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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا
أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ساج َد َِّ
(ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
اْسُهُ)
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذَك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
(ٖ)
استنهاض املسلمني واألواين املستطرقة
قال هللا العظيم يف كتابو الكرر( :ومن أَظْلَم ِِمَّن منع مسا ِج َد َِّ
ك ماا
فيها ْ
اْسُهُ َو َسعى يف َخر ِاِبا أُولئِ َ
اَّلل أَ ْن يُ ْذَك َر َ
َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ
()1
كا َن ََلم أَ ْن ي ْد ُخلُوها إِالَّ خائِفني ََلم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم)
ي َوََلُ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
ُْ َ
الدنْيا خ ْز ٌ
َ ُْ
ذاب َع ٌ
البحث ،يف ىذا اليوم ،يقع يف زلورين األول بعض البصرائر القرننيرة .الثراين اسرتنهاض ادلسرلمني دلواههرة الوىابيرة
والصهيونية واستنقاذ البقيع الغرقد وادلسجد األقصى ،عرب منهج النهضة الشاملة واإلصالح ادلتكامل.
استنباط نظرية مبتكرة يف (املقدمة) من ( َو َسعى يف َخر ِاِبا)
احملااور األولع بعااا البلااائر القر نيااةع ان قولررو ىلعرراىل ( َو َسااعى يف َخر ِاِب ااا) ميكررن ان يسررتنبر منررو رأي مبتكررر
هديد ىام يف حبث مقدمة الواهب ،وىلوضيحو إن أعالم األصول اختلفوا يف مقدمة الواهب على قولني
القول األول ان ادلقدمة ادلوصلة للواهب ىي الواهبة فقر ،وىذا ىو رأي صاحب الفصول.
القول الثاين ان ادلقدمة ِّ
ادلمكنة ىي الواهبة موصلةً كانت أم ال ،وقد أضفنا يف حبث (ادلكاسب) احتماالً اثلثاً وىو

االحتم ررال الثال ررث ان ادلقدم ررة لالبي ررة اإليص ررال ى رري الواهب ررة ،وى رري أم ررر متوس ررر ب ررني (ادلوص ررلة) الض رريقة ه ررداً
ِّ
و(ادلمكنة) الواسعة هداً.
ولكننا ابلتدبر يف ىذه اآلية الكرمية نكتشف احتماالً رابعاً بل ىو ظاىر اآلية الشريفة بل نصها وىو
االحتمال الرابع ان ادلقدمة ادلطوية أو ادلسلوكة ىي الواهبة.
وكمرا يقررع البحرث يف مقدمررة الواهررب يقرع البحررث يف مقدمرة احلررام ،غدري ىلغيررا ،وىرو ان ادلقدمررة ايرمرة ىررل ىرري
ِّ
(ادلمكنرة منرو) او مرا بينهمرا مرن (لالبيرة اإليصرال) أو ان ايرمرة ىري ادلقدمرة الر
خصوص (ادلوصلة للحرام) أو عمروم
سلكها وطوى الطريق فيها .والنسبة بني االحتمال الثالث والرابع ىي العموم من وهو.
مسائل وأمثلة تطبيقية من دائرة مقدمات احلرام

ولك رري يتضر ر البح ررث للمثقف ررني وال ىلنحص ررر فائدىل ررو يف ادلت صص ررني م ررن علم رراء ال رردين ،سنض رررب ل ررذل أمثل ررة
( )1سورة البقرة نية .114
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ىلطبيقية ،ىلعد يف حد ذاهتا مهمة هداً ،وعلى ضوئها ستتض النظرايت األربع
ادلثال األول الذىاب إىل ادلناطق ادلوبوءة ابألمراض واجلراثيم ادلعدية ىل ىو زلرم أو شلنوع أو ال؟
ادلثال الثاين الذىاب إىل ادلناطق ادلوبوءة أخالقياً ،كالسرينما أو بعرض ادلتناىرات الر يكثرر فيهرا الفسراد األخالقري
واإلفس رراد ،ى ررل ى رري زلرم ررة أو ال؟ وبعب ررارة أخ رررى م ررا ى رري مس ر ولية األب واألم؟ فه ررل يس ررمحان البنهم ررا أو بنتهم ررا
ابلذىاب إىل السينما أو األماكن ادل تلطة مع وهود احتمال الفساد؟ وما ىي مسر ولية احلكومرة أو اجلهرات ادلسر ولة
ابلنسبة إىل ادلناطق ادلوبوءة؟ وما ىي مربرات ادلنع؟ ويف أي حد؟
ادلثرال الثالرث بيرع أو شرراء كترب السررحر والشرعوذة ،فهرل ىرو هرائا؟ وكررذل بيرع أو شرراء الكترب واألشررطة الر
ىلتكفل بتعليم الشباب أو عامة الناس على صنع السموم وادلواد الكيماوية الضارة أو الر ىلعلرم أنرواع التعرذيب (ىنالر
ابلفعل كتب مت صصة يف ىلعليم الناس فنون التعرذيب وأنواعرو!) أو الكترب الر ىلفلسرف لارىراب وىلنظرر لرو وىلشرجع
الناس لو ،أو بيع الكتب اإلحلادية أو شرائها؟ فهرل غلروز للشر ن ان يبيرع أو يشر ي أو ان يطرالع كترب السرحر؟ أو
كترب اإلحلراد؟ أو الكترب الر ىلتحردث عرن طررا إلرواء اجلرن اآلخرر؟ أو الكترب الر حفرا علرى االنتمراء لزحرااب
اإلرىابية؟ أو ال حفا على اإلحلاد أو ىلشك يف الدين وشبو ذل ؟
فهذا كلو عن الش ن نفسو ،وكذل يقع الس ال ابلنسبة لزولياء ،كاآلابء واألمهرات وادلعلمرني وادلرربني والفقهراء
واسر راىلذة اجلامع ررة واحلك ررام الص رراحلني ،فه ررل غل ررب عل رريهم من ررع طباع ررة ىللر ر الكت ررب أو من ررع بيعه ررا أو اس ررتاادىا أو
ىلصديرىا ،مطلقاً أو يف بعض الصور؟
االحتماالت األربع يف مقدمة احلرام

