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بسم هللا الرحمن الرحيم

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه

تقديم

وأسلوبها  طابعها املميز،  ال يخفى على املتتبع لكتابات األستاذ عبد السالم ياسين رحمه هللا، 

العربي املشرق، مع وضوح في البيان، وصدق في اللهجة، وقوة في الخطاب، وشمولية في النظرة إلى 

اإلسالم خاصة وإلى اإلنسان وهمومه األرضية املعاشية، وعالقاته ومآالته األخروية بصفة عامة.

في  ذن الجائع ال يسلك إال صوت يبشر بالخبز، 
ُ
»في أ تأمل معي أيها القارئ الكريم هذا النص: 

وعي املقهور املحقور ال يتضح إال برهان الحرية... فمن كان شغل يومه ونهاره هم القوت، واملأوى، 

ْين، ومرض األطفال، ومصير األسرة، لن يستمع لعرض املبادئ العليا ولو  والكسب والشغل، والدَّ

كانت دينا يؤمن به، ال وقت له، ال استعداد، ال مناسبة«))).

أيكون هذا الكالم، ملارك�سي مادي »مسكون« بهموم الخبز، والقوت، واملرض، ينافح عن الفقراء 

ويتبنى قضاياهم ويحس بآالمهم ومعاناتهم؟؟

اقرأ معي نصا آخر: »ابتلى هللا عز وجل من شاء من أوليائه بسلوك املجاهدة، ووسع على آخرين 

فشكروه، فتح ألصحاب املجاهدة في اآلفاق الكونية كونا بعد كون، فجالت عيون قلوبهم في األسرار 

واألنوار من عالم امللكوت وما منها كون طالعه السالك إال أغراه جماله وأسراره باملكث«))).

كون؟! ملكوت؟! أسرار؟! أنوار؟! أهذه مصطلحات صوفي بلغ به السكر مداه؟! وبلغ به الوجد 

مبلغا لم يستطع معه ألسراره كتمانا؟ 

هل أحتاج أن أخبر القراء األعزاء أن النصين السالفين مأخوذان من كتابين مختلفين لألستاذ 

»اإلسالم وتحدي  عبد السالم ياسين األول تحت عنوان  )هكذا كان يحب أن ُيلقب رحمه هللا( 

املاركسية اللينينية« والثاني من كتاب »اإلحسان«؟ 

هل كان اإلمام رحمه هللا ذا نزعة ماركسية مادية خفية نتيجة اطالعه الواسع على الثقافة الغربية 
التي كان يتقن منها، بعض اللغات، وألف بإحداها بعض الكتب )الفرنسية(؟ أم كان صوفي امليول 

تتلمذ عليه وأخذ عنه سر الصحبة، وخبر طرق التصوف،  بالنظر إلى صحبته لشيخ عارف باهلل، 

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية، ط)، 987)، ص )).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 998)، ص )46.
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حجر« -هذه 
ُ
والسلوك، ولم يكتف بذلك ولم يقنع،.. وانطلق حرا طليقا يبتغي »فضل هللا الذي ال يـ

عبارته أستعيرها-؟ 

إن حيرة البعض في »تصنيف« مواقف اإلمام ومنهجه، ثم حشره في قالب من القوالب الجاهزة، 

تكمن في النظرة التجزيئية لإلسالم التي يحاول البعض فرضها على املسلمين بفعل عوامل كثيرة 

ليس املقام هنا للتعرض إليها.

في هذا الكتاب الذي بين أيديكم، مواضيع مختلفة، نأمل أن يجد فيها القارئ الكريم تفصيال 

وشرحا لبعض ما أجمل في كتب اإلمام رحمه هللا، أو جمع ما تفرق في بعض كتبه حول موضوع معين، 

خطتها أنامل بعض اإلخوة واألخوات، الذين صحبوا اإلمام واستمعوا إليه، وجالسوه، وأحبوه )ها 

نحن أوالء ما دخل املحبة..؟؟(، ومنهم األستاذ محمد عبادي األمين العام لجماعة العدل واإلحسان، 

في حوار قصير حول »التصور التربوي في فكر اإلمام«، ومنهم بعض أعضاء مجلس اإلرشاد، ومنهم 

إحدى كريماته، وبعض السادة األساتذة والدكاترة حفظ هللا الجميع، وجزاهم هللا كل خير على ما 

قاموا به من مجهودات مشكورة طيبة.

كل واحد من السادة والسيدات األفاضل اجتهد في إبراز وتقديم جوهرة من الجواهر، بالكلمة 

الرفيقة الرقيقة، التي تسري في القلوب »سريان املاء في الغصن الرطيب« كما أو�سى رحمه هللا. 

وسيالحظ القارئ الكريم، أن تناول أي موضوع، سواء تعلق األمر بالتربية أو السلوك إلى هللا، 

أو اإلحسان والجهاد،  الفرد،  أو بناء  أو مكانة اإلنسان في التصور املنهاجي أو قراءة في الوصية، 

لتناول  القارئ الكريم سعيا  سيجد  التربية والتعليم،  في  أو  أو محبة هللا ورسوله..  أو الصحبة، 

املوضوع تناوال يعتمد على املقاربة الشاملة الجامعة، بل حتى في الشعر نجد هذا املنحى حاضرا دون 

أن ينال ذلك من جمالية التعبير ورقة العبارة.

وال إخالني مبالغا إن قلت إن هذه النظرة لألشياء وتمثلها، قد سرت من قلب وعقل اإلمام إلى 

قلوب وعقول من صحبوه وعاشروه بل وإلى كل من تربى في الجماعة وذاق دفئها وصحب أفرادها.

ونبرز بعض مميزاتها وما انطوت عليه من  وقد يطول بنا املقام إن ذهبنا نستق�سي املقاالت، 

إشارات، وتدبر واستنتاجات، ففيها الطويل الذي يشبه البحوث، وفيها القصير الذي يشبه الخاطرة، 

وكل له مكانته واعتباره.

ولن أحدثكم  »التوبة قلب دولة«  األول من موضوع عنونه الكاتب  وحسبي أن آخذ مثالين، 

عن هذا االنقالب وال عن الدولة، حتى تكتشفوا بأنفسكم األمر، واملثال الثاني آخذه من الشعر، 
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والقصيدة عنونها الشاعر »مع هللا« وللعنوان قصة ستكتشفونها، واملثاالن أؤكد بهما ما أسلفت 

من رأي.

في موضوع »التوبة قلب دولة«، يورد الكاتب كالما واستشهادات ألصحابها يعضد بها املوضوع 

﴾ )لقمان:4))، قال سلطان العلماء العز بن عبد  َّ
ي
َ

َب ِإل
�نَ
َ
 َمْن أ

َ
ِبْع َسِبيل

َّ
يقول: .. ويقول هللا تعالى: ﴿َوات

ٍب ُمِنيٍب﴾ )ق:33)، 
ْ
ل
َ
السالم: »التوبة صفة املؤمنين واإلنابة صفة األولياء، قال هللا تعالى: ﴿َوَجاَء ِبق

لة 
ُ
وأما األوبة فهي صفة األنبياء واملرسلين«، و»باتباع املنيبين فقط يمكن أن نرجع إلى هللا، ونُبلَّ غ

الّنفس، ونكف عن زرع األماني والتواني، ذلك الزرع الذي ال ُيحصد منه إال التلف واللهف. وما يغير 

ْم﴾ )الرعد:))). ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
وا َما �بِ ُ

ِ
�يّ
َ
ْوٍم َح�تَّ ُيغ

َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
َ ل  اللَّ

َّ
وجه العالم من لم يغير نفسه ﴿ِإن

لم يقف الكاتب عند هذا املفهوم للتوبة وإن كان أساسيا وضروريا، ال غنى للمسلم عنها، للرجوع 

إلى هللا عز وجل، بل بدونه ال يعول على امل�سي قدما لتغيير ما بالنفس، بل أورد نصا آخر لألستاذ عبد 

السالم ياسين يتحدث فيه عن توبة من نوع آخر، يقول الكاتب: »قبل 37 سنة أرسل األستاذ عبد 

السالم ياسين نصيحته الشهيرة إلى امللك الراحل الحسن الثاني رحمه هللا »اإلسالم أو الطوفان«، 

ب إلى هللا من تألهك وشركك ألنك جعلت شعار جيش املسلمين ثالوثا 
ُ
»ت ودعاه إلى التوبة قائال: 

لشرك  »األب واالبن وروح القدس«  وإن تثليت النصارى حين ينادون  تشرك نفسك فيه وتؤلهها. 

ومن الشعار   من شركك حين تفرض على املسلمين أن ينادوا »هللا والوطن وامللك«. 
ً
أهون خطرا

 ونسبت 
ً
ب إلى هللا إذ جعلت نفسك له ندا

ُ
تتولد طقوس الكفر التي تحشد إلقامتها كل قوتك«)))، »ت

 بماليير كانت كافية لبناء 
ً
، وتب إلى هللا إذ بنيت على أبيك رحمه هللا وغفر لنا وله قصرا

ً
لنفسك عرشا

سكن لثالثين ألف أسرة«))).

في القصيدة الشعرية يحثنا الشاعر الكريم على أن نكون مع هللا، ويعظنا ويوصينا بفضائل الخير 

واألعمال، يقول:

غـــــــــــــافـــــــــــــال تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــم  ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ُ
ك هللا  ـــــــــحـــــــــرمـــــــــــــــــــــــــع  مـــــــــــــــع هللا قـــــــــــــــم ســـــــــــــــاجـــــــــــــــدا فـــــــــــــــي الـــــــــسَّ

ــــــــــــوروقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن فـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا شــــــــــــــاهــــــــــــــد ـــــــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــــــذكــــــــــــــر خــــــــيـــــــــــــــــر الــــــــــــسُّ ِ
ّ
فـــــــــــــــــرت

هـــــــــــــــــو الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت والـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــم واملــــــــــــؤتــــــــــــمــــــــــــروصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرائـــــــــــــــــض فـــــــــــــــــــي مـــــــســـــــجـــــــد

ثم ينتقل إلى ما يمكن أن ينقض هذه املعية نستمع إليه يقول:

إذا نـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــون  ال  قــــــــــــــــــــــــــــد  هللا  الـــــــــــــــقـــــــــــــــدرمــــــــــــــــــــــــــــع  أراد  وقـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا  قـــــــــــــــعـــــــــــــــدنـــــــــــــــا 

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم أو الطوفان، ط )، 000)، ص 50.

)))  املرجع نفسه، ص )5.
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وأعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــي الــــــــبــــــــقــــــــرولـــــــــــــــــــــــــم نــــــــــنــــــــــتــــــــــفــــــــــض ضـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن خـــــــــانـــــــــنـــــــــا

وبــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أراضــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى افـــــــــتـــــــــقـــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــلــــــــــــــب الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــب أمـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــه

وأترك للقارئ الكريم التمعن واستخالص ما يمكن استخالصه، وال شك أن في باقي املواضيع 

الكثير مما يستحق الوقوف عنده.

وأخيرا وكما قال األستاذ محمد عبادي في الحوار الذي ستجدونه ضمن مواضيع الكتاب: »وأصل 

املانعة مبسوطة  ألن اإلجابة الشافية الجامعة  مباشرة لإلجابة على أسئلتكم بشكل مقتضب، 

مفصلة في كتبه...«.

وقد تعمدت عدم ذكر أسماء السادة والسيدات الكتاب والكاتبات، حتى ال أفوت على القارئ 

الكريم متعة القراءة واالكتشاف، دون حصر أو توجيه.

وهللا أسأل التوفيق والسداد للجميع، وأن يحشرنا مع سيد األنام والسالم.

ذ. حسن قبيبش

القنيطرة، 4) محرم الحرام 438) املوافق 6) أكتوبر 6)0)
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محبة اهلل ورسوله
دة. مريم ياسين)1)

إلى نيلها فليعمل العاملون  محبة هللا تعالى في قلوب عباده هي املقام األسمى من العبادات، 

وليشمر الصادقون الجادون في طلب ما عند هللا عز وجل وليتنافس املتنافسون، وبروح نسيمها 

فليتروح العابدون، وهي الروح والريحان، وهي حالوة اإليمان التي من حرمها، فهو من زمرة العميان 

وجملة األموات، وهي النور الذي من فقده فهو تائه في بحار الظلمات، فإذا كانت املحبة واألدب هما 

ّسا السلوك إلى هللا تعالى، فإن أول املحبة محبة هللا تعالى.
ُ
عماد الطريق، وأ

 وملا كانت مغروسة في كل فطرة ومجبول عليها كل بشر، فإن صحبة من »ينهض بك حاله، ويدلك 

على هللا مقاله« تزيل عنها غبار الغفلة وتؤججها في القلب والعقل والوجدان لتخرج من معاقلها منيرة 

متأججة موصولة بحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومحاب هللا تعالى ورسوله عليه أزكى الصالة والسالم.

محبة هللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص العروة الوثقى:

وبها تميز عباد هللا املؤمنون، حتى قال هللا  محبة هللا تعالى هي الغاية القصوى من املقامات، 

 ﴾ ِ
َّ

ل
ّ
ا ِل  ُحبًّ

ُّ
د

َ
ش

َ
نَ آَمُنوا أ ِذ�ي

َّ
ۖ  َوال ِ

َّ
ُحِبّ الل

َ
ْم ك ُ َ و�ن بُّ ِ

ُ
اًدا �ي

َ
ند

َ
ِ أ

َّ
 ِمن ُدوِن الل

ُ
ِخذ اِس َمن َيتَّ تعالى عنهم ﴿َوِمَن النَّ

)البقرة:64))، روى الشيخان وغيرهما عن أنس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالث من كن فيه وجد بهن 

طعم اإليمان: من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا ال يحبه إال هلل، ومن يكره 

أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار«))) إنه حب يورث القلب حالوة اإليمان، فيتلذذ العبد 

بطاعة هللا تعالى وبذكره، ويسكن هذا الحب قلبه فال يكاد يفارقه، كما عبر عن ذلك أحد املحبين 

إذ يقول:

لـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــــــــــــأذكـــــــــــــــــــــــــــــرهســـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب يــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــره

فــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــدا الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب تـــــــــــــبـــــــــــــصـــــــــــــرهغـــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن ســــــــــمــــــــــعــــــــــي وعـــــــــــــــــــــــن بـــــــــصـــــــــري

دعــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي  كــــــــــــــــنــــــــــــــــت  يـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــــــــــــــي  أغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهإن  مـــــــــــــــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أو 

))) نجلة اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا، ودكتورة باحثة في الفكر اإلسالمي.

)))  صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، رقم الحديث: 6)..
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لـــــــــــــه أذل  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي  وكـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرهفــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــو 

ويمأل كيانه حتى إن لسانه يعجز عن التعبير عنه وعن اإلفصاح عما يمأل القلب وما يكنه. قال 

أحد الصالحين:

ــــــــىألــــــــــــم تـــــبـــــصـــــر الـــــطـــــيـــــــــــر املــــــقــــــفــــــص يـــــــــا فـــتـــــــى ــنـــ ــغـــ إذا ذكـــــــــــــــر األوطـــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــن إلـــــــــــــــى املـــ

ــــىفـــــــــــــــفـــــــــــــــرج بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــد مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــفـــــــــــــــؤاده ــــ ــ ــنـ ــ ــــعـ فـــــتـــــضـــــطـــــرب األحــــــــــشــــــــــاء لـــــلـــــحـــــس واملـ

ــــم األســــــمـــــــــــــىكــــــــــــــــــــــــذاك فــــــــــــــــــــــــؤاد املـــــــــــــــــحــــــــبــــــــيـــــــــــــــــن يـــــــــــــــا فـــــتـــــــــــى ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا األشـــــــــــــــــــــــــواق لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــركـ ــ ــــحـ ــ تـ

فهل بلغ حب هللا تعالى، وحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحب صحبه وآل بيته هذا املبلغ من قلوبنا؟ أم 

هنالك مسافة بين ما ندعيه وبين ما هو أمر الواقع في قلوبنا وسلوكنا وأخالقنا وهممنا؟ 

إنه ال ينبغي أن يكون ثمة فاصل بين حب هللا وحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحب أهل بيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

محبة اآلل وصية نبوية:

عن ابن عباس ر�سي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أحبوا هللا ملا يغذوكم به من نعمه، 

وأحبوني لحب هللا، وأحبوا أهل بيتي لحبي«))) فهذا حب متسلسل ال انفصام له، حلقات يمسك 

بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، محبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هي من محبة هللا تعالى.

ل 
ُ
ومحبة أهل البيت من محبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكيف ال وقد أو�سى بهم الحق عز وجل فقال ﴿ ق

﴾ )الشورى:))) وترك ملسو هيلع هللا ىلص أهل بيته وصية ملن بعده فقال  ٰ َ ْر�ب
ُ
ق
ْ
ال ي  ِ

ن
� 

َ
ة َودَّ َ الْ  
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َ
أ ْيِه 

َ
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َ
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َ
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َّ
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أال أيها  »أما بعد،  فيما رواه اإلمامان أحمد ومسلم رحمهما هللا عن زيد بن األرقم ر�سي هللا عنه: 

الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب هللا، 

فيه الهدى والنور، من استمسك وأخذ به كان على العهد ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب هللا تعالى 

واستمسكوا به. وأهل بيتي، أذكركم هللا في أهل بيتي، أذكركم هللا في أهل بيتي«، لقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يضم 

الحسن والحسين ويقول كما روى علي بن أبي طالب ر�سي هللا عنه: »من أحب هذين وأباهما وأمهما 

كان معي في درجتي في الجنة«))) ومرة يضم الحسن والحسين فيما روى أسامة بن زيد ويقول: »اللهم 

إني أحبهما فأحبهما«)3).

)))  رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

)))  سنن الترمذي، كتاب املناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب ر�سي هللا عنه، رقم الحديث: 3733.

)3)  أخرجه اإلمام البخاري رحمه هللا، رقم: 3747.
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إن حبهم ر�سي هللا عنهم اقتداء به وائتمار بأمره ملسو هيلع هللا ىلص القائل فيما رواه ابن عباس ر�سي هللا عنه: 

»أحبوا هللا ملا يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب هللا وأحبوا أهل بيتي لحبي«))).

رجال ونساء صدقوا في محبة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص:

ولقد بلغ من شدة حب الصحابة والصحابيات ر�سي هللا عنهم لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن املرأة األنصارية، 

قتل أبوها وزوجها وأخوها في غزوة أحد مع الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهي تسأل ما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالوا هو 

بحمد هللا كما تحبين، قالت أرونيه أرونيه حتى أنظر إليه! فلما رأته قالت، كل مصيبة بعدك جلل))).

يعلن شدة محبته لرسول هللا عليه  وهذا سيدنا ثوبان ر�سي هللا عنه، خادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

الصالة والسالم يقول فيما روته أمنا عائشة ر�سي هللا عنها: »يا رسول هللا إني أكون في البيت فأذكرك 

فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، ولوال أني فعلت ذلك لظننت أني سأموت، ثم إني ذكرت موتي وموتك 

فعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيئين وإن دخلتها ال أراك« فلم يرد عليه ملسو هيلع هللا ىلص ب�سيء حتى 

نزل قوله تعالى: »ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيئين والصديقين 

والشهداء والصالحين فدعاه فقرأها عليه«)3). 

لقرابة  »والذي نف�سي بيده،  قال:  وهذا سيدنا أبو بكر يحب صلة قرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لحبه، 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليَّ أن أصل من قرابتي«)4) بل وهذا عمر ر�سي هللا عنه يوثر حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

؟ فو هللا ما سبقني إلى مشهد، قال: ألن   عليَّ
َ
ت أسامة

ْ
ل على حبه: »قال عبد هللا بن عمر ألبيه: لم فضَّ

زيًدا كان أحبَّ إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أبيك، وكان أسامة أحبَّ إلى رسول هللا منك، فآثرت حب رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص على حبي«)5).

هذه نماذج من الصحابيات والصحابة رضوان هللا عليهم الذين سكن حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شغاف 

قلوبهم وامتألت باملحبة أفئدتهم وجوانحهم فلم يصرفهم عن محبوبهم مقتل الزوج والولد واألقارب 

وجعلهم ال يكادون يفارقونه إال ويشتاقون إليه من جديد، فمن متهم نفسه بالنفاق إذا فارق مجلسه 

كحنظلة، ومن متفطرة كبدهم لوعة وحبا كثوبان، ومن باك كلما آوى إلى فراشه كخالد بن معدان، 

وممن ال يقر لها قرار خوفا أال تجمعها بحبيبها الدار، فتتغنى في أ�سى وانكسار إذ تقول:

)))  رواه اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى.

)))  رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية ))/99(، والطبري في تاريخه ))/74).

)3)  انظر، السيرة النبوية البن هشام ))/)7)).

)4)  القا�سي عياض، الشفا في أخبار املصطفى، ج)، ص49.

)5)  أخرجه الترمذي في املناقب )3)8)).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (0

صـــــــــــلـــــــــــى عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــون األخــــــــــــــيــــــــــــــارعـــــــــــــــلـــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــالة األبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

يـــــــــــــــا لــــــــــيــــــــــت شـــــــــــــعـــــــــــــري واملـــــــــــــنـــــــــــــايـــــــــــــا أطــــــــــــــــــــوارقـــــــــــد كـــــــنـــــــت صـــــــــــوامـــــــــــا بـــــــــــكـــــــــــاءا بـــــــاألســـــــحـــــــار

هــــــل تــجــمــعـــنــــي وحــــبـــيــــبــــــــي الــــــــــــــــدار

ومن ذلك مثاال ال حصرا قول  وقد تسلسلت هذه املحبة في األجيال الالحقة كابرا عن كابر، 

مصعب بن عبد هللا: »كان مالك إذا ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، 

فقيل له يوًما في ذلك، فقال: لو رأيت مما رأيت ملا أنكرتم عليَّ ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن 

املنكدر، وكان سيد القراء، ال نكاد نسأله عن حديث أبًدا إال يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر 
، وما رأيته يحدث عن رسول  بن محمد، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي ملسو هيلع هللا ىلص اصفرَّ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال على طهارة، ولقد اختلفت إليه زماًنا فما كنت أراه إال على ثالث خصال: إما مصليا وإما 

صامًتا وإما يقرأ القرآن، وال يتكلم فيما ال يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون هللا عز 

وجل، ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فُينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد 

جف لسانه في فمه هيبة من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد كنت آتي عامر بن عبد هللا بن الزبير فإذا ذكر عنده 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكى حتى ال يبقى في عينيه دموع، ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر 

ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من املتعبدين  عنده النبي ملسو هيلع هللا ىلص فكأنه ما عرفك وال عرفته، 

املجتهدين فإذا ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكى، فال يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه«))).

برهان املحبة:

لنا أن نتساءل بعد، ما برهان الصدق في هذه املحبة؟ وما الطريق املوصل إليها؟ وكيف أدركت 

هذه القمم هذا النوال حتى استحقت تلك البشارة الغالية: مصاحبة الحبيب عند لقاء الحبيب.

نكون ممن استكمل عرى اإليمان ملا اكتمل حب هللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص واآلل األطهار في صدورنا، 

وغمر قلوبنا حب املؤمنين واملؤمنات حبا في هللا خالصا، ما ترك مجاال لألحقاد وال الضغائن وال سوء 

الظن وإمالءات النفس األمارة بالسوء.

طريق املحبة تخليص القلب وتصفية وعائه لتصلح املضغة ويصلح معها الجسد كله، فيخلص 

ُسِكي 
ُ
َون ي  ِ

�ت
َ

َصل  
َّ

ِإن  
ْ

ل
ُ
فيلهج الوجدان واللسان ﴿ق طاعة وامتثاال،  الوجهة هلل نية وعمال وإذعانا، 

﴾ )األنعام:64)ـ 65)). َ ن �ي ِ
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َعال

ْ
ِ َرِبّ ال

َّ
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َ
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)))  ينظر، الشفا في أخبار املصطفى، مرجع سابق، ج)، ص)4- 43.



))محبة هللا ورسوله

برهان املحبة االتباع: 

﴾ )آل عمران:)3). اتباع الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما بلغ عن هللا  ُ ُ اللَّ ِبْبكُ ْ ُ ي �ي ِ
ِبُعو�ن

َّ
ات

َ
َ ف  اللَّ

َ
ون بُّ ِ

تُ
� ْ ن�تُ

ُ
 ِإن ك

ْ
ل

ُ
﴿ق

تعالى؛ إتقانا لإلسالم وإكماال لإليمان وتشوفا إلى اإلحسان، إذ الدين مراتب ومراق تعلمته األمة في 

ذاك املشهد النوراني الكريم، في حضرة سيدنا جبريل عليه السالم الذي جاء يعلم الناس دينهم.

نال ذاك الرعيل العظيم ما نال نتيجة لتلك املحبة. أحب ملا صحب ووقف على جميل الصفات 

وصدق التوجه، فأين نحن من مصاحبة رسول هللا عبر معرفة سيرته وشمائله؟ أين نحن من محبة 

من أحب الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص لنتعلم من حبهم ونرقى برقيهم؟ 

إن أمر املحبة موصول جيال بعد جيل، أدرك مغزاه الصحابة ملا حرصوا على محبة من أحب 

وصحبة من صحب، لنيل الزلفى عند هللا، ففي الحديث املتفق عليه عن أنس بن مالك ر�سي هللا 

عنه أن رسول هللا قال ملن جاء يسأل عن الساعة: »ما أعددت لها؟« قال ال �سيء غير أني أحب هللا 

ورسوله. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت مع من أحببت«، قال أنس: »فما فرحنا ب�سيء فرحنا بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت 

وإن لم  وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم،  »فأنا أحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر وعمر،  مع من أحببت« 

أعمل أعمالهم«.

 حب هاته القمم من حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحب رسول هللا من حب هللا تعالى، وحب من أحب 

وصلة قلبية ورابطة قدسية ال مناص عنها الكتمال اإليمان.

نداء أخير:

هكذا نذوق حالوة اإليمان، بذكر من ذاقوا طعم اإليمان وحالوته، وأحبوا فارتفعوا إلى املقامات 

العلى عند هللا عز وجل، ر�سي هللا عنهم أجمعين وألحقنا بهم مسلمين مؤمنين مجاهدين. آمين.

فإن امتحنا  من أمثال أم عمارة.  -وأنا معهما بالتبع-  »أين هما  ولكل مؤمن ومؤمنة أن ينظرا 

نفسيهما فوجدا أنهما ال يبذالن في سبيل هللا دعما للدعوة وفداء للحق حتى أبسط وسائل راحتهما، 

وليدبرا الحيلة ليفطما نفسيهما عن أنانيتهما، وليستعينا بالصحبة الصالحة  فليراجعا الحساب، 
على ذلك الفطام. أين يباع حب هللا ورسوله؟ وما ثمنه؟ وما القنوات القلبية املوصلة إليه؟)))

لنشمر حتى ال يفوتنا فضل الخيرية وأخوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما في صحيح مسلم رحمه هللا تعالى، 

من حديث أبي هريرة ر�سي هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من 

بعدي، يود أجدهم لو رآني بأهله وماله«.

)))  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات، ج)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 996)، ص 3).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((

الصحبـة والقـرآن
ذ. عبد الرحمن بن الطاهر)1)

من أعظم الغايات التي يسعى إليها املؤمن بلوغ درجة اإلحسان، وهي: »أن تعبد هللا كأنك تراه، 

صحبة  وإن البوابة الحقيقية لولوج هذا امليدان هي الصحبة؛  فإن لم تكن تراه فإنه يراك«))). 

وقد درجت األمة على اعتبار أمر الصحبة أصال أصيال من  ين على هللا املحسنين من عباده. 
ّ
الدال

أصول التربية والسلوك، وإن كانت تنحو بها نحو الخالص الفردي. إال أن اإلمام املرشد املجدد عبد 

السالم ياسين رحمه هللا قد جّدد في األمر فجعلها صحبة وجماعة، صحبة في الجماعة، َعْودا إلى 

األصل النبوي حيث جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في تربية الصحابة بين السلوك والتزكية، والقيام باألمر العام 

لألمة، ونشر الدعوة، والجهاد لنصرة الدين ورفع رايته.

هذا وإن الصحبة والقرآن متالزمان تالزما وثيقا يسمو بالعبد ألن يكون من أهل هللا تعالى. 

فالصحبة جذورها وأصولها في القرآن الكريم، وهي تيهئ القلب لالنتفاع بكالم هللا عز وجل، ومن أراد 

قطف ثمار الصحبة فال مناص له من خدمة كتاب هللا عز وجل والتخلق بأخالقه وحسن العناية به.

أوال. الصحبة في القرآن الكريم:

م﴾ )الفاتحة:6) ن أنعمت عل�ي أـ  ﴿رصاط الذ�ي

 الكتاب، 
َ
يقف املسلم بين يدي هللا عز وجل في اليوم سبع عشرة مرة أو أكثر يرّدد أمَّ القرآن، فاتحة

ويسأل هللا الهداية إلى الصراط املستقيم املوصل إلى مرضاة هللا وجنته. وإن هللا عز وجل أمرنا بتكرار 

نا على من سلكوه وخبروا ُوُعورته وعقباته. 
ّ
هذا الطلب واإللحاح فيه، وعّرفنا هذا الصراط بأن دل

 هللا مستقيٌم ال اعوجاج فيه، ومحجة بيضاء ليلها كنهارها، لكن رعونات النفس 
َ
والحقيقة أن صراط

باملسلم،  قد يعصف  الدنيا وغرورها،  الحياة  وزخارف  ونزغات الشيطان ووساوسه،  وتالوينها، 

فيزيغ عن هذا الصراط، فيكون من الهالكين. لذلك أرشدنا هللا عز وجل في أم الكتاب إلى التمسك 

»صراط الذين أنعمت عليهم بأن عرفتهم  حكي عن أبي عثمان أنه قال:  نَعم عليهم واتباعهم. 
ُ
بامل

)))  باحث في علوم القرآن الكريم.

)))  أخرجه اإلمام مسلم وأبو داود عن عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه.



3)الصحبـة والقـرآن

مهالك الصراط، ومكايد الشيطان، وخيانة النفس«))). وألن هللا تعالى أنعم عليهم نعما كثيرة ندبنا 

لصحبتهم، واتباع طريقهم، لننال ما نالوا بإذن هللا. وكأن اآلية تقول لنا إذا كنتم تريدون الهداية إلى 

الطريق املستقيم، فأنا أرشدكم إلى املستقيمين عليه، بصحبتهم والسير على نهجهم تنالون املرغوب.

﴾ )لقمان:4)) ّ
ب إلي ب ـ ﴿واتبع سبيل من أ�ن

جاءت هذه الوصية اإللهية في ثنايا وصايا لقمان البنهـ  بعد أن حثت على بّر الوالدين، واإلحسان 

إليهما، وطاعتهما في غير معصية هللا ـ لتؤكد ضرورة اتباع سبيل املؤمنين املنيبين إلى هللا، املوصولة 

قلوُبهم به سبحانه، خصوصا عندما تنعدم شروط املحافظة على الفطرة في األسرة. 

 واضحة إلى أن ثمة سيرا إلى هللا، وطريقا 
ً
إن في لفظي »االتباع« و»السبيل« الواردين في اآلية إشارة

تسلك إليه، أوال بالقلوب »أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 

الجسد كله، أال وهي القلب«))) ثم تأتي أعمال الجوارح ليتواطأ كيان اإلنسان كله على السير الحثيث 

صعدا إلى ذرى اإلحسان. وهذا السير يقت�سي أن يكون ثمة تابع ومتبوع ـ كما تشير إليه اآليات ـ ولن 

يكون هذا االتباع كامال إال بمحبة صادقة، وتلك هي دعائم الصحبة وركائزها.

