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مقدمة
(عملية التحول إىل االجتاه اإلسالمي ..بشائرها وحتدايهتا)
ِ
املناقشة يف املؤمتر السنوي الثالث عشر الحتاد الطلبة املسلمني ،الذي عقد يف جامعة توليدو ،بتوليدو،
كانت هي موضوعَ

أوهيو ،يف أواخر شهر أغسطس عام .1975

وي َع ُّد هذا الكتيب مبثابة نسخة معدلة ملا قدمه الربوفيسور إدريس يف املؤمتر ،وإن نشره يف شكل كتاب يرجع  -وال شك -
إىل قيمته العلمية ،كما يعترب استجابة للمطالبة بنشره ،تلك اليت جاءت من جمموع أعضاء احتاد الطلبة املسلمني.

إن عملية التحول إىل االجتاه اإلسالمي قد مت اختيارها موضوع املناقشة يف االجتماع السنوي الثالث عشر للمؤمتر؛ نتيجة
ذكي من اللجنة اإلدارية الحتاد الطلبة املسلمني ،وجلنة وضع برامج املؤمتر؛ للحاجة امللحة لتقدمي دراسة منظَّمة
إلدراك ّ
للنظرية اإلسالمية للتغيري االجتماعي ،وإقامة االستنتاجات من تلك النظري ة ،وتطويرها ،وإثبات صحتها ابلنسبة للمجتمعات
املعاصرة.
ويف وقت سابق من ذلك العام نفسه (يف يونية  ،)1975كان احتاد العلماء االجتماعيني املسلمني قد اختار (من املسلم
ضا يف ذلك املؤمتر*.
إىل اإلسالمي)
موضوعا للمناقشة يف اجتماعه السنوي الرابع ،وقد ساهم الدكتور إدريس أي ً
ً
إن عرض الدكتور إدريس لعملية (التحول إىل االجتاه اإلسالمي) لَي ت ِ
َّسم ابلقوة واألسلوب العلمي ،وسوف جيد القارئ
َ

ملوضوع املهم؛ فهو ال يرتك القارئ يتخبط يف التخمينات حىت يتعرف على
الوضوح واملباشرة يف معاجلة الكاتب لذلك ا
ِ

موقفه من بني املواقف اليت يثار حوهلا اجلدل ،ولكنه يذكر موقفه بوضوح ،دون أن يتظاهر أبنه حيوز (معرفة أفضل) ،بل
دائما ما يصاب العلماء املسلمون (املتشبهون
ودون أن (حييط نفسه) بغِالف من االصطالحات (املهنية) امل َ
ش ِّو َشة ،اليت ً
ابلغرب) بدائها.

ضا هو أنه يشري إىل القرآن بشكل مباشر حني يشتق منه النظرية اإلسالمية للتغيري
وإن مما يتميز به الدكتور إدريس أي ً

االجتماعي ،كما أنه يطرح األسئلة ،وال يرتدد يف إجابتها ،وقد أبدى وجهة النظر أبن قانون التغيري االجتماعي يكمن يف
اّللَ الَ ي غَِّري َما بَِق ْوٍم َح َّىت ي غَِّريواْ َما ِأبَنْ ف ِس ِه ْم} [الرعد.]11 :
اآلية{ :إِ َّن ّ
وينشأ السؤال :إذا ما كان التغيري االجتماعي املشار إليه يف القرآن الكرمي هو من اخلري إىل الشر؟ أو من الشر إىل اخلري؟ أو
حيتمل كال املعنيني؟
ويرى الدكتور إدريس أن التغيري الذي تشري إليه اآلية القرآنية هو من اخلري إىل الشر؛ ألهنا هي التغيريات الوحيدة اليت
تنسجم مع املبدأ اإلسالمي األساسي ،وألهنا قد مت أتييدها بكثري من اآلايت األخرى.
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وإن ذلك املوقف ،ابلرغم من تدعيمه ،حيتاج إىل القيام بدراسة انتقادية بواسطة ابحثني آخرين.
ولقد طرح الدكتور إدريس مسألتني أ ْخ َريَ ْ ِ
ذاَت أمهية ،تتعلقان بعملية التغيري االجتماعي اإلسالمي ،ومها :دور التخطيط،
ني َْ

ودور الدولة.

وقد أكد كال من أمهية التخطيط والدولة ابعتبارمها ضروريتني ولكنهما غري كافيتني يف حد ذاهتما لتحقيق التحول إىل االجتاه
اإلسالمي يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة.
وما ذكران من ٍ
نقاط جزءٌ من املناقشات املهمة اليت وردت يف هذا الكتاب ،واليت نعتقد أهنا مالئمة إلغراء أي عامل جاد أن
ينغمس يف قراءة ممتعة للصفحات التالية.
وإننا أنمل أن تكون تلك الدراسة  -ابإلضافة إىل إسهامها يف زايدة ثروة الثقافة اإلسالمية  -حاثةً لبعض العلماء املسلمني
ٍ
أكثر تعم ًقا حول هذا املوضوع.
على إجراء أحباث َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق} [العلق.]1 :
وخنتتم تلك املقدمة ابآلية األوىل اليت أنزلت يف القرآن الكرمي {اق َْرأْ ِاب ْس ِم َربِّ َ

محمود رشدان
السكرتير العام
التحاد الطلبة المسلمين في الواليات المتحدة
وكندا

عملية التحول إىل االجتاه اإلسالمي

ِ
متاما لتعليمات اإلسالم ويعمل على
إن هدف احلركة اإلسالمية هو تكوين جمتمع جديد يف مكان ما من العامل يكون مق ّد ًسا ً

تطبيق تلك التعليمات يف حكومته ،وتنظيماته السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وعَالقاته مع الدول األخرى ،ونظامه
التعليميِ ،
وقيَ ِمه األخالقية ومجيع األوجه األخرى يف أسلوب معيشته.
إن عملية التحول إىل االجتاه اإلسالمي تتمثل يف جهدان املنظَّم والتدرجيي الذي سوف يبلغ أو َّجه يف حتقيق ذلك اجملتمع.

ذلك ابلطبع يؤدي إىل طرح السؤال التايل :هل توجد طريقة إسالمية لتحقيق ذلك التحول إىل االجتاه اإلسالمي؟ أو بعبارة
أخرى ،هل اإلسالم يقوم فقط بتحديد اهلدف املر ِاد التوصل إليه ويرتك إىل األفراد اختيار الوسيلة اليت يتم مبقتضاها حتقيق
ضا الوسائل اليت تتخذ من أجل التوصل إىل ذلك اهلدف؟
ذلك اهلدف أو أنه حيدد أي ً

املتضمنة فيه.
واإلجابة على هذا السؤال سوف تتسم ابلوضوح حال ما نبتدئ يف النظر إىل بعض القضااي الرئيسة
َّ
كيف أيَت نظام اجتماعي معني إىل الوجود؟:
إن اإلجابة على هذا السؤال تعتمد يف حتليلها األخري على وجهة نظر اإلنسان ابلنسبة لطبيعة احلقيقة؛ وذلك ألن حتقيق
املعيَّنة يعتمد على األداء السليم لبعض األفعال اليت بدورها تقوم على أساس االعتقاد يف وجود
بعض النتائج االجتماعية َ
ِ
املرغوب يف حتقيقها ،واختيار تلك األفعال السببية يعتمد على مفهوم اإلنسان
َعالقة سببية بني تلك األفعال والنتيجة

للحقيقة ككل .إن الشخص املؤمن ابملذهب املادي  -الذي يعتقد بصفة أساسية أنه ال يوجد شيء يف الكون سوى املادة
ضمن تلك األفعال أشياء مثل الصالة ،أو النِّيات ،أو ِ
وحركتها  -لن ي ِ
القيَم األخالقية؛ ألن تلك األشياء يف اعتباره ليست
ّ
أبكثر من جمرد أمساء ال تشري إىل أيَّة حقيقة ،ولذلك ليس من املمكن حبال أن تكون ذات أثر.
وإذا كانت الوسائل اليت تتخذ لتحقيق األهداف ترتبط بتلك الكيفية من وجهة نظر اإلنسان ابلنسبة للكون؛ فإن عملية
ِ
حقيقة أن
التحول إىل االجتاه اإلسالمي جيب أن ترتبط ب ِو ْج َهة النظر اإلسالمية جتاه احلياة .ولقد ثبت ذلك األمر من خالل

اإلسالم يعترب مبثابة رسالة ونظام ،إنه يعترب كمجموعة من احلقائق اليت جيب أن حيوهلا املؤمن إىل واقع ،وإنه يعترب مبثابة النظام
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الذي يتم ذلك التحول مبقتضاه .ولقد ورد تلخيص مبادئ ذلك النظام يف القرآن ،ولكننا ال نستطيع أن نفهمها بطريقة
صحيحة إال يف إطار سرية النيب اليت تعد مبثابة ترمجة صحيحة لتلك املبادئ.
مفصال لذلك النظام ،ولكنين آمل أن يكون شامالً ،وسأبتدئ من القضااي املتعلقة ابملفاهيم حىت
بياان َّ
إنين فيما يلي أقدم ً
أصل إىل بعض التفاصيل العملية.

