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 وسائل إظهار جوهر اإلسالم وعرضه يف إطار جديد

كن تطبيقمه ينبغي أال  ال يكفي أبًدا أن نضع منهاًجا ما، دون أن نبّيِن كيفيَّة حتقيقه ووسائل تنفيذه؛ ألنَّ املنهج الذي ال ُيم
كن، وأال حتم  ر دائًما وأبًدا فيما ُيم ت خياليَّة حبتة ال متت إىل الواقع بصلة، وما يوضع، إنَّ عقولنا َيجنبم أن تتفكَّ لِنق يف نظرايَّ

يُّالت بعيدٍة عن الواقع، أو كان  -فلسفية كانت أم علمية  -ضاعت اجملهودات العقلية  ا يف َتج ثن أصحاِبن إال بسبب حبج
قيقه أقرب إىل االستحالة منه إىل اإلمكان.  حتج

ها، فما وهلذا فإنَّين حّي وضعتم هذا املنهاج؛ كنت أف كر يف كل نقطة من نقاطه، وأحبث فيها من حيثم مدى إمكان تنفيذن
ج ُممركنن التنفيذ مل أضعه يف حبثي، نعم، قد يبدو بعضها صعًبا إذا أخذانه كوحدة مستقلة، ولكن عندما نعتربه جزًءا  وجدتمه غجْير

، مع ترتيبه بّي أجزائه؛ فإننا ال نستبعده عند ذلك عن جمال الت لٍِ  طبيق.من كم
وقد عقدت هذا الفصل من أجل بيان وسائل تنفيذ هذا املنهاج الذي أوضحته يف الفصول السابقة؛ ألنين لو مل أرسم هذه 

 الوسائل لكان من املمكن أن يرى القارئ أن تنفيذ ذلك غْي ُمكن.

بيقها تدرَييًّا ابلرتتيب؛ أهم الوسائل ثالًًث، ويف جمال تطبيق هذه الوسائل َيب تط -بعد حبث طويل  -هذا وقد وجدت 
فاألول مث الثاين مث الثالث، وَيب أال نبدأ ابلثاين قبل االنتهاء من األول، وهكذا، وفيما يلي هذه الوسائل أذكرها ابلرتتيب 

 الذي يبدأ ابألوىل فاألوىل.

 ( إنشاء أكادُيية إسالمية1)
عضاؤه من أبرز العلماء املوجودين يف العامل اإلسالمي، : تتكون هذه األكادُيية من جملس عمومي، خيتار أكيفية تكوينها

وتكون هلا فروع يف كل قطر من األقطار اإلسالمية، خيتار أعضاء كل فرع من أبناء ذلك القطر الذي يكونون فيه، ويكونون 
ون هذه الفروع يف نفس الوقت أعضاء يف اجمللس العمومي لألكادُيية إن أمكن، وإال فرؤساؤها على أقل تقدير، وبذلك تك

م اإلسالم فيها،  كر حلقة اتصال بينها وبّي الشعوب اإلسالمية، فتنقل القضااي واملشاكل املوجودة فيها إىل األكادُيية؛ لبيان حم
 وترتجم كل أعماهلا إىل لغات شعوِبا.

ه جملس األكادُيية يف أحد ويكون هلا أيًضا رئيس خيتاره اجمللس من بّي أعضائه ابالنتخاب، كما يكون هلا مقر رئيسي خيتار 
 األقطار اإلسالمية، حيث يراه مناسًبا من حيث أتمّي اقتصادايهتا، وإاتحة الفرصة لنجاحها يف مهمتها.