ذ فل�ن  ن ي مل أ�ت
ذت مع الرسول سبيل �ي ويل�ت ليت�ن ن ي ا�ت

ج ـ ﴿ويوم يعّض الظامل عىل يديه يقول �ي ليت�ن

خليل﴾ )الفرقان:7)-8))

ضلين عن ذكره، يوم 
ُ
مشهد آخر يصوره لنا القرآن الكريم ملن كانت صحبته للغافلين عن هللا، امل

يستبد به الندم، فيَعض على يديه أسفا وحسرة على ضياع فرصة الصحبة الصالحة التي ترقى به 

ته ملن ُيلهيه عن ذكر هللا، 
ّ
ل
ُ
في الدنيا إلى الدرجات العليا في اآلخرة. فإذا كانت هذه حال من كانت خ

ه على هللا، وُيعينه على ذكره. قال 
ّ
ويصده عن طريقه، فكيف تكون فرحة وسعادة من ظفر بِخّلٍ يُدل

سيدي ابن عطاء هللا السكندري: »ال تصحب من ال ُينهضك حاله، وال يُدلك على هللا مقاله«)3). وألمر 

ما أمرنا القرآن الكريم بصبر النفس على صحبة الداعين هللَا عز وجل، املريدين وجهه؛ قال تعالى: 
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َ
َسك

ْ
ف
َ
ْ ن

﴿ َوٱْص�بِ

﴾ )الكهف:8)).
ً
ُرطا

ُ
ْمُرُه ف

َ
 أ

َ
ن

َ
َبَع َهَواُه َوك

َّ
 َوٱت

ِر�نَ
ْ
َبُه َعن ِذك

ْ
ل
َ
َنا ق

ْ
ل
َ
ف

ْ
غ

َ
ِطْع َمْن أ

ُ
 ت

َ
َيا َول

ْ
ن

ُّ
َياِة ٱلد َ

ْ
ٱل

إن هذه اآليات ـ وغيرها في القرآن كثير ـ لتؤكد أن للصحبة ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، ارتباط 

الفرع بأصله، واملدلول بالدال عليه.

))4)هـــ -  )))  الســلمي محمــد بــن الحســين األزدي، حقائــق التفســير، تحقيــق ســيد عمــران، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 
)00)م،  تفســير اآليــة 7 مــن ســورة الفاتحــة.

)))  رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ر�سي هللا عنه.

)3)  ابن عطاء هللا السكندري، الحكم العطائية، دار السالم، القاهرة، 4)0)، الحكمة 43.



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (4

ثانيا. الصحبة واالنتفاع بالقرآن الكريم:

قال سيدنا عبد هللا بن عمر ر�سي هللا عنهما: »أوتينا اإليمان قبل القرآن، في رواية: فازددنا إيمانا، 

ل«))). لقد فتحت صحبة الصحابة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ق وأنتم أوتيتم القرآن قبل اإليمان، فأنتم تنثرونه نثر الدَّ

فكانوا كلما قرأوا  ومراتب اإلحسان.  والترقي في درجات اإليمان،  آفاقا واسعة للتزّود من التقوى، 

القرآن أو تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا. نقرأ من كالم اإلمام املرشد املجدد رحمه هللا هذه الكلمات 

»يجب أن نقرأ أحاديث رسول  بالقرآن:  النيرة التي توضح أثر الصحبة في تهيئة القلوب لالهتداء 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص في توجيهه إيانا للقرآن، ووصيته من بعده، على ضوء أن اإليمان في قلوب الرجال هو الذي 

 هللا التي ينطق بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان بالغه وبيانه 
َ
ئ السامع لالهتداء بالقرآن. كان القرآن كلمة ييّهِ

لم يكن سماُعهم  وخطابه الدائم ملن يدعوهم من الناس. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. 

للقرآن سواًء. هداية هللا وسابقة املدعوين عند هللا تحّدد النتيجة، فيومن بعض ويحصلون على 

أصل اإليمان بهداية هللا وهداية رسوله، ويزدادون إيمانا إذا تليت عليهم آيات هللا. ويكفر آخرون 

ثم كان الصحابة يقتبسون اإليمان، بعضهم من بعض. يجلس بعضهم إلى  ويصمون ويستهزئون. 

بل أعظم الذكر القرآن. ال إله إال هللا من القرآن،  بعض ليذكروا هللا جميعا، ومن جملة الذكر، 

كرارها في صحبة املؤمنين أوثَق مصدٍر لإليمان 
َ
ْرداُدها وت

َ
فبذلك كانت أعلى شعب اإليمان، وكان ت

وأقربه. يأتي عبد هللا بن رواحة ر�سي هللا عنه فيأخذ بيد الرجل من الصحابة فيقول: تعال نومن 

ساعة! روى اإلمام أحمد عن أنس أن عبد هللا فعل ذلك وقاله ذات يوم لرجل، فغضب الرجل وجاء 

رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا رسول هللا! أال ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة! فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يرحم هللا ابن رواحة! إنه يحب املجالس التي تتباهى بها املالئكة«))).

وأن االنتفاع بكتاب  ويزداد األمر وضوحا في الداللة على تالزم الصحبة وكتاب هللا عز وجل، 

زيل صحبتهم الغشاوة عن القلوب. يزداد هذا األمر 
ُ
هللا تعالى متوقف على التعلق بأهل هللا الذين ت

وضوحا عندما نقرأ الوصية النبوية باالعتصام بكتاب هللا عز وجل -والسنة وحي ال ينفك عن كتاب 

هللا تعالى- وباالعتصام أيضا بالعترة الطاهرة. يقول اإلمام املجدد رحمه هللا: »وأخرج الترمذي هذه 

الوصية النبوية الشريفة املوجهة للمؤمنين املجاهدين، رواها عن زيد بن أرقم بإسناد حسن يقول 

فيها الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص: »إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من اآلخر، وهو 

َرتي أهَل بيتي. لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض. 
ْ
كتاب هللا، حبل ممدوٌد من السماء إلى األرض. وعت

)))  أخرجه الحاكم وصححه.

)))  ياسين عبد السالم، كتاب اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص )33.



5)الصحبـة والقـرآن

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن العرباض  فانظروا كيف تخلفوني فيهما«. 

بن سارية أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين املهديين، تمسكوا بها، 

وعضوا عليها بالنواجذ« الحديث. 

واإليمان واإلحسان  وترك فينا رجاال مؤمنين أحياء.  ترك فينا الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص كلمة هللا الحية، 

 الطاهرة، 
ُ
َرة

ْ
يتجددان باالعتصام بالحبلين العظيمين: كتاب هللا وسنة رسول هللا، ومن سنته الِعت

. باعتصامنا الصادق 
ً
وهم عموما كل متق ولّيٍ هلل، وخصوصا الطاهرون األولياء. وهم آل البيت حقا

االعتصام بالعترة الطاهرة هي صحبتهم  بهما يتجدد إيماننا حتى يتطابق مع إيمان الصحابة...«))) 

ومحبتهم وخدمتهم واتباعهم واقتفاء أثرهم...

يقول اإلمام رحمه هللا: »باالعتصام الجامع يصبح القرآن بحرفه وأحكامه ونوره ِقبلة األرواح، 

وضياء الدنيا واآلخرة...«))). ومن هنا نفهم قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هللا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع 

ا تنورت 
ّ
ملـــ به آخرين«)3) يرفع شأن أقوام في الدنيا واآلخرة، ألنهم اهتدوا الهداية الكاملة بالقرآن، 

بالتربية اإليمانية اإلحسانية التي تقوم على الصحبة واألخوة والذكر  وصفت  وطهرت،  قلوبهم، 

والصدق. ولنا في قصة الغزالي رحمه هللا عبرة وأي عبرة حين نصحه »املتبوع املقدم« من املواظبة 

على تالوة القرآن وقال له: السبيل أن تقطع عالئقك من الدنيا بالكلية، بحيث ال يلتفت قلبك إلى أهل 

وولد ومال ووطن وعلم ووالية. بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجودها وعدمها، ثم تخلو بنفسك 

مقبال  مجموع الهم،  وتجلس فارغ القلب،  تقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب،  في زاوية، 

بذكرك على هللا تعالى«)4). ويجيب اإلمام املجدد رحمه هللا موضحا املسألة: »وما منعه من املواظبة 

على التالوة إال بغية أن يهيئه بتصفية القلب بالذكر، حين يعم قلبه اإليمان، ويعقل قلبه القرآن، 

ملرحلة تكون فيها املواظبة على التالوة عبادة كاملة. وهاك الدليل. روى اإلمام أحمد عن عبد هللا بن 

عمر ر�سي هللا عنهما أن رجال جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا رسول هللا، إني أقرأ القرآن فال أجد قلبي 

يعقل عليه. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن قلبك ح�سي اإليمان، وإن اإليمان يعطى العبد قبل القرآن«)5).

)))  ياسين عبد السالم، كتاب اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 333.

)))  املرجع نفسه، ص 333.

)3)  رواه مسلم وأحمد في املسند وابن ماجه والدارمي.

)4)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص )5.

)5)  املرجع نفسه، ص )5.
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ثالثا. من أراد قطف ثمار الصحبة فعليه بخدمة كتاب هللا:

النهار،  الليل وآناء  كان اإلمام املجدد رحمه هللا شديد العناية بكتاب هللا عز وجل، يقرؤه آناء 

ويستمع إليه وينصت إليه بخشوع وتدّبر. وكان رحمه هللا قرآنيا في دعوته وأخالقه وفكره وتربيته... 

واملفكرين الذين شاركوا في  وبذلك شهد ثلة من العلماء  بل جعل القرآن محور تفكيره وتنظيره، 

مؤتمر مركزية القرآن الكريم في نظرية املنهاج النبوي الذي نظم بتركيا سنة ))0).

وأن نكون  قا، 
ّ
وكان رحمه هللا دائم الوصية بالعناية بالقرآن الكريم تالوة وتدبرا وحفظا وتخل

وإن من أهم شروط الصحبة السير على خطى املصحوب،  مدارس قرآنية متنقلة عبر األجيال. 

م كتاب هللا وخدمه حفظا وتالوة، وعمل 
ّ
والعمل بوصاياه وتوجيهاته. قال رحمه هللا: »ولكل من عظ

خيُر األمة من تعلم القرآن وعلمه، إذا كان مع التعلم والتعليم 
َ
بأمره ونهيه، نصيب من والية هللا، ول

تقوى«))). ويقتطف لنا اإلمام رحمه هللا من أطايب الكالم ما يفيد أن الفوز بالوالية التي هي ثمرة 

الصحبة رهين بتعلم القرآن وخدمته: »قال اإلمام الرفاعي في شرح هذا الحديث )حديث: »خيركم 

من تعلم القرآن وعلمه«(: هذا الحديث الشريف يفيد أن الخيرية قد صحت ملن قد تعلم القرآن 

وعلمه، ملا في القرآن العظيم من بالغ الحكم، وغامض السر، وخطير الشأن، وهو حبل هللا األعظم، 

ق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وباب هللا تعالى، واملعجزة الدائمة، 
ُ
ل
ُ
به يهتدي املهتدون، ويصل الواصلون. وهو خ

والنور الذي ال ينحجب. وعنه تأخذ أرواح العارفين أسرار املعرفة. وما املعرفة التي لم ترجع إليه؟ ما 

هي إال زور وضاللة. ومتى تحقق العبد بالعلم بالقرآن العظيم فقد صار عارفا، وانكشفت له األسرار 

، وطلب زيادة العلم باهلل من كل طريق وفن،  نَّ
َ
الربانية، امللكية وامللكوتية. ومتى صار عارفا َحنَّ وأ

وكل الطرق والُفُنون في القرآن العظيم. والعارفون هم الراسخون في العلم يقولون آمنا به، وإليه سير 

هممهم، وعنه يصدرون، وبه يهيمون، ومنه يأخذون«))).

فهل من ِهمم تهّب لقطف ثمار الصحبة بالعكوف على خدمة كتاب هللا عز وجل؟ 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 9)3.

)))  املرجع نفسه، ص 9)3 - 330.



7)السلوك املتسامي والسلوك االنهزامي.. معالم في تجديد السلوك إلى هللا

السلوك المتسامي والسلوك االنهزامي..
معالم في تجديد السلوك إلى اهلل

د. أحمد الفراك)1)

1. تقديم:

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سّيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم ال علم 

متنا وِزْدنا ِعلما، 
َّ
فعنا ِبما عل

ْ
منا ما يْنفعنا وان

ّ
اللهم عِل ْمتنا إنك أنت العليم الحكيم، 

َّ
لنا إال ما عل

 وارُزقنا اْجتنابه، واْجعلنا ممن يْستمعون القول 
ً
باعه وأِرنا الباطل باِطال

ّ
 واْرزقنا اِت

ً
ِرنا الحق حقا

َ
وأ

ِبعون أْحسنه وأْدِخلنا برْحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. 
َّ
َيت

َ
ف

ونحن نستشعر خطورة الحديث والكتابة في مثل هذه املوضوعات التربوية الدقيقة ونخ�سى 

أو نتطاول على ساداتنا طيبي  أو ندعي ما ليس حقيقة،  أن تزل بنا األقدام فنقول ما ليس حقا، 

والصالحين، خاصة وأن موضوع السلوك ال يتطلب تعمقا فكريا وال تحليال  األنفاس من األولياء 

فلسفيا. نحاول في هذا املقال تتبع املعالم العامة في تجديد السلوك إلى هللا عند اإلمام املرشد عبد 

السالم ياسين رحمه هللا تعالى رحمة دائمة واسعة ونفع األمة به. وال ندعي اإلجابة عن جميع األسئلة، 
فللباحث طلبته في مؤلفات اإلمام وأبنائه، بقدر ما نكتفي ببيان كيف كان السلوك في العهد النبوي 

والراشدي األول وكيف تطور بعد ذلك وتقلص، ثم نحاول إبراز معالم التجديد املنهاجي في املسألة 

من خالل استقراء مجموعة من النصوص التي أثلها اإلمام ياسين رحمه هللا. 

2. تعريف السلوك:

أ. السلوك لغة:

 
ً
َك طريقا

َ
السلوك لغة من فعل »سلك« الذي يفيد نفوذ ال�سيء في ال�سيء، وفي لسان العرب »َسل

ُته 
ْ
ك

َ
وَسل الطريَق  ُت 

ْ
ك

َ
ْسلكه إياه وفيه...َسل

َ
ْيَره وفيه وأ

َ
ه غ

َ
ك

َ
وَسل  

ً
وكا

ُ
وُسل  

ً
كا

ْ
ه َسل

ُ
ك

ُ
َيْسل املكاَن  َك 

َ
وَسل

دخلها فيهما، 
َ
أ ها 

َ
ك

َ
كها وأْسل

ُ
َيْسل ونحوهما  قاء  الَجْيب والِسّ في  َيَده  َك 

َ
ُته غيري وَسل

ْ
ك

َ
ْسل

َ
ْيري...وأ

َ
غ

ُك 
َ
ْسل

َ
وٌك كالهما جمع الجمع واملـ

ُ
ْسالٌك وُسل

َ
ٌك وأ

ْ
 الذي ُيخاط به الثوُب وجمعه ِسل

ُ
ْيط

َ
 الخ

ُ
ة

َ
ك

ْ
ل والسَّ

)))  أستاذ باحث في الفلسفة والفكر.
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ْمُر الـُمسَتِقيُم... 
َ

ى: األ
َ
ك

ْ
كى على طريقة واحدة«)))، وفي معجم تاج العروس: »والّسل

ْ
ْمُرُهْم ُسل

َ
الطريق... وأ

ه... 
َ
ك

َ
ْسل

َ
أ  :

ً
ه تسِليكا

َ
ك

َّ
ِريُق والَجْمُع املساِلُك... وَسل

َّ
ُك: الط

َ
ٍة واِحَدٍة... واملسل

َ
ِريق

َ
ى: على ط

َ
ك

ْ
ْمُرُهم ُسل

َ
وأ

.(((»  في َمساِلِك الَحِقّ
ْ
ذ

ُ
ومن املجاز: خ

يتبين من خالل هذا التعريف املعجمي أن دالالت السلوك تفيد معاني السير في طريٍق »َمسلك« 

قاصٍد نحو غاية ٍمحددة، ويكون السير فرديا أو جماعيا في مسالك شتى... 

ب. السلوك في القرآن والحديث:

وقد وردت معاني »السلوك« في القرآن الكريم في آيات كثيرة تفيد أفعال الدخول والجعل والسير 

ِمَن   
َ

ل نَ �ن
َ
أ  َ اللَّ  

َّ
ن

َ
أ  َ �تَ  ْ لَ

َ
في الطريق، ماضيا وحاضرا ومضارعا، حسيا ومعنويا، فتدبر قوله تعالى: ﴿أ

دخله ينابيع في األرض 
َ
﴾ )الزمر:0))، أي أ

ً
َتِلفا

ْ ن  مُّ
ً
ْرعا

َ
ز ِبِه  ِرُج 

نْ ُ َّ �ي ُ ْرِض �ش
أَ ْ
ي ال ِ

ن
َيَناِبيَع � ُه 

َ
ك

َ
َسل

َ
ف َماًء  َماِء  السَّ

)طه:)5)، أي: جعل لكم  ُسُبل﴾  ا  َ ِف�ي  ْ كُ
َ
ل  

َ
ك

َ
َوَسل  

ً
دا َمْ  

َ
ْرض

أَ ْ
ال  ُ كُ

َ
ل  

َ
َجَعل ِذي 

َّ
وأجراه عيونا فيها، ﴿ال

﴾ )النحل:69)، أي ادخلي 
ً

ل
ُ
ل
ُ
ِك ذ ِبّ  َر

َ
ِكي ُسُبل

ُ
اْسل

َ
َمَراِت ف

َّ
 الث

ّ
ِ

ُ
ِي ِمن ك

ُ
 ك

َّ ُ طرقا تمشون في مناكبها)3)، ﴿�ش

﴾ )املؤمنون:7)(، أي أدِخل فيها واحمل فيها 
َ

ك
َ
ْهل

َ
ِ َوأ

ن ْ
َن�ي

ْ
ِ اث

ن ْ
ْوَج�ي

َ
 ز

ّ
ٍ
ُ

ا ِمن ك َ  ِف�ي
ْ

ك
ُ
اْسل

َ
ُسبل ربك، و﴿ف

ِ ُسوٍء﴾ 
�يْ
َ
ُرْج َبْيَضاء ِمْن غ

نْ  �تَ
َ

ي َجْيِبك ِ
ن

� 
َ

ك
َ

 َيد
ْ

ك
ُ
ب وظلم، و﴿ْسل

َّ
الذكور واإلناث وأهل بيتك إال من كذ

ِفِه 
ْ
ل

َ
ْيِه َوِمْن خ

َ
ِ َيد

ن ْ
 ِمن َب�ي

ُ
ك

ُ
ُه َيْسل

َّ
ِإن

َ
ُسوٍل ف �نَ ِمن رَّ

َ
 َمِن اْرت

َّ
)القصص:)3)، أدِخلها، ونفس املعنى في: ﴿ِإل

وُه﴾ 
ُ
ك

ُ
اْسل

َ
 ف

ً
 ِذَراعا

َ
ا َسْبُعون ْرُعَ

َ
تٍ ذ

َ
ِسل

ْ
ي ِسل ِ

ن
﴾ )نوح:0))، و﴿�

ً
اجا َ ب ِ

ن
� 

ً
ا ُسُبل َ ْ وا ِم�ن

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
) )الجن:7))، و﴿ِلت

ً
َرَصدا

)الجن:7))،   ﴾
ً
َصَعدا  

ً
ا�ب

َ
َعذ ُه 

ْ
ك

ُ
َيْسل ِه  ِبّ َر ِر 

ْ
ِذك َعن   

ْ
ُيْعِرض و﴿َوَمن  أي أدخلوه واجعلوه،  )الحاقة:)3)، 

 ﴾ َ ن ِرِم�ي حبْ ُ الْ وِب 
ُ
ل
ُ
ق ي  ِ

ن
� ُه 

ُ
ك

ُ
ْسل

َ
ن  

َ
ِلك

َ
ذ

َ
)املدثر:)4)، بمعنى ما أدخلكم فيها؟ و﴿ك َر﴾ 

َ
َسق ي  ِ

ن
�  ْ كُ

َ
ك

َ
َسل و﴿َما 

اَر في جهنم أي يدخلهم فيها...  )الحجر:)))، فاهلل تعالى ُيْسِلُك الكفَّ

وفي الحديث النبوي الشريف ورد السلوك في أحاديث كثيرة منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من سلك طريقا 

يلتمس فيه علما، سهل هللا له به طريقا إلى الجنة«)4)، فعملية السلوك قوامها عناصر أربعة: سالك، 

قصد، وفي الطريق عراقيل وعقبات. 
ُ
 ت

ٌ
ك حسيا أو معنويا، ثم غاية

َ
سل

ُ
وطريق ت

وفي االصطالح التاريخي يدل مفهوم السلوك على معاني السير في طريق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته 

الكرام واالجتهاد في حمل النفس على االستقامة صحبة شيخ عارف خبير بالطريق. ويشترك دالليا 

مع مصطلحات قرآنية ونبوية أخرى كاملنهاج واالستقامة والسير والهداية واالتباع واالقتصاد... وهنا 

)))  ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الجيل، بيروت، 408)هـ/ 988)م، مادة )س ل ك(.

)))  الزبيدي محمد مرت�سى الحسيني، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، ط )، 4)4)هـ/ 994)م، مادة )س ل ك(.

)3)  إسماعيل بن عمر بن كثير القر�سي الدمشقي، تفسير ابن كثير، دار طيبة، ))4)هـ / )00)م.

)4)  اإلمام أحمد )99)8(، تعليق شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه.



9)السلوك املتسامي والسلوك االنهزامي.. معالم في تجديد السلوك إلى هللا

طرحت األسئلة الكبرى في أنواع السلوك وشروطه وآدابه وضوابطه وموانعه، فاختلفت فيها األجوبة 

وتعددت املدارس. 

3. بداهة السلوك عند الصحابة والسلف:

ال شك أن املسارعة في الخيرات واملسابقة إلى مغفرة هللا وجنته هي سير وسلوك وبذل للجهد 

واقتحام للعقبات في طريق مؤدية إلى هللا تعالى، األسوة فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن سار على منهاجه 

القرآني النبوي، و»السلوك إلى هللا عز وجل، والسير إليه، عمل منصوص في الكتاب والسنة، كان 

د، ومعنى  الصحابة ر�سي هللا عنهم أعلم الناس به، كان معنى القصد إلى قرب هللا عز وجل بالتعبُّ

طلب الحظوة عنده والزلفى لديه باألعمال الصالحة علما مستقرا عندهم«))). 

ولعل هذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه هللا بقوله: »كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بداللة 

الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول، ال يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة«، ويضيف: »مسائل 

السلوك من جنس مسائل العقائد، كلها منصوصة في الكتاب والسنة... والصحابة أنفسهم... لم 

يتنازعوا في العقائد وال في الطريق إلى هللا تعالى التي يصير بها الرجل من أولياء هللا األبرار املقربين«))). 

معناه أنهم كانوا  »معناه أن السلوك كان من البديهيات ومما يعلم من الدين بالضرورة.  وذلك: 

يتمثلون حق التمثل أن الدين إسالم وإيمان وإحسان، وأن الناس تتفاضل، وأن األمر درجات يندب 

)آل عمران:33)) وقوله تبارك  القرآن وتندب السنة إلى املسابقة إليها في مثل قوله تعالى: ﴿َساِرُعوا﴾ 

اِت﴾ )البقرة:47))«)3). َ �يْ نَ  الْ
ْ
وا

ُ
ِبق

َ
اْست

َ
وا﴾ )الحديد:0))، وقوله عز من قائل: ﴿ف

ُ
اسمه: ﴿َساِبق

4 - خصائص السلوك عند الصحابة: تلمذة واتباع واجتماع 

لقد تميز سلوك الصحابة ر�سي هللا عنهم بكونه السلوك النموذجي الكامل الذي يصح االقتداء 

واالستناد إليه في  في تاريخ املسلمين،  »التجارب السلوكية«  واتخاذه معيارا لتقويم وتسديد  به، 

تجديد معاني السلوك وقواعده لألجيال اآلنية واآلتية، فهو:

سلوك تأٍسّ واتباع:

في حضن النبوة  تربى السادة الصحابة ر�سي هللا عنهم تربية قرآنية نبوية شاملة ومتوازنة، 

مهم 
ّ
يزكيهم ويعِل م.  يوجه ويرشد ويقِوّ طاهم وخطابهم، 

ُ
يسدد املصحوب األعظم ملسو هيلع هللا ىلص خ املطهرة، 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 998)م، ص 373.

)))  ابن تيمية أحمد، الفتاوي، ج 9)، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ))4)هـ/)99)م، ص 74).

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 374.



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (0

األسوة  فيتأسون بالنموذج الحي،  والتطبيق نبوي كامل،  والوحي ينزل ُمنجما،  الكتاب والحكمة. 

يهم يحبونه ويهابونه ويوقرونه)))، يتتلمذون عليه تلمذة كلية؛ قلبية 
َ
ْهران

َ
الحسنة، الدليل املاثل بين ظ

 
َ

ن
َ

 ك
ْ

د
َ
ق
َ
وعقلية وجوارحية، فأثمرت التربية النبوية أفضل األجيال وأفضل األعمال، قال هللا تعالى: ﴿ل

﴾ )األحزاب:))).
ً
ا ِث�ي

َ
َ ك َر اللَّ

َ
ك

َ
ِخَر َوذ

آ ْ
َيْوَم ال

ْ
َ َوال ُجو اللَّ ْ  �يَ

َ
ن

َ
ن ك َ  ِلّ

ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِ أ

َّ
ي َرُسوِل الل ِ

ن
� ْ كُ

َ
ل

سلوك عملي جامع:

تلقى الصحابة رضوان هللا عليهم تربية جامعة وشاملة، تربية إحسانية تربط العبد بربه وتنهضه 

لطلب الزلفى عنده سبحانه، وجهاد يحقق العدل تطبيقا في حياة الناس، فيتصل في فهم املؤمن 

و»مصير  فيقترن مطلب العدل بمطلب اإلحسان.  وسلوكه مصيره الفردي بمصير أمته التاريخي، 

ته. هّم ما بعد موته ال ينفك عن هّم انتصار دين هللا  مَّ
ُ
 ال ينفك عن مصير أ

ًّ
املؤمن املقبل على هللا حقا

واستمراره«)))، عبر التخلق والتحقق بشعب اإليمان البضع والسبعين التي تجسد مضمون السلوك 

الجامع »طريقا إلى هللا وحال ملشاكل املجتمع واألمة، ومنهاجا للحكم وتنمية، وسياسة«)3).

سلوك جماعي:

لم تكن عالقة الصحابة ر�سي هللا عنهم برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عالقة آحاٍد بالشخص الكريم فقط، 

وإنما كانت عالقة جماعة متحابة متعاونة متطاوعة بإمام مرب قائد تعلموا منه اإليمان والقرآن. 
وه بالصحبة واملحبة«)4)، بالصحبة والجماعة. يتتلمذون 

ُ
»ورثوا اإليمان، وُعلموه قْبَل القرآن، وأوت

كّل حسب استعداده  إلى حال،  تنقلهم أجمعين من حاٍل   
ً
جماعة على املصحوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص تلمذة

وتقربه وفضله...ولكٍلّ غناؤه وحظه وسابقته. روى اإلمام أحمد عن أبي مالك األشعري قال: قال 

وا  تحابُّ لم تِصل بينهم أرحاٌم متقاربة،  الناس ونوازع القبائل، قوٌم  »يأتي ِمن أفناء  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

وا في هللا، يضع هللا لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، َيفزع الناس فال 
َ
في هللا، وتصاف

يفزعون، وهم أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون«)5).

مالحظات نقدية:

اختلف الناس  بعد جيل الصحابة ر�سي هللا عنهم الذين جالسوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعاشروه، 

وتداخلت الثقافات الوافدة واختلطت األفهام، فحصل الغموض في معاني السلوك »جراء نهوض 

)))  انظر: ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط)، 393)هـ/ 973)م، من ص 88) إلى ص 07).

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، ط)، 0)4)هـ/989)م، ص 43.

)3)  املرجع نفسه، ص 7)).

)4)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مطبوعات األفق، املغرب، ط)، 998)م، ص )0).

)5)  رواه اإلمام أحمد )957))(، والحاكم )8)73(، وقال صحيح اإلسناد.



))السلوك املتسامي والسلوك االنهزامي.. معالم في تجديد السلوك إلى هللا

بول الفطري، وأظلم طريق 
َ
ى بالق أسئلة فضولية فلسفية، وتكلم الناس فيما كان من حقه أن ُيتلقَّ

وتعطل العمل السلوكي إال عند طائفة  به عند الصحابة.   
ً
ما

َّ
السلوك وتعَتم علمه الذي كان مسل

اه الندوي رحمه هللا بــ »عاصفة  ر الكالم وقلَّ العمل، وهذا ما سمَّ
ُ
سماهم التاريخ صوفية«)))، فكث

عقلية جامحة بعثها علم الكالم«، واحتاج أمر السلوك -حسب رأي ابن تيمية- إلى »نظر خاص«))). 

وانشغل القوم بأنُفسهم عن  في طريق التربية،  وفي صفوف الصوفية وقعت مزالق وأخطاء 

العالم، إضافة إلى أن »بعض املنتسبين للتصوف انزلقوا في الدروشة واملسكنة، وبعض النصابين 

وعمت البدع وتفلسف السلوك حتى وقع  سوا على الناس بتواضع كاذب«)3)،  باسم التصوف لبَّ

بعضهم في الكفر والزندقة والقول بالحلول واالتحاد ناهيك عن الخرافة والسحر والشعوذة. قال 

 باسم الطريق. وتبدأ الزاوية أو الخانقاه 
ٌ
اإلمام: »فدخل تحت املرقعة التي كانت شعارا للزهد مرتزقة

مدرسة علم وتربية في حياة الرجال املؤسسين، فال تلبث أحيانا أن يدخلها بعدهم االنحراف»)4). 

وممن تحدثوا في السلوك وألفوا وحاضروا قوٌم ال تجربة لهم وال معرفة، واكتفوا باطالع ونصوص 

وشروح وتعليق على الشروح فحكموا رأيهم في قضايا خطيرة بالظنون والتخمينات. ومنهم من تحدث 

عن تجربة وذوق ومعرفة وهم الذين تسموا تاريخيا باسم »الصوفية«، وِمن الصوفية َمن جمع بين 

النظر العلمي والسلوك العملي، وقد حافظوا على جوهر الدين وهو حب هللا ومعرفة هللا والتحاب في 

هللا بالوراثة القلبية. وأجمعوا على أن طريق السلوك واملعرفة والوالية يتطلب:

ريد وجه هللا والدار اآلخرة لولّيٍ 
ُ
- الصحبة: لصحبة شيخ عارف باهلل، ومعناها محبة وتلمذة امل

من أولياء هللا تعالى عارٍف بالطريق وما فيها من عقبات وعقابيل. وهي صحبة فردية بين شيٍخ ومريٍد، 
في خلوة عن الناس ومعزل عن واقع األمة االجتماعي واالقتصادي والسيا�سي وعن مصيرها. يقول 

 منها، وهم 
َ
ة

َ
خوف

َ
الجيالني رحمه هللا: »يا من أراد السلوك! استدلَّ بمن قد سلك، وعرف املواِضَع امل

ك بين يديه 
َ
املشايخ العّمال بالعلم، املخلصون في أعمالهم. يا غالم! كن غالم الدليل! اتبعه! اترك َرْحل

وسر معه، تارة عن يمينه، وتارة عن شماله، وتارة وراءه، وتارة أمامه. ال تخرج عن رأيه، وال تخالف 

قوله. فإنك تصل إلى مقصودك وال تِضل عن جادتك«)5).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 374.

)))  ابن تيمية أحمد عبد الحليم، الفتاوي، ج ))، مرجع سابق، ص 334.

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 489.

)4)  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء لإلنتاج، ط)، )00)م، ص 94.

)5)  الجيالني عبد القادر، الفتح الرباني، املكتبة العصرية، بيروت، د ت، 98).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((

باملجاهدة والرياضة  سير العبد إلى هللا وارتقاؤه في مقامات ودرجات وأحوال،  االستمرار:   -

ن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه 
َّ
والتهيؤ، دون انقطاع. ف»كلما تمك

-بل على جميع  ولهذا كان الواجب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأكثَر من الواجب على من دونه.  منها أكبَر 

الّرسل- أعظم من الواجب على أممهم. والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم. 

والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته«))). 