النظرية احلتمية للتاريخ

ِّ
واملسبب
للعالقة االجتماعية بني السبب
إن أسلوبنا للتحول إىل االجتاه اإلسالمي جيب أن يقوم على أساس مفهومنا َ
والتفسري التارخيي ،أي على أساس وجهة نظران جتاه العملية اليت مبقتضاها ترتفع وتسقط األمم واحلضارات .وحىت نتعرف
على التفسري اإلسالمي لذلك النوع املهم من التغيري االجتماعي ،فمن املفيد أن ِ
نضاهيَه ابلفلسفة التارخيية املعاصرة اليت تعد
ابلرغم من سطوهتا .وطب ًقا لتلك الفلسفة فإن التاريخ يعد مبثابة حركة ذات مسار منفرد وحمدَّد يؤدي بطريقة تدرجيية
مضلِّلة َّ
تطورا ،ويستطيع الناس أن يؤثروا على تلك احلركة إما من خالل
أكثر ً
وحتمية إىل االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى َ

الزايدة أو احلد من درجة سرعتها ،ولكنهم ليست لديهم القدرة على إيقافها أو تغيري مسارها ،وإن هؤالء الذين حياولون

إيقافها أو تغيري مسارها ليؤدُّوا إىل إبطائها هم الرجعيون ،أما هؤالء الذين يدفعوهنا ويعجلون مسارها فهم التقدميون .وإذا
كان اإلنسان يهدف إىل حتقيق مثرات جهوده؛ فإنه جيب أن يستكشف تلك احلركةَ التارخيية ،ويرى ما هي املرحلة املستقبلة

اليت سوف تؤدي إليها ،ويرى إىل أي م ًدى تتماثل أهدافه ومثله العليا مع تلك املرحلة ،مث يوجه مجيع جهوده إىل اهلدف
الذي تؤدي إليه تلك احلركة التارخيية بطريقة حتمية ،وإال فإنه سوف يضيع وقته يف جهود رجعية ال طائل منها.

وحنن نعلم أن الشيوعيني يقرون بذلك الرأي ،ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يفعلون ذلك؛ إذ يوجد الكثري من أعداء
الشيوعية األشداء الذين يفرتضون حقيقة ذلك الرأي دون قصد ،وجند من بني هؤالء الناس الرجال والنساء الغربيني
واملتشبهني ابلغرب الذين يعتقدون أن املرحلة اليت وصل إليها الغرب اآلن  -وخاصة الوالايت املتحدة  -تعترب يف جمموعها
كل من الناحيتني املادية واحلضارية ،وفوق ذلك فإهنا هي املرحلة اليت يتحتم أن تنتقل إليها مجيع األمم الراغبة
أكثر ً
تطورا يف ٍّ
يف حتقيق الثورة الصناعية وإحراز امل َدنِيَّة .وهذا االجتاه الذي يعتنقه الكثريون يف العامل اإلسالمي ممن يعتنقون الشيوعية أو
خيفون أنفسهم وراء القناع الغريب يَعترب أن املوقف الذي يقضي بتحويل اجملتمع إىل الوجهة اإلسالمية غري ذي جدوى ألنه

يتعارض مع اال جتاه التارخيي .وابلنسبة للشيوعيني فإن االجتاه التارخيي يؤدي إىل االحتاد السوفييت وإىل الدولة الشيوعية

املثالية ،أما ابلنسبة لعمالء الغرب واملتشبهني به ،فإنه يؤدي إىل الوالايت املتحدة ،ومن مث إىل ما سوف تصل إليه الوالايت
املتحدة.
النظرية اإلسالمية للتغيري االجتماعي
لعل أفضل طريقة لتقدمي الفلسفة اإلسالمية للتغيري االجتماعي  -يف ضوء ما جيب أن نقيم برانجمنا للتحول إىل الوجهة
اإلسالمية على أساسه  -تتمثل يف تعليقنا على تلك اآلية القرآنية الشهرية:
اّللَ الَ ي غَِّري َما بَِق ْوٍم َح َّىت ي غَِّريواْ َما ِأبَنْ ف ِس ِه ْم} [الرعد.]11 :
{إِ َّن ّ
إن النقاط الرئيسة اليت جندها يف هذه اآلية هي:

 -1إله لديه قوة مطلقة للعمل.
 -2بشر لديهم حرية حمدودة للعمل.

This file was downloaded from QuranicThought.com

 -3تغيري حيدثه اإلنسان داخل ذاته.
 -4تغيري يف حالة اإلنسان حيدثه هللا نتيجة لذلك التغيري اإلنساين.
إن تلك النقاط األربع ت َك ِّون الشرح اإلسالمي أو فلسفة التغيري االجتماعي؛ ولذلك فلندرس ما تتضمنه تلك النقاط إبجياز.
إن النقطة األوىل متيز مفهومنا للتغيري االجتماعي عن النظرايت املادية والطبيعية اليت تفرتض عدم وجود هللا ،ومن َمث تعتنق
مبدأ االكتفاء الذاَت للكون ،أي املبدأ القائل :من املمكن تقدمي تفسري ٍ
واف للظواهر يف هذا الكون ،سواء كانت ظواهر
اجتماعية أو خالفها ابالستعانة ابلقوانني اخلاصة هبا .إن تلك الفكرة اإلحلادية  -لسوء احلظ  -قد متت مطابقتها مع
الطريقة العلمية بشكل كبري حىت إنه يتم يف احلال استبعاد أية إشارة إىل هللا يف تعليل تلك الظواهر ابعتبارها شيئًا يتناىف مع

العلم وليس جمرد أهنا تتناىف مع الفكر اإلحلادي.

ومن الواجب أن حنذر من ذلك التشويش الذي ال مربر له ،وأن ن ِ
ص َّر على أمهية وضرورة واستحسان إدراك دور هللا يف
تفسري الظواهر الطبيعية واالجتماعية يف عاملنا [.]1

وتلك النقطة متيز مفهومنا كذلك عن وجهات النظر اإلحلادية اليت مبقتضاها ي َعد اخلالق جمرد حمرك رئيس ،دوره الوحيد هو

بَ ْدء اخلليقة ،مث تركها بعد ذلك لتعىن أبمرها.

وإن النقطة الثانية تظ ِهر تفوق مفهومنا للتغيري االجتماعي على النظرايت احلتمية اليت تفرتض أن اإلنسان ليست له فاعلية
ضا عليه بقوة إهلية أو بواسطة مسبِّبات طبيعية أو اجتماعية.
حقيقية أو حرية لالختيار ،وأن كل شيء يقوم به يكون مفرو ً

أي شيء ضد مشيئة هللا ،ولكن هللا قد شاء أن مينحه حرية االختيار ،واحلرية يف حتقيق
واإلنسان حقيقةً ال يستطيع أن يفعل َّ
بعض نِياته وإن تعارضت مع اإلرشاد الذي قدمه هللا له ،وإن واح ًدا من اجملاالت املهمة للغاية اليت أعطى هللا فيها اإلنسان

حرية العمل هي حالته الداخلية .ومبا أن الكثري مما حيدث لإلنسا ن يعتمد على حالته الداخلية؛ فإنه ميكن القول أبن اإلنسان

يعد مسؤوال إىل حد كبري عن مصريه.
وإن النقطة الثالثة ختربان عن تغيري حيدثه اإلنسان داخل ذاته .فأي نوع من التغيري هذا؟ هل تغيري من اخلري إىل الشر أو
العكس ،أو إنه من املمكن أن يكون أاي منهما؟ إن التفسري الغالب لتلك اآلية اآلن هو التفسري األخري ،وإن ما يفهمه معظم
الناس اآلن من تلك اآلية هو أنه عندما يتغري الناس من اخلري إىل الشر ،يعاقبهم هللا بتغيري أحواهلم من اخلري إىل الشر
والعكس ابلعكس .ولكن ذلك خيتلف عن التفسري الذي جنده يف التعليقات القدمية؛ فإن املعلقني األقدمني يبدو أهنم
يفهمون أن التغيري الذي يشار إليه يف اآلية هو تغيري من اخلري إىل الشر [ ]2ويبدو يل أن هذا هو التفسري السليم؛ ألنه
الوحيد الذي يتوافق م ع املبدأ اإلسالمي الرئيس وألنه قد مت أتييده آبايت أخرى كثرية.
الروحية واملادية اليت منحها هلم
 وإن النقطة الرابعة تقول لنا أنه عندما يتغري قوم ،ويعاقبهم هللا أبن حيرمهم من بعض النِّ َعم ُّضيق.
وهكذا جيعلهم يعانون ال ِّ
النِّ َعم فضل من عند هللا:
ضل التفسري القائل أبن التغيري الذي ذكرانه يف اآلية هو تغيري من اخلري إىل الشر؟
ولكن ملاذا أفَ ِّ
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إن السبب يف ذلك يرجع بصفة رئيسة إىل أن النعم  -طب ًقا للقرآن  -ال متنح للناس يف ابدئ األمر نتيجة ألي عمل خري

يقومون به ،ولكنها متنح هلم فضالً من هللا .إن هللا هو الرمحن ،وذلك يعين أنه سبحانه هو الذي يبادر ابخلري ومينحه دون

مقابل وال ينتظر حىت يبادر الناس بفعل شيء يتسم ابخلري مث يكافئهم من أجله .إن النعم  -سواء كانت روحية أم مادية -
متنح للناس من خالقهم وذلك ينبع من رمحته وفضله .ولو أهنم كانوا شاكرين ،فسوف حتفظ هلم تلك النعم ،بل إهنا سوف

تزداد ،ولكن لو أهنم ارتكبوا أفعاالً تتسم ابجلحود ،فإن هللا يعاقبهم أبن حيرمهم من بعض تلك النعم إن مل يكن منها مجيعها،
ولكنهم إذا اتبوا وعادوا إىل الطريق القومي فإن تلك النعم تعود إليهم.

متاما هو َمثَل آدم ،إن هللا قد خلق آدم ووضعه يف أفضل احلاالت ومنحه الطُّمأنينة ووفر له
إن املَثَل الذي يدل على ذلك ً
احملرمة (اليت مل تكن شجرة املعرفة) فإنه فق َد بعض ذلك.
وسائل الراحة املادية ،ولكنه عندما أكل من الشجرة َّ

ابلسنن اليت
وينطبق نفس املبدأ على اجملتمعات واألمم األخرى اليت يشار إليها يف القرآن ،كالقرى ،أو أهل القرى .فلنبتدئ ُّ
تتحكم يف سقوط أو هالك األمم اجلاحدة ،مث ننتقل إىل تلك اليت تتحكم يف بقاء وسطوة األمم الشاكرة.

وفيما يلي بعض األمثلة مما حيدث لألمم اجلاحدة:
إن أهل سبأ الذين عاشوا بني حديقتني قد أمروا أن أيكلوا مما رزقهم هللا ،ويكونوا شاكرين لفضله ،ولكنهم أعرضوا ،ومن َمث

أ َْر َس َل عليهم الطوفا َن (سيل العرم) وبدالً من احلديقتني اللتني أعرضوا عنهما أعطوا حديقتني هبما فاكهة م َّرة وأشجار
ور}
الطرفاء ،وقليل من األشجار األخرى ،يقول هللا بصدد ما حدث هلم{:ذَلِ َ
ك َج َزيْ نَاهم ِمبَا َك َفروا َو َه ْل جنَا ِزي إَِّال الْ َكف َ

[سبأ.]17:

ت ِأبَنْ ع ِم ِّ
ضا عن{ :قَ ريةً َكانَ ْ ِ
اّلل فَأَ َذاقَ ها ّ ِ
يها ِر ْزق َها رغَداً ِّمن ك ِل م َك ٍ
اس
ان فَ َك َف َر ْ
ولقد أخربان القرآن أي ً
َ
ت آمنَةً ُّمط َْمئِنَّةً َأيْتِ َ
َّ
َْ
َ
اّلل لبَ َ
اخلَو ِ
صنَ عو َن} [النحل.]112:
ا ْجل ِ
ف ِمبَا َكانواْ يَ ْ
وع َو ْ ْ
وهكذا فإن السقوط واهلالك هو املصري النهائي احملتَّم لكل أمة جاحدة ،أي ألية أمة تتمرد على هللا وتَتَّبع طريق الفسوق.
ولكن ذلك اهلالك النهائي حيدث طب ًقا ملبادئ ،وفيما يلي بعض منها:

إنذارا كافيًا ،ومن املمكن أن أيَت إليها هذا اإلنذار من خالل
أ -إن اهلالك أو العقاب ال يقع على أمة إال بعد أن تن َذر ً

وسيط أي رسول من عند هللا:
ك الْقرى ح َّىت ي ب ع َ ِ
{وما َكا َن ربُّ َ ِ
آايتِنَا َوَما كنَّا م ْهلِكِي الْق َرى إَِّال َوأَ ْهل َها ظَالِمو َن}
ك م ْهل َ َ َ َ ْ َ
ََ
ث ِيف أ ّم َها َرسوالً يَ ْت لو َعلَْي ِه ْم َ
َ
[القصص.]59 :
ِ
{وما أَ ْهلَكْنَا ِمن قَ ري ٍة إَِّال َهلَا م ِ
ني} [الشعراء.]208،209 :
نذرو َنِ .ذ ْك َرى َوَما كنَّا ظَال ِم َ
َْ
ََ
ِ
أو أهنم يتم إخبارهم بطريقة أخرى أهنم ظاملون حىت يعدُّوا أنفسهم للعقاب.
ِ
ِ
ني}
اها فَ َج َ
{وَكم ّمن قَ ْريَ ٍة أَ ْهلَكْنَ َ
اءها َأبْسنَا بَيَااتً أ َْو ه ْم قَآئِلو َن.فَ َما َكا َن َد ْع َواه ْم إِ ْذ َجاءه ْم َأبْسنَا إِالَّ أَن قَالواْ إِ َّان كنَّا ظَال ِم َ
َ
[األعراف.]4،5 :
وضوحا يف ضوء حديث النيب الذي يؤكد أنه ال هتلَك أمةٌ إال بعد أن تقر أهنا هي وحدها
إن معىن تلك اآلية يبدو أكثر
ً
ك الْق َرى بِظل ٍْم َوأَ ْهل َها
ك م ْهلِ َ
ك أَن َّملْ يَكن َّربُّ َ
امللومة وأهنا هي اليت جلبت على نفسها اهلالك[ ]3وذلك يثبت ابآلية{:ذَلِ َ
غَافِلو َن}[[ ]4األنعام.]131 :
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نستطيع أن نستنتج من ذلك املبدأِ اإلهلي أو السنن أنه :إذا كان هناك جمتمعان يتساواين يف فسوقهما وجحودمها؛ فإن
اجملتمع الذي أنذر سوف يهلِك قبل اجملتمع الذي مل ينذر؛ ومن مث فإننا نرى من ِ
القصص اليت تروى يف القرآن حول األمم
َ
املندثرة أن هالك وسقوط تلك األمم قد جاء بعد رفضها لرسل هللا.
ِ
ي ما يدل على اجلحود .ومرةً
ب -إن اهلالك ال أيَت مباشرة ،أي إنه ال يتم إهالك األمم أو إسقاطها مباشرة بعد أن ت ْبد َ
{وَكأَيِّن ِّمن
أخرى فإن ذلك يرجع إىل رمحة هللا ،إن هللا يعطي بال مقابل وبال حدود ولكنه ال أيخذ ما وهبه دفعةً واحدةًَ :
ِ ِ
ٍ
يل الْم ِ
صري} [احلج.]48 :
قَ ْريَة أ َْملَْيت َهلَا َوه َي ظَال َمةٌ مثَّ أَ َخذْهتَا َوإِ ََّ َ
ِ
ك الْغَفور ذو َّ ِ
َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْك الْق َرى
.وتِل َ
{وَربُّ َ
سبوا ل ََع َّج َل َهلم ال َْع َذ َ
اب بَل هلم َّم ْوع ٌد لن َجيدوا من دونه َم ْوئالً َ
َ
الر ْمحَة ل َْو ي َؤاخذهم مبَا َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َما ظَلَموا َو َج َعلْنَا ل َم ْهلكهم َّم ْوعداً} [الكهف.]58،59 :
أَ ْهلَكْنَاه ْم ل َّ
تعجيله{:وَما أَ ْهلَكْنَا ِمن
ألجل حمدد ليس من املمكن إرجاؤه أو
ج  -إن سقوط كل أمة كما قرأان يف اآلية السابقة يكون طب ًقا َ
َ
.ما تَسبِق ِمن أ َّم ٍة أَجلَها وما يستأ ِ
ْخرو َن} [احلجر.]4،5 :
َ َ ََ َ َْ
اب َّم ْعل ٌ
قَ ْريَ ٍة إِالَّ َو َهلَا كِتَ ٌ
ْ
وم َّ ْ
ِ
ْرب َوالْبَ ْح ِر ِمبَا
ساد ِيف ال َِّ
د -قبل أن َهتلك األمة قد متر مبحن قاسية مما قد جيعلها تتوب وتعود إىل الطريق املستقيم{:ظ ََه َر الْ َف َ
ت أَي ِدي الن ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملوا ل ََعلَّه ْم يَ ْر ِجعو َن} [الروم.]41 :
َّاس لي ِذي َقهم بَ ْع َ
سبَ ْ ْ
َك َ
ه  -ال يتم إنزال العقاب ابلنسبة جلميع اآلاثم يف العامل وإال هللك مجيع الناس:
{ولَو ي َؤ ِ
اخذ ا ّّلل النَّاس بِظل ِ
ْم ِهم َّما تَ َر َك َعلَْي َها ِمن َدآبَّ ٍة} [النحل.]61 :
َْ
َ
لقد كانت تلك هي أسباب احملن والبؤس وسقوط األمم فما هي إذن أسباب ارتفاع األمم وازدهارها املادي والروحي؟
مجيعا عليها ،وحيب هللا أن يراان هبا ،إن هللا يزود كالً منا ساعةَ مولده
توجد بصفة رئيسة أحوال إنسانية معتادة جيب أن نكون ً
نبع وقِوام
بطباع كرمية ،يكون جوهرها االعرت َ
اف أبننا عباد اخلالق األحد ،ويعد ذلك االعرتاف مبثابة جوهر إنسانيتنا وي َع ّد َم َ
كل شيء محيد بنا؛ مثل :التفكري املنطقي ،والشعور األخالقيَّ ،
الذ ْوق الفين ،واملشاعر األخوية ،إخل ...وفوق ذلك ،فإن هللا
خلق كل ما حييط بنا بغرض منفعتنا؛ ولذلك فإن احلالة املعتادة اليت نكون عليها هي حالة من السعادة الداخلية والطمأنينة

اليت جتيء نتيجة لشهادتنا الفطرية بعبوديتنا هلل ،تلك الشهادة اليت جتد جتاوهبا يف الرسالة اإلهلية اليت تنقل إلينا عن طريق
ومقصودا به إشباع
خاضعا لنا
ضا تعد حالة من النعيم اخلارجي الذي يتحقق نتيجة ألن كل شيء يكون
رسل هللا ،وهي أي ً
ً
ً

أي منا جيد نفسه
حاجاتنا .إن كل واحد منا يولد تصاحبه تلك احلالة من السعادة الداخلية ،ولكن واأسفاه ،فإنه ليس هناك ٌّ

يف تلك الراحة املادية .إن الكثريين ممن جاؤوا قبلنا قد غريوا تلك احلالة الداخلية اليت خلقهم هللا عليها ومن َمث فإهنم تسببوا

مفتوحا جلميع
يف أن مينع هللا الكثري من نعمه عن العامل .ولكن هللا أكثر رمحةً من أن يصيبنا ابليأس؛ لذا فإن الباب ال يزال
ً
الناس ليعودوا إىل هدى هللا حىت يتمتعوا بذلك النعيم املادي .وهنا سنقدم بعض أنواع السعادة اليت يَعِد هبا القرآن هؤالء
الناس:
َّوراةَ وا ِإلجنِيل وَما أن ِز َل إِلَي ِهم ِّمن َّرّهبِِم أل َكلواْ ِمن فَ ْوقِ ِهم وِمن َْحت ِ
َّ
ت أ َْرجلِ ِهم ِّمْن ه ْم أ َّمةٌ
ْ
َْ
ََ
{ول َْو أَهن ْم أَقَامواْ الت ْ َ َ
أ -الراحة املاديةَ :
ِ
ِ
ري ِّمْن ه ْم َساء َما يَ ْع َملو َن} [املائدة.]66 :
ُّم ْقتَص َدةٌ َوَكث ٌ
ِ
ب -السعادة الروحية{:من َع ِمل ص ِ ِ
س ِن َما َكانواْ
َج َرهم ِأب ْ
احلًا ّمن ذَ َك ٍر أ َْو أنثَى َوه َو م ْؤم ٌن فَ لَن ْحيِيَ نَّه َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَنَّه ْم أ ْ
َْ َ َ
َح َ
يَ ْع َملو َن} [النحل.]97 :
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ج -النصرة على األعداء:
بقدر ما يؤمن الناس ابهلل ويثقون به،ويطيعونه ،يكون هللا جبانبهم:
اّلل وِ ُّ ِ
ني} [آل عمران.]68 :
يل الْم ْؤمنِ َ
{و ّ َ
َ
وعندما يكون هللا جبانبهم فإنه سوف يدافع عنهم:
َّ ِ
{إِ َّن َّ ِ
آمنوا} [احلج.]38 :
ين َ
اّللَ ي َدافع َع ِن الذ َ

وسوف ينصرهم{ :إِن تَنصروا َّ
اّللَ يَنص ْرك ْم} [حممد.]7 :
َّ ِ
آمنوا ِيف ا ْحلَيَاةِ الدُّنْ يَا َويَ ْو َم يَقوم ْاألَ ْش َهاد} [غافر.]51 :
ين َ
{إِ َّان لَنَنصر رسلَنَا َوالذ َ

وإذا دافع عنهم هللا ونصرهم؛ فلن يستطيع أي شيء أن يتغلب عليهم:
ت َكلِمت نَا لِعِب ِ
اد َان الْم ْر َسلِ َ َّ
.وإِ َّن جن َد َان َهلم الْغَالِبو َن} [الصافات.]173-171 :
{ولَ َق ْد َسبَ َق ْ َ َ
ني.إِهن ْم َهلم ال َْمنصورو َن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين} [البقرة.]249 :
اّلل َم َع َّ
{ َكم ّمن فئَة قَليلَة غَلَبَ ْ
اّلل َو ّ
ريةً إبِِ ْذن ّ
الصابِ ِر َ
ت فئَةً َكث َ
وما داموا حيفظون عهدهم مع هللا ،فإهنم لن يقعوا أب ًدا حتت سيطرة الكافرين أو خيضعوا هلم{:ولَن َْجيعل ّ ِ ِ
ين َعلَى
اّلل ل ْل َكاف ِر َ
َ ََ
ِ
ني َسبِيالً} [النساء.]141 :
الْم ْؤمنِ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ني} [املنافقون.]8 :
{و َّّلل الْعِ َّزة َول َرسول ِه َوللْم ْؤمنِ َ
َ

واضحا اآلن .إن األمم ال ترتفع وتسقط اعتباطا أو بدون قوانني تنظم نشأهتا
إن جوهر فلسفتنا للتغيري االجتماعي قد أصبح
ً
وانداثرها .إن التاريخ ليس مبسار منفرد جيب أن ختطو فيه كل أمة سواء رغبت أم كرهت ،فإن عاملنا االجتماعي حيكمه

اخلالق الذي جيعل األمم ترتفع أو تسقط أو تزدهر أو تعاين ،وتنتصر أو ختضع طب ًقا للقانون األخالقي لإلقرار بفضل هللا.
تطبيق النظرية
ولكن كيف يستطيع أن يعاوننا ذلك الشرح النظري الرتفاع وسقوط األمم يف إجياد الطريق لالجتاه ابجملتمع إىل اجلهة
اإلسالمية؟
أوالً :ملا كان االجتاه إىل الوجهة اإلسالمية جيب أن خيطط له ،وأن التخطيط يقوم على أساس التنبؤ أبحداث املستقبل؛ فإن
ذلك التفسري القرآين للتغيري االجتماعي يعاوننا يف أن ننظر إىل ما وراء املظاهر املتمثلة يف القوة املادية ألي أمة حىت نرى
العوامل احلقيقية اليت تؤدي إىل متاسكها أو تتسبب يف احنالهلا .وإننا اآلن نعلم أن الطريقة الوحيدة لضمان استمرار نِ َعم هللا
هي اتباع الطريق الذي اختاره هللا لعباده ،وأية أمة تنحرف عن الطريق من املؤَّكد أهنا سوف تصاب ابلضعف ،إن مل تصب

ابهلالك التام ،ولن تستطيع أي ثروة ،أو أي معرفة دنيوية أو قوة مادية  -من أي نوع  -أن تنقذها من ذلك املصري احملتوم
ِ
ف َكا َن َعاقِبة الَّ ِذ ِ ِ
{أ ََوَملْ يَ ِسريوا ِيف ْاأل َْر ِ
وها أَ ْكثَ َر ِممَّا
ض فَيَنظروا َكْي َ
ض َو َع َمر َ
ين من قَ ْبل ِه ْم َكانوا أَ َش َّد مْن ه ْم ق َّوةً َوأ ََاثروا ْاأل َْر َ
َ
َ
ِ
ات فَما َكا َن َّ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
اءهتم رسلهم ِابلْب ِّينَ ِ
السوأَى أَن
َساؤوا ُّ
َع َمر َ
ين أ َ
َ
وها َو َج ْ ْ
سه ْم يَظْلمو َن.مثَّ َكا َن َعاقبَةَ الذ َ
َ
اّلل ليَظْل َمه ْم َولَكن َكانوا أَنف َ
ت َِّ
َك َّذبوا ِآباي ِ
اّلل َوَكانوا ِهبَا يَ ْستَ ْه ِزئون} [الروم.]10، 9 :
َ
إن واجبنا ليس هو أن جنلس وقلوبنا مفعمةٌ ابلبهجة يف انتظار السقوط احملتوم للمجتمعات املنحرفةَ ،ك َّال إن ذلك ليس
مبوقف أانس ي ِدينون ابلشعور ابملسؤولية ،إن واجبنا هو أن ن ِ
ِ
اجملتمعات بطريقة خملِصة ورحيمة ومقنِعة؛ حىت
نذر تلك
َ
ونشرح هلم ببعض التفصيل
نساعدهم يف إدراك التماثل بني أساليبهم واألساليب اليت أدت إىل سقوط اجملتمعات األخرى،
َ
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العملية اليت مبقتضاها يؤ ِّدي االحنراف عن طريق هللا إىل الشقاء واحملن ،بل ويؤ ِّدي يف هناية األمر إىل سقوط اجملتمع أو حىت
هالكه التام.

إن ذلك املوقف الذي يتضمن تقدمي إنذار خملص ومقنع جيب أن يكون هو موق َفنا جتاه مجيع اجملتمعات واألمم سواء كانت
والبناء على أنقاضها ،ولكنه يتمثل يف بذل اجلهد
تدمري املَ َدنِية الغربية
َ
تنتمي إىل اإلسالم أم ال ،إن هدفنا وواجبنا ليس هو َ
إلنقاذها وإرشادها إىل الطريق الصحيح ،ولكنها إذا مل ِ
حمتوما،
تبال إبنذاران أو تستمع إىل نصحنا؛ فإن سقوطها سوف يكون ً
ونكون حينئذ قد أَع َفْينا أنفسنا من املسؤولية.
سر النجاح جيب أن نفعل ما يف طاقتنا من أجل حتقيق
اثنيًا :ومما ي َعد أكثر أمهية ،أننا مبقتضى معرفتنا أن التقرب إىل هللا هو ُّ
ذلك اهلدف ،ونرفض حبزم كل ما جيعلنا حنيد عنه مما قد يصاغ إلينا يف إطار أساليب ِ
وحيَ ٍل قد تبدو مبثابة الطريق ا ِّ
ملمهد
َ
َ
للنجاح ابلنسبة لألشخاص قليلي التبصر الذين تبهرهم األضواء الوامضة .وإذا كنا نعين ابلنجاح جمرد حيازة جمموعة من

كثريا  -فإننا حينئذ ال نكون يف حاجة إىل السعي للحصول على اإلرشاد اإلسالمي
الناس للسلطة  -وذلك ما حيدث ً

ابلنسبة لكيفية حتقيق ذلك ،ولكننا إذا كنا نرغب أن تقع تلك السلطة يف أيدي أشخاص يستخدموهنا لتكوين واحلفاظ على
ِ
اجملتمعات التقيةَ؛ فإنه حينئذ توجد طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك .وأي مجاعة
جمتمع يتمتع ابلتأييد الذي وعد هللا مبنحه

من الناس حتب أن تكون جديرةً ابحلظوة اليت تضعها يف َمصاف أفضل األمم ،جيب أن تثبِت أوالً أهنا تسري على هدى هللا.
شيء يكمن يف القلب ،ومن َمث فهو غري قابل للمالحظة املباشرة بواسطة
جوهر أن يكون اإلنسان على طريق هللا هو ٌ
إن َ

واضحا هلل ،وإن هللا ينظر يف قلوبنا لريى إذا كنا جديرين مبعاونته لنا أم ال ،وبقدر ما
األشخاص اآل َخرين ،ولكنه يكون شيئًا
ً
نَ ِدين ابإلخالص ،بقدر ما حنصل على معاونته وأتييده .إن كل عنصر من عناصر الشرك والنفاق يكون مبثابة عائق كامن يف

طريقنا ،وسببًا كامنًا هلزميتنا .وهكذا كلما كان املسلمون يف وقت النيب يعانون هزميةً أو نكسة مؤقتة يف معاركهم ضد الكفار،

كان هللا يوجههم ألن يبحثوا عن سبب ذلك يف قلوهبم .فمثالً فإن سبب هزميتهم املؤقتة يف أحد كان يرجع إىل حقيقة أن

ضا منهم قد رغبوا يف متع احلياة الدنيا ،ويف حنني كان يرجع إىل مباهاهتم أبعدادهم الكبرية.
بع ً

ولذلك فإننا جيب أن نكون منتبهني حىت ال يزحف ذلك الزيف إىل قلوبنا ،ولو أنه وجد طري ًقا إىل قلوبنا ،فإننا جيب أن نبذل
كل ما يف طاقتنا لنطهر أنفسنا منه ابالستغفار والتوبة ،وإبق امة األعمال الصاحلة وغريها من أعمال العبادة .إن آاثمنا هي
عدوان احلقيقي ،وإن اإلخالص هو سالحنا احلقيقي الذي ال ميكن تدمريه.

إن التأكيد على تلك النقطة من املمكن أن يثري القل َق ظنا أبن ذلك قد يكون مبثابة دعوة إىل نوع من الصوفية السلبية،

ضا أن يقودان إىل االستنتاج اخلاطئ أبن رغبة اجلماعة من
وإنكارا جلميع األنشطة العامة ،وخاصةً السياسية .ومن املمكن أي ً
ً

املسلمني يف تويل السلطة تعد شيئًا آمثًا.

ولذلك فإنين أود أن أؤكد أن ذلك ليس هو غرضي ،وأحب أن أضيف أن ذلك النوع من القلق هو نفسه يعد نتيجة ملفهوم
للعالقة بني حالتنا العقلية وأعمالنا وأنشطتنا .إن جهدان يف تطهري قلوبنا ال جيب تصوره كفعل َحت ُّويل يعوق أو يب ِطّئ
خاطئ َ
ضا أن نتجنب األنشطة العامة ابعتبارها أعماالً دنيوية غري جديرة ابلشخص التقي .إن القلب
أنشطتنا العامة ،وال جيب أي ً
الطاهر الواعي ابهلل يعد مبثابة قوة دافعة تقودان إىل األعمال الدنيوية الصاحلة ،وإن طبيعة أنشطتنا العامة تعد مبثابة التعبري
الظاهري لنوع اإلميان الذي يكمن يف قلوبنا.
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ٍ
مرغوب فيه يعتمد على ما يعتربه مبثابة مسبِّباته الفعالة وعلى
لقد أعلنت فيما سبق أن أسلوب الشخص يف حتقيق هدف
املسبِبات.
للعالقة القائمة بني تلك ّ
مفهومه َ
إن امل ِ
لحدين يَقصرون أنفسهم على األسباب الطبيعية واجلهد اإلنساين ،ظانني أن تلك فقط هي األسباب احلقيقية الفعالة

ألي تغيري يف العامل .وحنن نضيف إىل تلك األسباب اعتقادان أنه مبا أن كل شيء يف العامل هو من خلق هللا؛ فإن هللا وحده هو
املسبِّب النهائي لكل ما حيدث يف العامل؛ ولذلك فإنه يكون أمرا طبيعيا ابلنسبة لنا أن ن ِ
ضمن يف نظامنا لألسباب الفعالة
ً
ّ
ً
أشياء مثل الصالة ،واالستغفار ،والتوبة ،وعمل ما يوصي به هللا وجتنب ما حيرمه ،ويصل اإلنسان إىل مصاف أولياء هللا من
َ
خالل أفعال العبادة تلك .وع ندما نكتسب حب الكائن الذي يتحكم يف العامل لن يستطيع أي شيء أن يقف يف طريقنا.

إن اجتاهنا هذا سوف يبدو غريبًا عندما تتم مقارنته ابألفكار والفلسفة السائدة اآلن يف عاملنا .وطب ًقا ملا قال النيب فإن

اإلس َالم
اإلسالم قد بدأ غريبًا حينما ظهر ،وسوف يعود غريبًا مرةً أخرى ،يقول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-بَ َدأَ ْ
وَب لِلْغ َرَاب ِء))؛ رواه مسلم.
وسيَ عود غَ ِريبًا َك َما بَ َدأَ ،فَط َ
غَ ِريبًاَ ،
ولو أننا رغبنا يف أن نكون على طريق هللا وحنظى بتأييده ،فإن من الضروري  -ولكنه ليس من الكايف  -أن نكون خملصني

طاهري ال قلوب ،وإىل جانب الرغبة املخلصة يف إرضاء هللا ،فإننا جيب أن نضيف التعرف على األفعال الصاحلة واألساليب
اليت ترضي هللا واليت يَعتربها أفضل الوسائل لتحقيق الغاايت اليت وضعناها نصب أعيننا ،وأن ذلك ينطبق على رغبتنا يف
ونظرا ألن هدف النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما كان يف مكة كان أن ي َك ِّون مثل تلك
حتقيق الدولة اإلسالمية املثاليةً .
الدولة؛ فإننا جيب أن ندرس سرية النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأحاديثه املوثو َق بصحتها إىل جانب القرآن.
األمهية األساسية للدولة اإلسالمية
ابنتقالنا إىل سرية النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أجد من الضروري أن أبرر العبارة اليت طرحتها اآلن حول هدف النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -ابلنسبة لتكوين الدولة اإلسالمية.
ضا أن احملاولة
إن هدف النيب ابعتباره رسوالً هلل كان يتمثل يف نقل رسالة هللا إىل عباده ،وتلك حقيقة ،ولكن من احلقيقي أي ً

جزءا مهما من تلك الرسالة .ولقد قيل :إنه إذا كان أحد أهداف النيب  -صلى هللا
لتكوين مثل تلك الدولة اإلسالمية تعد ً
َما رفض العرض الذي جاءه من مكة لتويل منصب الرائسة ،ومعلوم أن
عليه وسلم  -يتمثل يف تكوين مثل تلك الدولة ل َ

ئيسا لدولة إسالمية"؛
النيب  -عليه السالم  -قد رفض ذلك العرض ،ولكن السبب يف ذلك هو أن قبوله مل يكن" :جنعله ر ً
ئيسا لقوم مل يؤمنوا حىت برسالته ،ولكنهم عرضوا عليه ذلك املركز كرشوة حلثه على التوقف عن نشرها،
بل كان سيصبح ر ً

إنساان تتملكه الرغبة يف السلطة ،ويكون االدعاء يف
والشخص الذي يقبل مثل ذلك العرض ال يكون نبيا حقيقيا ،بل يكون ً
النبوة ابلنسبة له ليس أبكثر من وسيلة لتحقيق تلك الرغبة.

ظهر بوضوح حني ندرك أنه إىل جانب
إن حقيقة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان تَ َّواقًا إىل تكوين دولة إسالمية تَ َ
حماولته إقناعَ الناس ابعتناق اإلميان اجلديد ،فإنه كان يبذل أقصى جهده ليظفر بتأييد مجاعة منظَّمة ومستقلة تكون مبثابة
معقل لذلك اإلميان .ولتحقيق تلك الغاية فإنه اعتاد أن يتصل برؤساء القبائل املختلفة ،وخاصةً يف وقت َع ْق ِد األسواق

كنيب وأن يكونوا محاة اإلميان اجلديد ،وأخريا فإن قبيلتني من ِ
املدينة ،ومها األوس
ً
السنوية يف مكة ،ويطلب منهم أن يَقبلوه ٍّ
واخلزرج فعلتا ذلك ومكنتا من قيام أول دولة مسلمة نشأت يف أراضيهم.
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عددا من املسلمني قرروا العمل لتحقيق تلك الغاية .فبأي وجه يستطيعون أن يَِفيدوا من سرية النيب -
ولنفرتض اآلن أن ً
صلى هللا عليه وسلم  -يف املرحلة املكية؟
موقفان متطرفان:
نظرا ألن رسالة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد اكتملت
اعتنق عدد كبري من الناس موقفني متطرفني :األول :هو أنه ً

أخريا يف شكل القرآن وجمموعة األحاديث املوثوق هبا ،اليت حتت تصرفنا اآلن؛ فإن املراحل األوىل اليت مرت هبا تلك الرسالة
ً
ال تتالئم اآلن مع نوع النظام الذي جيب أن نَتَّبعه يف نشرها أو ممارستها ،ولكن ديننا كامل وجيب أن تتم ممارسته يف جمموعه،

وليس من املمكن إيقاف أو إرجاء تطبيق جزء منه ألي سبب من األسباب.

أما املوقف اآلخر :فهو أن الناس اآلن قد ارتدوا إىل نوع من اجلاهلية املكية اليت كانت سائدة يف وقت رسالة النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -؛ ولذلك فإنه جيب علينا أن نبتدئ من النقطة اليت ابتدأ منها النيب ،ومنر جبميع املراحل اليت مر هبا ،حىت
تكوين دولتنا اإلسالمية.
نستطيع يف هناية األمر
َ

وكلٌّ من هذين املوقفني ليس من املمكن الدفاع عنه؛ أما األول فألنه يتجاهل احلقيقة املهمة اليت ذكرانها ساب ًقا ،وهي أن

جزءا ال يتجزأ عن الرسالة ذاهتا،
اإلسالم يعد مبثابة رسالة ونظام ،وأن األسلوب الذي مبقتضاه يتم نقل الرسالة وممارستها يعد ً
دائما أن نسرتشد ابألساليب اليت اتبعها النيب  -صلى
ومن مث ليس من املمكن جتاهله .وإذا قبلنا ذلك األمر ،فإننا نستطيع ً
هللا عليه وسلم  -يف أي فرتة من حياته.

وكذلك املوقف الثاين؛ ال ميكن الدفاع عنه؛ ألنه من املستحيل أن ننقل موق ًفا اترخييًا كامالً من إحدى الفرتات الزمنية،

متاما.
ونفر َ
ضه على الفرتة الزمنية التالية .وذلك هو ما يطالب به املوقف الثاين ً

وميكننا رؤية نتائج مثل تلك احملاولة يف املثل احلي لبعض الشباب الذين أعرفهم ،والذين حاولوا اتباع ذلك األسلوب؛ نتيجةً
لفهمهم املوضوعي للكاتب املسلم العظيم الشهيد سيد قطب ،وهم قد ابتدؤوا بتكوين مجاعة وانتخاب قائد ،وقد كان من
املفرتض أن تكون تلك اجلماعة متماثلة مع مجا عة املسلمني األوائل ،ولكنهم جتاهلوا حقيقة أن هؤالء الذين جتمعوا حول
متاما بني تلك اجلماعة
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد كانوا هم املسلمني وحدهم على وجه األرض ،وحىت يضاهوا ً

ومجاعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فإهنم أطلقوا عليها اسم مجاعة املسلمني ،وتلك عبارة توحي أهنم هم املسلمون
مسلما ،أو كما يقول املعتدلون منهم يكون جمهول
الوحيدون ،وهم قد اعتقدوا ابلفعل أن من ال ينتمي إىل مجاعتهم ال يكون ً
احلال ،أي مشكوًكا يف أمره ،وعندما سألت بعضهم ذات يوم :أبي حق ينكرون اإلسالم على شخص ينطق ابلشهادة ،ويقيم

مسلما جيب أن تنتمي إىل اجملتمع اإلسالمي،
الصالة ويعرف ابستقامته األخالقية؟ وكان اجلواب"ولكن من أجل أن تكون ً
وهؤالء الناس يعيشون يف جمتمع اجلاهلية!"

جمتمعا مثل جمتمعكم ،حينئذ فإنه يوجد الكثري من اجملتمعات اإلسالمية األخرى"
قلت" :إذا كنتم تَعنون ابجملتمع اإلسالمي ً
ِ
ثل هؤالء
فقالوا" :إهنا ليست إبسالمية ألهنا تقبل هؤالء الذين يعيشون يف جمتمع اجلاهلية كمسلمني وإن أي شخص يَعترب م َ
الناس مسلمني يكون هو نفسه ليس مبسلم!!"
نظرا لكوهنم يف املرحلة املكية؛ فإهنم جيب عليهم أن َْحيذوا حذو النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبن يدعوا
وهم اعتقدوا أهنم ً

الناس فقط إىل مبادئ العقيدة ،وال يتحدثوا إطالقًا عن أشياء مثل االقتصاد ،واألمور السياسية ،والعدالة االجتماعية ،إخل...
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وقد ظهر سؤال حول ما إذا كانوا هم أنفسهم جيب أن ميارسوا ذلك اجلزء من الشريعة الذي أوحي يف املدينة؟! وانقسمت
اآلراء حول تلك املسألة إىل قسمني ،وعلى األقل كان واحد من القسمني يعترب اآلخر غري مسلم!!
واجملموعة اليت اعتقدت أهنم ال جيب أن ميارسوا ذلك اجلزء من الشريعة اخلاص ابملدينة قد وصلت يف تطرفها إىل حد إمهال
دراسة اآلايت القرآنية امل َدنِيَّة!

أما ذلك اجلزء من اجملموعة الذي اعتقد بوجوب ممارسة الشريعة يف جمموعها ذهب إىل مدى َجلْد أحد األعضاء الذي اعرتف

أبنه ارتكب الزان.

مالئما ضد ذلك
إنين أعتقد أن املثل الذي ضربه هؤالء الشباب املتحمسون واملخلصون يف كثري من النواحي يشكل ً
إنذارا ً

النوع من التطرف.

التماثل واالختالف
ضا أن يقر ابالختالفات بني أي
املوقف الصحيح  -كما أعتقد  -هو أن اإلنسان جيب أن يبحث عن التماثل ولكنه جيب أي ً
مجاعة مسلمة معاصرة يف بلدة معينة وبني النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأصحابه يف كل من فرتَت مكة واملدينة .وعندما

نفسها يف موقف يتماثل مع موقف املسلمني األوائل فإهنا جيب أن تقتدي بسلوك النيب يف ذلك
جتد مثل تلك اجلماعة َ
املوقف .ونستطيع أن نصور تلك النقطة بقليل من األمثلة:

 -1إن القوم الذين قَبِلوا اإلسالم يف مكة مل يرتكوا ليعيشوا كأفراد منعزلني ،بل َك َّونوا مجاعة منظمة ،وإنين أعتقد أن احلكمة
من وراء ذلك هي:

أوالً :أن املسلمني  -طبقا للقرآن  -ي َعدون مبثابة أمة ،أي إهنم أخوة ،ومن َمثَّ ليس من املمكن أن يكونوا مسلمني متاما لو
أهنم عاشوا متفرقني .إن ذلك قد يبدو مومها ابلتناقض ،ولكنه صحيح ،فإننا عندما نعيش منعزلني لن حنقق كِياننا أو نشعر
ابلرضاء ألنه يوجد بداخل كل منا فراغٌ ليس من املمكن أن ميأله سوى األخوة املسلمني اآلخرين.
اثنيًا :إنه إذا كان هدفنا النهائي هو تكوين جمتمع خاص بنا ،حينئذ فإنه جيب أن يتم تكوين بَذْرة ذلك اجملتمع داخل اجملتمع

الذي نرغب يف تغيريه .وبتلك الطريقة فقط نستطيع أن نواجه حتدايت اجملتمع الذي نعارضه ،وحينئذ نستطيع أن نشعر بنعمة

العيش يف جمتمع مسلم ونعطي اآلخرين َمثَال حيا لذلك اجملتمع.
والعربة يف ذلك ابلنسبة ألي قوم يرغبون يف تكوين جمتمع مسلم صحيح ميكنه التطور حىت يصبح دولة مسلمة ،هي:
أ -أهنم جيب أن ينظموا أنفسهم يف مجاعة ويكون هلم قائد .وإن الشيء السليم هو أنه جيب أن تكون هناك مجاعة واحدة
فقط من املسلمني تعمل يف جمتمع معني من اجلاهلية أو شبه اجلاهلية .وكلما كثر عدد اجلماعات اليت لدينا ،كلما احنرفنا عن
االقتداء ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن مث أتخرت عملية التوجه ابجملتمع إىل الوجهة اإلسالمية.
ولكنه إذا حدث لسبب أو آ َخ َر أن و ِج َد أكثر من مجاعة واحدة فإن أفضل موقف هو أن تتعايش تلك اجلماعات بطريقة
ودية ،وتتعاو َن يف العمل على حتقيق الغاايت املشرتكة ،وتنس َق جهودها من أجل ذلك.

وجيب أن تتذكر تلك اجلماعات أن الرابطة اليت تربطها سواي وهي شهادة أن ال إله إال هللا  -تعد أكثر أمهية من اخلالفات
التافهة اليت تَب ُّ
ث الف ْرقة بينها.
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ب -وجيب أن يتذكروا أن قائدهم ليس بنيب جيب اإلميان بكل كلمة يتفوه هبا واتباعها ،فإنه هو نفسه اتبِ ٌع للنيب  -صلى هللا
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وجيب أن يقوم األَتْباع املثقفون
عليه وسلم -؛ ولذلك جيب اتباعه فقط بقدر ما يَتَّبِع هو َّ
ملثل ذلك القائد ببذل ما يف طاقتهم ليحصلوا على املقياس الذي مبقتضاه يستطيعون تقومي قائدهم ،أي القرآن والسنة .إن

النيب فحسب؛ بل إنه ال يصل حىت إىل مرتبة أمري املؤمنني مثلما كان أبو بكر وعمر ،أو
مثل ذلك القائد ال يصل إىل مرتبة ِّ
أي من اخللفاء املسلمني .ومن أجل أن يكون الشخص أمريا بتلك الكيفية ،فإنه جيب أن يكون مبثابة القائد الفعلي
ٍّ

الشخص الذي ميسك بزمام السلطة احلقيقية ومن مث يستطيع تطبيق القانون اإلسالمي .إن قادتنا
للمسلمني ،أي يكون هو
َ

يعتربون حقيقة كأمراء ،ولكنهم أمراء يف مفهوم أضيق؛ ولذلك فإنه يكون من اخلطأ من انحيتهم أن يطالبوا ابلسلطات اليت
منحها النيب للقادة ،ومن اخلطأ من انحيتنا أن نزودهم مبثل تلك السلطات.

ج  -أهنم جيب أن يبذلوا ما يف وسعهم ليحافظوا على األخوة اليت تعترب قوام َو ْح َد ِهتم ،ويتذكروا أن الشيطان سوف يفعل ما
الو ْح َدةِ مبا يطلق عليه القرآن (النزغ) ،وأن يكونوا على ثقة من أن النزاع والصراع لن جيلب هلم
يف طاقته ليقضي على تلك َ
سوى الفشل واالحنالل.
ضا تعاو ٌن بني التنظيمات اإلسالمية على النطاق العاملي ،وبني تلك
د -طبقا لنفس املَثَل األعلى؛ فإنه جيب أن يكون هناك أي ً
التنظيمات وأي دولة مسلمة حالية تكون راغبة يف تقدمي املساعدة والعون .وأنمل أن أيَت الوقت الذي تَعترب فيه الدولة

مقرا جلميع املسلمني املخلصني وتَفتح أبواهبا هلم ،وتقبلهم كمواطنني يتمتعون جبميع احلقوق ،وتعجل بعملية
املسلمة أر َ
ضها ً

التوج ه إىل االجتاه اإلسالمي يف العامل أبمجعه كجزء من واجبها ،وهكذا تقدم هلا مجيع التأييد املعنوي واملادي واملساندة اليت
حتتاج إليها.

إرشاد القرآن ،قد ابتدأ يف دعوة الناس إىل املبادئ الرئيسة لإلميان،
 -2إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف مكة ،ابتباعه
َ

جمرد جمموعة من األوامر والنواهي ،إنه نظام يتمشى مع كل من الناحية املنطقية
وإنين أعتقد أنه فعل ذلك ألن اإلسالم ليس َ
والنفسية .وهكذا فإننا لو مل ندعم األساس الداخلي لن نستطيع أب ًدا أن نقيم أي بنيان خارجي قوي ،أي لو مل يتم دعم
اإلميان بقوة يف قلوب الناس؛ فإنه يكون من غري اجملدي أن نطالبهم بفعل ما أمر به هللا وجتن ِ
ب ما هنى عنه .وقد وضح ذلك

متاما يف كلمات عائشة اليت قالت  -طبقا للبخاري :إنه عندما جاء النيب ابتدأ يف إخبار الناس عن هللا واآلخرة فقط ،وبعد
ً

أن آمنوا بذلك فإنه ابتدأ يف إخبارهم أهنم جيب أن ال يشربوا اخلمر أو يرتكبوا الزان .ولو أنه كان ابتدأ ابألمر الثاين لكانوا قد

رفضوا بصالبة أن يلتزموا أبوامره ويكفوا عن تلك اآلاثم.
القضااي الكربى
ولكن هنا نقطتان جيب أن نالحظهما:
ضا َ -مثَله َمثَل من جاء
نفسه على احلديث عن أمور العقيدة فقط ،بل أي ً
أ -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يَقصر َ
من قبله من األنبياء  -قد شرح النتائج األخالقية واالجتماعية لتلك العقيدة ،وأن ذلك األمر هو الذي يؤثِّر يف القلب أكثر
من احلديث النظري عن العقيدة ،وهو الذي يتسبب  -عادة  -يف جانب معارضة الناس من ذوي املصاحل يف جمتمعات
ِ
واضطهاد هؤالء الناس لألنبياء.
اجلاهلية املتعارضة مع اإلسالم،
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ب -عند دعوة الناس لإلميان اجلديد ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يتحدث إليهم أبسلوب جازم أو عاطفي حبت،
ولكنه جلأ إىل املناقشة املنطقية وإىل الرباهني املادية .لقد حتداهم عقليا وأنذرهم إبخالص ،وطلب منهم النظر يف التاريخ برت ٍو
لالعتبار به ،وشرح هلم حقيقة أنه كان يدعوهم إىل الطريقة الوحيدة اليت جتلب هلم السعادة املادية والروحية يف هذه احلياة
واحلياة اآلخرة.
إن حقيقة أن تلك الطريقة احلكيمة لتعريف الناس ابإلسالم مل تقتصر على الفرتة املكية قد مت اإلملاح إليها يف حديث النيب -
وَب لِلْغ َرَاب ِء)).
وسيَ عود غَ ِريبًا َك َما بَ َدأَ فَط َ
صلى هللا عليه وسلم  -حول غربة اإلسالم(( :بَ َدأَ ْ
اإلس َالم غَ ِريبًاَ ،
إن ذلك احلديث يشرح ويثبت ما ذكرته عن التشابه يف املواقف؛ فإنه خيربان أنه سوف أيَت وقت عندما ينظر الناس إىل
اإلسالم بنفس األسلوب الذي نظر به امل ّكِيُّون إىل اإلسالم عند ظهوره ألول مرة ،وإن ابن تيميه بنفاذ بصريته املعتاد قد

استنتج من ذلك احلديث أنه عندما يصبح اإلسالم غريبا للمرة الثانية فإنه جيب أن نعتنق نفس األساليب اليت اتُّبعت لنشره
عندما بدأ غريبًا يف املرة األوىل .ونقصد بذلك أنه جيب أن نركز على القضااي األساسية الرئيسة ،ونستخدم العقل واملناقشات
املنطقية إلثبات حقيقة تلك املبادئ ،وإثبات زيف املذاهب املضادة.

ولذلك جيب علينا  -طبقا لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم  -أن نبذل ما يف وسعنا ألن نشرح النتائج األخالقية
واالجتماعية لت لك احلقائق األساسية ،وأن نطبق النقد الشامل على جمتمعنا ،ونقدم بديال مقنعا.
وعند َع َملِنا ذلك ،فإنه سوف يكون من غري العملي ومما يشكل مجودا غري ضروري أن نقصر أنفسنا على تعليمات اإلسالم
املكية ،إنه يكون من غري العملي؛ ألن األمر خيتلف عن حالة املكيني األوائل ،فإن الكثري من الناس اآلن  -مبا فيهم غري

ابلسور
املسلمني  -يعرفون تفاصيل اإلسالم اليت أوحيت يف املدينة .ولذلك ال نستطيع أن نعاملهم كما لو كانوا جهالء ُّ
امل َدنِيَّة ،وال نستطيع أن نرفض اإلجابة على بعض األسئلة اليت يطرحها مثل هؤالء الناس بدون أن نضعف من موقفنا .إن
ضارا ألنه حيرمنا من َمْي َزةٍ وضعها هللا حتت تصرفنا .إن كالً من الرسل الذين جاؤوا قبل حممد  -إىل
مثل ذلك اجلمود يعد ً
جانب دعوهتم الناس إىل احلقيقة األساسية للدين  -فإهنم كانوا ي ْعنَ ْو َن ابملشكلة االجتماعية املعينة للناس املعينني الذين
ط
أرسلوا إليهم .وهكذا فإن موسى قد اهتم بتحرير قومه من احلكم املستبد لفرعون واستئصال الظلم االقتصادي ،وكان لو ٌ
يوجه اهتمامه للقضاء على الفساد االجتماعي ،ولكن اإلسالم يَعىن به أن يكون جلميع الناس ومجيع األجيال القادمة ،ومن
َمثَّ فإنه يعاجل مجيع املشاكل اإلنسانية الرئيسة.

أبي من تلك
ونظرا ألن الناس يف وقت ما ومكان ما قد يشعرون إبحلاح ٍّ
نظرا لوجود ذلك الكنز حتت تصرفناً ،
واآلن ً

املشاكل؛ فإننا نستطيع أن نكتسبهم إىل الطريق املستقيم أبن نقدم هلم حل املشكلة اليت تقلق راحتهم .وإنين ال أجد أي

سبب لعدم استغاللنا لتلك امليزة .وحىت نفعل ذلك بطريقة فعالة ونقدم اإلسالم ألي جمتمع بطريقة مقنعة ،فإنه جيب أن
حنرتس ابلنسبة للمبادئ اإلسالمية اليت ِ
ص َّوَر
صيغَ ْ
ت يف إطار اترخيي مشوش يف فرتة ما يف املاضي ،مبا يف ذلك اإلطار الذي َ
فيه النيب عليه السالم أن املبادئ تعد مبثابة اجلوهر ،وأن تطبيقها يف وقت معني هو الشكل اخلارجي املتغري ،ولكننا جيب
أيضا أن حنرتس من أن نصوغ تلك املبادئ يف شكل غري مالئم جملرد أهنا سوف ت َقدَّم إىل جمتمع معاصر ومتقدم من الناحية
املادية مثل الوالايت املتحدة األمريكية.
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 -3إنين اآلن سوف أنظر ابختصار  -يف ضوء السرية  -إىل جمموعة من األفكار اخلاطئة حول عملية التوجه إىل االجتاه
اإلسالمي:
أ -إن بعض اجلماعات يف حني أهنا ال تذهب إىل مدى االعتقاد الواعي أبهنا تتكون من املسلمني الوحيدين ،فإهنا تقوم
ابلعمل والتخطيط على أساس ذلك االفرتاض ،ومن َمثَّ ترفض االعرتاف ابملسامهات القيمة للجماعات األخرى ،واألفراد

واهليئات الرمسية وحتاول أن تعزل نفسها عنهم .ويف احلقيقة مل يكن هناك شيء إسالمي يف الفرتة املكية سوى أفعال النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -واملسلمني القلة الذين اتبعوه ،ولكن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد شجع كل شيء كان يعترب
محيدا طبقا ملقاييسه اإلسالمية ،وكان يقر به كشيء محيد .وهكذا حينما كان يف املدينة فإنه تذكر حلف الفضول وامتدحه،
الدفاع عن املظلومني ومساعدة الفقراء ،وكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد اشرتك يف
وقد كان هدف ذلك احللف هو
َ
تكوينه عندما كان يف العشرين من عمره ملاذا جيب حينئذ أن نرفض االعرتاف ابلطبيعة اإلسالمية لشيء أو عمل جملرد أن

شخصا آخر هو الذي قام به؟ إنين أعتقد أن االجتاه السليم هو االعرتاف والتشجيع لكل شيء إسالمي بصرف النظر عمن
ً
قام به ،واعتباره مصدر قوة لعملية التوجه إىل الوجهة اإلسالمية.

ب -يوجد بعض الذين يعتقدون أننا ال نستطيع أن ن َك ِّو َن دولة إسالمية يف بلدة معينة:

 -1إال حينما جنعل مجيع من َسيَكونون مبثابة أعضائها مسلمني حقيقيني وخملصني ،ولكن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مل
يفعل ذلك ،ومن املؤكد أنه من اخلطأ وغري العملي أن نعتقد أنه ليس من املمكن إقامة مثل تلك الدولة يف أية بلدة إىل أن

يقتنع معظم أهلها ،أو إىل أن نكون قدمنا تعليما وتدريبا إسالميًا صحيحا جلميع املوظفني الذين سوف يتولون مؤسساهتا.
 -2وإال حينما ن ِع ُّد خمَطَّطًا جملتمع املستقبل هذا .ومرة اثنية ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يفعل ذلك ومل يفعله أي
مصلِح أو أي حركة ثورية يف أي وقت.

 -3وإال حينما يكون لدينا قادة يتمثلون يف رجال حيوزون على املعرفة والتقوى مثل أيب بكر وعمر .ولكننا ال نقوم أبي
عمل من أعمال العبادة يف الشكل السامي الذي كان يقوم به أبو بكر أو عمر ،وإهنما مها أنفسهما مل يصال إىل مستوى
النيب ،ولذلك فلتكن دولتنا انقصة مثل صالتنا ،وأبية حال فإهنا سوف تكون أفضل من الدولة الغري املسلمة ،مثلما تعترب
صالتنا الناقصة أفضل من لو مل نصل على اإلطالق.
فلنفرتض اآلن أن جمموعة من املسلمني الذين يعملون على تكوين دولة إسالمية يف جزء ما من العامل هم:
أ -خملصون.
ب -ويَتَّبِعو َن األسلوب الصحيح للتحول إىل الوجهة اإلسالمية.

هل يعين ذلك أهنم سوف حيققون تلك الغاية بطريقة مؤكدة؟ وإذا مل يكن األمر كذلك ،فلماذا؟ وما هي حينئذ اجلدوى من

جهودهم؟
إن اجلواب هو أن جناحهم يعتمد على شرط آخر ،وهو أن هؤالء الصادقني منهم عن حق جيب أن يتصفوا ابحلكمة ابملقارنة
مع هؤالء الذين يعارضوهنم .وإال فإهنم قد يتعرضون لالغتيال بواسطة أعدائهم ،أو قد يرغَمون على ترك وطنهم إىل مكان
آخر مثل األنبياء ،وكثري من املؤمنني املخلصني مثل أصحاب األخدود.

وحىت يف ذلك الوقت فإن جهودهم لن تضيع هباء:
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أوالً :ألن هللا يقول {إِن تَنصروا َّ
ونظرا ألن عون هللا يف تلك احلالة مل أيت يف شكل النصرة على
اّللَ يَنص ْرك ْم} [حممدً .]7 :
اء ملا ارتكبوا.
أعدائهم  -للسبب الذي ذكرانه  -فإنه من احملتم أنه سوف جييء يف شكل عقاب هلؤالء األعداء جز ً

وهكذا ،إذا مل تنجح اجلماعة الصغرية للمسلمني املخلصني يف أن حتل َحمَ َّل اجلماعات الكربى من غري املؤمنني ،فإهنا على
األقل سوف تؤدي إىل سقوطهم ،ويف أثناء ذلك فإهنا سوف تنجح يف احلد من الشر يف العامل ،وهكذا متنح اخلري فرصة

جديدة ألن يزدهر.
اثنيًا :ألهنم ابلطبع سيحصلون على األجر احلقيقي يف احلياة احلقيقية ،احلياة اخلالدة بعد املوت ،ويتمتعون ابلسعادة القصوى
أبهنم سيكونون دائما يف حضرة هللا سبحانه وتعاىل.

* وقد نشر احتاد العلماء االجتماعيني املسلمني سري جلسات اجتماعاته السنوي الرابع يف جزأين حتت عنوان (من املسلم
إىل اإلسالمي) يف أغسطس  ،1975إبريل 1976م.
[ ]1لقد حاولت أن ألقي بعض الضوء على تلك املشكلة يف مقاليت "العلم االجتماعي اإلسالمي ،معناه ومالءمته يف (من
املسلم إىل اإلسالمي)" سري جلسات املؤمتر السنوي الرابع الحتاد العلماء االجتماعيني املسلمني ،اجلزء  ،2احتاد العلماء
االجتماعيني املسلمني  ،1975ص.11 – 1
[ ]2هنا بعض األمثلة:
أ -الطربي" :إن هللا ال يغري حالة القوم ،من الصحة والنعمة أبن حيرمهم منها ويهلكم إال إذا غريوا هم ما أبنفسهم بقيامهم
ابألعمال اآلمثة جتاه بعضهم البعض واعتدائهم بعضهم على البعض" حممود حممد شاكر (طبعة) تفسري الطربي القاهرة،
 1957اجلزء  ،16ص .383 – 382
ب -ويقول ابن كثري يف تعليقه على سورة األنفال " : 53إن هللا خيربان عن عدالته التامة وإنصافه يف احلكم ،و أنه ال يغري
نعمة منحها لشخص إال بسبب إمث يكون قد ارتكبه ذلك الشخص ،كما قال "..مث اقتبس اآلية اليت نتحدث عنها .تفسري
القرآن العظيم ،بريوت ،1969 ،اجلزء  ،2ص .320
ج -ويقول ابن اجلوزي" :هللا ...هو الذي ال حيرمهم من نعمة إال إذا ...وارتكبوا ما حيرمه" زاد املسري يف علم التفسري،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،1965 ،اجلزء  ،4ص .312
د -وإن القرطيب قد ضرب مثل ذلك التغيري ابهلزمية اليت عاىن منها املسلمون يف غزوة أحد ،واليت كانت نتيجة للتغيري الذي
حدث يف أنفس احملاربني (أي عصياهنم ألوامر النيب) اجلامع ألحكام القرآن :القاهرة  ،1965اجلزء  9ص.294
[ ]3ما هلك قوم حىت يغدروا من أنفسهم.
لقد اقتبس الطربي هذا احلديث يف تعليقه على اآلية ،وهو يقول أنه يوجد دليل واضح يف اآلية على صحة ذلك احلديث.
نفس املرجع اجلزء  ،12ص.304
[ ]4إن الرتمجة األخرى اجليدة لآلية هي:
That is because, the Lord would never destroy for thcirworong
doing
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