من املمكن أن تقوم دولة من الدول اإلسالمية بدفع املبالغ اليت حتتاج إليها، وإذا مل تقم فمن املمكن مجع متويلها )نفقتها(: 
 ن الشعوب اإلسالمية، وأما نفقات فروعها، فكل قطر يتحمل نفقة الفرع املوجود فيه.تكاليفها املالية م

ومهما كان من أمر، فإن املسألة املالية ليست من املشاكل العويصة يف نظري؛ بل هي ابلنسبة لغْيها تعترب من أسهل املشاكل 
 دولة من الدول اإلسالمية. اليت سوف تقابلها؛ ذلك أن هذه التكاليف ال تكون ابهظة تعجز عنها أية
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تنحصر وظيفتها يف الكشف عن جوهر اإلسالم، بعد استخالصه من الشوائب، مث وضعه يف صيغة وإطار وظيفتها: 
جديدين، وبيان حكم اإلسالم جلميع القضااي الراهنة يف الوقت احلاضر، ويف كل هذا تسْي وفًقا للمنهج الذي رمسناه يف 

 مجيع الكتب اليت أصدرهتا إىل لغات الشعوب اإلسالمية عن طريق فروعها املوجودة يف كل قطر.الفصول السابقة، مث ترتجم 

 َيب توفر الشروط اآلتية فيها: -ولكي تستطيع أن تقوم ِبذا الدور كاماًل، ولتكون أعماهلا مقبولة لدى الشعوب 
يكون عامل الدين فقط؛ بل ينبغي أن يتعاون علماء : أن تتوفر يف مجيع أعضائها الكفاءة العلمية، وليس من الضروري أن أوالً 

الدين مع علماء االقتصاد واالجتماع والسياسة والقانون؛ لتكون هناك دراسة مقارنة أيًضا، ولكن من الضروري أن تكون 
 مجيع األحكام الصادرة منها يف هذه اجملاالت أحكاًما إسالمية.

 ماهلا وأحكامها.: َيب أال يكون هناك أتثْي خارجي يف أعًثنًيا
: أن يسود فيها االجتاه العلمي البحت؛ وهذا يتطلب عدم االحنياز ألي مذهب من املذاهب اإلسالمية، والتحرر من ًثلثًا

 التعصب ألية فكرة أو طائفة قبل إصدار حكمها األكادُيي عليها.

ااي الراهنة على النحو الذي بينته فيما : إن إظهار روح اإلسالم وفلسفته، وبيان حكمه على مجيع األحداث والقضأمهيتها
ذه  -سبق، ووضعها يف إطار جديد يالئم عقلية ومقتضيات العصر احلديث  ُيثل أهم شيء يف هذا املنهاج؛ غْي أنَّ القيام ِبن

ًدا، ولون استطاع فرًضا، فإنَّ تعبْيه وآ تجهن ا كان عالنًما جمم مج هر كننم ألحٍد اليوم، مج ة كامالً ال ُيم راءه اخلاصة حول املشاكل املهمَّ
احمليطة بنا اليوم ال يمؤخذ مأخذ القبول يف مجيع األقطار، وال تكون لرأيه قوة يفرض نفسه على مجيع األقطار اإلسالمية؛ 

 األمر الذي جعلين أرى تطبيق هذا املنهاج عن طريق شخص واحد مستحيالً أو قريًبا من املستحيل.

هو تنفيذ ذلك عن طريق األكادُيية اإلسالمية؛ فإننا وإن مل نستطع أن نعثر على جمتهد ومن أجل هذا رأيت خْي طريق هلذا 
يكون أقوى وأوثق من رأي جمتهد  -واحد من بّي هؤالء العلماء، إال أنَّ اجتماع هؤالء على رأي، والقيام بعمل موحد 

 واحد.

صجلج اختالٌف بّي هؤالء حول موضوٍع ما  فإنَّنا عند ذلك أنخذ برأي األكثر، ومن  -تجظجرم وقوعمه وهذا بال شكٍِ يمن -وإذا حج
كننم القن  لرعجبمه هذه األكادُييَّة سيكون كبْيًا وهامًّا يف حياةن األممَّة اإلسالميَّة، ال ُيم ورج الذي ست ج يامم به بغجْيرنها غْي شكٍِ يف أنَّ الدَّ

 أبيِن حاٍل من األحوال.

؛ األوَّل: عقلي، واآلخر: واقعي.: ولالستدالل على إمكانإمكان تكوينها ن قيق مثل هذه األكادُييَّة، نسوق دليلجّير  يَّة حتج
لَّ الشروط اليت الدليل العقليأمَّا  قيق مثل هذه األكادُيية؛ بل ال يرى فيه صعوبًة كبْية؛ ألنَّ كم برعند حتج ت ج : فإنَّ العقل ال يجسر

 شرطناها معقولة.
إنشاء جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر، وال ينبغي أن يفهم أن األكادُيية ستكون على غرار  : فأقربه إليناالدليل الواقعيوأما 

 جممع البحوث؛ إذ إن هناك فروقًا كبْية بينهما:

 وأمهها: الفرق املنهجي؛ فإن منهجه ليس كمنهجنا هنا. أوهلا
 : إنشاء فروع هلا يف األقطار اإلسالمية؛ وليست للمجمع فروع.وًثنيها

م متوفِنرة يف كثٍْي من أعرضاء املججمع.هاوًثلث  : أنَّ الكفاءة العلميَّة غجْير
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وإمنا أَتذ اجملمع كدليل واقعي إلمكان تكوين األكادُيية، من حيث إنه استطاع أن َيمع أعضاء من األقطار اإلسالمية  

 املختلفة، واستطاع أن يعقد ِبم مؤمترات متعددة.
 يحيّي؛ فلماذا ال ننشئ حنن للمسلمّي؟هذا وتوجد هناك أكادُيية للمس

 ( تعليم اإلسالم يف جمال التعليم والتثقيف2)
ليس تكفي أبًدا إعادة صياغة املبادئ اإلسالمية، ووضعها يف إطار جديد وفًقا للمنهج املرسوم بواسطة األكادُيية اإلسالمية 

الت الثقافية؛ ألنه بغْي ذلك كأننا مل نفعل شيًئا سوى أن إذا مل تدرس هذه الكتب اليت تصدرها األكادُيية، وتعلم يف اجملا -
م هذا العمل للجيل الناشئ،  ان عن اإلسالم تعبْيًا صحيًحا، ووضعناه يف ثوب جديد يناسبه، ولكن ما الفائدة إذا مل يمقدَّ عربَّ

م هذه احلقائق، وهذا ال ُيكن إال إذا أدخلناه يف جمال التعليم، ونشرانه يف اجمل  االت الثقافية العامة.ومل تمفهج

إًذا فإن إدخال اإلسالم يف جمال التعليم ضرورة ال ُيكن االستغناء عنها أبي حال من األحوال، إن أردان أن نكيف حياتنا 
وفًقا للمفاهيم اإلسالمية ومبادئ اإلسالم العامة؛ ذلك أنه ليس من احلكمة مطالبة أانس بتطبيق مبادئ ال يثقون بصالحيتها 

 ق، أو يثقون ولكنهم يرون أن غْيها أصلح منها وأجدى، وأكثر مالءمة لروح العصر وعقليته.للتطبي

إننا إن فعلنا ذلك فلن جتدي مطالبنا شيًئا، ولن يستجاب هلا أية استجابة، وإذا حاولنا تطبيقه ابلقوة فإن تطبيقه ينتهي حيث 
بًدا على اخلضوع للقوانّي واملبادئ اليت مل تتخذ مكاهنا يف قلوِبم، تنتهي القوة؛ فالقوة ال تستطيع أن تمكرنه الناسج دائًما وأ

فهم يف هذه احلالة يطبقون املبدأ عندما يرون القوة مائلة أمامهم، وإذا أمنوا منها يف مكان ما فيرتكونه وراء ظهورهم، ويفرون 
 منها فرار املظلوم ُما يكرهه.

راًدا ومجاعات يف كل زمان ومكان، يطبقونه من أنفسهم ال بقوة قاهرة عليهم، وال خْي يف تطبيق مبدأ ما، مل يطبقه الناس أف
 -أما عندما يؤمن اإلنسان مببدأ ما إُيااًن صادقًا، ويتشبع به قلبه وروحه، إذا آمن به، أبنه خْي مبدأ وأصلحه خلْي اجملتمع 

وجد احلاكم أو مل يوجد قط، ويصبح كل فرد  فعند ذلك يطبقه يف كل حّي، سواء أمن من سطوة احلاكم أو مل أيمن، وسواء
 يف اجملتمع حارًسا على مبادئه، حمافظًا عليها أينما كان، وحيثما وجد.

وال سبيل إىل هذا إال بتعليم اجليل املبادئ اإلسالمية الصافية من كل الشوائب، وإقناعه علميًّا أبن هذه املبادئ أصلح وأمسى 
يف نظري إال إذا سران يف تعليمنا وفًقا للنهج الذي رمسناه، وبذلك سيدخل اإلسالم يف  من غْيها، وهذا اإلقناع غْي ُمكن

 جمال احلياة الواقعية، ويدخل الناس بطبيعة احلال يف احلياة اإلسالمية.

ن هذا املنهج منهج بطيء حيتاج إىل وقت طويل، حقًّا صحيح ما يقال، غْي أنه ال يعترب عيًبا يف املنهج يف نظري؛ قد يقال: إ
ذلك أن هذا املنهج ابلنظرة إىل النتيجة اليت ترتتب عليه، يعترب أصح منهج وأسلمه؛ ألنه منتج إنتاًجا انفًعا، واملهم يف املنهج 

، كما أن النتيجة اليت يؤدي إليها كفيلة ابلبقاء؛ ألنه يعمل عمله ابلقلوب ال ابلقوة هو اإلنتاج أو الوصول إىل اهلدف
 اخلارجية.

هذا وينبغي أن نكون على حذر اتم من األعداء عند تطبيق هذا املنهج؛ ذلك أهنم ال يريدون أن يعود املسلمون إىل دينهم، 
ينهم الصحيح؛ ألن اإلسالم إذا عاد إىل احلياة مبفهومه الصحيح، ويكرهون اإلسالم أشد الكراهة، ال يريدون أن يعودوا إىل د

فإنه وال بد أن يدفع عجلة التقدم يف البالد اإلسالمية إىل األمام خبطوات سريعة، وُيد إىل هذه الشعوب ابلقوة واحلياة 
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ال، مهما كلفهم ذلك من واالنطالق، وخيلق يف نفوسهم العزة والكرامة؛ ال خيضعون ملطامع أعدائهم أبي حال من األحو 
 تضحيات، فهم يبيعون كل غاٍل عندهم من أجل احملافظة على حرايهتم وسالمة أوطاهنم، واالعتزاز مببادئهم وثقافتهم.

فكم من دعوات اإلصالح قامت يف األقطار اإلسالمية فإذا ابألعداء يقفون أمامها، وخيلقون يف طريقها مشكالت عويصة؛ 
 ، واقتصادية.مشكالت فكرية، وسياسية

وال ينبغي أن نغفل أيًضا عن عمالء األعداء الذين يعيشون يف اجملتمع اإلسالمي، إذ إن االستعمار ينكل أحيااًن بزعماء 
رون أنفسهم أبهنم من أتباع اإلصالح، فإذا ِبم يعملون ضدهم من خلف الستار.  اإلصالح بواسطة هؤالء الذين يمظهن

ائنا، وال هنتم ابلبلبلة اليت حياولون إًثرهتا؛ ليقفوا أمام اإلصالحات، وأن نثق دائًما أبنفسنا، وهكذا َيب أن حنرتز من كيد أعد
ونعتمد عليها يف تقدمنا واإلصالحات اليت حناول القيام ِبا، سواء كانت إصالحات دينية أم علمية، قد عرفنا نواايهم؛ أهنم 

ا من املساعدات؛ فإهنم إمنا يقدموهنا إما ليشرتوا ِبا حريتنا، أو ليمتصوا ال يريدون بنا اخلْي مهما أظهروا من الصداقة، وقدمو 
 خْيات بالدان.

ولست أقصد أن نعلن العداوة، وأن نقطع عالقاتنا معهم؛ وإمنا أريد أن أقول: إنه ال يصح أن نعتمد عليهم يف كل شيء، 
 وأن نكون دائًما يف يقظة حيال مؤامراهتم ودسائسهم اخلفية.