5.  سلوك الصوفية.. إنجازات ومحاذير:

د طرائق وضوابط السلوك إلى هللا بتعدد املدارس الصوفية، وإن كانت بينها آداب  - التعدد: تعدُّ

وشروط وأشكال مشتركة. وفي هذا التعدد واالختالف يحصل القرب والبعد من املنهاج النبوي، حتى 

ق ُوْسع السنة الغراء، وتساهل آخرون في االنضباط بسياج الشريعة فترخصوا. تشدد بعضهم فضيَّ

أ- سلوك املجاهدة وسلوك الشكر:

يقول اإلمام رحمه هللا مميزا بين سلوك املجاهدة الذي غلب في القرون الستة األولى وسلوك 

الشكر الذي تجلى منذ اإلمام الشاذلي رحمه هللا: »كان سلوك القرون األولى سلوك مجاهدة ورياضة 

لها قواعدها ورجالها كما وصف كلَّ ذلك القشيري في رسالته والغزالي في إحيائه. والشيخ في سلوك 

املجاهدة ُمرشد وصاحب في الطريق وخبير بالعلل وبركة وقدوة. بعد أن أظهر هللا كبار املشايخ مثل 

الجيالني والرفاعي والشاذلي ِمن بعدهم أصبح السلوك شيئا فشيئا عن طريق الشكر«. 

 ورياضة وصبر وصمت وصوم وعزلة، ومالزمة ِذكر هللا وهم مالزمون للخلوات كما 
ٌ
اَبَدة

َ
املجاهدة ُمك

وضح ذلك محيي الدين بن عربي في »كتاب الخلوة« وفي غيره، إذ يقول: »ال بد لك من العزلة عن الناس 
وإيثار الخلوة عن املأل، فإنه على قدر ُبعدك عن الخلق يكون قربك من الحق ظاهرا وباطنا...من اعتزل 

عن الناس لم يفتح بابه لقصد الناس إليه، فإن املراد من العزلة ترك الناس ومعاشرتهم؛ وليس املراد 
من ترك الناس ترك صورهم وإنما املراد أن ال يكون قلبك وال أذنك معهم وعاء ملا يأتون به من فضول 

الكالم، فال يصفو القلب من هذيان العالم؛ فكل من اعتزل في بيته وفتح باب قصد الناس إليه فإنه 

طالب رياسة وجاه، مطرود عن باب هللا تعالى، والهالك إلى مثل هذا أقرب من شراك نعله«))).

فكان ترك معاشرة الناس حسا ومعنى شرطا أساسا في التربية والسلوك إلى هللا تعالى ومعرفته، 

فال صفاء للقلب من الصور والفضول إال في الخلوة وقهر النفس بمخالفتها كلية، وغير ذلك مجرد 

انحراف وهالك.

)))  ابن قيم الجوزية عبد الرحمن، مدارج السالكين، ج )، دار ابن الهيثم، القاهرة، 004)م، ص 78.

)))  ابن عربي محيي الدين، الرسائل، رسالة األنوار، تقديم محمود محمود الغراب، دار صادر بيروت، 997)، ص 6-4.
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من مخالطة األغيار عدا  »عاليي الهمة«  كثير من مشايخ الصوفية منعوا املريدين املتأهبين 

شيوخهم، ونصحوهم بدوام الخلوة إن هم طلبوا الوالية. بل منهم من تكلف في األذكار ما ابتعد به 

عن األذكار املسنونة التي علمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة والصحابيات ر�سي هللا عنهم. يقول ابن عربي: 

»اشتغل بذكر هللا تعالى بأي نوع شأته من األذكار، وأعالها االسم وهو قولك »هللا هللا هللا« ال تزيد 

.(((»
ً
عليها شيئا

وقد توارث القوم أقواال ومقاالت تؤسس لطريق املجاهدة وتستخرف غيرها، نذكر منها باإلضافة 

إلى ما سبق بعض األقوال التي أوردها اإلمام القشيري رحمه هللا في رسالته، منها قوله: »وأعلم أن من 

لم يكن في بدايته صاحب مجاهدٍة لم يجد من هذه الطريقة شمة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 

السلمي يقول سمعت أبا عثمان املغربي يقول: من ظن أن ُيفتح له �سيء من هذه الطريقة، أو ُيكشف 
منها إال بلزوم املجاهدة فهو في غلط...)ويضيف( سمعت منصور بن عبد هللا يقول  له عن �سيء 

سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت أحمد بن خضروية يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 

لن ينال الرجل درجة الصالحين، حتى يجوز ست عقبات: أولها: أن يغلق باب النعمة، ويفتح باب 

ويفتح باب  أن يغلق باب الراحة،  والثالث:   . ويفتح باب الذِلّ أن يغلق باب العز،  والثاني:  الشدة. 

الجهد. والرابع: أن يغلق باب النوم، ويفتح باب السهر. والخامس: أن يغلق باب الغنى، ويفتح باب 

واعلم أن أصل املجاهدة  ويفتح باب االستعداد للموت...  أن يغلق باب األمل،  والسادس:  الفقِر. 

ومالكها: فطم النفس عن املألوفات، وحملها على خالف هواها في عموم األوقات«))).

أما طريق الشكر فهي أيسر للتربية بما فيها من تخفيف على املريد من أعباء اإلجهاد والرياضة، 

ويكون للشيخ فيها ولـ«مغناطيسيته« وبركته وقدوته األثر األكبر والغناء األول في تسليك املريدين)3)، 

َسال وبطالة كما يتصورها البعض، وإنما هي طريق 
َ
وطريق الشكر ال تخلو من عمٍل وبذٍل، وليست ك

بالتقصير  يغلب فيها االفتقار واالنكسار والشعور  والتقشف»،  »االنغالق واالنزواء  متحررة من 

ه وعطائه وكرمه، علما وعمال، مع اتخاذ  والعجز والضعف، واملرتكز فيها على شكر هللا تعالى على مِنّ

أسباب الكسب والسعي على العيال. وفي طريق الشكر »يترجح شرط الصحبة، وتحمل هّمة الشيخ 

 من مواطن الخطر وكأنه سفينة نوح«)4).
ً
وإشعاعه الروحي قلوب تالمذته حمال

)))  ابن عربي محيي الدين، الرسائل، رسالة األنوار، تقديم محمود محمود الغراب، دار صادر بيروت، 997)، ص 6.

)))  القشيري عبد الكريم، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطجي، دار الجيل، بيروت، 
ص )4-48، بتصرف.

)3)  انظر  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 6)).

)4)  املرجع نفسه، ج )، ص )46.
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وفي فصل الجهاد من كتاب اإلحسان، تجد الفرق بين أصحاب سلوك املجاهدة الذين ينتسبون 

لهم من اإلرادة وال رائحة عندهم ِمن   
َّ
للصوفية ويظهرون الزهادة واإلكثار من النوافل و»ال حظ

طلب وجه هللا عز وجل وال خبر عندهم من رقائق التربية وصفاء الصوفية«)))، وبين الصوفية األولين 

الصادقين الذين داوموا -في الغالب- على العزلة والسهر والجوع والذكر والصمت، مع تزكية أنفسهم 

رادى، وكان من مجاهدتهم ألنفسهم وتطويعهم 
ُ
وأخذهم بخناقها، »فسلكوا إلى هللا تعالى وتقدس ف

لها آياٌت للرجولة والفحولة ما أحوجنا لالهتداء بفقهها، ال بشكلها، في هذه األزمنة التي طغى فيها 

انصباب  الشهوة  ووسائل  الشهوة  فيه  وانصبت  الفردية،  األنانية  فيه  وتألهت  الدنيوي،  املتاع 

البالء الواصِب«))).

املجاهدة الفردية التي تروم مخالفة النفس ومحاربتها وتتأسس على أنه ال سلوك للعبد و»ال 

مفتاح له إال باملجاهدة وقمع الشهوات«)3)، قد تثمر سلوكا فرديا يحقق للسالك صالح حاله ونوال 

بغيته ِبـ«الخوف والحزن والتفكر واملجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق اإلثم وجليله 

بحيث ال يتفاوت  والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك«)4)، 

قعده 
ُ
الناس في ذلك إال »بحسب درجات املجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة«)5)، لكنها ت

في سفوح االنهزام دون مقام السلوك املتسامي الذي يجمع مع تصفية الباطن وتحصيل الوالية 

كما كان السابقون  والصبر على الجهاد«  وممارسة الجهاد،  »نية الجهاد،  مقامات القرب العظمى 

األولون من املهاجرين واألنصار؛ رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. أوتوا الربانية الجامعة الي ال دروشة 

فيها وال قعود.

6. السلوك املنهاجي الجهادي: مراجعة وتجديد:

1.  مراجعة واستئناف:

كتب اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا عن مسألة السلوك وما يرتبط بها في جميع مؤلفاته، 

وعالج أغلب قضاياها التفصيلية في كتاب اإلحسان ضمن الفصل الخاص بــ »االقتصاد« )الفصل 

 الرتباط معاني السلوك والسير في لغة القرآن والسنة بمعاني القصد والتوسط 
ً
الحادي عشر(، نظرا

واالستقامة، وبسط فيه الحديث عن ستة نماذج من كبار األئمة السالكين إلى هللا تعالى )جعفر 

)))  انظر  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 453.

)))  املرجع نفسه، ص 455.

)3)  الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين، ج )، ص 99 .

)4)  املرجع نفسه، ص )7.

)5)  املرجع نفسه، ص 94.
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الصادق والغزالي والجيالني والرفاعي والشاذلي والّسرهندي رحمهم هللا جميعا( ووصاياهم وتنبيهاتهم 

وآهاتهم، كما نّبه إلى بعض األخطاء واالنحرافات التي طرأت في التاريخ قصد تقويمها وإرجاع األمر 

إلى ما كان عليه الصحابة ر�سي هللا عنهم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألن ذلك وحده كفيل بتوحيد تصورنا 

»كان الصحابة ر�سي هللا عنهم في جهاد الذلة على املؤمنين والشدة على الكافرين  فقد  وسلوكنا. 

هم ال 
ُّ
َحسر السادة األماجد النورانيون من بعدهم عن امليدان الجهادي، جل

ْ
واإلنابة لرب العاملين. وان

هم، فكانوا أحالس بيوتهم، فرغوا من الشأن العام ليتفرغوا لشأن التربية الخاص«))).
ُّ
كل

2.  التخلص من التقليد التاريخي:

رغم أن أهل الوالية والسلوك في تاريخنا هم الصوفية غير أنه ال معنى لتجديد السلوك إلى هللا من 

غير الرجوع به إلى السلوك الّصحابي الجامع، واالنتقال من السلوك التبركي التاريخي املستكين إلى 

السلوك اإلحساني الجهادي املتسامي، إذ التبرك فهٌم منغلق للتربية اإليمانية اإلحسانية، »سّجادة 

ومجلس كان يتصّدره الشيخ املؤسس، فلما توفاه هللا جلس مجلسه على سجادته »وارث« من أبنائه 

الدينيين أو الطينيين، واستمر في تقليد األب الروحي للجماعة، وحافظ على التقاليد، واجتهد داخل 

 بينه وبين هللا ورسوله، وحرص أال ُيزاد حرف 
ً
 بشريا

ً
املذهب التربوي، واتخذ لنفسه وملن معه سقفا

على »وظيفة« الشيخ الراحل وأذكاره. وهكذا تكونت مدارس وطرق، في طيها العارفون باهلل أحيانا، 

وفي طيها املريدون، وفي طيها أصحاب األحوال والكرامات، وفي طيها كل �سيء إال التجديد الذي مات 

مع الشيخ رحمه هللا)))، ووراثة التبرك هاته ال تثمر علما وال سلوكا، إذ تكتفي بشكليات وسطحيات 

كي«  وذكريات مختلطة بعبارات »غامضات من كالم القوم ومصطلحاتهم«، وشتان بين »الفقه التبرُّ

و»الفقه السلوكي« إذ املتبرك ال علم له بــ »معاني السلوك والوصول واملعرفة«)3).

طقوسية  بيعة  وهي  الصوفية،  والبيعة  العهد  مشكلة  وهي  سبق  بما  تتصل  أخرى  مشكلة 

احتفالية مغلقة مغرقة في الشكليات والذكريات)4). لذلك يكون املطلوب أوال في عمليات التجديد 

املتكاملة التخلص من عائق تقليد عادات تاريخية في السلوك، على جميع املستويات قصد تحقيق 

التأ�سي الكامل برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والسير على منهاجه. يتساءل اإلمام ياسين رحمه هللا: كيف يمكن أن 

نقوم ونتحرك وننال املطالب العالية الغالية وطوق التقليد في أعناقنا؟ كيف يمكن، وهذا الطوق 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 99)-00).

)))  املرجع نفسه، ص 45).

)3)  املرجع نفسه، ص )9.

)4)  املرجع نفسه، ج )، ص 8)4.
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الثقيل بثقل تاريخنا وتراثنا ينقض ظهرنا،... كيف كيف ونحن نرجو اإلفادة والعلم ممن هم دون 

القرآن والسنة؟«))). 

وفي طريق معالجة أدواء التقليد السلبي يرى اإلمام أنه ال ينبغي أن نخاصم السلف ونقطع مع 

ميراثهم وننكر فضل السابقين ونقلب صفحة من تاريخنا الزاخر على كل حال، بل يجب أن نستأنس 

بما أثلوه لنا من معرفة وعلوم وجواهر وُدرر، أخذ الروح ونترك الشكل، نستفيد من خبرتهم دون أن 

ننحجب عن األخذ من املعين املطلق: القرآن والنبوة، يقول اإلمام رحمه هللا: »املطلوب اآلن وبعد اآلن 

ة، واستصحاب ما  استجماع ما تفرق بعد زمان الصحابة، واكتساب الشخصية الجهادية الصحابيَّ

 به ال عبئا ثقيال، اجتهادا نست�سيء به نحن 
ً
ترثه أجيالنا من علماء الدين األولين واآلخرين استئناسا

لنقول كلمَتنا من إزاء القرآن ومن مشارف الصحبة))). 

- بعض مسلمات أكابر الصوفية رحمهم  وفي هذا الصدد نسوق مثاال يراجع فيه اإلمام -بأدب جٍمّ

هللا ملا تتعارض مع أصل قرآني نبوي، حيث أورد قول اإلمام عبد القادر الجيالني رحمه هللا: إن أَرْدت 

الصفاَء الكليَّ ففارق بقلبك الخلق، وواصله بالحق عز وجل. فارق الدنيا، ودع أهلك، وسلمهم إلى 

ربك عز وجل، وأخرج قلبك ُعريانا عن الكل. واقرب من باب اآلخرة ثم ادخلها. فإن لم تجد ربك عز 

وجل فيها فاخرج منها هاربا طالبا للقرب منه. إذا وجدته وجدت كل الصفاء عنده، ثم راجعه بقوله: 

»هذا هو الطريق الصوفي والسلوك الصوفي الذي ينبغي أن نهجره هجرا جميال لنصل حبلنا بحبل 

الصحابة ر�سي هللا عنهم، ولنقتحم عقبات الجهاد املمزوج فيها الصالح بالفساد، والصفو بالكدر، 

والحالوة باملرارة. وإن الفراق الصوفي لألهل وللوطن يقابله في السلوك الجهادي تطهير األرض من 

الشرك والفساد حتى نكون للمتقين إماما، وحتى َيكوَن لنا بإذن الكريم الوهاب من أزواجنا وذرياتنا 

َنا كما وجدوا. آمين«)3).   أعين كما يليق بعباد الرحمان، ونجد هللا ربَّ
ُ
قرة

3.  خصائص السلوك الجهادي:

العديد من النصوص مبثوثة في أكثر من عشرة آالف  على ما سبق ومن خالل استقراء  بناء 

يمكن القول إن السلوك املنهاجي كما جدده اإلمام عبد اسالم ياسين رحمه هللا يتميز  صفحة، 

بالخصائص اآلتية:

)))  ياسين عبد السالم، نظرات في الفقه والتاريخ، الدار البيضاء، دار الخطابي للطباعة والنشر، ط)، 989)م، ص 4).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 00).

)3)  املرجع نفسه، ج)، ص 9)0-3)3.
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أ.  الغائية والقصدية:

 في سبيٍل 
ٌ

السالك إلى هللا تعالى له غاية يطلبها ثم يسلك الطريق ليصل إليها، فالسلوك سيٌر حثيث

منه سبحانه  إلى غايٍة عظمى هي معرفة هللا، و»معرفة هللا عز وجل والوصول إليه عطاٌء  ُموصٍل 

يتنزل على  عطاء  حبه فكان سمعه وبصره ويده ورجله. 
ُ
ملن تقرب إليه جلت ِنعمه حتى أ محٌض 

كيف. فالعقل السجين في عالم الكم والكيف والعلة واملعلول 
ُ
القلب. عطاء ال ُيكيف ومعرفة ال ت

والفوق والتحت والزمان واملكان آلة فاشلة كل الفشل في هذا املضمار«)))، هذا التوفيق اإللهي وهذه 

الهداية الخاصة ال تمنع من اختالف طرائق الوصول وتباين مستويات السلوك ودرجاته، يقول ابن 

تيمية: »لفظ الوصول لفظ مجمل، فإنه ما من سالك إال وله غاية يصل إليها. وإذا قيل وصل إلى 

هللا، أو إلى توحيده، أو إلى معرفته، أو نحو ذلك، ففي ذلك من األنواع املتنوعة والدرجات املتباينة ما 

ال يحصيه إال هللا تعالى«))).

ه بالفرض والنفل، بالصدق والصحبة واالتباع وبذل الدنيا حتى يصير وليا  يتقرب العبد إلى رِبّ

هلل عز وجل مستقيما على أمره، به يرى وبه يسمع وبه يبطش وبه يم�سي...وإن كتب هللا له السابقة 

صيره عارفا باهلل و»العارفون باهلل قرة عين الوجود« مرتبتهم تعلو مرتبة العلماء علو مرتبة هؤالء على 

 من أولياء هللا زادهم هللا من فضله نورانية وإشعاعا ووراثة، عن أبي هريرة 
ٌ

مرتبة العامة. إنهم صنف

ر�سي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هللا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي 

حبه، فإذا أحببته 
ُ
عبدي ب�سيء أحّب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أ

كنُت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يم�سي بها، وإن 

دي عن نفس املؤمن يكره  عيذنه، وما ترددت عن �سيء أنا فاعله تردُّ
ُ
سألني ألعطينه ولئن استعاذني أل

املوت وأنا أكره مساءته«)3).

ب.  االقتحامية والجهادية:

)اإلسالم واإليمان  في مقامات الدين   
ً
ومكابدة  

ً
يرتقي العبد في مدارج السلوك ومنازله اقتحاما

واإلحسان( وسط الجماعة املؤمنة التي تقوى على الجهاد بتوفر الكفاءات والفضائل في أفرادها 

وتكاملها)4). ليندرج في سلك املحسنين الذين يحبهم هللا تعالى ويحبونه. والحياة الفردية والجماعية 

واملجتمع،  والهوى  النفس  لعقبات  ومغالبة  اقتحاما  تتطلب  وتحديات  ومخاضات  عقبات  كلها 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، ص 76-75.

)))  ابن تيمية تقي الدين، الفتاوى، ج))، مرجع سابق، ص 389.

)3)  رواه البخاري، باب التواضع، رقم: 37)6.

)4)  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 7)).
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ٌ
ـ«السبيل عقبة

َ
سلوكا متساميا يرتقي باملؤمنين واملؤمنات ليكونوا من أصحاب امليمنة والسابقين. ف

تقطع مسافاتها وغاية يسعى إليها)))،  قتحم«)))، وبذل وصبر ومصابرة ومرابطة، فهو سيٌر وطريٌق 
ُ
ت

ف»يزكي  وليس دروشة وقعودا وأماني معسولة وشكاوى عاجزة.  قتحم إلى هللا تعالى. 
ُ
وعقبات ت

الذاكرون ذكرهم بالجهاد والعمل الصالح. وبذلك يكون التجديد شامال ملعاني اإليمان، وساحاته، 

وأقواله، وأفعاله، ملقدماته، ونتائجه، وسوابقه ولواحقه. ال إله إال هللا محمد رسول هللا«)3).

ننية االتباعية: ج.  السُّ

ُسنية السلوك في استنباط قواعده وضوابطه من الهدي النبوي، ال من مدارس التاريخ، قال 

﴾ )آل عمران:)3)، فالسلوك إذن اتباع كامل  ُ ُ اللّ ِبْبكُ ْ ُ ي �ي ِ
ِبُعو�ن

َّ
ات

َ
ف  َ  اللّ

َ
ون بُّ ِ

تُ
� ْ ن�تُ

ُ
 ِإن ك

ْ
ل

ُ
هللا تعالى: ﴿ق

 
ْ

ل
ُ
وسير دائم وعمل شامل على منهاج رسول هللا صلى هللا عليه وصحابته املكرمين، قال تعالى: ﴿ق

﴾ )يوسف:08)).  َ ن ِك�ي ِ
ْ �ش ُ  ِمَن الْ

ْ َ �ن
َ
ِ َوَما أ

ّ
 الل

َ
ي َوُسْبَحان ِ

َبَع�ن
َّ
 َوَمِن ات

�نَ
َ
ٍة أ َ  َبِص�ي

َ
ِ َعىل

ّ
 الل

َ
ْدُعو ِإل

َ
َهـِذِه َسِبيىِلي أ

وذلك بالرجوع إلى »السنة املحمدية الجامعة بين الجهاد األكبر جهاد النفس تزكيتها تزكية قرآنية 

ا) )الفرقان:)5)، وبين الجهاد األوسع جهاد نصرة هللا  ً اًدا كب�ي مه به �ب
ْ

نبوية شاملة ومتوازنة ﴿وَجاِهد

في األرض، بين »املجاهد من جاهد نفسه«)4) و»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«)5)، فهل 

من سبيل لتتويج جهاد النفس بجهاد ُيحيي األمة ويمكن لدين هللا في األرض؟ هل من املمكن أن 

نا السلوُك إلى هللا جل وعال ومعرفته والتقرب 
َ
ة دون أن يفوت نخوض معارك إقامة الدولة اإلسالميَّ

إليه؟ فإننا نقرأ أن الصالحين كانوا في أزمان الفتنة يشتغلون بأنفسهم عن الناس، بل عن العالم 

أجمع«)6)، ويجمل ذلك اإلمام رحمه هللا بقوله: »نحن مع سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص«)7)، أي مع األصل ال مع 

الفرع، مع الوحي ال مع التاريخ. وقد كان هذا األمر واضحا منذ البداية، إذ ورد في أول عدد من مجلة 

)399)هـ/979)م( قوله رحمه هللا: »إن منهاجنا في الفكر والعمل يستند مباشرة لكتاب  الجماعة 

هللا وسنة رسوله ال نتخذ بيننا وبينها وسيطا«)8)، مهما كانت قيمته في تاريخنا ألنه ال يرقى بأي حال 

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 4)).

)))  املرجع نفسه، ص 39 .

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص 78).

)4)  رواه اإلمام أحمد واإلمام الترمذي رحمهما هللا عن فضالة بن عبيد ر�سي هللا عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسند حسن.

)5)  أخرجه أبو داود )4344(، والترمذي )) /6)(، وابن ماجه )))40(، وذكره األلباني رحمه هللا في »السلسلة الصحيحة« )) /886 
ومــا بعدهــا( رقــم )49.

)6)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطبع والنشر، ط)، 430)هـ/009)م، ص 30).

.yassine.tv 7)  ياسين عبد السالم، من شريط سلوك املرأة إلى هللا، يوجد في موقع قناة بصائر(

)8)  ياسين عبد السالم، عنوان لعملنا، مجلة الجماعة، عدد )، 399)هـ/979)م، ص 35.
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إلى مقام النبوة واألسوة العظمى التي بها وحدها يمكننا أن نصنع ونبدع وحدة لألمة في املستقبل، 

ونجيد ونفيد في تربية اإلنسان وتغيير ما به وحوله. 

د.  الصحبة والجماعة:

إذ اإلسالم دين الصحبة  ة املربي ومحضن الجماعة، 
َّ
ل
ُ
السلوك املنهاجي النبوي يجمع بين خ

الجماعة  والرجل مغناطيس  رجل)))،   
ُ
السلوك صحبة الطريق وضماُن  حيث مفتاح  والجماعة، 

وقطب رحاها، يقول اإلمام رحمه هللا: »الخطوة األولى على طريق التربية والتنظيم، على طريق املنهاج 

املؤدي إلى هللا عز وجل بالنسبة للمؤمن، وإلى الخالفة بالنسبة لألمة وإلى سيادة الحضارة اإلسالمية 

بالنسبة للعالم هي الصحبة والجماعة، هي لقاء رجل ُيربيك وجماعة مؤمنة تؤويك وتحضنك، حتى 

يسري بصحبة املربى والجماعة إلى قلبك وسلوكك أول سلك من أسالك نور اإليمان، وأول نفحة 

من عبيره، وأول فيض من مائه«))). 

أما الصحبة الفردية املختصرة في ثنائية شيخ ومريد هي صحبة طارئة ظهرت نتيجة انفصال 

الدعوة عن الدولة. ونظرا لطول مدة هذا االنفصال النكد منذ تحولت الخالفة إلى ملك عاض إلى 

اليوم، أصبحت وكأنها هي األصل في حين أن األصل هو الصحبة والجماعة كما كان في عهد الحبيب 

املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ثم الصحبة في الجماعة كما كان األمر في عهد الخالفة الراشدة إذ لم يكن هم الخالص 

الفردي منفصال عن هّم األمة، ولم يكن الذكر منفصال عن الجهاد)3). لقد كانت التربية النبوية تربية 

َعبه مجموع السلوك 
ُ

ه تعالى بالسلوك في الناس، ويمثل نهر اإليمان بش
ّ
جهادية تقرن السلوك إلى الل

االيماني الجهادي في مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية في حياة الفرد والجماعة. 

ج.  العملية التطبيقية:

السلوك إلى هللا علٌم وعمٌل، وال جدوى من سلوك الكتب والقول واالدعاء، يقول اإلمام: »من 

يعيش »أزمة إيماٍن« و»فراغ روٍح« لن يجد في »علم السلوك« و»قواعد التصوف عالجا، ألن السلوك 

 وتوكال وصبرا، ال مجرد 
ً
عمٌل ال كالم««)4)، التزكية يقظة وتوبة دائمة ارتقاء في مدارج الدين، مكابدة

اطالع فضولي أو تخصص مدر�سي أكاديمي أو تَمصُوف ُمتفلسف شاطح. 

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص 46).

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 9)).

)3)  عبادي محمد، حوار مع األستاذ محمد عبادي، موقع اإلمام yassine.net، بتاريخ الجمعة 6) يوليوز/تموز 3)0)م.

)4)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص 30).
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السلوك إلى هللا ليس سكونا ودعة ونزهة وكالما وإنما هو طريق شاق دونه ُحجب ومزالق وعقبات 

وعوائق، تتطلب نية وصدقا ويقينا وعمال، يقول اإلمام عبد القادر الجيالني رحمه هللا: »هذه الطريق 

ُك مع النفس والهوى بل مع الحكم والعمل به وترك الحول والقوة والجالدة وأخذ االستسالم 
َ
ْسل

ُ
ال ت

ِتَك. يحتاج إلى حبال ورجال 
َ
ِبَعَجل )...(، هذا �سيء ال يجيء  واالستطراح وترك العجلة وأخذ التؤدة 

فك ويحمل عنك ِثقلك.  وصبر ومعاناة ومجاهدة. وأن تصحب بعض ملوك املعرفة حتى يدلك ويعِرّ

إن كنت محبا أردفك خلفه، وإن كنت  أو أردفك خلَفه،  أمر بحملك،  ِعبَت 
َ
فإذا ت تم�سي في ركابه، 

محبوبا أركبك في َسْرجه وركب هو خلفك. من ذاق هذا فقد عرفه. القعود مع أهل األهلّية نعمة ومع 

األغيار املكذبين نقمة«))).

هـ .  الخلوة في الجلوة:

املكث في الخلوات واملفازات واالنقطاع  )في الغالب(  على خالف االجتهاد الصوفي الذي رجح 

عن دنيا الناس، قال اإلمام رحمه هللا موضحا ضرورة تجاوز عوائق املا�سي: »لسُت أدعو األجيال 

املقبلة للتصوف! وإن كانت التربية الصوفية هي التي احتفظت بجوهر األمر كله، بل أدعو إلى اقتحام 

راه الصحابة 
ُ
َحرك في ذ

َ
العقبة التي انحدر منها الصوفية الكرام عن ذلك األفق العالي الجهادي الذي ت

املجاهدون، نالوا بالجهاد املزدوج، الجهاد اآلفاقي واألنُف�سي درجة الكمال. وجمعوا إلى نورانية القلوب 

املتطهرة حمل األمانة الّرسالية إلى العالم. وبذلك لحقوا بمقعد الصدق. ليكن هذا واضحا«))) وهو 

واضٌح إال ملن أغ�سى. 

وما لبث رحمه هللا يؤكد، في كتبه ومحاضراته ومواعظه املرئية واملسموعة، على ضرورة االتباع 

وعدم االبتداع، منها قوله: »كان الناس فيمن قبلنا يسلكون إلى هذا املطلب يطلبون االنجماع على 

هللا عزَّ وجل في خلواٍت، خلوة كل واحد في حجرته ال يسمع شيئا وال يبصر شيئا غير جدران الغرفة، 

مرنا أمر آخر: أمرنا اتباع لسنة 
َ
ال يتكلم مع أحد، ودوام الصمت والجوع والسهر وما تعلمونه...نحن أ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولصحابته. فكانوا في جلوة، لم يكونوا في خلوة، كانوا في جلوة دائمة ومستمرة، جلوة 

في مجالس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، جلوة في ميادين العلم، جلوة في الغزوات وفي السرايا«)3)، أي خلوة وجلوة، 

أو قل خلوة في جلوة، صحبة في جماعة. 

)))  الجيالني عبد القادر، الفتح الرباني، املكتبة العصرية، بيروت، 4).

.yassine.net ياسين عبد السالم، من شريط »كيف ننجمع على هللا؟«، يوجد في موقع اإلمام  (((

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 454.
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7. السلوك غدا أو استشراف مسألة السلوك عند األجيال القادمة:

نخلص مما سبق إلى أن اإلمام رحمه هللا، وهو الخبير بامليدان علما وعمال، قد جّدد في معاني 

السلوك إلى هللا تعالى وأرجعها إلى األصل النبوي الخالد متخلصا من إسر االنحدار التاريخي واالنحراف 

السلوكي، حيث السنة النبوية وحدها الضامن لوحدة األمة وتخليصها من الفتن التي لحقتها على 

مر تاريخ املسلمين وما رافقه من تراكم ألخطاء الناس وإضافاتهم وانحرافات من انحرف منهم عن 

األصل والقصد. ع�سى هللا أن ينفع بتجديده واجتهاده أجياال مقبلة أفرادا وجماعات تريد وجه هللا 

تعالى ورضاه وتتشوق للقائه وتعتصم بحبله وتهتدي بنوره. وهذا رجاؤه في قوله رحمه هللا: »النموذج 

، بوجود الصحبة النبوية العظيمة وبوجود الجهاد، هو ُمرتقى طموحنا في َمْهَيع السلوك  الصحابيَّ

الجهادي بين يدْي الخالفة الثانية املوعودة املقصودة إن شاء هللا تعالى وتقدس«)))، مؤكدا أنه »لن 

يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها. والخالفة الثانية على منهاج النبوة لن تكون كذلك إال إن 

قادها الربانيون أولياء هللا. وفي انتظار أن يفتح هللا بالفهم على العاملين نتضرع إليه سبحانه أن 

ينزل رحمته من خلوات التبتل إلى ميادين الجهاد. في انتظار أن يكون ِلِقراِن الصحبة والجماعة معنى 

ٌد من حياة العاملين ننادي أولياء هللا العارفين باهلل أن يتوجهوا بجند هللا من صادقي  موصوٌل موحَّ

فتوحيد األمة في أقطارها  فتوحيد الجهد،  املريدين وعامة املسترشدين نحو توحيد الجماعات، 

را من كل عالقات عصور  ومذاهبها ومدارسها ومشاربها، حتى يكون املشرُب محمديا قرآنيا ُسنيا محرَّ

االنزواء والخمول واالنكماش«))).

»املرجو من كرمه عزت قدرته  هللا:  وقد كان هذا دعاؤه رحمه هللا لألجيال القادمة إن شاء 

ْجيال الخالفة الثانية بما حبا به مجاهدي األولى من سلوك جهادي 
َ
أ وتقدست حكمته أن َيْحُبَو 

َوى لهم فيه املراحل ليفرغوا إلعادة بناء األمة وتوحيدها، وتشييد صرح الخالفة، وحمل رسالة 
ْ
ط

ُ
ت

اإلسالم إلى العاملين. ويكوُن هللا عز وجل وكيال عمن اشتغل بمصير األمة وحمل الرسالة ليصلح شأنه 

لُه  ه واستوت نشأته الثانية فتَح 
َ
ه وبلغ الكتاب أجل

ُ
ويرفع درجتُه. حتى إذا اكتمل سلوك  ، الخاصَّ

ليجد نفسه في ِعداد الواصلين، وقد سبق أهَل املجاهدة بالجهاد، وسبق أهل الشكر بشكر العاملين 

 هللا في األرض عليه وعلى نبينا وعلى إخوانهما جميعا أفضل 
ُ
كما سبق داود الشاكُر بالعمل، خليفة

الصالة وأزكى السالم«)3). »املنة والرحمة سبحانه أن يتصل مدد السالكين فيما يستقبلنا من زماٍن 

 رائعا ًكما كان في عهد الصحابة وُهم في 
ً
 مانعا

ً
 جامعا

ً
بحضرة النبوة فيكون السلوك جهاديا عفويا

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص )46.