اجلوابع إن األقوال وايتمالت ىي األربعة السابقة وىي

حمرمة
املقدمة املوصلة َّ
القااول األولع ان ادلقدمررة ادلوصررلة للحررام ،ىرري ايرمررة فقررر ،فالررذىاب إىل ادلنتراه إذا أدى ابلفعررل إىل ارىلكابررو ،أو
ارىلكاهبررا ،ايرمررات ،زلرررم لرراي ،دون مطلررق الررذىاب ،وعلررى ىررذا الررأي فانررو أ -إذا ذىررب وي يفعررل زلرمراً أصرالً فررال
نظر نظررة زلرمرة وال فعرل فعرالً زلرمراً ،فران ذىابرو لري حررم ألنرو ي ػلصرل زلررم كري ىل شر منرو احلرمرة علرى مقدمترو،
ب -وكذل لو ذىب إىل ادلنتاه وي يدخل فيو ورهع فكانت ادلقدمة لا موصلة ٍ
حينئذ.
وكذل لو اش ى كتب السحر أو الضالل أو اإلرىاب أو طرا التعذيب أو الفساد واإلفساد ،وقرأ بعضها مث قرام
بعمل إرىايب أو مارس زلرماً أخالقياً أو سحر ىذا أو ذاك أو ضل عقائدايً ،فان ذل الشراء الذي كران مقدمرة لتلر
ايرمرات ىرو – خاصرة – زلرررم لراي ،ولكنرو لرو ي ينحررر وي يضرل وال قرام بعمرل إرىررايب أو طرالع الكتراب ولكنررو ي
يفهمو فلم يتعلم السحر ،فلي ذل الفعل( )1على ىذا ادلبىن حبرام.
( )1الشراء وادلطالعة.
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حمرمة
املقدمة املم ِّكنة َّ
القول الثااينع ان ادلقدمرة ادلم نكنرة حررام ،أي مطلرق العمرل وادلقدمرة الر ميكرن ان ىلر دي برو إىل احلررام زلرمرة وإن ي
ىل د بو ابلفعل إىل احلرام ،وعلى ىذا فنف بيرع أو شرراء كترب السرحر والضرالل واإلحلراد زلررم وإن ي يطالعهرا أو إذا ي

ينحرر رلررم مطالعترو ذلررا ،فران نفر ىلرروفا ادلقدمرة – علررى ىرذا الررأي( ،)1حرراما انطالقراً مررن ان مرالك حرمررة ادلقدمررة
ىلوقرف ذيهرا عليهررا وان ىرذا ادلررالك متحقرق ،وبعبررارة أوضر سربب حرمررة ادلقدمرة ا ررا ىلروفر للشر ن إمكانيرة ادلعصررية
(أو جتعلرو يف معررض ادلعصرية( ))2وإن ي يقررع فيهرا فيكرون ذلر مثررل منرع الوقرو علرى هرردار يريرد ان يرنقض أو علررى
منطقة مستنقعات ميكن ان يغرا فيها الش ن أو ان يذىب إىل لرفة ش ن مصاب رض ميكن ان يعديو.
ومستند ىذا الرأي ىو ان احلاكم يف ابب اإلطاعة وادلعصية ىو العقل وىرو ػلكرم يف مثرل ىرذه ادلروارد حبرمرة مطلرق
ادلقدمة وإن ي ىلكن موصلة ولذا متنع احلكومات السفر للمناطق ادلوبوءة ابلكولاا أو متنع رليء ادلسرافرين منهرا أو متنرع
التجوال يف منطقة ػلتمل ان ػلدث فيها خسف أو زلاال – عند قرب موعده خاصة.
حمرمة
املقدمة غالبية اإليلال َّ
القااول الثالا ا ع ان ادلقدمررة لالبيررة اإليصررال ىرري ايرمررة ..وال غس ابن نقتطررف ىنررا بعررض مررا ذك ررانه يف كترراب
ادلكاسب

(حرمة املقدمة غالبية اإليلال ،ال املم ِّكنة وال ِ
املوصلة
سبق ان صاحب الفصول ذىب إىل حرمة (ادلقدمة ِّ
ادلوصلة) فقر ،وان صاحب الكفاية ذىب إىل حرمرة (ادلقدمرة
ِّ
ادلمكنرة) وىرري مطلررق ادلقدمررة ،ونضريف انررو ميكررن الررذىاب إىل قرول اثلررث وىررو حرمررة ادلقدمرة لالبيررة اإليصررال ،وىررذا
التفصرريل وسررر بينهمررا فانررو قررد ىلكررون ادلقرردمات ِّ
ادلمكنررة ىرري مائررة مقدمررة علررى سرربيل البرردل ،وادلوصررلة منهررا ابلفعررل
لالب اإليصال منها عشرون مثالً ،وحيث ان العقل ىرو احلراكم ابالسرتقالل يف ابب اإلطاعرة وادلعصرية
مخسة ،ويكون ِّ
رالب اإليصرال مرن ادلقردمات دون مطلرق ِّ
ادلمكرن (لعردم إمكران الوهروب إن كران مرن ابب ال شر )
فانو يرى وهروب ل ِّ
(ٖ)

وفر رروا خصر رروص ادلوصر ررل ابلفعر ررل ،ويتض ر ر ذل ر ر الحظر ررة حر ررال احلحجر ررج أوالً مث مالحظر ررة حر ررال بعر ررض ادلقر رردمات
اثنياً )4()...و(وأما ادلقدمات فيكفي ادلثال التايل إيضاحاً للمرام فلو فررض ان الطرائرة كانرت ِّ
موصرلة للمقصرد دائمراً
( )1بتطوير منا لكالم ايقق اخلراساين إذ ان كالمو عن مقدمة الواهب ،نعم ع نممو بعد ذل دلقدمة احلرام ال كانت السبب والعلة التامة
دون ادلعد فقر.
( )2ىذا رأي نخر أو قيد ،لدى التدبر.
( )3أي ال مطلق ِّ
ادلمكنة وال خصوص ِّ
ادلوصلة.
( )4كتاب ادلكاسب  /البيع الدرس .402
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(كالبيرت احلررام للحرراج) وكانرت السرريارة موصرل ًة عرراد ًة ىلسرعني ابدلائرة مررثالً حبيرث حعردت طريقراً عقالئيراً ،وكران احلصرران
موصرالً عشرررة ابدلائررة ،فرران مررن لررا العقالئرري جتررويا ركرروب احلصرران ،ومررن العقالئرري جتررويا ركرروب السرريارة رلررم انفترراح
ابب ركوب الطائرة( ،)1فالطائرة ىي ادلوصلة ،والسيارة لالبية اإليصال ،واحلصان نظا ِّ
ادلمكنة بل ىو منهرا إذ كرل فررد
لو إمكانية ان يوصل وإن ي يوصل لالباً.
وجه حترمي مثل السينما حيناً وحتليلها حيناً
ويف ادلقررام إذا شرراىد الفقيررو أو مطلررق مررن لررو الواليررة واقع راً أو بنظررر الش ر ن أو العررر أو ادلتشرررع كرراألب ،أو

ادلعلم ،أو احلكومة أو عدول ادل منني ،ان السينما أو بعض أههاة التواصل االهتماعي( )2لالبية اإلفساد حرمهرا ،وإذا
رنىرا أقليررة اإلفسرراد – بدره ٍرة مررن الرردرهات – ي ِّ
ػلرمهرا وأبقاىررا علررى احلليرة األصررلية ،وامررا إذا كانرت دائميررة اإلفسرراد
فحرمتها واضرحة إذ ادلقدمرة حينئ ٍرذ موصرلة ،وعلرى التفصريل الثالرث فران ادلقدمرة لالبيرة اإليصرال ىري اينرمرة ال ِّصرر
ِّ
ادلمكنررة وإن ي ي ىلررب عليهررا اإلفسرراد وذلر أظهررر فيمررا لررو كرران احتمررال إفسررادىا واحررداً ابدلائررة أو ابأللررف مررثالً ،وال
خصوص ادلوصلة.
وعليو فرذذا كانرت السرينما أو نظائرىرا لالبيرة اإلفسراد فر ًة حرمهرا ،مث إذا صرارت أقليرة اإلفسراد (المتنراع القرائمني
عليها عن عرض ادلفاسد فيها ،بسبب ٍ
اقتناع أو شبههما) حللها ،والعك ابلعك .
ضغر أو ألهل ٍ

وعلى ذل كلو ي ىلب البحث وىرو ان بيرع ىرذه السرينما أو الكترب أو شربهها أو شرراءهىا أو حرت ىلشرييدىا أو مرا
()3
أشبو ،زلرم أوالً لكونو أكالً للمال ابلباطل أو ال...؟)

حمرمة
املقدمة املسلوكة َّ
االحتمااال الرابااعع ىررو مررا نسررتلهمو مررن اآليررة الشرريفة وىرري ان ادلقدمررة ادلسررلوكة ،أي الر سررلكها( )4ىرري ايرمررة،
ااج َد َِّ
وىذا ىو ظاىر اآلية الكرمية يف مسألة السعي لت ريب ادلساهد إذ يقول ىلعاىل (ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع مس ِ
اَّلل أَ ْن
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
فني ََلُ ْام
فيها ْ
اْسُهُ َو َسعى يف َخر ِاِبا) حيث رىلب هللا ىلعاىل على ذل (أُولئِ َ
ك ما كاا َن ََلُ ْام أَ ْن يَا ْد ُخلُوها إِالَّ خاائِ َ
يُ ْذَك َر َ
ِ
ِ ِ
ايم) وظرراىر اآليررة الش رريفة ان مطلررق السررعي يف خ رراب ادلسرراهد زلرررم،
ي َوََلاُ ْام ِيف ْاْلخا َارة َعا ٌ
ِيف الا ُّادنْيا خا ْاز ٌ
اذاب َعظا ٌ
فيشمل صورة أدائو إىل اخلراب وعدمها ،ويوض ذل أن سعي اإلرىايب لتفجا ادلسجد أو ادلشهد ادلقردس أو مكران
جتمع الناس ،ىرو بنفسرو هرميرة عرفراً وشلنروع قرانوانً وزلررم لردى العقرالء ،ولرذل يعاقرب ىرذا اإلرىرايب حرت لرو ي يرنج
( )1ىليسااً على نوع ادلكلفني ،أو لغا ذل .
( )2كالفي بوك مثالً.
( )3ادلصدر نفسو.
( )4أو فقل ادلقدمة ادلنسلكة (ىلوسعاً يف صيغة ابب االنفعال دلا ي يرد يف التصريف عن العرب)
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يف عملية التفجا فلم ىلكرن مقدمترو موصرلة ولري عقابرو حينئ ٍرذ إال علرى نفر ذلر السرعي والتمهيرد ،وىلعمريم احلرمرة
لغررا ادلررذكور يف اآليررة الكرميررة ،مررن ادلقرردمات ادلسررلوكة ،حلكررم العقررل وبنرراء العقررالء ،ال لتنقرري ادلنرراط وال حررت إللغرراء
اخلصوصية .وىلفصيلو يف زللو.
حكم شراء كتب السحر أو الضالل واإلحلاد
وىلوضرري فررارا اآلراء األربعررة يف ضررمن مثررال ش رراء كترراب السررحر أو اإلحلرراد أو كتررب الضررالل ان ال ررأي األول
ِّ
(ادلوصررلة) يقررول ان ش رراء كترراب السررحر أو اإلحلرراد ووضررعو ابدلكتبررة ،زلرررم إذا طالعتررو واضلرفررت دون مررا إذا ي ىلطالعررو
أبداً أو طالعتو وي ىلنحر .
ِّ
(ادلمكنررة) يقررول إن ش رراء كت رب السررحر واإلحل راد ،بنفسررو ح ررام ،حررت إذا ي ىلطالعررو أص رالً أو لررو
وال ررأي الثرراين
طالعتو وي ير ثر فير أصرالً ،وان احلرمرة ىري لرنف التمكرني أي ان نفر ىلروفا مرا ميكنر مرن فعرل احلررام زلررم وإن ي
ىلفعلرروا وذل ر ألن ر إذا ي ىلش ر ِّ الكترراب ال ميكن ر ىلعل رم السررحر ،فررذذا اش ر يتو أمكن ر ىلعل رم السررحر ،فررنف ىررذا
(التمكني من ايرم) زلرم.
والر ررأي الثال ررث يق ررول ان اي رررم ان ىلض ررعو – م ررثالً – عل ررى طاولتر ر للمطالع ررة ،ابعتب ررار ان ررو يف ى ررذه احلال ررة يك ررون ل ررالب
اإليصال للمحذور (أي لالضلرا ) وذل فيما لو فرض ضعف مناعت حبيث كان الغالب يف مثل حالت التأثر والضالل.
والررأي الرابررع يقررول انرو لررو سررعى يف الررتعلم وطررالع الكترراب وحراول ان يفهررم فقررد فعررل حينئر ٍرذ زلرمراً دون رلرررد شررائو( )1أو وضررعو
يف أرفف ادلكتبة أو حت وضعو على الطاولة ،فذذا سعى يف ان يفهم السحر حرم ىذا السعي وإن ي ِّ
يود للمقصود.

ااج َد َِّ
ِ ِ
اذاب َعظاايم) م ىلررب علررى رلمرروع (منَااع مسا ِ
فيهااا
ال يقااالع ان اجلرااء وىررو ( َوََلاُ ْام ِيف ْاْلخا َارة َعا ٌ
اَّلل أَ ْن يُا ْذَك َر َ
َ ََ
ٌ
اْسُهُ) و(السعي يف خراهبا) فال يدل على حرمة السعي وحده؟.
ْ

إذ يقالع ميكن اجلواب أوالًع ابن الظاىر ان كالً منهما (منع ذكر اسم هللا يف ادلساهد) و(السعي يف خراهبرا) علرة
اتمررة مسررتقلة السررتحقاا العقرراب ،دليلنررا علررى ذل ر الفهررم العررريف بررل كونررو مررن ادلسررتقالت العقليررةا أال ىلرررى انررو لررو
قيل (من منع مساهد هللا ان يذكر فيها امسو كان لو خراي يف الردنيا وعرذاب عظريم يف اآلخررة) وقيرل ابن (مرن سرعى
يف خراب مساهد هللا كان لو خاي يف الدنيا وعذاب عظيم يف اآلخررة) كران صرحيحاً عقرالً؟ وكران عقالئيراً؟ علرى انرو
يكفي ظهور اللفظ يف ِّعلي ِّة ٍ
كل منهما على سبيل البدل.

اثنياًع انو ميكن االستدالل بر(منع) أيضراً فانرو إن أريرد برو ادلنرع التشرريعي كران مقدمر ًة – وىري مرورد البحرث – فران
الناس عن ذكر هللا ىلعاىل يف ادلساهد لي علة اتمرة لعردم ذكررىم ،وإن أريرد ادلنرع التكروين كران اقتضرائياً
منع احلكومة ه
وىو أيضاً مقدمة والفاعل ادل تار متوسر ،فتكون دليالً على حرمة ادلقدمة .فتدبر وأتمل.
( )1إال لو عد بنفسو سعياً فتدبر.
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احملور الثاينع استنهاض املسلمني

إنقاذ األقلى والبقيع عرب النهضة الشاملة
ان البقيع الغرقد وادلدينة ادلنورة ومكة ادلشرفة ال ميكن استنقاذعلا مرن أيردي الوىرابيني ،كمرا ال ميكرن إنقراذ ادلسرجد
األقصررى والقرردس الش رريف مررن أيرردي الصررهاينة ،إال عرررب النهضررة الشرراملةا ألن النهضررة منظومررة متكاملررة واإلنقرراذ ال
ميكن – عادة – إال عرب اإلصالح الشامل.
والغررب اننرا يف (األصرول) نعرر مبحرث احلقرائق االرىلباطيرة واألقرل واألكثرر االرىلبراطيني ،ولكننرا ال نعرر جتلِّيررات
ذل – حت على الصعيد النظري – يف (فقو اجملتمع) و(فقو السياسة) و(فقو النهضة) و(فقو اإلنقاذ)!
كمررا ان الغريررب اننررا يف (العلرروم) نعررر معادلررة (األواين ادلسررتطرقة) ولكررن ال يقررول لنررا أحررد بتمظه ررات ذل ر يف
مواههتنا مع األعداء والغااة وايتلني ،وجتليات ذل يف اجملتمع واحلكم والسياسة واالقتصاد ولا ذل !
واجلسر الواصرل برني ذينر العلمرني وبرني (االسرتنهاض الشرامل) يتضر أكثرر عنردما نلقري إضراءة سرريعة علرى كرال
ادلفهومني
احلقائق االرتبايية ،يف علم الفقه واألصول
أوالًع احلقائق االرتبايياة ،فران مرن ادلعررو يف علرم األصرول ان الصرالة حقيقرة ارىلباطيرة ،وكرذل الصريام ،عكر
أداء الرردين ،ول ررذل لررو ص ررمت ط روال النه ررار ( 17سرراعة م ررثالً) إال دقيقتررني أكل ررت أو ش رربت فيهم را عامررداً ،بطح رل
صرروم ا ألن الصرروم حقيقررة واحرردة م ابطررة وال يص ر القررول ان كررل صررومي صررحي لررو ث رواب إال ىررااتن الرردقيقتان!
كال ..بل كل الصوم ابطل! وكذل الصالة دلن ىلرك ركناً كالركوع ولو سهواً أو ىلرك هاءاًكالقراءة عمداً.
ومثالررو مررن التكوينيررات (الطررائرة) ال ر ال ىلقلررع إال إذا اكتملررت كافررة األههرراة الدخيلررة يف التحليررق والط راان فل ررو
كانت كل أهاائها مكتملة إال ايرك مثالً دلا طارت! وكذا لرو كانرت كرل أهرااء ايررك مكتملرة ابسرتثناء سرل رئيسري
أو الوقود ،دلا طارت أيضاً!.
ويف الفلس ررفة مث ررال نخ ررر ،ل ررو اس ررتفدان من ررو لتعديت ررو إىل الواق ررع اجملتمع رري الر ر حرمعاش ب رردل ان يبق ررى يف ع رراي التجري ررد
الفلسفي ،وىو ان (العدم) لو كان إليو الف ابب فانو ال يرىلفع إال إذا سدت األبواب كلها مجيعاً!

وبعبررارة أخرررى لررو كرران للضرررر أو احلظررر أو الفررايروس ألررف طريررق فأللقررت  999طريق راً دلررا أهرردى ذل ر مررادام
الطريق األخا سالكاً! وىلوضيحو ابدلثال ان ادلدينة لو كران ذلرا مائرة ابب ،وكران العردو ػلراول بكرل طريقرة التسرلل إىل
ادلدينة فاننا لو أللقنا  99ابابً فانو ال غلدي شيئاً مادام نخر األبواب مفتوحاً لا موصد!
ِع ّزة األمة أو ِذلّتها حقيقة ارتبايية
و(األمة) من ىذا القبيل فان (العاة) حقيقرة ارىلباطيرة كمرا ان (الذلرة) حقيقرة ارىلباطيرة ،ذلر ان األمرة القويرة علميراً
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واقتصادايً وسياسياً واهتماعياً وعسكرايً ،ىي األمة ال ىلستطيع ان ىلنتاع حقوقها من اآلخرين.
ولررو كانررت أمتنررا كررذل ألمكننررا بسررهولة انت رااع مكررة وادلدينررة مررن أيرردي الوىررابيني واس ر هاع القرردس مررن أيرردي
الصهاينة! ولكن األمة ادلت لفة سياسياً واقتصرادايً واهتماعيراً و ...كيرف ميكنهرا ان ىلكرون عايراة يف مواههرة األعرداء؟
وكيف ميكنها انتااع حقوقها من أيدي اآلخرين؟

وادل ر ي انن ررا (أي الكث ررا من ررا) أص رربحنا كم ررا ق ررال هللا ىلع رراىل يف ش ررأن الكف ررار ( ُُيْ ِربُااو َن بُايُ ااوتَا ُه ْم ِيَيْ اادي ِه ْم َو أَيْ ا ِادي
ِ
نني)( )1فان الكفار كانوا يعينون ادل منني على ختريب بيوهتم ..والغريب ان ىلنعك اآليرة لنكرون ضلرن (أي الكثرا
ال ُْم ْؤم َ
منا) الذين نحعني الكفار على ختريب بيوىلنا فصران – واي للعجب – (طلرب بيوىلنا غيدينا وأيدي الكافرين)!
سر الذلة والتخلّف اإلعراض عن اْلايت احليوية القر نية
ّ
اال ر ِ ِ
شارَُ ي ااوم ال ِْق ِ
ِ
ياماة أَ ْعماى * قا َ َ ّ
أال ىلررى قولرو ىلعراىل ( َوَما ْان أَ ْع َار َ
ض َع ْان ذ ْكااري فَاِ َّن لَاهُ َمعي َشاةً َ ا ْنكاً َوَُْ ُ ُ َ ْ َ َ
ب ََ
ك الْيَا ْوَم تُا ْنساى)( )2وأال ىلررى اننرا اعرضرنا
ت بَلرياً * َ
ك أَتَا ْت َ
قال َكذلِ َ
َح َش ْرتَين أَ ْعمى َوقَ ْد ُك ْن ُ
ك ايتُنا فَانَسيتَها َوَكذلِ َ
ِ ِ
الزبُااوِر ِما ْان بَا ْعا ِاد ال ا ِّذ ْك ِر أ َّ
ي
عررن ذكررر هللا وال رذكر القرررنن الكررر ،:قررال ىلعرراىل ( َولََق ا ْد َكتَا ْبنااا ِيف َّ
َن ْاأل َْر َ
ض يَ ِرُهااا عباااد َ
()3
الل ِ
احلُو َن)
َّ
فهل عملنا ابلقرنن الكر :حت يف نصوص نايىلو الباعثة على العاة والقوة وادلنعرة والتقردم؟ أال ىلررى قولرو ىلعراىل (إِ ْن
ل ُروا َّ
ْدام ُك ْم)( )4فلما ي ننصر هللا ىلعاىل سيطر علينا األعداء؟
ل ْرُك ْم َو يُاثَابِّ ْ
اَّللَ يَا ْن ُ
تَا ْن ُ
ت أَق َ
أي يق ررل ىلع رراىل ( َوأ َْم ا ُارُه ْم ُش ااورى بَا ْي ا انَا ُه ْم)( )5وى ررل أم رران ش ررورى بينن ررا؟ فكي ررف نتوق ررع ان نس ر هع الق رردس ومك ررة
()6
ارب
اس اتَابَ َّد بَِرأْيِا ِاه َهلَا َ
وادلدينررة؟ وأي يقررل أمررا ادلر منني عليررو السررالم (( َم ا ِن ْ
ااونُوا َعلَااى الْا ِ ِّ
اك)) ؟ وأي يقررل هللا ىلعرراىل ( َوتَعا َ
اإل ِْْث والْعا ْد ِ
وان)( )7وىرل جتردان نتعراون علرى ال ِّررب والتقروى؟ ىرل جترد مرثالً ىلعراوانً برني علمراء
عاونُوا َعلَى ِْ َ ُ
َوالتَّا ْقوى َوال تَ َ
احلرروزة وأس راىلذة اجلامعررة( )8يف وض ررع ادلنرراىج النهض رروية؟ ويف الت طررير إلنق رراذ القرردس والبقي ررع ومكررة وادلدين ررة وس ررائر
( )1سورة احلشر نية .2
( )2سورة طو نية 126-124
( )3سورة األنبياء نية .105
( )4سورة دمحم نية .7
( )5سورة الشورى نية .38
( )6ج الباللة قصار احلكم .161
( )7سورة ادلائدة نية .2
( )8إال بعض العلماء واألساىلذة ،كما ىو واض .
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مقدساىلنا؟ ويف الت طير دلكافحة الفقر والبطالة والتض م؟! ويف الت طير دلواههة الفساد األخالقي؟ وا يرار العوائرل
واألسر؟ وىلفشي ادل درات؟ ومواههة ناا احلكومات وطيشها؟ والتصدي للفساد ادلايل يف الوزارات ولاىا!
وىل جتد مثالً ىلعاوانً بني األحااب اإلسالمية ادل تلفة ادلتناثرة يف شت البالد ،لوضرع خطرة مشر كة إلنقراذ ادلسرجد

األقصى والبقيع وادلسجد النبوي وادلسجد احلرام؟ أو ىل جتد ىلعاوانً بني الوههاء والعلماء واألساىلذة والعشائر والتجار
ألهل ذل كلو؟
وكيرف ىلتوقررع مررن أمررة أعرضررت عمليراً عررن اآلايت احليويرة يف القرررنن الكررر ،:ان ىلكررون عايرراًة وان ىلسر هع حقوقهررا
ادلهدورة؟

إن اإلصالح كل متكاملع
وقررد انقضررت سررتة وىلسررعون سررنة علررى ىرردم مشرراىد األئمررة علرريم السررالم يف البقيررع ،وي ضلررك سرراكناً! دلرراذا؟ ألننررا

ىلوعلن ررا انن ررا ابلصر رراخ واذلتاف ررات نس ررتطيع اسر ر هاع احلق رروا وي نع ررر ان (الع رراة لزم ررة) حقيق ررة ارىلباطي ررة ىلكاملي ررة وان
ٍ
اإلصالح الشامل ىو الطريق لالنتصار على األعداء و(إِ َّن َّ
ريوا ما ِيَنْا ُف ِس ِه ْم)(.)1
ري ما بَِق ْوم َح ََّّت يُاغَِ ُّ
اَّللَ ال يُاغَُِّ
وكذل صلد انو قد انقضت على احتالل القدس أكثر من سبعني سنة وال ىلاال غيدي الصهاينة! دلاذا!
()2
ضا ُاع
وصرردقوا اننررا لررو كنررا عملنررا ايت الشررورى ( َوأ َْما ُارُه ْم ُشااورى بَا ْيا انَا ُه ْم) واحلررايت (ال إِ ْك ار َاَ ِيف ال ا ِّدي ِن) و( َويَ َ
ِ
َّ
اك
ص َرُه ْم َو ْاألَ ْغ َ
الل الَّيت كانَ ْ
ُّور الَّذي أُنْا ِز َل َم َعاهُ أُولئِ َ
َع ْنا ُه ْم إِ ْ
ذين َمنُوا بِه َو َع َّزُروَُ َونَ َ
ل ُروَُ َواتَّابَا ُعوا الن َ
ت َعلَْي ِه ْم فَال َ
()4
()3
ِ
اك فَالْيَاتَنااافَ ِ
سااو َن) واألمررة الواحرردة (إِ َّن ها ِاذ َِ أ َُّمااتُ ُك ْم أ َُّم اةً
ُها ُام ال ُْم ْفلِ ُحااو َن) والتعدديررة اإلغلابيررة ( َويف ذلِا َ
ل ال ُْمتَناف ُ
()6
ِ ()5
ِ
ِ
ااونُوا
ااونُوا َعلَاى الْ ِ ِّ
ارب َوالتَّا ْقاوى َوال تَع َ
واح َدةً َوأ َََن َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدون) واألخوة (إِ ََّّنَا ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ) والتعراون ( َوتَع َ
اإل ْحس ِ
اإل ِْْث والْعا ْد ِ
اَّللَ ََي ُْم ُار ِال َْعا ْد ِل َو ِْ
وان) والعردل واإلحسران (إِ َّن َّ
اان)( )7صردقوا لرو اننرا كنرا قرد التامنرا
عاونُوا َعلَاى ِْ َ ُ
تَ َ
ب رذل لكانررت قضررية اس ر هاع بررالدان ادلقدسررة وحقوقنررا ادلهرردورة أىنررأ مررن شرررب ادلرراء الق رراح يف محررارة القرريض! قررال
اات ِمان َّ ِ
ضو ِ
َن أ َْهال الْ ُقارى منُاوا واتَّا َقاوا لََفتَ ْحناا َعلَ ْاي ِهم بارك ٍ
َنه ْم ِ اا
لك ْان َك َّاذبُوا فَم َ
َخا ْذ ُ
َ َ ْ
الساماء َو ْاأل َْر ِ َ
َ
ىلعاىل ( َولَ ْاو أ َّ َ
ْ ََ
( )1سورة الرعد نية .11
( )2سورة البقرة نية .256
( )3سورة األعرا نية .157
( )4سورة ادلطففني نية .26
( )5سورة األنبياء نية .92
( )6سورة احلجرات نية .10
( )7سورة النحل نية .90
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كانُوا يَ ْك ِسبُو َن)(.)1

األواين املستطرقةِ ،
والذلّة املستغ ِرقة!
َ

اثني ااًع األواين املسااتطرقة ،وىرري شرراىد نخررر ،إذ اكتشررف ابسرركال احلقيقررة التاليررة وىرري ان معادلررة ىلروازن الضررغر

واجلاذبيررة ىلرردفع السروائل لكرري ىلتسرراوى سررطوحها يف األواين ادلتصررلة مهمررا كانررت أحجامهررا وأشرركاذلا ،فلررو كرران ىنرراك
ركبت ادلراء ادلنهمرر يف احردىا فانرو يتسررب عررب األنبروب إىل سرائر
ألف أبريق مثالً متصرل بعضرها بربعض غنبروب مث س ه
بشكل متو ٍ
ٍ
ازن وقاىر علرى ىرذا ادلراء فيدفعرو لينتشرر
األواين حت ىلتساوى أسطحو كلهاا وذل ألن الضغر اجلوي يهِّرد
يف كل اجلهات ادلمكنة.
وقد ثبت علمياً ان الضغر اجلوي على ادل ادلربع الواحد يعادل عشررة نال كيلرو لررام! وىرذا الضرغر اذلائرل ىرو
الذي يدفع السوائل لالنتشار يف كل مكان حت ىلتساوى أسطحها متاماً.
وكما يف (األواين ادلستطرقة) فان العِّاة و ِّ
الذلة يف األمة ىي كذل متاماً (شاملة مستغرقة)! ،فان عاهترا يف هانرب ال

ىلكون عال عن ذلتها يف هوانب أخر ،والكسر واالنكسار حاصل بينهما دائماً وأبداً حت ىلتساوى األسط منسروبة
إىل رلمل حالة األمة!.
وكيف ىلكون أمة ىلنرتهج مرنهج االسرتبداد ومصرادرة حقروا شرعبها األعرال ،قرادرةً علرى انترااع ادلسرجد األقصرى مرن

يررد الصررهاينة؟ وكيررف ىلسررتطيع أمررة ال ىلتعرراون يف اخلطررا مررن الش ر ون واحلقررا منهررا (إال القليررل أو النررادر) ان ىلس ر هع
البقيع الغرقد من يد الوىابيني!
وكيف ىلستطيع أمة ىلعيش الت لف احلضاري والعلمي والتعليمي واالقتصرادي والسياسري و ،...ان ىلكرون عايراًة يف