بغي أن حنرتز من هؤالء، ينبغي أن حنرتز أيًضا من العقلية اجلامدة املوجودة يف اجملتمع اإلسالمي، اليت ال تفهم الدين وكما ين
على حقيقته، وال تسرتشد بنور العلم واملعرفة يف حياهتا املعاصرة، وجتعل الدين أداة للتواكل والتخلف يف احلياة االجتماعية، 

 طاقة والقوة فيها.بداًل من أن يكون مصدرًا لل

  ( قيام الدولة حبماية اإلسالم3)
ال تكتمل  -وهذه الوسيلة ضرورية أيًضا من الضرورات لتطبيق اإلسالم يف جمال واقع احلياة؛ ذلك أن اإلسالم بدون دولة 
 ال اإلُيان به.سلطته على األمة، وال تشمل سطوته على مجيع أفراد اجلماعة؛ ألن الناس ال يستوون يف التمسك ابإلسالم و 

وهلذا فإن روح اإلسالم مهما سادت وسيطرت على عقول الناس وقلوِبم، فال خيلو اجملتمع من ضعاف اإلُيان، وُمن يضيقون 
بقيود األداين، وال سيما اإلسالم الذي حيد دائًما من حرية األفراد الشهوانية، ونزواهتم الفاسدة، ويقف أمام االجتاهات 

فال بد أن ينشأ هناك صراع يف  -جد هناك من يؤدب هؤالء ويعاقبهم وُينعهم من هذه االجتاهات املنحرفة املنحرفة، فإذامل يو 
 داخل اجملتمع اإلسالمي بّي اخلْيين واألشرار، بّي املتقّي واملفسدين، بّي املستقيمّي واملنحرفّي.

يؤخره عن التقدم، ويثبط اهلمم، ويقلق راحة  -ا وال شك أن وجود االجتاهات املختلفة والصراع املبدئي الظاهر يف جمتمع م
 اجلماعة.

أما إذا اَتنذ اإلسالم مبدأ يف الدول اإلسالمية وسارت على هداه، وصانته من أيدي الالعبّي به، وعاقبت اخلارجّي عليه؛ 
 فال بد أن َتتفي هذه االجتاهات املنحرفة وذلك الصراع القائم بّي هؤالء وأولئك.

سالم قوتّي: قوة روحية، وقوة مادية، فمن مل تزجره القوة الروحية عن االحنراف والفساد، تزجره القوة وبذلك يكتسب اإل
 : "إن هللا ي جزجعم ابلسلطان ما ال ي جزجعم ابلقرآن".-رضي هللا عنه  -املادية، وهلذا قال عمر بن اخلطاب 
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اإلسالمج والدولة متالزمّي، ال يصح  -هللا عنهم  رضي -وخلفاؤه من بعده  -صلى هللا عليه وسلم  -وهلذا جعل الرسول 
فصل أحدمها عن اآلخر يف اجملتمع اإلسالمي، وإذا صح فصله يف األداين األخرى فال يصح يف اإلسالم؛ ألن اإلسالم ليس 

واليهودية،  نظاًما روحيًّا فقط، وإمنا هو نظام روحي واجتماعي مًعا، إن اإلسالم ليس عبارة عن عبادة وأخالق؛ كاملسيحية
 وإمنا هو عبادة وأخالق ونظام حياة على حد سواء.

لموا الدين عن  جاء اإلسالم لينظم اجملتمع من مجيع اجلهات، ولكن الذين َيهلونه يظنونه كاألداين األخرى، والذين فصج
تنظيم اجملتمع؛ ألهنا خالية قد أتثروا ابالجتاهات الغربية اليت رأت أن املسيحية غْي قادرة على  -الدولة، ومن ينادي بذلك 

 من املبادئ السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
غْي كافية، فإهنم  -وإذا كان يقول بعضهم: إن النظرايت اإلسالمية املتعلقة بتنظيم الشؤون االقتصادية والسياسية واإلدارية 

 عن قوهلم هذا. مل يتدبروها بدقة وإحاطة، ولو أهنم تدبروها لعلموا أهنا كافية، ولعدلوا

إن النظرايت اإلسالمية قد حددت تلك اجلوانب حتديًدا عامًّا، وليس من الضروري أن حيدد مجيع القوانّي الفرعية الداخلة 
حتته؛ فإن هذه األمور مرتوكة للساسة حيددوهنا حتت املفاهيم العامة احملددة، وفًقا حلاجة الناس، ومقتضيات الظروف املوجودة 

 صر، وال ضْي يف هذا طاملا أهنا مستمدة من روح اإلسالم ونظرايته العامة.من عصر إىل ع
دت يف عصر الرسول،  بل إن قلة النظرايت تساعد على مسايرة التطور الطبيعي للبشرية، ولو أن كل جزئية من اجلزئيات حمدِن

رِنم هذا ملا  -ى هللا عليه وسلم صل -ومنع كل تطور حيصل يف العصور التالية حبجة أنه مل حيدث مثله يف عهد الرسول  لو حم
أمكن تطبيق اإلسالم يف العصر احلديث؛ ألن هناك حوادث كثْية ال ُيكن أن جند مثلها يف العصر القدمي من حيث احلوادث 

 نفسها.

آرب أخرى، من هذا كله يتبّي لنا أن الدولة ضرورة لإلسالم ال غىن عنها؛ حلمايته من أعدائه، ومن الذين يتخذونه وسيلة مل
 ولتطبيقه يف جمال احلياة ودوام تطبيقه فيها، وأنه بدون محايتها يبقى كاليتيم بّي أهله وأبنائه ووطنه.

 

   

  

 تعليقات الزوار:
 أتييد وإضافة -1

 AM 06:41 11/04/2008 -املغرب  -أبوسعد بوشعيب 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ي أراه جد مناسب, من حيث املنهج واخلطوات والتوقيت ..أما بعد, فإين أشكرك أوال على هذا الطرح الذ
ة ومن جهيت أركز على الناحية التعليمية يف الربانمج: فال يهم الزمن املستغرق للتنفيذ, ألننا سنهيئ أجياال, وإين أرى أن نركز على ماد

ل التعليمية األوىل, إىل أعلى مستوى, ندرس فيها السْية بعينها, من بّي مواد املناهج التعليمية, وهي مادة الرتبية اإلسالمية. منذ املراح
.. النبوية العطرة, وعلوم القرآن الكرمي, والتاريخ اإلسالمي.. على حسب مستوى كل مرحلة تعليمية . ونعطيها أكرب املعامالت عند التقييم 

طهرة منهج حياهتا ودستورها.. ولذلك َيب التمحيص يف مث العمل على أن تكرب هذه األجيال وقد وضعت القرآن الكرمي, والسنة النبوية امل
م اختيار رجال الرتبية والتعليم الذين ستناط ِبم هذه املهمة اجلليلة .. فالقدوة شيء أساسي يف هذا املقام . هذا دون أن هنمل جانب علو 

 العصر اليت َيب أن يكون لنا فيها أيضا الباع الطوىل ..
 وعلى هللا قصد السبيل. 
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 األمر أسهل من ذلك -2
 AM 06:35 15/04/2008 -مصري مقيم ابإلمارات  -أبو عبدان 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

يدي جزاكم هللا خْيا علي هذا الطرح الطيب وهذه احملاولة اجلادة للخروج ِبذه األمة من مرحلة التيه . ومن حبر الظلمات اليت أغرقت فيه أب
 , أبنائها و ...........

نه ولكن األمر أسهل من ذلك أال تري أن كل البالد العربية واإلسالمية حوت الشئ الكثْي من اجلامعات العلمية يف كل اجملاالت . أال تري أ
من األويل أن ينصلح حال هذه اجلامعات مبن فيه وتوجه كل الطاقات العلمية املوجودة فيها . للعمل من أجل الدين ونصرة اإلسالم يف كل 

 جملاالت , أال تري أن هذا يتناسب مع قول ربنا جل يف عاله ا
القوة  )) وأعدوا هلم ما اسطتعتم من قوة (( والقوة هنا نكرة يف سياق اإلثبات فهي تفيد القوة املادية والقوة املعنوية , ومن أين ستأيت هذه

 إال من علماء هذه األمة ومثقفيها احلريصّي عليها , 
ذكرت من اجتماعهم علي أمٍر واحد وأمتين أن حيدث وإال فقد اتفقوا علي أن ال يتفقوا وال حول وال قوة إاال ابهلل ,  مث بعد ذلك يكون ما

 وساحمين فهي نفثة مصدور وزفرت مكلوم والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