)))  املرجع نفسه، ج)، ص )5).

)3)  املرجع نفسه، ص 6)).
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حضن خير البرية ملسو هيلع هللا ىلص«)))، »واللهم ُمنَّ علينا برحمتك العظمى، واحمل عنا األثقال، ويسر لهذه األمة 

ِإَبِر املكذبين«))). 
َ
من الّرجال من يفتح للجهاد ألف باب ال ك

 آمين يا رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع األنبياء واملرسلين 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص 5)).

)))  املرجع نفسه، ص 5)).
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التربية والتغيير رؤية منهاجية
د. محمد الزاوي)1)

. مفاهيم:
ً
أوال

1. مفهوم التربية:

َحاُب  التربية في اللغة معناها: التنمية والتقويم واإلصالح. قال اإلمام الزبيدي رحمه هللا: »َربَّ السَّ

َحَها«))).
َ
ْصل

َ
َها وأ مَّ

َ
ت
َ
اَها وَزاَدَها وأ مَّ

َ
: ن

َ
ْعَمة  والِنّ

َ
ِنيَعة َب الصَّ يِه، وَربَّ ي َيْجَمُعُه وُيَنِمّ

َ
ُه أ َر َيُربُّ

َ
ط

َ
امل

وفي مفهوم القرآن والحديث معناها: تغيير باطني لنفس اإلنسان.

اللغوية  الدالالت  مع   
ً
تماما ينسجم  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  اختاره  الذي  فالتعريف 

الفطرة إقامة الوجه هلل،  بالهدي القرآني النبوي:   
ً
يقول مسترشدا واالصطالحية ملفهوم التربية، 

ْعَوجُّ وتحيد عن الجادة بالتربية.
َ
ستوي الفطرة أو ت

َ
َوت

وتقويم االنحراف الناتج عن  م يصبح دور التربية تنمية الجوانب الفطرية في اإلنسان، 
َ
ومن ث

التأثيرات األسرية واالجتماعية والثقافية. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه أن 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«)3).

2. مفهوم التغيير:

واآلخر على  ومنفعة،  وإصالٍح  أحُدهما على صالٍح  يدلُّ  أصالِن صحيحان،  له في اللغة:  »غير« 

اختالِف شيئين.

والتغيير يطلق على وجهين أحدهما: لتغيير صورة ال�سيء دون ذاته، يقال غيرت داري إذا بنيتها 

ْم﴾  ِسِ
ُ
نف

أَ
�بِ َما  وا  ُ ّ

�يِ
َ
ُيغ ْوٍم َح�تَّ 

َ
ِبق َما   ُ ّ

�يِ
َ
ُيغ َ ل  اللَّ  

َّ
بناء غير الذي كان. والثاني: لتبديله بغيره، نحو ﴿ِإن

فتبديل ما اتصفت به األنفس والذوات واملجتمعات من األحوال الحسنة بخالفه من  )الرعد:))). 

.
ً
األحوال السيئة يسمى تغييرا

)))  دكتور باحث في الفكر اإلسالمي.

)))  تاج العروس ملرت�سى الزبيدي.

)3)  صحيح البخاري، ج 5، ص )8).
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3.  قانون التغيير اإللهي قائم على التربية:

وقواعد تصلح ألن   
َ
إجماال يمكن أن نستخرج من اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة سننا

 لتغيير 
ً
 ممهدا

ً
 لقانون التغيير، الذي بثه هللا في األنفس واآلفاق، وجعل األخذ به سبيال

ً
تكون أساسا

ما باإلنسان الكادح في دار االبتالء.

 منها:
ً
يدلنا هذا القانون على أصول هامة تعتمدها نظرية املنهاج في رؤيتها التغييرية، نذكر بعضا

ر: أ.  مصدر التغيير هو سلطان هللا عز وجل، فهو املغِيّ

وا َما  ُ ّ
�يِ
َ
ْوٍم َح�تَّ ُيغ

َ
ق  

َ
َعَمَها َعىل

ْ
ن
َ
أ  

ً
ِنْعَمة ا  ً ّ

�يِ
َ
 ُمغ

ُ
ْ َيك َ لَ  اللَّ

َّ
ن

أَ
 �بِ

َ
ِلك

َ
أصل النعم من هللا سبحانه: ﴿ذ

﴾ )األنفال:54) فاهلل هو املنعم واملتصرف في شؤون خلقه بال منازع أو ممانع،  ٌ يٌع َعل�ي َ َسِ  اللَّ
َّ

ن
َ
ْم َوأ ِسِ

ُ
ف
ْ
ن
َ أ
�بِ

، وذلك وفق حكمته البليغة وتدبيره البديع.
ً
عطاء أو منعا

إلى حد  من اإلسالميين درجوا في كتاباتهم الفكرية ومواقفهم السياسية،   
ً
واملالحظ أن كثيرا

وكأن أمر  والتعظيم الهائل ملسألة األخذ باألسباب،  على اإلشادة بالفاعل التاريخي،  االستغراق، 

ليس ثمة فيه جهد  التغيير اإلسالمي ال يعدو أن يكون مقارعة ومجالدة حضارية أرضية صرفة، 

 بل االحصاءات امليدانية واملعادالت الحسابية 
ً
يضاعفه عون رباني، وال خطوة ُيطوى لها الزمن طيا

هي املهيمنة على سوق التدافع بين الحق اإللهي والباطل الوضعي.

بمنطق الرياضيات ابتداًء   
ً
ويعود التغيير اإلسالمي محكوما إذن يكل هللا الدعاة إلى أنفسهم، 

من املفاهيم والرؤى   
ً
 سميكا

ً
الدعوة والتنظير والحركة وضعوا جدارا وانتهاًء، ألن الحاملين ألعباء 

والتخرصات املعقدة بين إعداد القوة والتفويض اإليماني، بين التخطيط الواعي املنضبط والتعلق 

القلبي الصادق باملهيمن القادر املريد سبحانه.

ال يرى التاريخ البشري إال صراع طبقات وعصبيات بمعزل عن السماء.  »املادي«  إن املحلل 

واملسلم الخرافي يتحول إيمانه بالقدر انسحابا من ميدان العمل واملدافعة، فيتعطل لديه الحافز 

الشرعي على عمل الصالحات. أما املؤمن الجامع بين النظرتين فال تناقض لديه بين ما أمر به وما قدر 

عليه. يسعى جهده، ترتبت النتائج املنطقية على جهده أو تخلفت. فهو بهذا طاقة فاعلة. وهكذا كان 

املرسلون والصديقون والشهداء والصالحون.

إن هللا هو الفاعل وحده ال شريك له، يغير ما بالناس، ويده القوية ماسكة بناصية كل �سيء. 

إذ ينسب لنا عمال هو مسيره ومدبره.  وخطابه التكليفي لنا بالعمل والجهاد نصيبنا من فضله؛ 

أن التوفيق من هللا عز وجل، وأن هدايته وإلهامه ونصره هي زادنا  تنسينا أنفسنا األمارة بالسوء 

األول واألخير.
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ب.  التغيير التاريخي يتم بحوافز شرعية ووسائل بشرية:

بعد تثبيت الحقيقة األولية -السالفة الذكر- في القلوب وتجذرها في العقول املؤمنة، يجيء دور 

 مع نواميس هللا في األنفس واآلفاق. 
ً
األخذ بالحوافز الشرعية والوسائل األرضية البشرية متساوقا

ويقاتلون  والرسل عليهم السالم كانوا رجاال يأكلون الطعام ويمشون في األسواق،  األنبياء  فهؤالء 

ويقتلون، ويجاهدون حياتهم لنصرة دين هللا.

بالقول،  القول  ويدحضون  بالحجة،  الحجة  يقارعون  هللا،  رساالت  تبليغ  في  جادين  كانوا 

ويدورون مع األحداث إن لم  ويناجزون متى توفرت كفاية املناجزة،  ويزاحمون الكتف بالكتف، 

تتوفر ريثما تتوفر.

ـ إن انتظرنا أن ينبعث لنا نداء اإلسالم من وراء سجف  ـ نحن اإلسالميين  فليس أكثر منا غباء 

 ألمر هللا الشرعي، وانسحبنا 
ً
الغيب مالئكة محلقين في السماء. وتحول يقيننا بأمر هللا الكوني تعطيال

إذ ال فرق عند األستاذ عبد  حاملين باملدد اإللهي الخارق للعادة؛  من ميدان املثافنة واملدافعة، 

السالم ياسين بين خرافية القاعدين املتواكلين، وخرافية املاديين معتقدي الحتمية التاريخية.

ه﴾ )الحج:38). إن هللا لقوي عزيز، ما ُوعد بالنصر من   الل َمْن َيْنُصُ
َّ

ن َيْنُصَ
َ
قال عز من قائل: ﴿َول

يعتمد على حيلته، وين�سى أنها قضية هللا ال قضيته. إنما وعد من يبذل كل الجهد في التدبير، وإعداد 

القوة، واإلقدام على التنفيذ، ويدخل من باب التضرع إلى هللا العزيز، يسأله املدد والقوة والنصر.

يقين إيماني بقدرة هللا املطلقة يصل دنيانا بآخرتنا، وانفتاح عملي بكل ثقة وانطالق على نواميس 

وتلك هي املعادلة التي يجمع بها  ا التمكين واالستخالف. 
َ
ْرط

َ
هللا في الكون وسنته في التاريخ هما ش

الفقه املنهاجي بين لباب التغيير وهو اليقين بموعود هللا وبين الجسم التنظيمي الحركي القائم 

بالقسط بين الناس.

ج.  التغيير سنة جماعية ال سنة فردية:

ْوٍم﴾ )الرعد:))) 
َ
ُ َما ِبق �يّ

َ
 ُيغ

َ
َ ل  اللَّ

َّ
إن التغيير شأن جماعي بالدرجة األولى، فكلمة »قوم« في اآلية ﴿إن

مَّ فإن نظرية املنهاج تؤسس مشروعها التغييري على ضرورة الربط الوثيق 
َ
تعني الجماعة أو أمة. من ث

بين التغييرين: الفردي والجماعي، يقينا منها أن مشروع الخالص الفردي هو املحور الذي تدور عليه 

الجماعة املؤمنة، وأن التجديد الحق على صعيد األمة ال يكون إال إن اندرج مشروع الخالص الفردي 

في الجهاد الجماعي.

وال سبيل إلى إتمام هذه النقلة الجوهرية من اإلسالم الفردي الذري إلى اإلسالم الجماعي املنظم 

إال بسلوك محجة تربية مستقبلية متوازنة تربط مصير املؤمن األخروي عند هللا بمصير أمته التاريخي 

عند الناس.
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مقدمة ضرورية لتأليف األمة على كلمة اإلسالم وقيادته، وتعبئتها لتغيير الكنس والبناء وحمل 

الرسالة الخاتمة للعاملين.

د.  سنة هللا في التغيير رهينة بتعرض البشر لهذه السنة بكيانهم الكلي:

، وال 
ً
ر والعاِلم ما سيكون من البشر قبل أن يكون، فإنه ال يغير نعمة أو بؤسا ولئن كان هللا هو املغِيّ

 أو ذلة، وال يغير مكانة أو مهانة.. إال أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم، 
ً
يغير عزا

فيغير هللا ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم.

ولقد علمنا رسول هللا صلى هللا عليه أن التحول اإلنساني الكلي من اإليمان الفطري للكفر 

روى الشيخان وغيرهما  فنفهم أن التحول املعاكس يحدث أيضا بالتربية.  يحدث بعامل التربية، 
رِة. ثم يقول 

ْ
ُد على الِفط

َ
عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما ِمن مولوٍد إال ُيول

)الروم:30). وزاد   ﴾ ُ ّ
�يِ
َ
الق نُ  �ي

ّ
الِد ذلك  الل،  لق  لن  

َ
بديل

َ
ت ل  ا،  َعل�ي الناس  طر 

َ
ف ي 

ال�ت  ِ
َّ

الل  
َ
﴿ ِفطرة اقرؤوا: 

ون  ِحسُّ
ُ
ت  َجْمعاَء، هْل 

ً
 بهيمة

ُ
الَبهيَمة َتُج 

ْ
ن
ُ
ساِنِه، كما ت ُيمِجّ أْو  راِنِه،  ُيَنِصّ أْو  داِنِه،  ُيَهِوّ البخاري: فأَبواُه 

فيها من َجْدعاَء«))).

التربية الشاملة املتكاملة هي الكفيلة بأن تعيد الناس إلى الفطرة السليمة، عبر: تغييرها لنفس 

اإلنسان، وبعثها إلرادته بتصفية رؤيته لنفسه ومصيره وللعالم، وتحريرها لعقله ببث روح اإليمان 

بالغيب.

هـ . النفس هي مقر التغيير وموضوع التربية:

النفس تستوطن األمراض  ففي  والتغيير منها يبدأ وإليها يعود.  النفس هي جوهرة اإلنسان، 

االجتماعية البغيضة واآلفات الشخصية الباطنة من استكبار وأنانية وشهوة وكراهية واستبداد، 

فيصبح لزاما على أي مشروع تغييري أصيل أن يتعهد النفوس بالتهذيب والتزكية حتى يزول ما علق 

بها من ظلم وأثرة وجبروت.

وتكسب بذلك النفس الزكية استعدادا للترقي في مدارج الكمال، وقوة في قبول الحق والدعوة 

َه 
َّ
إليه. ولعل هذا املعنى الدقيق هو بعض ما قصده األلو�سي في تفسير لطيف لآلية، جاء فيه: ِإنَّ الل

ْم﴾ )الرعد:))) من االستعداد  ِسِ
ُ
نف

أَ
�بِ ا  مَّ  

ْ
وا ُ �يّ

َ
ُيغ ْوٍم من النعم الظاهرة أو الباطنة ﴿ح�ت 

َ
ّيُر َما ِبق

َ
ُيغ  

َ
ال

وقوة القبول.

هكذا يضع األستاذ عبد السالم ياسين األصبع على أصل الداء، ويحذر من خطورته، فيقول: 

أال  »إن هللا عز وجل أعلم بما خلق، وإنه سبحانه أشار إلى أصل البالء ومباَءة الداء وعش اآلفة: 

)))  صحيح البخاري، ج 5، ص )8).
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 له عن العبودية لربه عز وجل، التائه به في 
ُ

وهي النفُس وسلطانها املانُع العبَد عن الُهَدى، الصارف

ِر الَهَوى، وضالل العقل، وأْسِر العادة«))).
ْ
الشهوات واألنانية، وُسك

ر في كيانها املعنوي. حتى تضحى جثة غثائية 
َ
من استيالء سلطان النفِس يتولد داء األمم الذي يْنخ

هامدة ال تقوى على تغيير ما بها، فهي عرضة جاهزة لكل دعوة، وهي مستعدة راغبة في التغيير أي 

مم. فقالوا: يا رسول هللا! وما داء 
ُ
تغيير. قال املصطفى عليه الصالة والسالم: »سيصيب أمتي داء األ

ُي«))).
ْ
ر، والتكاثُر والتناُجش في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكوَن الَبغ

َ
ُر والبط

َ
ش

َ
األمم؟ قال: األ

، وكأنه يوجه أنظار العاملين لإلسالم إلى 
ً
 وأوثق تفصيال

ً
لقد جاء التشخيص النبوي أجمل بيانا

 
ً
 ال يقبل شرعا وال عقال

ْ
 على منهاج تربية العهد املكي؛ إذ

ً
عمق التغيير القرآني النبوي القائم أساسا

أن يتصدى لتغيير ما باألمة من عجز ووهن، َمن هو حامل بين جنبيه جرثومة الفساد وخميرة الداء.

 من عبودية 
ً
من هنا يكون فقه تزكية النفوس محور كل عمل إسالمي، يجعل املؤمن متجردا

 
َّ
رة قوة اقتحام للعقبات، وقطب تجديد لدين األمة وإيمانها. وإال النفس والشيطان، والجماعة املغِيّ

دارت َرَحا التغيير اإلسالمي على خواء النفوس وفساد الذمم، ونتانة الطموحات الشخصية الهابطة 

التي نشهدها عند األحزاب التي ال خبَر عندها باآلخرة وال بداء األمم.

التشخيص النبوي وصف داء األمة حين تنحل وتصبح غثاء كغثاء السيل، وسماه »َوْهنا« وهو 

حب الدنيا وكراهية املوت. العالج النبوي لهذا الفساد نستنبطه من حديث املصطفى الكريم عن 

األجساد تفسد أو تصلح بفساد أو صالح مضغة فيها تسمى القلب. من حديث رواه الشيخان وغيرهما 

عن النعمان بن بشير أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »… أال وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد 

كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب«)3).

إن نجاح كل حركة تغييرية حسب البالغ القرآني والبيان النبوي منوط بإحكامها للعمق التربوي 

 يحصل منه فساٌد كبير 
ً
، وإخالٌل َمْهما كان طفيفا

ً
 وعمرانا

ً
اإليماني. إحكاٌم ُيخرج إلى املجتمع صالحا

ْوِر.
َ
ك

ْ
وشر مستطير. نعوذ باهلل ِمَن الَحْوِر َبْعَد ال

)))  ياسين عبد السالم، العدل، اإلسالميون والحكم، ص )6.

و قــال صحيــح اإلســناد ووافقــه الذهبــي ورواه أيضــا الطبرانــي وأدرجــه األلبانــي سلســلة األحاديــث   )(68/4( أخرجــه الحاكــم    (((
.680 رقــم الحديــث  املجلــد الثانــي،  الصحيحــة، 

)3)  رواه البخــاري فــي كتــاب اإليمــان، بــاب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه )/ 8) ))5(، ومســلم فــي كتــاب املســاقاة، بــاب أخــذ الحــالل وتــرك 
الشــبهات 3/ 9))) )599)).
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خالصة:

قانون التغيير اإللهي قائم على التربية، فهي مقدمة التغيير وشرطه وأساسه، وبالتربية املتكاملة 

الشاملة العميقة يصبح اإلنسان هو الفاعل التاريخي الذي يؤثر فيما حوله.

من هذا املنطلق فإن:

- الباعث على التغيير عند األستاذ عبد السالم ياسين باعث ديني، من صميم الدين.

 لإلرادة والذهنية والسلوك.
ً
 شامال

ً
- واملنهاج املعتمد عنده شرعة منزلة تقصد تغييرا

 
ً
- والضامن لسالمة العمل اإلسالمي من االنزالق والسطحية تربية مستمرة مواكبة للسير، أوال

.
ً
 وآخرا

ً
ووسطا

هكذا هو الخط الوسط واملقدار الصحيح الذي بدونه ال تكون الجماعة املؤمنة مؤهلة لتغيير 

عميق وال لبناء تجديدي متين يجمع بين الغاية اإلحسانية مطلب الفرد، والغاية االستخالفية مطلب 

الجماعة واألمة اإلسالمية.
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السلـوك اإلحسـاني..
الحجب المانعة والمحاذير المهلكة

ذ. عبد الصمد الخزروني)1)

مدخل:

كان اإلمام املجدد عبد السالم ياسين رحمه هللا يسأل هللا تعالى أن يجد في صحيفته يوم يلقى هللا 

عز وجل أفواجا من املحسنين، ويا لها من همة رجل كم كانت عالية. همة صاحبتها إرادة قوية وعمل 

جاد وجهاد متواصل وإصرار على بلوغ املراد. فدعا إلى اإلحسان، بحاله ومقاله وأفعاله، وما كتبه في 

كتاب اإلحسان بجزأيه خير تعبير عن ذلك. وما كتبه إنما كتبه بلحمه ودمه وروحه وعقله. فجزاه هللا 

عنا وعن اإلسالم واملسلمين خيرا كثيرا.

فكرة اإلحسان كما جّسدها صاحبها في الكتاب أن هناك في ديننا مقاما ومرتبة ودرجة أعلى 

السلم اإليماني، يمكن أن يصل إليه أي إنسان ينشده ويطمح إليه، إن هو حدث نفسه بالصعود 

وشّمر عن ساعد  والتسابق مع املتسابقين،  والتنافس مع املتنافسين،  ونهض لالقتحام واالرتقاء 

الجد واالجتهاد وأخلص النية والهمة في القصد والطلب، إنه مقام اإلحسان.

أوال.  مقدمات في السلوك:

)- عندما يعرض اإلمام املرشد رحمه هللا موضوع السلوك اإلحساني فإنه ومنذ البداية يؤكد 

بأن األمر ليس نزهة، بل الطريق خطرة، فكم كان فيها »من قتيل وجريح وساقط وسليب وطريد«)))، 
طريق تمثل فيها النفس بقوتها األنانية والشهوانية والغضبية العقبة اإلحسانية التي تقف دون 

﴾ )النساء:79). أما »االبتالء الخارجي 
َ

ِسك
ْ
ف
َّ
ن ن ِ

نَ
ٍة �

َ
ئ  ِمن َسّيِ

َ
َصاَبك

َ
مقام اإلحسان. يقول هللا تعالى: ﴿َوَما أ

أن يقتحمها  واالستفزاز الشيطاني ما هما إال الجانبان األضعفان في مركب العقبة التي على املرء 

فأي خذالن في الطريق أو فشل أو سقوط فمن  ُصُعدا إلى ر�سى هللا ومعرفته والوصول إليه«)3). 

النفس، فلينظر السالك من أين أوتي.

)))  أستاذ باحث في العلوم الشرعية.

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 389.

)3)  نفس املرجع، ص 389.
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فإذا كانت مراتب الدين ثالثة: إسالم وإيمان وإحسان طريق صاعدة، ومسافات تقطع، وعقبة 

تقتحم. فاملسلم السالك عليها كاملا�سي، إن سقط فسقوطه عثرة.. واملؤمن السالك عليها كالراكب، 

إن سقط فسقوطه حادثة.. واملحسن السالك عليها كالطائر، إن سقط فسقوطه كارثة، ال تودي 

بحياته فقط بل قد تودي بحياة اآلخرين أيضا.

)- يستند اإلمام املرشد رحمه هللا في حديثه عن السلوك اإلحساني إلى مجموعة من الحقائق 

القرآنية والنبوية والعملية والعلمية وهي:

الحقيقة القرآنية في السلوك مبنية على ذكر هللا وعلى ندب هللا عباده إلى املسارعة في الخيرات 

وا﴾ 
ُ
﴿َساِبق وقوله سبحانه:  عمران:33))،  )آل  ﴿َساِرُعوا﴾  تعالى:  قوله  مثل  في  والتسابق.  والتنافس 

﴾ )املطففين:6)). 
َ

َتَناِفُسون ُ ِس الْ
َ
َناف

َ
َيت

ْ
ل
َ
 ف

َ
ِلك

َ
ي ذ ِ

ن
)الحديد:)))، وقوله عز وجل: ﴿َو�

الحقيقة النبوية في السلوك مبنية على حديثين عظيمين ينبغي لكل مسلم مؤمن وتعلمهما 

وتعليمهما، األول علمي تعليمي والثاني عملي تطبيقي. 

فاألول املشهور بحديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم، أخرج مسلم وأبو داود 

والنسائي عن عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه قال: »بينما نحن جلوس عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، 

إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا 

أحد. حتى جلس إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! 

أخبرني عن اإلسالم. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، 

وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال. قال: صدقت. 

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه  قال:  فأخبرني عن اإليمان.  قال:  فعجبنا له يسأله ويصدقه.  قال: 

ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن اإلحسان. قال: أن 

تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما املسؤول عنها 

بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد األمة رّبتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء 

يا عمر أتدري من  ثم قال لي:  )أي قليال(  فلبثت مليا  ثم انطلق.  قال:  يتطاولون في البنيان.  الشاء 

السائل؟ قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«. 

والثاني هو املعروف بحديث الوالية، روى اإلمام البخاري عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه قال: قال 

نته بالحرب. وما تقرب إليَّ عبدي ب�سيء أحب إلي 
َ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هللا قال: من عادى لي وليا فقد آذ

مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به، وبصره الذي ُيبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يم�سي بها. وإن سألني ألعطينه، 
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دي عن نفس املؤمن، يكره املوت، وأنا  ه تردُّ
ُ
ولئن استعاذ بي ألعيذنه. وما ترددت عن �سيء أنا فاِعل

ه«.
َ
أكره َمساَءت

الحقيقة العملية مبنية على السلوك اإلحساني الذي كان يتمتع به الصحابة رضوان هللا عليهم 

عن فطرة وبداهة. »السلوك إلى هللا عز وجل، والسير إليه، عمل منصوص في الكتاب والسنة، كان 

كان كل الصحابة يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويستهدونه  الصحابة ر�سي هللا عنهم أعلم الناس به. 

ِل الفتنة التي مرت على 
َ
ل
ُ
يهم. فيما بعد، وفي عَتمة البدع وظ

َ
ْهران

َ
ويتأسون برسوله ملسو هيلع هللا ىلص املاثل بين ظ

األمة مروَر قطع الليل املظلم، احتاج السالك إلى نظر خاص، واسترشاد خاص، وصحبة خاصة«))).

الحقيقة العلمية في السلوك مبنية على ما أورده اإلمام رحمه هللا من كالم وحديث في املوضوع 

في التربية والفقهاء واملحدثين، من أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية في »الفتاوى«،  عن كبار العلماء 

والحافظ ابن حجر العسقالني في »الفتح الباري«، واإلمام عبد القادر الجياللي في »الفتح الرباني«، 

واإلمام أحمد الرفاعي في »حال أهل الحقيقة مع هللا«، واإلمام السرهندي في »املكتوبات«، واإلمام 

»السلوك  أن  أثبتوا  فكل هؤالء  وغيرهم رحمهم هللا جميعا.  املعارف»،  »عوارف  في  السهروردي 

منصوص في الكتاب والسنة وأن جميع الصحابة كانوا يعلمون السلوك بداللة الكتاب والسنة 

والتبليغ عن الرسول«))). 

3- السلوك اإلحساني كان على عهد النبوة والخالفة الراشدة سلوكا جهاديا وجماعيا في نفس 

كانوا هم  في درجات الدين همهم األول،  الصحابة الذين كان طلب وجه هللا واالرتقاء  الوقت، 

املجاهدين املدافعين عن الدين املبلغين له للعاملين، كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، لم يمنعهم 
تفاضلهم في املجموع اإليماني وخصال الخير، وتفاوتهم في الحظ من هللا والغناء والسابقة أن يكون 

سلوكهم اإلحساني سلوكا جماعيا منظما متكامال أسس لدولة إسالمية ثم لخالفة على منهاج النبوة. 

هذا السلوك اإلحساني امللتحم في جماعة الجهاد الذي غاب بعد ذلك لشروط فرضتها الفتنة 

التي عاشتها األمة يسميه اإلمام املرشد رحمه هللا بــ »وحدة السلوك«، وهي وحدة »تؤدي إلى وحدة 

في الشعور، فتؤدي هذه إلى وحدة الوالء«)3). وحدة يمثلها نهر اإليمان بشعبه ف»تكسر الحواجز، 

حواجز األنانيات، والعادات، وسائر الحدود النفسية، واالجتماعية، والسياسية، واملصلحية، التي 

ضربت بين أفراد مجتمعاتنا املفتونة الطبقية، وبين مجتمع وطني قومي وآخر«)4).

)))  اإلحسان ج)، ص 374-373.

)))  ابن تيمية رحمه هللا، الفتاوى، ج9)، ص 73). نقال عن نفس املرجع السابق.

)3)  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط)/989)، ص ))).

)4)  نفس املرجع والصفحة.
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4 - في كتاب اإلحسان نجد املرشد رحمه هللا يحدد العقبات حسب الدرجات، فال بد للوصول 

إلى درجة من درجات الدين من اقتحام العقبة التي تقف دونها. فهناك »عقبات تثبط اإلنسان عن 

ق نفسه 
ّ
عقبات من تعل في اإلحسان.  وعقبات أْوعر تعوقه عن االرتقاء  اقتحام العقبة اإليمانية، 

بالدنيا، باملال، بالجاه الذي يصرفه عن املرحمة، باألنانية التي تجعله يستكبر عن الدخول في حصن 

الجماعة يسمع النصيحة، غافال عن ربه، عن مخلوقيته، يحسب أن أحدا ال يراه، ناسيا أن الذي 

ان«))). برأه وجعل له لسانا وشفتين ديَّ

في السلوك اإلحساني إذا العقبة التي تقف دون مقام اإلحسان هي العقبة النفسية بالدرجة 

األولى، »فليس عامل من عوامل الفشل أبلغ هدما لإلرادات من النفس«))) التي من طباعها التعلق 

واألنانية والغفلة. فالتعلق يكون بتعلق النفس بالدنيا واملال والجاه، وأنانيتها تكون باالنفصال عن 

اآلخرين واالعتزاز بذاتها، والغفلة تكون بعدم الحضور مع هللا في أمره ونهيه، ونسيان قيمته الحقيقية 

كإنسان ُمكّرم عبد هلل تعالى.

م 
ّ
تنفصل وتعل وفي الوقت الذي تتعلق النفس باألشياء وتجعل منها الحقيقة واملعنى والذات، 

يسمع  الجماعة  في حصن  الدخول  عن  يستكبر  »تجعله  اآلخرين،  عن  ينفصل  كيف  اإلنسان 

النصيحة«، ينفصل عن كل ما له عالقة بالقلوب واألرواح، ينفصل عن األخالق وعن القيم وعن 

الفضائل، ينفصل في النهاية عن كل ما يربطه باهلل تعالى.

يعيش اإلنسان في معاناة ال تنتهي من  أنانيتها وغفلتها،  وبين  وبين تعلق النفس وانفصالها، 

الحصول على األشياء وطلب املزيد منها. ومعالجة هذه املعاناة هو املعنى الحقيقي القتحام عقبة 

النفس التي تقف في طريق السلوك اإلحساني. 

اقتحام العقبة واإلشراف على منازل القرب من هللا عز وجل هو والدة جديدة لإلنسان،   -  5

وليست بالخروج من رحم األم وإنما بخروج  ليست على مستوى الجسد بل على مستوى الروح، 

الروح من رحم النفس ومشيمتها، فإن كانت األولى يحتويها الزمان واملكان فإن الثانية أبدية خالدة. 

وبينما يكون لألولى نسب طبيعي وانتساب جسمي فإن للثانية انتسابا قلبيا وسلسلة آباء روحيين 

يتصل سندهم الروحي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

لكن القليل القليل ممن لهم خبر وعلم  جميع الناس لهم خبر وعلم بالوالدة الِخلقية األولى، 

ه. وعلى 
ّ
بالوالدة الروحية الثانية. ومن فاتته هذه الوالدة فاته خير كثير، وهو أطيب ما في الدنيا وألذ

وأهل السلوك من فاتته هذه الوالدة واكتفى بالوالدة األولى مّيتا أو قبرا يم�سي  هذا يعتبر األولياء 

)))  اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 94.

)))  اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 389.
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على األرض. ولذلك رحمة بالخلق ومحبة فيهم وعمال بالنصيحة ما فتئوا يدعون الناس إلى املأدبة 

ويكررون لهم الدعوة.

من النقط املهمة التي أشار إليها اإلمام املجدد رحمه هللا بخصوص موضوع الوالدة الروحية في 

كتاب اإلحسان وفي غيره من كتاباته ما يلي:

أن الوالدة الروحية وسط جماعة املؤمنين عبارة عن تجربة روحية شخصية يكتشف بها   -

العضو املؤمن السالك حقيقة وجود نفسه ووجود العالم من حوله، فإذا كانت الجماعة بمجالسها 

وصحبة ربانييها تنّور وتدفع وتشجع وتأخذ باليد فإن تحديد املصير في نهاية املطاف يبقى من 

مسؤولية كل عضو فرد فيها. 

- أن هذه التجربة ال يقوم مقامها اإلخبار والوعظ وال تكمن إال مع الصحبة. وأول صفات الجيل 

األول من هذه األمة أنهم صحابة. وكان إيمانهم قويا بلغ درجة اليقين ألنهم صحبوا املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص، 

وانكشف لهم ببركة محبته سّر وجودهم ووجود العالم. فمتى توفرت الصحبة الصادقة مع وجود 

 الشخصية تجربة علمية وترفع صاحبها من إسالمه الظاهر إلى 
ُ
طالب صادق راغب صارت التجربة

مقام اإليمان وحالوته إلى مراتب اإلحسان.

ْوٍم َح�تَّ 
َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
َ ل  اللّ

َّ
- أن االنبعاث اإلسالمي يتوقف على مثل هذه التجربة الشخصية، و﴿ِإن

ْم﴾ )الرعد:))).  ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
 َما �بِ

ْ
وا ُ

ِ
�يّ
َ
ُيغ

- وأن هذه التجربة الشخصية الروحية تتيح للسالك اللقاء بالغيب، لكن )وهذه نقطة مهمة( كل 

لقاء بالغيب ال يرد اإلنسان إلى العمل الصالح واإلخالص فيه مع الصواب، وإلى السعي الدائب لنصر 

هللا ورسوله فهو مضيعة للوقت وتفويت لفرص النجاح))). 

6 -  يقول اإلمام في أساس السلوك »فال يمكن البناء فوق الفراغ وال بالفراغ. أي أن التدرج في 

سلوك سبيل اإلحسان الذي يمثله اإلسالم هو البناء. والقيام بالفرائض الشرعية -بدءا بالصالة- 

هي اللبنات واإلسمنت«))). وعلى هذا فعندما تحدث رحمه هللا عن وسائل السلوك لم ينس التذكير 
واملؤمنون  »بماذا يكون املسلمون مسلمين،  يقول رحمه هللا:  والتركيز على ما دونها من الوسائل. 

مؤمنين، واملحسنون محسنين؟ بالصالة التي هي عماد الدين. والصالة بدون طهارة حركات رياضية 

إن شئت، أو عبث واستهزاء بالدين«)3).

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط)، )97)، ص 339 وما بعدها.

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، مرجع سابق، ص 44).

)3)  ياسين عبد السالم، محنة العقل املسلم، مؤسسة التغليف والطباعة والتوزيع للشمال، ط)/994)، ص )4.
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من خصائص التربية اإليمانية واإلحسانية التدرج والتؤدة والتعهد. واملسجد، مجلس النصيحة، 

األوراد، املحبة اإليمانية، ودعاء الرابطة.

باإلضافة إلى التخلق بأخالق البذل والعطاء بال حدود فإن ذلك يزكي النفس ويذهب عنها كثيرا 

من الشرور والطباع بدءا من بذل أبسط األشياء التي قد ال يحتاجها السالك وهي تمأل عليه املكان.

ثانيا.  الحجب املحاذير:

كان رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يسأل هللا ثبات القلب على دينه. فعن أنس ر�سي هللا عنه قال: كان رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكثر أن يقول: »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«، فقلت: يا رسول هللا، آمنا بك، وبما 

جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: »نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع هللا، يقلبها كيف يشاء«)))، 

الثبات على الهداية والحماية من الزيغان  وفي القرآن نجد أن هللا تعالى علمنا كيف ندعوه دعاء 

 
َ

ك
َّ
 ِإن

ً
ة  َرْحَ

َ
نك

ُ
د

َّ
َنا ِمن ل

َ
َنا َوَهْب ل

َ
ْيت

َ
 َهد

ْ
 ِإذ

َ
وَبَنا َبْعد

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
غ ِ

ن  �تُ
َ
َنا ل بَّ فضال منه ورحمة، فقال سبحانه: ﴿َر

اُب﴾ )آل عمران:8).  َوهَّ
ْ
نَت ال

َ
أ

الحديث عن السلوك اإلحساني  في كتاب اإلحسان يستعرض اإلمام املرشد رحمه هللا أثناء 

مجموعة من الحجب املانعة عنه، والواقفة حجرة عثرة دون االلتحاق بركب السالكين، وفي نفس 

الوقت يستعرض أيضا مجموعة من املحاذير التي قد تزيغ بالسالك الواصل املشرف على العقبة 

فترديه قتيال. وهي محاذير حذرنا منها هللا تعالى في كتابه العزيز وحذرنا منها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حديثه 

الشريف، ألنها تصيب دين املرء في مقتل. منها على الخصوص: النفاق والرياء واالستدراج.

1 - الحجب املانعة:

في بداية طريق السلوك ما يمنع من السير والتقرب واالرتقاء في مدارج الدين ومعارجه من إسالم 

ويذكر تلك الحجب  »الُحجب املانعة عن القصد«،  وسمى اإلمام تلك املوانع بــ  إليمان إلحسان، 

العباد عن ربهم، وعن اإلسراع إليه والسير والسلوك  »َحَجَب  املانعة ويعددها، فيقول رحمه هللا: 

أوساخ  من  وعالها  عليها  ران  ما  القلوَب  َحَجَب  أيديهم.  كسبت  ما  والوصول  والتقرب  وامل�سي 

الذنوب واملعا�سي والنفاق وسوء الظن باهلل وبعباده والكسل عن الطاعات. َحَجَبهم قرناء السوء 

هم بالصالحين وحسُدهم وقياسهم لآلخرين على أنفسهم عن صحبة األخيار وهي الشرط 
ُ
واستخفاف

األول في السلوك. حجبهم الغفلة والعادة والطبع والهوى واألنانية وتأويل كلمة الحق عن ذكر هللا 

وعبادته على قدم السنة، والذكر هو الشرط الثاني في السلوك. وحجبهم كذبهم وتكذيبهم بالحسنى 

)))  رواه اإلمام أحمد والترمذي.
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ونفاقهم عن صدق التوبة، وصدق النية، وصدق اليقظة، وصدق االعتقاد، وصدق الطلب مع 

الصادقين، والصدق هو الشرط الثالث. 

ومن تركيب هذه املوانع والحجب وضرب بعضها في بعض تنُتج األعداد الهائلة، حتى ُيقال: إن 

وال  غيرهم،  وما وضع هذه الُحُجَب  بين بعض العباد وربهم سبعين ألف حجاب من ظلمة ونور. 

ا  م مَّ ِ و�بِ
ُ
ل
ُ
 ق

َ
 َعىل

َ
 َران

ْ
 َبل

َّ َ
كسب سيئاِتها سواهم. قال هللا تبارك وتعالى يخبرنا عن حال املجرمين: ﴿ك

ْيُن: الصدأ وقد شرح لنا رسول  ﴾ )املطففين:4)). الرَّ
َ

ْحُجوُبون َ ْم َيْوَمِئٍذ لَّ ِ ِ
ّ �ب ْم َعن رَّ ُ َّ  ِإ�ن

َّ َ
. ك

َ
ِسُبون

ْ
وا َيك

ُ
ن

َ
ك

هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يتكون هذا الصدأ ويعلو القلوب فتنحجب عن ربها عز وجل، فقال فيما رواه مسلم عن 

 سوداء. 
ٌ
ِكَت فيه نكتة

ُ
ِرَبَها ن

ْ
ش

ُ
. فأي قلب أ

ً
 َعْودا

ً
ْعَرض الفتن على القلوب كالحصير َعْودا

ُ
حذيفة: »ت

 بيضاء. حتى تصير على قلبين: أبيَض مثَل الصفا فال تضره فتنة ما 
ٌ
ِكت فيه نكتة

ُ
وأي قلب أنكرها ن

 ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما 
ً
يا ِ

ّ
وز ُمَجخ

ُ
 كالك

ً
دامت السماوات واألرض، واآلخر أسوُد ُمْرباّدا

ِرَب من هواه« الحديث))).
ْ

أش

يعلق املرشد على الحديث النبوي فيقول: »هكذا يعلمنا هللا ويعلمنا رسوله أثر مكاسبنا على 

َرُبها القلب وال 
ْ

قلوبنا. ما من عمل حسن إال يزداد به القلب بياضا ونورا. وما من خطيئة وفتنة ُيش

 صدأ يرين 
َ

ف ِ
ّ
َبقا عن طبق حتى يؤل

َ
َتْت في قلبه سوادا. ويتراكم السواد ط

َ
ك

َ
يتوب فاعلها ويستغفر إال ن

على القلب فيحجبه عن ربه عز وجل دنيا وأخرى«))). 

كون أطباء  ِ
ّ
وفي ذكره للعالج من هذه الحجب يقول رحمه هللا: »السلوك سير قلبي، واملشايخ املسل

ُصْحبتهم  بل هم أنفسهم دواء،  هم من قبيل وصف الدواء من بعيد،  ليس ِطبُّ في تصفية القلوب. 

ٌض مباشر لإلشعاع القلبي الشافي بإذن هللا الذي يودعه هللا عز  َعرُّ
َ
تهم ت

َ
ومجالستهم ومحبتهم ومخالل

وجل في قلوب أوليائه«)3).

2 - املحاذيــر املهلكة:

 تمنع من االنطالق توجد أيضا محاذير تشوش 
ً
 كما توجد على عتبة بداية طريق السلوك حجبا

وتفسد على السالك سلوكه إلى هللا وعلى رأسها:

ُبك  »مرض النفاق يشّعِ في كتاب اإلحسان عن املرشد رحمه هللا قوله:  جاء  النفاق والرياء: 

 يجعل لجحره بابين، 
ً
ُصك، وهو مرض ُعضال. النافقاء هي جحر فار الصحراء املسمى يربوعا وُيَعّوِ

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 380-)38، والحديث رواه اإلمام مسلم رحمه هللا.

)))  املرجع نفسه، ص)38.

)3)  املرجع نفسه، والصفحة.
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ومن النافقاء أخذت كلمة النفاق لذي الوجهين، ذي البابين، ال صدق له، وال طمأنينة، ال ثقة، ال 

قرار. لسانه مزدوج، ذمته مزدوجة، سلوكه مزدوج، ال وجهة له تعرف. قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أربع من 

 خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا 
ً
كن فيه كان منافقا

اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«. رواه الشيخان وأصحاب السنن 

عن عبد هللا بن عمرو. وفي رواية عوض »إذا اؤتمن خان« جاءت »إذا وعد أخلف«))). 

هكذا يعرفنا اإلمام رحمه هللا بمعنى النفاق ويذكرنا بخصاله كما ذكرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديثه 

الشريف. وفي ذكره رحمه هللا لخصال النفاق األربعة بّين أن أخطرها الكذب والتكذيب، وأن أفظع 

التكذيب التكذيب بيوم الدين. بينما أكثره غباوة كذب اإلنسان على نفسه باإلظهار من الصفات 

والسمعة وحب الشهرة من النفاق  فيكون الرياء  وأطلق على هذا الرياء.  والسلوك ما ليس فيها، 

فمن الرجولة التي كانت عند الصحابة ر�سي هللا عنهم أنهم كانوا من أشد الناس  والعياذ باهلل. 

محاسبة للنفس. 

التام من النفاق  هو الشفاء  هو إخالص اإلخالص،  و»التدقيق على النفس هو عكس الرياء، 

والشقاق وسوء األخالق، هو أن ال ترى لنفسك مزية، وال تعترف لها فيما بينك وبين هللا بإخالص. 

ى لك يا حبيبي بال طبيب حبيب! ألبسك هللا رداء العافية القلبية، رداء 
ّ
تتهمها أبدا. إذا فعلت، وأن

الصدق واإلخالص«))). 

فعن أبي عثمان النهدي عن سيدنا حنظله بن الربيع األسيدي وكان من كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان هللا! ما تقول؟ قال 
ا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول 

ّ
رنا بالنار والجنة. حتى كأن

ّ
قلت: نكون عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيذك

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فو هللا! إنا لنلقى مثل هذا. 
فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قلت: نافق حنظلة يا رسول هللا! فقال رسول 

ذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأى عين. فإذا 
ُ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وما ذاك؟ قلت: يا رسول هللا! نكون عندك ت

خرجنا من عندك، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي 

نف�سي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم وفي 

طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة« ثالث مرات)3). 

االستدراج: ملاذا يو�سي أهل السلوك دائما بطلب االستقامة عوض طلب الكرامة؟ 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان ج)، ط)/998)، مطبوعات األفق، ص 357.

)))  نفس املرجع السابق، ص 360.

)3)  رواه مسلم في املسند الصحيح.
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ْ
ُسوا

َ
ا ن َّ لَ

َ
وتعالى: ﴿ف

﴾ )األنعام:43-45). عن عقبة بن عامر  َ ن �ي ِ
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال

ّ
 ِلل

ُ
ْمد َ  َوالْ

ْ
وا ُ لَ

َ
نَ ظ ِذ�ي

َّ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
ُ ال

ِطَع َدا�بِ
ُ
ق
َ
 ف

َ
ْبِلُسون  مُّ

ُ
مه

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، 

ُروا ِبِه...﴾ اآلية«))). وممن ذكرهم القرآن كمثال على االستدراج  ِ
ّ
ك

ُ
ُسوا َما ذ

َ
ا ن َّ لَ

َ
ثم قرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ف

ِتَنا  ْيَناُه آ�يَ
َ
ِذَي آت

َّ
 ال

َ
َبأ

َ
ْم ن ِ

ْ �ي
َ
 َعل

ُ
ل

ْ
بلعم بن باعوراء امللحد في أسماء هللا تعالى. يقول جل وعال في حقه: ﴿َوات

َبَع َهَواُه 
َّ
ْرِض َوات

أَ
 ال

َ
 ِإل

َ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
ُه أ ـِكنَّ

َ
ا َول َ

ْعَناُه �بِ
َ
َرف

َ
َنا ل

ْ
ْو ِشئ

َ
نَ َول اِو�ي

َ
غ

ْ
 ِمَن ال

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
َبَعُه الش

ْ
ت
َ
أ
َ
ا ف َ ْ  ِم�ن

َ
خ

َ
انَسل

َ
ف

ُصِص 
ْ
اق

َ
ِتَنا ف �يَ

آ
 �بِ

ْ
ُبوا

َّ
ذ

َ
نَ ك ِذ�ي

َّ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ل

َ
 َمث

َ
ِلك

َّ
َهث ذ

ْ
ُه َيل

ْ
ك ُ �تْ

َ
ْو ت

َ
 أ

ْ
َهث

ْ
ْيِه َيل

َ
 َعل

ْ
ِمل ْ ِب ِإن �تَ

ْ َ
ك

ْ
ِل ال

َ
ث َ َ
ُ ك لُ

َ
ث َ َ �ن

﴾ )األعراف:75)-76)). 
َ

ُرون
َّ
ك

َ
ُهْم َيَتف

َّ
َعل

َ
َصَص ل

َ
ق
ْ
ال

وفي هذا الصدد يقول اإلمام املرشد رحمه هللا: »وإن هلل عز وجل أبواب فتح ألوليائه، تخرج إليهم 

تخرج عليهم البلية  وله عز وجل أبواب فتح على املستدرجين،   ،﴾
َ

ك
َ
ل َتْحَنا 

َ
ف  

الهداية من باب ﴿ِإ�نَّ

ٍء﴾. بين فتحنا لك وفتحنا عليهم تكمن حكمة هللا البالغة التي  ْ
ي

َ ِ �ش
ّ ُ

ْبَواَب ك
َ
ْم أ ِ

ْ �ي
َ
َتْحَنا َعل

َ
من باب ﴿ف

يتقابل فيها النظراء في املظهر النقضاء في املخبر. مع املفتوح لهم من أهل النور األولياء خوارق، ومع 

املفتوح عليهم من أهل الظالم خوارق. هؤالء ُمبَعدون ملعونون، وأولئك مقربون محبوبون«))).

فالسالك السلوك اإلحساني في يقظة دائمة، وفي حذر تام من غفلة وتقصير يأتيه من نسيان 
شكر النعمة، أو استدراج يأتيه من مقابلة هذه النعمة بالذنب واملعصية. وقد قال الحسن البصري 

رحمه هللا: »كم من مستدرج باإلحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالّستر عليه«)3). 

وقال سيدنا عمر ر�سي هللا عنه ملا حملت إليه كنوز كسرى: »اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، 

ون﴾)4). ُ  َيْعلَ
َ
 ل

ُ
م ِمْن َحْيث ُ ِر�بُ

ْ
ْسَتد

َ
فإني أسمعك تقول: ﴿َسن

يورد األستاذ ياسين رحمه هللا مثاال لالستدراج فيقول: »ظهر في القرن املا�سي في الهند مجدد 

ٌل للعقيدة الحية الساطعة التي 
َ
كبير لديانتهم الوثنية اسمه »راما كرشنا«. قال عنه غاندي: »إنه َمث

تحمل في طياتها الَعْون والقوة آلالف من الرجال والنساء لواله لظلوا محرومين من النور الروحي«.

)))  رواه اإلمام أحمد رحمه هللا.

)))  اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 6)4.

)3)  القرطبي، تفسير القرطبي، ج8)، ص )5).

)4)  ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص )9.
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يدعو راما كرشنا وغاندي في أثره وأشياعه من بعده إلى توحيد األديان، ألن كل األديان العظمى 

في زعمهم تنتهي، بواسطة طرق متباينة، إلى إله واحد.

ر  مما يحّيِ هذه الدعوة الظلمانية فتح هللا على أتباعها من يوكيين ومتزهدين أبواب كل �سيء 

العقول ويبهر الناظرين. ومع بضاعة االستدراج الخارقة يقدم دعاة راما كرشنا، الذي أصبح اسمه 

 مسموما، هو طبق وحدة الوجود الوثنية. قال كرشنا: 
ً
َبقا

َ
ُهتافا عاليا في شوارع العواصم العاملية، ط

»اختر لنفسك أي اسم، واختر من صور هللا وأشكاله وألوانه أية صورة وأي شكل وأي لون، واعبد 

هللا فهو في كل �سيء«. 

ُه لعُب  إلى جانب »الروحانية« الهندية، والحفالت القرينية، والزار، والسحر، والعرافة، يبدو وكأنَّ

أطفال ما ُولع به الغربيون في أمريكا وأوروبا، وما تخصص فيه الروس املالحدة أنفسهم، من أبحاث 

في »الباراسيكولوجيا« و»التلباتي« و»التلكنزيا« وغيرها من الظواهر التي ال يحصيها العد نوعا وال كما. 

فتح هللا أبواب كل �سيء على امللحدين في أسمائه، املستدرجين إلى حيث يعلم هو وحده«))).

خاتمــة:

لما قطع فيه السالك من املسافة ما شاء هللا تعالى كلما ازداد 
ُ
هذا هو طريق السلوك اإلحساني، ك

ضيقه، حتى يصير أرّق من الشعر وأحّد من السيف. وكما تحتاج بدايته إلى اإلرادة القوية لالنطالق 

ِ َمن 
َّ

ِت الل  ِمْن آ�يَ
َ

ِلك
َ
في االرتقاء، تحتاج نهايته إلى اليقظة الكبيرة للثبات على البقاء في العلياء. ﴿ذ

﴾ )الكهف:7)). فالولي املرشد بعد توفيق هللا تعالى 
ً
ْرِشدا  مُّ

ً
ُ َوِلّيا  لَ

َ
د بِ

تَ
ن �

َ
ل
َ
 ف

ْ
ْهَتِد َوَمن ُيْضِلل ُ َو الْ ُ َ ُ �ن ِد اللَّ ْ �يَ

وهدايته هو خير حافز على السلوك بتجاوز الحجب املانعة، وهو خير باعث على اليقظة الدائمة من 

الوقوع في املحاذير الــُمزيغة واملهلكة.

في السلوك اإلحساني وما يعرفه الطريق من أحوال وعطاءات وكرامات وإمدادات وأنوار وأسرار 
تستحليها النفس ويطرب لها القلب وتفرح لها الروح ما قد يدفع ببعض السالكين إلى الخلوة دون 

الجلوة، وإلى املجاهدة دون الجهاد، وإلى العزلة دون الجماعة، ظانين منهم أن هذا يكفي لتحقيق 

أن تحقيق املقامات اإلحسانية  وهذا ما ينبه إليه اإلمام رحمه هللا تعالى دائما،  املقامات العليا. 

»إذا كنت  يقول رحمه هللا:  ينبغي أن ال ينفك عن هم ومصير ومقام األمة في السلوك الحضاري. 

باِل. أما إذا كان هم مصيرك ومقامك 
ُ
ك نفسك ومصيُرك ومقاُمك عند هللا فال ت وحدك في خلوة همُّ

ال ينفك عن هم األمة ومصيرها فما في املسلك الصوفي بهذا الصدد لك من أسوة. ُهم ر�سي هللا عنهم 

)))  اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص 0)4-))4.
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العزلة والصمت ودوام الصوم واملراقبة والذكر، ونحن معشر السالكين على محجة  خاضوا بالء 

الجهاد، بالؤنا بإطعام الجائع ودعوة الغافل، ورفع الصوت غضبا هلل، ومخالطة الناس، وتنظيمهم 

في صف الجهاد، مع دوام ذكر هللا، واالستمساك بحبل هللا، واالعتصام به لتوحيد األمة بعد طرد 

الحاجة والفاقة والتخلف، فإننا كاأليتام في مأدبة  املستكبرين واملترفين من سدة السلطان. وبالء 

اللئام الحضارية الوفرية، باعث مادي مضايق ُملح قابض على الحلقوم يجرنا بسالسل الضرورة 

للوحدة وما تقتضيه ونقتضيه من التصنيع والفاعلية في األرض«))).

اللهم إنا نسألك الثبات في األمر، والعزيمة على الرشد، وشكر النعمة وحسن العبادة.

اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما ال نملكه إال بك، اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا.

والحمد هلل رب العاملين..

)))  اإلحسان ج)، مرجع سابق، ص)48.
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في معاني الصحبة وعالقتها بالجماعة 
عند األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل

ذة: أنيسة كركاري)1)

1.  ملاذا الحديث عن الصحبة؟ 

يقلب نموذج اإلنسان عند اإلمام رحمه هللا وفقا للرؤية القرآنية سلم قيم املفاهيم اإلنسية 

ليؤسس لتصور  ليعطي األولوية للقيم الخلقية والروحية ذات البعد النف�سي والسلوكي،  املادية، 

تربوي محكوم بمركزية املقاصد القرآنية، فيستقصد االنسان املترقي خلقيا وروحيا، الذي يقابل 

النموذج الحديث في الفكر الغربي الذي يجسده الفرد، املواطن املرقم املبرمج، املنهك، يقول اإلمام 

رحمه هللا تعالى: »يتصور بعض الناس أن دولة اإلسالم يمكن أن تقوم بمجرد انتشار الفكر اإلسالمي 

ما نتحدث عن الرحمة والسكينة ومعاني القلب وعن  وااللتزام بالصالة واألمر والنهي ثم الجهاد. 

الكمال الروحي كما عاشها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إال لنؤكد أن تلك األحوال الشريفة هي اللب 

وهي العماد«))).

ففي نظرية املنهاج النبوي »يدخل اإلنسان عالم امللكوت من خالل تجربة روحية قوامها باإلضافة 

إلى باقي الخصال العشر«)3) )الذكر - الصدق - البذل - العلم - العمل - السمت - التؤدة - االقتصاد- 

الجهاد( الصحبة الصالحة، فيولد والدة ثانية، والدة روحية ال يتطرق إليها الفناء، فيتعلم التجرد 

من أنانيته ومن غفلته ومن نفاقه ومن شحه، إذ الصحبة تخرج اإلنسان من سجن األنانية، وتفتح 

قابليات العمل الجماعي بما تبذره من بذور املحبة لخلق هللا.

ولكون الصحبة التي تربي الفرد من أنانيته قد تتجه اتجاها فرديا محضا، يسلك في خضمه املريد 

سبيل التزكية الروحية الفردية فيهدف إلى املقامات الروحية الفردية في حضن اإلسالم الفردي، 

فينزوي الفرد عن وظيفته الجهادية إلى زاوية هاربة)4)، فقد جعل اإلمام رحمه هللا الخصلة األولى من 

)))  أستاذة باحثة بجامعة عبد املالك السعدي.

)))  ياسين عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، دار الصفاء، البيضاء، ط)، )00)، ص 96.

)3)  ادريس مقبول، سؤال املعنى في فكر عبد السالم ياسين، افريقيا الشرق، ط )، 4)0)، ص 04).

)4)  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، الجزء األول، مصبوعات الهالل، وجدة، ص 47.
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الخصال العشر في املنهاج النبوي -)الصحبة والجماعة( وفي وصيته األخيرة )الصحبة في الجماعة(- 

ذات طرفين ليلح على معنى وجوب أن تف�سي الصحبة والتربية الروحية إلى بناء الجماعة.

فما هو مفهوم الصحبة؟ وماهي عالقتها بالبناء العضوي للفرد املربى )املتخلص من أنانيته(؟ 

2.  مفهوم الصحبة:

صاحب وصحبة األصل في هذا اإلطالق ملن حصل له  ورد في املصباح املنير:  الصحبة لغة: 

»املحيط الصحبة بمعنى العشرة والرؤية واملجالسة طالت  في القاموس:  وجاء  رؤية ومجالسة))). 

أو قصرت«))).

والباء أصل واحد يدلُّ على مقارنة  »الصاد والحاء  في معجم مقاييس اللغة البن فارس:  وجاء 

�سيء ومقاربته، من ذلك الصاحب والجمع الصحب، أصحب فالن إذا انقاد وأصحب الرجل إذا بلغ 

 فقد استصحبه«)3).
ً
ابنه، وكل �سيء الزم شيئا

أما في اصطالح القوم، فيرى الشيخ عبد القادر الجيالني ـأن الصحبة تهذيب ونصح، قال رحمه 

هللا: »ال بد لك من شيخ حكم عامل بحكم هللا عز وجل يهذبك ويعلمك وينصحك«)4).

ويشرح اإلمام في كتاب اإلحسان الجزء األول الصحبة بقوله: »ليست الصحبة تطبيقا مجردا 

لنصوص وامتثاال جافا عسكريا لألوامر إنما هي محبة تثبت وترسخ وتنمو وتتجذر في القلب«)5).

3.  تأصيل الصحبة:

ْم﴾ )الفتح:9))، يقول  ُ َ َبْي�ن اُء  اِر ُرَحَ
َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
اُء َعىل

َّ
ِشد

َ
نَ َمَعُه أ ِذ�ي

َّ
ۚ َوال  ِ

َّ
 الل

ُ
ُسول  رَّ

ٌ
د مَّ َ قال هللا تعالى: ﴿مُّ

اإلمام عبد السالم ياسين: »أتبع هللا عز وجل في اآلية بعثة محمد ملسو هيلع هللا ىلص بذكر املعية له، فهي أولى صفات 

املؤمنين، في ذلك الزمان وفي هذا وفي سائر األزمنة«)6).

من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ الصحابة معاني اإليمان، ومن قلبه الطاهر سرت مادة اإليمان إلى من 
صحبه، ثم امتدت الصحبة وراثة فكانت رحمة بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم باإليمان، يقول 

)))  الفيومي محمد بن علي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت، 0)0)، مادة: ص ـ ح ـ ب.

)))  الفيروزبادي محمد بن يعقوب، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة، ط 8، 005)، مادة: ص ـ ح ـ ب.

)3)  معجم مقاييس اللغة، مادة: ص ـ ح ـ ب.

)4)  الجيالني عبد القادر، الفتح الرباني، ص 05).

)5)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص )0).

)6)  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، البيضاء، ط)، )98)، ص ))).
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استفهم  »صحبة الصحابة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رفعتهم حاله،  اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا: 

ونورهم قبل مقاله... في أحضان النبوة تربوا ومنها رشفوا واستقوا، حتى تفجرت في قلوبهم ينابيع 

اإليمان وكانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما. بالحب تربى الصحابة ال بالخضوع لسلطة حاكمة«))).

هل نقل الصحابة الكرام علم التزكية ومعاني ترقيق القلوب إلى من بعدهم؟ وهل استمر هذا 

االقتباس القلبي؟ هل هي سلسلة من أصحاب واملصاحبة انقطعت؟ أم األمر ما يزال مستمرا من 

قلب لقلوب؟ وهل جاءنا الدين من األوراق والكتب أم من قنوات القلوب املؤمنة؟ 

ُه﴾ )الكهف: 8))،  َ  َو�بْ
َ

ون
ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
ْ ن

- قال هللا تعالى ﴿َواْص�بِ

كيف وهو نجي  ال ليكتسب من رفقتهم وخلتهم إيمانا.  »كذلك فعل ملسو هيلع هللا ىلص،  قال اإلمام رحمه هللا: 

الرحمان... لكن أوصاه لتسمع فالنة وتتفقه وتطمئن الى أن صحبة جماعة حية بحياة الحب في هللا 

شرط من شرائط السير الى هللا والقرب من هللا«))).

ْوٍم َهاد﴾ )الرعد:8).
َ
ِ ق

ّ ُ
- قال هللا تعالى: ﴿َوِلك

﴾ )يوسف:08))، يقول  ي ِ
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َّ
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ْدُعو ِإل

َ
 َهِذِه َسِبيىِلي أ

ْ
ل

ُ
- قال هللا تعالى: ﴿ق

املرشد رحمه هللا: »وكل تاريخ اإليمان يشهد بأن قلب الداعي إلى هللا على بصيرة نبيا كان أوليا هو 

النبع الروحي الذي اغترفت منه أجيال الصالحين بالصحبة واملالزمة واملحبة والتلمذة واملخاللة«)3).

)اإلسراء:7))، يقول  ا﴾ 
ً

ْرِشد مُّ ا  َوِليًّ  ُ لَ  
َ

د بِ
تَ

� ن 
َ
ل
َ
ف  

ْ
ُيْضِلل َوَمن   ۖ ْهَتِد  ُ الْ َو  ُ َ �ن  ُ اللَّ ِد  ْ �يَ - قال تعالى: ﴿َمن 

املرشد رحمه هللا في اآلية: »ال تغلب األنانية إال بهداية وال هداية إال من هللا فمن لم يكن له ولي مرشد 

فهو عرضة للضالل«)4).

- روى أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه قال: قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء على دين 

خليله فل ينظر أحدكم من يخالل« قال املرشد رحمه هللا: »أو�سى حبيب هللا أحدنا وإحدانا بالبحث 

والنظر عن خلة في هللا وبيئة تربوية ممهدة إلى هللا. ما أو�سى بأن يزيد أحدنا كتبا إلى مكتبته، ألن 

القلوب إنما تقتبس من القلوب. اقرئي ما شئت، واسمعي ما شئت من محاضرات تنير العقل وتشرح 

وتصف. لكن من أين لنا بلمسة علوية تسري إلى مجامع القلب؟)5).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مرجع سابق، ص 03).

)))  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات، ج )، مرجع سابق، ص 39.

)3)  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 4)).

)4)  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص )5.

)5)  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات )/38- 39.
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- روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري ر�سي هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يأتي على الناس 

زمان يغزو فيه فئام )جماعة( من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقولون نعم، 

فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب    أصحاب 

رسول هللا    ملسو هيلع هللا ىلص:    فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال 

هل فيكم من صاحب من صاحب  أصحاب رسول هللا   ملسو هيلع هللا ىلص:   فيقولون نعم، فيفتح لهم« وفي رواية: 

»هل فيكم من رأى من رأى« يقول اإلمام املرشد رحمه هللا: »املقصود دائما هذه الصحبة املباركة 

املتسلسلة بالتلمذة واملجالسة والتزاور والتحاب في هللا. وهللا يحب الصادقين«))).

4.  عالقة الصحبة بالجماعة:

أ - الصحبة والجماعة:

هما مطلبان متالزمان ال يفترقان، حتى تقترن إرادتنا لطلب وجه هللا واآلخرة باإلرادة الجهادية 

القائمة أسبابها على العمل الدنيوي. قال األستاذ املرشد رحمه هللا: »الصحبة تربي الفرد من أنانيته 

لهذا جعلنا الخصلة األولى ذات طرفين لنلح على معنى  وتفتح له قابليات االندماج في الجماعة... 

وجوب أن تف�سي الصحبة والتربية إلى بناء الجماعة. املؤمن الفردي قد يكون له ذكر وصدق وبذل 

وما إلى ذلك من الخصال التسع، لكن جهاده ال يعدو الجهاد الباطني في حلقة مصغرة من املريدين أو 

بين جدران الخلوة في أعلى الجبل، وذلك جهاد مع أوهام النفس وأحالمها. لكنه ليس الجهاد األكبر 

الذي رجع اليه رسول هللا ملا عاد من إحدى غزواته، الجهاد األكبر: جهاد النفس وسط الجماعة 

ومعها لهدف بنائها والصبر معها والتوا�سي والرحمة))).

الغاية جمع ما تفرق وتشتت من معارف وعلوم كانت مجتمعة في عصر التنزيل ثم تفرقت مع 

االنكسار التاريخي وبعده. 

ب- لكن اقتران الصحبة بالجماعة هل له أصل وسند؟ 

- قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص »مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«)3).

- قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نف�سي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تومنوا، وال تومنوا حتى تحابوا. أوال 

أدلكم على �سيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم« رواه مسلم عن أبي هريرة. 

)))  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات ) /4).

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 47.

)3)  رواه الشيخان عن النعمان بن بشير.
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يعلق األستاذ املرشد رحمه هللا قائال: »إفشاء السالم سبب ظاهر إذا اقترن باألسباب األخرى، 

فاجتمعت القلوب على طاعة هللا والوفاء بالعهود والتحزب هلل ونصرة دين هللا واتباع سنة رسول 

هللا حصل املقصود، فتراص الصف كالبنيان واستقرت أعضاء الجسد الواحد وتضامنت وتعاونت. 

فثبت خير الدنيا بحياة اإليمان الجماعي وثبت خير اآلخرة بإيمان التحاب في هللا. وهنا نضع األصبع 

أال وهو التواصل القلبي.  الجماعة بل أهمها إطالقا:  على مفصل بل موصل من أهم مواصل بناء 

الصحبة في هللا املؤدية إلى جماعة في هللا هي مبدأ الحركة ووسطها ومعادها«))).

- وعن الصحابة رضوان هللا عليهم يقول املرشد رحمه هللا: »كان الصحابة ر�سي هللا عنهم في 

وانحسر السادة األماجد  جهاد الذلة على املؤمنين والشدة على الكافرين واإلنابة لرب العاملين. 

النورانيون من بعدهم عن امليدان الجهادي، جلهم ال كلهم فكانوا أحالس بيوتهم، فرغوا من الشأن 

العام ليتفرغوا لشأن التربية الخاص«))). إذن أسمى املطالب هو ارتباط الفقه املغيب »علم اآلخرة« 

بالجهاد، إنه ارتباط العدل باإلحسان.

ج- الصحبة في الجماعة:

سر الصحبة سيظل في الجماعة وداخلها إن شاء هللا تعالى كما كان على عهد جماعة املسلمين 

في عهد التنزيل، روى البخاري عن املسور بن مخرمة قال: »ملا طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن 

عباس وكأنه يجزعه يا أمير املؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأحسنت صحبته 

ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم 

صحبت صحبتهم، فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، قال أما ما ذكرت 

من صحبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورضاه فإنما ذاك من من هللا تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة 

أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من هللا جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك 

وأجل أصحابك، وهللا لو أن لي طالع األرض ذهبا الفتديت به من عذاب هللا عز وجل قبل أن أراه«)3).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان )/89).

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان )/99)-00).

)3)  صحيح البخاري، رقم الحديث: )369.
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5.  مميزات الصحبة في مشروع اإلمام رحمه هللا:

أ.  التأصيل على مستوى املفهوم:

يقول املرشد رحمه هللا: »لست أدعو إلى التصوف. وال أحب االسم والشكل ألني ال أجدهما في 

كتاب هللا وسنة رسوله بعد أن اخترت جوار القرآن والجلوس عند منبر الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. ال وال 

حاجة لي باملصطلحات املحدثة فلي غنى عنها بلغة القرآن وبيان إمام أهل اإلحسان«))).

فيسمي هذا النوع من الفقه بعلم التزكية أو اإلحسان. 

ب.  التأصيل على مستوى األسس:

»للتربية أصول وقواعد من كتاب هللا وسنة رسوله. حفظها وحافظ  يقول املرشد رحمه هللا: 

عليها القوم ر�سي هللا عنهم، واجتهدوا واجتهادهم فرع. ونحن، وإن استدللنا في طفولتنا بالفرع على 

وجود األصل واقتبسنا والتمسنا نورا من الفروع، ال نبتغي باألصل بدال«))) ويقول رحمه هللا أيضا: 

بدون هذا االعتماد يصبح الحديث عن  -أي الصوفية- العتمادهم على الشريعة،  »شرف علمهم 

القلب ومعانيه هوسا، علوم الحقيقة نتائج لعلوم الشريعة وتطبيقها، وإال فهو الجهل والخبط«)3).

التجديد من خالل استحضار النموذج الصحابي الجامع للوراثة النبوية الروحية والجهادية: 

ة«)4).
َ
َرق

ْ
يقول املرشد رحمه هللا: »نحن همنا أن ندرج التربية اإلحسانية في سياق ِجهادي لكيال تكون َمخ

»في حاضر األمة  ويقول رحمه هللا أيضا:  فهي صحبة سلوك وعمل ال صحبة تبرك وانغالق. 

هللا إلى ما تحت الصحابة ر�سي هللا عنهم الذين جمعوا أطراف  ومستقبلها لن نلتفت إن شاء 

اإلحسان وأقطار املجد الدنيوي واألخروي من كل جانب. كانت فاعليتهم في ميادين الجهاد ضمان 

الدين واستمراره حتى اغترف الصوفية من ينبوع كان للصحابة ر�سي هللا عنهم فضل تلقيه  بقاء 

وصيانته والذود عنه والجالد من دونه باملال والسيف، وفضل نشره وتبليغ دعوته، وفضل قتال 

الكفر حتى باد الكفر، وفضل نصرة الحق حتى ظهر الحق... يوتي هللا عز وجل فضله من يشاء كما 

يشاء. وقد آتى سادتنا الصوفية خيرا كثيرا. لكن أساليب العزلة وتربية الصمت واملجاهدة املنفردة 

في زماننا نكوص وبيت املقدس محتل، واألمة نهب مقسم، وجودها املعنوي مهدد، ورسالتها منكرة في 

عقر دارها.. مطلب شريف ومطمح منيف أن تحدث نفسك بأن تلحق بالصالحين وتكون من أولياء 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان )/99)-00).

)))  املرجع نفسه، )/3).

)3)  املرجع نفسه، )/ 4)- 5).

)4)  املرجع نفسه، ) /)4).
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هللا. ثم أن تصارع نوازع النفس والهوى ونزغات الشيطان وتتجرد للعمل وتشمر وتهجر كل ما سوى 

هللا عز وجل. تلك طريق سلكها ذوو الهمم الرفيعة من الرجال أمثال أبي حامد، تعطرت بأنفاسهم 

األزمان. لم يكن الدين غريبا في أزمنتهم، بل كانوا ساكنين تحت مطارق األقدار اإللهية التي حكمت 

بأن يعيش املسلمون في ظل ملك عاض وجبري إلى أن يرفع هللا جل جالله تلك الحوبة التاريخية. 

أزمنتنا إن شمروا لاللتحاق بركب األخيار على متن  اآلن عاد الدين غريبا كما بدأ، فطوبى لغرباء 

الجادة الجهادية التي سلكها الصحابة في غربة اإلسالم األولى، حتى نصروا الدين وأقاموا لإلسالم 

دولة وصرحا شامخا. تلك الجادة أوسع وأبعد مناال وأوفر نورانية ألنها جمعت بين الجهاد لتحقيق 

مطالب األمة وبين املجاهدة لتحقيق املطلب اإلحساني الفردي«))). 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان ) /55-54.
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التربية وعالقتها باقتحام العقبة 
د. عبد الرحيم خطوف)1)

لكن أن  ال نجد صعوبة في أن نعطي للتربية مفهوما يتناسب واملجال الذي تعمل فيه وعليه، 

نتكلم عن التربية اإليمانية الجهادية، وعالقتها بمفهوم االقتحام القرآني، فهذا �سيء يحتاج إلى بعد 

النظر ودقة املعاني، ألن معانيها نفسية وحسية، فردية وجماعية في نفس الوقت، لذا فالتعامل معها 

يحتاج إلى الحكمة الالزمة في عالقة التربية بالعقبات اقتحاما، ليعطيها فرصة كبيرة لالستمرار حتى 

تنفذ مهمتها، ولن يتحقق ذلك إال بعلم مسبق باملعنى العميق لالقتحام، ووجهته، وكيفيته. 

1.  اقتحام العقبة:

اقتحم األمر، خاضه بشدة وبصعوبة، اقتحم فالن عقبة أو وهدة، رمى بنفسه على شدة يريد 

اجتيازها وتخطيها، واقتحم األمر، خاضه بشدة وبصعوبة، واالقتحام »الدخول في ال�سيء بشدة، 

والقحمة الشدة«))).
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 ارتبط مفهوم االقتحام في هذه اآليات بالعقبة في قوله تعالى »فال اقتحم العقبة«، وفيها نجد 

أن الحرية اجتمعت بمصير اإلنسان في اآلخرة، فإن املصير يصبح مرهونا بسلوك اإلنسان في الدنيا 

وبحريته، فإما حرية تحقق املنفعة الدنيوية فقط، فيكون من أصحاب املشأمة، وإما حرية تولد 

إرادة تدفعه القتحام العقبة، فيكون في اآلخرة من أصحاب امليمنة.

2.  تجديد مفهوم االقتحام:

إن التفسير الذي يبحث عن األحكام الشرعية الجزئية يفسر فك الرقبة وإطعام املسكين واليتيم 

ه 
ّ
والكينونة مع الذين آمنوا في سياق تفصيل األحكام الفقهية، »لكن أي �سيء يمنعنا أن نفهم عن الل

)))  باحث في الفكر اإلسالمي.

)))  الدمشقي أبو حفص، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، بيروت- الطبعة األولى، 998)م. ص 444.
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عز وجل ما وراء األحكام التفصيلية، ما يجمع تلك األحكام وما يربطها وما يكون منها معرفة شمولية 

لإلنسان وسلوكه عبر العوائق والحواجز التي تعترض صعوده في معارج اإليمان؟«))) فنكون آنذاك 

قد خرجنا من إطار ما تسمح به األحكام التفصيلية الجزئية إلى فقه أوسع جامع، يعطي معاني أكبر 

عن االقتحام وطبيعته، وعن العقبات ونوعيتها، فينتقل فك الرقبة من املفهوم الجزئي إلى مفهوم 

كلي، بمعنى تحرير اإلنسان من العبودية لغير هللا تعالى، ويصبح تفسير إطعام اليتيم واملسكين تحريرا 

لطاقات اإلنسان لينتقل إلى إطعام نفسه أوال، ثم إطعام جماعي للمحتاجين والفقراء واملساكين، ثم 

الكينونة مع الذين آمنوا وهي »تحرير اإلنسان املؤمن الفرد من العزلة والخمول واالنفراد، وإدماجه 

في الجماعة ليتحزب هلل عز وجل«))) وبهذا يكون املؤمن قد وضع نفسه على الجادة ملا اكتمل في وعيه 

الجمع بين املصيرين: مصيره الفردي إلى اآلخرة، ومصير أمته إلى االستخالف والتمكين في األرض.

قلبي أوال ثم جوارحي بعد ذلك«)3) ألن اقتحام العقبة ما هو  »لالقتحام،  لكن املعنى الحقيقي 

»تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها حتى يتم االقتحام، حركة الفرد املؤمن في  إال 

سلوكه إلى هللا عز وجل، وحركة الجماعة املجاهدة في حركتها التغييرية، وحركة األمة في مسيرتها 

التاريخية«)4).

فاقتحام العقبة ما هو إال استجابة نداء هللا تعالى للنهوض إليه، ألن »االستجابة ال تتخذ معناها 

من خصال املقتحم وال من وعورة املسلك، لكن من كونها تلبية لنداء الحق«)5).

وبالجمع بين املصيرين في وعي املؤمن تكون وجهة االقتحام قد تحققت في كليتها كما كانت عند 

الصحابة الكرام ر�سي هللا عنهم الذين كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار ال ينفصم في فكرهم وممارسة 

همهم الفردي عن هم أمتهم، وكذلك املؤمن الكامل اإليمان هو ذاك الذي ال يهرب من امليدان مخافة 

التلوث، ال يدع العالم وصراعاته للتقوى والعبادة، ال يفصل االقتحام الذي تحدثنا عنه ما هو إال 

لكن هذه »االستجابة ال تتخذ  ربه عز وجل الذي يدعوه القتحام العقبة،  استجابة املؤمن لنداء 

معناها من خصال املقتحم وال من وعورة املسلك، لكن من كونها تلبية لنداء الحق، مصيره في اآلخرة 

عن مصير أمته التاريخي«)6).

)))  ياسين عبد السالم، مقدمات في املنهاج، دار البشير للثقافة والعلوم اإلسالمية، طنطا، ط:) 995)م. ص 56.

)))  املرجع نفسه، ص 57.

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان )، مرجع سابق، ص 97.

)4)  ياسين عبد السالم، مقدمات في املنهاج، مرجع سابق، ص 6).

)5)  املرجع نفسه، ص 54.

)6)  املرجع نفسه، ص 64.



59التربية وعالقتها باقتحام العقبة

3.  االقتحام الفردي والجماعي:

يطرح املومن الذي  فعند قراءة آيات اقتحام العقبة،  نجد عقبات في طريق اقتحام العقبة، 

ماذا يفعل املومن القتحام العقبة؟  أسئلة محرجة على نفسه،  له إرادة قوية القتحام العقبة، 

االقتحام مشروط باقتحام عقبة  وما السبيل القتحام العبد رقبته؟  وما الذي يقدمه ويؤخره؟ 

الشهوات، وعقبة عبادة غير هللا، وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي الشريف »تعس عبد الدينار 

فإذا استطاع اإلنسان  والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي ر�سى وإن لم يعط لم يرض«))). 

فبين املومن  فقد اقتحم العقبة النفسية،  أن يعتق نفسه من عبودية شهوات الدنيا وملذاتها، 

والسعادة في العاجل واآلجل اقتحام العقبة، فاقتحام العقبة أن يكون املومن حرا من غير عبودية 

هللا، واالستقامة على أمر هللا، وااللتزام بشرع هللا.

فاملسلم الذي ال يستقيم على أمر هللا، ال زال بينه وبين أن يكون مومنا عقبة كبيرة، وال تكفي 

اإلرادة الصادقة لتحقيق معنى االقتحام، بل البد من طرح سؤال: هل تم اقتحام العقبة بالفعل؟ 

إن لم  وزالت املعا�سي واملخالفات؟  واستقامت على أمر هللا؟  هل ضبطت كل األمور والسلوك؟ 

تتحقق االستقامة فالعقبة قائمة، واإلقبال ممنوع، والطريق مسدود، واملعصية حجاب كثيف. 

وشيطنة الوسواس  »شيطنة النفس،  في طريق فوز املومن بر�سى هللا تعالى عقبات فردية، 

الخناس من الجنة والناس، وفتنة الدنيا، تشكل مجتمعة عقبة في أنفس البشر«))).

اقتحام العقبة بالنسبة للفرد املؤمن الذي يؤرقه مصيره في اآلخرة كما يؤرقه الحال الذي وصل 

إليه املسلمون يكون بالتربية، »فالتربية بداية السير، فمتى كانت متينة على هدى من هللا كان الجهاد 

ممكننا«)3) وبذلك يندمج املؤمن في الجماعة املنظمة »اندماجا عاطفيا وحركيا، اندماجا ال ينقطع 

بانتهاء الحياة الدنيا، بل يمتد إلى الحياة األبدية«)4).

وفي طريق عزة األمة وقوتها عقبات جماعية، إعادة إحياء األمة ورفعها من هذا املنحدر، الذي 

أسقطها امللك العاض وامللك الجبري فيه، هي عقبة جماعية، هذه العقبات علينا أن ال نتصورها 

وانشغاله  يجتمع في وعي املؤمن انشغاله الفردي بنفسه،  وإنما هي مزدوجة ومتصلة،  منعزلة، 

الجماعي بأمته، فتجتمع الغايتان، الغاية الفردية التي تستهدف ر�سى هللا تعالى، والغاية الجماعية 

)))  صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر، بيــروت، ط:3، س: 987)م، ج: 5، 
ص 364) 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان )، مرجع سابق، ص 94.

)3)  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص )).

)4)  املرجع نفسه، ص 6).
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»اقتحام العقبة بالنسبة للفرد  التي تستهدف إقامة نظام إسالمي يقيم دين هللا تعالى في األرض، 

املؤمن جهاد لنفسه كي تستقيم على طاعة هللا، وجهاد مع املؤمنين املتواصين املتراحمين إلقامة دين 

يصبح االقتحام بالنسبة  وبهذا االزدواج االقتحامي للعقبة الفردية والجماعية،  هللا في األرض«))) 

لجند هللا املنظمين اقتحام شامل، »جهاد تربوي وتنظيمي وميداني ومالي وقتالي وسيا�سي«))).

نخلص من هذا الفهم التجديدي إلى أن االقتحام يقوم على الربط بين املعنى التربوي واملعنى 

الجهادي، أو بين االقتحام الفردي سلوكا إحسانيا إلى هللا تعالى، واالقتحام الجماعي جهادا في سبيل 

هللا واملستضعفين، وصعودا نحو عزة األمة وكرامتها، تحقيقا للعبودية الحقة التي تتأسس على عدة 

معان وأسس منها: 

- التحرك اإلرادي والقلبي، وقوة اإليمان والصحبة. 

- اكتساب اإلرادة القوية املقتحمة.

- تأسيس جماعة منظمة وقوية، يتحقق فيها االقتحام الجماعي بجند هللا املجاهدين.

- الرؤية الواضحة في تصور االقتحام، »اقتحاما على هدى ال على تخبط، على علم ال على ظن، 

على حق وسنة ال على هوى وبدعة«)3).

- الثبات والتؤدة في السير، »فالقوي األمين الثابت في رباطه ال يتزعزع عن خط سيره مهما كانت 

العقبات«)4).

- التخطيط للحركة االقتحامية تخطيطا محكما، تتضح من خالله الطريق والوجهة، والغايات 

املحددة واملرجوة.

- منهاج واضح لالقتحام الفردي والجماعي.

خاتمة:

وحب الدنيا والشهوات،  تتمثل في أمراض النفس والهوى،  هناك عقبات أمام املومن الفرد، 

وتحتاج هذه اإلرادة إلى  التي تصده عن تحقيق إرادته في السلوك إلى هللا.  واألنانية املستعلية، 

قوة ذاتية، وشرطها أن تكون قوة إيمانية اقتحامية. والجماعة املؤمنة تصدها عن تحقيق إرادتها 

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 9).

)))  املرجع نفسه، ص 9).

)3)  املرجع نفسه، ص 7)).

)4)  املرجع نفسه، ص 45.
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االقتصادية  والتخلفية  والثقافية  السياسية واالجتماعية  العقبات  في  تتمثل  الجماعية عقبات 

العلمية التكنولوجية؟ أمراض األمة كثيرة ميراث الفتنة وخالفات األجيال والجهل والتفرق والغثائية 

والشرط  هذه اإلرادات تحتاج إلى قوة جماعية،  واالستبداد،  والعادات الجارفة وذهنية القطيع، 

لهذه القوة أن تكون قوة إيمانية جهادية اقتحامية. والبد من توفر الشرطين حتى ترجع األمة حاملة 

الرسالة إلى العاملين.

املانعة من  وعقبات الكبرياء  املوجه للفطرة،  »كانت عقَبات الصمم عن سماع النداء  أما إن 

األخذ عن األكابر، وعقبات البعد عن عهد النبوة والصحابة، وعقبات الدنيا والشهوات املانعة من 

التوبة واليقظة، وعقبات االنغماس واالنطماس عن طلب املعالي حواجَز شاهقة وسدودا غالقة 

عن االقتحام«)))، فال نرجو اقتحاما، وال طلبا للمعالي، أو خروجا من التردي واألماني، وإنما مزيدا من 

القعود مع األحالم، والتلذذ بما انبثقت به عقول اآلباء واألجداد الذين اقتحموا العقبات، وسطروا 

لنا تاريخا مليئا بالبطوالت واالنتصارات، وهذا كله ليس من املعجزات أو املستحيالت، بل هو وعي 

نتج عن قوة اإليمان باهلل تعالى وبرسالته للناس أجمعين، كما نتج عن الفهم العميق لكتاب هللا 

وعمارة  لتحقيق عزة الفرد واألمة،  الذي أمر الفرد املومن والجماعة املسلمة باقتحام العقبات، 

األرض بالصالح واإلصالح. 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان )، مرجع سابق، ص 35).
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أية مكانة لإلنسان في التصور المنهاجي
لإلمام عبد السالم ياسين؟ 

د. عبد الباسط املستعين)1)

مقدمة:

أولى اهتماما  وفي نفس اآلن  عناية خاصة،  )جماعة املسلمين(  باملجتمع  لقد اعتنى اإلسالم 

إال أن األفراد كانوا مقصد األحكام ومحل  األقارب…(؛  ـ  األبناء  ـ  األزواج  ـ  )الوالدين  كبيرا لألسرة 

التوجيه والرعاية.

وإذا كانت نظريات التغيير، على اختالف مشاربها تولي، بناء على ما رجح لديها األهمية القصوى 

لهذا العامل أو ذاك، وتعتبره العنصر الحاسم في مسار األحداث على وجه البسيطة واملحدد لنوعية 

التطور املحتدم فوقها، وأفقه ومداه؛ فإن اإلسالم جعل من اإلنسان الفرد، في ظل الجماعة وليس 

خارجها، منطلق وهدف التغيير، بل واملحور الذي تدور عليه رحى الحياة وعجلة األحداث. ومن ثم، 

داخل النسق الفكري ملدرسة العدل  العقلي والروحي والجسمي،  لقي اإلنسان في بعده الفردي، 

احتل الصدارة  حضورا مميزا،  وعند مؤسسها ومرشدها اإلمام عبد السالم ياسين،  واإلحسان، 

ضمن املشروع التغييري الذي أر�سى قواعده، وشيد أركانه؛ إذ عليه مدار األمر كله، ويتوقف على 

خصائصه النفسية والسلوكية والفكرية مصير البشرية والحياة في اآلن واملآل. وهو نقطة االرتكاز في 

كل التحوالت التي شهدها ويشهدها العالم. وعلى قدر إيالء العنصر البشري، كفرد وكيان مستقل، 

وكوحدة ضمن مجموعة، األهمية الالئقة به، يحصل نجاح أو فشل مختلف املشاريع املجتمعية 

واالقتصادية والسياسية وغيرها. 

فأين يكمن الفرق في موقع اإلنسان بين التصورات الفكرية السائدة ومدرسة الفكر املنهاجي؟ 

وأي إنسان بالضبط يستهدفه الخطاب املنهاجي القرآني؟ 

1.  نظرة املدارس الفكرية إلى اإلنسان:

رغم تعدد املدارس الفلسفية، واختالف نظرتها لإلنسان؛ فإنها إما تتجاهل اإلنسان بشكل مطلق 

على حساب حتميات وعوامل أخرى، أو في أحسن األحوال تقصر اهتمامها على فئة أو طبقة على 

)))  أستاذ بجامعة محمد األول وباحث في التاريخ.
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حساب باقي مكونات املجتمع، وعلى حساب انفعاالت الفرد النفسية وحاجاته الباطنية؛ وتلتقي بذلك 

 مختلف املدارس في االقتصار على الشق املادي في اإلنسان، أي بشكل ضمني تختزل اإلنسان في دوابيته. 

تقزم  نخالها  فإننا  فرويد؛  سيجموند  مؤسسها  مع  النف�سي  التحليل  مدرسة  إلى  رجعنا  فإذا 

تصوغ شخصيته  التي  الليبيدو(  )غريزة  جنسية)))  ودوافع  نفسية  مكبوتات  مجموعة  في  الفرد 

ألتوسير،  لوي  مع  خاصة  البنيوية،  املدرسة  ر  وتصِوّ املختلفة))).  في تصرفاته وخصائصه  وتؤثر 

والثقافي  )القانوني  نسبيا  مستقلة  مستويات  من  تتكون  بنية  له  كلي  »كيان  أنه  على  املجتمع 

وقفنا  وإذا  باالقتصاد«)3).  األمر،  نهاية  في  وفاعليتها،  عملها  طريقة  تتحدد  إلخ(،   … والسيا�سي 

اإلنسان  وأن  موجه…  إلى  يحتاج  »ال  اإلنسان  أن  إلى  تذهب  نجدها  الوجودية؛  املدرسة  مع 

يعني  )اإلله(  التأثير املباشر لقوه خارجية  وأن غياب  كفرد يقوم بتكوين جوهر ومعنى لحياته… 

ويقوم  يختار  من  وهو  الحرة…  أفعاله  عن  مسؤول  هو  السبب  ولهذا  بالكامل  حر  الفرد  بأن 

وهو مستقل أمام املوت.   بتكوين معتقداته واملسؤولية الفردية خارجا عن أي نظام مسبق«)4)، 

أما املدرسة املثالية مع أفالطون وباركلي وكانط؛ فتلخص حقيقة الكون في أفكار وصور عقلية؛ فيما 

انبنت املثالية املطلقة عند هيجل على أن جوهر اإلنسان ال يتحقق إال إذا عارض الجدلية بينه وبين 

العالم الخارجي. 

بينما نجد املدرسة الوضعية التي تعتبر املعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع 

ال ترى في اإلنسان جوهرا يستحق العناية بقدر ما تعتبره حصيلة سيرورة تاريخيته.   التجريبية، 

وتجعل الجدلية التاريخية من اإلنسان مادة لحتميات ال مفر منها، وتعد العمل هو ما يميزه عن غيره 

إن كان عمال حرا؛ فإذا صودر منه عمله)5) وخضع للسخرة، صار بضاعة على صورة عمله. ومن ثم 

تسعى إلى تحرير العمل ليتحرر اإلنسان. 

وعلى صعيد آخر، يلخص الفكر اللبرالي اإلنسان في كونه وحدة استهالكية ينبغي تغطية حاجاتها، 

وال يحيد في تحقيق سعادة الفرد عن تصورها مزيدا من املتعة واللذة. 

)))  فرويد ســيجموند، الحياة الجنســية، ترجمة جورج طرابي�ســي، دار الطليعة للطباعة والنشــر، بيروت، الطبعة 3، 999). خاصة 
فصل: أنماط ليبيدوية ـ ص 8)) وما بعدها.

)))  انظــر: فرويــد، ســيجموند، املوجــز فــي التحليــل النف�ســي، ترجمــة ســامي محمــود علــي وعبــد الســالم القفــاش، مهرجــان القــراءة 
.(000 ـ  للجميــع، مصــر 

)3)  ليشــته، جــون، خمســون مفكــرا أساســيا معاصــرا مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة فاتــن البســتاني، منشــورات املنظمــة 
العربيــة للترجمــة، بيــروت، الطبعــة األولــى، 008)، ص 86.

)4)  موقع ويكيبيديا.

)5)  انظر، ماركس، كارل، رأس املال، ترجمة راشد البراوي ـ مطبعة الشبك�سي ـ القاهرة ـ 947) ـ ج ) ـ خاصة ص 5)) وما بعدها.
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أما الفكر الشيوعي، فيعطي لحقوق الجماعة أسبقية على حقوق الفرد، وال يتصور السعادة 

اإلنسانية بدوره خارج طابعها املادي. 

وأدوات  تعتمدها  التي  املناهج  واختالف  تعددها  رغم  األرضية،  املدارس  أن  إذا،  نستخلص 

التحليل التي تستعملها؛ فإنها جميعا، تسجن اإلنسان في كمه ومادته وتحصره في شقه البهيمي، غير 

مكترثة بما يختلج في أعماقه، »يريد التغيير الثوري االشتراكي، كما كانت تريد الثورة البورجوازية 

من قبل، تحرير طبقة مستعبدة من نير الظلم الطبقي، لكنها ال تتحدث عن اإلنسان وال عن معناه 

إنما يتحدث  وغاية وجوده في األرض باعتباره فردا يولد ويحيى ويموت ويبعث ويحاسب ويجازى. 

التغيير الثوري عن اإلنسان باعتباره أداة إنتاج، تغربه الرأسمالية عن ذاته املنتجة، وتحرمه نتائج 

عمله، فإذا جاءت الثورة ردت إليه كل االعتبارات السامية بأن تملكه نتائج جهده، وتدله على ذاته 

وأسرارها، من حيث كونه عامال كادحا يتناول املادة بيده وبفكره فيصنع ويخترع ويطور. عن تلك 

الدابة الصانعة املنتجة تتحدث اإليديولوجيات، وحولها تفور الثورات. وعن معنى وجود اإلنسان 

ال سؤال وال خبر«)))، وتنصرف أهداف الثورات إلى »تغيير بنيات املجتمع، وبناء اقتصاده، إصالح 

نظامه السيا�سي. ثم ال �سيء بعد ذلك إال هذه الثقافة الثورية، والفن الثوري، وما يواكب الثورة من 

عنف، واستبدال طبقة بطبقة، ومادية اشتراكية بمادية رأسمالية«)))؛ فاإلنسان »ال معنى له عند 
غيرنا إال أنانية القوي، واستهالكية الثري، ولذة الواجد«)3). واملحلل املادي »ال يرى التاريخ البشري 

إال صراع طبقات وعصبيات بمعزل عن السماء«)4)، وال تنكب شتى »العلوم« على البحث عن »معنى 

وجود اإلنسان وال عن معنى زائد عن جسمانيته ونفسانيته الشهوانية التي تنشد اللذائذ، والغضبية 

التي تنشأ عنها املنافسات والحروب، والنباتية التي تتوقف على ضروريات املعاش، واالجتماعية التي 

يحكمها تكوين األسرة وتضامن القبيلة«)5). هكذا تصبح »تقدمية الحيوان الصانع، له في كل يوم 

ابتكار، وله طموح أن يرتفع معدل النمو كل عام، وأن تتسارع وتائر إنتاج البضائع، وأن تستقيم 

الخطوط البيانية وتميل نحو الوضع العمودي الصاعد. تلك السعادة وذاك التغيير. وعن اإلنسان 

واملوت ومصير ما بعد املوت ال تسأل! فال خبر«)6). وكما أن هذه العلوم الكونية وما تفرزه من صناعات 

يمكن أن تكون سببا من أسباب ارتباك اإلنسان »في املادة وانغماسه في هموم الدنيا غافال عن ربه 

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر ـ الطبعة األولى ـ 009) ـ ص 86.

)))  املرجع نفسه، ص 85 ـ 86.

)3)  ياســين عبــد الســالم، محنــة العقــل املســلم بيــن ســيادة الوحــي وســيطرة الهــوى، مؤسســة التغليــف والطباعــة والتوزيــع للشــمال ـ 
الربــاط ـ الطبعــة األولــى ـ 994) ـ ص 4)).

)4)  ياسين عبد السالم، مقدمات ملستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي ـ تطوان ـ الطبعة األولى ـ 005) ـ ص 9).

)5)  ياسين عبد السالم، مقدمات في املنهاج، مرجع سابق، ص 6).

)6)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة. م س. ص 86 ـ 87.
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وعن مصيره بعد املوت«)))، يمكنها كذلك أن تسخر »في خدمة مشروع اإلنسان لتوفير األمن والرخاء 

والخير لإلنسان«))). 

وباختصار، ففي املنظومات الفكرية السائدة »ال يوضع اإلنسان، نوعية اإلنسان، الشخصية 

»يتراءى للمالحظ السطحي أن جاهلية هذا  وقد  موضع السؤال«)3).  الخلقية النفسية لإلنسان، 

العصر حضارة متماسكة. وقد تكبر في عينه إنجازاتها الصناعية والعلمية إذا قاس كل ذلك بمقياس 

الكم. لكن اإلنسان تحت الهياكل الحضارية ما أصابه؟ إنسان عصرنا وثني يعبد مصنوعاته كما كان 

يعبدها وثني الجاهلية األولى. يعبد شهواته كما كان يعبدها من قبله. كان للعرب هبل والالت والعزى. 

وهبل هذا العصر وأصنامه أكثر إتقانا في الصنعة لكنها أكثر فتكا بأخالق اإلنسان وحياة اإلنسان. 

هبل هذا العصر حكام متألهون. معابدهم التلفزيون والصحف وسائر وسائل اإلعالم. أصنام تتكلم 

وتفتري وتفرض ألوهيتها على الناس«)4). 

ليس في اإلنسان إذا، حسب املدارس الفلسفية والفكرية املختلفة ما يستحق االهتمام أكثر من 

كونه رقما ثوريا وجبت تعبئته لتحطيم الطبقة السائدة، أو رقما استهالكيا ينبغي استمالته القتناء 

البضائع املعروضة في السوق، أو مجموعة من مكبوتات الصبا يسعى لتصريفها، أو رزنامة حاجيات 

غذائية وجسمانية وغرائزية تتطلب االستجابة لها.

2.  النظرة اإلسالمية السطحية لإلنسان:

لقد اعترت الفكر اإلسالمي بدوره بفعل عوامل تاريخية وإكراهات الواقع املعيش، انحرافات في 

النظر إلى اإلنسان؛ إما بإيثار الخالص الفردي واعتزال املجتمع، أو باالنجراف مع املناهج الفكرية الغازية 

 وحصر الحديث عن اإلسالم في برامج اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية باعتباره »بديال« ماديا ال غير. 

إن النظرة األولى نتجت عن  دوافع التطرف في هاتين النظرتين ترجع إلى قوة املؤثرات الخارجية. 

تراكم تاريخي، اضطر معه قسم من املسلمين، أمام جبروت الفساد السيا�سي، إلى االكتفاء بمحاولة 

اإلجابة عن الحاجات الروحية والقلبية لإلنسان عبر التطفيف في إحدى كفتي امليزان ومحاولة 

تعطيل حاجاته املادية، ثم االنسحاب من ساحة املدافعة وتعطيل األسباب في نفس الوقت، تالها 

انحراف النظر إلى الغيب وتلبيسه بخبائل األسطرة والتخريف. »املسلم الخرافي يتحول إيمانه بالقدر 

انسحابا من ميدان العمل واملدافعة، فيتعطل لديه الحافز الشرعي على عمل الصالحات«)5). 

)))  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات، مطبوعات األفق ـ الدار البيضاء ـ الطبعة األولى ـ 996) ـ ج ) ـ ص 3)).

)))  املرجع نفسه، ص 3)).

)3)  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، مطبوعات األفق ـ الدار البيضاء ـ الطبعة األولى ـ 996) ـ ص 64).

)4)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر ـ الطبعة األولى ـ 0)0) ـ ص 47 ـ 48.

)5)  ياسين عبد السالم، مقدمات ملستقبل اإلسالم. م س. ص 9).
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أما النظرة الثانية، فترتبط بواقع الهزيمة الذي يرزح تحته املسلمون اليوم، وأمام غزو املناهج 

والبدائل الخارجية، وتحت تأثير القهر السيا�سي والتبعية االقتصادية والحرب اإلعالمية والتعليمية…، 

ركب جزء من املسلمين، بوعي أو بغير وعي، موجة املقابلة بين اإلسالم وغيره من املدارس الفكرية 

على بساط املشاريع األرضية: »يستطيع املحلل السيا�سي والخبير االقتصادي والباحث االجتماعي 

أن يشخصوا أعراض االنحالل في جسد األمة. وينبري أصحاب »الحل اإلسالمي« و»البديل اإلسالم« 

ليقترحوا عالجا »إسالميا« وفقا لذلك التشخيص، وفي مستواه من املادية والعقالنية، واستجابة 

له، وتبنيا ملا تعرفه املجتمعات البشرية من بواعث ومنازع«))). ويحذر اإلمام املرشد أيما تحذير من 

ظاهرة تقزيم اإلسالم في منافسة أرضية مع املدارس األرضية، وهو مسلك يوشك أن يجرد اإلنسان 

والدعوة إلى هللا غير الدعوة إلى   ...« من صلب الرسالة التي من أجلها خلق واستخلف في األرض. 

اإلسالم، وإن كانت الدعوة إلى اإلسالم بدايتها، وهي غير الدعوة للحل اإلسالمي في الحكم والسياسة 

واالجتماع واالقتصاد، وإن كان الحل اإلسالمي والجهاد لفرضه ونصرته بعض مهماتها…«))). 

وهذا ال يعني اعتزال املعترك السيا�سي؛ فمما ال شك فيه أنه على اإلسالميين أن يستعملوا وسائل 

اإلشهار عن أنفسهم وعن برنامجهم في االنتخابات حيث يكون املدخل إلى الحكم اإلسالمي هو 

طريق الديموقراطية… لكن عليهم أن ال ينزلقوا إلى املزايدات الشعارية فيوهموا املسلمين أن »الحل 

اإلسالمي« مفتاح سحري وتعويذة ملكوتية وعملية غيبية يتبخر أمامها شياطين التخلف وأبالسة 

البؤس وفراعنة الظلم. ال يوهمونهم أنها رقية مطهرة تذِهب أرجاس املا�سي بين عشية وضحاها، 

وتبرئ الوضع املريض من عاهاته، وتحمل األعباء عن الكواهل، وتطعم الجائع اليوم قبل غد. ال 

يوهمونهم أن املالئكة تتنزل أفواجا بالرحمة العاجلة ملجرد أن امللتحين الصادقين أمسكوا زمام 

الحكم وجلسوا على منصة السلطة. ال يوهمونهم أن »الحل اإلسالمي« دورة كف تأتي من سماء 

العجائب بالنعيم تدره على الخلق، وبالرخاء واألخوة والكفاية والقوة بال تعب«)3). 

وباملقابل، ينبغي لدعاة »الحل اإلسالمي« أن يخبروا الناس أوال بأنه مجرد اجتهاد وجهاد مدعو 

للمشاركة فيه ال للتفرج عليه واستمطار بركاته كل مسلم غيور على دينه، وكل ذي رصيد خلقي 

ومروءة وقدرة وعلم، ليقف مع اإلسالميين في الثغور. ليقف معنا في الثغور ابتداء من ثغر نفسه 

لتتوب عن »دين االنقياد« واالستسالم. وفي ثغر أسرته وعائلته ومسؤولية رعيته أينما كانت مكانته 

من أجل ماذا أعيش وأية قضية  وثانيا بأنه جواب عن السؤال الحميم الحيوي:  االجتماعية«)4). 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق ـ الدار البيضاء ـ الطبعة األولى ـ 998) ـ ج ) ـ ص 505.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، م س. ص 8)).

)3)  ياسين عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، الطبعة األولى ـ 000) ـ ص 505.

)4)  املرجع نفسه، ص 506.
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رح هذا السؤال على نفسك، أوال فيطرحه عليك اإلسالمي بعد أن طرحه 
ْ
هي قضيتي في الحياة؟ تط

على نفسه فوجد أن مساعدتك له على الجواب ضرورة له وبشرى عاجلة لك بما ينتظرك وينتظره 

وينتظر األمة من خير الدارين إن كان الجواب: حيهال!«))). 

ومن ثم؛ فإن أخطر ما يتهدد الفكر اإلسالمي هو أن ينسلخ من مقوماته. فال فائدة من احتفاظه 

بالصفة اإلسالمية إن صار املضمون يجاري التصورات املجردة عن عقيدة التوحيد السمحة. 

املقصود عدم الوقوف عند حد املنافسة في مختلف امليادين وليست االستقالة واالنسحاب من 
»وكل تغيير في السياسة واالقتصاد فإنما هو تبع لهذا التغيير الكلي الجوهري  مجاالت التدافع 

لإلنسان، ونفسيته، وعقيدته، وأخالقه وإرادته، وحركته كلها على األرض، لتكون حركة لها غاية، 

فإذا كانت دعوات التغيير تبحث  وارتباط بمصيره بعد املوت، وبمصير أمته في التاريخ«))).  ومعنى، 

عن املطالب املادية للفرد؛ فعلى »التغيير اإلسالمي النموذجي أن يقاوم باستمرار االنحرافات املادية 

األنانية وأن يلبي التوقان الروحي للمسلم«)3).

3.  موقع اإلنسان في منظومة التصور املنهاجي:

ومصيرا في اآلخرة  وعمال في الدنيا،  قلبا وعقال،  جسما وروحا،  يعتبر اإلمام املرشد اإلنسان، 

»محور األمر كله«. وموضوع اهتمامه قبل كل �سيء هو نفسه، يقاوم جموحها، وينزلها مقامها أمام 

الخالق سبحانه باالنقياد ألوامره ونواهيه، واالنكباب على تحقيق الغاية من وجوده التي هي عبادة 

هللا تعالى »اإلنسان وحده في مصيره فوق األرض وفي البرزخ وفي دار الجزاء هو محور األمر كله«)4)، 

وهو »مخلوق لغاية، له خالق فطره فهو مواله، فاإلنسان قبل كل �سيء جوهر فاعل له إرادة وحرية 

في االختيار؛ فهو مأمور بالشريعة من أجل ذلك«)5)، وموضوع اشتغاله األول هو نفسه »يحملها على 

االعتراف بخالقه وعلى السير في االتجاه الذي رسمه الشرع اإللهي«)6)، ثم بعد ذلك، يخوض الواقع 

»خاطبت  فالشرعة  والذي هو بمثابة اختبار وفتنة،  املشترك بين سائر الناس مؤمنهم وكافرهم، 

اإلنسان، واملنهاج حقق النموذج اإلنساني«)7). 

)))  ياسين عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، م س، ص 506.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة. م س. ص 88.

)3)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ترجمة مجموعة من األساتذة ـ مطبوعات الهالل ـ وجدة ـ الطبعة األولى ـ 000) ـ ص 46).

)4)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص 39.

)5)  ياســين عبــد الســالم، اإلســالم غــدا، العمــل اإلســالمي وحركيــة املنهــاج النبــوي فــي زمــن الفتنــة« مطبعــة النجــاح ـ الــدار البيضــاء ـ 
ـ )97) ـ ص 6). الطبعــة األولــى 

)6)  املرجع نفسه، ص 9).

)7)  ياسين عبد السالم، محنة العقل املسلم، م س. ص )3.
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»اإلنسان ومصير اإلنسان في الدنيا واآلخرة«)))  ويجعل اإلمام املوضوع األسا�سي للمنهاج هو: 

ويجعله على رأس االهتمامات، ثم تليه باقي مستلزمات اقتحام واقع الفتنة هذا: »يطلب املنهاج العلم 

لينحو به املنحى العلمي اإلجرائي، ويطلب اإلنسان ليوضح له الطريق ويحفزه للعمل، ويطلب العمل 

ليبرمجه ويمرحله، ويطلب الواقع السيا�سي واالجتماعي واالقتصادي في العالم وفي األمة ليخطط 

ويطلب األهداف الدنيوية والغاية األخروية ليضعها على خط واحد ال  مرامي العمل ومفاصله، 

تتناقض وال تتنافر، ويطلب املجموع لينسق الجهود ويوجهها«))). 

وبذلك يعتبر اإلمام املجدد أن أسمى حق لإلنسان هو أن يرقى من درك حيوانيته املشتركة مع 

يقول في هذا الصدد: »حق اإلنسان  باقي الكائنات الحية إلى مقام اإلنسانية املميزة له عن غيره، 

األسمى هو أن ينتقل من بهيميته إلى إنسانيته، ومن قبِض البهيمة وبسطها، أي انفعاالتها الغضبية 
والفرحية باملتعة أو انعدامها، إلى سعادة اإليمان باملصير الخالد عند هللا«)3). ويضيف: »رأس حقوق 

اإلنسان عندنا، وأم الحريات، ومنبع الكرامة، تحرير اإلنسان من كل عبودية غير العبودية هلل رب 

العاملين ال شريك له«)4). 

ليس هناك في الفلسفات البشرية ما يعطي االعتبار لقلب اإلنسان؛ فيما يجعله اإلمام املجدد 

والرقة،  والسكينة،  والحب،  لرحمة هللا املتمثلة في التصديق،  هو وعاء  »أمير اململكة اإلنسانية، 
والعزة باهلل، والشوق إلى هللا، وأخواتهن«)5)، ويعين موضعه ضمن جوارح اإلنسان »الترتيب الفطري 

لإلنسان يرفع القلب إلى مقام اإلمارة، ويجعل العقل وزيرا له، والحواس خدمة. فإذا فسدت الفطرة 

تأمر العقل، وتمرد على القلب ومعانيه، وهذا فساد العقل الفلسفي العبثي. فإن فسدت الفطرة 

ر العقل ألغراضه، 
ّ
الفساد التالي للفساد األول، املالزم له، الناتج عنه، تأمر الهوى بشهواته، وسخ

»بناؤنا يربط اإلنسان باهلل عز وجل، وبناؤهم يؤول إلى عالقات  وطرد معاني القلب«)6). ويضيف: 

اجتماعية يجب سحق اإلنسان لتغييرها«)7). 

ويذهب إلى أن القرآن الكريم يشير إلى »تغيير املجتمع، بنياته واقتصاده وسياسته، ويشرع لذلك 

شرائع، ويرسم له منهاجا. لكن ذلك التغيير ال يدور حول نفسه، وال ينتهي عند مقدماته، بل يدور 

)))  ياسين عبد السالم، مقدمات في املنهاج، م س. ص 5).

)))  املرجع نفسه، ص 39.

)3)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة. م س. ص ص 00) ـ )0).

)4)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، مطبوعات األفق ـ الدار البيضاء ـ الطبعة األولى ـ 994) ـ ص 6)).

)5)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص )0).

)6)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، م س. ص 5)).

)7)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص 03).
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حول اإلنسان، ويخدم غاية تحرير اإلنسان من كل عبودية، ليدخل في العبودية هلل عز وجل«))). كما 

أن »شرف اإلنسان وكرامته وحريته تأتي من كونه مخلوقا سماويا بروحه، يثقله الجسم األر�سي 

عن الصعود من سجنه  واالقتصادية،  والسياسية،  واالجتماعية،  وظروفه الحيوية،  بحاجاته، 

األر�سي إلى سعادة األبد. فيريد له اإلسالم أن تعبد له الطريق، وتوفر له وسائل رحلة ناجحة، فيما 

بين نقطة ميالده ولحظة موته، من حيوانيته لروحانيته، من غفلته عن هللا عز وجل لذكره، من 

كبده في الدنيا الرتياحه بلقاء ربه وهو عنه راض«))). لذلك، فالتغيير »النف�سي والعقلي للناس«)3) هو 

الشرط الالزم الذي حدده القرآن لكل تغيير نحو األحسن أو األسوء، ومن ثم وجب على أهل القرآن 

أن يصرفوا همهم إلى »اإلنسان في خصوصياته النفسية الخلقية القلبية اإليمانية. وفي مساره في 

الدنيا، ومصيره منها، وما يسعده سعادة األبد أو يشقيه شقاء األبد«)4).

4.  ما السبيل إلنقاذ اإلنسان؟ 

إذا أدركنا أن اإلنسان في هذا الكون صاحب رسالة وله في األرض وظيفة هي عبادة هللا تعالى 

يحذوها أعلى طموح وهو تحقيق مرضاة هللا تعالى؛ فيما تعد كل تصرفاته في هذه الدنيا امتحانا 

في طريقه إلى املصير املحتوم واليوم املوعود؛ حق لنا أن نتساءل عن كيفية االنتقال باإلنسان من 

حضيض االهتمامات البهيمية إلى صالح األعمال الدنيوية وسامق الغايات األخروية. 

وملعرفة سر االنقالب في حياة اإلنسان وفي نظرته لنفسه وللكون من حوله، ال بد من إلقاء نظرة 

على أعظم جيل عاش أطوار هذا التغيير، وارتقى من براثن التيه والظالم إلى أنوار الهداية والرحمة 

»بالقرآن  يدلنا املرشد في هذا الباب على املفتاح:  واإليمان ومعرفة الخالق عز وجل حق املعرفة. 

انكشف لجيل القرآن ما في النفس البشرية والكيان البشري الكلي من أسرار كانت غامضة حتى 

بين  وبه ارتفع عن أعينهم التناقض الظاهر العقالني بين اإلنسان واإلنسان،  علمهم إياها الوحي. 

بالقرآن ابتنيت نفوس مؤمنة، ومجتمع مؤمن، وحركة في  بين البشر والكون.  اإلنسان والجماعة، 

العالم إيمانية. بالقرآن عرف أهل القرآن هللا عز وجل، وبه استناروا في سلوكهم النف�سي ومعراجهم 

الروحي في معارج اإليمان…«)5). 

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، م س. ص 86.

)))  املرجع نفسه، ص 99.

)3)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، م س. ص 46).

)4)  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية، م س. ص 64).

)5)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص 4).
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فهذه األمة كانت »تتعامل مع هللا عز وجل ثقة به وبوعده في الدنيا واآلخرة، كانت تأخذ كلمة 

القرآن ووصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص مأخذ املطلق الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. كان هذا 

كانت طاعة هللا ورسوله الباعث على  في رفعتها وفي كبوتها.  املطلق هو العامل الحاسم في حياتها، 

الفعل والترك، على السلم والحرب، على املوت والحياة«))).

وإذا كان القرآن شرعة وسلوك املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص منهاجا قد أفرزا رجاال عظاما، و»كان املقصد األسمى 

من بعثة الخالق العظيم سبحانه رسله إلى خلقه جليا مجتمعا كامال متكامال في فهم الصحابة على 

عهد النبوة والخالفة على منهاج النبوة… كان ذلك املقصد الجليل جليا في العقول والقلوب والنيات 

القرآن ونصاعة بيانه وحيويته الدافقة. هذا املقصد هو أن يكون الدين  والعمل الجهادي بجالء 

كله هلل، وأن ال تكون فتنة في األرض، وأن يدخل الخلق جميعا في طاعة هللا ليحققوا الغاية التي من 

)الذاريات:56) أمة واحدة تحمل رسالة  وِن﴾ 
ُ

ِلَيْعُبد  
َّ
ِإل َس 

ْ
ن ِ
أ
َوال نَّ  بِ

ْ
ال ُت 

ْ
ق
َ
ل

َ
خ أجلها وجد العالم ﴿َوَما 

للعاملين تبلغها وتجاهد عليها وتتوحد عليها وتحكم بمقتضاها«)))، فدانت لهم بذلك أقا�سي األرض، 

وخرجت »الرسالة العظيمة من صحراء العرب القاحلة بعد أن أخصبت قلوب البدو الجفاة، فإذا 

هم بنعمة هللا إخوان. ثم انطلقوا بها يخصبون املجتمعات البشرية، يخرجون الناس من عبودية 

العباد لعبادة هللا، يعلمون اإلنسانية نمطا جديدا عاليا من األخالق والرحمة والعدل والسياسة«)3). 

كما ألف القرآن بين عقولهم وأجسامهم وأرواحهم؛ بحيث »لم تكن الحياة أشتاتا ونتفا في سلوك 

أهل القرآن. الحياة واملوت، الدنيا واآلخرة، العابد واملعبود، كانت جميعا يلفها في عقيدة التوحيد 

والرسالة واملالئكة والبعث والقدر شرعة واحدة. يسير بها في صراط هللا منهاج واحد. لم تكن العاطفة 

في واد والعقل تائها في التحليل الفلسفي. كان اإلنسان جميعا. نحن أشتات اليوم. فمعنى اتباعنا 

املنهاج النبوي أن نجتمع عقال وعاطفة، ماضيا وحاضرا ومصيرا، دينا ودنيا وآخرة، أفرادا على بينة 

من هويتهم وعبوديتهم هلل ومسؤوليتهم أمامه، وجماعة على بينة من مصيرها التاريخي فيها استعداد 

وقدرة على الجهاد«)4). 

»القيم األخالقية والروحية محركا وغاية في نفس  ولتحقيق ذلك النموذج ال بد من اعتبار 

الوقت للمشروع الفردي والجماعي…«)5). وتبقى الوسيلة اإلجرائية إلعداد اإلنسان هي التربية. وإذا 

)))  ياسين عبد السالم، نظرات في الفقه والتاريخ، مطبعة فضالة ـ املحمدية ـ الطبعة األولى ـ 989) ـ ص 34.

)))  املرجع نفسه، ص 53.

)3)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص 65.

)4)  املرجع نفسه، ص 4).

)5)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، م س. ص 45).
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والعامل املنتج،  »املواطن الصالح،  ها إعداَد 
ُ
»التربية في عرف الثقافة املادية ال يعدو هدف كانت 

واالختصا�سي الكفء«. ال تعدو آفاق الدنيا، وال تخرج من بئر الغفلة عن هللا. تربية خلقية ليكون 

املواطن مساملا فال تحدث الفو�سى في املجتمع. تربية علمية أدبية لتنمية »الثروة« الفكرية والقدرة 

التكنولوجية في املجتمع. تربية بدنية وفنية الزدهار الشخصية البشرية. وال خبر عن اآلخرة والقلب 

ومعنى اإلنسان وغايته«)))، فإن التربية اإلسالمية الحقيقية ينبغي أن تتجه إلى »إيقاظ قلب اإلنسان 

وعقله بالعلم واإليمان ليكون عبدا هلل«))). وإذا كان اإلسالم »ينكر التطرف الرهباني املحارب للغريزة 

وتعترف الشريعة السمحة بكل ما في اإلنسان من نزعات فطرية،  كما يحارب التطرف البهيمي. 

»طغيان العقالنية امللحدة على روحانية اإلنسان وقلبه يحرمه من حقه  فإن  فتعطيها حقها«)3)؛ 

وتعطيل العقل عن وظيفته في تلقي  األسمى، من آدميته التي ال تتحقق إال بمعرفة هللا عز وجل. 

يؤدي إلى ضمور  وفي اآلفاق،  وفي الجسم البشري،  الشريعة وتلقي آيات هللا في النفس البشرية، 

القلب، وتطرف الروحانية، وخرافية التفكير، ومن ثم إلى الجهل والجاهلية. فمن حق املسلم أن ال 

ينطمس نور قلبه بتألق عقله، وأن ال يطفأ مصباح عقله بأوهامه النفسية«)4). 

فإنها  لكهفه؛  وبذكره وحبه واللجوء  وإذا كانت التربية تستهدف القلوب في ربطها باهلل تعالى، 

كذلك ترمي إلى حمل العقول على االنصياع ألحكام الشريعة واإلقرار بالعبودية هلل وحده، ولها داخل 

هذا النطاق أن تجتهد في كشف أسرار الطبيعة واتخاذ األسباب واألدوات التي تخدم أهداف العبد 

في الدنيا واآلخرة. بيد أن مهمة تحرير العقول من داء التأله شاقة في زمن »بلغ العقل أْوَجُه… وشقيت 

اإلنسانية بقيادته ومخترعاته: إنتاج واستهالك، نمو اقتصادي ال حدود له، إنسان دابة على األرض 

ال غاية له، ألف مليار دوالر سنويا إلنتاج األسلحة، خمسمائة مليون نسمة في العالم تتضور وتموت 

جوعا، خمسون مليون طفل في العالم يموتون مرضا وفاقة كل سنة. على رأس كل نسمة بشرية في 

األرض ما يعادل خمسة أطنان من املتفجرات على شكل قنابل وصواريخ نووية«)5). 

أهم  وإنارة سبيل العقل بمصباح الشريعة،  غليل القلب باإليمان،  إن مسلك التربية إلرواء 

مدخل لتحقيق الكينونة اإلنسانية ومفتاح السعادة البشرية.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، م س. ص )5).

)))  املرجع نفسه، ص )5).

)3)  املرجع نفسه، ص 03).

)4)  املرجع نفسه، ص 05).

)5)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، م س. ص ص )) - )).
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خاتمة:

خالصة القول، أن اإلمام املجدد ق�سى حياته وهو ينبه ويذكر بقيمة اإلنسان وبرسالته، ولم يفتأ 

ر في كل كتاباته ومجالسه ووصاياه بتمثل هذه الرسالة والعمل لها، وبالرجوع إلى ذات اإلنسان، 
ّ
يذك

وجوهر ما فيها وهو قلبه وتعهده بالغذاء الروحي الذي يربطه بمواله، واالعتناء بأعماق تلك الذات 

سبيلها في ذلك صحبة صالحة تنهض  عبر مراقبة النفس وإلزامها طاعة بارئها والزلفى على بابه، 

عبر إرواء  بحالها وتدلها على هللا تعالى في خضم جماعة مجاهدة مقتحمة لجج الواقع وعقباته، 

ظمأها بذكر هللا وتسليحها بصدق الطلب وصدق األوبة وصدق الوجهة.
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بناء الفرد في فكر
اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل 

ذ. عبد اإلاله بالقاري)1)

مقدمة:

زخر تراثنا اإلسالمي بعد القرون الثالثة التي شهد لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالخيرية وإلى يومنا هذا بمدارس 

تربوية متعددة عنيت بالكيان الباطني الروحي لإلنسان إال أن هذه املدارس حادت في عمومها عن 

التربية اإليمانية الجهادية التي تروم بناء اإلنسان بناء متكامال انطالقا من كبده الفردي والجماعي، 

وترفعه مع الجماعة املؤمنة إلى قمة العقبة، إلى حيث ينال ر�سى هللا دنيا وأخرى.

ولقد اعتزمت بعون هللا وتوفيقه الحديث عن مركزية بناء اإلنسان في فقه اإلمام عبد السالم 

ياسين رحمه هللا، وكان من وراء هذه الرغبة مبرران يمكن بسطهما على املنوال اآلتي:

الفرد يعد أم املطالب والرغائب في كل املشاريع اإلنسانية  يتلخص في كون بناء  مبرر عام:   -

واإلسالمية التي تهدف إلى بناء مجتمع راشد متين.

- ومبرر خاص: يتمثل في تقريب �سيء من فكر إمام من أئمة املسلمين للناس وبث علمه واجتهاده 

فيهم، وهذا من تمام النصح له رحمه هللا تعالى لحديث تميم بن أوس ر�سي هللا عنه، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»الدين النصيحة، قلنا: ملن يا رسول هللا؟ قال: هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمين وعامتهم«))).

يضاف إلى ذلك أن اإلمام رحمه هللا خلف ميراثا نفيسا - يتناول كليات التربية وكليات الجهاد- 

يضمن إحياء رجال ونساء، وإحياء األمة، وتحريك الكل على املنهاج النبوي - على الطريق الصاعد عبر 

العقبة - املؤدي للخالفة اإلسالمية بالنسبة لألمة ولر�سى هللا في امليمنة بالنسبة لكل مؤمن ومؤمنة.

يمكن الحديث عن بناء الفرد في فكر اإلمام عبد السالم ياسين بشكل عام بعد هذه املقدمة في 

ثالثة عناصر وخاتمة:

)))  أستاذ باحث في العلوم الشرعية.

)))  رواه البخاري ومسلم.
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العنصر األول: أصول بناء الفرد

الفرد على التربية القرآنية النبوية التي تهدي إلى عقيدة  يؤكد اإلمام رحمه هللا في عملية بناء 

واضحة سهلة ال غموض فيها وال التواء، تحرر الروح من األوهام والخرافات وتحرر طاقات البشر 

للعمل والبناء، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية فيتناغم واتساق. 

ف »بما صلح به الجيل القرآني النبوي األول تصلح به األجيال إلى يوم القيامة إن كانت التربية 

والتعليم قرآنيين نبويين«))).

 
َ

ْيك
َ
َنا ِإل

ْ
ل َ ن �ن

َ
إن القرآن الكريم وخادمته السنة النبوية هما دليال البناء ومادته، قال هللا تعالى ﴿َوأ

﴾ )النحل:44). 
َ

ُرون
َّ
ك

َ
ُهْم َيَتف

َّ
َعل

َ
ْم َول ِ

ْ �ي
َ
 ِإل

َ
ل ّ

ِ
ن ُ اِس َما �ن نَ ِللنَّ ّ

َر ِلُتَب�يِ
ْ
ك

ّ
الِذ

وبه  القلوب  تطب  به  ننتهي.  وإليه  ننطلق  منه  القرآن.  بهدي  »إال  الفرد  بناء  يصح  فال 

تهذب األخالق«))). 

كما أن السنة النبوية عندما نتخذها نموذجا لبناء سلوك اإلنسان قلبا وعقال وخلقا، كفيلة 

لترفعنا إلى حيث نستطيع اقتحام كل العقبات والتحديات. 

والعقلية  الوجدانية  أبعاده  جميع  في  اإلنسان  تحتضن  النبوية  القرآنية  التربية  كانت  وملا 

ت اإلنسان 
َّ
كان اإلمام رحمه هللا ينظر للحقيقة اإلنسانية بالنظرة القرآنية التي أحل والسلوكية، 

 كما فطره 
ً
ال متماسكا

ُ
 به ك

ً
محل التكريم والتفضيل، وأناطت به وظيفة الخالفة في األرض، ُمعترفة

.
ً
 ووجدانا

ً
، إرادة

ً
 وعقال

ً
، قلبا

ً
 وروحا

ً
خالقه سبحانه: جسما

ت عظمته عرض على قلوب العباد وعقولهم، كما 
َّ
قال اإلمام رحمه هللا تعالى: »إن هللا الخالق جل

عرض على جسومهم العبودية له جل جالله، وفرض على القلوب والعقول وجوارح الجسم، لكل 

عبودية خاصة، تتكامل هذه بتلك، ولكل عبودية مراسيمها وشروطها وأركانها«)3).

لذا فبناء اإلنسان ال يكون متكامال إال إذا أودع قلبه إيمانا وعقله حكمة وجسمه صالبة:

»فباإليمان يكتسب حركية تختلف في كيفها عن حركية الجاهلية، وترمي لغاية هي من وراء زمن 

الدنيا ومن خاللها أيضا. وبالعقل الحكيم يكتسب املؤمن جهازا مدبرا مجتهدا يخوض به الفتنة، 

ويقتحم عقبتها... وباألجسام الصلبة املخشوشنة - أجسام الرجال- ينفذ املؤمنون خطة جهادهم ال 

)))  ياسين عبد السالم، محنة العقل املسلم، الطبعة األولى، 994)، ص 34.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص 58).

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص3)).
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يسكنون لزينة الدنيا إال استجماما وإعدادا لرغبة جديدة، ونصب جديد في طريقهم إلى دار الكرامة 

في الدنيا وعند هللا«))).

وحاصل األمر أن ال بناء يرجى لإلنسان في فقه اإلمام رحمه هللا إال إذا كان مصدره املنهاج القرآني 

النبوي، وهو بناء يهدف إلى تغيير ما بنفس اإلنسان وتحرير عقله، وبعث إرادته.

العنصر الثاني: عقبات بناء الفرد

تعترض اإلنسان في سلوكه إلى هللا تعالى عقبات منها ما هو من صنع نفسه وبعضها من صنع 

عدوه، فإذا به معوق مريض مختلط هائم على وجه الزمن.

فبناء الشخصية اإليمانية ليس طريقا معبدة سهلة، بل هو طريق وعرة، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما 

رواه البيهقي وابن سعد عن أبي البجير: »أال وإن عمل الجنة حزن بربوة، أال وإن عمل النار سهل 

بسهوة« وهو حديث حسنه السيوطي.

وبعد  تربوي  نف�سي  بعد  منها  لكل  ثالث  في  تلخيصها  يمكن  املؤمن،  أمام  كثيرة  عقبات  هي 

اجتماعي تنظيمي:

والتي تحول بينه وعالم  األنانية الفردية التي تستعبد الفرد لهوى نفسه أو لهوى غيره،    .(

التحرر الروحي.

).  العقالنية املتألهة الغافلة عن هللا، السابحة في غلواء الحس واملادة، املنتقدة لإليمان بالغيب 

حيث تعتبره »منهجية تحول دون اكتساب العقالنية املحررة ودون االنفتاح على الواقع للتأثر به 

والتأثيـر فيه والتفاعل معه تفاعال ُمبدعا«))).

3. العادة املانعة عن معرفة معروف يرضاه الشرع، أو إنكار منكر يذمه الشرع.)3) وهذه العادة 

تأسر صاحبها عند غرائز الشهوة والشح والكسل.

إنها »عقبات تثبط اإلنسان عن اقتحام العقبة اإليمانية، وعقبات أْوعر تعوقه عن االرتقاء في 

اإلحسان. عقبات من تعلق نفسه بالدنيا، باملال، بالجاه الذي يصرفه عن املرحمة، باألنانية التي 

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص 599_600.

)))  ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، الطبعة األولى، 000)، ص 537.

)3)  محمــد الــزاوي، األســاس التربــوي عنــد جماعــة العــدل واإلحســان أصــول وقواعــد، مطبوعــات دعايــة، ســال، املغــرب، ط)، 3)0)، 
ص 09) .
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تجعله يستكبر عن الدخول في حصن الجماعة يسمع النصيحة، غافال عن ربه، عن مخلوقيته، 

ان«))). يحسب أن أحدا ال يراه، ناسيا أن الذي برأه وجعل له لسانا وشفتين ديَّ

العنصر الثالث: شروط بناء الفرد

فقه الحركة في  علم الجهاد في عقله وبناء  اإليمان في قلب الفرد وبناء  إن الحكم بنجاح بناء 

سلوكه رهين باقتحامه للعقبات التي أسلفنا الحديث عنها. وال يتم هذا االقتحام إال بتحقق شروط 

أجملها اإلمام رحمه هللا تعالى في ثالثة وهي:

1.  الصحبة والجماعة أو أخوة بين املؤمنين:

والقصد منها استلهام الصحبة  وهي صحبة وجماعة على كتاب هللا تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

الخلق  إلى  الحق  لنداء  املستجيبة  الفطرة،  لصفاء  الحافظة  األخوة  معاني  تجسيد  في  النبوية 

باملسارعة واملسابقة، وتقوم على أساس املحبة والتلمذة واالتباع واالجتماع على فهم وتنزيل كتاب 

هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص تطبيقا في حياة الناس. 

2.  ذكر هللا الدائم أو روحانية عليا:

إن قوام بناء الفرد تزكية نفسه بذكر هللا حتى يغلب هواه وشيطانه، وتطمئن بذكر هللا قال تعالى 

وُب﴾ )الرعد:8)).
ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ

َم�أ
ْ
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َ
ِ ت

َّ
ِر الل

ْ
 ِبِذك

َ
ل

َ
﴿أ

يقول اإلمام رحمه هللا تعالى: »ذكر هللا يتجلى في التمسك بكتابه وهو الذكر الحكيم، ويتجلى في 

توحيده وإفراده بالعبادة، ويتجلى في الرضوخ لحاكميته في صغير األمر وكبيره.. ذكر هللا في الفرض 

والنفل، في التالوة والذكر املشروع، في صعود الهمة املؤمنة ماثلة على باب هللا تقرعه، في الحضور 

مع هللا عند االلتفات لحقائق األرض وعند االلتفات الدائم ملا عند هللا بعد املوت«))).

3 - الصدق في السلوك أو رجولة األخالق اإليمانية:

الصدق الدوام وهو الركن »الذاتي« والشرط األسا�سي في بناء الفرد، قال اإلمام رحمه هللا تعالى: 

»أعني بكلمة صدق استعداد الوارد ليتحلى بشعب اإليمان، ويندمج في جماعة املؤمنين ويكون له من 

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص94.

)))  ياسين عبد السالم، مجلة الجماعة، عدد7، ص7)_8).
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قوة اإلرادة وطول النفس ما يمكنه من إنجاز املهمات النهاية. فال فائدة من ضرب الحديد البارد، وال 

فائدة من محاولة بناء من ليس له استعداد«))).

والصدق خصلة إيمانية جامعة تناقض النفاق والرياء واالدعاء.

خاتمة:

يتحصل لدينا مما سبق ذكره أن البناء الذي يقصده اإلمام رحمه هللا تعالى للفرد هو بناء إيماني 

إحساني مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنهاجه عمل النبوة، وغايته إصالح القلب حتى 

ين صحبة املؤمنين  ينتقل من الغفلة إلى السير املهتدي إلى إرادة وجه هللا والدار اآلخرة، وإقامة الِدّ

ين هلل. حتى يكون الِدّ

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 989)، ص 57.
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سلوك المؤمنة إلى اهلل
ذة. نادية بلغازي)1)

إن اتباع هوى النفس يحجب نور اتباع السنة الشريفة فيفنى عمر املرء في إعراض وغفلة. ما 

السبيل إلى أن يكرمنا هللا سبحانه بنفحات فضل من حضرته، ويقربنا إلى ساحات رضوانه، ويسلك 

بنا مسلك األحباب، ويجعلنا من خواص أهل االقتراب، ويفتح لنا الباب، ويحرك فينا همة اإلقبال 

عليه، والتذلل بين يديه؟ 

معنى السلوك إلى هللا:

 ﴾ ي ِ
َبَع�ن

َّ
ات َوَمِن   

�نَ
َ
أ ٍة  َ َبِص�ي  

َ
َعىل  ِ

َّ
الل  

َ
ِإل ْدُعو 

َ
أ َسِبيىِلي  َهِذِه   

ْ
ل

ُ
قال هللا تعالى يخاطب نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ق

فالسلوك إذن سير قاصد غايته هللا تعالى، ووسيلته صحبة تسندك وتدلك. سبيل  )يوسف:08))، 

قليل روادها كثير قطاعها ليست بالسهلة املعبدة، بل دونها نتوءات وعقبات تحتاج إلى اقتحام، والبد 

فيها من عالمات تضمن صحة املسير، وتحميه من زيغ الهوى وتخبط البدعة، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إن لإلسالم صوى ومنارا كمنار الطريق«))). الصوى جمع صوة وهي الحجارة التي تعلم بها الطريق.

أن تجد املؤمنة باعث اإلرادة في قلبها، وشوقا لإلقبال على ربها، وحبا في طلب رضاه، وتحققا 

من مقام العبودية له سبحانه، ورغبة في تطهير النفس من رعوناتها، واألعمال من قوادحها، فذاك 

محض سلوكها.

يقول الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »أال إن لربكم في أيام دهركم نفحات أال فتعرضوا لها«)3)، توجيه 

نبوي كريم رحيم الغتنام فرص التعرض لنفحات رحمة هللا وحسن تأييده، وتعبيده الطريق لالرتقاء 

في مدارج قربه.

)))  أستاذة وباحثة في الفكر اإلسالمي.

)))  رواه الحاكم رحمه هللا عن أبي هريرة ر�سي هللا عنه.

)3)  ذكــره الغزالــي فــي اإلحيــاء، وقــال العراقــي فــي تخريــج أحاديثــه: رواه الترمــذي الحكيــم فــي النــوادر، والطبرانــي فــي األوســط مــن حديــث 
مة، والبــن عبــد البــر فــي التمهيــد نحــوه مــن حديــث أنــس ر�ســي هللا عنــه، ورواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الفــرح مــن حديــث 

َ
محمــد بــن َمْســل

أبــي هريــرة ر�ســي هللا عنــه.
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أول السلوك توبة تفرح املنان:

التوبة قلب دولة... قلب دولة النفس األمارة بالسوء لتذعن ألمر ربها وتستجيب لداعي التقوى، 

ولعالم السر والنجوى، صدقا وعدال، فكانت بذلك التوبة أول مقامات اإلحسان حتى قيل، »من ال 

توبة له فال سير له إلى هللا«.

تيهئ إلى منزلة املحبوبية عند هللا  وتطهيرا،  وحياء  وخشية وافتقارا،  توبة تورث ذال وانكسارا، 

املنان. عند الشيخين عن عبد هللا بن مسعود ر�سي هللا عنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »هلل أفرح بتوبة عبده املؤمن 

من رجل نزل في أرض دوية )قاحلة( مهلكة، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة 

فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء هللا قال: أرجع 

مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ، فإذا راحلته 

عنده، عليها طعامه وشرابه، فاهلل أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده«))).

بُّ  ِ
ُ
نَ َو�ي اِب�ي وَّ بُّ التَّ ِ

ُ
َ �ي  اللَّ

َّ
 هللا هللا من توبة تفرح هللا الكريم املنان، وترفع إلى مقام املحبوبية ﴿ِإن

﴾ )البقرة:)))). َ ن ِر�ي ِهّ
َ
َتط ُ الْ

هللا هللا من توبة مؤمنة دفعها حب هللا، والحياء من هللا، من التمادي في حياة الغفلة والدعة 

والكسالن إلى طرق أبواب الرحمن، بهمة متقدة وإرادة متحفزة وقلب متيقظ مشتاق.

يا رب من أصحب؟ من الدليل؟ 

كلمات منيرة صادقة أطلقها الشيخ عبد القادر الجيالني وهو يوجه إلى ضرورة الوقوف بباب 

الرحيم الهادي سبحانه، يستخار، جل وعال، عند نوم العيون وسكون الجفون، يخاطب فيه الرجال 

وإن النساء لشقائقهم: »ثم تقبل على صالتك، تفتح باب الصالة بطهورك، وباب ربك بصالتك. ثم 

اسأله بعد فراغك، من أصحب؟ من الدليل؟ من املخبر عنك... هو كريم ال يخيب ظنك«))).

فضلوا  سادة األمة ومناراتها،  أعظم السلوك سلوك الصحابة والصحابيات ر�سي هللا عنهم، 

الناس بتلمذتهم املباشرة للحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فرشفوا من معين صدقه، وعظيم فضله، وقوة 

عزمه، وجميل طبعه، ورحيق علمه.

ما فتئ صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يحثهم على مجالس الخير والنور، وأماكن الفرح والحبور، 

مواقع النجوم الهادية والصحبة املباركة الطيبة كما في الصحيح: »الرجل على دين خليله فلينظر 

)))  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة.

)))  الجيالني عبد القادر، الفتح الرباني، ص 330.
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أحدكم من يخالل«))) حتى صار ديدن من تربى في حجر النبوة ومن تبعهم بإحسان، البحث عن هذه 

التلمذة النورانية. روى اإلمام مالك في املوطأ والحاكم وابن عبد البر بسند صحيح عن أبي إدريس 

الخوالني أحد كبـــار التابعيــن قــــال: »دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى براق الثنايا، والناس حوله فإذا 

اختلفوا في �سيء أسندوه إليه، وصدروا من رأيه فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل، فلما كان 

الغد هّجرت إليه فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى ق�سى صالته، ثم جئته 

من قبل وجهه، فسلمت عليه ثم قلت: وهللا إني ألحبك في هللا فقال: آهلل فقلت آهلل، قال آهلل فقلت: 

آهلل فقال: هللا فقلت هللا، فأخذ بحبوة ردائي إليه وقال: أبشر فإني سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: قال 
هللا تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، واملتجالسين في، واملتزاورين في، واملتباذلين في«.)))

فال غنى للسالكة عن املحبة في هللا، والتزاور في هللا، والتباذل في هللا، والصحبة في هللا من يدلها 

على هللا، فتلك وصية نبوية عظيمة ملن أراد الفالح، وإن املرء مع من أحب.

األصل في اإلقبال على هللا اتباع السنة والعمل بالشريعة:

ال عمل للمرء يرجى عند ربه إال إذا ارتبط بما أمر سبحانه، بما دل عليه رسوله صلى هللا عليه 

تحاسب نفسها  تعرض املؤمنة عملها على شرع هللا لتستبين ما تفعل وما تذر،  وعلى آله وسلم، 

لتأتي ما يسر وال يضر، وتستيقن أن العمل وسيلة ال غاية، قال اإلمام عبد القادر الجيالني: »بك 

ال يأتي �سيء والبد منك«، به تظهر املؤمنة الطاعة، وتتذلل بين يدي املولى، تسترحمه، تستعطفه، 

تسأل ذا الجالل خواص  وأعظم بها من طلبة،  تستغفره وتنكسر بين يديه طلبا لوجهه العظيم، 

املراتب العوال، وقلبا يسعى إلى التطهير، ونفسا تصدق معه في املسير، تتذلل إليه أال يدع فيها بقية 

إال مألها بسرابيل أنواره، وأردية جوده وكرمه وإحسانه.

ومع العمل، تخليص الوجهة للحق سبحانه وتعظيم النية، لنيل محبته وقربه باالتباع، فاهلل 

أغنى الشركاء عن الشرك وال يقبل من العمل إال ما كان خالصا وعلى وفق مراده جل وعال.

﴾ )آل عمران:)3) ومع هذا وذاك، أن تحرص املؤمنة  ُ ُ اللَّ ِبْبكُ ْ ُ ي �ي ِ
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دائما على شكر املنعم على ما تفضل به عليها من حسن التوفيق، مع الحذر من االغترار بكثرة الطاعة، 

فتظن من نفسها الكمال، مع حرصها على إدراكه، ف»رب معصية أورثت ذال وانكسارا خير من طاعة 

)))  أخرجــه أبــو داود، كتــاب األدب، بــاب مــن يؤمــر أن يجالــس، رقــم )4833(، والترمــذي، أبــواب الزهــد عــن رســول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-، بــاب مــا 
جــاء فــي أخــذ املــال، رقــم )378)(، وحســنه األلبانــي فــي صحيــح الجامــع، رقــم: )3545).

)))  أخرجه اإلمام أحمد رحمه هللا كذلك في مسنده رقم 083)) بسند صحيح.
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أورثت عزا واستكبارا« كما قال ابن عطاء هللا السكندري في حكمه، ولعل في قصة أبينا آدم الذي 

ن�سي فع�سى، وإبليس الذي استكبر وأبى، أعظم العبرة.

إحسان التبعل وإكرام ذوي الرحم باب عظيم من أبواب السلوك إلى هللا:

في رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص البر الرحيم املعلم الكريم، خير أسوة وأعظم قدوة في اإلحسان إلى األهل والقرابة 

وخلق هللا كافة.

عند أبي داود))) أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، 

فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة، فوضع لها شق ثوبه من الجانب اآلخر، فجلست عليه، ثم 

أقبل أخوه من الرضاعة فقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأجلسه بين يديه، وقال ملن أراد أن يتوب من ذنب عظيم 

فبرها«))) سبحان هللا،  نعم قال:  قال:  هل لك من خالة؟  قال:  ال،  قال:  »هل لك من أم؟  أصابه: 

إحسان يورث ارتقاء، وتوبة يقبلها الغفور بإكرام ذوي الرحم، ثم دماثة خلق تورث عند هللا سبحانه 

قرب منزل من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما في الحديث.

أخالق تزداد إليها الحاجة إن كانت مع أقرب املقربين: الزوج، وزوجه.

من يعلم األزواج إذن أن إحسان بعضهما إلى بعض باب عظيم من أبواب اإلقبال على هللا؟ 

من يعلم األزواج أن االرتقاء في مدارج اإلحسان ال يكون بكثرة الصيام والقيام والذكر واالستغراق 

في العبادة، وكل حق، والقلب خواء من الرحمة، واملرء بعيد عن عظيم الخصال وجميل السجايا؟ 

من يخبر األزواج والزوجات أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يكون في مهنة أهله )املهنة: الحذق بالخدمة( 

حتى إذا حضرت الصالة خرج إليها، وأن الزهراء سيدة نساء العاملين، كانت تخدم أهلها حتى أثر حبل 

القربة في نحرها الشريف، ومجلت يدها من شدة الطحن، فدلها ملسو هيلع هللا ىلص ملا سألته الخادم على التسبيح 

والتكبير والتحميد هي وزوجها إذا آويا إلى الفراش.

ما أعظم هذا الدين! ذكر هللا ييسر به هللا العمل، وخدمة تقرب إلى هللا زلفى وحسن مآب.

تجدد املؤمنة النية، فتنقلب العادة عندها إلى عبادة، تعبد هللا وهي تصوم وتصلي وتذكر ربها 

وتعتني بكتابه وتصبر على الطاعة، تعبد هللا وهي في خدمة أهلها، وهي تصون أبناءها وتربيهم، تعبد 

ربها وهي تكرم قرابتها وتتزين وتحسن تبعلها وتدخل الفرحة على من حولها... في كّلٍ قربة وسلوك. عن 

)))  رواه أبو داود 45)5.

)))  رواه الترمذي رحمه هللا عن ابن عمر �سي هللا عنهما، وصححه األلباني في »صحيح الترغيب« 504).
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مالك ر�سي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من لقي أخاه املسلم بما يحبه ليسره بذلك، سره هللا 

عز وجل يوم القيامة«))).

خصائص السلوك إلى هللا عند املؤمنة:

سلوك املؤمنة سلوك قرآني نبوي: مستمد من نور الكتاب ومشكاة النبوة، ومتشوف إلى الهمم 

العالية التي تشبعت من أنوارهما من ذاك الرعيل األسمى من الصحابيات الجليالت الالتي وعين 

حقيقة املسير وتذوقنه من الصحبة املباركة لخير البرية ملسو هيلع هللا ىلص، فعرفن هللا بطريق العبودية والتقرب 

إليه بالفرض والنفل واالنضباط لشريعته. 

إال أن انتماء املؤمنات إلى هللا عز وجل بوحدة السلوك اإليماني األخالقي ال يعني أال وجود لهن في 

دنيا الناس، بل بالعكس يعني أن يلتحمن في سلوك جهادي جماعي.

سلوك قاصد: غايته إرادة وجه هللا تعالى وترك ما سواه من األغيار، دون التفات إلى كرامة، وهي 

حق وأمارة على صحة املسير، حتى ال تلهي عن الوجهة العظمى والطلبة الكبرى واملقصد األسنى، 

ودون االكتراث للدين البالي واألعراف الرثة املخالفة ملقاصد الدين السامية، مرمى طرف عينها قول 

يك ل، وبذلك  ن ل �ش ي لل رب العال�ي
ي ونسكي ومياي وامم�ت

الحق تبارك وتعالى آمرا: ﴿قل إن صل�ت

﴾ )األنعام:64)-65)). ن أمرت وأ�ن أول السل�ي

وتتحدى عوائق األنانية واالنتماءات السطحية لتكون  تغرف املؤمنة من نهر اإليمان بشعبه، 

كال هلل.

سلوك جهادي ال تبركي: ال تغفل في خضم اشتغالها بتجديد دينها وتزكية نفسها وتحليتها بالفضائل 

وتخليتها من الرذائل، عن دورها املحوري في صناعة التغيير وبناء األمة، فهي راعية ومشاركة وحامية 

ومكلفة وأمينة ومسؤولة، يقع عليها القسط األكبر في املحافظة على الدين، فهي نواة األسرة ومربية 

األجيال، وال سلوك لها دون حفظ أعلى مقصد من مقاصد الدين بل وإيجاده، ألن عليه يترتب حفظ 

فطرة هللا تعالى، ونشر رسالته وخدمة أمة النبي األكرم ملسو هيلع هللا ىلص. 

إلى الكامالت املنورات تتطلع همتها، وعين قلبها ال تغفل عن تعلم وتعليم االقتحام كسبا للقوة في 

دنيا الخالئق. بهذا وحده تتحقق التعبئة الجهادية وتراعى صيرورة األمة ويتحقق عزها في غير ما غفلة 

عن التهمم باملصير الفردي للمؤمنة الطامحة للكمال. 

)))  أخرجه الطبراني رحمه هللا في الصغير.
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غفلت املؤمنة إن ظنت أن الصحبة القاعدة عن التهمم بأحوال األمة بها يحصل الكمال، بل 

والتهمم  العزم العزم على التشمير عن ساعد العمل، واالنخراط التام في إصالح النفس وتزكيتها، 

بحال األمة ومآلها.

في  سلوك جماعي: يضم من اختاروا السير إلى هللا تعالى والسعي لآلخرة والجهاد في سبيل هللا، 

انضباط تام بضوابط الشرع، متآزرين متصافين عاضين بالنواجد على روح الوالية بين املؤمنين 

واملؤمنات، ومتحررين من كل عبودية إال العبودية هلل الواحد القهار، غايتهم إقامة الحق ونصب 

ميزان العدل، ووسيلتهم الدعوة إلى هللا تعالى أمرا ونهيا بالحكمة واملوعظة الحسنة.

وقد شهد كل عصر ومصر ظهور وليات هلل تعالى سارت بذكرهن وتعداد كراماتهن الركبان، 

وإن حفظن جوهر الدين وصن لب التربية، ونورن جوانب حياتهن بأنوار التبتل والخضوع هلل تعالى 

الواحد، إال أنه ولألسف وبتأثير من الواقع املحيط، كان سلوكهن فرديا في الكثير من حاالته أكثر منه 

جماعيا، أو قل مهتما بالخالص الفردي أكثر من اهتمامه بالخالص الجماعي.

سلوك جامع: ال يعتني بجانب من جوانب املرأة املسلمة بل يحيط بكل مجاالت حياتها ويالمسها، 

فكما يروم تحقيق كمالها التربوي، يحرص على إدراكها حظها الوافر من الكمال الخلقي والعلمي 

والجهادي والوظيفي. خمس كماالت ال غنى لها عنها وال محيد، وبها تتحقق شخصيتها املؤمنة الكاملة 

املتميزة تشبعا بالتربية اإليمانية وباألخالق النبوية البعيدة عن جفاء األعرابية املقيتة، وتمثال للعلم 

بعد أدائها  النافع املقترن بالعمل الذي يحمل على اتخاذ الصف املالئم في جهاد الدعوة والبناء 

لكمالها الوظيفي باعتبارها حامية للفطرة وصانعة لألجيال القوية املؤمنة.

همسة..

رجاؤنا من هذه الكلمات، خطب ود كل مؤمنة راجية ما عند هللا تعالى حتى تشتبك أيدينا بيدها، 

فنجلو عنا غسق الغفلة والظلمة وخمول الكسل والدعة، لتنجمع همومنا وتتوحد، تطرق اليقظة 

ونتخطى عقبات النفس األمارة بالسوء  معا نحاسب النفس ونراجع ونتابع،  لنهّب  أبواب قلوبنا، 

وعقبات التقليد والتسطيح والتجزيء، ع�سى حرقة الشوق وهبة الفؤاد وسالمة القصد، تثمر يقظة 

إحسانية، تجعل قضيتنا مع ربنا أم القضايا، وحسن الخلق أحسن املطايا التي تسلك بنا إلى أعظم 

غاية وأكرمها: إرادة وجه هللا العظيم.
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فقه الرحمة
عند اإلمام عبد السالم ياسين

ذ. لحسن شعيب)1)

مقدمة

يحلو للبعض أن يشبهوا اإلمام عبد السالم ياسين عليه رحمة هللا ورضوانه بزعيم الهند غاندي 

في سماحته وسلميته، كما أن عددا من املنصفين يعترفون بأن املغرب مدين بكثير من استقراره 

ق. ويظهر أثر هذه 
ْ
لهذا الرجل وما أثله من فكر سمح، وربى عليه أصحابه من رفق ولين ورحمة بالخل

الرحمة جليا، سواء في مكتوبات الرجل التي تفيض محبة وحلما وحنوا، أو في أخالقه ولين معشره، 

ومواقفه في الظروف العصيبة، ومواقف الجماعة التي رباها على الرفق وأبعدها عن العنف وتوابعه. 

فما السر في الرحمة املتدفقة من هذا الرجل فيما يكتبه ويقوله ويعمل به؟ في هذا املقال، سنتلمس 

أوال تجليات الرحمة في مكتوبات الرجل، ثم في سيرته وسيرة جماعته.

الرحمة أمر إلهي وهدي نبوي:

لقد وضع الرجل رحمه هللا رحمة واسعة نفسه مكان التلمذة بين يدي رسول من هللا يتلو صحفا 

وإن املتتلمذ  وأكد في الكثير من مكتوباته أنه يأخذ مباشرة من معين الكتاب والسنة.  مطهرة)))، 

بحق للمعينين العظيمين ال بد يتصف بصفة الرحمة التي هي من صفات هللا تعالى، ومن صفات 
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أ صاحب الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص. قال عز من قائل يخاطب نبينا محمدا ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوَما 

)األنبياء:07))، لقد حصر ربنا سبحانه الحكمة في بعثة نبيه الكريم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم 

في الرحمة للعاملين، ولقد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رحمة مهداة، بل كانت الرحمة سببا أصيال في بعثته، 

والرحمة تلخص كل مقاصد البعثة األخرى، فالهداية إلى طريق الخير، والداللة على هللا، والحكم بما 

أنزل هللا وغيرها من مقاصد البعثة كلها رحمة بالخلق، ولذلك قال عليه السالم: »إنما بعثت رحمة 

»يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا«)4)، كما دعا إلى الرفق  وقال عليه السالم أيضا:  مهداة«)3)، 

)))  مفتش تربوي.

)))  ياسين عبد السالم، نظرات في الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 989)، ص47.

)3)  الهيثمي، مجمع الزوائد، من حديث أبي هريرة 60/8).

)4)  البخاري من حديث أنس بن مالك رقم 69.
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بالخلق، وجسدت سيرته معاني الرحمة والرفق في أبهى حللها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما كاَن الرفُق في �سيٍء إال ز

ُه«))). وقد قال اإلمام رحمه هللا نابذا للعنف ومتحدثا عن الرحمة بعد 
َ
ُه، و ال نزَع مْن �سيٍء إال شان

َ
ان

أن ذكر الحديث: »فنحن ننشد الزين وال نريد الشين لنا وال ألمتنا«))) فالرحمة زين والعنف شين. 

»في أن العالم  عقد اإلمام ابن قيم الجوزية في كتابه روضة املحبين ونزهة املشتاقين فصال 

العلوي والسفلي إنما وجد باملحبة وألجلها وأن حركات األفالك والشمس والقمر والنجوم وحركات 

املالئكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب«)3)، وهل الحب إال رحمة؟ من هنا 
نفهم أن الرحمة التي نجدها مبثوثة في مكتوبات اإلمام ياسين رحمه هللا مصدرها االقتداء برسول 

هللا الرحيم الرؤوف بالخلق. ولذلك فالحري بأي حركة فكرية تغييرية عاملة ألجل اإلسالم أن تتمثل 

هذه الرحمة النبوية في أدبياتها، وفي عملها لبناء عزة اإلسالم، وإال كانت نقمة على الناس، وابتعدت 

عن هدي الرحمة النبوي، وكان ما تهدمه أكثر مما تبنيه.

مفهوم الرحمة عند اإلمام:

باعتبار الرحمة مفهوما مركزيا، فقد أفرد لها اإلمام رحمه هللا فقرة خاصة، عندما تحدث عن 

الرحمة القلبية بإزاء الحكمة العقلية، قال رحمه هللا: »أقصد بالرحمة العالقة القلبية للعبد بربه... 

الرحمة ما جاء من هللا تعالى للعبد هداية كبعث الرسل إليه، والرحمة تعلق القلب بتلك الهداية، 

واالستمساك بعروتها حتى تنور كيانه ويتمكن في محبة هللا عز وجل«)4). نرى هنا أن مدار هذا املفهوم 

على القلب، ويبدأ بعالقة العبد بربه، ثم بسائر الخلق، والقلب هو املضغة التي إذا صلحت صلح 

ويضمر الشر لعباد هللا،  وال يستقيم أن يكون قلب املؤمن عامرا بحب هللا تعالى،  سائر الجسد، 

ويعنف عليهم، فمتى تعلق قلب العبد بربه، حلت فيه الرحمة، التي هي من صفات هللا تعالى نقرأها 

﴾، ومن صفات النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، التي جعلت أصحابه  ِح�ي ِن الرَّ ْحَ في فاتحة الكتاب في كل صالة ﴿الرَّ

ِمْن  وا  ضُّ
َ
نف

َ
ل ِب 

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

َ
ِليظ

َ
غ ا 

ًّ
ظ

َ
ف نَت 

ُ
ك ْو 

َ
َول  ۖ ْم  ُ لَ ِلنَت   ِ

َّ
الل َن  ِمّ ٍة  َرْحَ َما  �بِ

َ
ف ملتفين حوله، قال تعالى: ﴿ 

ويقابل هذه الرحمة في فكر اإلمام املجدد الحكمة، ومدارها على العقل،  )آل عمران:59)).   ﴾
َ

َحْوِلك

وليس هذا مقام تفصيل القول فيها.

)))  السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس وعائشة، رقم 7964.

)))  برنامج نقطة ساخنة الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية، والذي يعده الصحافي أسعد طه:
https://www.youtube.com/watch?v=kkLFUWSeLx0.

)3)  ابن قيم الجوزية، روضة املحبين ونزهة املشتاقين، املكتبة العصرية، بيروت، د ت، ص )4.

)4)  ياسين عبد السالم، مقدمات في املنهاج، مرجع سابق، ص7).
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وإذا تتبعنا مكتوبات اإلمام لنستخرج منها كل فقرة تحدث فيها عن الرحمة أو ما في معناها فال 
نستطيع ذلك، إذ إن من يقرأ كالم الرجل يتلمس نفحات الرحمة في كل العبارات تقريبا، وسنحاول 

هنا ذكر بعض الشذرات من مكتوباته ذات الصلة باملوضوع.

الرحمة روح التنظيم:

إن الحديث عن التنظيم حديث عن أفراد يجمعهم هدف محدد، وتنظمهم عالقات واضحة، 

وتحكمهم قوانين صارمة، هذه األمور إذا لم تكن مفروشة بالرحمة واملحبة، يوشك جسم التنظيم 

لذلك نجد أن أول خصلة من الخصال العشر في املنهاج النبوي لإلمام املجدد رحمه  أن يتفكك، 

هللا الصحبة والجماعة. الصحبة محضن دفء يرد إليه الوارد، والجماعة الرحيمة تحضنه، وهل 

يتصور حضن بال رحمة وبال رفق؟ ولتتحقق هذه الرحمة وتتعمق، جعل الخصلة الثانية هي الذكر، 

وبالذكر يصقل القلب ويلين، لذلك تحدث عن الرحمة القلبية، قبل الحكمة العقلية التي تخطط 

كما تحدث األستاذ ياسين رحمه هللا عن النواظم الثالث التي يجب أن تحكم  وتناور وتقتحم. 

التنظيم، وبدأ بالحب في هللا قبل النصيحة والشورى والطاعة، بمعنى أن األفراد داخل التنظيم إذا 

لم يجتمعوا على حب هللا، ويحبوا بعضهم في هللا، يصعب أن يمتثلوا للنصيحة ويطيعوا األوامر، 

وهذه أشياء أساسية في كل تنظيم، لذلك جعل أساس النواظم هو الحب في هللا، وعندما تتحقق 

الناظمة األولى، تتحقق الناظمتان األخريان، فاألمر هنا مترابط وبعضه ينبني على بعض، والحب في 

هللا مثل الزيت الذي يوضع في املحرك حتى ال تحتك أجزاؤه فيتعرض للتلف.

، ويعني بها من بين ما يعنيه 
ً
كما جعل اإلمام رحمه هللا الخصلة الثامنة من خصال املنهاج التؤدة

الرفق والتريث والتثبت وعدم استعجال قطف النتائج، والعفو وحقن الدماء، وأورد فيها كالما نفيسا 

جدا عن الدولة اإلسالمية بعد التمكن، وكيف يجب معاملة املخالف بمقتضيات الرحمة، لكن قبل 

الحديث عن أمور الدولة ومكان الرحمة فيها، نبدأ بالحديث عن لبنة املجتمع األولى، األسرة.

الرحمة في األسرة:

قولة معروفة يرددها اإلمام رحمه هللا دائما  »ال استقرار للجماعة بدون استقرار للبيوت«، 

ولقد كان  وباألهل من زوج وأبناء.  مخاطبا تالمذته، واستقرار البيوت أساسه الرحمة بالوالدين، 

اإلمام أيضا يكثر من القول: »ال مكان في جماعتنا لعاق لوالديه«، الذي يكون بيته خربا ال يستطيع 

أن يبني جماعة. وال يستطيع أحد أن ينكر ما للمرأة من دور في استقرار البيوت، ولذلك فقد خص 

اإلمام رحمه هللا كتابا ضخما لقضية املرأة، عنوانه »تنوير املؤمنات«، ركز فيه على معاني الرحمة 

التي يجب أن تسود البيوت. قال رحمه هللا: »غرسة املرحمة في قلب املؤمنة ُيعرف تغصينها وإْزهارها 
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اِق. ما بينها 
َ
رف

َ
وإثمارها مما تشيعه حولها، األقرَب فاألقرب، من أنواع الِبر واإلحسان واأللطاف واأل

وبين ربها عز وجل ال سبيل إلى االطالع عليه، ونعرف املرحمة بآثارها. تصلح في األرض حين يفسد فيها 

املفسدون. تبذر بذور الحب والرحمة في مجتمع الكراهية«))). عالمة الرحمة في قلب املرأة ما تشيعه 

فيمن حولها، تبذر بذور الحب والرحمة في بيتها أوال، ثم في األمة بصفة عامة.

ا 
ّ
 »زوج« مع كلمة »خشن« وال تتوادعان. لذلك عنَون

ُ
ويقول في موضع آخر: »ال تتعاطف كلمة

»الرجل الخشن« لنصِرف السوَء عن الوجه الذي يريده هللا وجها جميال للتساكن واملودة والرحمة. 

فور وِإبعاد«)))، وفي هذا الكالم تحذير 
ُ
 وقرٌب، والخشونة ن

ٌ
فة

ْ
الزواج تالطف وتعاطف... الزواج أل

ألن زوجا ال يحسن القيام  ودعوة إلى اللين والرحمة واملحبة في معاملة األزواج،  من الخشونة، 

بمسؤوليته، فيفشل في سياسة سفينة أسرته وتوجيهها، ال يشعر إال وهي نهٌب للصخور واملخاطر، 

نتابع  إلى املجتمع الرحب،  وهي املجال األصغر،  ومن األسرة،  ويقسو وال يرحم.   ،
ُ
ويخبط  

ُ
فيعُنف

متلمسين جوانب الرحمة في فكر اإلمام، ونبدأ بالتعليم.

الرحمة روح التعليم:

ويشتكي التالميذ من عنف املعلمين  يشتكي رجال التعليم في أيامنا هذه من شغب التالميذ، 

وشططهم، عنف هