام  يقول  أمورهم.  دقائق  يف  وجل  عز  اهلل  مراقبة  وهي  اإلحسانية،  غايتها  عن  الفاسدة 
المجدد: »الحكم اإلسالمي، وهو حقيقة الغد يف حساب السياسة، ووعد الوحي، ومطمح 
األمة، البد أن يسهم المؤمنون يف إنارة طريقه كيال يحيد اقتصاد الدولة اإلسالمية عن سكة 

الشريعة، أو تتبطنه الروح الخبيثة روح االستكبار واإلفساد يف األرض«(2).
وينبه اإلمام المجدد إلى أن مطلب التغيير اإلقتصادي تحول دون تحقيقه عقبات كؤود 
وجب التنبه لها واقتحامها بعزم وجلد، ويف هذا الشأن يتساءل رحمه اهلل: » هل يمكن التحول 
من الظلم ومخازيه إلى العدل ورخائه بدون حرب طبقية، وبدون كسر آلة االقتصاد الموروثة، 
وبدون قطع األعضاء المريضة من األمة، وبدون الرتاجع عن هدف التغيير الجذري اكتفاء 
بالطالء اإلصالحي؟«(3) ليجيب قبل ذلك بأنه: »ال مندوحة عن اتخاذ اإلجراءات لتحويل 
من  البد  فرق.  االقتصادية  اآللة  كسر  وبين  هذا  بين  لكن  يوم.  أول  من  األحداث  مجرى 
البداية يف إنصاف المحرومين من أول يوم، لكن وعد الناس بالرخاء العاجل تغرير. ولن يأيت 
الرخاء بدون ثمن، كما أن القومة نفسها لن تربز من عالم اآلمال لعالم األحداث بدون ثمن. 
يف ركب واحد، يف موكب الفضل، يتحلى الشهداء بدمائهم والصابرون يف البأساء والضراء 
وحين البأس بصدقهم. وإهنا لمعركة شديدة نحو الرخاء البد لألمة جميعا من خوضها«(4). 

(1)   ياسين عبد السالم، إمامة األمة، الدار البيضاء، األفق، ط1، 2000م، ص: 87.
ط1،  األفق،  البيضاء،  الدار  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد،  يف  السالم،  عبد  ياسين    (2)

1995، ص: 206.
(3)   نفسه، ص: 205.
(4)   نفسه، ص: 204.
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يف هذه الورقة البحثية سنحاول إن شاء اهلل تعالى،  تلمس معالم هذا  التغيير االقتصادي 
من منظور المنهاج النبوي الذي يصطلح عليه اإلمام المجدد بالقومة االقتصادية، سالكين يف 
ذلك منهجية تحليلية ألبرز مؤلفات اإلمام المجدد التي تضمنت هذا المفهوم األصيل، الذي 

يؤسس لمدرسة فكرية متفردة سداها كتاب اهلل عز وجل ولحمتها السنة النبوية المطهرة.  

القومة  لمفهوم  أولها  خصصنا  فصول،  ثالثة  إلى  بحثنا  قسمنا  الغاية،  هذه  ولبلوغ 
السياسية،  األدبيات  يف  الثوري  التغيير  مفهوم  عن  وتميزه  المنهاجي،  الفكر  يف  االقتصادية 
الثالث واألخير  الفصل  أفردنا  بينما  القومة االقتصادية   الثاين لمقومات  الفصل  وخصصنا 

للعقبات المنتصبة إزاء القومة االقتصادية وشروط اقتحام هذه العقبات.

تفرد  على  الضوء  إلقاء  شأهنا  من  عملية  نتائج  مجموعة  إلى  هذا  بحثنا  يف  خلصنا  وقد 
النظرية التغييرية المنهاجية لألستاذ عبد السالم ياسين ومن ذلك:

تميز النظرية التغييرية المنهاجية عن النظريات التغييرية يف األدبيات الثورية باشتمالها - 
على بعدين  أساسيين: الباعث اإليماين والضابط الشرعي للعملية التغييرية. 

أصالة النظرية التغييرية المنهاجية باعتمادها على الكتاب والسنة- 

تركيز النظرية التغييرية المنهاجية على الواقعية والتدرج والرفق وهو مايميزها عن - 
نظريات التغيير المستندة على العنف الثوري 

شروط -  تحقق  دون  تحول  التي  للعقبات  المنهاجية  التغييرية  النظرية  إغفال  عدم 
القومة واقرتاحها لحلول عملية تمكن من اقتحام تلك العقبات

األقطار -  بين  التكاملي  بعده  يف  التغيير  آلفاق  المنهاجية  التغييرية  النظرية  استشراف 
اإلسالمية المحررة يف أفق الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهلل.

وباهلل التوفيق وعليه التكالن.
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الفصل األول: مفهوم القومة في الفكر املنهاجي،
وتميزه عن مفهوم التغيير الثوري في األدبيات السياسية

عرفت دول العالم اإلسالمي محاوالت تغييرية دشنتها حركات التحرر الوطني عقب 
التي تمت باسم  النضالية،  النماذج  تبعات االستعمار، غير أن هذه  الدول من  انفكاك هذه 
سرعان  أخرى،  أحيانا  واالنفتاح  الليربالية  وباسم  أحيانا  والتقدم  واالشرتاكية  الوحدة 
أحد  بأوامر  تأتمر  ديكتاتوريات  إلى  استحالت  بعدما  أفقها  وضيق  إفالسها  عن  أبانت  ما 
أعلن  أن  بعد  حتى  فلكه  يف  وتدور  الغربي  الرأسمالي  أو  الشرقي  االشرتاكي  المعسكرين 

المعسكران معا إفالسهما.

عندما  حتى  بديلة،  تغييرية  مشاريع  تقديم  يف  بدورها،  اإلسالمية،  الحركات  تفلح  ولم 
أتاح الربيع العربي لبعضها فرصة تاريخية مكنتها من تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع 
كما حدث يف مصر وتونس، إذ سرعان ما تمخضت هذه الثورات، بسبب عدم النضج الكايف 

وانعدام الواقعية والتدرج، عن مآسي يكتوي بنارها أبناء أمتنا اإلسالمية إلى اليوم.

يف هذا الخضم المتسم باإلحباط تربز الحاجة ملحة لمنهج تغييري قويم يتجاوز عثرات 
العدلي  بعديها  يف  القومة  تجسده  الذي  النبوي  التغييري  بالمنهج  بربطها  الثورات  هذه 
واإلحساين. ذلك ما سنحاول التطرق إليه، إن شاء اهلل، بعدما نفرغ من إيضاح مفهوم الثورة 

ومحدوديته يف قيادة التغيير المنشود.

أوال: مفهوم الثورة في األدبيات السياسية

الثورة تعبير عن تغيير من وضع سائد آلخر مستحدث، وقد يشمل هذا التغيير األوضاع 
علم  موسوعة  وتعرفها  ما.  لمجتمع  الثقافية  وكذا  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
التي  التغييرات  تلك   ، للمجتمع  المؤسسية  البنى  يف  الجذرية  »التغييرات  بأهنا:  االجتماع 
تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا وجوهريا من نمط سائد إلى نمط جديد يتوافق مع مبادئ 
قد تكون سلمية،  الثورة عنيفة دموية، كما  الثورة، وقد تكون  وإيديولوجية وأهداف  وقيم 

وتكون فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية«(1). 

(1)   الطاهر شعبان األسود ، علم االجتماع السياسي: قضايا العنف السياسي والثورة، القاهرة، الدار المصرية 
اللبنانية، 2003، 47.
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لحلول  القاطع  ورفضها  الجذرية  الحلول  على  اعتمادها  الثورة  سمات  أهم  ومن 
اإلصالح، كما أهنا تتسم، يف أغلب األحيان، بالدموية واالقتصاص من الذين انقلب عليهم 
وتنامي  المساواة  انعدام  ينتج عن  »أغلبها  أن  إال  للثورة،  المؤدية  األسباب  وتتباين  الثوار. 
الفوارق االجتماعية مما يخلق حالة من عدم الرضا عن الوضع القائم، وقد اعترب أرسطو أن 
هذه هي العلة العامة التي هتيئ النفوس للثورة. وتعترب العوامل االقتصادية من أهم العوامل 
الثورة االقتصادية تسعى إلى إجراء تغييرات  المسببة للثورات، وهكذا يرى سوروكين أن 
بما  الثروة والملكيات بصورة جديدة  إعادة توزيع  إلى  النظام االقتصادي، تؤدي  عنيفة يف 

تضمنه من تغيير للعالقات والنظم المرتبطة هبذا البناء«(1).

ثانيا: مفهوم التغيير من منظور الفكر املنهاجي: القومة االقتصادية نموذجا

1 - مفهوم القومة:

تأيت  كما  الرجل،  قام  فيقال  الوقوف  بمعنى  وتأيت  قام  الفعل  من  اشتقاق  لغة،  القومة، 
بمعنى لزوم الشيء كاإلقامة بالمكان أو إقامة الصالة. وهكذا تكون القومة قياما باألمر على 
وجه اللزوم والدوام من غير انقطاع أو فتور. وتشير القومة، من الناحية االصطالحية، إلى 

القيام بأمر مكلف به اإلنسان على وجه الوجوب واإللزام.

 وقد ورد المصطلح يف القرآن الكريم والسنة النبوية بمعاين أجملها أحمد الفراك(2) يف 
سبعة نطاقات كربى:

ا َقاَم َعْبُد اهللِ َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن  ُه َلمَّ - نطاق القيام بالدعوة إلى اهلل يف قوله تعالى: ﴿َوَأنَّ
َعَلْيِه لَِبًدا﴾ )الجن: 19).

اَلَة َوآَتُوا  نَّاُهْم فِي اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ -نطاق إقامة الصالة، قال اهلل تعالى: ﴿الَِّذيَن إِْن َمكَّ
ِه َعاِقَبُة اأْلُُموِر﴾ )الحج: 41). َكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَْكرِ َولِلَّ الزَّ

ِه  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ -نطاق الشهادة هلل: قال اهلل تعالى: ﴿َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ

(1)  الطاهر شعبان األسود ، علم االجتماع السياسي: قضايا العنف السياسي والثورة، القاهرة، الدار المصرية 
اللبنانية، 2003، 55-52.

www.( (2) الفراك أحمد، خصائص القومة اإلسالمية، بحث منشور بموقع جماعة العدل واإلحسان المغربية
aljamaa.net( بتاريخ الجمعة 3 فرباير/شباط 2006.
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َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأْو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقيًرا َفاهللُ َأْوَلى بِِهَما َفاَل َتتَّبُِعوا اْلَهَوى 
َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعرُِضوا َفإِنَّ اهللَ َكاَن بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيًرا﴾) النساء:135) 

َقِلياًل﴾  ْيَل إاِلَّ  ُقِم اللَّ ُل  مِّ اْلُمزَّ َأيَُّها  ﴿ َيا  تعالى:  اهلل  قال  اإليماين:  الرتقي  نطاق   -
)المزمل:2-1) 

اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ اْلَحاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن  ﴿التَّائُِبوَن  تعالى:  اهلل  قال  الحدود:  نطاق   -
رِ اْلُمْؤِمنِيَن﴾  اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَْكرِ َواْلَحافُِظوَن لُِحُدوِد اهللِ َوَبشِّ السَّ

)التوبة: 113).

- نطاق الدولة: قال عمير بن سعد- والي حمص يف عهد أمير المؤمنين عمر رضي اهلل 
عنه-: »ال يزال اإلسالم منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتال بالسيف أو ضربا 

بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل«(1). 

- نطاق الوحدة: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل، اليضرهم 
من خذلهم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم على ذلك«  )رواه الشيخان عن معاوية 

بن أبي سفيان(.

للقومة إذن أبعاد متعددة تقرتن باالستقامة والعمل والجهاد والمجاهدة والتحمل يف أعلى 
الفرد ونفس الجماعة، تغييرا شامال ،على كل الجبهات  بالنفس، نفس  لتغيير ما  مستوياته 
الشق  على  بحثنا  وسيقتصر  والفكرية.  والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية  منها  الرتبوية 
االقتصادي المتعلق بالقوام المادي لدولة اإلسالم المنشودة، وذلك بعدما نفرغ من تأصيل 
مفهوم القومة وتميزه من منظور الفكر المنهاجي الذي أسس له األستاذ عبد السالم ياسين.

ثالثا: تميز القومة عن الثورة 

االصطالح  لمجرد  ليس  والثورة  القومة  مفهومي  بين  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يميز 
بل تعلقا بمنطلقات ومآالت كل منهما على حدة: »نفضل أن نتميز يف التعبير، ونعيد لكلمة 
»قومة« مدلولها اإلسالمي. ذلك أن »ثورة« تحتل اليوم على لسان كل متكلم، ويف خيال كل 
تواق لصرع الظالمين، مكانة محرتمة. وتحمل يف طيها معاين وأساليب وأهدافا ليست منا 
ولم تنبت يف أرضنا. فنريد أن نُعّبر بقومة ألهنا تعيد ألذهاننا تلك القداسة التي كان يتمتع هبا 

(1)   ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف معرفة الصحابة، ج 3/ 181.
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الرسول  ِسْبُط  إمامهم يف ذلك  الظلم واالستبداد،  الذين حاربوا  البيت،  آل  »القائمون« من 
الحسين عليه السالم.

ولسنا نتنقل بين الكلمات لمجرد التميز يف اللفظ. فللكلمة والتعبير وأسلوب التخاطب 
انعكاس مباشر على العمل. ولئن لم نستغن عن العبارات التي نشأت يف تاريخ غير تاريخنا، 
وأرض غير أرضنا، وصدرت عن ذهنية مخالفة لفكرنا، ووظفت يف وظائف ال عالقة لها 

بأهدافنا، نوشك أن يْجرفنا التعبير المنحرف عن قصدنا، إلى انحراف يف جهادنا«.(1)  

هذا التمييز نجده  حاضرا عند المسلمين يف العهد األول يف تفرقتهم بين »القائم«  الذي 
يقوم بالحق يف وجه حكام الجور و»الثائر« الذي يحمل السالح يف وجه السلطان ويخرج 
عليه، ورأوا أن األول يحركه غضب سامي النتهاك حرمات اهلل، بينما يحرك الثاين غضب 

على الحكام الظلمة ومن واالهم.

القومة والثورة إذن مفهومان مختلفان يف المحرك والباعث وكذا يف المآل، وهبذا »تكون 
الحركة ثورة طائشة هتدم ال قومة هلل تبني إن غلب الغضب على الحكام الظلمة وأعواهنم 
غير  من  الرفق،  يكون  بينما  الثورات  رديف  فالعنف  وهكذا  السامي«(2).  اآلخر  الغضب 
تبني  الثورات  الشأن: »إن  المميزة للقومة، يقول األستاذ ياسين يف هذا  السمة  ضعف، هو 
بالبديل  الوعود  وعلى  المكروهة  القائمة  األوضاع  على  الجماهيري  الغضب  على  قوهتا 
األفضل. ثم ال شيء بعد نجاح الثورة واستقرار االنقالب، إال العنف الثوريُّ وتصفية الناس. 
ابتعثنا؟  وبماذا  ابتعثنا؟  ومن  نحن؟  من  عبسة  بن  عمرو  أسئلة  نسأل  اإلسالمية  القومة  يف 
ونستحضر أجوبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي أعلن منذ البداية أن دينه ِصَلُة الرحم وحقن الدماء، لكنَّ 
دينه أيضا كسر األوثان وتقويض بناء الشرك وإقامة دولة التوحيد والعدل واإلحسان. ويف 
عمله الشريف ملسو هيلع هللا ىلص وسيرته العطرة أمثلة فائقة للتؤدة والرفق والعفو والصفح الجميل«(3). 
ويخلص األستاذ ياسين إلى أن »الثورة تغيير بالعنف للبيئة االجتماعية، والقومة تغيير دوافع 
التغيير  ويصاحب  يسبق  تغيير  وسلوكه،  وعقله  نفسه  تغيير  وأفكاره،  وشخصيته  اإلنسان 

السياسي االجتماعي«(4). 

(1)   ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، دار النشر الصفاء ، 2001، 8.
(2)   ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، 376.

(3)   ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج2، 315.
(4)   ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، 7.
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الفصل الثاني:  مقومات القومة اإلقتصادية

 أوال: مفهوم القومة االقتصادية

كما أصل األستاذ ياسين لمفهوم القومة، أصل كذلك لمفهوم االقتصاد ويف هذا الشأن 
الهدف  إلى  االتجاه  بمعنى  والسنة  الكتاب  يف  و»اقتصاد«   »قصد«   كلمة  »وردت  يقول: 
َمْشيَِك﴾  فِي  ﴿َواْقِصْد  وجل:  عز  اهلل  قول  مثل  يف  األمر،  يف  التوسط  وبمعنى  المقصود، 
ْقَتِصٌد﴾  مُّ ﴿َوِمنُْهم  وجل:   عز  قوله  مثل  ويف  ابنه،  يوصي  لقمان  عن  حكاية  )لقمان:19( 
بمعنى  واالقتصاد  القصد  لفظ  الشريف  الحديث  يف  وجاء  المتوسط.  وهو   )32 )فاطر: 

التوسط والمداومة والسير«(1).

وقد شدد األستاذ ياسين على أن االقتصاد هو قوام كل جهد يروم التغيير المنشود: »لن 
تكون للكلمات القرآنية، والمفاهيم اإلسالمية، والمدلوالت التي تشير إليها قيمة يف معايير 
السياسي  والوجود  البأس،  ذات  والصناعة  القوي،  االقتصاد  يكن  لم  إن  المادية  العصر 

الموحد لألمة، من وراء الكلمات والمفاهيم والمدلوالت«(2). 

معالم  توضح  إسالمية  اقتصادية  لنظرية  التأصيل  أولوية  على  ياسين  األستاذ  أكد  وقد 
التغيير وتأسس على أرض الواقع برامج ومشاريع تنموية قابلة للتطبيق كي ال تبقى القومة 
الدولة  »تحتاج  ياسين:  األستاذ  يقول  المؤمنين،  مشاعر  تدغدغ  حماسية  شعارات  مجرد 
االختيارات  يف  عليها  تستند  المعالم  واضحة  متكاملة  إسالمية  اقتصادية  لنظرية  اإلسالمية 
والقرارات. فإن السياسة هي اتخاذ القرار باختيار هذا الحل على ذلك نظرا لألهداف التي 
تفضلها على غيرها، ونظرا للوسائل التي معك، ونظرا لما تتوقعه من رضى الناس بقرارك 
لما يأتيهم به من خير. ولب االختيارات والقرارات التي تتخذها الدولة الحديثة لها مساس 
زمام  هو  االقتصاد  أن  القول  فيحق  كلها.  بل  اقتصادية،  جلها  بل  باالقتصاد،  وثيق  مباشر 

السياسة وجسمها، وحواسها«(3). 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 74.
(2)  نفسه، 15-14.

(3)   نفسه، 73.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 646

إال أن سلطان االقتصاد المحقق للعدل يستوجب لجمه بوازع اإلحسان الذي يراقب اهلل 
عز وجل يف السكنات والحركات، يقول األستاذ ياسين يف ذلك: »تخضع الشريعة سلوك 
األخالقية  الضوابط  لنفس  االقتصادي  والنشاط  المال  ميدان  يف  والدولة  والجماعة  الفرد 
التي تفرضها عليهم يف سائر أوجه الحياة. ومحور هذه الضوابط الشرعية العدل، وامتداده 

وهو اإلحسان«(1).

 ثانيا: مقومات القومة االقتصادية

من خالل مجهوده التنظيري للقومة اإلقتصادية يحاول األستاذ ياسين إيجاد أجوبة أصيلة 
ابتداءا: »على  فيتساءل  البديل،  االقتصادي  النموذج  يطرحها  التي  التحديات  عن مختلف 
أي مستوى يتدافع المؤمنون يف معمعة السياسة واالقتصاد مع قوى االستكبار واإلفساد يف 
األرض؟ ما هي رؤية اإلسالميين لحاضر متلبد الغيوم، ومستقبل يتوجس منه خيفة أعداء 
متكامل  مشروع  شكل  على  إجابته  لتأيت  اإليمان؟«  أهل  به  ويستبشر  وخصومه،  اإلسالم 
يبشر  الذي  االقتصادي  النموذج  يطرحها  التي  التحديات  البنيان يجيب على مختلف هذه 
به غد القومة الموعود من شكل الملكية وعالقات اإلنتاج، ونمط التوزيع إلى مالية الدولة 
اإلسالمية والنموذج التنموي الذي تقرتحه، ويف هذا الشأن يقول األستاذ ياسين: »يبقى أن 
يتشخص النموذج االقتصادي اإلسالمي يف واقع متحرك، يجمع تفاصيل األحكام الشرعية 
يف مذهبية، وتنظيم، وإدارة، وإنتاج، وتوزيع، منصبة على اإلنسان، على شكل زاد لسفره إلى 
اهلل، وعلى شكل جهاز مادي لضيافته يف الدنيا، وعلى شكل قوة لألمة، وبركة عليها وعلى 

المستضعفين، وهم أمة الدعوة«(2).  

1 - شكل امللكية ونطاق تدخل الدولة 

شقه  يف  اإلسالمي،  التغييري  المشروع  على  يطرح  إشكال  أول  هو  الملكية  شكل 
من  بموقفه  يتحدد  السياسي  االجتماعي  االقتصادي  المذهب  »إن  حيث  االقتصادي، 
التناقض بين المالك وغير المالك، بين األجير وصاحب الشغل«(3).  فبينما يرتكز المذهب 
الملكية  على  الشيوعي  االشرتاكي  المذهب  ويرتكز  التملك،  حرية  على  الرأسمالي 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 44.
(2)   نفسه، 77.
(3)   نفسه، 43.
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الجماعية، يقرتح المشروع التغييري الذي ترومه القومة االقتصادية »استقامة الملكية على 
شرط المستخلِف ، يف حدود أمره وهنيه، سبحانه ال إله إال هو. هذه الحدود اإللهية ال تضع 
يف  المال  تحبس  بل  الجماعية.  الملكية  عن  الفردية  الملكية  يميز  المال  جبهة  على  وسما 
نطاق االنتفاع الذي تحصله األمة منه. فهو مال اهلل أساسا، ومال األمة استخالفا، ومال زيد 

أو عمرو انتفاعا مؤقتا مشروطا بأال يضر امتالك الفرد بمنافع األمة«(1). 

المنفعتان  تعارضت  وإن  ولألمة  للفرد  المنفعة  تحقيق  بشرط  التملك  حرية  إذن  هناك 
»فتحصيل  التحقق.  هذا  لشروط  المراقب  و  المخطط  هي  والدولة  األمة،  منفعة  أوثرت 
والسعي  الفردي.  المالك  على  مشروط  شرط  االجتماعية،  الوظيفة  هذه  وأداء  المنفعة، 
ومراقبة  الجماعة.  على  مشروط  شرط  الوظيفة  تلك  أداء  على  والتعاون  المنفعة  لتعميم 
العملية االقتصادية للتعريف بما هو نافع، وتخطيط كيفية االنتفاع، والسهر على أن تؤدى 

وظيفة المال االجتماعية، شرط مشروط على الدولة«(2). 

وقد يتعدى تدخل الدولة هذا الدور الرقابي إذا احتاج المسلمون، عندها تتدخل الدولة 
وتشجع على بذل الفضول أو تجرب على ذلك إجبارا. و»ال يعد نزع الملكية يف إطار بذل 
الفضول تعديا على الملكية الفردية، وإنما هو إرجاعها إلى شرط االستخالف، وإلى كون 
األموال لنا معشر األمة قبل أن تكون لفالن وفالن. فمن راعى شرط االستخالف وكانت 
أمواله قياما لألمة ال سندا لطغيانه، بأن ساهم يف رعاية ثروة األمة وحسن قسمتها حتى ال 
يكون محتاج ذو خصاصة يصرف بصره يمينا وشماال يف أصحاب الفضول والتخمة حوله، 
فال سبيل عليه. بل تكرم دولة القرآن كل متمول مستثمر لماله وجهده وذكائه وحيلته وحوله 

إلنماء ثروة البالد وتصنيعها وإغنائها«(3). 

2 - اإلنتاج وقيمة العمل

مجتمع  يف  اإلنتاج  آلية  عن  التعبير  يف  البناء«  »جهاد  مصطلح  ياسين  األستاذ  استعمل 
والجوع،  التبعية،  شياطين  »إن  الخصوص:  هبذا  ياسين  األستاذ  يقول  االقتصادية،  القومة 
والهزيمة التاريخية، ال يفيد يف طردها االستعاذة. تنهى الصالة عن الفحشاء والمنكر، لكن 

(1)   ياسين عبد السالم يف االقتصاد، 44-43.
(2)   نفسه، 44.
(3)   نفسه، 48.
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المصلي يبقى عالة على غيره إن لم يشمر عن ساعد الجد ليكسب قوته، ولم يتحفز للنشاط 
ترد  االستعاذة كما  تردها  التي ال  اإلنسية  الشياطين  نفسه  ليدافع عن  القوة  الدائب وإعداد 
شياطين الجن. إن الذي يفك رقابنا عمل منبعث من أعماق ديننا الحنيف الذي يأمر بالسعي 
يف األرض، والمشي يف مناكبها، وعمارهتا، والخالفة فيها... ال تحسب أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابه الميامين كانوا رجال غدوة إلى المسجد وأخرى لساحة القتال، واأليام بين ذلك 

فارغة، بل كان العمل الدائب، والسعي الكاسب نشاطهم العادي اليومي...«(1). 

العمل  العمل، حث األستاذ ياسين على ضرورة سن قوانين تحمي  تنظيم عالقة  وعن 
من عسف المشغل وتضمن حقوقه كما حث على دور النقابات يف تأطير العمل، ويف هذا 
يقول: »يف معرض حديثنا عن جهاد البناء يجب أن ال نتصور هذا الجهاد على شكل تطوع 
شامل هتب األمة بكاملها بمقتضاه لتنجز األعمال الشاقة يف جو المرح والنشاط والحماس. 
يلزم كثير من التطوع وكثير من االنبعاث الجماعي ويلزم أن تسود روح النشاط عبادة البناء 
بنية التقرب إلى اهلل عز وجل. لكن هذا الجو اإليماين ما هو إال إطار نفسي حركي، وجسم 
العمل وماهيته بذل العامل جهده اليومي يف حدود واجب هو مسؤول عنه، وحق هو مطالب 
القوي.  إال  الحق  استخالص  على  يقدر  ال   « ويضيف:  الشرعي«  القانون  يحميه  حق  به، 
كان  أو  كان صاحبه صامتا خائفا،  إن  الحق، السيما  يعطي  أن  القانون وحده  يستطيع  وال 
فيحتال  الغريم،  يتقنها  التي  التعامل،  وأصول  النصوص،  بدقائق  بصير  غير  الحق  طالب 
على القانون، أو يراوغه. لذلك البد من دعم النقابة ومساندهتا لتدافع عن الحقوق الفردية 
صاحب  هو  أو  الدولة  هو  المشغل  يكون  أن  بين  ذلك  يف  فرق  ال  وتنتزعها.  والجماعية 
االستثمار. يجب أن تقوم النقابة تحت ظل دولة القرآن بغير المهام التي تقوم هبا  نقابات 
الشيوعيين من كوهنا أداة من أدوات الدولة. ويجب أن تسلك أسلوبا غير أسلوب اإلضراب 
بين  ثالثي  تنسيق  باإلضراب  يستبدل  أن  يجب  الرأسمالية.  نقابات  تسلكه  الذي  والعنف 

ممثلي النقابة والدولة وأصحاب الشغل«(2). 

3 - الحرية االقتصادية ونطاق تدخل الدولة

الدولة  على  يطرح  النبوة،  منهاج  على  الخالفة  بعودة  اإللهي  الموعود  تحقق  أفق  يف 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 177 - 178.
(2)  نفسه، 178، 185.
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اإلسالمية أكثر من تحدي، ذلك أن دورها يجب أن يكون فعاال يف توجيه دفة االقتصاد نحو 
الفعالية والجدوى كما يتحتم عليها أن تتدخل لتصحيح الفوارق االجتماعية عن طريق إعادة 
التوزيع بالزكاة . إن هذا التحدي يعني تدخال سليما يف االقتصاد وتوجيهه بحكمة، غيرأن 
هذا التوجيه ال يعني بحال خنقا للمبادرة الحرة، هو يعني فقط ضبطا آلليات االقتصاد حتى 
ال يقع التسيب والفوضى االقتصادية ويتحقق السلم االجتماعي ومجتمع العدل والمساواة.

ولتمييز مفهوم الحرية االقتصادية يف إطار القومة اإلقتصادية اإلسالمية عن المفهومين 
الرأسمالي واالشرتاكي ينبه األستاذ ياسين: »ليكن هذا واضحا يف أذهاننا التي ألفت أن ترى 
يف الرأسمالية نموذج النظام الحر، ويف االشرتاكية نقيضا له .االقتصاد اإلسالمي حر بمعاين 
السياسي  اإلسالمي  النظام  يكون  وهبذا  الشرع.  بقيود  الدنيا  يف  هنا  المقيدة  الغائية  الحرية 
واالقتصادي واالجتماعي والحضاري نقيضا للنظامين الجاهليين، ال من حيث التطبيقات 
الجاهلية ترى اإلنسان دابة ال معنى لها،  الجزئية فقط، بل من أساسه ومن غايته.  العملية 
واإلسالم يراه آدميا مكرما بآدميته، محشورا إلى ربه بعد الموت، سعيدا عنده، أو شقيا يف 

دار الخلود«(1). 

التخطيط  الدولة عن طريق  الحرة ودواعي تدخل  للمبادرة  المتاح  الهامش  ولتوضيح  
المبادرة يقول األستاذ ياسين: »يدخل المسلم إلى السوق وعليه  المرن الذي اليشل هذه 
األمر  وحسبة  والعطاء،  األخذ  يف  اهلل  معصية  من  تمنعه  وجل  عز  اهلل  ذكر  رقابة  رقابتان: 
بالمعروف والنهي عن المنكر من خارج. لكن هاتين الرقابتين ال تتدخالن يف اختيار الناس 
ما يجب إنتاجه، وماله األسبقية على غيره. فمجال الحالل واسع، الضروري منه والحاجي 
والتحسيني. بل حتى الكمالي منه يعتربه الواحد من المسلمين رزقا طيبا، وال سبيل للرقابة 
العامة عليه مادام يف حدود الحلية ال يتعداها. بعبارة أخرى يختار المسلم الفرد ما ينتج وما 
يستهلك غير واع بما ينبني على اختياره من انعكاسات على الحياة االقتصادية لألمة«. فمتى 
انعكست هذه االختيارات سلبا على الحياة االقتصادية لألمة كأن يتمتع بالكماليات المتمول 
القاطن بين الفقراء، بينما الجار الجنب المسكين، ال يحصل على ما يسد الرمق استوجب 
هذا تدخل الدولة لتقويم هذا االعوجاج بالتخطيط: »وهو سياسة شرعية ال تصطدم بمقاصد 
الشريعة، بل تساعد على تحقيقها. يلزم تخطيط ما ينبغي أن يعرض يف السوق عرضا سخيا 
األشياء  من  الضرائب  عليه  تضرب  أن  ينبغي  وما  الفقير،  متناول  يف  ويكون  ثمنه  ليرخص 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ، 76.
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المتاخمة للرتف، وما ينبغي أن يقل عرضه، فيرتفع ثمنه، فينصرف المنتجون والمستهلكون 
عنه إلى الضروري«(1). 

4 - موارد الدولة اإلسالمية ومصارفها

َحقٌّ  َأْمَوالِِهْم  فِي  ﴿َوالَِّذيَن  تعالى:   اهلل  قال  المالية،  الدولة  موارد  أهم  أحد  الزكاة  تعد 
اإلسالمي  الطموح  أهداف  »من  لكن   )25-24 )المعارج:  َواْلَمْحُروم﴾  ائِِل  للسَّ ْعُلوٌم  مَّ
التحرر من التبعية االقتصادية لألجانب، واالستقالل المالي، والتقني، والعلمي، وبسط يد 
المسلمين يف  والتوسعة على  والقوة،  الكفاية  اقتصاد  وبناء  لمستضعفي األرض،  المعاونة 
معاشهم وصحتهم وسكنهم. وكل ذلك يطلب أمواال قد ال تكفي فيها الزكاة، وقد تكون 
الدولة اإلسالمية القطرية السابقة للتحرر ال تتوفر على موارد منجمية كالنفط أو زراعية، وال 
مدخر لديها وال رصيد. فلمواجهة الضرورات واقتناء وسائل الطموح المالية يضاف إلى 
الحق المعلوم وهو الزكاة، الحقوق األخرى يف المال، المتفرعة عن قاعدة بذل الفضول. 
وهي قاعدة صاغها فقهاؤنا يف قولهم: إذا احتاج المسلمون فال مال ألحد.  وهذه المصادر 
التمويلية األخرى هي العشور، أي الجمارك، والمصادرات المشروعة مثل تضعيف مقدار 
والتعزيرات  الدولة،  لمال  وضمها  الخاصة  األرض  وحمى  له،  تعزيرا  مانعها  على  الزكاة 
المالية التي تبلغ أقصاها يف حالة حجر السفيه بالمعنى الموسع لهذا الحجر، والركاز وهو 
خمس المعادن، وريع المؤسسات الحكومية من معامل ومصالح عامة كالماء والكهرباء. 
فإذا احتاج المسلمون بعد الزكاة وبعد هذه الموارد، فلإلمام أن يفرض ضرائب على قدر 

الحاجة، ولو استغرق ذلك كل الفضول الخاصة«(2).

بالضرائب  الضعفاء  إلرهاق   )...( مجال  »ال  إذ  الدولة  تسلط  يعني  ال  ذلك  أن  غير 
تفقير  وال  اإلسالمية،  الدولة  موارد  من  المنهوب  والمال  المكس  وليس  والجبايات. 
الناس هدفا لها. وقصة عمر بن الخطاب مع اليهودي الذي افتقر بعد غنى دليل على رفق 

اإلسالم  بالرعية«(3). 

5 - مصارف  املال

(1)   (1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 124-123.
(2)   نفسه، 49-48.

(3)   نفسه، 56.
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تنقسم مصارف بيت المال بين مصارف تخضع لحاجة الدولة وأخرى محددة وهي التي 
َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْلَمَساكِيِن  َما الصَّ عينها اهلل عز وجل يف مصارف الزكاة يف قوله الكريم: ﴿إِنَّ
بِيِل َفرِيَضًة  َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل الّلِه َواْبِن السَّ َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلوبُهْم َوفِي الرِّ

َن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحكِيٌم ﴾ )التوبة:60). مِّ

 هكذا تصبح الزكاة »ضريبة اجتماعية لها أهداف محددة. وكلها أهداف تحقق حماية 
المجتمع، والدفاع عن الدولة، والتكافل بين المسلمين، وضمان حقوق الضعفاء يف الرخاء 
واألمن االجتماعيين. إهنا نظام كامل للضمان االجتماعي«(1). كما أن لمصارف بيت المال 
أولويات  يحددها األستاذ ياسين كما يلي: »هناك أولويات تعترب يف وضع الميزانية السنوية 
وتثبيت  وللتجهيز  الكمالية،  على  الضرورية  للنفقات  األسبقية  بمقتضاها  تعطى  للدولة، 
األهم  دائرة  من  ويخرج  الضرورة.  حد  على  الزائدة  التسيير  نفقات  على  االقتصاد  قواعد 
والمهم نفقات الفخفخة والسمعة، إال ما البد منه من رعاية كرامة الدولة يف عالم تسوده 

المظاهر والدبلوماسية والصورة اإليجابية والسمعة«.(2)

6 - مراقبة مالية الدولة

من  ينال  لكيال  اإلنفاق  مستويات  كل  على  دقيقة  ومحاسبة  صارمة،  مراقبة  من  »البد 
تناسب  ال  وجوه  يف  المسلمين  أموال  تصرف  ولكيال  المستحقون،  إال  المسلمين  أموال 
األهداف اإلسالمية وال تخدمها. يتولى المراقبة والمحاسبة أجهزة الدولة المختصة واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر الشعبيان المنظمان على يد جماعة المسلمين«(3). 

7 - التنمية وإشكالية تمويلها

»العمران«  بالمصطلح اإلسالمي  الغربي  التنمية  ياسين عن مصطلح  يستعيض األستاذ 
أو  اإلسالمية  االشرتاكية  قبيل  من  هجين  تنموي  نموذج  اعتماد  من  الحذر  أشد  ويحذر 
الجاهلي  الغرب  يزعم  عندما   « ياسين:  األستاذ  يقول  الشأن  هذا  ويف  اإلسالمية  الليربالية 
والشرق الجاهلي أن أسولبهما يف التنمية هو األسلوب الوحيد الممكن، أو هما األسلوبان 
استعماره  ويديم  به  ليوطد  الفكري  الغزو  سالح  يستعمل  فإنما  لهما،  ثالث  ال  اللذان 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ، 56.
(2)   نفسه، 56.
(3)   نفسه، 57.
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»الطريق  باسم  أو  القومية«،  »االشرتاكية  باسم  الناطقين  وإن  والحضاري.  االقتصادي 
من  هذا  إلى  وما  االشرتاكي،  واإلسالم  اإلسالمية«  »االشرتاكية  باسم  أو  للتنمية،  الثالثة« 
الخزعبالت، ما يكثرون االحتجاج والصياح بتلك الشعارات إال تغطية لفقدهم أصال منه 
يستمدون. فهم إلى أساليب الغرب يعودون، أو إلى أساليب الشرق الجاهليين. وكل نظام 
الهجناء من جانب اإلسالم  ما هو إال هجين وابن غير شرعي مرفوض هنا وهناك.  ملفق 
 « ياسين:  يقول األستاذ  للتنمية  البديل  القرآين  المصطلح  بتاتا«(1). وبخصوص  مرفوضون 
إن أصلنا كتاب اهلل، وإن عمارة األرض واجب فرضه اهلل على األمة المستخلفة يف األرض. 
فالباعث اإلسالمي على النشاط االقتصادي باعث ديني، من صميم الدين. والقوانين التي 
توجه هذا النشاط شرع منزل. قال اهلل تعالى يحكي رسالة عبده ورسوله صالح عليه السالم 
َن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا إَِلْيِه إِنَّ َربِّي  إلى المسلمين: ﴿ُهَو َأنَشَأُكم مِّ
فإن  بعمراهنا،  تقوموا  أن  إليكم  استعمركم يف األرض: طلب  )هود:61(.  ِجيٌب﴾  مُّ َقرِيٌب 
الشكل  يف  مختلفة  كانت  وإن  والمعنى  اللفظ  يف  متفقة  اقتصادية  عبادة  عبادة.  فهي  أطعتم 
َما َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه  والوسائل مع عمران آخر، هو عمارة المسجد. قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ
َأن  ُأْوَلئَِك  َفَعَسى  الّلَه  إاِلَّ  َيْخَش  َوَلْم  َكاَة  الزَّ َوآَتى  الََة  الصَّ َوَأَقاَم  اآلِخرِ  َواْلَيْوِم  بِالّلِه  آَمَن  َمْن 
الجن واإلنس  ليرزق  )التوبة:18( عمارتان أختان، كالهما عبادة،  اْلُمْهَتِديَن﴾  ِمَن  َيُكوُنوْا 

والبهيمة، والوحش، والطير، وكل الخلق«(2). 

وعند تفكيكه آللية التخلف الكامنة يف بلداننا اإلسالمية يخلص األستاذ ياسين إلى أن 
أسباب هذا التخلف ترجع لسببين أحدهما داخلي واآلخر خارجي داعيا إلى تحصين الجبهة 
الداخلية يف وجه الهيمنة الخارجية واستلهام نموذج تنموي يعتمد على الذات: »ينبغي أن 
التخلف والنمو وأسباهبما نظرة متكاملة، فال تشغلنا مراقبة  تكون نظرة دولة اإلسالم إلى 
الهيمنة االستكبارية الخارجية، وعدم تكافئنا معهم يف ميادين المساومة، عن مراقبة آليات 

التخلف الداخلية يف مجتمعنا، الكامنة يف نفوسنا وعقولنا، الظاهرة يف مواقفنا واختياراتنا.

وإخسار  الجنسية،  المتعددة  الشركات  وعدوان  العالمي،  المال  رأس  عتو  يشغلنا  ال 
والشراء،  البيع  عند  لميزاننا  االشرتاكية   »الصديقة«  الدول  ومفاوضو  الرأسمالية  سماسرة 
الباطني  الداء  استفحال  التقني والعسكري، عن  التعاون  و  السياسي واالقتصادي،  والعقد 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ، 83.
(2)   نفسه، 83.
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تنتهي إن حصنا  إنما  تنتهي آالمنا.  اللص والشكوى منه لن  بالصراخ على   إن نشتغل  فإنا 
المكان وقمنا عليه حراسا أشداء«(1). وبما أن تمويل التنمية هي إحدى أهم آليات الهيمنة 
الخارجية فقد حذر األستاذ ياسين من مغبة االنصياع وراء أوهام المشاريع الممولة بالديون 
الخارجية المشروطة، ودعا مقابل ذلك إلى ضرورة االعتماد على التمويل الداخلي وذلك 
يف  التنموي  الربنامج  »مشكلة  ياسين:  األستاذ  يقول  ذلك  ويف  إسالمية.  مصارف  بإنشاء 
حتى  تربز  التنموية  المخططات  الغنية  الدول  فترتك  التمويل،  مشكلة  هي  المتخلفة  البالد 
يظن أهلها أهنم قادرون عليها، ثم تنعطف عليهم بالقروض المشروطة، وترفض كل طلب، 
وكل مشروع، ال يتفق مع مصالحها. فتمول مثال النشاط التجاري أكثر مما تمول المشاريع 
الصناعية التي قد تزاحمها يف السوق. وتوضع يف رقبة الدول الفقيرة ربقة »التقويم الهيكلي« 
كما توضع السلسلة يف عنق السجين يف بالد الظلم وعصور الظالم. لهذا وجب على دولة 
اإلسالم أن تعتمد على التمويل الداخلي، وأن تعمل على التحرر من التبعية المالية، بتأسيس 
نظام مصريف إسالمي يكون مفتاح التنمية، وتساير أهدافه أهداف الدولة اإلسالمية، وتربط 

النزاهة واألخالقية فيه بمبدإ اإلنتاجية والجدوى«(2).

كما حث األستاذ ياسين على ضرورة إنشاء نظام نقدي إسالمي قوي: »ينبغي أن تكون 
إرادة الدولة اإلسالمية هي التي تملي على النقد وظيفته ال مصالح االستعمار التي جعلت 
تتحرر  عندما  والشعوب.  الدول  مصائر  يف  يتحكم  احتكاريا  سالحا  زماننا  يف  الدوالر  من 
إصدار  بينها  والتوحيد  التعاون  ووسائل  مظاهر  أهم  من  يكون  قطريتان  إسالميتان  دولتان 

عملة إسالمية«(3). 

8 -دعم الصناعة الصغيرة واملتوسطة والتقليدية واملشروعات الفالحية املحلية املسؤولة:

حث  الناشئة  اإلسالمية  الدولة  يف  به  األخذ  الواجب  التنموية  المشاريع  وبخصوص 
األستاذ ياسين على  تجنب نموذج االستيراد غير المسؤول الذي يكرس التبعية االقتصادية 
مما  أعلى  بكلفة  مصنعة  استيرادها  يعاد  التي  األولية  المواد  تصدير  نموذج  وكذا  للخارج 
يثقل الميزان التجاري ويفاقم عجزه البنيوي، وحث يف المقابل على ضرورة دعم الصناعة 
توطين  وكذا  المسؤولة  المحلية  الفالحية  والمشروعات  والتقليدية  والمتوسطة  الصغيرة 

(1)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ، 17.
(2)  نفسه، 68.
(3)  نفسه، 69.
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التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.

يقول األستاذ ياسين: »إن اهتمام الدولة اإلسالمية يجب أن ينصرف عن أسلوب استخراج 
المعادن لتصديرها، وعن أسلوب المصانع المستوردة، لينصب على دعم الصناعة الصغيرة 
االستعانة  من  توطينها  قبل  والبد  أيضا.  ثقيلة  صناعة  من  لنا  البد  والتقليدية.  والمتوسطة 
بما تتيحه السوق العالمية. لكن االكتفاء الذايت، وهو هدف تحرري له األسبقية، ال يسمح 
بحال أن يكون كل اقتصادنا تابعا تحكمه إرادة غيرنا. ونرجع بعد حين إن شاء اهلل للصناعة 
والتصنيع. إن اهتمام الدولة اإلسالمية يجب أن ينصرف عن المشروعات الزراعية الواسعة، 
المسؤولة،  المحلية  الفالحية  المشروعات  إلى  للتصدير،  الموجهة  المؤممة،  المخططة 

الموجهة إلى اإلنتاج الغذائي«(1). 

من  ياسين  األستاذ  حذر  والمهارات  الكوادر  وإعداد  التكنولوجيا  توطين  وبخصوص 
مصيدة استيراد التكنولوجيا وحث يف المقابل على ضرورة توطينها وذلك بتشجيع البحث 
العلمي التطبيقي، يقول األستاذ ياسين يف هذا الشأن: »هناك فخ منصوب الصطياد أموالنا 
ومصادرة مستقلبنا يسمى »استيراد التكنولوجيا«. صفقات تدفع فيها الدول المتخلفة عصارة 
جهدها وثروة أرضها ليحصل لها شرف استقبال الخرباء األجانب ببالغ الحفاوة، والتفرج 
عليهم وهم يبنون يف عقر ديارنا معاقل ترسخ أقدام صناعتهم وشركاهتم بين ظهرانينا. ثم 
ال تخدم تلك »التكنولوجيا« إال أهدافهم، وال تنطق إال بلغتهم، وال تأنس وتطرب إال بذكر 
الجاهلية.  طريف  لكاِل  الحربي  الصناعي  المركب  ألهداف  مخالفة  أهدافنا  إن  حضارهتم. 
وكما يجب أن نحارب تلك األهداف االستكبارية يجب أن نمتحن »التكنولوجيا« ونطوعها 
ألهدافنا حتى تستحق منا الثقة. وال يكون ذلك إال بتقديم رجالنا الفضالء المهرة يف البحث 
العلمي واالبتكار يف العناية واالعتبار، وتشجيع البحث العلمي المخرتع الصانع ال البحث 
العلمي األكاديمي الذي نجاري به فلسفتهم وخرافاهتم، ونصرف عليه أموالنا على شكل 
ترجمات أدبية  إلفرازاهتم، وعلى شكل قراءات ال تنتهي للرتاث القديم، غثه قبل سمينه«.(2) 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 80.
(2)   نفسه، 173.
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الفصل الثالث:
العقبات املنتصبة إزاء القومة االقتصادية وشروط اقتحامها 

أوال: العقبات املنتصبة إزاء القومة االقتصادية

تقف إزاء القومة عقبات كؤود دوهنا خرط القتاد حتى وإن خلصت النيات، فالنية الحسنة 
لوحدها ال تكفي يف بحر مائج بالتحديات، من هذه العقبات ما يعوق تحقق القومة حتى قبل 
يقول األستاذ   . ما قد يحول مسارها  منها  بل  اشتداد عودها  ما يحول دون  حدوثها ومنها 
ياسين: »ال نتصور الدولة اإلسالمية إال ومقود سفينتها يف األيدي المتوضئة. لكن البحارة 
المتحركين على ظهرها، والمشتغلين باآلالت المحركة يف بطنها، لكن األمواج  من عامة 
من حواليها، والعواصف يف أجوائها، قد تؤثر األثر السلبي على عملية اإلقالع والمالحة يف 

المياه العميقة، وقد تحرف االتجاه ال قدر اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل«(1).

1 - تحديات ما قبل القومة

وهما  االقتصادية  القومة  وجه  يف  يقفان  تحديان  المتهورة  والعجلة  العاجزة  االنتظارية 
القومة  أرسل  الذي  ذلك  يكاد  أو  »اسرتخى  ياسين:  األستاذ  يقول  أكيد،  لفشل  عنوان 
اإلسالمية إلى أجل غير مسّمًى ريثما ترتبى أجيال على اإليمان وتتألف القاعدة الواسعة. 
وعرض نفسه للخيبة العاجلة من تعجل فحِسب أنه بديل للُعقاب آكِل الِجَيف بينما هو ال 

يزال فرخًا لم ُيْزِغْب. ربما يكون فرخ نسر قناص غالب، لكنه فرخ يف العش ال يزال«(2).

2 - تحديات ما بعد القومة

1-2  تغيير جذري أم إصالح ترقيعي؟  

ينبه اإلمام المجدد إلى أن مطلب التغيير اإلقتصادي لما بعد القومة تحول دون تحقيقه 
عقبة كؤود وجب التنبه لها واقتحامها بعزم وجلد عنواهنا البارز حجم التغيير ومداه، ويف هذا 
الشأن يتساءل رحمه اهلل: »هل يمكن التحول من الظلم ومخازيه إلى العدل ورخائه بدون 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 28.
(2)   نفسه، 19.
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حرب طبقية، وبدون كسر آلة االقتصاد الموروثة، وبدون قطع األعضاء المريضة من األمة، 
التغيير الجذري اكتفاء بالطالء اإلصالحي؟« ليجيب بعد ذلك  وبدون الرتاجع عن هدف 
بأنه: »ال مندوحة عن اتخاذ اإلجراءات لتحويل مجرى األحداث من أول يوم. لكن بين هذا 
وبين كسر اآللة االقتصادية فرق. البد من البداية يف إنصاف المحرومين من أول يوم، لكن 
لن  نفسها  القومة  أن  بدون ثمن، كما  الرخاء  يأيت  تغرير. ولن  العاجل  بالرخاء  الناس  وعد 
تربز من عالم اآلمال لعالم األحداث بدون ثمن. يف ركب واحد، يف موكب الفضل، يتحلى 
لمعركة  وإهنا  بصدقهم.  البأس  وحين  والضراء  البأساء  يف  والصابرون  بدمائهم  الشهداء 

شديدة نحو الرخاء البد لألمة جميعا من خوضها«(1).

2-2  المنزلق الثوري الحماسي  أو تمرد الدولة على الدعوة 

قد تحيد القومة عن هدفها العدلي اإلحساين فتستحيل ثورة محركها األساس الغضب 
ياسين:  يقول األستاذ  المتوثبة، ويف هذا  الدولة  الدعوة جماح  تلجم  لم  إن  التسلط  وحب 
»الحكم اإلسالمي، وهو حقيقة الغد يف حساب السياسة، ووعد الوحي، ومطمح األمة، البد 
أن يسهم المؤمنون يف إنارة طريقه كيال يحيد اقتصاد الدولة اإلسالمية عن سكة الشريعة، أو 

تتبطنه الروح الخبيثة روح االستكبار واإلفساد يف األرض«(2).  

ثانيا: شروط اقتحام العقبات املنتصبة إزاء القومة اإلقتصادية

1 - التربية ثم التربية

 من آكد شروط اقتحام العقبات المنتصبة إزاء القومة االقتصادية جعل الدعوة مهيمنة 
على الدولة وقائدة لها وهذا ال يتأتى إال بالحرص على جعل تزكية النفوس مبتدأ ومنتهى 
كل جهد تغييري يروم التمكين االقتصادي لألمة يقول اإلمام المجدد يف شأن ذلك: »تبدأ 
العقالنية  بالنفوس. وكل مكتسبات  ما  تغيير  التغييري من  االقتصاد اإلسالمي  اسرتاتيجية 
التنظيمية اإلدارية التكنولوجية التي طورهتا اإلنسانية ُيذكر عليها اسم اهلل وُتستصلح بدون 

تردد وال تعقد وال تخوف من التعلم يف مدرسة الحكمة البشرية.

تبدأ اسرتاتيجية االقتصاد اإلسالمي من تربية البواعث اإليمانية وهي قضية أجيال. إن 

(1)   ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، 206-205.
(2)   نفسه، 4.
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التعليم حسابا  البشرية«  وتستثمر يف  البالغة »بالموارد  العناية  المادية تقتضي  التنمية  كانت 
لمردودية اقتصادية وتسوية اجتماعية فإن عنايتنا هبذا الجانب، وينبغي أن تكون من أسبقياتنا، 
ال تحجب عنا الهدف االسرتاتيجي الجهادي، أال وهو تربية أجيال مؤمنة باهلل وباليوم اآلخر 
المستضعفين  تخدم  مخربا،  طاغوتا  ال  للخلق  رحمة  تكون  تفسد،  وال  األرض  يف  ُتصلح 

وتطعم الجائعين وَتَبرُّ بالخالئق أجمعين«(1). 

2 -الرفق والتدرج

ذلك  ويف  المباركة  القومة  عقبات  اقتحام  شروط  من  أساسيان  شرطان  والتدرج  الرفق 
يقول األستاذ ياسين: »إن الرفق أصل عظيم من أصول العمل اإلسالمي. وأعطيت للدعاة 
حرية اختيار أسلوب القومة يف حدود مرسومة، حد مبدئي هو وجوب عصيان من ال يطيع 
الحد  تتصرف. ويحدد  أن  يمكن  هنا  إلى  يقول لك:  تطبيقي  الحكام، وحد عملي  اهلل من 
العملي يف قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. 
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج 
مني  فليس  عهدها  لذي  يفي  وال  لمؤمنها  يتحاشى  وال  وفاجرها  برها  يضرب  أمتي  على 

ولست منه«.(2) )رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة(. 

األستاذ  فيعتربها  العاجزة،  االنتظارية  وال  التواكل  بحال  التعني  التي  التدرج،  سنة  أما 
ياسين أمرا ملحا يف درب القومة المباركة ريثما يشتد عودها، ويف ذلك يقول األستاذ ياسين: 
»التدرج يف مراحل القومة »ألمر جامع« يجمع جهود حزب اهلل المتعدد يف واجهة الدولة، 
الواجهة اآلفاقية، ريثما تتقارب األنفس وتتبنى منهاجا واحدا للدعوة، ونظاما واحدا، وقيادة 

موحدة أمر ضروري. وال عجلة فالتدرج صرب ومصابرة. أتى أمراهلل فال تستعجلوه«(3).

3 - الواقعية واألخذ باألسباب املادية

نظرا لتالزم االقتصاد مع حتمية األخذ باألسباب المادية فإن النظرية  المنهاجية  جعلت 
دولُة  تتنكب  المجدد: »ال  اإلمام  يقول  ملحة،  االقتصادي ضرورة  التغيير  الواقعية يف  من  
اآلخرين،  بضائع  ومنافسة  االقتصادية،  والتنمية  والتصنيع،  االبتكار،  ضرورات  القرآن 

(1)   ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، 487.
(2)   نفسه، 296.

(3)  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2005، 300.
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الُبنى  تغيير  مهمات  تتنكب  وال  والعسكرية.  واإلدارية،  المالية،  وتنظيماهتم  وأسلحتهم، 
الفاسدة، وتركيب جهاز الدولة تركيبا يساعد على الفعالية والجدوى، ويساعد عل توحيد 
ذلك  كل  إلى  القرآن  دولة  هتدف  بل  واالضطراب.  القلق  من  وتحصينها  وجمِعها،  األمة، 
التغيير، وتعتربه واجبا من آكد واجباهتا«(1). ويضيف األستاذ ياسين موضحا: »إنما يسمع 
الناس كلمة المنتج الصانع العالم الغني القوي، وألم غيره الهبل! بعبارة أوضح:  لن تكون 
للكلمات القرآنية، والمفاهيم اإلسالمية، والمدلوالت التي تشير إليها قيمة يف معايير العصر 
الموحد  السياسي  والوجود  البأس،  ذات  والصناعة  القوي،  االقتصاد  يكن  لم  إن  المادية 
الصديق رضي  يقول  وبعبارة أوضح،  والمدلوالت.  والمفاهيم  الكلمات  لألمة، من وراء 
اهلل عنه: »ما ترك قوم الجهاد إال ضرهبم اهلل بالذل«. وإن مقومات الجهاد المادية، التي تدل 
كلمة »تخلف« عن غياهبا، مطالب ملحة ضرورية واجبة وجوب الجهاد نفسه، فما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب«(2).

4 - عضل القومة بالسند الشعبي والجرعات اإليمانية

مهما بلغت جاهزية جند اهلل فهم بحاجة، بعد استمطار عون اهلل سبحانه، لسواعد وعقول 
األمة الخاملة لكن يتوجب مع ذلك وخالل ذلك التحرز من االنسياق وراء الحوافز الدنيا، 
سالح جند اهلل يف ذلك جرعات إيمانية تحقن يف شرايين األمة لتقيها أمراض الغثائية، يقول 
السامي  للحافز  ننتظر قومة مجردة  البالدة بحيث  »ينبغي أن ال نكون من  ياسين:   األستاذ 
المحسنون  المعركة.  تقود  الدنيا  الحوافز  نرتك  بحيث  السطحية  من  نكون  أن  وال  وحده، 
جهاد  فليكن  الطبعي.  الغضب  غذاؤه  للقومة  الالزم  والعضل  عددا،  قلة  هلل  المتجردون 
المحسنين، وطليعة المؤمنين، أن يحقنوا العضل الشعبي بجرعات إيمانية. وبلقاء الحافزين، 
وبقيادة االعتبار اإلحساين، وهيمنته، وجدارته وقدرته على ضرب المثال، نرتقي بالحركة 

عن مستوى الغضب الجماهيري إلى مستوى القومة هلل«(3).

(1)    ياسين عبد السالم، سنة اهلل، النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 89.
(2)   ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، 14.

(3)  نفسه، 263.
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خاتمة

تشكل القومة االقتصادية حجر الزاوية يف مشروع التغيير اإلسالمي، إال أن نجاحها رهن 
باقتحامها للتحديات التي تقف إزائها إذ إن الناس، بفطرهتم، ينحازون للدين ودعاته، لكنهم 
يحتاجون الخبز والماء أيضا وهم سيحاسبون، بكل تأكيد، حملة مشروع القومة على نجاعة 
برامجهم االقتصادية وهذا بالضبط ما حدث لحملة المشروع اإلسالمي بمصر، رغم صدق 
النيات وصفائها، وعلى النقيض من ذلك، ويف محيط أشد علمانية، فقد نجح شباب الحركة 
اإلسالمية يف تركيا، بقيادة أردوكان، يف إقناع الشارع الرتكي بنجاعة مشاريعهم االقتصادية 
التي جعلت من تركيا سادس قوة اقتصادية يف أوربا. يقول األستاذ راشد الغنوشي عن ذلك: 
» إن أداء اإلسالميين يف الحكم لم يكن سلبيًا، كما وأّن إدارهتم للمدن الرتكية الكربى مثل 
إسطنبول وأنقرة وأرض روم كانت ممتازة، وهو األداء الذي جعل من أردوغان نجمًا ساطعًا 
الحكم،  يف  اإلسالميين  رصيد  أن  أخرى  بحقيقة  التسليم  فرض  إسطنبول...كما  سماء  يف 
وتخّوفهم  بالجنة،  وتعدهم  المؤمنين،  تدغدغ  شعارات  مجرد  ليس  الناس،  مشاكل  وحل 
بالنار، على أهمية أثر ذلك لو حصل، وإنما برامج عملية لحل مشكالت معيشية، فشلت 

أحزاب العلمنة يف حلها، بسبب انفصالها عن ضمير الشعب، وما تلوثت به من مفاسد«(1).

مقومات القومة االقتصادية وشروط نجاحها هو ما اجتهدنا يف إبرازه من منظور المشروع 
التغييري المنهاجي الذي يتبناه األستاذ عبد السالم ياسين والذي حاولنا تلمس معالمه يف 

مختلف مؤلفات األستاذ المرشد. 

وقد خلصنا يف بحثنا إلى مجموعة نتائج عملية من شأهنا إلقاء الضوء على تفرد مقاربة 
األستاذ عبد السالم ياسين ومن ذلك:

أصالة النظرية التغييرية المنهاجية باعتمادها على الكتاب والسنة.	 

تميز النظرية التغييرية المنهاجية عن النظريات التغييرية يف األدبيات الثورية باشتمالها 	 
على بعدين  أساسيين: الباعث اإليماين والضابط الشرعي للعملية التغييرية.

(1)  الغنوشي راشد، ، قراءة خاصة يف حزب العدالة والتنمية الرتكي، مجلة الوحدة اإلسالمية الصادرة عن 
تجمع علماء لبنان، عدد 18، مايو 2003
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مايميزها عن 	  الواقعية والتدرج والرفق وهو  المنهاجية على  التغييرية  النظرية  تركيز 
نظريات التغيير المستندة على العنف الثوري.

عدم إغفال النظرية التغييرية المنهاجية للعقبات التي تحول دون تحقق شروط القومة 	 
واقرتاحها لحلول عملية تمكن من اقتحام تلك العقبات.

األقطار 	  بين  التكاملي  بعده  يف  التغيير  آلفاق  المنهاجية  التغييرية  النظرية  استشراف 
اإلسالمية المحررة يف أفق الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهلل.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة مقرتحات يطرحها الباحث ومن جملتها:

التعريف بالنظرية التغييرية المنهاجية يف بعدها االقتصادي بعقد ندوات ومؤتمرات 	 
علمية تتدارس على وجه الخصوص مؤلف األستاذ ياسين »يف االقتصاد، البواعث اإليمانية 

والضوابط الشرعية« الذي يلقي إضاءات غير مسبوقة على علم االقتصاد.

تشجيع الباحثين على إجراء بحوث تقارب أسباب فشل الحركات اإلسالمية يف كل 	 
أوجه  على  للوقوف  المنهاجية  التغييرية  النظرية  على  تجربتيهما  بعرض  وتونس  مصر  من 

القصور فيهما واإلفادة منهما.

تشجيع الباحثين على إجراء بحوث تقارب أسباب النجاح النسبي للحركة اإلسالمية 	 
ببعض الدول كماليزيا يف عهد محمد مهاتير أو  إيران  أو تركيا وعرض هذه التجارب على 

النظرية التغييرية المنهاجية الختبار أسباب هذا النجاح مع ما تقرتحه النظرية.

اقرتاح مدارسة أسس النظرية التغييرية المنهاجية يف برامج العلوم السياسية  بالجامعات.	 

والحمد هلل الذي به تتم الصالحات.
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مقدمة

37(: ﴿لمن شاء  المدثر )اآلية  التغيير سنة كونية مستديمة، فاهلل تعالى يقول يف سورة 
وكل  باستمرار  فيه  ما  كل  يتغير  عالم  يف  للثبات  إذا  مجال  فال  يتأخر﴾،  أو  يتقدم  أن  منكم 
الوقت، والتغيير إلى األحسن طموح يراود الفرد والدولة على السواء، فكل منهما يبحث 

عن رفاهية أحسن مما مضى ويسر عيش أيسر مما انقضى.

ولعل التغيير على المستوى االقتصادي يعد أهم جوانب التغيير التي سعى يف دراستها 
المفكرون وظهرت ألجلها المدارس الفكرية باختالف نحلها وآرائها، فبعد انتقال المسلمين 
إلى  وانتقالها  أوروبا  اإلقطاعية يف  اهنيار  ثم  األمة،  مفهوم  إلى  والقبيلة  العشيرة  مفهوم  من 
مرحلة الدول القومية، ظهر جليا هذا السعي نحو تغيير اقتصادي، وتجلى أساسا يف ظهور 
ثالثة أنظمة فكرية: الفكر اإلسالمي يف بالد اإلسالم والفكرين االشرتاكي والرأسمالي يف 

البلدان الغربية.

تأسس الفكر االقتصادي اإلسالمي على األسس األخالقية والدينية التي أسسها النبي 
وعلي،  وعثمان  وعمر  بكر  أبو  بعده  األربعة  الخلفاء  عليها  بنى  ثم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
وشهد هذا الفكر شدا وجذبا هائلين يف العهدين األموي والعباسي ثم خالل الفرتة العثمانية 
لينقسم  اإلسالمية،  للدول  الغربي  االحتالل  موجة  بعد  ذلك،  بعد  نجمه  أفل  لكنه  أيضا، 
المسلمون –تدريجيا- يف رؤيتهم الفكرية لواقعهم االقتصادي بين االشرتاكية والرأسمالية.

الرأسمالي  الفكرين  الدول اإلسالمية يف استعمال  العشرين، ومع توسع  القرن  بدخول 
وجوب  إلى  الداعين  المسلمين  والمنظرين  والعلماء  الخرباء  بعض  ظهر  واالشرتاكي، 
استحداث نمط للنهوض االقتصادي، يراعي الهوية اإلسالمية، ويأخذ بعين االعتبار تقاليد 
القرن  مفكري  أبرز  ومن  االقتصادي.  للنمو  طريقه  يف  المسلم  المجتمع  وشريعة  وثقافة 
العشرين هؤالء نجد اإلمام عبد السالم ياسين، الذي سنخصص الستعراض جوانب فكره 

اإلسالمي هذه الورقة البحثية، مع التخصص أكثر يف الجانب االقتصادي منها.

لقد خصص اإلمام عبد السالم ياسين حيزا هاما جدا من كتاباته ودراساته إلى الجانب 
ونموه  تحرره  وكبت  اإلسالمي  العالم  كبل  إنما  الغربي  العالم  أن  منه  إيمانا  االقتصادي، 



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 666

من خالل إغراقه بالمال الغربي، وتقييده بالمعامالت المالية االقتصادية العالمية. فنظر يف 
التخلف االقتصادي للعالم اإلسالمي وعالقته بالغرب وأفكارهم، ودرس أهم أوجه هذا 

التخلف وأنجع سبل الخروج منه، إضافة إلى تبيين مكانة الهوية اإلسالمية يف كل ذلك.

وخرج عبد السالم ياسين بخالصة أن التغيير يف اقتصاد العالم اإلسالمي تنظيرا وتطبيقا 
اليوم أصبح ضرورة ملحة وأمرا ال مفر منه، والتغيير هنا يشمل الفرد والمؤسسات والهيئات 

بمختلف أصنافها وأهدافها اقتصادية كانت أم تعليمية أم ثقافية أم سياسية أم غير ذلك.

الفكر  بجوانب  وافية  إحاطة  المتمثل يف  بحثنا  إلى هدف  وللوصول  مما سبق،  انطالقا 
االقتصادي عند اإلمام عبد السالم ياسين خاصة ما تعلق منها بمفهوم التخلف االقتصادي 

عند المسلمين، سنحاول يف ورقتنا البحثية هذه اإلجابة على اإلشكالية العامة التالية:

كيف ينظر اإلمام عبد السالم ياسين إلى التخلف االقتصادي يف العالم اإلسالمي وما هي 
آليات التحرر منه يف فكره وما عالقة الغرب بكل ذلك؟

دراسة  تحاول  التي  القليل  األبحاث  من  تعترب  أهنا  يف  البحثية  الورقة  هذه  قيمة  وتكمن 
والعلماء  الباحثين  اغلب  أن  ذلك  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  فكر  يف  االقتصادي  الجانب 
تناولوا فكره من منطلق ديني اجتماعي ثقايف تعليمي، لكن االقتصاد لم يحظ إال بكونه جزءا 

عارضا ربما يف تحليالهتم.

وهندف من خالل هذه الدراسة أساسا إلى استعراض:

- الفكرين الرأسمالي واالشرتاكي يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين ونقاط اختالفهما مع 
الفكر اإلسالمي، خاصة يف مفاهيم التقدم والتخلف.

اإلسالمي  العالم  وبلدان  عموما  الجنوب  يف  العالم  بلدان  تخلف  يف  الغرب  دور   -
خصوصا.

الحكومية يف  الحكومية وغير  المختلفة  المسلم والهيئات والمؤسسات  الفرد  - مكانة 
العالم اإلسالمي يف حركة التغيير االقتصادي.

- سلبيات نمط التقدم يف واقع المسلمين اليوم عند عبد السالم ياسين، ووسائل خروج 
العالم اإلسالمي من تخلفه بعيدا عن ما يسميه اإلمام »معاناة العاجز وبحث البليد«.

- دور الوحدة اإلسالمية يف نجاعة الفكر اإلسالمي والخروج من التخلف عند اإلمام.
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وقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور الثالثة التالية:

- المحور األول: التعريف باإلمام عبد السالم ياسين.

- المحور الثاين: مفهوم التخلف االقتصادي يف العالم اإلسالمي وأسبابه يف فكر عبد 
السالم ياسين.

- المحور الثالث: أسس الخروج من التخلف االقتصادي يف العالم اإلسالمي عند 
عبد السالم ياسين.

ومن أهم ما خلصت إليه الورقة البحثية من نتائج:

موحد  عالميا  نظاما  ليس  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  عند  االقتصادي  التخلف  أن   -
التعريف إنما هو واقع يختلف يف مفهومه من بلد آلخر حسب الثقافات واإلمكانات.

- األستاذ عبد السالم ياسين ورغم اتفاقه مع الغرب يف إدراج الماديات كمعيار للتخلف 
والتقدم إال أنه خالفهم باهتمامه بمعيار األخالق والدين اهتماما بالغا.

جاء  بل  صدفة  محض  يكن  لم  اإلسالمي  العالم  يعيشه  الذي  االقتصادي  التخلف   -
نتيجة تراكم تخلف ذهني ساعدت يف إيجاده آليات أهمها: القابلية للتخلف والرضا بالبقاء 

مستهلكا ما ينتج الغير، واالنشغال باآلخر بدل مراقبة التخلف الذايت.

- للخروج من دائرة التخلف االقتصادي يلزم توافر عدة عوامل منها: حصر المشاكل 
واإلشكاليات وإيجاد الحلول انطالقا من الهوية الوطنية وليس بفكر دخيل، والخروج من 

محن التبعية واالستيراد.
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املحور األول: التعريف باإلمام عبد السالم ياسين

حياة اإلمام:

إبراهيم صباح االثنين ألربع  ولد عبد السالم بن محمد بن عبد السالم بن عبد اهلل بن 
الموافق   )1347( هجرية  وألف  وثالثمائة  وأربعين  سبع  سنة  من  الثاين  ربيع  من  خلون 
إلى أسرة عريقة  ينتسب  لكنه كان  فقيرا،  أبوه فالحا  1928م. كان  للسابع عشر من شتنرب 
بمنطقة سوس جنوب  »أولوز«  بلدة  أدارسة أصلهم من  أشراف  بيهي«، وهم  »آيت  تدعى 

المغرب(1).

بعدما يسر اهلل له حفظ القرآن الكريم يف طفولته المبكرة، قيض اهلل له رجالً عالمًا مجاهدا 
أشرق معه نور الهداية األولى يف حياته. وهو »محمد المختار السوسي« العالم المعروف 
المشهور بالتآليف الكثيرة يف األدب واللغة والتاريخ وغيرها ومن قادة الحركة الوطنية يف 
المغرب، ذلك أنه أسس بعد رجوعه من فاس مدرسة يف الحي ذاته الذي كان به بيت الطفل 

عبد السالم(2).

المجاالت  شتى  يف  التأليف  من  مشرقة  ومسيرة  الفكري،  الجهاد  من  سنوات  وبعد 
 1434 28 محرم  الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ويف »صبيحة يوم الخميس 
2012 أسلم اإلمام الروح لبارئها سبحانه، بعد مسيرة موفقة غنية  13 ديسمرب  هـ الموافق 

بطلب وجه اهلل، حية بالجهاد والعطاء العلمي والرتبوي والدعوي«(3).

مؤلفاته:

لقد خلف اإلمام عبد السالم ياسين للمكتبة العربية والعالمية العديد من الكتب القيمة يف 
مختلف المجاالت ويف كثير من القضايا التي هتم العالم اإلسالمي. »بدأ اإلمام المرشد مسيرة 
الرتبية«  يف  »مذكرات  مثل  والتعليم  الرتبية  بمجال  مرتبطة  موضوعات  يف  بالكتابة  التأليف 

النبوي، جامعة  المنهاج  نظرية  ياسين والمصدر األساس يف  السالم  األستاذ عبد  (1)  حمد أشرف همذاين، 
بنجاب، الهور، باكستان، ص: 1.

yassine.net :(2)  معالم يف سيرة األستاذ عبد السالم ياسين
yassine.net :(3)  وفاة اإلمام المجدد، موقع عبد السالم ياسين
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1963 وكتاب »النصوص الرتبوية« 1963، ثم انتقل إلى التآليف العلمية والدعوية«(1). 

وتنظيما  تربية  النبوي  المنهاج   ،)1972( والدولة  الدعوة  بين  اإلسالم  مؤلفاته:  من 
والقومية  اإلسالم   ،)1987( اللينينية  الماركسية  وتحدي  اإلسالم   ،)1982( وزحفا 
سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة   ،)1989( والتاريخ  الفقه  يف  نظرات   ،)1989( العلمانية 
الشورى   ،)1994( الديمقراطيين  الفضالء  مع  حوار   ،)1994( الهوى  وسيطرة  الوحي 
والديمقراطية )1996(، اإلسالم والحداثة )2000(، الخالفة والملك )2001(، مقدمات 

لمستقبل اإلسالم )2005(، إمامة األمة )2009).

كما لإلمام سلسالت رسائل ألفها على مراحل وهي: سلسلة »دروس المنهاج النبوي« 
وجاءت يف خمسة كتب، و سلسلة »رسائل اإلحسان« وضمت ثالثة رسائل.

عبد السالم ياسين االقتصادي:

الفقه والدين  تتوقف عند حدود  لم  ياسين  السالم  باإلمام عبد  الخاصة  الفكر  مؤلفات 
الفكر  قضايا  يف  للغوص  عديدة  محاوالت  إلى  تعدهتا  بل  والسياسة،  والرتبية  والتعليم 
بحثا  االقتصاد  يف  بحثت  بمؤلفات  اإلسالمية  المكتبة  إثراء  من  مكنه  ما  وهو  االقتصادي، 

بحتا أو كان االقتصاد جانبا من جوانب البحث فيها.

ونجد مما طبع ونشر لإلمام يف هذا المجال:

كتاب »يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية« )1995( الذي يعترب مدخال 
الواقع  يف  هامة  محورية  نقاطا  عالج  أنه  ذلك  اإلسالمي،  االقتصاد  علم  مداخل  من  مميزا 
اإلسالمي  الفكر  بين  فكرية  ومقارنات  مقاربات  وأعطى  اإلسالمي،  للعالم  االقتصادي 
المشاكل االقتصادية  الرأسمالي واالشرتاكي، كما حاول إعطاء حلول لمجمل  والفكرين 

)تبعية، تخلف، فساد ...( من زاوية فكرية إسالمية بحتة. 

بالشأن  تعنى  وعناوين  محاور  ضمنها  أخرى  كتب  أيضا  ألف  الكتاب  هذا  إلى  إضافة 
االقتصادي بين من خاللها نظرته إلى اقتصادات العالم وفكره االقتصادي اإلسالمي، ومن 
»اإلسالم  وكتاب   ،)1982( وزحفا«  وتنظيما  تربية  النبوي  »المنهاج  كتاب  الكتب:  هذه 
وتحدي الماركسية اللينينية« )1987(، وكتاب »حوار مع الفضالء الديمقراطيين« )1994) 

www.yassine.net :(1)  مؤلفات اإلمام رحمه اهلل، موقع مؤسسة عبد السالم ياسين
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وكتاب »الشورى والديمقراطية« )1996(، وغيرها من المؤلفات.

لقد حاول األستاذ عبد السالم ياسين يف جل كتاباته أن يلفت النظر إلى اختالف الرؤى 
جذريا بين اإلسالم وسائر النظم األخرى رأسمالية كانت أو اشرتاكية فيما يتعلق باالقتصاد، 
وسعى إلى توضيح النظرة القاصرة للنظم الغربية يف رؤيتها لالقتصاد، فيقول: »هنا وهناك، يف 
شرق الجاهلية وغرهبا، عم الجهل باهلل عز وجل، واكتسح هذا الجهل كل مجاالت الحياة: 
وال  شيء  يتحرك  ال  والقانون.  والسياسة  واالجتماع  واألخالق  والعقول  النفوس  اكتسح 
فكرة يف تلك المجاالت إال والمنفعة هي المحرك، والجدوى المادية هي الهدف، وكلمة 
ويف  االقتصاد،  ضمن  ومن  المادي.  المذهب  وتلخص  المعنيين،  هذين  تؤدي  »اقتصاد« 
سجالته، حساب أسلحة التخريب، وحساب حانات الخمر، وحساب أوكار الزنا والقمار، 
وحساب المبيعات والمشرتيات: ما قتل منها اإلنسان، وما أفسد صحته، وما غيم عقله، وما 
أنساه وساله. االنتاج من أجل االنتاج. االنتاج من أجل االستهالك. ارتفاع الناتج القومي، 

ارتفاع مستوى المعيشة«(1).

لقد كانت نظرة اإلمام عبد السالم ياسين يف الفكر االقتصادي تنطلق من الهوية اإلسالمية، 
وتستند إلى الحجج االقتصادية، مع مقارنات علمية بين النظام االقتصادي اإلسالمي وغيره 
من النظم، األمر الذي جعل أطروحاته االقتصادية فكرا اقتصاديا قائما بذاته. ومن أهم ما 
ركز عليه هنا هو قضية التخلف االقتصادي الذي نخر جسم األمة اإلسالمية، وكبل العالم 
التخلف  قضايا  يف  نظرته  فبين  االقتصاديين،  واالزدهار  الرقي  نحو  سعيه  يف  اإلسالمي 
والتقدم، وعالج واقعه يف البلدان اإلسالمية، وحاول أن يرسم الطريق الذي يجب على األمة 
اتباعه من أجل السير نحو تقدم إسالمي الهوية، يعطي للشأن المادي حصته من االهتمام، 

لكنه ال يغفل جوانب األخالق والدين والتقاليد اإلسالمية.

 ،2 ط  اإلسالمية،  والعلوم  للثقافة  البشير  دار  مصر،  العلمانية،  والقومية  اإلسالم  ياسين،  السالم  عبد    (1)
1995، ص 67.
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املحور الثاني: مفهوم التخلف االقتصادي

في العالم اإلسالمي وأسبابه في فكر عبد السالم ياسين

1. مفهوم التخلف االقتصادي

يعتقد اإلمام عبد السالم ياسين أن من بين أهم ما يجب االهتمام به هو حصر تعريفات 
علمية صحيحة لمفهوم التخلف، ويجب أن يكون التعريف هذا بعيدا عن الشمولية العالمية 
ومرتبطا أساسا بجغرافية األوطان، وثقافة ودين مجتمعاهتا، إضافة إلى مقدراهتا االقتصادية.

ويعطي اإلمام قضية التخلف حيزا هاما من بحثه الفكري، على اعتبار أهنا الكلمة األكثر 
من  لموقعنا  الفهم  مفتاح  تمثل  التي  -التخلف-  الكلمة  »هذه  اإلسالمي  بالوطن  ارتباطا 
تحتاج  كياننا  إصابته  فهددت  جسمنا  أصاب  الذي  الكلي  المرض  اسم  وتمثل  اإلعراب، 
ورغم  العلمي«(1).  مدلولها  وعن  الفكري  مفهومها  عن  نستفسر  وأن  توضيحا،  نزيدها  أن 
أنه يبتعد عن حصر التخلف االقتصادي يف تعريف خاص يف مؤلفاته، إال أنه يؤطر مفهومه 
تأطيرا إسالميا أصيال، فيحارب أوال التعريف المادي للتخلف يف الفكر االقتصادي الغربي 
–اشرتاكيا كان أو رأسمالي- ويقول يف هذا »أنت متخلف بالنسبة لمن تقدمك. فالتخلف 
صفة اعتبارية يتصف هبا أحد طريف المقارنة. وتطلق الكلمة يف عصرنا على الشعوب والدول 
والتقدم  التخلف  التصنيع.  إلى  سبقت  التي  والشعوب  بالدول  قورنت  إذا  المصنعة  غير 
مقياس وضعه الغربيون، فيعرفون أنفسهم بأهنم المتقدمون ومن سار على شاكلتهم، وكأهنم 
ركب االنسانية الممثلون لها، ال حضارة إال حضارهتم، وال نجاة إال يف اقتباس نموذجهم 
وتقليده، والسير على آثارهم«(2). ويضيف يف موضع آخر قائال: »وبما أن الدولة المصنعة 
التجريبية  العلوم  أهنا سيدة  بما  الفقر تخلف.  أن  المادية على  ميزان  فغناها حجة يف  غنية، 

والتقنية، فالدول التي ال تتقن ذلك دول متخلفة«(3).

وال ينفي اإلمام صحة هذا التعريف المادي »هذه اعتبارات مادية واقعية تخضع لألرقام، 
ويربزها الحساب، ويحكم بسدادها العقل. وال جدال يف أن هذا التقدم المادي التنظيمي 

 ،1 ط  األفق،  دار  المغرب،  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد:  يف  ياسين،  السالم  عبد    (1)
1995، ص 13.

(2)  نفسه، ص 9.

(3)  نفسه، ص 9.
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الوجود،  على  قدرهتا  حيث  من  والدول  الشعوب  لقياس  صالح  صحيح  معيار  العلمي 
التدافع بين الخلق، فال مكان فيه للشعوب الجاهلة  البقاء يف عالم مبني على  وأحقيتها يف 
المريضة الفقيرة الضعيفة المفككة«(1)، لكنه يعترب أن هذا التعريف ناقص أعرج فهو يحتاج 

معايير أخرى أهمها على اإلطالق القيم اإلنسانية والمعتقدات الدينية واألخالق.

تطور  من  الغرب  وصله  وما  االقتصادي  التخلف  بين  يفرق  ال  هنا  ياسين  السالم  فعبد 
اقتصادي!، فالغرب المتقدم بغلوه يف عبادة الماديات ال يعيش يف الحقيقة إال تخلفا إنسانيا، 
لرفاهية  الذي كان وسيلة  أن االقتصاد  أن يرى أي عاقل كيف  الجلي جدا  وقد أصبح من 
تعرت  اليوم  الغربية  »الحضارة  واالنتحار!.  للقتل  وسيلة  ما  بطريقة  أصبح  ورقيه  اإلنسان 
وانتظارا.  استثمارا  أو  ونقدا  المحسوبة عدا  المنفعية  المادية  القيم  غير  قيمة  هنائيا عن كل 
المادية هي دين الديمقراطيات الغربية النصرانية اسما، كما هي دين االشرتاكيات الشيوعية 
الملحدة مبدءا. دينها جميعا القوة العسكرية، والتوازن االسرتاتيجي، والمصالح االقتصادية، 
والتسابق إلى المراكز ذات األهمية الجغرافية السياسية. ويف داخل تلك المجتمعات يتجه 
اإلنسان إلى التمتع الدوابي، إلى الزنا واللواط اللذين أصبحا أمرا عاديا، بل نشاطا يحميه 
القانون، إلى الجريمة والمخدرات، إلى »الفن«، وكل ما تعطيه الكلمة من صور الهروب 
من الواقع، حتى إذا استنفد اإلنسان كل ما جاءته به الحضارة المادية من أمن يف المعاش 
ومن فرص اللذة، غدا ينتحر بجنون، ينتحر لينسى فراغه، لينسى هذا النعيم الدوابي الذي 

تضج منه الفطرة البشرية«(2).

االقتصاد إذا يف فكر األستاذ عبد السالم ياسين إن بدا ماديا متقدما، قد ينزل إلى درجة 
التخلف إذا كان منعدم األخالق عديم المبادئ، ومصيره االهنيار يف األخير، والعالم الذي 
يصف نفسه متقدما ال يملك إال هذا الصنف المتخلف من االقتصاد، فـفي االقتصاد الغربي 
العالمي،  الدولة، وتوازن االقتصاد  المعامل ومختربات االخرتاع، ومالية  »ال تدور عجلة 
إال  العالم  واستقرار  النقد،  وعافية  التجارة،  وحساب  والمبادالت،  المدفوعات  وموازين 
والدعاية  اإلشهار  الشيطاين  ُحداُؤها  محمومة  دورة  يف  واالستهالك  اإلنتاج  وتيرة  على 

بالكلمة والصورة، بالكذب والصدق«(3).

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 9.
(2)   عبد السالم ياسين، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 66-65.

(3)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، المغرب، دار األفق، ط1، 1998، 497/1.
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الفاسدة،  العالم على األخالق  اقتصاد  ارتكاز  مثاال علميا واضحا على  اإلمام  ويعطي 
»اقتصاد  الربا،  هو  مشين  سيء  خلق  على  أساسا  تقوم  اليوم  المعمورة  بلدان  فاقتصادات 
عالمي تنافسي مسيطر، قائمة دعائمه على الربا، جارية يف شرايينه دماء ربوية. كيف المخرج 
من لعنة الربا والسوق عالمية، والمصارف العالمية تحتل االقتصاد العالمي وتمتص دماء 

الحياة من أوردة العالم المستضعف ويف مقدمته المسلمون؟«(1).

ويحتاج  وواقعا،  فكرا  متخلف  اقتصاد  إذا  اليوم  التقدم  يدعي  الذي  العالمي  االقتصاد 
فقير أو ضعيف، ويرصد  الكل، فال تعمى عينه على  إلى  ينظر  ناجعا  اقتصاديا  تقدمه فكرا 
اليوم  العالم  الدين دستورا. »إن  المقومات ألهداف مادية لكن بوسائل أخالقية تتخذ من 
وغدا ينتظر روح الرحمة التي تنفس عنه كرب الحضارة المادية الهائمة بال غاية. الوسائل 
فيها تعملقت، وتعملق االخرتاع والتكنولوجيا، وتقزم اإلنسان، وأصبح دابة استهالكية ال 
تعرف لنفسها معنى وال لسعيها الحثيث على األرض قرارا. اإلنسانية تنتظر دين اهلل الحق 
اآلمال  قسمات  تتوسم  الربانيين  وجه  تنتظر  وجنونه،  العالم  ضوضاء  وسط  خربُه  يبلغها 

المكبوتة عليه فتستجيب الفطرة المردومُة المطمورة لنداِء الشاهدين بالقسط(2).

2 . نمو التخلف االقتصادي 

إن ما يثير اإلشكال أكثر –يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين- ليس التخلف االقتصادي 
فقط بل نمو هذا التخلف وتطوره عاما بعد عام أيضا، حيث إن »هناك فجوة هائلة بين الدول 
السباق  وأسباب  المغلوبة.  الجاهلة  الفقيرة  الدول  وبين  الغالبة  المتعلمة  الغنية  المصنعة 
نتائجه واقعا  العلمي والقدرة على تحقيق  البحث  يطير هبا  بين دول  ووسائله غير متكافئة 
الخائبة والمطالبات  التطلعات  متحركا وبين أخرى ال تملك إال رصيدا يزداد إلحاحا من 

العاجزة، فهي تزحف على األرض واهنة«(3).

ولعل أهم أسباب نمو التخلف يف الوطن اإلسالمي هو ما سماه اإلمام بـ »تسوق العالم 
وعالمية السوق«، حيث انجرف العالم إلى كثرة االستهالك مع خلق سوق عالمي موحد، 
وحيث إن العالم اإلسالمي بقي يأكل ويلبس مما ينتج غيره دون االعتناء باإلنتاج الوطني 

(1)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، المغرب، دار األفق، ط 1، 1996، ص 78.
(2)  عبد السالم ياسين، العدل اإلسالميون والحكم، المغرب، دار األفق، ط 1، 2000، ص 68.

(3)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 16.
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بقيت  ما  النمو  زائدة يف  ماديا، وهي  المتقدم  العالم  وبين  بينه  باستمرار  الفجوة  زادت  فقد 
آليات التخلف قائمة واقعيا يف البالد اإلسالمية.

ونجد أيضا قوة االقتصاد المادية -التي تعد المعيار األول يف اقتصادات اليوم- من بين 
أهم العوامل التي وسعت وتوسع الفجوة بين الغرب والمسلمين، »والقوة تعطي االستطاعة 
والتنافس  السوق  قوى  االقتصادية،  القوى  خصوصا  العالمية،  للقوى  والمقاومة  والَمنَعة 

واالمرباطوريات المالية التجارية عابرة القارات(1)«.

3 . أسباب تخلف العالم اإلسالمي اقتصاديا

لم  اإلسالمي،  الوطن  ومنها  العالم،  دول  من  كثيرا  مس  الذي  االقتصادي  التخلف  إن 
يأت عبثا، ولم يكن وليد صدفة، إنما نشأ ونمى وينمو ويتجذر نتيجة أسباب وآليات تخلق 
اإلمام  وضح  وقد  كذلك،  ليبقى  يتغذى  أن  يحب  مما  وتغذيه  لذلك،  المناسب  الجو  له 
عبد السالم ياسين أهم األسباب التي رأى أهنا ثبتت وتثبت التخلف االقتصادي يف الدول 

اإلسالمية كاآليت:

1.3 التبعية االستهالكية:

ألن عالم اليوم يقوم نموه االقتصادي أساسا على االستهالك، فإن األستاذ ياسين يعترب 
ظاهرة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة يف استهالكها أهم آليات بقاء األول -الدول 
أن  يمكن  ال  بنفسها  متطلباهتا  توفير  تستطيع  ال  التي  فاألمة  التخلف،  دائرة  يف  المتخلفة- 
استثمارية  تبعية  دائما  تفرض  االستهالكية  وتبعيتها  يجب،  كما  اقتصادها  وتطور  تتحكم 
واقتصادية بل وحتى سياسية ربما، وإنه »من مصلحة الفريق المصنع الغني القوي أن يبقى 
للبضائع  سوقا  منه  تجعل  التي  الهيمنة  من  يفلت  لكيال  تخلفه  إطار  يف  المتخلف  الفريق 
االستهالكية، وزبونا لشراء األسلحة المربحة صفقاهتا، المدمرة قذائفها لألخضر واليابس. 
فتحتاج الدول المتخلفة المتناحرة فيما بينها بالوكالة عن أطراف الهيمنة العالمية إلى إعادة 
بناء ما هتدم، فتعود إلى حاميها ومسلحها تشرتي منه وسائل إعادة بناء ما هدمته القذائف«(2). 

وهكذا تبقى التبعية مستمرة، والخضوع قائما، والتخلف باقيا مستشريا.

(1)   عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 78.
(2)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 17.
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2.3 القابلية للتخلف:

يعتقد األستاذ عبد السالم ياسين أنه يوجد »عامل داخلي يف دول التخلف، وهو قابليتها 
والظلم  واالضطراب،  االستبداد،  أسباب  من  التحرر  عن  وعجزها  تخلفها،  يف  للبقاء 
والحكم،  واإلنتاج،  والتنظيم،  العلوم،  ميادين  يف  والسلبية  الفكرية،  والبالدة  االجتماعي، 
واإلدارة«(1). إن قابلية المتخلف للتخلف تعني بالضرورة أن طموح التطور يعترب مستحيال، 
فالقابلية للتخلف ال ينتج عنها إال الشعور بالرضا عن الواقع والنفور من أي تغيير مهما كان 

األمل منه.

إذن »من أسباب تخليد المرض فينا وتأبيد عبودية عقولنا أن نتغاضى عن مركب عيوبنا، 
ونسرتيح لثلب اآلخرين، وننفض يدنا من واجب مواجهة الذات بصرامة لنعزَو للمؤامرة 
الصهيونية الصليبية أدواءنا وآالمنا. ما استعمروك إال وفيك قابلية لالستعمار. رحمك اهلل 
يا مالك بن نبي. وال خلفوا فيك ذرية هجينة وكيلة سادت يف الميدان إال لموقع انحطاطك 
الموروث. وال ملؤوا عقولك وجزئيات حياتك بإفرازاهتم الفلسفية، وأدواهتم الحضارية، 

وبضائعهم االستهالكية، وأنماطهم الثقافية، إال ألنك سوق عام مفتوح مستباح«(2).

والناظر لحال العالم اإلسالمي يف عمومه اليوم، ال يرى فرقا بين واقعنا المرير وحديث 
النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أبي سعيد رضي اهلل عنه »أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 
لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا 
يا رسول اهلل اليهود والنصارى قال فمن؟«(3). لقد أصبحنا نأكل كل شيء منهم دون مراعاة 
لمكوناته، نأكله فقط ألهنم يأكلونه، ونلبس كما يلبسون ولو خالف ذلك ديننا وتقاليدنا، إهنا 

أقوى درجات القابلية للتخلف.

3.3 الغلو يف االنشغال باآلخر:

وعلميا  تكنولوجيا  المتطورة  الدول  وعظمة  بقوة  المتخلفة  الدول  انشغلت  لقد 
واقتصاديا، وراحت هتتم وتغلو يف االهتمام بضخامة رأسمالها، وعظمة تكنولوجياهتا، ليس 

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 17.
للثقافة  البشير  دار  مصر،  الهوى،  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة  ياسين،  السالم  عبد    (2)

والعلوم اإلسالمية، ط 1، 1995، ص 102.
(3)   صحيح البخاري - أحاديث األنبياء )3269).
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من منطلق السعي للوصول إلى ما وصلت إليه، ولكن من زاوية االنبهار الذي يؤدي إلى 
اقتصادي  منافستهم يف أي مجال  األقوياء واستحالة  التنافس مع هؤالء  امكانية  اليأس من 
–من زاوية نظر األستاذ عبد السالم ياسين- يجب علينا كعالم  يمتلكون علومه، ومنه فإنه 
إسالمي يرجو التطور أن »ال يشغلنا عتو رأس المال العالمي، وعدوان الشركات المتعددة 
الجنسية، وإخسار سماسرة الرأسمالية ومفاوضو الدول »الصديقة« االشرتاكية لميزاننا عند 
البيع والشراء، والعقد السياسي واالقتصادي، و »التعاون« التقني والعسكري، عن استفحال 
الداء الباطني فإنا إن نشتغل بالصراخ على اللص والشكوى منه لن تنتهي آالمنا. إنما تنتهي 

إن حصنا المكان وقمنا عليه حراسا أشداء«(1).

4.3 الغلو يف االعتماد على رأي اآلخر:

إن اعتماد الدول اإلسالمية على الدول الغربية يف محاولة إيجاد الحلول االقتصادية يعد 
من أهم مثبطات تطورها. فدفع األموال الطائلة للدول المتطورة من أجل استيراد الخربات 
وبناء المصانع وتخطيط السياسات واالسرتاتيجيات االقتصادية لم يخرج الدول المتخلفة 
من دائرة التخلف، بل ربما زادها تخلفا، ونوع تبعيتها من تبعية للمأكل والملبس فقط إلى 
تبعية سياسية للبلدان الغربية وتبعية اقتصادية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يجعل 
الدول المتخلفة يف خطر حقيقي، قد يرقى إلى خطر الزوال أو التشتت مثلما هو حاصل يف 

بعض البلدان اإلسالمية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا.

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 17.
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املحور الثالث: أسس الخروج من التخلف االقتصادي

في العالم اإلسالمي عند عبد السالم ياسين

إن الخروج من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم رغم صعوبته ليس أمرا مستحيال، لكنه 
يعتمد أساسا على توفير أسس ذلك، فمتى ما توفرت هذه األسس يف البالد اإلسالمية صار 

أمر تقدمها مشكلة وقت فقط، ولعل أهم هذه األسس ما يلي:

الهوية اإلسالمية:

لقد استقر االقتصاديون حديثا على أن عناصر اإلنتاج التي تكفل النمو االقتصادي )رأس 
التي حاولت دراسة  نقيصة، ألن معظم األبحاث  التنظيم( تشوهبا  الطبيعة،  العمل،  المال، 
كل عنصر على حدى أثبتت أن النمو االقتصادي ال يقف على اجتماع هذه العناصر األربعة 

فقط، بل هناك عنصر آخر غير واضح سموه يف دراساهتم »العنصر المجهول«. 

لكن تجربة النمو االقتصادي يف اليابان بينت بوجه واضح -ربما- ماهية هذا العنصر، 
حيث أثبتت التجربة اليابانية أن أي نمو اقتصادي قوي يأيت حتما عرب اقتصاد يعطي الهوية 

والعمق الحضاري للمنطقة األهمية الالزمة. 

التي تضخ يف  ويظهر األمر جليا يف الوطن العربي، حيث ورغم تريليونات الدوالرات 
االقتصاد، إال أهنا اقتصادات هشة تغطي غابة مساوئها شجرة الريع البرتولي فقط، ويقول 
األستاذ عبد السالم ياسين يف هذا الشأن: »إذا كان شأننا الفكري شتيتا ملفقا أعمى، نجري 
هنا وراء ''تقدم'' ومن هناك نقتبس تكنولوجيا، ومن ثم نستورد نظاما على غير منهاج جامع، 
وانقطاعا عن أصلنا ومناط هدانا وعزنا، فلن يكون شأننا المصيري إال شأن األدعياء الهجناء 
الزنماء«(1). إن »مثل هذا االقتصاد الهادف ال يمكن استيراد فلسفته، إن أمكن استيراد وسائله 
وآلته، وال استلهام بِنيته َوِجراَيتِه من عندهم. بل يخرج من أحشاء األمة، من عقول مفتوحة 

لها أبواب التعلم من تجارب األمم، مفتوحة لها أبواب السماء وبركاهتا«(2).

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 15.
(2)  عبد السالم ياسين، »اإلحسان«، المغرب، دار األفق، ط 1، 1998، 174-173/2.
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بناء الفرد املسلم:

الفرد  بناء  إلى  العودة  بالضرورة من  ينطلق  ياسين،  الهوية عند األستاذ عبد السالم  بناء 
االقتصادية  التسيير  أنماط  لتغيير  بعدها  الذهاب  بعدها  ثم  وتربويا،  وثقافيا  علميا  المسلم 
والسياسية واالجتماعية، ويقول هنا: »ال يكفي لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية 
الفرد المؤمن الذي نذر صالته ونسكه ومحياه ومماته  ابتداء من تربية  بناء األمة  إال إعادة 
التفكير يف كل  نعيد  ثم  ننطلق،  أن  الرتبية يجب  ابتداءا من  له.  العالمين ال شريك  لّله رب 
جزئية يف حياتنا االجتماعية واالقتصادية والسياسية، نعرضها على المنهاج النبوي، ونصانع 
الّله بتوحيد األمة. ال تعوز  الواقع، ونصرب على طول اإلعداد، حتى تتوج جهودنا إن شاء 
بعد خيبة تلك اآلمال يف  آمال األمة  تلتقي  الدعوة  الصالحة، ويف رجال  البذور  الّله  بحمد 

قوم غابرين«(1).

الفرد  هذا  على  أيضا  نموه  يقوم  الفرد  على  األول  المقام  يف  يرتكب  مثلما  واالقتصاد 
كأساس، والفرد المسلم كما له رسالة توحيدية نحو اهلل له رسالة حياتية نحو أمته ومجتمعه. 
يقول األستاذ عبد السالم ياسين عن رسالة الفرد يف حياته: »اإلسالم إخالٌص وطاعة ووفاء. 
إخالصي أنا الفرد الذي يأيت ربه فردا يوم القيامة. طاعتي أنا المسلم، وأنا المسلمة، أْجزى 
على أعمالي وأعاقب على ذنوبي يف دار آخرٍة أنا يف َشَغٍف ليحُصل لي اليقين هبا. وفائي أنا، 
إن خنت يف دخيلة قلبي بالنّيات المنافقة، أو خنت يف أعمالي بالتفريط، فمصيري األخروي 

معرٌض للخسران«(2).

الوحدة اإلسالمية:

»نكرة َنحن يف مستقبل العالم ما دمنا كما يتمنى عدونا أشتاتا. هيان ْبن بِياٍن يف الدنيا أنا 
وأنت إن لم نعرف أنُفسنا مسلمين. ناصية كاذبة خاطئة يف اآلخرة أنا وأنت إن كان إسالمنا 
الفتة وغالفا، ورسما على غير مرسوم، وبطاقة ُهوّية إحصائية!«، هكذا يصف األستاذ عبد 

السالم ياسين حال العالم اإلسالمي وما يجب أن ال يكون فيه.

يمتد العالم اإلسالمي من ماليزيا شرقا إلى السنيغال غربا، والعالم العربي منه فقط يحصي 

(1)   عبد السالم ياسين، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 96.
(2)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 141.
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–اقتصاديا- سوق هائلة وبنية صناعية ضخمة ومؤهالت  370 مليون نسمة، وهي  حوالي 
فالحية كبيرة جدا، لكنها لألسف، ولحد اآلن لم تستغل االستغالل االمثل، ولعل أهم سبب 
على  القدرة  يمنحاها  اللذين  واالندماج  االتحاد  فرصة  تعط  لم  المؤهالت  هذه  أن  لذلك 
تعظيم المنافع، ومن هنا تتوضح الضرورة الملحة لالندماج االقتصادي واالتحاد اإلسالمي 
من أجل خلق قوة اقتصادية وسياسية إسالمية تسير شؤون منطقتها بيدها وليس بيد غيرها. 
فـ«االندماج اإلسالمي، والتوحد والوحدة على  مع ما يحمل كل هذا من تحديات جسام 
صيغ تدريجية حسب االمكان، تريد تخطيا لعقبات الذهنيات والعادات واألنانيات العرقية 
الجهوية اللونية اللغوية مما تغذوه يف النفوس ذاكرة التاريخ، ومما يحيله خطرا ساكنا محيقا 

قلة الرتبية، وضحالة التعليم، واالنخراط يف »الثقافة« العالمية الماجنة الجاهلية(1)«.

الحاكم املسلم والقضاء العادل:

المعلوم أنه ال يمكن لمشروع أن يكتب له النجاح والقائم عليه ال يفقه فيه شيئا وال يملك 
نظرة شاملة كاملة عن مكنوناته، وكذلك هنضة األمم واألوطان ال تتحقق إال برئيس له بعد 
النظر وحنكة الصرب وذكاء التطبيق، ومن بعد الرئيس ومعه يجب أن يتوفر القاضي العادل 
الذي يصوب العوج ويرد المظالم ويؤكد دولة القانون، »هما عدالن مرتابطان متالزمان. 
عدل القاضي والحاكم، يطبقان شرع اهلل عز وجل يف إعطاء حقوق العباد وإنصاف بعضهم 
القسمة  يف  والجور  الحكم  يف  والظلم  االجتماعية.  االقتصادية  القسمة  وعدل  بعض،  من 
اقتصادي  نظام  »ضمان  يمكن  العادل  والقاضي  المسلم  وبالرئيس  يفرتقان«(2)  ال  عديالن 

عالمي عادل ال تميل كفته يف صالح األغنياء األقوياء ذئاب األرض المسَتكبِين فيها«(3).

ويعطي عبد السالم ياسين يف غير مرة األمثلة الواقعية على مواصفات الحكام المسلمين 
يف أوج ازدهار الحضارة اإلسالمية »وال على إقليم يف زمن عمر يوازي رئيَس دولة اليوَم. 
الناس،  عامُة  يركب  كما  ويركب  الجنازَة،  ويتبع  العبِد،  مائدة  على  ويأكل  المريَض،  يزور 
ويلبس مما يْلَبسون، ويْطَعُم مما َيْطَعمون. اهلل أكرب ! هذه هي المثالية التي يحلم هبا البشُر 

منذ ُخلقوا«(4).

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 239.
(2)  نفسه، ص 189.

(3)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، 467/1.
(4)  عبد السالم ياسين، إمامة األمة، لبنان، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009، ص 59.
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إفساد خطة الصانع:

يف  الموجودة  والصراعات  النفطية  اإلسالمية  البلدان  يف  القائمة  الحروب  برهنت  لقد 
أن هناك  برهنت  المندب(،  السويس وباب  قناة  التي تحتضنها )خاصة  التجارية  الممرات 
»فلكي  ومنه  غربية،  جهات  طرف  من  بليل  وتدبر  اإلسالمي،  للعالم  تحاك  خططا  فعال 
تقف عجلة التخلف التي تسحبنا إلى وراء وإلى تحت البد من إفساد خطة صانع التخلف 
الخارجي من وجهين: وجه االنقطاع عنه والتحرر منه، ووجه إعادة بناء آليات اجتماعية، 

سياسية، فكرية، تنظيمية نفسية، ال تعايش للتخلف معها«(1).

وألجل إفساد خطة الصانع »مطلوب االندماج االجتماعي السياسي، مطلوب االنسجام 
االقتصادي على مستوى مقبول، مطلوب التكتل يف عالم التكتالت الكربى«(2).

العاتية  االقتصادية  اآللة  مواجهة  بالنفس يف  اإليمان  يستلزم  أيضا  الصانع  وإفساد خطة 
للغرب، وهنا يحاول الشيخ عبد السالم ياسين أن يرسم تصورا انطالقا من قول اهلل تعالى: 
ْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى يغيُِّروْا َما بَِأنُفِسِهْم َوَأنَّ الّلَه َسِميٌع  ﴿ َذلَِك بَِأنَّ الّلَه َلْم َيُك ُمَغيِّرًا نِّ
َعِليٌم﴾(3) فيقول: »فعل وجزاء. نكون خفافيَش عمشاواٍت َعْمياواٍت إن طِفْقنا نحلِّل موازين 
على  المعتِمد  العالمي  واالقتصاد  النفطية،  والسياسة  االسرتاتيجية،  وحسابات  القوى، 
الطاقة، ومصالح األمريكيين يف الشرق األوسط بالد المسلمين، دون أن ننُفَذ ببصيرتنا إلى 

صنع اهلل الملِِك القدوِس العزيز الحكيم«(4).

القطيعة مع تنظير اآلخر:

الواقع الحالي  الفتنة الماضية على  بالغرب »يمتد ظل  انبهارنا  يقول الشيخ واصفا قمة 
للمسلمين، على عقلهم ونفسيتهم وعاداهتِم، كما يظلِّم َجنَباِت هذا الواقع التخلف الماديُّ 
واالقتصادي والعلومي بالمقارنة مع الحضارة الغربية الغازية. تخلٌُّف يف العلوم التجريبية 
التفوق  آية  أن  نحسب  وهتافت،  بتسليم  هناك  من  جاء  ما  كل  نلتهم  غيرنا،  َحَذَقها  التي 
الصناعي، بل آياته الطائرة يف الفضاء الغائَصة يف البحار، القاذفة للنار، حجج ال ترد على أن 

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 18.
(2)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 183.

(3)  سورة األنفال: 53.
(4)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 200-199.
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ثقافة الصانعين وتصوَرهم للعالم واإلنسان هو التصور الصحيح«(1). 

إذ  تخلفا،  الكثيرين  نظر  يف  يعترب  قد  إسالمية  زاوية  من  االقتصاد  عن  الحديث  إن  بل 
إن »التواصل مع حداثة غربية شمالية مشحونة ضد اإلسالم يصبح مستحيال عندما نكون 
ملتحين ونتحدث عن اهلل وننحدر من الجنوب. ُيحكم على اإلسالمي المتحدث عن اهلل 

مسبقا بأنه متعصب وظالمي ومتخلف وإرهابي وُمدان فورًا دون محاكمة«(2).

إن من أعظم ما ابتلي به المسلمون هو استقرارهم فكريا على نظامين اقتصاديين ال ثالث 
لهما، فإما تجد المفكر رأسمالي أو تجده اشرتاكيا –إال القليل النادر منهم- ويقول اإلمام 
إلى  المجرمة  الرأسمالية  كره  المستضعفين  يدفع  أن  العظمى  »واآلفة  هذا  يف  السالم  عبد 

االرتماء يف أحضان االشرتاكية«(3).

وقعنا  الذي  االقتصادي  »فالفخ  فيقول:  فخا  االقتصادية  الفكرية  التبعية  الشيخ  ويصف 
يف  وسيجتهدان  يعتديان،  رحمه  من  خرجت  التي  االجتماعية  والداروينية  قبل  من  فيه 
االعتداء، على حياتنا. إهنما ال يهددان فقط سالما اجتماعيا هشا يف بلداننا بل يهددان وجود 

أمتنا برمته«(4).

وعليه فإن أي تفكير يف التغيير االقتصادي نحو األحسن يمر حتما عرب إحداث القطيعة 
اإلسالمي  التشاور  لفرص  وتحقيقا  أيضا،  التبعية  ولنمو  للتبعية  تجنبا  اآلخر،  التنظير  مع 

البيني، ومن ثم تجسيدا –شيئا فشيئا- لحلم الوحدة اإلسالمية والتوحد االقتصادي.

االستعمال الذكي لخبرة أخالط الناس:

أنفسنا  »نجد  فيقول:  اإلسالمي  العالم  يواجه  الذي  التحدي  ياسين  السالم  عبد  يصور 
المالية  التكنولوجية  العلومية  بوسائلها  علينا  متفوقة  استكبارية  عالمية  مع  لوجه  وجها 
االقتصادية الديمقراطية. عالم مستكرب وفينا مستكربون من بني جلدتنا«(5). يسمي األستاذ 
واستفادوا  الغرب  خالطوا  قد  فهم  الناس«،  »أخالط  جلدتنا  بني  من  المستكربين  هؤالء 

(1)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، 155/2.
(2)  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، المغرب، دار األفق، ط 1، 2000، ص 13.
(3)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 189.

(4)  عبد السالم ياسين، اإلسالم والحداثة، ص 270.
(5)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 178.
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من  ويعانون  اإلسالمية  شخصيتهم  يف  ضعفا  يشتكون  بالمقابل  أيضا  لكنهم  علومهم،  من 
ميل واضح للفكر الغربي بكل ما فيه من حسن وسيء، لكن يف رأيه ال يجب التفريط فيهم 
الخربة  أهل  استعمال  من  مناص  »ال  والتفريط  اإلفراط  فبين  استعمالهم،  يف  اإلفراط  وال 
من أخالط الناس ال تعرف بالضبط أين مقامهم يف مقاعد األعراب المخلفين. ال ترتكهم 
يرعون أنفسهم فإهنم إلى ذاك المرعى الوبيل تجذهبم العادة، والرتبية، والصداقات القديمة. 
بالقرار،  واالستقالل  السلطة  حيث  من  اخفضه،  أو  ارفعه  موضعه،  واحد  كل  ضع  لكن 
حيث  التقنية  والوظيفة  األجرة  حيث  من  ارفعه  اهلل.  من  وحظه  اإلسالم  يف  وسابقته  إيمانه 
رفعته الكفاءة المهنية، والمؤهل العلمي، وإتقان الشغل، وإعطاء النتائج. ال تتجاوز بالناس 

أقدارهم فتعطي الحكمة غير أهلها فتكون من الجاهلين«(1).

ذكاء التعامل مع الغرب:

يرى األستاذ عبد السالم أن التعامل مع الغرب ضرره أكثر من نفعه، فهو إلى جانب أنه 
يضيع فرصة التعاون البيني بين العالم اإلسالمي، يعمق أيضا الفجوة االقتصادية والمعرفية 
وجب  لذلك  لألول.  مستمرا  تابعا  األخير  هذا  ويجعل  اإلسالمي،  والعالم  الغرب  بين 
التخلي عنه إال يف الحاالت التي ال مناص من التعامل معهم، فالتعامل معهم إذا يجب أن 

يكون محدودا جدا وعلى قدر من الذكاء والفطنة.

ويستدل على نظرته هذه بذكر مثال من األمثلة الواقعية عن االستعمار الفرنسي يف شمال 
إفريقيا فيقول: »كان االقتصاد االستعماري َنَزع ملكية األرض من مالكي األرض، وأرَدَف 
يف بعض معامالته الرأسمالية المغربية التجارية يف عربٍة آِخَر أَواِخِر القطار الفرنسي. ووّجه 
لُتصّدر وتَصنّع يف فرنسا. وبدأ يف توطين اإلنتاج  المعادن وتنقيتها وتعبئتها  إنتاج  عملّيات 
انسحبت  المستعمرون،  انسحب  فلما  الحبوب.  إنتاج  حساب  على  التصديري  الفالحي 
الشروط«(2).  عليه  ُتمَلى  ضعيفا  جنينا  السرة،  بحبل  مربوطا  اقتصادنا  بقي  جسومهم، 
فاالنطالق نحو تقدم اقتصادي يجب أن يمر حتما عن تفكيك هذا الرباط التبعي الذي تركه 

المستعمر ثابتا يف الوطن اإلسالمي.

ويحتج األستاذ أيضا لهذا الرأي بالقول: سرد اإلمام ابن الحاج سبعة أسباب تمنع من 

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 29.
(2)   عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 210-209.
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التعامل مع الكفار(1):

تعاملنا معهم باالتجار يعينهم على أمرهم.

تعاملنا معهم يضيع فرصة التعاون مع إخواننا المسلمين.

فيؤمر  للكافر.  وعزة  للمسلم  ذلة  ذلك  ويف  أجراء  صناعا  المسلمين  يستعملون  إهنم 
المسلم أال يعمل عندهم.

اللحوم غير  الحرام. واسأل مستوردي  قلت: وال من  النجاسات.  يتحرون من  إهنم ال 
المذكاة.

إهنم يتدينون بغش المسلمين.

إهنم إذا شكروا سلعهم بالحسن والجودة ال يمكن اإلطالع على صدقهم، بل الغالب 
عكسه.

أهنم يتخذون ترويج بضائعهم مطية لنشر مذهبهم.

الخروج من محنة االستيراد:

وال  القوميات.  يف  متفكك  جسم  وجهها  يف  يصمد  ال  عاتية  استكبارية  ُقوى  العالم  يف 
يصمد أمام غزوها االقتصادي سويقات استهالكية تشرتي السالح المتطور ترصده لغدرة 
من جار قومي. وال يقف أمام غزوها الحضاري الثقايف قوم منصبغون نفسيا، مقتنعون عقليا 

بأن أقصى أمانينا نحن المسلمين أن نلحق بالركب الحضاري السائد(2).

تقوم عليه صناعته، وبقية  ما  أكله وملبسه وجل  أكثر من نصف  العربي  الوطن  يستورد 
مشكلة  اإلمام  صور  وقد  ربما-.  تركيا  –إال  المحنة  هذه  من  تستثنى  ال  اإلسالمي  العالم 
االستيراد على أهنا جاهلية اقتصادية فيقول: »إنما قطع حبال الجاهلية هجرة نفسية شاقة، 
نأكل  ال  الضروريات،  من  إال  بضاعة  نستورد  ال  بحيث  والمألوفات،  الشهوات  عن  فطام 
معاشرة  فينا  صنعتها  التي  الرتفية  الحاجات  إرضاء  لقاء  مستقبلنا  نرهن  ال  نحرث،  ما  إال 
الجاهلية  حبال  قطع  طويل.  وصرب  متدرج  جهاد  دونه  القتاد،  خرط  هذا  ودون  الجاهلية. 

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 32.
(2)  نفسه، ص 181.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 684

نسجت  ما  إال  نلبس  ال  بحيث  وتعليمنا،  وصناعتنا،  وماليتنا،  تجارتنا،  يف  إرادي  استقالل 
أيدينا، وال نساوم على حريتنا القتناء الجهاز الحربي الالزم، والجهاز الصناعي األساسي 
الضروري إلقالع اقتصادنا، واألدوية الضرورية لصحتنا، بل نتعامل مع غيرنا ندا لند، تعامل 

أكفاء ال تابعين«(1).

إن محنة االستيراد كانت أولى خطوات تخلفنا وتبعيتنا » تبعيٌة اقتصادية أدخلتنا، على 
من  بأجيال  واسَتْقَوت  الوطنية،  الرأسمالية  وشبت  التبادلي.  االقتصاد  حلبة  يف  حال،  كل 
الشباب المتعلم الخبير يف فنون إدارة األعمال، وفنون تدوير األموال وتحويلها وتدبيرها. 
وازداد التحاُم االقتصاد الوطني المكافح باقتصاد السوق العالمية التنافسية«(2)، ومن هنا فإن 

الخروج من محنة التبعية يبدأ وينطلق بالضرورة من الخروج من محنة االستيراد.

التخطيط وعقلنة االقتصاد:

الفكرة  جمال  يغني  فال  الصحيح،  بالتخطيط  إال  ناجعة  تكون  ال  الحسنة  األهداف  إن 
مفروغا  ضرورة  وأصبح  االقتصاد،  عالم  يف  مقبوال  أصبح  مما  »إن  التخطيط،  أسيء  إن 
منها، التخطيط االقتصادي«(3) فهو عماد النظرة االستشرافية الفعالة، والمثمن الناجع لكل 
التخطيط مأخذ  العالم اإلسالمي أخذ عملية  البناءة، ومنه وجب على  األفكار االقتصادية 
التخطيط  يكون  أن  المدى، ويجب  أم طويل  متوسط  أم  التخطيط قصير  كان  الجد، سواء 
التي  االقتصادية  الهوية  تحقق  مشاريع  إلى  ويرمي  إمكانيات،  من  موجود  هو  مما  منطلقا 

تحدثنا فيها سابقا فال إغفال للرفاهية المادية وال تغافل عن األخالق والدين.

والتخطيط اجتهاد قبل كل شيء، »اجتهاد جماعي مستقبلي تتضافر عليه جهود األتقياء 
الخرباء العلماء المسايرون لما يظهره اهلل من فتح على من نسوا ما ذكروا به. أي المسايرون 
التي تنعرج عليها األحداث،  لمستجدات السياسة العالمية المقدرون للخطوط المحتملة 
القادرون على تخطيط مستقبلي يواكِب فيه تطبيق الشريعة المتدرج قدرة المسلمين على 

التعاون الذي يعطي القوة«(4).

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 17.
(2)   عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 210.

(3)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 98.
(4)  عبد السالم ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 77.
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النمو املتدرج:

لقد أولى اإلمام عبد السالم ياسين قضية الصرب على التغيير االقتصادي وعدم العجلة فيه 
وافر االهتمام، فهو يؤكد يف السعي نحو القطيعة مع التخلف أن »سنته تعالى يف التاريخ أن ال 
يتم هذا االنقطاع إال بتدرج«(1) ويعطي أمثلة اقتصادية تبين أن السعي نحو التغيير يف حاالت 
كثيرة ال يمكن أن يتم إال عن طريق التدرج، فمثال »من الصناعات والنشاطات االقتصادية 
إيقاف  الجاهلية  السياحة. فلن يكون قطع حبال  التبعية من أول يوم مثل  ما هو مبني على 
العجلة دفعة واحدة بالنسبة لألقطار اإلسالمية التي استثمرت فيها األموال الطائلة، وحرم 
األجنبي  للزائر  ويزين  والمنتديات،  النزل  لتبنى  الضروري  من  المستضعف  الشعب  فيها 
والتبادل  العالمية،  المالية  المؤسسات  مع  التعامل  قس  هذا  وعلى  السياحي.  منتوجها 
التجاري، وحبل المواصالت السلكية والالسلكية واإلعالمية، وهو حبل غليظ، واستيراد 

التكنولوجيا، والعالقات الثنائية والدولية«(2).

(1)  عبد السالم ياسين، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 30.
(2)  نفسه، ص 32.
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االستنتاجات

السالم  عبد  للشيخ  الحاذقة  االقتصادية  الرؤية  بوضوح  نلحظ  البحثية  ورقتنا  هناية  يف 
ياسين، فهو إلى جانب أنه مفكر ديني سياسي واجتماعي، يرقى إلى مفكر اقتصادي أيضا. 
ويمكن يف األخير إيجاز أهم رؤى الشيخ يف قضايا التخلف عموما والتخلف االقتصادي 

خاصة يف اآليت:

إن التخلف االقتصادي –والتخلف عموما- ليس نظاما عالميا واحدا، وال يمكن حصره 
يف تعريف موحد، فهو يختلف شكال ومضمونا من منطقة ألخرى.

إن التعريف المادي الذي عرف به الغرب التخلف صحيح، لكنه قاصر وغفل جزءا هاما 
يف معيار التخلف والتقدم، وهذا الجزء يتمثل أساسا يف المعرفة الدينية والموروث الثقايف 

والقيم واألخالق للشعوب واألمم.

استغلت  استعمالها، بحيث  والتقدم أسيء  التخلف وألفاظا أخرى كالحضارة  لفظ  إن 
دائمة فكريا واقتصاديا وسياسيا  تبعية  المتخلفين وإبقائهم يف  الغرب ألسر فكر  من طرف 

واجتماعيا وثقافيا.

إن النموذج الغربي للنمو االقتصادي هو أصل المشاكل يف العالم، فالنظام القائم على 
إيجاد الجوع وتشجيع التسلح لخلق النمو ليس إال تخلفا اقتصاديا يف األخير.

تراكم  نتيجة  جاء  بل  صدفة،  محض  يكن  لم  اإلسالمي  العالم  يف  االقتصادي  التخلف 
بالبقاء  والرضا  للتخلف  القابلية  أهمها:  آليات  إيجاده وتجذره  ذهني، ساعدت يف  تخلف 

مستهلكا لما ينتج الغير، واالنشغال باآلخر بدل مراقبة التخلف الذايت.

التخلف  يف  ساهمت  التي  األسباب  أهم  تعد  السوق«  وعالمية  العالم  »سوق  ظاهرة 
االقتصادي للعالم اإلسالمي، بل نقلته وتنقله من التخلف إلى نمو التخلف بسبب اتساع 
الفجوة باستمرار بينه وبين العالم المتقدم ماديا. وهذه الظاهرة االقتصادية يسميها األستاذ 

عبد السالم استعمارا ألهنا استبدلت يد المستعمر المسلح بيد التاجر فقط.

لخروج العالم اإلسالمي من دائرة التخلف االقتصادي يجب توافر توليفة من العوامل 
أهمها: االنطالق يف حصر المشاكل واالشكاليات االقتصادية –الداخلية منها والخارجية-، 
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وإيجاد الحلول انطالقا من الهوية الوطنية وليس بفكر خارجي دخيل، والخروج من محنتي 
التبعية واالستيراد.

سعي المسلمين للقطيعة مع التخلف عرب البحث عن التقدم عند غيرهم تركهم يف دائرة 
البليد،  العاجز وبحث  أشبه بحلقة مفرغة، وقد وصف األستاذ عبد السالم ياسين بمعاناة 

ويصر األستاذ هنا على أن التقدم ال يكون أبدا بمعزل عن الذات.

العناية بسنة التدرج يف السير من التخلف إلى التقدم أمر واجب على المسلمين. وهي 
سنة كونية إالهية فال يمكن تغيير واقع اقتصادي بين ليلة وضحاها.

التوصيات

إفراد مؤتمر خاص بالفكر االقتصادي للشيخ عبد السالم ياسين، أو على األقل حجز 
محاور من ضمن مؤتمر، على أن يمس األمر على األقل ما يلي:

- التخلف والتقدم االقتصاديين يف فكر الشيخ.

االقتصادي  التعاون  على  وتأثيره  والمسلمين  الغرب  بين  االقتصادي  التعامل   -
اإلسالمي البيني.

- معيار األخالق يف الفكر االقتصادي للشيخ.

- االشرتاكية والرأسمالية يف فكر الشيخ.

- االستيراد والتخلف ونمو التخلف يف العالم اإلسالمي.
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مـقدمــة

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وعلى التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

التغيير سنة من سنن اهلل تعالى يف األرض، وال غنى لإلنسان عنه، إذ جعله اهلل مالزما   
منطلق  فإن  لذا  بعمارهتا،  ومكّلـف  األرض  يف  مستخلف  ألنه  إليه  حاجته  لشدة  لإلنسان 
إلى  الكريم  القرآن  أن يدور حول اإلنسان، وقد أشار  ينبغي  التغيير وغايته ومحور حركته 
تغيير المجتمع ورسم له منهاجا ووضع له شرائع. لكن التغيير الحقيقي دونه عقبات ودونه 

جهاد ومجاهدة؛ جهاد التعبئة والبناء والعمل، والثبات.

أن  نجد  اهلل  ياسين رحمه  السالم  عبد  النبوي لألستاذ  المنهاج  نظرية  البحث يف   وعند 
وإقناعها  لألمة  واسعة  تعبئة  إلى  يحتاج  وأنه  الـّداء،  بأصل  الدقيقة  المعرفة  يتطلب  التغيير 
يتحقق  أن  إلى  والتحمل،  الصرب  على  أبنائها  وتربية  وصعوبته،  وضرورته  التغيير  بجدوى 

التغيير الشامل على منهاج النبوة.

 وقد أسس اإلمام المجدد للـتغيير يف نظريته من حيث شمولية المفهوم وعمق المضمون 
المتكاملة  رؤيتـه  حيث  من  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  التحليل  وموضوعية  واسرتاتيجية 
تغييرا  يكون  أن  البد  أنه  يرى  حيث  التغيير  موضوع  ذلك  ومن  موضوع،  أي  معالجة  عند 
جذريا وشامال ومتكامال، يقول رحمه اهلل: »هذا التغيير الجذري يف تصور اإلنسان لنفسه، 
القرآن  رسالة  هو  الموت،  بعد  اهلل  يدي  بين  وللمسئولية  واألخروي،  الدنيوي  وللعالَمـين 
النبوي تستلهم معالجتها وتستدعي حلولها من  المنهاج  إلينا«(1). كما نجد نظرية  الخالدة 

القرآن الكريم والسنة النبوية ومن السلف الصالح لهذه األمة.

نظرية  يف  التغيير  قضايا  أهم  إحدى  والتحليل،  بالدراسة  الورقة،  هذه  يف  وسأتناول   
المنهاج النبوي؛ »التغيير يف االقتصاد«، حيث وضح األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى: 1430-2009. الصفحة: 88. 
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التسلح  نحو  واستباق  وترف،  وتكرب  وجشع،  أنانية  من  االقتصاد  يتحول  أن  ينبغي  كيف 
والغطرسة واالستكبار، إلى اقتصاد رحمة وإيثار وإحسان، وعدل، وعمل وتخطيط مرن، 
وغيرها من الصفات اإليمانية، إضافة إلى نظرته المتكاملة، ومنهجـه يف معالجة قضية التغيير 
يف االقتصاد، وهي نظرية تستدعي أدوات معالجة االقتصاد من وجهة معايير كمية مادية، 
وأخرى قانونية شرعية، وأخرى نفسية تربوية. كل ذلك بسطتـه يف ثالثة مباحث خصصت 
المبحث األول منها للحديث عن الباعث اإليماين والتغيير يف االقتصاد، وتناولته يف ثالث 
نقاط؛ مفهوم التغيير االقتصادي والرتبية على استحضار وازع اإليمان، والبواعث اإليمانية 

توجه االقتصاد.

يف  وذلك  لالقتصاد،  الشرعية  بالضوابط  وااللتزام  التغيير  فيه  فبينت  الثاين  المبحث  أما 
نقطتين؛ بينت يف األولى التدرج يف وضع الضوابط الشرعية، ويف الثانية الضوابط الشرعية 

لالقتصاد.

نقاط؛  ثالث  يف  اإلسالمية،  الدولة  اقتصاد  لبناء  التغيير  فيه  ناقشت  الثالث  والمبحث 
أوالها وّضحت من خاللها ضرورة التحرر من التبعية وثانيها ناقشت فيها سبل بناء اقتصاد 

الدولة اإلسالمية، ويف الثالثة بينت دور الدولة اإلسالمية يف سياسة االقتصاد. 

المؤتمر  على  اقرتحتها  وتوصيات  واستنتاجات،  جامعة،  بخالصة  البحث  ختمت  ثم 
المبارك.

وأثبـت أسفله الئحـة المصـادر والمراجـع المعتمدة يف البحـث.
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املبحث األول: الباعث اإليماني والتغيير في االقتصاد

1- مفهوم التغيير االقتصادي: 

أحواله  الدهر:  »وِغـَيُر  العرب:  لسان  يف  جاء  ما  معانيه  ومن  »غـيـر«،  باب  من  التغيير 
المغيِّرة، وورد يف حديث االستسقاء: »من يكفر اهلل يْلَق الِغَيَر«، َأي: َتَغيُّر الحال وانتقالها من 

الصالح إِلى الفساد. والغيُر: االسم من قولك غيَّرُت الشيء فتغيَّر«(1).

ويف القاموس المحيط: »وِغـَيـر الدهر: أحداثه المتغيرة«(2).

 والتغـّير يكون على نوعين: 

- اإليمان: أي تغير اإليمان يف القلوب.

- السلوك: تغير سلوك اإلنسان وتغير النعم التي أنعمها اهلل عز وجل على الناس، ويدخل 
فيه التعامالت االقتصادية.

ويمثل التغيير االقتصادي »الجانب التطبيقي للتغيير الذي أراده المنهج القرآين للجانب 
أو الحيز اإلداري الذي ُيعنى برصد مؤشرات التغيير يف المجال االقتصادي... هبدف إحداث 

تكيف وتأقلم اإلدارة مع المتغيرات المتوقعة الحدوث هبدف تحسين األداء«(3).

باختالف  واختلفوا  االقتصاد  يف  التغيير  عن  اقتصاديون  وخرباء  علماء  تحدث  وقد   
اتجاهاهتم الفكرية ورؤاهم السياسية، لكن بنظرة أحادية الجانب، كأن يرى أن تطبيق االقتصاد 
اإلسالمي يحتاج فقط إلى الحكومة التي لديها الحافز والدافع والباعث على التطبيق لما 
لها من السلطات والسيادة، وألهنا تصدر القوانين والقرارات الـالزمة للتطبيق. وقد تكون 
النظرة تنحاز إلى دول دون أخرى؛ »فما هو صالح القتصاد معين ويف فرتة محددة، يمكن 

(1)  ابن منظور، لسـان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1997-1417. 5 / 40.
مادة: »غـيـر«.

طبعة:  الفكر،  دار  البقاعي،  محمد  الشيخ  يوسف  وتوثيق:  ضبط  المحيط،  القاموس  آبادي،  الفـيروز    (2)
1425هـ - 2005م. ص: 409 مادة: »غـيـر«.

(3)  نبيه غطاس، معجم المصطلحات االقتصادية والمالية، مكتبة لبنان - بيروت، الطبعة األولى، 1429هـ 
- 2010م.ص: 67-66.
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أن يكون كارثة بالنسبة إلى االقتصاديات األخرى، وأسواق السلع ورأس المال المنفتحة 
على العالم تنقل موجات الصدمات إلى كل الدول الصناعية بنحو عفوي«(1). وجلهم ال 
يستحضرون وازع اإليمان فيركزون على وازع السلطان وقوة القانون ليتغير االقتصاد إلى 
ما هو أفضل؛ لتجاوز األزمات أو الزيادة يف النمو االقتصادي والرفاه والرتف. لكن األستاذ 
عبد السالم ياسين رحمه اهلل يدعو إلى تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته وأفكاره، تغيير نفسه 
وعقله وسلوكه. ويستحضر يف نظريته الباعث اإليماين ويركز عليه، ويعتربه الدافع األساس 
ليغير المسلم ما بنفسه حتى يغير ما بأمته وتسرتجع األمة عزهتا وقوهتا السياسية واالقتصادية. 

2 - التربية على استحضار وازع اإليمان

 الرتبية أساس كل تغيير، ومن نتائجها أهنا تجعل الفرد قادرًا على العطاء والبذل بشكل 
أكرب، فالذي ينال قدرًا عاليًا من الرتبية يكون على قدرة عالية من اإلحساس بغيره من الناس، 
الرتبية ترفع من سوية اإلنتاج والعمل يف الدولة، فالدولة التي يعيش على أراضيها مواطنون 

صلحاء، لن تعرف الرتاجع؛ وستكون يف درجة عالية من الرقي والرفعة.

 ويف مجال االقتصاد تظهر ثمرات الرتبية يف الحياة اليومية، فُيربى المؤمن على اعتبار عمله 
وخدمة اقتصاد أمته عبادة؛ »إنما تجد جند اهلل المعبأ لخدمة قضية أمته المادية االقتصادية، 
يعتربها عبادة مجزية عند اهلل. جند ملتحم مع األمة، متفاعل مع همومها، مشارك لمعاشها 

آماال وآالما«(2).

 وركز اإلمام على الجانب العقدي وحضور نية العبادة إلى جانب إتقان العمل وتطوير 
وتأطيرهم  األهداف،  أعز  لمن  الفالحين  تربية  »وإن  بالفالح؛  مثال  ويضرب  األساليب، 
بمرشدين يقنعوهنم يف آن معا بواجبات العبادة وواجبات اإلنتاج وهو صورة أخرى للعبادة، 

يقنعوهنم بتبني األساليب العلمية الرفيعة، وبالتعاون والنظام«(3).

 ويملك الشجاعة للحديث عن محاربة الظلم والبغي، برتبية أفراد المجتمع كيفما كان 

(1)  هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقرًا، »ترجمة الدكتور عدنان عباس علي«، كتاب عالم المعرفة، العدد: 
335، يناير 2007. ص: 214.

(2)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، مطبوعات األفق-الدار البيضاء، 
الطبعة األولى: 1995م. ص: 159.

(3)  نفسه، ص: 20.
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مستواهم على العدل يف توزيع الثروات، ونبذ الظلم واالستبداد االقتصادي، قال رحمه اهلل: 
»وأي إفساد يف األرض أشد بغيا من أن تتكدس األموال والثروات يف أيدي قلة من الناس، 

ويبقى الجمهور عائال جائعا فقيرا!«(1).

 3- البواعث اإليمانية توجه االقتصاد

 الرتبية اإليمانية ومجاهدة النفس هي الموجه األساس القتصاد إيماين تصلح به األمة؛ 
الحرف،  الناس، ويغطي كل  يعم أصناف  اقتصادي  قال اإلمام: »وإنما يصلح األمة جهاد 
ويؤمن كل حاجات األمة. رادع الخوف من الحساب يوم القيامة، والتناهي عن المنكر، قيود 
الدنيا أن تصول وتعتو وتفتك بقيم األمة المادية والمعنوية.  تكف الشهوة والهوى وحب 

فهي سوالب. لكن الحافز القوي، حافز اعتبار اإلنتاج الجيد، الحالل، النظيف«(2).

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  الشريف  الحديث  يف  الوارد  الوهن  فريدة  بطريقة  يحلل 
وسلم قال: » ُيوِشُك األَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكُم َكَما َتَتَداَعى األََكَلُة إَِلى َقْصَعتَِها«. َفَقاَل َقائٌِل: 
ْيِل، َوَلْينَِزَعنَّ َاهلُل مِْن  ٍة َنْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: َبْل َأْنُتم َيْوَمئٍِذ َكثِيٌر،َ ولِْكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ َومِْن قِلَّ
ُكْم اْلَمَهاَبَة مِنْكْم، َوَلَيْقِذَفنَّ َاهلُل فِي ُقُلوبُِكُم اْلَوَهَن«، َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل َاهللِ َوَما  ُصُدوِر َعُدوِّ
ْنَيا َوَكَراِهَيُة اْلَمْوِت«(3). فيربط بين الوهن والهزيمة االقتصادية، قال:  اْلَوَهُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّ
»تداعى األكلة علينا يعني االستعمار واالحتالل االقتصادي. والوهن الذي هو حب الدنيا 
وكراهية الموت، سبب للهزيمة العسكرية كما أن حليفه حب الراحة وكراهية العمل سبب 

للهزيمة االقتصادية«(4).

ولرتبية أجيال التغيير على محاربة الغثائية يقول يف موضع آخر: »وباختالف القصد بين 
المجتمع المسلم وغيره يختلف مضمون التعليم وتقييم األعمال وِوجهة النشاط الـُمجَمل. 
يف المجتمع المسلم البارئ من أمراض الغثائية ُتجعل ضرورُة الضرورات تربيَة األجيال على 
اإليمان، ال تزاحم الربامُج التقنيَُّة الربامج الرتبوية. ويحمُل العمل والكسب والمساهمة يف 

(1)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، مطبوعات األفق-الدار البيضاء، 
الطبعة األولى: 1995م. ص: 206.

(2)  نفسه، ص: 91.
(3)  رواه اإلمام أبو داود، عن ثوبان مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كتاب: المالحم، باب: تداعي األمم 

على اإلسالم، حديث رقم: 4297.
(4)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 181.
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تالئم  أهداٌف  التنموي  النشاط  لهذا  ُد  وُتحدَّ الجهادية.  التعبئة  معنَى  االقتصاديِّ  النشاط 
''العمران األخوي'' المرغوب فيه ال أهواَء التملك األناين واألَثرة والتكاثر والرتف«(1).

المعنى  بين  حيث  الجانب  أحادية  النظرة  لتغيير  توجيه  األحكام  آيات  تفسير  يف  وله   
َتاء  الشمولي والمتكامل لقول اهلل تعالى يف سورة قريش: ﴿إِليالِف ُقَرْيٍش إِيالفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ
ـر  ْن َخْوٍف﴾. فقال: »تبصَّ ن ُجوٍع َوآَمنَُهم مِّ ْيِف َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ َوالصَّ
رحلة  ذكر  بعد  خوف  من  واإليمان  جوع  من  اإلطعام  منَّتا  ذكرت  كيف  وإياك  اهلل  رحمنا 
لتعرف  الرحلة من كسب، وتجارة، وتعب، واتخاذ أسباب،  ثنايا  الشتاء والصيف، وما يف 
مواقع الكلم، ومضارب الحكمة واألمثال، يف كالم رب العالمين. ذلك أنه ال رخاء يرجى 
والعمران  والحركة  بالسعي  إنما  نائمين.  كسالى  لقوم  بدن،  عافية  وال  أمن،  وال  إلطعام، 
رجال  السالح،  توفر  صناعة  تطعم،  زراعة  نشيط،  اقتصاد  الرخاء.  يأيت  األسواق  وغشيان 

تطب، وتعلم، وتربي«(2).

والتاريخ:  الفقه  يف  نظرات  كتاب  يف  فقال  مطالبها،  إلى  الشريعة  مقاصد  من  وينتقل 
األمر  إلى  وننظر  والعزة،  الشرف  منازل  الشرع  أحكام  إلنزال  نخطط  ونحن  بنا  »وجدير 
اإلالهي من زاوية الطلب ال من زاوية الحفظ«(3). ومن ذلك تركيزه على مطلب اسرتجاع 
العادل لألمة جمعاء ولكل مسلم ومسلمة أن تصبح  العام  إذ »المطلب  المسلمين،  أموال 
بد  ال  هذا  يتحقق  ولكي  المسلمين.  لمصلحة  تصرف  المسلمين  يد  يف  المسلمين  أموال 

من جهاد«(4).

وإفساح  والتصنيع  والتنظيم  التأطير  على  اإليمان،  باعث  بعد  المجدد،  اإلمام  ويؤكد 
ثم  االعتبار،  يف  سابق  اإليماين  »الباعث  وثرواته؛  البلد  وخربات  لالستثمارات،  المجال 
استقرار الحكم على الشورى، ثم يجمُع المؤمنون الراضون بحكم العدل قدراتِهم وخرباهتم 
فإذا  االعتبارية.  المسبَّقات  هذه  بغزارة  فيه  وتصب  بقوة  إليه  تدفع  التصنيع  ثم  وأمواَلهم، 

(1)  ياسين عبد السالم، العدل؛ اإلسالميون والحكم، دار اآلفـاق، الطبعة الثالثة، 1422هـ -2001م. ص: 
.443

(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 202.
(3)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، الطبعة األولى: 1989م، من مطبعة فضالة – المحمدية. 

ص: 55.
(4)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي؛ تربية وتنظيما وزحفا، الطبعة الثانية: 1410-1989م. ص: 342-
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البناء قبل أن  انتقض  عكست فالتصنيع ركام والتنمية الشاملة ُحُلم. بدون إيمان المؤمنين 
يؤسس. واهلل الغنّي، وأنتم الفقراء«(1).

ثم دعا األمة إلى تغيير تعاملها مع السوق؛ سلوكا ُيّتبع وضوابط شرعية حاكمة محكمة، 
تمكن من اكتساب لوازم السوق، وبناء وحدة اقتصادية. فقد أمرنا اهلل تعالى باتخاذ األسباب 
ٍة﴾(2). ولإلمـام نظرة إلى  وا َلُهْم َما اِْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وإعداد القوة، فقال عز من قائل: ﴿َوَأِعدُّ

التصنيع من وجهتين؛

األولى: ضرورة التصنيع يف إطار تنمية متكاملة.

ع إلى اآللة واإلنتاجية والسوق(3). والثانية: عدم استسالم اإلنسان المصنِـّ

ضرورة  بين  وتجمع  الجهاد،  معنى  والعقلي  الجسدي  للمجهود  ُتعطي  النظرة  هذه 
التصنيع وواجب الدين، وبين إنتاج اإلنسان وشريعة اإلسالم. 

ويف المقابل حذر من شريعة السوق التي ال تعرف آخرًة وال ربـًّا فرتكز على »اإلنتاجية، 
والمزيد من البضائع والخدمات، ومصلحة القوي وصفقاته التجارية، والحفاظ على منابع 
النفط يف قبضته، ومستوى المعيشة لمواطنيه، وتنويع أسباب الرفاهية لهم، ومحاربة البطالة 

المهددة الستقرار الحكم وازدهار االقتصاد«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل؛ اإلسالميون والحكم، ص: 446.
(2)  األنفال: 90.

(3)  لمزيد من التفصيل ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، دار البشير للثقافة والعلوم طنطا، الطبعة 
األولى، دون تاريخ. 1 / من ص: 87 إلى ص: 90.
(4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1 / 85. 
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املبحث الثاني: التغيير وااللتزام بالضوابط الشرعية لالقتصاد

وقد  المجتمعات،  شؤون  وتتنظم  الحياة  لتستقيم  والضوابط  األحكام  وضع  من  البد   
وضعت الضوابط والقوانين لاللتزام هبا وتطبيقها، واالقتصاد أولى بضبط األحكام الشرعية؛ 
»حتى يسرَي االعتبار الشرعي يف كل األحكام المتعلقة بالمعايش أمرا وهنيا، إتيانا ومنعا، 

من جانب الوجود ومن جانب العدم كما يعرب الشاطبي رحمه اهلل«(1).

1- التدرج في وضع الضوابط الشرعية.

 التدرج من سمات المصلحين ومن أهم عوامل نجاح أي تغيير، ألنه؛ »قائم على رعاية 
المقاصد وفقه األولويات وتقديم األهم على المهم والركن على الواجب،... فهو يعتمد 
يف نجاحه على الحافز الذايت لألفراد؛ ألنه ُيخاطب العقل والضمير أوال قبل أن ينتقل إلى 
انتقالية اضطرارية يتم  اإلجراءات الشكلية واالعتبارات الظاهرية«(2). ويمكن تحديد فرتة 
فيها التمهيد للقضاء على كافة األوضاع غير الشرعية، ووضع اسرتاتيجيات محكمة واقرتاح 
التغيير واإلصالح.  التي يسري من خاللها  العلمية والعملية  التنظيمية واألشكال  القوالب 
ولنا يف السيرة العطرة النموذج الحي قالت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها: »إنما نزل ما 
نزل منه -أي من القرآن- سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا تاب الناس إلى 
اإلسالم نزل الحالل والحرام. ولو نزل أول شيء: »ال تشربوا الخمر« لقالوا: ال ندع الخمَر 

أبدا. ولو نزل: »ال تزنوا« لقالوا: ال ندع الزنا أبدا««(3).

األحكام،  أنزلت  ذلك  على  النفوس  اطمأنت  »فلما  العسقالين:  حجر  ابن  اإلمام  قال 
ولهذا قالت: »ولو نزل أول شيء: ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندعها« وذلك لما طبعت عليه 

النفوس من النفرة عن ترك المألوف«(4).

واإلصالح تغيير تدريجي، يعنى أنه ال يتم بالقفز على الواقع، بل بالتدرج باالنتقال به مما 

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 107.
(2)  سامي بن إبراهيم السويلم، فقه التدرج يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي، طبعة 1428هـ-2007م. ص: 41.

(3)  رواه اإلمام البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: تأليف القرآن، حديث رقم: 4993.
(4)  العسقالين، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: تأليف القرآن، 
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هو كائن، إلى ما ينبغي أن يكون استنادا الى قاعده التدرج التي قررها اإلسالم.

أن  يمكن  »ال  اهلل:  رحمه  قال  التغيير؛  يف  األستاذ  لمشروع  الغالبة  السمة  هو  والتدرج 
إسالمي  نظام  الفتنة  ماضي  عن  اإلسالمية  الدولة  ورثته  الذي  االقتصادي  بالنظام  يستبدل 
السياسي،  االستبداد  على  مرتكز  فوضاها،  بل  الفتنة،  نظام  وضحاها.  عشية  بين  جاهز 
واالحتكار االقتصادي، والهوى األناين. والجهد المطلوب لكي يحول ويبدل إلى اقتصاد 

مركز على خدمة اإلنسان والمجتمع كبير«(1).

 ومن الحكمة التدرج يف وضع القوانين وتنفيذها وتربية الناس عليها، ففي القرآن والسنة 
الرفق والصرب والتدرج، ويزداد أهمية حينما يرتبط باقتصاد الدولة ودخل األفراد وعاداهتم 

ومألوفاهتم، وتحولهم من الرتف والتبذير إلى الوسطية واإلحسان والتكافل. 

2- الضوابط الشرعية لالقتصاد.

الشرعية لالقتصاد وتقنينها باألحكام  التغيير وضروراتـه ضـبط األحكام   من أساسات 
السماوية، فهي ضمان لنجاحه وأمان من الوقوع يف أي خلل اقتصادي، ولذلك البد من ربط 
كل نشاط اقتصادي باألحكام الشرعية، قال رحمه اهلل: »إن النشاط االقتصادي يف اإلسالم 
والحرام،  الحالل  إطاره  بل  الشرعية،  واألحكام  الدين  عن  بمعزل  ماديا  وثنيا  عمال  ليس 
الطيب والخبيث. ال طيب إال ما طيبه الشارع، وال يجوز ممارسة شيء من أعمال اإلنتاج 

إال بضوابط شرعية يفصلها علم العقود.«(2).

إن الهدف من األحكام اإلسالمية هو منع االحتكار، والربا، وتزييف الحسابات، وغش 
المعامل، وترويج البضاعة بالكذب، واللعب باألسعار، وسائر أنواع الظلم والفساد. فقد 
يخدم  بما  السوق  يف  والتحكم  الكماليات  على  األغنياء  تنافس  من  االقتصاد  خرباء  حذر 
رغباهتم، يقول السيد محمد باقر الصدر: »ولما كانت الطلبات التي تتمتع بالقوة الشرائية 
الضخمة قادرة على جلب كّل السلع الضرورية والكمالية، وأدوات اللهو ووسائل الرتف 
بصورة  الضرورية  السلع  جلب  عن  الفقيرة  الطلبات  تعجز  بينما  الرأسمالية،  السوق  من 
كاملة، فسوف يؤدي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية كّل طاقاهتا إلشباع تلك الطلبات 

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الصفحة: 77.
(2)  نفسه، ص: 89.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 700

المرتفة والرغبات النهمة، التي ال تكف عن التفنن يف إشباع هنمها«(1).

ومن أهم الضوابط التي ينبغي الحرص على تطبيقها وتعميمها على كل الطبقات ويف كل 
المستويات؛ ضبط األموال بقوانين الشرع الحكيم، قال: »بإلجام المال وترويضه بالقوانين 
اإلسالمية يصبح من الممكن ربط مصالح العمل برأس المال ربطا ال يجحف بالعامل، وال 
يعطى صاحب المال فرصة لتجاوز حقه... بإلجام المال بالقوانين الشرعية يمكن أن يوضع 
حد لالحتكار، فال يجيء المشروع الضخم، بوسائل مالية ضخمة، ليقضي على المشاريع 

الصغيرة، ويقذف هبا إلى اإلفالس«(2).

 ومن النماذج الحية لضبط اقتصاد األمة؛ منع االحتكار وتكديس األموال، وهذا المقصد 
واضح يف القرآن الكريم، يف قوله تعالى: ﴿َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن َاألْغنَِيـاْء ِمنُْكْم﴾(3). ألن؛ 
يف  األمة  حارب  فمن  المحتكر.  على  دينية  وآفة  المجتمع،  على  اقتصادية  آفة  »االحتكار 
واالحتكار  دينها.  شؤون  سائر  يف  حارهبا  كمن  ومحسناته  وحاجياته  معاشها  ضروريات 
يوبق  وذنب  اآلثام،  من  إثم  اإلسالم  يف  لكنه  الوضعي،  القانون  بعرف  اقتصادية  جريمة 
من رحمة اهلل كما يوبق ترك الصالة ومنع الزكاة. ألن منع المسلمين من تناول حاجياهتم 
الشريعة وهو  المعاشية، وحجزها عنهم، صد عن سبيل اهلل، وتعطيل لمقصد من مقاصد 

حفظ النفس والعقل.... ويشتد نكير اإلسالم على محتكر الضروريات«(4). 

 إن ديننا ال يبيح للدولة أن تحتكر النشاط االقتصادي، وال يبيح السيطرة السياسية بغير 
حق، وال يحق للدولة نفسها أن تستولي على األموال واألنشطة االقتصادية على حساب 
بمعاين  حر  اإلسالمي  »االقتصاد  ألن؛  واالبـتكار  اإلبداع  حرية  حساب  على  أو  األفراد، 
السياسي  اإلسالمي  النظام  يكون  وهبذا  الشرع.  بقيود  الدنيا  يف  هنا  المقيدة  الغائية  الحرية 
واالقتصادي واالجتماعي والحضاري نقيضا للنظامين الجاهليين، ال من حيث التطبيقات 
الجاهلية ترى اإلنسان دابة ال معنى لها،  الجزئية فقط، بل من أساسه ومن غايته.  العملية 
واإلسالم يراه آدميا مكرما بآدميته، محشورا إلى ربه بعد الموت، سعيدا عنده، أو شقيا يف 

(1)  محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات-بيروت، الطبعة العشرون: 1408هـ - 1987م. 
ص: 653.

(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الصفحة: 66.
(3)  الحشر : 7.

(4)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 107.
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دار الخلود«(1).

ويدعو اإلمـام إلى تغيير سلوك خطير على الفرد والمجتمع؛ إنه التبذير، الذي تحول من 
سلوك فردي إلى سلوك جماعي، يقول رحمه اهلل: »الصورة األشنع للتبذير هي التي تتجاوز 
سلوك الفرد، يأكل كثيرا، وينفق يف غير منفعة، إلى السلوك االجتماعي. وهي صورة التبذير 
االنحالل  مرحلة  يف  المجتمع  عادات  تدخل  حين  وذلك  الرتفية.  النفقات  يف  واإلسراف 
التاريخي كما وصفها ابن خلدون. وحين ال يكتفي المجتمع بالضروريات والحاجيات، بل 
يسرف يف التحسينات والكماليات فتضيع قواعد االقتصاد وتستعلى الطبقة المرتفة، ويفسد 
بسبب  االقتصادي  للتغيير  يحدث  ما  تاريخنا  ومن  األمم  تاريخ  من  ونستفيد  العمران«(2). 
التبذير على العمران وعلى الدول وأنه من  التغيرات السياسية، فقد بّين ابن خلدون خطر 
أهم أسباب زوالها، فقال: »طور اإلسراف والتبذير: ويكون صاحب الدولة يف هذا الطور 
با لما كان سلفه يؤسسون،  لـوه يف سبيل الشهوات والمالّذ... فيكون مخرِّ ُمتلفـا لما جمع أوَّ

وهادما لما كانوا يبنون«(3). 

 وقد يتحول هذا التبذير إلى البطش بالمال والرتف، وهو سبب خسران اآلخرة، وهالك 
األمم، قال اهلل تعالى: ﴿َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرفِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل 
ْرَناَها َتْدِميرًا﴾(4). قال اإلمام القرطبي يف تفسيره لهذه اآلية: »قال أبو عبيد: وإنما اخرتنا  َفَدمَّ
ـم،  ﴿َأَمـْرَنا﴾ ألن المعاين الثالثة تجتمع فيها من األمر واإلمارة والكثرة. والمتـَرف: المنَعَّ

وخصوا باألمر ألن غيرهم تبع لهم«(5).

قوت  حساب  على  يكون  الذي  الرتف  لهذا  للتصدي  باألنفس  ما  تغيير  وجب  لذا   
البالء  فيه  ُصبَّ  وقت  »أي  العباد؛  وأرزاق  البالد  خيرات  حساب  وعلى  المستضعفين، 
باألشياء صبا على البشرية: وفرٌة ال حدود لها من جانب وفقر مدقع هو حظ المستضعفين 
ض  يف األرض. تنمية بال حدود. هنٌب أهَوُج لخيرات األرض ومواردها وتبذير لما ال ُيعوَّ

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 76.
(2)  نفسه، ص: 109-108.

(3)  ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى: 1413هـ - 1993م. 
ص: 139.

(4)  اإلسراء: 16.
(5)  القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق د. مجدي محمد سرور 

سعد باسلوم، دار البيان العربي، الطبعة األولى 2008.6-1429 / 237.
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تدور  ال  لإلنتاج.  االستهالك  واالستهالك،  اإلنتاج  دوامة  يف  تعوض،  ال  وكلها  منها، 
وموازين  العالمي،  االقتصاد  وتوازن  الدولة،  ومالية  االخرتاع،  ومختربات  المعامل  عجلة 
على  إال  العالم  واستقرار  النقد،  وعافية  التجارة،  وحساب  والمبادالت،  المدفوعات 
بالكلمة  والدعاية  اإلشهار  الشيطاين  ُحداُؤها  محمومة  دورة  يف  واالستهالك  اإلنتاج  وتيرة 
َحتَّى  َشْيٍء  َأْبَواَب ُكلِّ  َعَلْيِهْم  َفَتْحنَا  بِِه  ُروْا  ُذكِّ َما  َنُسوْا  ﴿َلمـَّا  بالكذب والصدق.  والصورة، 
ْبِلُسوَن َفُقطَِع َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموْا َواْلَحْمُد لِّلِه  إَِذا َفرُِحوْا بَِما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفإَِذا ُهم مُّ

َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾(1).«(2).

النظام  وتبديل  بأخرى  وضعية  استبدال  إلى  التغيير  خالل  من  يهدف  غيرنا  كان  إذا 
النتائج، فإن  االقتصادي السائد بنظام آخر، وتحقيق سعادة الدنيا كما يراها، مع استعجال 
دولة القرآن تنطلق من القرآن والسنة لـتغير بشرع اهلل اقتصاد المجتمع وسياسته وبنياته كلها؛ 
تبعـًا للتغيير الكلي الشامل والجوهري لإلنسان، كما أمر اهلل عز وجل يف قوله تعالى: ﴿إِنَّ 

َاهللَ الَ ُيـَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيغيُِّروا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾(3).(4).

(1)  األنعام: 48.
(2)  ياسين، عبد السالم، اإلحسـان، مطبوعات األفق – الدار البيضاء، الطبعة األولى: 1998م. 1 / 479.

(3)  الرعد: 12.
(4)  ُينظر تفصيل ذلك يف كتاب إمـامة األمـة، لألستاذ عبد السالم ياسين، منص: 85 إلى ص: 93.
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املبحث الثالث: التغيير لبناء اقتصاد الدولة اإلسالمية

لتحريره  االقتصاد  يف  المهمة  المبادئ  من  االقتصادية  الحياة  يف  الدولة  تدّخل  يعترب   
وتحقيق  الدولة  اقتصاد  حماية  أجل  من  الشرعية،  األحكام  تطبيق  وضمان  التبعية  من 

العدالة االجتماعية.

1- التحرر من التبعـية

االقتصادية(1). وتكمن خطورتـها  التبعية  للغير، وأخطرها  تبعيتها  استمرار  أمة  آفة كل   
َتبقى  الصناعية  المنافسة واإلنتاج، والدول  التابعة ضعيفة وعاجزة عن  الدول  ُتبقي  أهنا  يف 

مهيمنة على القدرات االقتصادية للشعوب التابعة. 

 لكن التحرر ال يأيت بين عشية وضحاها، فالتحرر من التبعية يقتضي عند اإلمام تضحية 
نفسية  الجاهلية هجرة  »إنما قطع حبال  يقول:  النفس،  وصربا من جانب األمة، ومجاهدة 
الضروريات، ال  الشهوات والمألوفات، بحيث ال نستورد بضاعة إال من  شاقة، فطام عن 
فينا  صنعتها  التي  الرتفيهية  الحاجات  إرضاء  لقاء  مستقبلنا  نرهن  ال  نحرث،  ما  إال  نأكل 
حبال  قطع  طويل.  وصرب  متدرج  جهاد  دونه  القتاد،  خرط  هذا  ودون  الجاهلية.  معاشرة 
الجاهلية استقالل إرادي يف تجارتنا، وماليتنا، وصناعتنا، وتعليمنا، بحيث ال نلبس إال ما 
الصناعي  والجهاز  الالزم،  الحربي  الجهاز  القتناء  حريتنا  على  نساوم  وال  أيدينا،  نسجت 
األساسي الضروري إلقالع اقتصادنا، واألدوية الضرورية لصحتنا، بل نتعامل مع غيرنا ندا 

لند، تعامل أكفاء ال تابعين...«(2). 

ويقرتح رحمه اهلل الحلول المناسبة ومنها؛ التمويل الداخلي، واالكتفاء الذايت، حيث قال: 
»لهذا وجب على دولة اإلسالم أن تعتمد على التمويل الداخلي، وأن تعمل على التحرر من 
التنمية، وتساير أهدافه أهداف  بتأسيس نظام مصريف إسالمي يكون مفتاح  المالية،  التبعية 
النزاهة واألخالقية فيه بمبدإ اإلنتاجية والجدوى. نظام نابع من  الدولة اإلسالمية، وتربط 

ذلك  تمثيل  المتقدمة اقتصاديا ويمكن  اقتصاديًا للدول  المتخلفة  الدول  تبعية  االقتصادية هي  التبعية    (1)
بتحكم الدول المتقدمة.

(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الصفحة: 32-31.



التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين: مفهومه وإشكاالته وقضاياه 704

واقعنا، ناظر إلى مستقبلنا، مبناه التعاون على الرب والتقوى كما أمر ربنا الغني الحميد«(1). 

تحقق  كما  الصناعي  الذايت  االكتفاء  لتحقيق  السعي  من  اإلسالمية  للدولة  مناص  و«ال 
االكتفاء الذايت الفالحي، لكيال تكون يف قبضة االسرتاتيجيات االستكبارية، ولكيال تزدردها 

المصالح االقتصادية المتصارعة...«(2).

2- بناء اقتصاد الدولة اإلسالمية

 لكي تغير الدولة من وضعها االقتصادي وتسعى لبناء اقتصاد قوي يساير أهدافها ويفتح 
لها اآلفاق، البد من تضحية جماعية؛ ألن التضحية من أسس التغيير فقد أكد عليها اإلمام 
مرات كثيرة ومن ذلك قوله: »إن إقامة دولة اإلسالم تقتضي تضحيات يشارك فيها الجميع. 
فعلى اإلمام أن يوزع التضحيات على كل أصناف األمة، وأن يعدل يف األخذ كما يعدل يف 
يرفع هممهم عن خسة  وأن  العز ألمتهم،  مستقبل  األمل يف  باب  لألمة  يفتح  وأن  العطاء، 

الحسابات البخيلة إلى أوج التعامل مع اهلل والغيرة على دين اهلل«(3). 

وكثير  التطوع  من  كثير  »يلزم  قال:  حين  الجماعية  واإلرادة  بالجهاد  ذلك  يربط  لكنه 
عز  اهلل  إلى  التقرب  بنية  البناء  عبادة  النشاط  روح  تسود  أن  ويلزم  الجماعي  االنبعاث  من 
بذل  وماهيته  العمل  وجسم  نفسي حركي،  إطار  إال  هو  ما  اإليماين  الجو  هذا  لكن  وجل. 
به، حق يحميه  اليومي يف حدود واجب هو مسؤول عنه، وحق هو مطالب  العامل جهده 

القانون الشرعي«(4).

وينبغي للدولة اإلسالمية أن تربي الشعب على التخلص من البخل والعجز واالتكالية، 
وبذل الجهد على جميع المستويات ويف كل المجاالت؛ »جهد لينهض اإلنسان من كسله 
وعبوديته للبشر فيصبح منتجا حرا واعيا بوظيفته وشرفها. جهد إلنصاف العامل من صاحب 
استعالء  من  الشعب  لتحرير  جهد  النقابي.  التضامن  وتنمية  العمال  لتنظيم  جهد  المال. 
الحاكم وصنائعه. جهد لفك الطبقية المستغلة لجهود الناس. جهد للتنظيم االجتماعي... 
جهد لإلصالح الزراعي. جهد للتصنيع. جهد الجهود إلقامة دولة العدل واإلحسان جهاد 

(1)  (1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 68.
(2)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 169.

(3)  نفسه، ص: 51.
(4)  نفسه، ص: 178.
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يف جهاد يف جهاد«(1).

القرآن  دولُة  تتنكب  باألمثلة: »وال  الشمول  يوضح هذا  الشامل  التغيير  ويف حديثه عن 
ضرورات االبتكار، والتصنيع، والتنمية االقتصادية، ومنافسة بضائع اآلخرين، وأسلحتهم، 
الفاسدة،  الُبنَى  تغيير  مهمات  تتنكب  وال  والعسكرية.  واإلدارية،  المالية،  وتنظيماهتم 
األمة،  توحيد  عل  ويساعد  والجدوى،  الفعالية  على  يساعد  تركيبا  الدولة  جهاز  وتركيب 
وجمِعها، وتحصينها من القلق واالضطراب. بل هتدف دولة القرآن إلى كل ذلك التغيير، 
وتعتربه واجبا من آكد واجباهتا. لكن الدعوة إلى اهلل، وإنقاذ اإلنسان من ظالم الكفر، وقتامة 
النفاق، وقذارة معصية اهلل، وغبش الغفلة عنه، المؤدية إلى بؤس الدنيا وعذاب اآلخرة، هي 

الهدُف األسَمى، ومحوُر الحركة، ومحطُّ الطموح«(2).
ويؤكد اإلمام على الصراحة والوضوح يف كل تغيير، ولتطبيق ذلك يف االقتصاد يصارحنا 
بقوله: »األسلم أن تصارح دولة اإلسالم يف مهدها، ولدى أول خطواهتا ودائما األمة بحقائق 
ما يجري، وحقائق ما يتوقع. وإن أساليب الخداع والوعود الكاذبة أخس خلقا وأفدح بالدة 
من أن تليق بالصادقين. على أن التضحيات الالزمة يجب أن توزع توزيعا عادال، ينال منها 

حظه من لهم شحم ولحم قبل الحفاة العراة«(3).
وال ُيخفي الصعوبات والعقبات االقتصادية التي تعرتض بناء اقتصاد الدولة؛ » إن مهمة 
الدولة اإلسالمية شاقة يف محاربة التبذير واإلسراف، وهما السمتان البارزتان يف االقتصاد 
يجب  العدل،  وإقامة  األرزاق  يف  التفاوت  محاربة  عليها  يجب  وكما  الشيطاين.  الجاهلي 
عليها أن تحول مجرى االقتصاد من مساره التبذيري إلى مسار اقتصاد التقلـل الكفيل وحده 

بتوفير الخير للجميع«(4).

3- الدولة اإلسالمية وسياسة االقتصاد

معين،  اقتصادي  ميدان  يف  الدولة  تتخذها  قرارات  مجموعة  االقتصادية هي  السياسة   
اقتصادية واجتماعية محددة، عرب عدد من الوسائل واألدوات، ومن  وذلك لبلوغ أهداف 
األهداف التي تسعى إليها السياسة االقتصادية مثال؛ النمو االقتصادي وخلق فرص العمل 

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 78.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمـامة األمـة، ص: 87.

(3)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 204.
(4)  نفسه، ص: 110.
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وثبات األسعار والتحرر االقتصادي.
المسلم بمعاده وتعينه على آخرته، وتربيه  السياسة، تربط  إيمانية لهذه   ولألستاذ نظرة 
التقوى والورع والوسطية واالعتدال، قال رحمه اهلل: »إن من مهمات دولة اإلسالم  على 
من  األمر  تعالج  أن  الدعوة  وعلى  أخراهم.  تنظيم  على  دنياهم  بتنظيم  المسلمين  تعين  أن 
جانب اآلخرة، فتصرف الهمم والذمم إلى التقوى وبناء المعاد لكيال يخرب التسابق إلى 
المتاع أنصباء الناس من الدنيا. فإن اعتداء هذا على نصيب هذا، واعتداء طبقة على نصيب 
طبقة، واعتداء قوم على نصيب قوم يحل الفوضى االجتماعية محل األمن، ويسبب البغي، 
ويفسد العالقات السياسية، ويؤذن بخراب العمران. وبذلك يخرب آخرة الجميع. والعياذ 
باهلل«(1). وقال: »فمهمة الدولة اإلسالمية المجددة أن تعادل توزيع الثروات بين المسلمين 
لتصل إلى االعتدال الذي به يكون القوام بين اإلسراف المذموم وبين التقتير الذي ما أمرنا 

اهلل به بغير ضرورة«(2).
 ويستحضر دائما وحدة األمة، والتعاون بينها، وسعيها للتكامل يف كل المجاالت، فإن 
من خصائص السياسة العامة للدولة؛ التكامل بين بلدان المسلمين يف مجاالت االقتصاد، 
هذه  يف  للمسلمين  الضرورية  الشروط  عن  لنتساءل  نعود  األرض  حساب  »وإلى  يقول: 
اهلل  بعد  معتمدين  ويتصنعوا  مواردهم  وا  ُينَمُّ وكي  تابع،  غير  باقتصاد  يستقلوا  كي  العصور 
الغني الحميد على أنفسهم، متكاملين ما بين أقطار التجزئة ليكون التكامل االقتصادي بدايًة 

لحركة التوحيد«(3).
العدل  جانبي  بين  للجمع  والتخطيط  التنظير  يف  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ويتفرد   
واإلحسان وبين الدعوة والدولة مبينًا دور الدعوة يف توجيه الدولة: »اإلطار اإليماين دعوة، 
والدولة اإلسالمية مستندة إلى الدعوة، متحركة على هديها، يجب أن تقنن للجهاد البنائي 
قوانين تخطط العمل، وتعبئ الجهود، وتصنف العامل لتنفي عنه التعسف، وتعطي صاحب 
التكافل،  حيث  من  االقتصادي  الميدان  آخر:»يف  موضع  يف  وقال  بالقسط«(4).  حقه  المال 

تتعانق الدعوة والدولة ويكمل وازُع القرآن وازَع السلطان يف توجيه سلوك األمة«(5).

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 208.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي؛ تربية وتنظيما وزحفا، ص: 344.

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل؛ اإلسالميون والحكم، ص: 237-236.
(4)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 178.

(5)  نفسه، ص: 111.
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خـاتمــة

التحليل  المفهوم وعمق  بـشمولية  ياسين  السالم  التغييري لإلمام عبد  الفكر  تميز  لقد   
النظرية  هذه  وشملت  ومعـاده،  اإلنسان  معاش  بين  الموازنة  مع  المعالجة،  واسرتاتيجية 
يف  المسلم  والمربي  الفقيه  ينظر  »عندما  المجدد:  اإلمـام  يقول  االقتصاد؛  مجال  الفريدة 
نظرة  ينظر  بل  باالهتمام واالعتبار،  المعاشية  المادية  اإلنسان، ال يخص حاجاته  حاجات 
شمولية تعم حاجات اإلنسان المعاشية واإليمانية، الدنيوية واألخروية، العبادية والتعاملية. 
فبذلك تتخذ كلمة »اقتصاد« معنى فريدا، إذ تدل على وجود قصد وقاصد، غاية ووسائل. 
إخبارهم عن  العصري يف  الماديين  قراءة هراء  أعيننا عن  نرفع  بعيدة عندما  نقلة  ننتقل  إننا 

الحاجات واالقتصاد لننظر يف حديث الربانيين عن حاجات العبد ومقاصد الشريعة«(1).

االقتصادي  الجهاد  على  مستمر  وحث  ومتكاملة،  شمولية  نظرة  رأينا  كما  ولألستاذ   
للتخلص من قيود الهوى والشهوات وحب الدنيا ألهنا تفتك بقيم األمة المادية والمعنوية، 
طبقات  جميع  يشمل  الذي  التكافل  تحقيق  على  قادرة  الدولة  أن  على  اهلل  رحمه  ويؤكد 
المجتمع ليسود العدل، وتتأهل اقتصاديا وسياسيا، قال: »إن يف إمكان الدولة، ومن واجبها، 
أن تحل العدل يف القسمة محل احتكار األغنياء، وظلم الحكام، وتبذير السفهاء، والعدل 
التقسيم  حسب  والحاجيات  الضروريات  مجال  يتناول  الضروري،  األدنى  الحد  يضمن 

الشاطبي. والزكاة عماد من أعمدة هذه القسمة العادلة«(2).

إلى عزهتا وتسرتجع كرامتها،  المعنوي تعود األمة  المؤهل  بعد  وبالمؤهل االقتصادي 
قال رحمه اهلل: »وغدا إن شاء اهلل تعالى بمؤهلنا المعنوي، وهو روح كل شيء، وبمؤهلنا 
قيادة  إلى  نعود  شيء،  كل  بركات  علينا  يفتح  اهلل  وبتوفيق  شيء،  كل  جسم  وهو  المادي، 
العالم، إلى هداية البشر، إلى كفالة المستضعفين، إلى العزة باهلل رب العالمين. ال حول وال 

قوة إال به«(3).
من خالل هذه الـبحث توصلت إلى االستنتاجات اآلتية:

- تركيز اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل على الرتبية والتزكية لنجاح أيِّ تغييـر.

(1)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد؛ البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص: 105.
(2)  نفسه، ص: 111-110.

(3)  نفسه، ص: 65-64.
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- نظرتـه الشمولية والمتكاملة لكل القضايـا.
- التنظير والتأسيس لـثنائية الدعوة والدولة مبينًا دور الدعوة يف توجيه الدولة، وحماية 

الدولة للدعوة.
إلى جانب اإلحسان؛  الثروة،  العدل يف الكسب واالستفادة من  التأكيـد على مطلب   -

فهما مطلبان ال ينفصالن.
- يتميز فكر اإلمام المجدد بنظرة اقتصادية متكاملة؛ حيث يوازن بين استقرار الحكم 

على الشورى والتصنيع القوي وباعث اإليمان.
- دعوته المستمرة إلى مجاهدة النفس وتربيتها على الجهاد االقتصادي لضمان تغيير 

حقيقي يف االقتصاد.
- التكافل بين جميع طبقات المجتمع ليسود العدل وتعيش األمة تحت مبدإ؛ »رحماء 

بينهم«.
- الدولة مسؤولة على وضع الضوابط الشرعية وتطبيقها، وعلى حماية االقتصاد وتحقيق 

العدالة االجتماعية.
- استحضاره لوحدة األمة، وضرورة التعاون بينها، وسعيها للتكامل يف كل المجاالت، 

خاصة يف مجال االقتصاد.
التحديات؛  كل  مواجهة  على  قادر  قوي  اقتصاد  وبناء  التبعية،  من  التحرر  ضرورة   -

لـتسرتجع األمة عزهتـا وكرامتـها.
ويف األخير أتقدم إلى المؤتمر المبارك بـالتوصيـات التالية:

اإلمام 	  النبوي عند  المنهاج  نظرية  التغيير يف  لمدارسة  ينظم  الذي  المؤتمر  أنوه هبذا 
اإلمام  بفكر  االهتمام  من  المزيد  إلى  وأدعو  اهلل،  رحمه  ياسين  السالم  عبد  المجدد 

وكتاباته ألهنا تشكل أهم روافد التجديد الفكري عامة، والفكر التغييري خاصة.
تنظيم مؤتمر دولي يتدارس فيه العلماء وخرباء االقتصاد والباحثون واألكاديميون، 	 

السالم  عبد  لإلمام  التجديدية  والنظرة  االقتصاد،  يف  النبوي  المنهاج  نظرية  ويناقشون 
ياسين رحمه اهلل تعالى.

دراسة اإلنتاج العلمي والفكري والرتبوي لألستـاذ عبد السالم ياسين، لالستفادة منه 	 
يف مختلف الميادين وشتى المجاالت. 

أسأل اهلل عز وجل أن يـوفقـنا وإيـاكم لما يحب ويرضى، آمين والحمد هلل رب العالمين.
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املصادر واملراجع

- القرآن الكريم برواية اإلمام ورش عن نافع.

الباري بشرح صحيح البخاري،  - أحمد بن حجر؛ الحافظ ابن حجر العسقالين، فتح 
طبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  باز،  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  تحقيق 

 .1996-1416

الطبعة  حمص،  السيد،  وعادل  الدعاس  عبيد  عزت  تحقيق  السنن،  كتاب  داود،  أبو   -
األولى 1969-1389.

- سامي بن إبراهيم السويلم، فقه التدرج يف تطبيق االقتصاد اإلسالمي. طبعة 1428هـ-
2007م.

األولى:  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المقدمة.  خلدون،  ابن  الرحمان،  عبد   -
1413هـ - 1993م.

- أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القـرطبي؛ الجامع ألحكام القرآن، تحقيق د. 
محمد مجدي سرور، دار البيان العربي، الطبعة األولى 2008-1429.

- أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المسند »صحيح البخاري«، 
دار ابن كثير، دمشق - بيروت، واليمامة للطباعة، الطبعة الخامسة: 1414هـ. 

- الفـيروز آبادي، القاموس المحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار 
الفكر، طبعة: 1425هـ - 2005م.

العشرون:  الطبعة  للمطبوعات-بيروت،  التعارف  دار  اقتصادنا،  الصدر،  باقر  - محمد 
1408هـ - 1987م. 

- ابن منظور، لسـان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1997-1417.

- نبيـه غطاس، معجم المصطلحات االقتصادية والمالية، مكتبة لبنان - بيروت، الطبعة 
األولى، 1429هـ - 2010م.

- هورستأفهيلد، اقتصاد يغدق فقرًا، »ترجمة الدكتور عدنان عباس علي«، كتاب عالم 
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المعرفة، العدد: 335، يناير 2007.

-1410 الثانية:  النبوي؛ تربية وتنظيما وزحفا. الطبعة  - ياسين، عبد السالم، المنهاج 
1989م.

الشرعية.  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد؛  يف  ياسين،  السالم  عبد  ياسين،   -
مطبوعات األفق-الدار البيضاء، الطبعة األولى: 1995م.

- ياسين، عبد السالم، العدل؛ اإلسالميون والحكم، دار اآلفـاق، الطبعة الثالثة، 1422هـ 
-2001م.

- ياسين، عبد السالم ياسين، اإلحسـان، مطبوعات األفق – الدار البيضاء، الطبعة األولى 
1998م.

- ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، دار البشير للثقافة والعلوم طنطا، الطبعة األولى، 
دون تاريخ.

1430ه  - ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 
- 2009م.

1989م، من مطبعة  الطبعة األولى:  الفقه والتاريخ.  - ياسين، عبد السالم، نظرات يف 
فضالة – المحمدية. 
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املقدمة

إن التغيير االجتماعي سنة إلهية ثابتة مطردة أوالها القرآن اهتمامًا خاصًا يف إطار تفسيره 
لحركة التاريخ اإلنساين، وعرضه لسنن قيام الحضارات وسقوطها، وبينت نصوص القرآن 
والسنة أن اإلنسان هو صانع التغيير يف هذه الحياة، ورتب اهلل حركة التغيير ونتائجها على 
بالسير يف األرض،  أمر اهلل اإلنسان  ارتكاسًا، وقد  أو  إيجابًا، صعودًا  أو  إرادته سلبًا كان 
ثم  ومن  وفقهها،  وإدراكها،  القوانين،  واكتشاف  السنن،  إلبصار  األمم؛  تاريخ  يف  والتأمل 
التعامل معها بوعي، والتحكم يف نتائجها، وعدم تجاوزها للوصول إلى التغيير االجتماعي 

المنشود هبدف النهوض بالمجتمع.

سرها،  وأدركوا  التغيير،  سنة  فقهوا  الذين  المصلحين  من  ياسين  السالم  عبد  واإلمام 
والتجديد  التغيير  رواد  أحد  غدا  حتى  وتطبيقًا  تنظيرًا  عمره،  فيها  وأفنى  غورها،  وسربوا 

واإلصالح المعاصر منطلقًا من المنهج النبوي يف البناء الحضاري.

والتغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين مشروع إصالحي يتأسس على سنة 
المسارات،  معلومة  منهجية  وفق  محددة،  شرعية  ومفاهيم  والمجتمعات،  األنفس  يف  اهلل 
وخطة مرسومة الخطوات، ينهض هبا األفراد والجماعة، ويف هذا البحث نحاول الوقوف 
البناء والتجديد،  التغيير عند اإلمام ياسين، ومقومات  النظرية لعملية  على معالم األصول 

ومعوقاهتا يف المباحث األربعة التالية:

المبحث األول: مفهوم التغيير االجتماعي.

المبحث الثاين: أصول نظرية التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين.

المبحث الثالث: مقومات التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين.

المبحث الرابع: معوقات التغيير من وجهة نظر اإلمام عبد السالم ياسين.
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املبحث األول: مفـهــوم التغـيـير االجتـماعـي

التغيير سنة ماضية يف الحياة، وحقيقة قائمة ومشاهدة يف المجتمع اإلنساين، وقد شغل 
التغيير أذهان الكثير من العلماء، والمفكرين، ورواد اإلصالح الذين اتفقوا على  موضوع 
واالستالب  التخلف  واقع  وتجاوز  الحضاري،  والنهوض  التغيير،  على  اإلسالم  قدرة 
الحضاري إلى آفاق التقدم، والرقي، وهذه القناعة الراسخة هي سبب التحرك والمحاوالت 

المتعددة السرتداد الشهود الحضاري لألمة المسلمة.

جماعة  مؤسس  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  العصر  هذا  يف  واإلصالح  التغيير  رواد  ومن 
العدل واإلحسان، صاحب نظرية المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، والذي تميز برؤيته 
ننية لتغيير الواقع، وقد خصصت هذا المبحث للكشف عن مفهوم التغيير االجتماعي  السُّ

عند هذا الرائد الصدوق على النحو التالي:

.
ً
املطلب األول: تعريف التغيير لغة

والثاين:  قبَله،  يكن  لم  شيء  إْحداث  األول:  أصلْين،  على  اللُّغة  يف  )َغيََّر(  ة  مادَّ تدور 
َكاَن،  ما  َغْيَر  َجَعَله  )َغيََّره(:  األول:  األصل  فمن  أخرى،  حالة  إلى  حالٍة  من  الشيء  انتِقال 
َلُه، ومن األصل الثاين: )الِغَير(؛ َأي: َتَغيُّر الحال وانتقالها من الصالح  َلُه وَبدَّ و)َغيََّره(: َحوَّ

إِلى الفساد(1).

.
ً
املطلب الثاني: تعريف التغيير اصطالحا

انطلق اإلمام ياسين يف بيان مفهومه للتغيير من القرآن الكريم باعتباره مصدر علم التغيير، 
ومن سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص باعتبارها النموذج التطبيقي للتغيير فقال: »يف طريقنا إلى دولة القرآن، 
ويف َخَطوات دولة القرآن نحو مجد اإلسالم، ال دليل لنا يف المهمات، ويف تحديد األهداف 
والغاية إال كتاب اهلل عز وجل كما طبقته سنة رسوله عليه من اهلل الصالة والسالم«(2)، وبين 
وسياسيًا،  واقتصاديًا،  بنيويًا،  المجتمع،  تغيير  منهجية  إلى  يشير  القرآن  أن  ياسين  اإلمام 

(1)  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )بدون تاريخ(، 3325/5.
(2)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2009م، ص85.
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وشرع لذلك الشرائع، ورسم له منهاجًا«(1).

لنفسه  اإلنسان  تصور  يف  الجذري  »التغيير  بقوله:  للتغيير  مفهومه  عن  اإلمام  عرب  وقد 
اإلمام  بين  ثم  الموت«(2)،  بعد  اهلل  يدي  بين  وللمسؤولية  واألخروي  الدنيوي  وللعالمين 
أن هذا التغيير يلمس جوهر اإلنسان، ونفسيته، وعقيدته، وأخالقه، وإرادته، وحركته كلها 
على األرض، لتكون حركًة لها غاية، ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته 

يف التاريخ«(3).

الكريم،  القرآن  من  مستمد  أصيل  مفهوم  هو  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  عند  فالتغيير 
لمصيره،  وينتبه  موقفه،  من  اإلنسان  ليغير  األنفس؛  وهو  اإلنسان  جوهر  تغيير  إلى  يهدف 
عبودية،  كل  من  تحريره  غاية  إلى  ليصل  رهبا(4)؛  على  لتقبل  هبا  ما  يغير  نفسه  على  ويقبل 
ليدخل يف عبودية اهلل وحده(5)، وهذا يجعل المكلف دائب الحركة القتحام مراقي الصعود 
ومعارج القرب من مواله عبادة وتبتالً، ليسعد يف الدنيا واآلخرة، والتغيير يف بعده المجتمعي 
التغيير  يف  يحدث  كما  بآخر  وضع  أو  بطبقة،  طبقة  استبدال  مجرد  ليس  ياسين  اإلمام  عند 
الثوري تتغير األشكال، وبنى المجتمع، واقتصاده، وسياسته، وال يولي مركز التغيير وهو 
مختلف  يف  لألمة  بناء  إعادة  اإلسالمي  التغيير  وإنما  اعتبار(6)،  أي  وجوده  وغاية  اإلنسان 
مكوناهتا،  واستنهاض  واألخالقية،  واالقتصادية،  والسياسية،  االجتماعية،  حياهتا  جوانب 
وتعبئة طاقاهتا؛ لتحقيق االستخالف اإلنساين، وقيام العمران اإليماين يف الحياة الدنيا، ونيل 

رضا اهلل، وسعادة األبد يف دار الخلود يوم القيامة.

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص86.
(2)  نفسه، ص88.

(3)  نفسه.
(4)  نفسه، ص86.

(5)  نفسه.
(6)  نفسه، ص86-85.
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املبحث الثاني: أصول نظرية التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين

تميزت نظرية التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين بعمق أصالتها المنبعثة من هدايات 
القرآن وسيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واستحضار مراحل ميالد المجتمع اإلسالمي األول، واستكناه 
سنن اهلل يف األنفس والمجتمعات، فالتغيير االجتماعي عند اإلمام ياسين ينصب على أعماق 
الخطوات  متدرجة  شاملة  رؤية  وفق  جوهرها  عن  السنين  غبار  وينفض  اإلنسانية،  النفس 
يحدوها الرفق واللين للوصول إلى النصر والتمكين، ويف هذا المبحث أتناول أصول نظرية 

التغيير عند اإلمام ياسين على النحو التالي:

املطلب األول: التغيير سنة ربانية

اإلنساين  االستخالف  وحركة  الكون  حركة  تحكم  أن  الخلق  يف  اهلل  حكمة  اقتضت 
قوانين وسنن ثابتة مطردة تتكرر نتائجها كلما توفرت مقدماهتا، وتوفرت شروطها، وانتفت 
عوائقها، والقرآن لفت انتباه المسلم إلى هذه السنن االجتماعية التي تحكم الحياة واألحياء، 
وطلب منه السير يف األرض، والتوغل يف التاريخ البشري؛ للكشف عنها ومعرفتها، ومن ثم 
االستفادة منها، ومن أهم السنن التي نبه إليها القرآن الكريم سنة التغيير االجتماعي، وقد 
تناول اإلمام عبد السالم ياسين سنة التغيير يف الفصل الرابع من كتابه )إمامة األمة(، منطلقًا 
تعالى:  قوله  واألنفال  الرعد  اآليتين من سورة  حيث ساق  الكريم،  القرآن  من  تأصيلها  يف 
ن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمرِ اهللِ إِنَّ اهللَ اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا  َباٌت مِّ ﴿ َلُه ُمَعقِّ
 ،)11 َواٍل﴾ )الرعد:  ِمن  ُدونِِه  ن  مِّ َلُهم  َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفاَل  بَِقْوٍم ُسوًءا  اهللُ  َأَراَد  َوإَِذا  بَِأنُفِسِهْم  َما 
وقوله تعالى: ﴿ ذلَِك بَِأنَّ اهللَ َلْم َيُك ُمَغيًِّرا نِْعَمًة َأْنَعَمها َعلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا ما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ 
اْقتِراُن  القرآن  53(، وعقب اإلمام عبد السالم بقوله: »جاء يف  َعِليٌم﴾ )األنفال:  َسِميٌع  اهللَ 
تغيير األحوال بتغيير ما بالنفس يف سورة الرعد، وسورة األنفال، قال المفسرون بأن اآليتين 
ُتخربان عن تغيير اهلل عز وجل نعمته نقمة على قوم جحدوا دينه، واآليتان دالتان أيضًا على 
أن  َمن غير نفسه من جحود وُكفران العرتاف وإيمان جريًا على  العكس يف حق  حصول 

العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«(1). 

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 86.
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بمعجزة  يتم  لن  باألمة  ما  وتغيير  تتحول،  وال  تتبدل،  ال  ثابتة  سنة  االجتماعي  فالتغيير 
بقوم( أي  )ما  باألنفس، أي من داخله، ويدل قوله  ما  تغيير  بسنة جارية، وهي  بل  خارقة، 

مجتمع له خصائصه وعناصره(1).

وهذه اآليات قررت عدل اهلل يف معاملة العباد فال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال بعد أن 
يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهم، ويقلبوا أوضاعهم، ويستحقوا أن يغير ما هبم مما أعطاهم 
اآلخر  الجانب  ومن  يشكروها،  ولم  يقدروها،  لم  التي  النعمة  من  واالختبار  لالبتالء  إياه 
ينفذ ويجري عن طريق  به  اهلل  قدر  تكريم، حين يجعل  أكرب  اإلنساين  المخلوق  ُيكرم هذا 
حركة هذا اإلنسان وعمله، ويجعل التغيير القدري يف حياة الناس مبنيًا على التغيير الواقعي 

يف قلوهبم ونواياهم وسلوكهم وعملهم، وأوضاعهم التي يختاروهنا ألنفسهم(2).

فاهلل يراقب عباده، فيرتب تصرفه هبم على ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم، فإنه 
ال يغير نعمة أو بؤسا، وال يغير عزًا أو ذلة، وال يغير مكانة أو مهانة، إال أن يغير الناس من 
مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياهتم، فيغير اهلل ما هبم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم، 
وإن كان اهلل يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون، ولكن ما يقع عليهم يرتتب على ما يكون 

منهم، ويجيء الحقًا له يف الزمان بالقياس إليهم(3).

تبعتها  األسباب  وجدت  فإذا  االنتكاس،  أو  باالرتقاء  سواء  األنفس  من  يبدأ  فالتغيير 
النتائج، وحدوث التغيير من اهلل مرتبط ومرتتب على حدوثه من البشر سلبًا أو إيجابًا.

املطلب الثاني: اإلنسان محور عملية التغيير

وهي  المنشود،  الحضاري  للتغيير  الصحيح  الطريق  هي  وتربيته  اإلنسان  بناء  إعادة  إن 
بداية لكل التحوالت اإلنسانية التي نطمح إليها؛ فاإلنسان أساس البناء، وخميرة النهوض، 
يراد  الذي  اإلنسان  دور  مركزية  على  اإلمام  أكد  ولذلك  واألمم؛  الحضارات  تقوم  وعليه 
بأعباء الدعوة والتعبئة والبناء، بل إن  تغيير سلوكه، وأخالقه، وإرادته، وعقله، كي ينهض 
بعد  الثاين  المقام  يف  فيأيت  والهياكل،  السياسات  تغيير  أما  أسبق،  اإلمام  عند  اإلنسان  تغيير 

(1)  سعيد، جودت، حتى يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط8، 1989م، 38.
(2)  سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط38، 2008م، 1535/3. 

(3)  نفسه، 2049/4.

﴾﴿
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تغيير  وأفكاره،  وشخصيته،  اإلنسان،  دوافع  تغيير  »والقومة  فقال:  نفسه،  اإلنسان  تغيير 
نفسه، وعقله، وسلوكه، تغيير يسبق ويصاحب التغيير السياسي االجتماعي«(1)، ويف موضع 
الجوهري  الكلي  التغيير  لهذا  تَبٌع  هو  فإنما  واالقتصاد  السياسية  يف  تغيير  »وكل  قال:  آخر 

لإلنسان«(2).

البدء بالداخل بتصحيح التصورات والعقائد، والقيم،  التغيير يف اإلسالم هو   إن منهج 
والمشاعر سبيالً لتغيير السلوك، يقول اإلمام ياسين: »هذا التغيير الجذريُّ يف تصور اإلنسان 
الموت، هو رسالة  بعد  اهلل  بين يدي  الدنيويِّ واألخروي، وللمسؤولية  لنفسه، وللعالمين 
القرآن الخالدة إلينا، ما خلق اهلل الخلق إال ليعبدوه، فإن ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير دوهنا 
ال حساب به، وال وزن له يف حياة البشرية، ليست القومة اإلسالمية ثورة قطرية إقليمية تنتهي 
القرآن  بل هي رسالة  اقتصاده، وتطوير وسائله،  المجتمع، وتنشيط  ُبنى  تغيير  مهمُتها عند 
إلى اإلنسان أن يغير موقفه، وينتبه لمصيره، ويُقبِل على نفسه يُغيُِّر ما هبا لتُقبَِل على رهبا«(3).

التي يجب  الحضارية  والخلية  المجتمع،  األولى يف  اللبنة  باعتباره  بالفرد  التغيير  ويبدأ 
الفرد،  قدرات  ُنّميت  فإذا  لها،  المناسب  المحضن  وتأمين  ورعايتها،  وبناؤها،  تكوينها، 
وتدفق  العمل،  روح  فيه  استيقظت  طاقاته،  وفجرت  فعاليته،  وشحذت  مواهبه،  وصقلت 
العصر،  ومالحقة  واإلبداع،  للتلقي  مستعدًا  والمادية  الروحية  بإمكاناته  وغدا  عطاؤه، 
ومواكبة حضارته بنظرة ثاقبة، وبصيرة نّيرة، وعزيمة وّثابة تتجاوز مظاهر الخمول والكسل 

والسلبية التي يعاين من رواسبها اإلنسان المسلم يف الوقت الحاضر.

إن تكوين الفرد على هذه الوتيرة يجعله يعيش عصره بكفاءة وفعالية بحيث يشعر بقدرته 
على التغيير؛ تغيير نفسه، وتغيير محيطه ورؤيته لألشياء، فيمتلك القدرة على مغالبة الرتابة، 
مستمرة  بصورة  والخطاب  الدعوة  أساليب  وتحديث  عليها،  والتفوق  السلبية،  والعادات 

للوصول إلى تغيير واقع المجتمعات.

(1)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، دار لبنان، منشورات الصفاء، 2001م، ص 7.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 88.

(3) نفسه، ص 88.
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املطلب الثالث: التدرج في التغيير

عقد اإلمام عبد السالم ياسين مبحثًا يف كتابه »العدل، اإلسالميون والحكم« تناول فيه 
البناء،  التدرج يف  الدعوة  المقدمات، وأن سنة  تأيت قبل  النتائج ال  أن  التدرج، وذكر  قانون 
إسالم  إلى  سائبة  جاهلية  من  بالناس  تدرج  النبي  وأن  القضية،  من  جزء  الوقت  وعامل 
وعال  جل  حكمته  »لكن  التدرج:  سنة  على  مؤكدًا  اهلل«  »سنة  كتابه  يف  ويقول  متمكن(1)، 
اقتضت أن تدور رحا اإلسالم بالتدرج يف عالم األسباب، وأن تأيت الدفعة الملكوتية لتساعد 

األيدي المجاهدة، داخل التاريخ ويف زحمته ال خرقًا سافرًا لناموسه«(2).

وتثبيت  التوحيد  إلى  بالدعوة  بدأ اإلسالم  فقد  والتدرج سنة شرعية، وضرورة دعوية، 
العقيدة السليمة، ثم كان التشريع شيئًا فشيئًا، فقد فرضت الفرائض، وحرمت المحرمات 
بمكة  يكن  ولم  واألحكام،  والتكليف،  الوحي،  تنزل  »وبالتدريج  اإلمام:  يقول  بالتدريج، 
إال  الجاهلية  يف  مألوفهم  عن  المسلمون  يْفَطم  ولم  الهجرة،  قبل  المسلمين  يزع  سلطاٌن 
َفَقاَل:   ، ِعَراقِيٌّ َجاَءَها  إِْذ  َعنَْها،  اهلُل  َرِضَي  الُمْؤمِنِيَن  ُأمِّ  نبأ عائَِشَة  بالتدريج«(3)، وذكر اإلمام 
َك؟ »َقاَل: َيا ُأمَّ الُمْؤمِنِيَن، َأِرينِي ُمْصَحَفِك؟ َقاَلْت:  َأيُّ الَكَفِن َخْيٌر؟ َقاَلْت: َوْيَحَك، َوَما َيُضرُّ
ُه َقَرْأَت َقْبُل؟«  َك َأيَّ ُف الُقْرآَن َعَلْيِه، َفإِنَُّه ُيْقَرُأ َغْيَر ُمَؤلٍَّف، َقاَلْت: َوَما َيُضرُّ لَِم؟ َقاَل: َلَعلِّي ُأَولِّ
ِل، فِيَها ِذْكُر الَجنَِّة َوالنَّاِر، َحتَّى إَِذا َثاَب النَّاُس إَِلى  َل َما َنَزَل مِنُْه ُسوَرٌة مَِن الُمَفصَّ إِنََّما َنَزَل َأوَّ
َل َشْيٍء: اَل َتْشَرُبوا الَخْمَر، َلَقاُلوا: اَل َنَدُع الَخْمَر  اإِلْسالَِم َنَزَل الَحالَُل َوالَحَراُم، َوَلْو َنَزَل َأوَّ

َنا َأَبًدا«(4). َأَبًدا، َوَلْو َنَزَل: اَل َتْزُنوا، َلَقاُلوا: اَل َنَدُع الزِّ

ومن سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين المهديين المقتدى هبم، 
أراد أن يعود بالحياة إلى هدي الخلفاء األربعة، وذلك بعد أن يتمكن ويمسك الخيوط يف 
يديه، ولكن كان ابنه الشاب الغيور عبد الملك من األتقياء المتحمسين، ينكر على أبيه عدم 
إسراعه يف إزالة كل بقايا االنحراف، والمظالم، والتعفية على آثارها، ورد األمور إلى سنن 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ط1، 2000م، ص 172.
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط2، 2005م، ص22.

(3)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ص173.
(4)  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ح4993.
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الراشدين، فقال له يومًا: مالك يا أبت ال تنفذ األمور؟ فو اهلل ما أبالي، لو أن القدور غلت 
بي وبك يف الحق.

فكان جواب األب الفقيه المؤمن: ال تعجل يا بني، فإن اهلل ذم الخمر يف القرآن مرتين، 
وحرمها يف الثالثة، وإين أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة، فيكون من 

ذا فتنة(1).

الجدية  من  كبيًرا  قدًرا  ويتطلب  والبناء،  التغيير  ألوان  أعقد وأشق  من  اإلنسان  بناء  إن   
والمثابرة وطول النََّفس، كما يتطلب قدًرا كبيًرا من سعة األفق وُبعد النظر، وبقدر ضخامة 
يتدرج  أن  الضروري  ومن  وطبيعتها،  الرتبية  مقدار  يكون  اإلنسان  هبا  سيقوم  التي  المهمة 
تربيتهم  بداية  يف  يطالبوهم  ال  وأن  ومناصريهم،  وطالهبم  ألوالدهم  تربيتهم  يف  المربون 
بما يطالبون به أنفسهم، أو من أمضى سنوات يف الرتبية والتزكية، ولذلك أكد اإلمام على 
هذا المعنى بقوله: »التدرج ضروري يف الرتبية، فال يتحمل كل الناس أن يسمعوا، وال أن 
يستجيبوا لنداء المسيرة الجهادية من أول لقاء وعاشر لقاء، نكتفي ممن ندعوهم بفضول من 
المال والوقت والجهد ريثما تنضج رجولتهم اإليمانية، فيهبوا كل المال، وكل الوقت، وكل 

الجهد، والنفس هلل«(2).

تغيير  الناس  على  السهل  غير  من  ألنه  التغيير؛  منهجية  يف  التدرج  أهمية  اإلمام  وبين 
من  طويالً  دهرًا  به  وتلبسوا  ألفوه  لما  وذلك  بسرعة؛  نفوسهم  يف  رسخ  وما  عاداهتم، 
المنكرات والمخالفات، فيقول اإلمام: »إن فطام الناس عن عوائدهم ومألوفهم أشقُّ شيء 
على النفوس، ال سيما إن طال على الناس األَمُد حتى تمكن الهَوى واستعبَد الناس، ثم إن 
النفوس ونصيبها من  السبيَل إلى حق  الناِس  اهلل عز وجل حين حّرم وأحل لم يقطع على 

المتعة يف الدنيا، بل جعل فيما أحل من الطيبات ِعوضًا عما حَظر ومنع«(3).

املطلب الرابع: الرفق ونبذ العنف

تبنى اإلمام ياسين يف منهجيته للتغيير الرفق بالناس، والرحمة التي تنايف القسوة، واللين 

(1)  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، 
ط1، 1997م، 148/2. 

(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص14.
(3)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص174.
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واجبات  أهم  من  برفق  واإليغال  »التدرج  فقال:  العنف،  عن  والبعد  الغلظة،  يأبى  الذي 
وأثره  بالرفق  تعالى  اهلل  أشاد  وقد  هلل«(1)،  الصابر  بجهادهم  الناصرين  اهلل،  نصر  الراجين 
ِمْن  وا  اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ  َوَلْو  َلُهْم  لِنَْت  ﴿َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ  يف الدعوة يف قوله: 
إِنَّ اهللَ  ْل َعَلى اهللِ  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفإَِذا   ۖ اأْلَْمرِ  َلُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي  َواْسَتْغِفْر  َعنُْهْم  َفاْعُف  َحْولَِك 
ِليَن﴾ )آل عمران: 195(، فبين اهلل تعالى يف هذه اآلية الطبيعة الخيرة الرحيمة  ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ
اهلل  النفوس، فهي رحمة  وتأليف  القلوب،  لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودورها يف تجميع  اللينة  الهينة 
التي نالته ونالتهم فجعلته ملسو هيلع هللا ىلص رحيمًا هبم، لينًا معهم، ولو كان فظًا غليظ القلب ما تألفت 
حوله القلوب، وال تجمعت حوله المشاعر، فالناس يف حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية 
فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم ال يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، 
يف حاجة إلى قلب كبير يعطيهم، وال يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم وال يعنيهم 

هبمه، ويجدون عنده دائمًا االهتمام، والرعاية، والعطف، والسماحة، والود، والرضاء(2).

ويف الصحيح قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائشة إن اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي 
على العنف«(3).

وعن عائشة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه«(4). 

به، وذم  التخلق  الرفق، والحث على  األحاديث فضل  النووي: »ويف هذه  اإلمام  يقول 
العنف، والرفق سبب كل خير ويثيب عليه ما ال يثيب على غيره«(5)، وقد شهد برفق النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وتلطفه يف الدعوة أحد الصحابة الكرام إذ يقول رضي اهلل عنه: »فبأبي هو وأمي ما رأيت 
قال:  شتمني  وال  ضربني،  وال  كهرين(6)،  ما  فواهلل  منه،  تعليًما  أحسن  بعده  وال  قبله  معلًما 
وقراءة  والتكبير،  التسبيح،  هو  إنما  الناس،  كالم  من  شيء  فيها  يصلح  ال  الصالة  هذه  »إن 

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص22.
(2)  سيد قطب، يف ظالل القرآن، 501/1.

(3)  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة: باب فضل الرفق، ح2593. 
(4)  نفسه، ح2594.

(5)  النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5، 2012م، 119/16.
(6)  الكهر: االنتهار وقد كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس، ابن األثير، المبارك بن محمد الجزري، 

النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحقيق محمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، 1979م، 212/4.
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القرآن«(1).

اهلل  شهد  الذي  الخلق  عظيم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليه  كان  ما  بيان  »فيه  النووي:  يقول   
تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه ملسو هيلع هللا ىلص يف الرفق 

بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه«(2).

والرفق يف منهجية اإلمام ياسين يرتافق مع الحزم والصرامة قال: »والذي علينا أن نتوغل 
يِد  اثنتين:  يدين  بين  وتناوبًا  تعاونًا  التغيير  عملية  نتصور  »إننا  وقال:  الحازم«(3)،  بالرفق 
تعالى،  اهلل  كتاب  من  آيتين  بين  تراُوحًا  نتصورها  الصارمة،  الدولة  ويِد  الرحيمة،  الدعوة 
ووجهين من السيرة النبوية، ومرحلتين ُتقابالن اآليتين نتصور التغييَر رفقًا ورحمة من قوله 
عز وجل: ﴿اْدُع إَِلٰى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ 
َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ )النحل: 125(، ونتصوره بأسًا 
اَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس  وصرامة من قوله: ﴿َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ
اْلَمِصيُر﴾ )التوبة: 73(، بين الرحمة الرفيقة الدعوية، والصرامة التنفيذية، ويف جو التجنيد 
المصلحية،  التجمعات  ُتذاُب  بيدها،  ها  مهامَّ القواعد  وتولِّ  المستضعفين،  وتعبئة  العام، 
والمقاومات المنظمُة ومعنى هذا أن يد الدولة وسلطاهنا ال يملكان أن يغيرا مما بنا شيئًا، 
القيادُة معزولة عن  التغييَر ال ُيمَلى من فوق، بل ال يكون لإلمالء أثٌر عملي إن كانت  ألن 
القواعد، وكانت الدعوُة لم تمهد لتغيير ظاهر الحياة بتغيير أنفس الناس، وكان جهاز الدولة 
، والمشاركة المتحمسة الراغبة من جانب  ْلطويِّ ال ُيْسنده االقتناع الشعبيُّ يدور يف فَلكِِه السُّ

السواد األعظم(4).

ونبذ اإلمام عبد السالم ياسين العنف واستبعده من منهجيته يف التغيير، ونعى على الذين 
يلجؤون إليه من اإلسالميين وغيرهم، وركز على السلمية، والتواصل، وعدم الصدام مع 
اآلخر، يقول اإلمام: »َشَرى العنُف وتفاَقَم يف العالم، وكان لبعض اإلسالميين انسياق مع 
الُعْزل كما  منطق العنف حتى َرُضوا بصفقة غبن لما َرُضوا باستعمال السالح يف الضعفاء 
دهشة  ولعلها  فلسطين،  وغير  فلسطين  مذابح  يف  ويستعملونه  والنصارى  اليهود  استعمله 

(1)  صحيح مسلم، كتاب المساجد: باب تحريم الكالم يف الصالة، ح537.
(2)  النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، 18/3.

(3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص22.
(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص91-90.
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ى حروف النور بصعوبة أَرْتُه النوَر َلهبًا،  المنتبه بعد طول رقدة، القائِم بعد قعدة، فهو يتَهجَّ
وإنما ينتقم من الُعْزل الضعفاء األضعُف معنى وإن كان يف يده السالح«(1).

والسلمية يف منهجية التغيير عند اإلمام ياسين أصيلة مستمدة من القرآن، وتجربة الرسول 
عرفتها  تغيير  تجربة  أفضل  بأهنا  والمؤرخون  الفالسفة  كل  اعرتف  التي  دعوته،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
ُتطِِع  ﴿َفاَل  قوله:  يف  كلمة  جهاد  وهو  الكبير،  بالجهاد  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  أمر  تعالى  فاهلل  البشرية، 
اْلَكافِرِيَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا﴾ )الفرقان: 52(، وقدمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على كل أنواع الجهاد 
يف التعامل مع جور األئمة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل الجهاد كلمة حق عن إمام جائر«(2)، وقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله«(3)، وهذه النصوص 
من أظهر األدلة على قوة تأثير الكلمة، وقوة ضغط الرأي العام الذي يبدأ بكلمة يصدع هبا 
عالم جريء يف وجه طاغية، ثم تتطور وترتاكم وتتكاثف؛ لتصنع هديرًا مدويًا، وحالة ثورية 
من االعتصامات والمسيرات ترعب الطغاة، وتزلزل عروشهم، وتجربهم على الرحيل أو 

التخلي عن الحكم.

 وليست سلمية التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين خيارًا مرحليًا، بل هي قضية مبدئية 
راسخة بقدر رسوخ الروح السلمية والقيم الرتبوية السامية التي يدعو لها يف نصائحه ألتباعه 
النخرة«(4)، ويضيف:  أليم، ال يغير العنف إال المظاهر والهياكل  فيقول: »تريد تغيير واقع 
حالة  بناء  إلى  تؤدي  لن  والعنف،  والتهييج  إليها،  وصلنا  التي  للحال  االنفعالي  »الرفض 
ترضي، العنف يهدم، وقد يخر البناء الهرم كله على رأس الكل يف فتنة عارمة غاضبة قاتلة 
مبيدة«(5)، ويقول: »أما بعد نزع قوة السلطان من األيدي الخبيثة فحاجة المؤمنين المحسنين 
لتؤدة الرفق وكظم الغيظ والعفو عن الناس تزداد إلحاحًا. ذلك أن ماضي الفتنة ال بد أن 
ُيخلَِّف آثارُه الفاسدة المفسدة المتمثلة يف أقوام بأعياهنم ويف تضامنات وعصبيات ومصالح 

(1)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص430.
(2)  أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير من حديث أبي أمامة، ح8081، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

)حديث 491(، 886/1.
(3)  أخرجه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين من حديث جابر رضي اهلل عنه، ح4884، وصححه األلباين 

يف السلسلة الصحيحة )حديث 374(، 716/1.
(4)  ياسين، عبد السالم، رسالة إلى كل طالب وطالبة، دار البشير، مصر، ط1، 1996م، ص19. 

(5)  نفسه، ص20.
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متحجرة مشتبكة مع مصالح جمهور األمة، فالحل العنيف الصراعي الثوري الذي يوصي 
ًة للماضي حل غير إسالمي، وليس الرفق  بالقتل والسفك وتخريب َبْيِت كل من انتمى مرَّ
وال  الُقمامة،  كنس  من  بد  وال  المظالم،  رد  من  بد  فال  جملًة،  الماضي  عن  السكوت  هو 
، والرفق يف هذه العمليات، واألناة فيها، وحقن الدماء هي الحكمة  بد من التغيير الجذريِّ

المطلوبة«(1). 

خطوات الجهاد السلمي يف منهجية التغيير

قبل  الثمرة  قطف  أحد  يستعجل  ال  حتى  السلمي  الجهاد  مراحل  ياسين  اإلمام  بين 
إلى  يحتاج  وإنما  وضحاها،  عشية  بين  يكون  ال  االجتماعي  التغيير  أن  وأوضح  نضجها، 
الصرب الجميل، والنفس الطويل، فقال: »القومة أيها األحباب قيام من السقطة الكبيرة التي 
انحدرت فيه األمة عدة قرون، فهي عملية طويلة المدى، معقدة، تريد الصرب والمصابرة، 
القويم  الخط  على  الداللة  مسؤولية  التحويل  يف  البادئ  الجيل  وعلى  أجيال،  قضية  إهنا 
الثمار«(2)،  البناء العميق لعقود من السنين قبل أن تقطف  ومسؤولية توجيه الجهود وجهة 
حتى  الطويل  بالنَفس  العمل  منا  يقتضي  وأهله  الباطل  إزالة  على  القدرة  »امتالك  ويقول: 
نتغلغل يف الشعب، وتكون لنا القاعدة الواسعة، والثقة التامة، والحركة المنضبطة، وامتالك 
القاعدة  القومة ولحظة منها ضرورية(3)، وتكوين  القدرة، وحسن استعمالها جزء من  هذه 
إلينا حتى تتشرب  العباد، والفوز بمودهتا، وإمالتها  يبدأ »باقتناص قلوب  العريضة  الشعبية 
اإليمان وتخُلص من شوائب الفتنة، وتصفو من دخنها، وتعرف الرب جل وعال، وتتقرب 
إليه بالعمل الصالح، وتبتغي رضاه، وتخطب إليه مقامًا يف جنة اهلل، وتخلص يف طلب اهلل، 
اهلل،  أمر  ونصرة  اهلل،  همها  ويصبح  اهلل،  عبادة  يف  المجهود  وتبلغ  اهلل،  على  بالدعاء  وتلح 
واالنخراط يف جند اهلل، والجهاد يف سبيل اهلل، والسير على خطا رسول اهلل حتى تدور يف 
إلى مرحلة  العبد آخرة ويف صالح األمة دنيا وأخرى«(4)، ثم االنتقال هبذه الحشود  صالح 
المبدئي  والعصيان  العام،  واإلضراب  بالمقاطعة،  مطلقًا  رفضًا  الجبارة  األنظمة  رفض 
تطبيقًا ألمر اهلل وأمر رسوله أن ال نطيع من عصى اهلل وال نتعاون معه، وال نستبقيه متى قدرنا 

(1)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م، 315/2.
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص292.

(3) نفسه، ص292.
(4)  نفسه، ص52.
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على إزالته(1)، ولم يستبعد اإلمام المشاركة الديمقراطية والتنافس يف االنتخابات من منهجية 
التغيير السلمية، فقال: »نفرض وجودنا فرًضا بدخولنا يف التعددية الديمقراطية أو بتكتلنا يف 
الظل إن اقتضى األمر«(2)، ويقول اإلمام: »ولعل دخول الجماعات اإلسالمية قبل القومة 
الديمقراطية، وهي حكمة وصواب يف إطارها وحدودها، تعلمهم أن االنفراد  التعددية  يف 

بالرأي واالستبداد ورفض الرأي المغاير إفقار للدعوة والدولة معًا، وقتل لهما«(3).

ومجاهدة  للطاقات  ادخار  هو  بل  للظلمة،  االستسالم  من  ضربًا  ليس  العنف  ونبذ 
إلى  والدعاة  الدعوة  استدراج  فرصة  بحرماهنم من  للظلمة  الضارة، ومراغمة  لالندفاعات 
والمسلمين  اإلسالم  ضد  والخارجي  المحلي  العام  الرأي  وتأليب  وتجريمهم،  المحارق 

بذريعة الحرب ضد التطرف واإلرهاب(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص292.
(2)  نفسه، ص292.
(3)  نفسه، ص296.

المؤسسة  طباعة  للبحوث،  المغاربي  المركز  التغيير،  ومسألة  اإلسالمية  الحركة  راشد،  الغنوشي،    (4)
اإلسالمية، بيروت، ط1، 2000م، ص94.
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املبحث الثالث: مقومات التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسين

إن عملية التغيير واإلحياء ليست أمنيات ورغبات، وإنما هي فكر منير، وعمل دؤوب، 
وجهاد متواصل، لبعث عزمات البشر، وإحياء إرادهتم، وإعادة تشكيل عقولهم، وتغيير ما 
تعبئة طاقتهم، وفق خطة مدروسة، ومراحل محددة،  ثم  ليتغير سلوكهم، ومن  بنفوسهم؛ 
الحاكمة  الربانية  اهلل  سنن  وفق  فيه  المرغوب  االجتماعي  والتحول  التغيير  إلحداث 
للمجتمعات، ويف هذا المبحث أتناول المقومات التي يراها اإلمام ياسين دعائم ومقدمات 

التغيير وفق منهجيته الراشدة يف المطالب التالية: 

املطلب األول: اإلرادة الحقيقية للتغيير:

أهالً  وجعله  االختيار،  إمكانية  ومنحه  بالعقل،  اهلل  ميزه  مكرم  مخلوق  اإلنسان  إن 
تغيير  ربط  فاهلل  وهدفه،  ووسيلته،  التغيير،  محور  وجعله  بإرادته،  التغيير  وأناط  للتكليف، 
الحال بإرادة اإلنسان وحركته، وتغيير ما بنفسه، حيث جعل الفاعل يف قوله)إن اهلل ال يغير( 
عائدًا على اهلل سبحانه، والفاعل يف قوله) يغيروا( على اإلنسان ذلك أن من سنة اهلل، وقانونه 
يف التغيير أن يبتدئ من داخل اإلنسان ويرتبط بإرادته(1)، يقوم اإلمام ياسين: »إننا بحاجة أن 
تنبعث هذه اإلرادة المغيرة الفاعلة من داخل صدور الماليين، وقد ألَِفْت الماليين قرونًا 
أن تضع أمَرها بين يدي الحاكم، وتتواكل إليه، وتسكت عنه«(2)، فإرادة اإلنسان هي الفاعل 
إلى اإلنسان  تتجه  أن  بد  البناء ال  للتغيير وإعادة  الحياة، وأية محاولة  للتغيير يف  والمحرك 
بإحياء العزيمة، وبعث اإلرادة، وتجديد األفكار، وتصحيح المسار، لينطلق اإلنسان بكل 

طاقته ومواهبه؛ لتحقيق العبودية هلل وعمارة األرض، بصفته خليفة ومكلفًا بمهمة التغيير. 

وحجمه،  التغيير،  موضوع  »معرفة  على  يتوقف  اإلرادة  بعث  أن  ياسين  اإلمام  ويري 
وكمه، وكيفه، وتطوره، وقوى الصراع فيه ومن حوله، مقدمة وباب ليدخل جند اهلل بإرادته 
اإليمانية على المستقبل من باب العلم، وحول هذا الداخل بثبات من يعرف مواقع خطاه، 

بيروت، ط1،  المكتب اإلسالمي،  الكاملة،  الفكرية  التغيير، األعمال  (1)  حسنه عمر عبيد، رؤية يف منهجية 
2011م، 2099/4.

(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 91-90.
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وهو مستعد لبذل النفس والمال والجهد، تلتف األمة وتستعيد ثقتها يف القيادة ويف نفسها«(1).

املطلب الثاني: التعبئة التربوية للتغيير

بنائها على نحو يجعلها  المدخل األساسي إلصالح األمة، وإعادة  الرتبوية  التعبئة  تعد 
الحضاري  المشهد  صياغة  يف  والمساهمة  اإلبداع،  على  وقادرة  التاريخ،  يف  للفعل  مؤهلة 
المالئمة  بالرتبية  اغتنائها  يوم  كانت  هنضتها  أّن  يجد  األمم  تواريخ  يف  فالمدّقق  الكوين، 

لزمنها وبيئتها.

أهنا  مبينًا  التغييري،  مشروعه  يف  للرتبية  الجوهري  الدور  على  ياسين  اإلمام  ركز  وقد 
أساس النهضة، وبداية القومة، والصحوة الحضارية المنشودة، يقول اإلمام: »الرتبية بداية 
السير، فمتى كانت متينة على هدى من اهلل كان الجهاد ممكنًا، وإن أخللنا يف الرتبية، فال 
يصح أن ننتظر نصرا من اهلل، من المسلمين من تغلب حركيتهم تربيتهم، فسرعان ما ينقلب 

العمل اإلسالمي يف النية عمالً حزبيًا سياسيًا يف الفعل«(2).

ويؤكد اإلمام أن النجاح مرهون بالرتبية السليمة التي تؤهل الفرد لالنخراط يف المجموع، 
الفرد رافدًا من روافد  التفاعل مع الواقع والتأثير فيه والتّأثر به، فيصبح  وتمّكنه من آليات 
عضو  »إن  فيقول:  العام،  الصالح  يف  فعليًا  يساهم  وعنصرًا  الخالّق،  االجتماعي  النشاط 
جماعة المسلمين المجاهد إذا كان يف مستوى اإليمان واإلحسان هو لبنة البناء، فعلى نوعية 

تربيته يتوقف نجاح القومة اإلسالمية يف القطر والعالم«(3). 

الذي  الخلل  »إن  فقال:  للفشل  كله  المشروع  يعرض  الرتبية  يف  الخلل  أن  اإلمام  وبين 
التنظيم، ومن ثم فشل الجهاد كله. فعلى قوة الرجال،  يحدث يف الرتبية ينتج عنه خلل يف 
عمق إيمان ومتانة خلق ودراية وقدرة على اإلنجاز، يتوقف نجاح العمل، يجب أال تكون 
السمة الغالبة على جند اهلل زهادة بدعوى الروحانية، وال إغراقا يف الفكر، وال تقصيرا وال 

إسرافا يف الحركة«(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 239.
(2)  نفسه، ص 14.
(3)  نفسه، ص 20.
(4)  نفسه، ص 51.
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اإلحسان،  ألقطار  استجماع  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  اإلحسانية  اإلسالمية  والرتبية 
النجاة  السالك صعودها ليضمن  يتعين على  التي  المنهاج  وتشمل عشر خصال يف مدارج 
يف الدنيا، وحسن العاقبة يف اآلخرة، وليكون مقتديًا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، مجسدًا للنموذج السلوكي 
القرآين، وتلك الخصال العشر هي: الصحبة والجماعة، والّذكر، والصدق، والبذل، والعلم، 
ال  الخصال  هذه  وتفصيل  والجهاد(1)،  واالقتصاد،  والتؤدة،  الحسن،  والسمت  والعمل، 

يتسع له هذا البحث.

فيقول:  السياسية،  الحزبية  التعبئة  وبين  اإلسالمية،  الرتبوية  التعبئة  بين  اإلمام  ويفرق   
لرتبية  إال  يحتاج  ال  فهذا  السياسي،  كااللتزام  ليس  اإلحساين  اإليماين  اإلسالمي  »االلتزام 
الفكر، أما الدخول مع المؤمنين، فيريد اندماجًا عاطفيًا وفكريًا وحركيًا يف جسم الجماعة، 

اندماجًا ال ينقطع بانتهاء الحياة الدنيا بل يمتد إلى الحياة األبدية« (2).

حساب  على  الحزبية،  السياسية  بالتعبئة  االنشغال  من  التحذير  أشد  اإلمام  ويحذر 
التي يتجاوب فيها القلب مع ذكر اهلل، وتسري يف الروح فتطلقها  الرتبية اإليمانية الروحية 
فيقول:  داءها،  انحطاطها، وتكشف  لتسمو هبا عن  النفس  أعماق  من عقالها، وتغوص يف 
»التنظيم والحركة بال تربية إيمانية تحزب سياسي ما هو من اإلسالم يف شيء، قيادة تنطق 
السياسي  التحليل  للتيه،  القافلة  تقود  عليه  والتوكل  اهلل  حب  من  فارغ  والقلب  باإلسالم 
والفقه الفكري دون ذكر اهلل، والخشوع الدائم بين يديه، هذيان على مستوى هذيان العالم. 
الحركة دون معرفة النفس وأمراضها وعالجها هوس، استيقظ واعلم أن المنهاج النبوي هو 
ذاك الصراط الذي تضع فيه قدميك على قدمي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. هو الصراط المستقيم الذي 
يلحقك بالذين أنعم اهلل عليهم، وقص عليك يف كتابه نعمته عليهم، وتفضيله إياهم، ونصره 

دعوهتم. ثم حسن لك رفقتهم« (3).

ربه،  من  القرب  نسائم  يف  يعيش  المرء  تجعل  اهلل  إلى  والموصلة  المؤصلة  الرتبية  إن 
ما  إذا  الرتبية  هذه  الدونية،  األرض  لذات  على  وتستعلي  الطهر،  آفاق  يف  روحه  ترفرف 
سرت روحها يف قلوب الجماهير، وتجسدت سلوكًا يف حياهتم تغير وجه الحياة بعد ذلك 

بجهودهم وجهادهم.

(1)  لمزيد من التفصيل راجع، ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 13.

(3)  نفسه، ص 457.
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املطلب الثالث: التخطيط للتغيير

يتوقف نجاح عملية التغيير بعد بعث اإلرادة، وبناء األفكار، وتعبئة الطاقات على التخطيط 
بين المصالح  العميق للواقع، والقدرة على تحديد األولويات، والموازنة  الدقيق، والفهم 
والمفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة وآلية درئها، ودراسة المصاعب والتحديات، 
فاعلة  اسرتاتيجية  رؤية  ضمن  حرقها،  وعدم  الطريق  بمراحل  وااللتزام  مواجهتها،  وكيفية 
خير  إلى  يتحرك  »الركب  ياسين:  السالم  عبد  اإلمام  يقول  والمعالم،  األهداف  واضحة 
لها وجهة مدروسة، وغاية  لم يدخل يف خطة محكمة  إن  الميداين  العمل  إن شاء اهلل لكن 
معروفة، وأهداف مرحلية، وقسمة للمهام بين فئات جند اهلل، لن يؤدي لتأليف قوة التغيير 
المرجوة وإن انتهى إلى تكوين تكتل ذي حجم«(1)، ويقول يف موضع آخر: »القومة عملية 
التدبير، والتخطيط،  قبيل  لها أسباب مشهودة محسوسة من  المقصد،  النفس عالية  طويلة 

والمناورة، والتنفيذ، ولها أسباب غيبية هي من سنة اهلل يف اآلفاق واألنفس«(2).
َما  َلُهْم  وا  ﴿َوَأِعدُّ تعالى:  فقال  به،  اهلل  أمر  الذي  القوة  إعداد  يدخل ضمن  التخطيط  إنَّ 
اَل  ُدونِِهْم  ِمْن  َوآَخرِيَن  ُكْم  َوَعُدوَّ اهللِ  َعُدوَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم 
ُتْظَلُموَن﴾  اَل  َوَأْنُتْم  إَِلْيُكْم  ُيَوفَّ  اهللِ  َسبِيِل  فِي  َشْيٍء  ِمْن  ُتنِْفُقوا  َوَما  َيْعَلُمُهْم  اهللُ  َتْعَلُموَنُهُم 
)األنفال: 60(، واإلعداد يقتضي التخطيط، إذ ال يتصور أن تمتلك أمة أسباب القوة المادية 
والمعنوية دون خطة واضحة، ووعي بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وطبيعة العدو وما 

يمتلك من سالح وعتاد.
عن  البعد  إلى  ويؤدي  الطريق،  واستقامة  للرؤية،  الضرورية  األسس  يضع  والتخطيط 
يف  والسير  العمل،  يف  واالضطراب  التخبط  من  المسيرة  ويحمي  واالرتجال،  العشوائية 
الثقة،  العاملين  التخطيط  ويمنح  األهداف،  عن  االنحراف  العمل  ويجنب  شائكة،  دروب 
ويحقق األمن النفسي لهم؛ لشعورهم أهنم يسيرون وفق برنامج مدروس، وحسب خطوات 
محددة، وأهداف واضحة، فيجتهدون ألداء مهامهم يف جو من االرتياح النفسي واالطمئنان 
مما يؤدي إلى العمل بكفاءة عالية تزيد من العطاء واإلنتاج للوصول إلى األهداف المرجوة 
يف الوقت المحدد(3)، ويشجع على اإلنجاز، واإلبداع، واالحرتاف، ويعين على الشمولية 

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 231.
(2)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص293.

(3)  المكي، عبد المولى الطاهر، التخطيط للدعوة اإلسالمية دراسة تأصيلية، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود، 1995م، ص22.
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يف تصور المشاريع وتنفيذها، ويضمن االستخدام األمثل لإلمكانات والموارد(1)، ويعمل 
التخطيط على توفير كثير من النفقات المالية والجهود البشرية التي توضع يف غير موضعها 

بسبب ضعف التخطيط أو انعدامه.

وقد وجه اإلمام عبد السالم أصحابه إلى أهمية امتالك الرؤية الواضحة، واالسرتاتيجية 
لمشروعه  يخطط  ال  الذي  ألن  الحياة؛  وقوانين  الواقع  معطيات  وفق  والتحرك  العميقة، 

الحضاري، فسيخطط له اآلخر وفق منظومته القيمية، وأفكاره، ورؤيته للحياة(2).

املطلب الرابع: مشاركة العامة في التغيير

إن عملية التغيير مشروع أمة ال يمكن أن تقوم به حكومة، أو جماعة، أو نخبة، أو حزب، 
أو مؤسسة لوحدها، وإنما العمل التغييري إنجاز رؤية اسرتاتيجية ينخرط الجميع يف تحقيقها 
إيمانًا بضرورة التغيير كل يف موقعه، ومجال عمله، وتخصصه، بحيث تتكامل جهود األفراد، 
والمؤسسات ضمن إطار موحد لتحقيق هدف مشرتك، والتوهم بأن التغيير يمكن أن يقتصر 
على فئة بعينها بدد الكثير من الجهود والطاقات، وأدى إلى الفشل المتالحق، يقول اإلمام 
بمصير  االهتمام  يف  عامة  المسلمين  مشاركة  على  متوقٌف  اإلسالمي  التغيير  »وإن  ياسين: 
أمتهم بعد نجاح القومة اإلسالمية، وإال َضُمَرْت وَذبُلْت، ثم ماتت معانيها، بتدين طموحاهتا 

المخذولة، وفشل محاوالهتا من فوق(3).

يف  يتحقق  ولن  الكفاية،  فروض  من  وفرض  تضامنية  مسؤولية  االجتماعي  التغيير  إن 
وليس  وأمة،  بقوم(  )ما  بتغيير  التغيير  بين  ربطت  فاآليات  األمة،  استوعب  إذا  إال  الواقع 
كافة  يف  ينتشروا  أن  اإلصالحي  المشروع  دعاة  على  لذلك  محددة(4)،  بفئة  أو  واحد  بفرد 
شرائح المجتمع للوصول إليها، وإقناعها بضرورة التغيير واإلصالح، وربط المجتمع هبذا 
المشروع الحضاري، وجعل المجتمع يقتنع تمامًا بأن مصالحه المادية والمعنوية، الدنيوية 
واألخروية، استقراره، وحريته، وعدله، ورسالته كأمة حضارية، وحركته التاريخية، وقدرته 
على التدافع، ونجاحه يف الخروج من الفقر والجهل والتخلف واالستبعاد إلى االستقالل 

(1)  الطالب هشام، دليل التدريب القيادي، دار المستقبل، الخليل، ط3، 1998م، ص107.
(2)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 231.

(3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 91-90.
(4)  حسنه عمر عبيد، رؤية يف منهجية التغيير، 4/ 2107.
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الحقيقي تتحدد وتتلخص بشكل حاسم وهنائي يف المشروع الحضاري اإلسالمي.

فإذا اقتنع المجتمع هبذه الرؤية بواسطة قنوات وآليات متعددة، وانشغل أساسًا بضرورة 
ياسين:  اإلمام  يقول  التغيير،  تيار  نسميه:  أن  يمكن  ما  تأسس  حياته،  يف  اإلسالم  تحكيم 
الخير عند  والتماس  إيقاظه وتربيته،  الشعب قصد  للتغلغل يف  يتعبأوا  أن  اهلل  »ينبغي لجند 
أهل الخير، وما من جلسة وال وقفة مع شخص من خلق اهلل، تدعوه إلى اهلل، وتحاجه يف اهلل، 
وتتحبب إليه يف اهلل، وتذكره باهلل، إال وهي حركة مباركة«(1)، ويقول: »إن مبادرات التغيير 
التي تتخذها القيادُة تبقى مولودًا ميتًا، أو تعيش كائنًا هزيالً، إن اصطدت بأرضية الخمول، 

وُوكَِل تنفيُذها »للروتين« اإلداري، ولم َيَتَبنَّها الشعب«(2). 

 إن نجاح التغيير وتحقيق المشروع اإلصالحي مرهون بتغيير األفكار والقناعات لدى 
يف  األمة  وإشراك  المجتمع،  ألفراد  العامة  والتعبئة  التوسع  اسرتاتيجية  عرب  الناس  عموم 
التغيير يحتاج أن تتقدم طليعة متخصصة قادرة على تفعيل طاقات األمة، وتجميع قدراهتا، 
نريده  وما  اهلل،  جند  العدول  بقيادة  الشعب  يف  عامة  »تعبئة  اإلمام:  يقول  إمكاناهتا،  وحشد 
على  والصرب  الحق  وإحقاق  الباطل  إبطال  يف  بمقتضاها  الشعب  يشارك  عامة  يقظة  من 
المشقات والتضحيات، يجب أن يكون سمة جند اهلل فيما بينهم قبل الوصول إلى الحكم 
نحو  أمتها  تحريك  على  القادرة  المجاهدة  الطليعة  يف  المرشد  اإلمام  ويشرتط  وبعده«(3)، 
التغيير الجذري أن تحقق بثمرات الرتبية اإلحسانية وامتالكها للقوة االقتحامية، فيقول: »إن 
كان مع جند اهلل الطليعِة سرُّ تربية اإليمان، وكانوا هم أنفُسهم هاجروا تلك الهجرَة المعنوية 
يف النيات والجهاد، وأشرفت أرواُحهم على مقامات اإلحسان، فبُوسعهم أن يدفعوا األمة، 
ويتقدموا هبا، ويقودوها يف هجرهتا، من الخرافة، والنفاق يف العقيدة، والنفاق االجتماعي، 
عن  واإلمساك  والسكوت  األمة،  بأمر  االهتمام  من  واالستقالة  للحاكم،  االنقياد«  و«دين 
ُننْتُِج، إلى غير  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكسل عن العمل، واستهالك ما ال 
هذا من األمراض الموروثة عن فتنتنا الداخلية، أو المعدية بواسطة االستعمار والغزو الثقايف 

االقتصادي الحضاري(4).

(1)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 136.
(2)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 89.

(3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 258.
(4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 89.
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املبحث الرابع:

معوقات التغيير من وجهة نظر اإلمام عبد السالم ياسين

بمقاومات  سيواجه  األمة  لواقع  الجذري  التغيير  أن  على  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  نبه 
وستوضع يف طريقه عوائق وعراقيل متنوعة، وتنقسم هذه العوائق إلى قسمين:  

الموروثُة،  »الُبنَى  يف  متمثلة  الموروث،  بثقل  سماه  ما  محورها  ذاتية  عوائق  األولى: 
والذهنياُت العتيقُة، إلى جانب العقالنية المادية، والتجمعات النخبوية المفرنجة«(1)، التي 
العوائق يف  يقول اإلمام رحمه اهلل: »أهم  الخضوع، والخنوع، والذلة، والتبعية،  استمرأت 
الراسخ  الَوالء  يف  المتمثل  النفسي  العائق  المستقرة  القائمة  األنظمة  ضد  المعركة  كسب 
الشاك  المتذبذب  الَوالء  أو   ، ُمْسَتَجدٍّ َحَدٍث  على  تفضله  مألوف  لنظام  الجماهير  تعطيه 

المتحول بسرعة مع رياح الدعاية الرسمية«(2).

المصالح  وصراع  الواقع  يف  المادية  اإلكراهات  يف  تتحدد  موضوعية  عوائق  والثانية: 
ماال  وجمع  اجتماعيًا،  منصبًا  احتل  من  »هنالك  والدولية  المحلية  والجماعية،  الفردية 
ده، فلن يقبل هؤالء التغييَر، ألن التغييَر يعني يف حقهم االنزعاج عن عاداهتم، وتطليَق  وعدَّ
واألنانية،  الفردي،  الشح  هنالك  حق.  بغير  أموال  من  ُجِمع  ما  قسمة  وإعادَة  طموحاهتم، 
المقيتة،  الطبقية  فينا منذ قرون. هنالك  توالدت  أمراض  الفكري، وهي  والتقليد، والركود 

وهي حديثة فينا بصورهتا هذه التي تسربت إلينا مع الرأسمالية المستعمرة«(3) .

(1)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 89.
(2)  ياسين، عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، ص 115.

(3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 89.
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الخـاتـمــة

 أوالً: النتائج

بعد هذه السياحة الماتعة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين، التي وقفنا خاللها على مالمح 
مشروع التغيير يمكنني القول بأن الرجل ملهم وموهوب، جمع بين عمق الفكرة، وصفاء 
الروح، وتميز بقدرته الفائقة على استلهام الرتاث، وإدراك السنن اإللهية، وتقديم األجوبة 
المناسبة على اإلشكاالت الكربى التي تعيشها األمة والمرتبطة بواقعها ومستقبلها، وعاش 

لفكرته بقلبه، وعقله، وقلمه، وقته وجهده، حتى لقي ربه راضيًا مرضيًا.

ومن أهم نتائج هذا البحث ما يلي:

وإرادته، . 1 نفسه،  اإلنسان، وهو  بجوهر  يبدأ  مفهوم شامل  ياسين  اإلمام  عند  التغيير 
وعقيدته، وأخالقه، وحركته على األرض، ويمتد إلى ما بعد مماته، ومدى ارتباط 
رضا  ونيل  العمران،  تحقيق  التغيير  من  الغاية  وأن  الشهادة،  بعالم  الغيب  عالم 

الرحمن. 

التغيير سنة اجتماعية ثابتة ومطردة نبه إليها القرآن الكريم، وعلى المسلمين إدراك . 2
أبعادها، وكيفية إعمالها يف األنفس والمجتمعات للوصول إلى التغيير المنشود.

اإلنسان محور ارتكاز عملية التغيير، ولن يتحقق التغيير إال إذا سبقه تغيير اإلنسان ما . 3
بنفسه من أفكار، وعقائد، ومشاعر، وقيم، وسلوك.

التدرج سنة شرعية، وضرورة لعملية التغيير؛ ألن الناس لن يرتكوا ما ألفوه بسهولة. . 4

الرفق . 5 التغيير عند اإلمام ياسين؛ ألن  الرفق واللين أصل راسخ من أصول منهجية 
واللين من أهم عوامل استقطاب الناس يف دروب الحق.

التسلح . 6 إلى  ومحتاج  المدى،  على  كبير  تأثير  وله  مشروع،  عمل  السلمي  التغيير 
بالصرب الجميل والتحمل ألعباء الطريق للوصول إلى قطف ثماره يف غد اإلسالم 

إن شاء اهلل.

نبذ العنف ال يعني االستسالم واالهنزام، وإنما هو مجاهدة ومراغمة لألعداء، وعدم . 7
إعطائهم الفرصة لوأد الدعوة، وموازنة دقيقة بين جلب المصالح ودرء المفاسد.
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إرادة اإلنسان هي المحرك الرئيس للتغيير يف الحياة.. 8

الرتبية السليمة هي جوهر عملية التغيير وأساس النهضة، والرتبية التي دعا إليها اإلمام . 9
تربية إحسانية تستجمع خصال عشر وهي: الصحبة والجماعة، والّذكر، والصدق، 

والبذل، والعلم، والعمل، والسمت الحسن، والتؤدة، واالقتصاد، والجهاد.

التخطيط أمر إلهي، وهو أحد أهم دعائم نجاح عملية التغيير، ألنه يضمن وضوح . 10
ويحفظ  أهدافها،  عن  االنحراف  من  المسيرة  ويحمي  الطريق،  واستقامة  الرؤية، 

اإلنجازات من الضياع، والجهود واألموال أن تذهب سدى.

التغيير االجتماعي مسؤولية جماعية تضامنية يحتاج إلى جهود جميع أفراد األمة كل . 11
حسب قدرته، واستطاعته، ومجال تخصصه، وخربته. 

أخطر معوقات التغيير هي الموروثات والذهنيات المتبلدة، والوالء األعمى للحاكم . 12
الظالم، والخشية على األطماع المادية من الضياع.  

ثانيًا: التوصيات

أوصي القائمين على مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات بمراجعة 
خطة التغيير، وتقييم مدى اقرتاهبا من الهدف أو ابتعادها عنه، وما هي اإلنجازات التي تم 
ووضع  تعرتضها،  التي  والمخاطر  والتهديدات  الغتنامها،  السانحة  والفرص  تحقيقها، 

معايير دقيقة للتقييم والمتابعة.
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املراجع واملصادر

النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحقيق . 1 المبارك بن محمد الجزري،  ابن األثير، 
محمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م. 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )بدون تاريخ(.. 2

الرياض، . 3 المعارف،  مكتبة  الصحيحة  السلسلة  الدين،  ناصر  بن  محمد  األلباين، 
1995م.

عبد . 4 مصطفى  تحقيق:  الصحيحين،  على  المستدرك  اهلل،  عبد  بن  محمد  الحاكم، 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1990م.

المكتب . 5 الكاملة،  الفكرية  األعمال  التغيير،  منهجية  يف  رؤية  عبيد،  عمر  حسنه، 
اإلسالمي، بيروت، ط1، 2011م.

سعيد، جودت، حتى يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط8، 1989م.. 6

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار . 7
ابن عفان، السعودية، ط1، 1997م.

الطالب، هشام، دليل التدريب القيادي، دار المستقبل، الخليل، ط3، 1998م،. 8

بإشراف . 9 الباحثين  من  فريق  تحقيق:  الكبير،  المعجم  أحمد،  بن  الطرباين، سليمان 
وعناية: د/ سعد بن عبد اهلل الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط1، 

1427هـ - 2006م.

للبحوث، . 10 المغاربي  المركز  التغيير،  ومسألة  اإلسالمية  الحركة  راشد،  الغنوشي، 
طباعة المؤسسة اإلسالمية، بيروت، ط1، 2000م.

قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط38، 2008م.. 11

رسالة . 12 تأصيلية،  دراسة  اإلسالمية  للدعوة  التخطيط  الطاهر،  المولى  عبد  المكي، 
ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودية، 1995م.
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مقـدمــة

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، 
وبعد: 

بين  السياسية  األزمة  المغرب  يف  حياته  بداية  يف  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  عاصر 
بالعنف  المرحلة  هذه  اتسمت  وقد  االشرتاكية،  والمعارضة  والجيش  الملكية  المؤسسة 
المستوى  على  والسياسية  الفكرية  األزمات  وكثرة  الداخلية،   الجهة  من  االستقرار  وعدم 
إلى  يرمز  بات  »الذي  الشرق  بين  والصراع  الباردة  الحرب  مناخ  يف  الخارجي  العالم 
الغربية  الكتلة  إلى  يرمز  بات  الذي  والغرب  الماركسية  واأليديولوجية  السوفياتية  الكتلة 
الكتلتين  بين  اإلسالمية  البلدان  انقسام  كيفية  بنفسه  وشاهد   ،» الليربالية  واإليديولوجية 
الشرقية والغربية، وما صاحب ذلك من اهنيار يف منظومة القيم وزحف الفكر المادي وفلسفة 
اإللحاد على العالم اإلسالمي والالئكية(1)، وما قامت به من حمالت استئصالية رهيبة لكل 

ما يرمز إلى الدين شكال ومضمونا. 

أبصر األستاذ ياسين كل هذا وهو الذي عاش حياته بين السجن واإلقامة الجربية، فآلمه 
حال األمة اإلسالمية، وما آلت إليه أوضاعها من تقهقر وتأخر يف شتى الميادين االجتماعية 
حقيقية،  ومحنة  عصيبة  »مرحلة  قائال:  ذلك   فوصف  واالقتصادية،  والثقافية  والسياسية 
فأرضها مستباحة، وخيراهتا منهوبة، وكرامتها مدوسة، وقرارها بيد غيرها ال بيدها، تكاثرت 
عليها األرزاء، وتزاحمت عليها سهام األعداء، وأهنكتها األزمات، ال تكاد تخرج من واحدة 
حتى تحل بساحتها أخرى ثانية وثالثة بل العشرات«(2)، ولهذا بحث كغيره من رواد الفكر 
الحقيقية للنهوض باألمة اإلسالمية من جديد؟  السبل  اإلسالمي الحديث والمعاصر عن 

هتواه  بما  الحكم  أيضا  وتعني  الدولة،  عن  الدين  فصل  إجماال  بأهنا  الالئكية  ياسين  السالم  عبد  عرف    (1)
النفوس البشرية، وتتوحد باإلجماع أو بنصفه وثلثه أو أقله عليه، وهي لصيقة الديمقراطية وضجيعتها وقفاها 
والزمتها. انظر: ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء،  مطبوعات األفق، ط1،  

1994، ص 19.
(2)  ياسين عبد السالم،  إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009، ص5.
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فاستطاع بحصافته وبعد نظره أن يعالج هذه األزمة من خالل اقرتاح مشروع تجديدي شامل 
لقضايا األمة اإلسالمية يف منحاها االجتماعي، يقول الشيخ ياسين يف ذلك: »فأحرى عرض 

برنامج قابل للتطبيق يف ميدان السياسة واالقتصاد وتغيير المجتمع.. « (1).

والقارئ لمؤلفات األستاذ اإلمام عبد السالم ياسين ورسائله، يلحظ اهتمامه الكبير هبذه 
القضية أال وهي قضية التغيير يف بعدها االجتماعي، فهو وإن لم يكن حسب علمنا قد خّصص 
مؤلَّفًا مستقالّ لهذا الموضوع، فإّنه تناوله بالبحث يف مواطن عديدة ومناسبات مختلفة من 
مؤلفاته التي تربو عن ثالثين كتابا(2)، وربما سبب ذلك يعود إلى منهجه يف الّتأليف الذي نحا 
يف عمومه منحى اإلرشاد االصالحي، مّما اقتضى منه مسلك الّتأليف المطّول المتكامل يف 
القضايا المراد بياهنا، فاستطاع من خالل هذا المنهج أن يؤسس نظرة ورؤية فكرية متميزة 

يف التغيير االجتماعي.

   وألن الكشف عن هذه الرؤية يظل دينا يف رقابنا نحن- طلبة العلم يف العالم اإلسالمي-
عبد  أفكار  اللثام عن  إماطة  المقل يف  بجهد  البحث-ولو  –من خالل هذا  أسهم  أن  أردت 
السالم ياسين يف مجال التغيير االجتماعي، خاصة أين لم أقف-مع طول البحث والتقصي- 
على دراسة تناولت هذا الموضوع بالبحث على الشكل الذي نعزم الكتابة فيه، مما يجعل 

الحاجة ملحة لدراسته.

ولقد شدنا إلى هذا العالم الداعية المفكر، ووطد عزمنا لدراسة مشروعه التغييري أمران 
مهمان:

به هذه الشخصية من خصال جعلت منه رجال فذا من أولئك  تتميز  أولهما: ما كانت   
الذين انفردوا من بين الناس ببنية ذاتية وحيدة النسيج، متميزة األركان .

لتجعله  وثقافة  ودين  علم  من  ووعاه  اكتسبه  بما  التحرك  يف  تجربة  من  مارسه  ما  ثانيا: 
يبحث عن بديل يف واقع حياة المجتمع المغاربي واإلسالمي عموما، مؤسسا ذلك البديل 
يف  ومنهج  التوحيد،  على  يقوم  العقيدة  يف  تصور  هي  متكاملة  متناسقة  ثالثة  دعائم  على 
الشورى  على  يقوم  سياسي  وحكم  والنبوي،  القرآين  التأصيل  على  يقوم  الشرعي  الفكر 

والعدل واإلحسان.

(1)  ياسين عبد السالم: مقدمات مقدمات مستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج، دت، ص19.
  Siraj.Yassine.Net :(2)  انظر: موقع سراج
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هذه المداخلة إذن هي مساهمة يف تحقيق الوعي الحضاري والتحصين الثقايف، ومحاولة 
المغرب اإلسالمي لقضايا  العصرية ألحد علماء  المعالجة  ابراز  البناء من خالل  إعادة  يف 

األمة والمجتمع.

منهج الدراسة: 

 أما عن منهج الدراسة فقد اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد المنهج التحليلي بغية تفكيك 
نصوصه وتحليلها وتقصي دالالهتا، وكذا المنهج االستقرائي يف تقصي آراء الشيخ وأفكاره 

من خالل مؤلفاته ورسائله.

إشكالية الدراسة:

 أما إشكالية الدراسة فيمكن معالجتها ضمن سؤال رئيس وهو ما هو المشروع التغييري 
الياسيني يف نطاق المجتمع؟ وعن هذا اإلشكال الرئيس تتفرع تساؤالت فرعية تنظم مسار 

الدراسة، وتمنهج نطاقها وهي:

 ما هي معاين التغيير والمنهاج يف فكر الشيخ عبد السالم ياسين؟- 

 ما هو تشخيص الشيخ عبد السالم ياسين للعلة التي تعاين منها المجتمعات اإلسالمية؟- 

ثم ما هي الحلول التي سطرها األستاذ ياسين للخروج من تلك األزمة؟- 

 وأخيرا ما هي سمات ومميزات منهجه التغييري يف إطار مشروع المنهاج النيوي؟.- 

خطة الدراسة:

لإلجابة على هذه التساؤالت تم بناء خريطة البحث وخطتها على الشكل التالي: 

 المحور األول: معاين التغيير االجتماعي عند األستاذ عبد السالم، - 

 المحور الثاين: تشخيص الداء والعلة لألمة.- 

 المحور الثالث: قضايا التغيير االجتماعي الحيوية.- 

 المحور الرابع :السمات العامة لمنهجه التغييري.- 

 خاتمة.- 
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املحور األول: مفاهيم ومصطلحات

  يحسن بنا أوال التعريف بمصطلحات هذا الموضوع، بناء على قاعدة: »الحكم على 
الشيء، فرع عن تصوره«، وهي بيان معنى: »التغيير« و»المنهاج«.

1 . مفهوم التغيير:

عنوان  تحت  منها  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  مؤلفات  يف  التغيير  مصطلح  ظهور  تكرر 
الموسوم  التغيير يف كتابه  تغيير عميق يف رسالته »مذكرة لمن يهمه األمر«، وتحت مسمى 
ب »العدل اإلسالميون والحكم«، ولكن قبل بيان المعنى االصطالحي الذي يريده الشيخ 

ياسين يجدر بنا أوال معرفة المعنى اللغوي.

أ -المعنى اللغوي:  

»تغير  منظور(1):  العرب البن  لسان  والتبدل، جاء يف  التحول  اللغة هو  التغيير يف  أصل 
الشيء عن حالة تحول وغير: حوله وبدله كأنه جعله غير ما كان«(2).

إذا حط عنه رحله، وأصلح من شأنه، وتغيرت  بعيره،  العرب تقول: غير فالن  وكانت 
الذي  غير  بناًء  بنيتها  إذا  داري  غيرت  تقول:  فحين  سابقتها،  عن  اختلفت  إذا  األشياء 

كانت عليه(3). 

ومن هنا فمعنى التغيير يف اللغة هو التحول والتبدل وإحداث شيء لم يكن من قبل بنفس 
الصورة التي أصبح عليها بعد التغيير.

(1)  ابن منظور: هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور، يلقب بجمال الدين، ولد بمصر سنة 630 
هـ، وتويف سنة 711هـ، كان عارفا بالنحو واللغة والكتابة، فيه شائبة التشيع، من مؤلفاته: لسان العرب، مختصر 

تاريخ دمشق، مختار األغاين..
ط1،  كثير،  ابن  دار  بيروت،  دمشق:  األرناؤوط،  محمد  تح:  الذهب،  شذرات  عماد،  ابن  يف:  ترجمته  انظر 

1406هـ-1986م، 49/8.
(2)   ابن منظور،  لسان العرب، بيروت، دار صادر،  دت،ص 40، والراغب األصفهاين، المفردات يف غريب 

القرآن، باب التاء، مادة »التغيير - التغير«، دمشق: بيروت، الدار الشامية: درا القلم، ط1، 1412هـ، ص 
(3)   ابن منظور، لسان العرب، ص619.
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   ب- المعنى االصطالحي:

  وأما تعريف التغيير(4) يف االصطالح،  فقد جاء يف قاموس علم االجتماع بأنه: »تحسين 
أحد األنماط االجتماعية مع التأكيد على الوظيفة ال على البنيان، يهدف االصالح إلى إزالة 

المساوئ، وعدم التوافق «(5).

النظام  يف  يحدث  تحول  أو  تتابع  عن  عبارة  »هو  فقال:  الحميد،  عبد  حسين  وعرفه 
واألنساق والمؤسسات االجتماعية سواء كان ذلك يف مجال البناء االجتماعي أو الوظيفية 

االجتماعية«(6).

التغيير طرحه يف شكل سؤال يف مؤلفه  تعريفا لمصطلح  أورد  فقد  ياسين  األستاذ  وأما 
بـ: »حوار مع الفضالء الديمقراطيين« جاء فيه: »أي تغيير؟ وأجاب نفسه: يتغير  الموسوم 
موقف اإلنسان من نفسه ومن العالم بالتوبة إلى اهلل الشاملة،.. يبدأ التغيير الجذري العميق 
العقلية  ومن  الهائمة،  المرسلة  األنانية  من  ينتقالن  والمؤمنة،  المؤمن  بتوبة  االنقالبي 
الساكتة  الخير  الممسكة عن  العادات  أميتها، ويتحرران من  أو  ثقافتها  المنكمشة يف سياج 
عن المنكر ال تنهى عنه وعن المعروف ال تأمر به..«(7)، وقال أيضا يف كتابه »إمامة األمة«:  
»يف كتاب اهلل عز وجل وحَده علُم هذا التغيير اإلسالمي، ويف قلوب العلماء العارفين باهلل 

نور اإليمان، ويف السيرة النبوية الشريفة النموذج«(8).

والنص األول كما يبدو يتضمن رؤية الشيخ لمفهوم التغيير، والذي يبدأ بتوبة المؤمن 
ومحاولة  بأفكارهم،  علقت  والتي  السيئة  والعادات  الشوائب  وكل  األنانية  من  والمؤمنة 

الرجوع هبم إلى الدين الصحيح كأساس يف التغيير.

مشروعه  يف  إليها  يعود  التي  والفكرية  الدينية  المرجعية  عن  فيكشف  الثاين  النص  أما 

(4)   أول من استخدم مصطلح التغير االجتماعي آدم سمث يف كتابه المشهور»ثروة األمم« ولم ينتشر ويصبح 
واسع التداول إال بعد إن نشر العالم األمريكي اوجربن كتابًا يحمل هذا العنوان عام 1922.

  انظر: زريقات، مراد بن علي، التغير االجتماعي عند ابن خلدون، ورقة عمل مقدمه ابن خلدون التي تعقدها 
الجمعية السعودية لعلم االجتماع، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 2007م.  

(5) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، ص: 349.
(6)  ياسين عبد السالم،  مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص26-25.

(7) ياسين عبد السالم،  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1994، ص99.

(8)  ياسين عبد السالم، »إمامة األمة«، لبنان: طبعة دار لبنان للطباعة والنشر، سنة 1430هـ-2009، ص88.
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التغييري وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف.

2 . تعريف املنهاج: 

جاءت  صيغة  »المنهاج  قائال:  اللغة،  يف  المنهاج(1)  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يعرف 
على وزن مفعال يف لغة العرب للداللة على اآللة كمسمار، أو مجال الحركة كمضمار، أو 
أداة القسمة والعدل كميزان، وقد وردت كلمة منهاج يف الكتاب والسنة، قال عز من قائل: 

﴿ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا﴾(2).

ونجد عند عبد اهلل بن عباس(3) رضي اهلل عنهما تفسيرا لمصطلح الشرعة الوارد يف اآلية 
السابقة  محددا بأهنا ما جاء به القرآن الكريم، أما المنهاج فهو ما جاءت به السنة، وعلى ذلك 
المكلفين،  وأحوال  وشروطه  للتكليف  الضابط  المنزل  اهلل  أمر  الشرعة  أو  الشريعة  تكون 
ويكون المنهاج هو التطبيق العملي للشريعة، وإنزالها على أحداث التاريخ يف اإلطار الزماين 
والمكاين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي المتغير والمتطور الذي تمثل السيرة النبوية 

نموذجا فذا له(4).

وكلمة منهاج وردت يف حديث رواه اإلمام أحمد بسند صحيح ينتهي إلى حذيفة وهو: 
»تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على 
منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا 
فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جربيا فتكون ما شاء 
اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ثم سكت«(5).

(1)  ورد تعريف المنهاج عند األستاذ ياسين يف عدة كتب منها: العقل المسلم بين سيادة الوحي،  ص35.
(2)  المائدة: 48.

(3)  عبد اهلل بن عباس: هو أبو محمد عبد اهلل بن عمرو بن العاص، صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وابن صاحبه، أسلم 
قبل أبيه، تويف سنة 65هـ.

  انظر ترجمته يف: الذهبي: سير أعالم النبالء، القاهرة، دار الحديث، ط1، 1427هـ-2006م،  3/ 79، وابن 
حجر العسقالين: هتذيب التهذيب، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط1، 1326هـ، 228/5.

(4)  ياسين عبد السالم: مقدمات مستقبل اإلسالم، ص26-25.
(5)  أخرجه أحمد،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  باب حديث النعمان بن بشير عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رقمه 18406، 
 ،355  /30 2001م،  1421هـ-  ط1،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرون،  مرشد  وعادل  األرناؤوط،  شعيب  تح: 

وياسين عبد السالم،  تنوير المؤمنات، مطبوعات دار األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996م،  21/1.
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والسنة  الكريم  القرآن  منهج  وفق  السير  هو  ياسين  الشيخ  عند  النبوي  المنهاج  ومعنى 
العلم،  وهو  مستقيم،  صراط  إلى  هدي  هبا  استمسك  من  التي  الوثقى  العروة  فهما  النبوية 

والطريق، والربنامج، والنور الهادي إلى صراط اهلل، والفهم. 

هذا بالنسبة للتعريف االصطالحي.

بعدما تعرفنا إلى مفهوم التغيير والمنهاج يف اللغة واالصطالح، ننتقل اآلن إلى تشخيص 
األستاذ ياسين لعلة الداء الذي تعاين منه األمة اإلسالمية.
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املحور الثاني: تشخيص الداء

إن القراءة المتعمقة المستوعبة لمؤلفات الشيخ عبد السالم ياسين تبين استيعابه للنظريات 
الفلسفية واالجتماعية والعلمية والوضعية التي أنتجها العقل الغربي الحديث(1)، مما جعله 
يلم  المعاصر، وجعلته  اإلنسان  منها  يعاين  التي  الوجودية واإليمانية  المشكالت  أهم  يعي 
بالغ  أثر  نظريات  أفرزته من  التيارات وما  لهذه  الحديث،  وقد كان  الغربي  الفكر  بتيارات 
فيما أصاب العالم اإلسالمي من داء وخلل على كامل المستويات، وقد حاول األستاذ عبد 
أن  العالم اإلسالمي، قبل  يعاين منه  الذي  الداء  الثاقبة تشخيص هذا  بنظرته  ياسين  السالم 
يف  الداء  هذا  وحصر  الداء«(2)،  معرفة  الشفاء  إلى  األولى  »والخطوة  فقال:  الدواء،  يصف 

مظاهر متعددة منها:

1. االنفصالية في العلوم والحياة:

ذهب األستاذ عبد السالم ياسين إلى أن األمة اإلسالمية تعيش منذ قرون عدة أزمة حقيقية 
ناءت هبا على كل مرافق الحياة، وامتد تأثيرها ليشمل كافة القطاعات، وظهر بسببها الخلل 
يف حياة المسلمين يف كافة المجاالت، وتتمثل هذه األزمة يف االنفصالية بين الدين والعلوم، 
قائال: »يف طليعة الغزو الفكري دعاة لما يسمونه االنقطاع األبستمولوجي(3) وتعني الكلمة 
وذلك  هنائيا،  فصال  والوحي  والنبوة  والربوبية  واأللوهية  واإليمان  القرآن  بين  نفصل  أن 

عندهم شرط أساسي لنهضة األمة«(4).

    وهذه االنفصالية –كما يذكر عبد السالم ياسين- امتدت حتى واقع المسلمين، فانفصل 
الفكر اإلسالمي بين مثالية النموذج النبوي والنداء القرآين، وبين ما تعانيه األمة من بأساء 

(1)  تحدث األستاذ ياسين عن الماركسية اللينينية يف كتابه اإلسالم وتجدي الماركسية اللينينية، وناقش القومية 
العربية يف كتابه اإلسالم والقومية العلمانية، وحاور األمازيغيين يف كتابه حوار مع صديق أمازيغي، 

(2)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 35.
(3)  االبستمولوجيا: من الناحية اللغوية متكونة من كلمتين يونانيتين »ابستمي« ومعناها علم، والثانية لوغوس، 

وهي بمعنى علم أيضا، فهي إذن معناها اللغوي »علم العلوم«  أو »الدراسة النقدية اللغوية«.
ويختلف المعنى االصطالحي كثيرا عن المعنى اللغوي فاألبستمولوجيا هي نظرية يف المعرفة. حسين شعبان: 

بروشفيك وباشاليير، بين الفلسفة والعلم،  بيروت: لبنان، دار التنوير،ط1، 1993م، ص 122.
(4)  ياسين عبد السالم،  مقدمات لمستقبل اإلسالم،  طبعة الخليج العربي، 2005م، ص15.
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على أرض الواقع(5).

ويضيف األستاذ ياسين أن هذه االنفصالية امتدت حتى إلى العلوم من بيولوجيا وطب 
وهندسة وفيزياء ورياضيات ..، وهذه االنفصالية –يف الحقيقة - منافية لروح القرآن الكريم 
الذي جعل النظر يف السموات واألرض، والنظر يف عالم الحيوان والنبات والطير موصال 
َماِء َكْيَف ُرفَِعْت َوإَِلى  بِِل َكْيَف ُخِلَقْت َوإَِلى السَّ إلى اإليمان، قال تعالى:﴿َأَفاَل َينُظُروَن إَِلى اإْلِ
اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت َوإَِلى اأْلَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت﴾(6)حتى إّنه جعل النظر يف النحل والنمل 
والعنكبوت على ضآلة شأهنم موصال إلى اليقين برب العالمين، قال تعالى: ﴿ َوَأْوَحٰى َربَُّك 
ا َيْعرُِشوَن ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت  َجرِ َوِممَّ إَِلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ
فِي  إِنَّ  لِّلنَّاِس  ِشَفاٌء  فِيِه  َأْلَواُنُه  ْخَتِلٌف  مُّ َشَراٌب  ُبُطونَِها  ِمن  َيْخُرُج  ُذُلاًل  َربِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلكِي 
ُروَن﴾ (7)، وقال أيضا: ﴿َحتَّٰى إَِذا َأَتْوا َعَلٰى َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأيَُّها  لَِك آَلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َذٰ
النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم اَل َيْحطَِمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾ (8)، وقال عز وجل: 
﴿ َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اهللِ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْيًتا َوإِنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت 

اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾(9).

وقد كان لهذه التفرقة الخطيرة أثر سلبي ال ينكر يف إضعاف المجتمعات اإلسالمية، مما 
جعلها شيئا فشيئا تنحصر يف قضايا جزئية. 

2. التفرق في صفوف املسلمين:

حدد األستاذ ياسين بداية التفرق واالنكسار يف صفوف المسلمين بعد مقتل عثمان رضي 
الفتنة  تلك  عن  نتج  وما  عنه،  اهلل  رضي  عثمان  مقتل  بعد  الوحدة  »انكسار  فقال:  عنه،  اهلل 
المؤلمة من قتال بين الصحابة، وما تال ذلك من تمزق الجماعة«(10)، وقد أكد األستاذ عبد 
السالم ياسين من جهة أخرى أن فهم هذا االنكسار التاريخي الذي حدث بعد الفتنة الكربى 

(5)  المصدر نفسه، ص8.
(6)  الغاشية: 20-17. 

(7)  النحل: 69-68.
(8)  النمل: 18.

(9)  العنكبوت: 41.
(10)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والوثنية والعلمانية، مطبعة فضالة، ط1، 1989م، ص27.
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يحمل  لمن  ضروري  عنه  اهلل  رضي  عثمان  النورين  ذي  الراشدين  الخلفاء  ثالث  ومقتل 
مشروع العمل إلعادة البناء على األساس األول..(1). 

أما يف الوقت المعاصر فقد كشف األستاذ عبد السالم ياسين أن التفرق والتمزق يف العالم  
اإلسالمي بدأ مع بداية االستعمار الغربي والذي عمل منذ البداية على بث التفرق والتمزق 
ياسين  الشيخ  وصف  وقد  والتحضر،  والتقدم  المدنية  باسم  اإلسالمي  المجتمع  كيان  يف 
يعانون من  المسلمون  فبقي  المعنوي،  قائال: »رجة عظيمة مزقت كيان األمة  الحالة،  هذه 
النزيف يف الفكر والعواطف منذئذ ويؤدون إتاوات باهظة لما ضعف من وحدهتم، وتمزق 

من شملهم، وتجزأ من علومهم وأقطارهم«(2).

وهذا التفرق - يف رأيه- يؤدي إلى حروب تدميرية داخل كيان العالم اإلسالمي، وينتهي 
األمر إلى سلب االستقرار منه، فتعيق بذلك هنضتهم العلمية والعمرانية التي هي ضرورية 
»نرى األحداث  والتاريخ«:  الفقه  »نظرات يف  كتابه  ياسين يف   السالم  يقول عبد  لتقدمهم  
دوننا  من  هبما  استأثر  والتكنولوجيا  العلوم  يف  المذهل  التطور  نرى  المعاصرة،  التاريخية 
المسلمين  الحاكمة يف بالد  المسلمين وتمزقهم ..نرى األنظمة  أعداء اإلسالم، نرى فرقة 

المجزأة أقطارا ودويالت«(3).

ومن هنا كان االستعمار الغربي- يف نظر الشيخ ياسين- العامل الرئيسي واألساسي يف 
تفرق المجتمعات اإلسالمية وتمزقها.   

3. الفقر والحقد والعداء:

ذكر األستاذ عبد السالم ياسين أن جميع المفاسد االجتماعية تنبع من الحقد والغضب، 
والغضب  الحقد  احتل  كيف  لنرى  تاريخية  نصوصا  نورد  »إنما  فقال:  والفقر،  والعداء  
والعداء والعدوان محل األخوة واأللفة والتآزر العضوي«(4)، وعن الفقر، قال: »يف المسألة 
الفقر يف جانب والغنى يف جانب، يف  الزيغ واالنحراف ووجود  االجتماعية تكمن أسباب 

(1)  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدر البيضاء، ط1، 1989م، 
ص27. 

(2)   نفسه، ص 28-27.
(3)  نفسه، ص7.

(4)  ياسين عبد السالم:، العقل والنقل واإلرادة، مجلة الجماعة، اسنة 1400هـ، العدد4،  ص 28.
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تركب الظلم السياسي على التفاوت الطبقي وتولد هذا من ذاك«(5).

4. انتشار العنف والظلم:

أشار األستاذ عبد السالم ياسين إلى أن الظلم والعنف بين الناس من العوامل األساسية 
يف تدمير الحياة االجتماعية وهدمها،  وقد عرف عبد السالم ياسين الظلم يف جانبه اللغوي، 
فقال: »إنه وضع الشيء يف غير موضعه«(6)ويستدل على سوء عاقبة الظالمين بقوله تعالى: 
﴿َوَكْم َقَصْمنَا ِمن َقْرَيٍة َكاَنْت َظالَِمًة َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها َقْوًما آَخرِيَن ﴾(7)، ويعترب الظلم  من أكرب 
ُتْشرِْك  اَل  ُبنَيَّ  َيا  َيِعُظُه  َوُهَو  اِلْبنِِه  ُلْقَماُن  َقاَل  َوإِْذ  تعالى: ﴿  بقوله  باهلل مستدال  الشرك  أنواع 
ْرَك َلُظْلٌم َعظِيٌم ﴾(8)، ويورد يف هذا السياق قول ابن خلدون(9):»إن الظلم مؤذن  بِاهللِ إِنَّ الشِّ

بخراب العمران«(10).  

لألمة  المرير  للواقع  بيانه  يف  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  بين  فقد  للعنف  بالنسبة  أما 
المعلنة  التجربة  العنف كانت  البعثي ومع  القومي  المخطط  العنف مبدأ  أن  إلى  اإلسالمية 
بالدين كان العنف دون الرفق هو المنطق، كان االكراه دون التحبب هو األسلوب وكانت 
الجامعة القومية والرابطة العرقية عاهة يفتخر هبا ويعتز.. لجأ العراق إلى العنف والتخريب 
وسفك دماء مئات من المسلمين ليخلص خزبستان وعربستان من أيدي المسلمين..(11).  

األمم  تقدم  تعيق  التي  األمراض  من  ياسين  األستاذ  عند  والعنف  فالظلم  هنا  ومن 
والمجتمعات .

(5)  ياسين عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص7.
(6)  ياسين عبد السالم،  يف االقتصاد، مطبوعات األفق البيضاء،  ط1، 1995م،  ص192.

(7)  األنبياء:  11.
(8)  لقمان:  13.

(9)  ابن خلدون: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي اإلشبيلي األصل التونسي 
المولد المعروف بابن خلدون قاضي القضاة، الفقيه األديب المؤرخ من مؤلفاته: مقدمة تاريخه المشهورة، 

ولباب المحصل يف أصول الدين، تويف سنة 808هـ، الموافق لسنة 1406م.
   انظر ترجمته يف: السخاوي: الضوء الالمع، لبنان: دار مكتبة الحياة، دت، ص 149-145.

(10)  ابن خلدون،  المقدمة، تح: خليل شحادة، بيروت، دار الفكر، ط2، 1408هـ-1988م، ص51.
(11)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص111.
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4. اليـــأس:

يذهب األستاذ عبد السالم إلى أن اليأس داء قاتل يدب يف صميم العالم اإلسالمي، فهذا 
من  نيأس  »ال  ياسين:  السالم  عبد  يقول  كاألموات،  صرعى  الناس  أوقع  الذي  هو  اليأس 
نجاة مغرق وال نضرب صفحا عن مفرق، وال نطوي كشحا عن مكوي ومحرق. نبسط ما 
صح عندنا بالمسلمة الفطرية، والعقل العاقل عن اهلل، والقلب السليم، والمدخل الرتبوي، 

والكيف اإلسالمي، والمحضن اإليماين. ويهدي اهلل سبحانه من يشاء«(1). 

5. االستبداد السيا�سي:

أكد األستاذ عبد السالم ياسين يف عدة مواضع من مؤلفاته أن االستبداد من أشد أنواع 
المظالم يف المجتمع، فقال يف بيان ذلك: »ذهبت الشورى مع ذهاب الخالفة الراشدة، ذهب 
العدل، ذهب اإلحسان، جاء االستبداد مع بني أمية، ومع القرون استفحل، واحتل األرض، 

واحتل العقول...«(2).

من  ال  بالخفي،  ليس  أمر  والشعوب  لألفراد  اإلنجازية  اإلرادة  خلل  يف  االستبداد  وأثر 
يعيشون  حينما  والشعوب  فاألفراد  الفعلي،  الواقع  حيث  من  وال  المنطقي،  النظر  حيث 
حالة التسلط والقيد، ويمنعون من حقوقهم، وخاصة منها حق الحرية يف التفكير والتعبير، 
فإهنم يسقطون يف حالة من  يعيشون ذلك،  العامة حينما  الشؤون  تدبير  المشاركة يف  وحق 
االنكفاء على الذات الداخلية، ويزهدون يف كل فعل خارجي سواء بدا يف شكل تفكير أو 
عمل، وهذا الزهد يؤدي إلى االنكفاء عن االندفاع يف العمل المثمر الذي يعود بالخير على 

الفرد والمجتمع.

وقد كان ابن خلدون دقيق التحليل حينما بين هذا المعنى يف معرض نظريته يف خراب 
العمران معربا عن االستبداد الذي يجمع سائر أنواع االستبداد يقول ابن خلدون: »فصل يف 
بآمالهم  الناس يف أموالهم ذاهب  العدوان على  العمران، اعلم أن  الظلم مؤذن بخراب  أن 
أيديهم. وإذا  انتهاؤها من  يف تحصيلها واكتساهبا لما يرونه حينئذ من أن غاياهتا ومصيرها 

(1)  ياسين عبد السالم،  الرسالة العلمية،  وجدة، ط1 مطبوعات الهالل، 2001م، ص67
(2)  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، 1989، ص 10، المقدمة 

المعنونة باالنحراف الخطير
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ذهبت آمالهم واكتساهبا وتحصيلها انقبضت أيديهم من السعي يف ذلك«(3) واالعتداء إنما 
هو االستبداد.

العمل  عن  اإلرادة  تعطيل  يف  االستبداد  أثر  الكواكبي(4)  يبين  تقريبا  السياق  نفس  ويف 
والنهوض من االنحطاط فيقول: »قد يبلغ فعل االستبداد باألمة أن يحول ميلها الطبيعي من 

طلب الرتقي إلى طلب التسفل..«(5). 

الذين  والمفكرين  العلماء  نظرته لالستبداد مع  يتوافق يف  ياسين  هنا نجد األستاذ  ومن 
سبقوه فيرفض االستبداد الذي عده أشد أنواع المظالم التي ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
اإلنسانية  المجتمعات  تردي  يف  الرئيس  السبب  اعتربه  أخرى  جهة  ومن  جهة،   من  الغراء 

واإلسالمية على وجه الخصوص.

6. التقليد: 

يف  كثيرا  ياسين  األستاذ  عنها  تحدث  التي  األساسية  المصطلحات  من  التقليد  يعترب 
مؤلفاته، مركزا يف موقفه على التقليد السلبي الذي يعود على المجتمع، ويؤدي إلى انتكاسة 
التقليد  أنواع  نوع من  أول  األمة اإلسالمية، ومنهجها وطريقة عيشها، ولعل  فكر  كبيرة يف 
التي ألمح إليها الشيخ ياسين هي تلك الفتاوى القديمة الجاهزة الغير مرتبطة بالواقع الزماين 
والمكاين لألمة اإلسالمية، يقول األستاذ ياسين موضحا ذلك: »منظار التقليد يفرض على 
الذهنية الكلية ذهنية منشطرة منكدرة، صورا من الماضي الغابر ووقائعه وأحداثه، يسقطه 
على واقع العصر، ليصف الحاضر المسلمين عالجات هي الهوس بعينه، وليصدر فتاوى 
هي الفتنة بعينها، وهي التناقض والفهاهة«(6) (7)، وقال: »يأيت المقلد الجامد، فيدخل علينا 

(3)  ابن خلدون،  المقدمة،  ص 255.
(4)  الكواكبي: مؤرخ، من مؤلفاته: طبائع االستبداد،  انظر ترجمته يف: الزركلي،  األعالم، دار العلم للماليين، 

ط15، 2002م، 299-298/3.
(5)  عبد الرحمن الكواكبي،  طبائع االستبداد،  المطبعة العصرية، حلب، دت، ص 133.

(6)  الفهاهة: السقطة والجهلة ونحوها.
 انظر: محمد الرازي،  مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ، بيروت: صيدا، الدار النموذجية،ط5،  1420هـ-

1999م، ص244.
(7)  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه، ص24.
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الوهن يف الدين حينما يتبنى الفتوى القديمة بقطع النظر عن مصدرها الظريف«(1).

ويف سياق آخر يستدل بأقوال العالمة المؤرخ ابن خلدون يف بيان تقليد المغلوب للغالب  
يقول: »إن المغلوب يقلد الغائب«، وقال كذلك:»فصل يف أن المغلوب مولع أبدا باالقتداء 

بالغالب يف شعاره وزيه، ونحلته وسائر أحواله وعوائده«(2).

نتأملها  »كلمات  خلدون:  ابن  لقول  شارحا  ياسين  السالم  عبد  الشيخ  يستدرك  وهنا 
لنكشف المداخل النفسية من تعظيم الغالب لقوته، ثم االنقياد له، ثم مغالطة النفس وإقناعها 
به  والتشبه  مذاهبه  جميع  انتحال  ثم  عقيدة،  ذلك  كل  رسوخ  ثم  كمل،  القوي  الغالب  أن 
واالقتداء يف الشعار والزي وسائر األحوال والعوائد، ونزيد نحن: والثقافة والسياسة التابعة 

واالستعمار وتربج النساء وتفسخ األخالق، إلى آخر األوبئة«(3). 

المجتمعات  أصاب  الذي  الكبير  االنبهار  ذلك  يف  فيتمثل  التقليد  من  الثاين  النوع  أما 
بمقارنتها  وذلك  العلمي،  وتقدمها  ومخرتعاهتا،  األوربية  الحضارة  بمنجزات  اإلسالمية 
بواقعهم المرتدي يف جميع المستويات، فقلدوها يف المأكل والمشرب والملبس، وكذلك 
يف الفكر والسياسة وااليديولوجيات، ولكنهم لم يقلدوها يف تقدمها العلمي والتكنولوجي، 
ألنه  التقليد،  هذا  من  األستاذ  حذر  ولذلك  المظلم،  بجانبها  تأثروا  تعبيره  حد  على  فهم 
يهوي هبم إلى المرتبة الحيوانية، فقال: »هذه األجيال المغربة المنبهرة بالغرب وحضارته 
وعقالنيته، الملحد بعض أفرادها، الساخرون من الدين، هم قلة عددية تستجلب قوهتا من 
ومراكز  االجتماعية،  والمؤسسات  واإلدارات،  الجامعات،  يف  الدولة،  سلطة  يف  مواقعها 

القرارات، رغوة وزبد عددا، قوة فاعلة مؤثرة ممدا«(4).

ومن هنا أصبح االنبهار بالغرب مركوزًا يف أعماق ذواتنا الجماعية، وصار لهم تالمذة 
التقليد يتساءل األستاذ ياسين:  كثر، يحكمون بالد المسلمين يف مجاالت عديدة، ويف ذم 
»كيف يمكن أن نقوم ونتحرك وننال المطالب العالية الغالية وطوق التقليد يف أعناقنا؟ كيف 
الخالفة  عن  نجادل  وأن  ظهرنا؟  ينقض  وتراثنا  تاريخنا  بثقل  الثقيل  الطوق  وهذا  يمكن، 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 1/ 65.
(2)  ابن خلدون، المقدمة، تح: خليل شحاد، بيروت، دار الفكر، ة، ط2،  1408 هـ - 1988 م، ص 184

(3)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 22/1.
1997م،   ط1،  البيضاء،  الدار  األفق،  دار  مطبوعات  والمستقبل،  الماضي  حوار  السالم،   عبد  ياسين    (4)

ص143.
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المنهاجية ومستقبل اإلسالم تحت دولة الشورى والعدل واإلحسان؟«(5).

نستشف من خالل كالم الشيخ أن القضاء على التقليد شرط ضروري لقيام دولة الخالفة 
على منهاج النبوة.

بعد تشخيص األستاذ عبد السالم ياسين للداء، وتحديده لعناصر األمراض يف مجتمعه 
حدد الدواء الناجع للتخلص من هذه األمراض وفق خطة تغييرية سنحاولها بياهنا يف العنصر 

التالي:

(5)  ياسين عبد السالم،  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص14.
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املحور الثالث: مضمون املشروع التغييري االجتماعي

عند األستاذ عبد السالم ياسين

 ينطلق مضمون المشروع التغييري االجتماعي عند الشيخ ياسين من نظرته التشخيصية 
التحتية  البنى  من  تبدأ  التغيير  عملية  أن  يرى  وهو  األساسية،  عصره  لمشكالت  المتعمقة 
القرآنية  الرتبية  طريق  عن  األفراد  أخالق  إصالح  على  بالرتكيز  األسرة  وهي  للمجتمع 
واالهتمام بالمرأة المسلمة، وبعدها إصالح عالقة األفراد ببعضهم البعض بإفشاء الصلح 
للحضارة  االيجابي  الجانب  من  االستفادة  ثم  والشورى،   العدل  وإقامة  بينهم،  والمحبة 
الغربية لمواكبة عجلة التقدم، ويمكننا تفصيل هذه األسس العالجية لخطر تفكك األمة من 

خالل العناصر التالية:

1. االهتمام باإلنسان:

وجه عبد السالم ياسين اهتمامًا ملحوظًا لرتبية اإلنسان، والسمو بفكره ووجدانه بما 
المناهض  واالجتماعي  الفكري  الحراك  يف  واندماجه  اإلسالمية،  بالهوية  تمسكه  يضمن 
لعلمانيي الداخل والخارج، لذا فإن األستاذ عبد السالم ياسين يرى وجوب اصالح أخالق 
التي هي  تتكون األسرة  الفرد  المجتمع،  وعن طريق  الشروع يف إصالح  قبل  الناس  أفراد 
الشيخ كل  المجتمع، لذلك بذل  فإذا صلحت هذه األسرة صلح  النواة األولى للمجتمع، 
أفراد  إلى  البيت هويته اإلسالمية ظاهرًا وباطنًا، فوجه رسالته  ما يف وسعه ألجل استعادة 
تنشئ  التي  الفرد، وهي  منه  يتخرج  الذي  األول  المحضن  »تعترب األسرة  قائال:  المجتمع، 
اإلنسان وتربيه على قيم المجتمع، وتغرس فيه األخالق، وهي التي تحافظ على فطرته، أو 

تمسخها، فبصالح األسرة يصلح الفرد، وبفسادها يفسد..«(1)، 

 ويؤكد األستاذ ياسين على أن المنهج النبوي الرتبوي جاء من نفس المصدر الذي جاء 
منه جسم اإلنسان وعقله ونفسه وكيانه، بما صلح به الجيل النبوي األول، تصلح به األجيال 

إلى يوم القيامة إن كانت الرتبية والتعليم قرآنيين(2).

(1)   ياسين عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ط1،  1989م، ص 128.
(2)  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم ص39.
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وقد ذكر األستاذ ياسين على أن هدف نظرية المنهاج النبوي هو تغيير اإلنسان والواقع 
الشرعة  من  المستمدة  التدرج  سنة  يقتضي  التغيير  من  النوع  وهذا  شامال،  جذريا  تغييرا 
له  باإلنسان، وإعانة  تلطفا  المبدأ  المنهاج على هذا  النبوة، ومن هنا يؤكد  القرآنية ومنهاج 

على التغيير المنشود(3).

وأخيرا يؤكد أن إقامة دولة القرآن يكون برتبية الرجال وتجنيد الشباب واكتساب العلم.(4) 

2. االهتمام باملرأة املسلمة:

مكانة  وأعطاها  وتوجيهاته،  مؤلفاته  يف  كبيرة  أهمية  المسلمة  المرأة  السالم  عبد  أولى   
كبيرة يف مشروعه التغييري المنهاجي، ألهنا هي المسؤولة عن تربية االنسان منذ كان صغيرا، 
وبالتالي هي المسؤولة يف تخريج أفراد صالحين وفاعلين يف المجتمع، وبصالحها يصلح 
حال المجتمع  حتى من الناحية االقتصادية، يقول عبد السالم ياسين: »وموقعها االجتماعي 
بصفتها أما مؤمنة يلزمها العمل على تربية أطفالها نفسيا وعقليا ليتأهلوا يف مهنة االندماج 

االجتماعي، ومهنة اإلنتاج االقتصادي«(5)

الزوجة، فإن لهذا  الرجل يف عدة مؤلفاته بحسن اختيار  الشيخ  وبناء على ذلك أوصى 
االختيار أكرب األهمية وأعظم األثر يف بناء البيت المسلم، ألن المرأة أكثر مالزمة للبيت من 
الرجل -يف غالب األحيان-،  فهي التي تحضن األوالد وتربيهم، وتؤثر فيهم قبل ذهاهبم 
إلى المدرسة بأكثر مما يؤثر األب، فضال عن كوهنا المسئولة عن استقرار البيت وسعادته، 
ومن هنا فاألمومة عند األستاذ مهمة خطيرة، ألهنا أساس صيانة االنسان، وبناء شخصيته، 
والعالم اليوم يف أمس الحاجة إلى ابراز هذه الوظيفة التي تكاد تضيع يف مستنقع الماديات، 
وخاصة تلك التي تنادي بانسالخ المرأة المسلمة من عقيدهتا وشريعتها، وبالتالي من عفتها 
وطهارهتا بحجة التقدم، ومسايرة ركب الحضارة الغربية، لذلك أوصى األستاذ ياسين المرأة 

المسلمة بالتمسك بأوامر اهلل تعالى، ورعاية األوالد وفق الرتبية اإلسالمية.

يقول عبد السالم ياسين: »إن األسرة القوية عماد األمة القوية، واألم المربية المصلحة 
عماد األسرة األم المريدة وجه رهبا الخائفة منه المتشوقة إلى لقائه، الواثقة بوعده، المتعلمة، 

(3)  ياسين عبد السالم،  الماركسية اللينينية، ص 19.
(4)  ياسين عبد السالم،  مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 10.

(5)  ياسين عبد السالم،  تنوير المؤمنات، 2/ 295.
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العالمة بما لها وما عليها مما رسمته لها شريعته العاملة على ذلك، هي األس ومنها البناء،   
الصحية  ورعايتها  تغذيتها  واجب  علينا  النوعية  عالية  العدد  كثيرة  أجياال  المؤمنة  تصنع 
وتعليمها وربطها ربطا وجوديا بالقرآن والنموذج النبوي، ثم تعبئتها يف جهاد مستمر لتبني 

من بعدنا مستقبل األمة الشاهدة بالقسط«(1)

والصناعية  السياسية  بالبيئتين  اهتمامها  أن  مؤمنة  هي  حيث  من  المؤمنة  »وتعلم  وقال: 
إنما هو اهتمام بشؤون أمتها، وقوة أمتها، وقدرهتا هي آخر األمر على حمل رسالة االسالم، 
وبشرى السعادتين الدنيوية واآلخروية، وذلك مما يقرهبا إلى اهلل مع المجاهدات، إن رضي 
بعضهن هبمهن الشخصي، وعاق أخريات عن حمل الرسالة، أميتهن وفقرهن وبؤسهن«(2).

ومن هنا تعترب المرأة المسلمة إحدى أسس المشروع التغييري الياسيني يف بعده االجتماعي، 
على  يشب  المسلم  الشباب  من  جيل  إخراج  وهي  هبا  كلفت  التي  الخطيرة  للمهمة  نظرا 

القرآن والسنة.

3. توفر إرادة التغيير:   

يذهب األستاذ عبد السالم إلى أنه ال بد للمسلمين أن يبذلوا  الجهد ويوحدوا إراداهتم يف 
سبيل نجاح ورقي مجتمعاهتم اإلسالمية واالنسانية، ويضرب لذلك مثال بالقرون السابقة 
مدى  على  عميقة  نفسية  وأمراض  أزمات  يعيشون  المسلمين   جعل  اإلرادة   هذه  فغياب 
قرون من الزمن  كانت  وراء هزيمتهم النفسية،  وعائقا أمامهم يحول دون النهوض لطلب 
مستعلية،  وأنانيات  جارفة  وعادات  رعوية  وذهنيات  اإلرادة   يف  خموال  أنتج  مما  التغيير، 
والجوارح  حكمة  والعقل  رحمة،  القلب  تكسب  التي  اإليمانية   بالرتبية  تجاوزها  يمكن 
عمال قاصدا، تكون مساهما وداعما لتغيير مصير األمة،  يقول اإلمام رحمه اهلل:  »إن التغيير 
اإلسالمي متوقٌف على مشاركة المسلمين عامة يف االهتمام بمصير أمتهم بعد نجاح القومة 
وفشل  المخذولة،  طموحاهتا  بتدين  معانيها،  ماتت  ثم  وَذُبَلْت،  َضُمَرْت  وإال  اإلسالمية، 
صدور  داخل  من  الفاعلة  المغيرة  اإلرادة  هذه  تنبعث  أن  بحاجة  إننا  فوُق.  من  محاوالهتا 
الماليين، وقد ألَِفْت الماليين قرونا أن تضع أمَرها بين يدي الحاكم، وتتواكل إليه، وتسكت 
عنه. فيا من يبيع األمَة َغْيَرًة، ويا من ُيْهِديَها علما، ويا من يأخذ بتالبيبها َزْجرًا، لتنبَذ ذهنية 

(1)  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات، 84/2.
(2)  نفسه، 1/ 131-130.
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الخنوع التي صيرتنا مفعوال به يف التاريخ منصوبا لكل ذل بعد أن كنا فاعال مرفوعا عزيزا«(3).

باإلرادة  تبدأ  االجتماعي  اإلسالمي  التغيير  اسرتاتيجية  أن  إلى  ياسين  الشيخ  ويذهب 
الجماعية فيقول يف ذلك: »إن اسرتاتيجية التغيير اإلسالمي، كما نقرأها يف السيرة النبوية ويف 
القرآن الكريم، تتأسس على إرادة جماعة مجاهدة مبنية بناء خاصا، ثم إذا تغيرت النفوس 
الفردية يف الجماعة وتقوت يف اإليمان واإلحسان إلى أن تكون، عن استحقاق، معنيًَّة بقول 
وأسلوَبها،  المقرتَح  ونظامها  برناَمَجها  القرآن  أصبح  آَمنُوا﴾  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا  وجل  عز  اهلل 
اإليمان، وموقَع  الكفر من  موقَع  منها  والُخَطِط  الجاهلية واألساليب  النُظم  موقُع  وأصبح 

عصيان اهلل من الطاعة له ولرسوله، وموقع العنف من الرفق«(4).

نستنتج إذن أن لإلرادة الفردية والجماعية عند الشيخ دورا فعاال يف النهوض بالمجتمعات 
اإلسالمية.

4. االهتمام باالقتصاد اإلسالمي:

أفرد األستاذ عبد السالم ياسين للمسألة االقتصادية مؤلفا مستقال أسماه« يف االقتصاد«،  
أجل  من  اإلسالمية   المجتمعات  هتم  التي  االقتصادية  الجوانب  كل  عن  للحديث  خصه 
الخروج من أزمة التخلف والفقر والتبعية الغربية إلى حالة القوة والرفاه، يقول عبد السالم 
األمة  على  اهلل  فرضه  واجب  األرض  عمارة  وإن  اهلل،  كتاب  صلنا  »إن  ذلك:  يف  ياسين 
المستخلفة يف األرض، فالباعث اإلسالمي على النشاط االقتصادي باعث ديني من صميم 
الدين، والقوانين التي توجه هذا النشاط شرع منزل(5)««، ويؤكد األستاذ ياسين على قضية 

االكتفاء الذايت وعدم الحاجة للغرب والقضاء على التبعية. 

بقوة  اإلسالمية  والمجتمعات  الدول  قوة  أخرى  جهة  من  ياسين  السالم  عبد  ويصف 
بسالمة  رهن  الباطل،  وإبطال  القومة  بعد  الحياة،  قيد  على  »وبقاءها  قائال:  اقتصادها 
اقتصادها وقوته. وهذان رهن بسالمة وجوه التملك، ومطابقة التملك والتصرف يف األموال 

لروح  الشريعة«(6).

(3)  ياسين عبد السالم،  العدل.. اإلسالميون والحكم، الطبعة األولى صدر سنة 1420 هـ – 2000 م، ص91.
(4)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، 1/ 367.

(5)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص12.
(6)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، موقع سراج.
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ويحدد عالقة الملكية بالعمل فيقول: »سمة العصر التي تطبع العالقات البشرية هي عالقة 
الملكية بالعمل. وعلى حل مشاكل هذه العالقة يتوقف نجاح الخروج من التخلف والظلم 
االجتماعي، ومن ثم متانة القواعد المادية التي تبنى عليها الدول، وتؤسس عليها  األمجاد«(1).

المجتمعات اإلسالمية مبني  الناجح يف  ياسين على أن ركيزة االقتصاد  ويؤكد األستاذ 
َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساكِيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ َما  إِنَّ  ﴿ تعالى:  قوله  يف  الوارد  الزكاة  نظام  على 
اهللِ  َن  مِّ َفرِيَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن  اهللِ  َسبِيِل  َوفِي  َواْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ َوفِي  ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َعَلْيَها 

َواهللُ َعِليٌم َحكِيٌم﴾(2). 

فرضا  تصبح  تطوع،  صدقات  من  يتبعها  وما  الزكاة،  أن  يتبين  الكريمة  اآلية  يف  بالنظر 
أهداف محددة، وكلها  لها  اجتماعية  المسلمين، ضريبة  الزكاة عند حاجة  بإلزامية  وتلحق 
وضمان  المسلمين،  بين  والتكافل  الدولة،  عن  والدفاع  المجتمع،  حماية  تحقق  أهداف 

حقوق الضعفاء يف الرخاء واألمن االجتماعيين. إهنا نظام كامل للضمان االجتماعي.

الفرد والجماعة والدولة يف ميدان  ويرى عبد السالم ياسين أن الشريعة ُتخِضع سلوك 
أوجه  سائر  يف  عليهم  تفرضها  التي  األخالقية  الضوابط  لنفس  االقتصادي  والنشاط  المال 
الحياة، ومحور هذه الضوابط الشرعية العدل، وامتداده وهو اإلحسان، فتحصيل المنفعة، 
لتعميم  والسعي  الفردي.  المالك  على  مشروط  شرط  االجتماعية،  الوظيفة  هذه  وأداء 
العملية  ومراقبة  الجماعة.  على  مشروط  شرط  الوظيفة  تلك  أداء  على  والتعاون  المنفعة 
تؤدى وظيفة  أن  االنتفاع، والسهر على  كيفية  نافع، وتخطيط  بما هو  للتعريف  االقتصادية 

المال االجتماعية، شرط مشروط على الدولة(3).

إيتاء الزكاة وتوزيع محصولها ما هما عمليتان ماديتان حسابيتان جامدتان يف األرقام، بل 
هما وسيلتان تربويتان زيادة على ماديتهما ووسيلتان يستمطر هبما العبد رضى اهلل عز وجل 
َدَقاُت  الصَّ َما  وصالة رسول اهلل، وتستمطر هبما األمة بركة السماء. قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ
َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل اهللِ  لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساكِيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوفِي الرِّ

(1)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص 39.
(2)  التوبة، 60.

(3)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص 44.
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ۗ َواهللُ َعِليٌم َحكِيٌم﴾(4)، فالزكاة عكس الربا، والمجتمع الزكايت  َن اهللِ  بِيِل َفرِيَضًة مِّ َواْبِن السَّ
نقيض المجتمع الربوي(5).

والزكاة أهم المؤسسات االجتماعية يف الدولة اإلسالمية. هي ركن من أركان اإلسالم، 
الزكاة وظيفتها االجتماعية االقتصادية، وال  فال يستحق اسم دولة اإلسالم نظام ال يعطي 
يقرن تلك الوظيفة بالدعوة والرتبية والتطهير والتزكية، لتؤدي إلى النتائج التكافلية والودية 
بين المسلمين، فزيادة على أن الزكاة عبادة فردية، يعذب مانعها العذاب األليم يوم القيامة، 
اإلنتاج، ألهنا  اقتصاديا على  الثروات، وتمثل حافزا  أساسية إلعادة قسمة  مادة  تمثل  فهي 
تؤخذ من رأس المال، فال يسع صاحب المال إال أن يسعى إلى تنميته مخافة أن تنتقص منه 
الزكاة إن بقي مكنوزا ال يتداول وال يستثمر. ولعل حساب مالك رأس المال الخائف على 
متاعه أن تنتقص منه الزكاة فينشط الستثماره سبب من األسباب الكونية التي ُيْربي اهلل عز 

وجل هبا الصدقات (6).  

يف  الفعال  الدور  الزكاة  نظام  على  القائم  المنشود  اإلسالمي  لالقتصاد  كان  هنا  ومن 
استقرار المجتمعات اإلسالمية وتطورها.

5. الدعوة الى الصلح واملصالحة مع السياسة: 

به  أمر  سلم  هو  الطرفين  بين  والمصالحة  الصلح  أن  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يذكر 
القرآن، ودعا إليه الحق، وفيه مصلحة للطرفين، وتقتضيه اإلنسانية، ويحث عليه الرسول 

عليه السالم.

يده  مد  خالل  من  والمسالمة  للسلم  الملحة  الضرورة  تلك  ياسين  األستاذ  وأوضح 
للطرف الحاكم يف المغرب قائال: »ومع ذلك، فنحن نمد اليد ونمهد الجسور لحوار ولقاء 
وتراض لعل الفضالء والعقالء يدركون أن مصلحة األمة ومصلحة أبنائها جميعا اللقاء على 

كلمة سواء، ال على الحلول الوسطى«(7).

(4)  البقرة، 276.
(5)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص 52.
(6)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد، ص 54.

(7)   ياسين عبد السالم،  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 80.
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وقال أيضا –وهو يدعو إلى التفاهم والتواصل مع اآلخر-: »إنه البد أن يتكلم الفضالء 
الديمقراطيون مع اإلسالميين إن لم يكن بدافع حب الحقيقة واالنصياع للكلمة السواء، فال 
أقل من مد جسور التواصل والتفاهم إلحباط سياسة »فرق تسد« التي تحيد قوة سياسية بقوة 
لتبقى األمة اإلسالمية ممزقة الجهود حائرة متفرجة على ما يتجاذب ويتقارب وما يتباعد، 

ويتجاوب من اصطراع فرقي غامض«.(1).

6. عامل املحبة واألخوة والرحمة بين الناس :

  صرح األستاذ عبد السالم ياسين يف العديد من المواضع من مؤلفاته أن صفتا المحبة 
واألخوة بين الناس هي الضمان األمثل للحياة االجتماعية البشرية الكريمة، التي تدفع إلى 
تحقيق السعادة، يقول عبد السالم ياسين: »إنه عندما يتم الرجوع إلى الجماعة التي تنظمها 
بين  الرحمة والرأفة، ما  الرسول وأصحابه، فتصبح جماعة  الشريعة اإلسالمية كما عاشها 
لهم رضا  التي تضمن  بالمودة والمحبة  أفرادها روابط، وليست عالقات، ألهنم مرتبطون 
اهلل، وهي بناء عضوي كما وصفه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كالجسد الواحد، فإذا شذ واحد منهم يتم 
بنشر  يوصي  السالم  عبد  األستاذ  نجد  ولهذا  اإلسالمية،«(2)،  الشرعية  الحدود  إلى   ردعه 
موضعا  نفسه  المومن  »يتخذ  قوله:  يف  هبذا  ويصّرح  العداء،  وإزالة  المؤمنين  بين  المحبة 
لإلصالح والتقويم ..ويتعامل يف الجماعة بالعملة المتداولة: الحب والصدق والعلم. إلى 

خصال أخرى من خصال اإليمان وشعبه. 

بداعي  به  يرفقون  وهم  جاملها.  إن  نفسه  إال  يغش  ال  ألنه  بصرامة  نفسه  يحاسب  هو 
حكمة  التلطف  ومراعاة  نفسه.  عبء  يحمل  أن  إلى  يتحمل  بما  ينصحونه  لكن  المحبة، 
وا ِمْن  لِنَْت َلُهْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ دائمة. وسنة قائمة. ﴿َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ 
اهللَ  إِنَّ  اهللِ  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفإَِذا  اأْلَْمرِ  فِي  َوَشاِوْرُهْم  َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعنُْهْم  َفاْعُف  َحْولَِك 

ِليَن﴾ (3). ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

  ويستدل على نصح الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبالمحبة، بما أقسم به رسولنا الكريم حينما قال: »والذي 

(1)   ياسين عبد السالم،  حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 80.
(2)  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، مطبعة النجاح، الدار 

البيضاء، ط1، 1392هـ، ص470.
(3)  آل عمران: 159.
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نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم«(4).

وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلصأيضا: »مثل المؤمنين يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«(5).

ومن هنا كانت المؤاخاة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمعات هي الضمان األمثل 
للحياة االجتماعية الكريمة.

7. العدالة بين الناس:

األفراد  حياة  يف  العدل  بمسألة  مؤلفاته  بعض  يف  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  اعتنى 
والمجتمعات اإلنسانية، وذلك ألن الهدف األساسي للمشروع التغييري هو إقامة العدل، 
وتحقيقه داخل المجتمعات  اإلسالمية، ولن يتحقق هذا الهدف إال إذا عمدنا إلى انتهاج 
»قومة  ياسين:  الشيخ  يقول  الفساد،   وتطهيرها من كل مظاهر  القضائية  المنظومة  إصالح 
اِميَن  َقوَّ ُكوُنوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا  تعالى:  قوله  يف  الكريم  القرآن  إليها  يدعو  التي  الشاهد 
ُقوا  ِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى َواتَّ لِلَّ
ِه َوَلْو  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ اهللَ إِنَّ اهللَ َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلوَن﴾(6)، ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ
َعَلٰى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن إِن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقيًرا َفاهللُ َأْوَلٰى بِِهَما َفاَل َتتَّبُِعوا اْلَهَوٰى َأن 
بَِشَهاَداتِِهْم  َتْعَمُلوَن َخبِيًرا﴾(7)، ﴿َوالَِّذيَن ُهم  بَِما  َكاَن  َفإِنَّ اهللَ  ُتْعرُِضوا  َأْو  َتْلُووا  َوإِن  َتْعِدُلوا 
َقائُِموَن﴾(8) ﴿ َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوالَ ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن﴾(9)، قومة إلحالل العدل محل 
الدنيوية من حيُث تخاطبه دعوة  قَِبِل همومه  الجْور. عدليٌَّة نموذجية تخاطب اإلنسان مِْن 

القائم العْبِد الرسول أو التابع »المبعوث« المبلغ من قَبل روحانيته«.

الخير  آلية ووسيلة لتحقيق  العدل هو  الشيخ ياسين أن تحقيق  ويتضح من خالل كالم 

(4)  أخرجه ابن ماجة  وأبو داود.
(5)  أخرجه مسلم،  المسند الصحيح،  باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 1999.

(6)  المائدة:  08.
(7)  النساء:  135.
(8)  المعارج: 33.
(9)  الرحمن: 09.
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إصالح  تم  إذا  إال  يتحققا  لن  واإلصالح  فالتغيير  وهدفا،  مبدأ  يكون  أن  قبل  واإلصالح 
المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة التي هبا تتطور الحضارات، ويعم الخير وينتهي الجور 
وهذه  تمييز،  أي  دون  المجتمع  فئات  كل  بين  المساواة  وتحقيق  السياسي،  واالستبداد 
أسياد  بين  يتكون  مجتمع  يف  ظهرت  عندما  النبوية  التجربة  هبا  تميزت  التي  هي  المساواة 
وعبيد، وقد انتبه الشيخ ياسين إلى أن المساواة والعدالة على الرغم من أهنما يمثالن مبادئ 

وأهدافا إال أهنما يمثالن وسيلتين وآليتين لتحقيق الخير والصالح يف األرض(1).

الشرعية:  والضوابط  اإليمانية  البواعث  ب«  الموسوم  كتابه  يف  ياسين  األستاذ  ويصرح 
»أن إقامة العدل والقسط ركن ركين يف صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتها مدار صالح 

الحكم واالقتصاد، والشورى واإلدارة، واألمر كله« (2). 

ومن هنا فالعدالة عند األستاذ ياسين ضرورة اجتماعية ملحة يف صرح قيام دولة القرآن، 
اجتماعي،  تعاون  ضوء  يف  إال  تتحقق  ال  والتي  ومتطلباهتا،  البشرية  الطبيعة  عليها  تمليه 
فإن االجتماع  العدالة، لذلك  ادراك  الشيخ وحده ال يستطيع  الفردي عند  البشري  والعقل 
نفوس  التجمعات، ويضبط شهوات  لتلك  الحقوق  يراعي  إلى عقل كلي  االنساين بحاجة 
األفراد وأطماعها، وما ذلك العقل الكلي إال الشريعة التي شيدها وأرسى قواعدها األنبياء 

عليهم السالم.

8. الوحدة بين الناس:

أكد األستاذ عبد السالم ياسين على عنصر الوحدة كأساس يف بنية المجتمع اإلسالمي، 
فقال: »إن جمع كلمة األمة وائتالف قلوهبا، وتقريب آرائها، لشرط ضروري إلقامة الملة 
الواجبات  أوجب  من  اإلسالمية  الوحدة  ياسين  األستاذ  اعترب  وعليه  الدولة«(3)،  وتقوية 
التي حث عليها الشرع اإلسالمي، وهذا ما ألمح إليه حينما قال : »إن وحدة دار اإلسالم 
بيت اإلسالم ضرورة ملحة وواجب شرعي وأمل عزيز على األمة، ويستدل األستاذ ياسين 
ِذِه  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن﴾(4)،  وقوله تعالى: ﴿ َوإِنَّ َهٰ ُتُكْم ُأمَّ ِذِه ُأمَّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ َهٰ

(1)  ياسين عبد السالم، كتاب العدل، فقرة قومة ال ثورة.
(2)  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 191.

(3)  ياسين عبد السالم،  إمامة األمة، ص258.
(4)  األنبياء:  92.
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حقنا- يف  الجماعة  أن  »العدل«  كتابه  يف  ويذكر  ُقوِن﴾(5)،  َفاتَّ َربُُّكْم  َوَأَنا  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ ُتُكْم  ُأمَّ
يقصد المسلمين  معشر المكلفين أمر شرعي، إسالمنا مخروم حتى يلتئم شملنا، ونكون 
ونجاهد  لتحقيقه،  نشمر  أن  يجب  ومكسب  شرعي  مطلب  حقنا  يف  الجماعة  واحدة،  أمة 

ونخوض معارك مع القوى المعاكسة المادية الخارجية النفسية الذاتية(6).

ويعرض األستاذ ياسين يف بيانه للوحدة اإلسالمية من خالل النموذج النبوي فيقول يف 
بلغ رسالة رهبم،  أن  بعد  المؤمنين، وجمع شتاهتم،  ذلك: »لقد ألف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقلوب 

فأمرهم بتوحيده وعبادته.. « (7). 

بل إنه اعترب اإلسالم هو أساس االجتماع اإلنساين اإلسالمي، فالتقى العربي واألمازيغي 
والمعطل  واإلطار  والفقير  الغني  واجتمع  القلبية«،  »المواطنة  على  والريفي  والصحراوي 
َأْسَلُموا ُقل الَّ  َأْن  وصاحب الوجاهة االجتماعية ومن هو دونه على قاعدة ﴿َيُمنُّوَن َعَلْيَك 
َتُمنُّوا َعَليَّ إِْساَلَمُكم َبِل اهللُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لإِْلِيَماِن إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾(8) يقول عبد 
الربابر(11)  يزناسن(10) وسائر  ياسين: »ما كان األمازيغ والريفيون والشلوح(9) وبنو  السالم 

(5)  المؤمنون، 52.
(6)  ياسين عبد السالم،  العدل،  ص218.

(7)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 37.
(8)  الحجرات:  19.

المغربية بجبال األطلس ووادي سوس ماسة  باألراضي  يقطنون  أمازيغية  الشلوح: هم مجموعة لغوية    (9)
درعة. يتكلم الشلوح لهجة تاشلحيت أو السوسية وهي إحدى أهم الـ 3 لهجات األمازيغية يف المغرب ويبلغ 
تعدادهم بين 11 إلى 13 ماليين فرد؛ كما يعتنق الشلوح الدين اإلسالمي وتعتنق أقلية منهم اليهودية خاصة 

بإيفران األطلس الصغير. انظر هذا الرابط:
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%AD

(10)  بنو يزناسن:  وهم مجموعة كذلك من قبائل أمازيغية معروفة ب »ياث يزناسن« وابني زناسن، وهي 
دار  بيروت،  األرض،  صورة  حوقل:  ابن  عنهم:  انظر  زناتة.  إلى  وينتمون  المغرب  شرق  شمال  يف  متواجدة 

صادر، 1938م، 1/ 107.
(11)  الرببر: وهو اسم يشتمل على قبائل كثيرة يف جبال المغرب، من برقة إلى آخر المغرب األقصى وبحر 

المحيط هم أمم وقبائل ال تحصى، ينسب كل موضع إلى القبيلة التي ينتمي إليها.
ط2،  بيروت،  هيدرلربغ  مطابع  عباس،  احسان  تح:  البلدان،  معجم  البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت  انظر 

1984م.2/ 369-368.
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يعرفون ألنفسهم هوية وتاريخا خارج الرابطة اإلسالمية«(1).  

وهو يلح من جهة أخرى على أهمية الوحدة يف رص الصف وتوحيد الوجهة يقول يف 
هذا المعنى: »وحدة الجهاد، وحدة التصور، وحدة اإلرادة، بدون هذا تكون سفرتنا إلى غير 
رشاد، إذا شرعنا يف عمل جماعي قبل أن نتفق على تصورنا للعمل من كل جوانبه، فأدنى 

خالف يوقفنا، وسنختلف على كل شيء، ومن ثم سنعجز عن االستمرار«(2).

الفجوات  تقريب  كذلك  تقتضي  ياسين  الشيخ  فكر  يف  للوحدة  الشرعية  والضرورة 
فيما يتعلق بقسمة األرزاق،  وكما يجب على دولة القرآن أن تدمج فئات المجتمع دمجا 
اقتصاديا بتسوية فرص العمل والكسب، وبإنصاف العامل األجير، وبإعطاء المالك مكانته 
بين  السلمي  والتعايش  المذهبي  المزج  يجب  فكذلك  شطط،  بال  اإلسالمي  المجتمع  يف 

اآلراء والتفاهم والتعاون ليتحد الناس ماديا ومعنويا(3).

الوسيلة  هي  وجعلها  األخوية،  الوحدة  مبدأ  على  ياسين  األستاذ  رؤية  ارتكزت  وقد 
األخوية  للوحدة  بالرجوع  ننشد  دمنا  »وما  قائال:  المنشود  اإلسالمي  المجتمع  لتحقيق 

العضوية، فلننظر إلى أين تشعبت.. «(4).

نستشف من خالل كالمه أنه أكد على ضرورة الوحدة يف حياة المسلمين كضرورة يف بناء 
المجتمعات القوية.

9. إحالل مبدأ الشورى بين الناس:

هو  االجتماعية  حياهتم  يف  المسلمين  سعادة  سبيل  أن  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يرى 
اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى  تطبيق مبدأ الشورى  لقوله تعالى: ﴿ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ

(1)   ياسين عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات دار األفق، الدار البيضاء، ط1، 1997م، ص 
.228

 ،07 العدد  1401هـ،   ،03 السنة  الرباط، مطبعة الساحل،  افتتاحية مجلة الجماعة،  (2)  ياسين عبد السالم، 
ص10.

(3)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص258.
1400هـ،  سنة  العدد09،  الجماعة،  مجلة  منهاج،  أزمة  أو  واإلرادة  والنقل  العقل  السالم،  ياسين عبد    (4)

ص28.
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ا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن﴾(5)، وذلك ألن الشورى قبل كل شيء عبادة وأمر إلهي، قال  َبْينَُهْم َوِممَّ
أخرى  صفات  تتوج  إيمانية،  وصفة  إلهي  وأمر  شيء  كل  قبل  عبادة  »الشورى  موضحا: 
تتكامل وتتضايف وتتساند، ..وروح الشورى تتجلى أول ما تتجلى يف تطلع المؤمنين إلى 
ما عند اهلل المؤمنون يف الدنيا لهم معنى واتجاه ومقاصد هنا، وال يصح لهم معنى وال يستقيم 
سورة  من  آيات  بأربع  الشيخ   ويستدل  القرآن(6).  مقاصد  مقاصدهم  طابقت  إذا  إال  اتجاه 
ْنَيا � َوَما ِعنَد اهللِ َخْيٌر َوَأْبَقٰى  ن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ الشورى يف قوله تعالى: ﴿ َفَما ُأوتِيُتم مِّ
ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم  ُلوَن َوالَِّذيَن َيْجَتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ِذيَن آَمنُوا َوَعَلٰى َربِِّهْم َيَتَوكَّ لِلَّ
ا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى َبْينَُهْم َوِممَّ َيْغِفُروَن َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ

َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِصُروَن﴾ (7). 

استقراء  إلى  ذلك  يف  ويستند  والتساند،  اإلخالص  تولد  األستاذ  عند  الحق  والشورى 
يف  »اتخذت-الشورى-  ذلك:  موضحا  فقال  األولى،  عهودها  يف  االسالمية  األمة  تاريخ 
العهد النبوي الراشدي شكال، بل أشكاال ناسبت بساطة العيش، وقرب المسلمين بعضهم 
من بعض، وتعارف الصحابة العارفين بحكم اهلل فيما يتشاور فيه. ولزماننا ومكاننا، وظروف 
معاشنا، وتشعب مشاكلنا ال يمكن أن نقتدي بذلك الشكل الساذج البسيط. نأخذ الروح ال بد 
من ذلك، ونتسامى لكمال اإليمان ما أمكن ذلك. لكن نجتهد يف تنظيم الشورى وسعنا«(8).

ويقول يف موضع آخر من كتابه »محنة العقل المسلم«: »ولدت الشورى من رحم العقل 
المؤمن باهلل ورسوله«(9).

ويؤكد الشيخ ياسين من جانب آخر على أن الشورى هي أساس النظام السياسي، بل هي 
شرط ضروري ليكون النظام الحكم شرعيا وعمادا رئيسيا من أعمدة الدولة،(10) فإذا وظفت 
الدنيا واآلخرة وهذا ما  الفرد والمجتمع، يف  الكثير على  بالخير  الشورى يف محلها عادت 

(5)  الشورى: 38.
(6)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص64.

(7)   الشورى:  39-36.
(8)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص65.

ط2،  البشير  دار  مصر:  الهوى،  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة  السالم،  ياسين عبد    (9)
1415هـ-1995م، ص 19.

(10)  ياسين عبد السالم،  سنة اهلل، تطوان، مطبعة الخليج، ط 2، ص205.
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ألمح ليه األستاذ ياسين حينما قال: »تشير اآلية الكريمة يف قوله تعالى: ﴿ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا 
واندماج  المؤمنين،  بين  عام  تراض  إلى  َبْينَُهْم﴾(1)  ُشوَرٰى  َوَأْمُرُهْم  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  لَِربِِّهْم 

عاطفي وقلبي إيماين، ثم إلى أمور وشؤون تابعة للغاية األخروية«(2). 

واالقتصادي  السياسي  النظام  أساس  ياسين  الشيخ  عند  الشورى  كانت  هنا  ومن 
واالجتماعي والتي إن وظفت يف محلها الصحيح عادت بالخير على الفرد والمجتمع.

10. توجيه األنظار الى اآلخرة: 

بما  اليوم اآلخر،   إلى  الناس  أنظار  بتوجيه  ياسين يف مؤلفاته  السالم  اهتم األستاذ عبد 
من  اإليمان  هذا  يثمره  ما  أّول  أن  وذلك  والعقاب،  والثواب  بالحساب  إيمان  من  يتضمنه 
منفعة اجتماعية هو ترشيد العالقات األسرية، فهذه العالقات كثيرا ما تتعّرض إلى توّترات 
شديدة بسبب التنازع على المكاسب الدنيوية، ورغبة كّل طرف يف االستئثار بالمنافع على 
حساب األطراف األخرى، وذلك واقع مشهود عرب الزمن، فإذا ما استنار أفراد األسرة بنور 
اإليمان بالمعاد والحساب، فإّن ذلك ما إن يحّل بالبيت األسري »حتى ينّور أرجاءه مباشرة 
زمن  ضمن  عندئذ  تقاس  ال  تربطهم  التي  والمحّبة  والرأفة  القربى  عالقة  ألّن  ويستضيئ؛ 
قصير جدا، بل تقاس على وفق عالقات تمتّد إلى خلودهم وبقائهم يف دار اآلخرة والسعادة 

األبدية، فيقوم عندئذ كّل فرد باحرتام خالص تجاه اآلخرين.

يقول األستاذ ياسين يف ذلك: »يرجع هذا العبد المرتقي يف سلم اإليمان واإلحسان إلى 
ميدان العمل. ينزرع مشروعه يف مشروع الجماعة، ويتزاوج طموحه الفردي األخروي  مع 
الطموح الجماعي لهذه األخرى التي نحبها ويبشرنا هبا كتاب اهلل: ﴿ َوُأْخَرٰى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر 

رِ اْلُمْؤِمنِيَن﴾(3)«(4). ِمَن اهللِ َوَفْتٌح َقرِيٌب َوَبشِّ

خسروا  بأهنم  وصفهم  صنف  الناس،  من  صنفين  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يحدد  ثم 
الهوى  فيهم  يتحكم  أنفسهم،  وبناهتا  الدنيا  أبناء  على  »تطغى  قائال:  القيامة،  يوم  أنفسهم 
أهلكتهم،  نفسهم  المبين،  والخسران  األبدية  الهلكة  إلى  ليقودهم  إرادهتم  بزمام  ويمسك 

(1)  الشورى: 38.
(2)  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 36.

(3)  الصف: 13.
(4)  ياسين عبد السالم: محنة العقل المسلم، ص 72.
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السافلة  للغرائز  واستجابوا  النزوات  آثروا  لما  أنفسهم  خسروا  مهواة  يف  أسقطهم  هواهم 
اْلَحَياَة  َوآَثَر  َطَغٰى  ا َمن  النداء األعلى إلى اهلل وإلى اآلخرة، قال تعالى: ﴿َفَأمَّ معرضين عن 
اْلَجنََّة  َفإِنَّ  اْلَهَوٰى  َعِن  النَّْفَس  َوَنَهى  َربِِّه  َمَقاَم  َمْن َخاَف  ا  َوَأمَّ اْلَمْأَوٰى  ِهَي  اْلَجِحيَم  َفإِنَّ  ْنَيا  الدُّ

ِهَي اْلَمْأَوٰى ﴾(5).

وأما الصنف الثاين فوصفهم بأهنم ربحوا اآلخرة، فقال: »الصنف الرابح هم الذين ينهون 
النفس عن الهوى، تقودهم إرادهتم الصامدة يف وجه الهوى، يزعهم الخوف من مقام رهبم، 
عملهم،  اهلل  يتقبل  الذين  المتقون  وهم  والبشرى،  الوعد  هبا  ولهم  اآلخرة  يف  الجنة  ولهم 
﴿ ُأوَلٰئَِك  تعالى:  قال  العزم،  وثابت  العمل  وصالح  اإليمان  صالح  غيرهم  على  يقدمهم 
ا َوُمَقاًما﴾(6). ْوَن فِيَها َتِحيًَّة َوَساَلًما َخالِِديَن فِيَها َحُسنَْت ُمْسَتَقرًّ ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيَلقَّ

نستشف مما سبق أن األستاذ عبد السالم ياسين ركز كثيرا على البعد األخروي  يف حياة 
األفراد ألنه السبيل األمثل لرتشيد عالقات الناس االجتماعية . 

11. التواصل مع العالم الغربي:

أنصف الشيخ عبد السالم ياسين الجوانب اإليجابية  للحضارة الغربية وأشاد بالجوانب 
العلمية، فقدر إبداعها  العقلي وصناعاهتا، ووسائل اتصالها التي قربت المسافات، ورفض 
يف الوقت ذاته العقل المادي المتكرب المتأله الغارق يف الحيوانية، يقول عبد السالم ياسين يف 
هذا الشأن: »يف ميزان الحق، ويف سلم األبدية،ينحط العقل المعرض عن الوحي المنازع ربه 

على السيادة، المتأله المتجرب المتكرب إلى درجة الحيوان«(7).

ويبين يف الوقت ذاته أن العقل حظ مشرتك بين األفراد والشعوب، وأن المسلمين يف أشد 
الحاجة اليوم السرتجاع هذا العقل التجريبي، قائال: »يقول المثقف بسيادة العقل حين نقول 
نحن بسيادة الشريعة. يقول بسيادة العقل يف مجال العلوم الكونية التجريبية فنوافقه. يقول 
فنسير  إدارة واقتصاد وصناعة،  البشرية من  الحاجات  المعاش وترتيب  تدبير  هبا يف مجال 
األفراد  امتالكها  يتفاضل يف  وآلة  البشر،  بين  المعاشي حظ مشرتك  العقل  أن  مقتنعين  معه 
-معشر  أننا  ونعرتف  هؤالء.  عند  متخلفة  صدئة  مهملة  أولئك  عند  مصقولة  والشعوب، 

(5)  النازعات:  40-37.
(6)  الفرقان: 76-75.

(7)  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم، ص 12.
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المسلمين- من »هؤالء«، وأن من أشد ما نحتاج إلى اسرتداده العقل العلمي التجريبي الذي 
كان بين أيدي أجدادنا، ساهموا يف تشييد صرح العلوم وأخذوا وأعطوا. فنحن نتعلم مما 
بالنقص، رائدنا  العلمية بال تردد وال شعور  العقلية  البشرية من هذه المكتسبات  تأثل عند 
يف ذلك أن نستعمل هذه النعمة التي أنعم اهلل هبا على الخلق لعمل الصالحات ال للتدمير، 
الموت  لصنع  ال  اإلنسان  بني  بين  األخوة  راية  لرفع  بينهم،  القطيعة  لبث  ال  الخلق  لنفع 

والكراهية..(1)«.
ورغم اعرتافه بأن العقل حظ مشرتك بين الشعوب تتناقله األجيال، إال أننا نجد نصًا آخر 
يدعو إلى االنقطاع الحضاري قائال: »ال بد من انقطاع معريف وحضاري، ال بد من قطع حبال 
بناه غيرنا  الجاهلية كما قطعها سلفنا الصالح«(2)، ويقول أيضا: »عصر متأزم، ال يغرننا ما 
من ناطحات سحاب علومية مبعثرة متناثرة ال يربطها مشروع إنساين، ألن اإلنسان ال معنى 
الفاقد يف صومال  الواجد، وموت  الثري، ولذة  القوي، واستهالكية  أنانية  له عند غيرنا إال 

المجاعة والحرب األهلية، أو يف بوسنة اإلبادة والمذابح الوحشية والتصفية العرقية«(3). 
وقد رفض التواصل بالحضارة الغربية يف شكل سؤال وجواب، فقال: »قال المتفرنج:  

نندمج إذا يف العصر لنختصر الطريق؟
  وقلنا: بل نبني على أصولنا ألن طريق االندماج مغلق مسدود، وألن اندماج اإلسالم يف 
الكفر ردة، وأن تلك الطريق مفتوحة على خيبة الدنيا وجهنم اآلخرة. بل طريقنا االستقالل 

لنستطيع الجواب على تحديات العصر«(4).
ومن جهة أخرى يؤكد األستاذ ياسين على أن العلوم الكونية التي اكتشفها العقل الغربي 
لم يصنعها عقله، وإنما هي أسرار أودعها الباري سبحانه وتعالى يف خبايا المادة وتالحمها 
والهواء،  الماء  ويف  السماوية،  واألجرام  الذرية  وقوانينها  الكيمياوي،  وتفاعلها  الفيزيائي، 

ويف المعدن واألحياء، ويف النبات والحيوان، لم يصنعها وإنما هي أسرار(5).

(1)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، البيضاء، مطبوعات األفق، ط1،  1994م، ص42-41.
(2)  ياسين عبد السالم،  مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 18.

(3)  ياسين عبد السالم: محنة العقل المسلم، ص 138.
(4)  نفسه، ص 138.

(5)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص144.
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12. أسلمة العلوم :

إذا أمكننا انطالقا من الرؤية المعرفية للمشروع التغييري اإلصالحي لألستاذ عبد السالم 
األستاذ  فإن  اإلنساين،  االجتماع  مستويات  يف  المنشود  النموذج  مالمح  نرصد  أن  ياسين، 
المستقبلية،  اإلسالمية  األمة  جيل  فيها  سيتكون  التي  التعليمية  للمدرسة  مالمح  رسم  قد 

اختصرها يف سمات ثالث:
منظور  العلوم من  إلى مختلف  منهج فكري وعلمي ونظرة  ذات  أصيلة  فكرية  مدرسة 
القرآن الكريم والسنة النبوية، يقول عبد السالم ياسين يف ذلك: »بعد قيام الدولة اإلسالمية 
ليصطبغ  واالعالم،  والتعليم  الثقافة  مادة  حكمة  من  عنه  تفرع  وما  وعلومه  القرآن  يصبح 
المجتمع كله بصبغة القرآن، ومن أحسن صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة، وتكون العلوم 

الكونية التي يبزنا فيها اليوم الجاهلون مستنيرة بنور القرآن خادمة ألهدافه«(6).
وهو مع ذلك يرى بضرورة االطالع على العلوم التي تدرس يف المدارس والجامعات 
ذلك:  موضحا  فيقول  اإلسالمي،  المجتمع  وأهداف  يتواءم  بما  تطويعها  ثم  وتفحصها، 
»نجرد كل هذه العلوم مما علق هبا من مباشرة الجاهلين لها، وما ينطوي عليه مما يسمونه 
يف  لندحضها  عليها  نطلع  مادي  كافر، وتصور  فلسفة  من  واإليديولوجيات  اإلنسان  بعلوم 
العلوم ونخنقها  تابعة نطوع كل هذه  أبنائنا، ويف مرحلة  نقاشنا للمغرورين المضللين، من 

لتنهضم يف جهازنا العلمي، وتنصهر يف بوتقتنا وتخدم هدفنا«(7).
الذي  التعليمي  النظام  لهذا  اإلسالمية  البلدان  يف  التغريبي  التيار  فهم  يستصعب  وهو 
ينطلق يف مواده ومضمونه ومنهجه من القرآن الكريم والسنة النبوية حيث يقول: »يصعب 
على الغافلين عن رهبم أن يتصوروا نظاما تربويا تعليميا برنامجه القرآن ومضمونه القرآن، 
بمعاشرة  ملوثة  لغة  اإلسالم  يف  ندخل  كيف  النبوة،  عمل  السنة  ومنهاجه  القرآن،  وأهدافه 
اللغات؟ كيف ندخل لإلسالم علوم الرياضية والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والتاريخ، 
كيف وكل هذه العلوم طورت يف حضيرة ال تدين هلل بدين، وال ترجوا له حسابا، ثم كيف 
وال  بالقرآن  يؤمنون  ال  قوم  أحضان  يف  وشاخت  شبت  وقد  عنه،  ونفرغها  بالقرآن  نربطها 

(6)  ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي، ص150.
(7)  نفسه، ص 203.
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برسالة القرآن«(1).

ومن هنا يرى الشيخ ياسين بضرورة اصالح النظام التعليمي وبرامجه، وفق رؤية القرآن 
الرقي هبذه  المنشود وهو  الهدف  العلوم، وخدمة  النبوية كأساس يف تطوير  الكريم والسنة 

المجتمعات .

(1)  ياسين عبد السالم،   إمامة األمة، ص 159.
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املحور الرابع :السمات العامة ملنهجه التغييري

ويمكننا تلخيص سمات منهج التغييري يف المشروع الياسيني العام من خالل النقاط اآلتية:

الرتكيز على القرآن الكريم كركيزة مباشرة يف العملية التغييرية، يظهر ذلك جليا يف عدة 
والفرقان واالحسان،  ويشرح  الربهان  »القرآن هو  قوله:  بعضها  نذكر  له،  وأقوال  مواقف 
والحكم، على  والتقويم  المعرفة  المطلق يف  المرجع  أنه  بمعنى  الربهان،  القرآن هو  معنى 
َأيَُّها  ﴿َيا  تعالى:  قال  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  يف  واألفكار،  واألفعال  األشخاص 
أي  الفرقان:  هو  والقرآن  بِينًا﴾(2)،  مُّ ُنوًرا  إَِلْيُكْم  َوَأنَزْلنَا  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ ُبْرَهاٌن  َجاَءُكم  َقْد  النَّاُس 
بالقرآن بعرف الحق من الباطل، والعدل من الظلم، والخير من الشر، قال تعالى: ﴿َتَباَرَك 
َل اْلُفْرَقاَن َعَلٰى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا﴾ (3)، وأخيرا القرآن هو اإلحسان بمعنى  الَِّذي َنزَّ
ُهًدى  اْلَحكِيِم  اْلكَِتاِب  آَياُت  تِْلَك  ﴿الم  تعالى:  قال  للمحسنين،  وبشرى  ورحمة  أهدى 
(4)أي  ُيوِقنُوَن﴾  ُهْم  بِاآْلِخَرِة  َوُهم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  لِّْلُمْحِسنِيَن  َوَرْحَمًة 
نزل ليتلى فيتجسد يف حقائق قلبية وواقعية وعينية قابلة للقياس يحياها الناس حياة نابضة 

باألخوة والقوة.(5) 

ويؤكد على قيمة القرآن عند سلفنا الصالح، فيقول: »كان القرآن عند سليمي الفطرة سلفنا 
الصالح هو العلم: هو مرجع المتعلم، ومدّونة القاضي، ودليل المجتهد، ووثيقة المؤرخ، 
ودستور الحاكم، وقانون األخالق، ومحاسبة االقتصاد، وضابط العالقات البشرية، وعقد 
السلم، وإعالن الحرب. وعلى حواشيه المقدسة الشرح النبوّي، وحي من الوحي، وقبس 
من السماء«(6)، ولهذا يلح على ضرورة االعتماد على القرآن الكريم كأساس يف التغييري 
االجتماعي لدولة القرآن، فيقول: »دولة القرآن إنما تستحق االسم إن اتخذنا القرآن إماما، 
كل القرآن، يف كل المجاالت، فإن الضاللة ال توافق الهدى«(7)، ويؤكد من جهة أخرى أن 

(2)  النساء:  174.
(3)  الفرقان: 1.

(4)  لقمان،: 3-1.
(5)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1431هـ-2010م، ص31.

(6)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، ص144.
(7)   ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص16.
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االستمساك هبذا  ترتكز على  اهلل  وتربية جند  الحكيم،  والذكر  المتين  الحبل  اهلل هو  كتاب 
الحبل، وهبذه العروة-ويقصد القرآن الكريم- التي من يمسك هبا نجا. (1).

عبد  العالمة  الشيخ  خطه  الذي  التغييري  المشروع  يكن  لم  العملي:  التطبيق  خاصية 
السالم ياسين مجرد مشروع نظري تأملي ينتهي عند حدود العقل المجرد  بل كان مشروعا 
همه األساسي هو  التطبيق الواقعي، وهذا ما ترجمه الشيخ بنفسه طيلة عقود من حياته من 
خالل تأسيسه لجماعة العدل واإلحسان، ومحاولة تكوينه لجماعات من الشباب المسلم، 
ومن  الراشدة،  والخالفة  الصالح  والسلف  النبوية  السيرة  هنج  وهنجه  الكريم  القرآن  خلقه 
أقواله التي تدل على إلحاحه على ضرورة التطبيق العملي لربنامجه التغيير قوله: »» فأحرى 
عرض برنامج قابل للتطبيق يف ميدان السياسة واالقتصاد وتغيير المجتمع.. «(2). وقد أكد 
مرارا وتكرارا أن التوفيق اإللهي يرتبط بسعي المؤمن بالعمل من أجل النجاح المثمر، قائال: 
»»يصحب التوفيق اإللهي سعي المؤمنين«(3)، كما بين أن ابتعاد الناس عن المنهج التطبيقي 
لحقائق القرآن الكريم ال يعود باألثر اإليجابي على األمة، فقال: »فِمن َفرط ابتعاد الناس عن 
القرآن كالما من الكالم »أستغفر اهلل«  البنائي استحال  التدافعي  المنهاج العملي السلوكي 
وتقلص  والواقع  واألنفس  األذهان  عن  حقائقه  فغابت  مسلماهتا،  عن  تنافح  وإيديولوجية 

أثرها يف األمة«(4). 

البحث عن الفريق الذي يتبنى تحمل تبليغ مضمون الخطة اإلصالحية، ثم اعداده اعدادا 
التبليغ يقول الشيخ يف كتابه  شامال، يجعله مستعدا للنصيحة بكل مكاسب الدنيا يف سبيل 
منازل  الشرع  أحكام  إلنزال  نخطط  ونحن  بنا  »وجدير  نصه:  ما  والتاريخ  الفقه  يف  نظرات 
نذكر  أن  الحفظ،  زاوية  من  ال  الطلب  زاوية  من  اإللهي  األمر  إلى  وننظر  والعزة  الشرف 
الوسائل الرتبوية والعلمية والمادية  الجهادية القادرة على تحقيق مطالب الشرع وأن نبحث 
عن الكيان الجماعي المكلف بالنهوض هبذه المطالب«(5)، فسمى طلبته ب» جماعة العدل 
واإلحسان« ليكون لهم رابط معنوي يربطهم بعد رابطة األخوة، وكان يهتم بما يطرحون من 

(1)   ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ص150
(2)  ياسين عبد السالم،  مقدمات، ص19.

(3)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، ص28.
(4)  نفسه، ص12.

(5)  ياسين عبد السالم،  نظرات يف الفقه والتاريخ، ص55.
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أسئلة واستفسارات بعناية ويجيب عنها دون اهمال واحد منها ويعتذر عند تعذر االجابة، 
تبليغه  متعاونين على  الحق  ليبقوا جماعة راسخين ألجل  بين نصائحه  المراسلة، ومن  أو 

متكاملين يف أدائه.

توصيته  بأهمية الجماعة يف المشروع التغييري، بقوله: »ال جهاد إال بجماعة منظمة «(6)، 
أي أنه ال يمكن تغيير واقعنا وتعبئة الجهود وتوجيه الطاقات إال بكيان جماعي عضوي حي 
منظم تقوده طليعة مجاهدة، ويقول كذلك: »فكر متكامل، وخطة واضحة، وآفاق معروضة 
عل الجماهير«(7)، وهذه الجماعة متوافرة على روح التنظيم، وقد حصرها الشيخ يف أربعة 
ذلك:  موضحا  السالم  عبد  األستاذ  يقول  والطاقة،  والشورى،  النصيحة،  »المحبة،  هي: 
»الحب يف اهلل، والتناصح، والتشاور يف اهلل والطاعة هلل ولرسوله وألولي األمر ثالث نواظم 

ال تقوم إحداها مقام األخرى، وال يقوم جسم إسالمي على جهاد إسالمي إال به. « (8).

اعتدوا  الذين  مع  أي مصادمة حتى  لتجنب وقوع  الفرقة ودعوته  باب  فتح  تحذيره من 
وظلموا، فقال: »إنه البد أن يتكلم الفضالء الديمقراطيون مع اإلسالميين إن لم يكن بدافع 
حب الحقيقة واالنصياع للكلمة السواء، فال أقل من مد جسور التواصل والتفاهم إلحباط 
سياسة »فرق تسد« التي تحيد قوة سياسية بقوة لتبقى األمة اإلسالمية ممزقة الجهود حائرة 

متفرجة على ما يتجاذب ويتقارب وما يتباعد، ويتجاوب من اصطراع فرقي غامض«.

(6)  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية، ص56
(7)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص11.

(8)  ياسين عبد السالم،  المنهاج النبوي تربية، ص81.
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خاتـــمة

يتضح من خالل ما سبق أن األستاذ عبد السالم ياسين قد ركز يف مشروع التغيير االجتماعي 
المسلمين  بين  المتبادل  واالحرتام  الفاضلة،  األخالق  على  األسرة  برتبية  االهتمام  على 
األخوة  من  واحد  مصاف  يف  وجعلهم  عليهم  االعتداء  وعدم  اآلخرين،  حقوق  واحرتام 
ُتْرَحُموَن ﴾(1)،  ُكْم  َلَعلَّ اهللَ  ُقوا  َواتَّ َأَخَوْيُكْم  َبْيَن  َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  اْلُمْؤِمنُوَن  َما  ﴿إِنَّ اإلسالمية 
إلى األداء  المتشتت  الفردي  الخروج عن األداء  إلى  الدعاة  ياسين  ومن هنا يدعو األستاذ 
الجماعي المنتظم الذي يقضي على االستبداد ويفتح المجال للشورى، ولقد حاول األستاذ 
عبد السالم ياسين من خالل مؤلفاته وخطبه ورسائله أن يرسم لتالميذه وللناس عامة طريق 
والتحديات  المصاعب  لكل  التصدي  يستطيع  البنيان،  متماسك  إسالمي  مجتمع  تأسيس 
ويتصدى  يزاحم ويصابر  أن  القرآنية  الدولة  باب مستقبل  فتح  يريد  : »على من  قال  حيث 
تحقيق  إلى  التغييري  مشروعه  خالل  من  يهدف  األستاذ   كان  وعليه  التحديات«(2)  لكل 

مجتمع  متكامل. 

ويف الختام أقول هذ قطرة من بحر تطرق لها الشيخ يف مؤلفاته ورسائله. 

واهلل من وراء القصد.

(1)  الحجرات :10. 
(2)  ياسين عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص20
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هـ - 1988م.
أبو داود: سنن أبي داود،  تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية: صيدا، 	 

دط ج4.
الذهبي شمس الدين: سير أعالم النبالء، دار الحديث، ط1، 1427هـ-2006م.	 
الرازي »محمد«: مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ، بيروت: صيدا، الدار النموذجية،ط5،  	 

1420هـ-1999م.
زريقات، مراد بن علي، التغير االجتماعي عند ابن خلدون، ورقة عمل مقدمه ابن خلدون 	 

التي تعقدها الجمعية السعودية لعلم االجتماع، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
السخاوي: الضوء الالمع، لبنان: دار مكتبة الحياة، دت. 	 
دار 	  لبنان،  بيروت:  ط1،  والعلم،  الفلسفة  بين  وباشاليير:  بروشفيك  حسين«:  شعبان» 

التنوير، 1993م.
ط1، 	  النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  الهند:  التهذيب،  هتذيب  حجر«:  العسقالين»ابن 

1326هـ، ج5.
الكواكبي عبد الرحمن: طبائع االستبداد، دط،  المطبعة العصرية، حلب، دت.	 
ابن ماجة: سنن ابن ماجة،  تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، وفيصل 	 

عيس الحلبي، ج1.
الرتاث 	  إحياء  دار  بيروت:  الباقي،  عبد  فؤاد  تح:  الصحيح،  المسند  الحسين«:  »أبو  مسلم 

العربي، ج4.
ابن منظور: لسان العرب، دط، بيروت: دار صادر، دت.	 
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ياسين  »عبد السالم«:	 
الدار -  النجاح،  مطبعة  اإلنسان،  لتغيير  النبوي  المنهاج  والدولة،  الدعوة  بين  اإلسالم 

البيضاء، ط1، 1392هـ.
اإلسالم والوثنية والعلمانية، مطبعة فضالة، ط1، 1989م.- 
اإلسالم والقومية العلمانية، ط1، 1989م.- 
إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 2009.- 
تنوير المؤمنات دار البشير، طنطا، دت، ج2.- 
حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ط1، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، 1994م.- 
حوار الماضي والمستقبل، مطبوعات دار األفق، الدار البيضاء، ط1، 1997م.- 
حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات األفق، الدار البيضاء،ط1،  1997م.- 
الرسالة العلمية، مطبوعات الهالل،  وجدة، ط1، 2001م.- 
سنة اهلل، تطوان، مطبعة الخليج، ط 2.- 
الشورى والديمقراطية، مطبوعات دار األفق، الدار البيضاء، ط1، 1996م.- 
العدل، اإلسالميون والحكم،ط1، 1420 هـ – 2000 م- 
يف االقتصاد البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، موقع سراج.- 
القرآن والنبوة، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1431هـ-2010م.- 
البشير، -  دار  مصر:  ط2،  الهوى،  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  محنة 

1415هـ-1995م.
  مقدمات، لمستقبل اإلسالم،  طبعة الخليج العربي، 2005.- 
المنهاج النبوي تربية وتنظيما، ط2، 1989م.- 
نظرات يف الفقه والتاريخ، ط1، دار الخطابي للطباعة والنشر، 1989م.- 
 - ،03 السنة  الساحل،  مطبعة  الرباط،  الجماعة،  مجلة  افتتاحية  ياسين:  السالم  عبد 

1401هـ، العدد 07.
المواقع اإللكترونية: 

  Siraj.net  :موقع سراج -
 https://ar.wikipedia.org  :موقع ويكيبديا -
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