مقدساهتا ،متغلبة على مغتصب حقوقهرا ،شراسل ًة يف مواههرة أعردائها؟ نعرم ميكرن لزمرة ان ىلنطلرق مرن بحعرد مرن األبعراد

لتتوسررع ،حبركررة منهجيررة ،ضلررو سررائر األبعرراد حررت يكتمررل اإلصررالح وىلتكامررل أركرران العرراة ويعررود سررالف اجملررد إىل ىررذه
األمة ادلرحومة.
الرتابط بني الفساد واالقتلادي واالجتماعي والسياسي و...
وميكن ان نل ن ال ابطية وبني مستوايت اإلصالح ومسرتوايت الفسراد واإلفسراد والت لرف وىلسراوي األسرط يف
ادلعادلتني التاليتني
(ادلعادلررة األوىل) ان الفسرراد احلكررومي وعلررى مسررتوى ادلس ر ولني يقررود إىل الفسرراد االقتصررادي ويتسرررب منررو إليررو
( )1سورة األعرا

نية .96
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حت يتساوى السطحان! ،والفساد االقتصادي يقود إىل الفسراد االهتمراعي ،ويتسررب إليرو حرت يتسراوى السرطحان!
والفساد االهتماعي يقود إىل ضعف األمرة وانكسرارىا أمرام األعرداء وذلتهرا مرن برني األمرم وادللرل والنحرل ،حرت يكرون
مستواىا بني األمم كمستواىا يف دافعها الداخلي!.
ادلعادلة الثانية ان ختلف نظام التعليم وا يار ادلنظومة األخالقية يقرودان ابلتردريج إىل الت لرف الاراعري والصرناعي،
حررت ىلسرراوى األسررط  ،وىررذان برردورعلا يقررودان إىل مايررد مررن ا يررار نظررام التعلرريم ودمررار ادلنظومررة األخالقيررة يف اجملتمررع
على نف حجم ومستوى ذل الت لف! وذل كلو ىلنعك سلرهاىلحو يف اذلامية ادلنكرة أمام األعرداء ويف الت لرف عرن
مصا

األمم ويف فقد العاة والكرامة الدولية واألشلية!

العراق يفتقر إىل عشرين ألف مدرسة!
ويكفي ان نشا أخااً إىل ظلوذج حي معاصر مرن العرراا ،فحسرب اإلحصراءات فران العرراا يعراين مرن نقرن حراد

يف عر رردد ادلر رردارس (إضر ررافة إىل اطلفر رراض هر ررودة التعلر رريم) ولر ررذل كثر رررت ادلر رردارس ادلادوهر ررة الر رردوام ،وحسر ررب بعر ررض
اإلحصرراءات فرران النرراقن مررن ادلرردارس ىررو مخسررة نال مدرسررة! وحسررب إحصرراء نخررر فالنرراقن ىررو عشرررة نال
مدرسررة! ولعررل األخررتال بسرربب اخررتال سررعة ادلدرسررة وعرردد صررفوفها ،فمررن مخررن احلاهررة إىل مخسررة نال الحررظ
مثالً ان ادلدارس ىلضم مخسمائة طالب ومن الحظ عشرة نال طالب اعترب كل مدرسة حتضن  250طالباً مثالً.
لكن وزارة ال بية أعلنرت ان الرنقن يف عردد ادلردارس سريبل عرام 2022م (أي بعرد  3سرنوات) أكثرر مرن عشررين
الررف مدرسررة! وإذا اف ضررنا ان كررل مدرسررة ىلضررم ثالذائررة طالررب كرران معررىن ذل ر ان سررتة ماليررني طالررب سرريكونون
زلرومني من (ادلدرسة) أو (من ادلدرسة ذات الدوام الواحد)!
والس ر ال ادلل ر ىررو كيررف يسررتطيع همررن يعرراين مررن ىررذا الت لررف يف نظامررو التعليمرري ،ويف نظامررو احلكررومي ،ويف
الكهر ررابء وادل رراء واخل رردمات ،ويف الاراع ررة والص ررناعة ول ررا ذلر ر  ،ان يس ررتنقذ البقي ررع أو ادلس ررجد األقص ررى م ررن أي رردي
الصهاينة والوىابيني؟ وق على حال ىذا البلد سائر البالد العربية واإلسالمية!
ان ذل يعن ان الواهب علينا ان ننطلق بقوة ضلو (النهضرة الشراملة) و(اإلصرالح ادلتكامرل) وان يتعاضرد العلمراء
واخلرباء وادلفكرون والوههاء والعشائر واألحااب ،للقضاء على الفساد ادلايل واألخالقي ولوضر سلطرر شرامل للنهضرة
ٍ
وحينئذ ،ستكون الطريق إبذن هللا ىلعراىل شرارع ًة
العلمية والتعليمية واالقتصادية والسياسية والاراعية والصناعية ولاىا..

معبردة إلحقرراا احلقرروا واسررتعادة الكرامررة ادلهرردورة وحريررر ادلسررجد احل ررام وادلسررجد األقصررى وادلسررجد النبرروي والبقيررع
الغرقد من اذليمنة االستكبارية الطالية ..وما ذل على هللا بعايا.
و خر دعواَن ان احلمد َّلل رب العاملني وصلى اَّلل على دمحم واله الطيبني الطاهرين
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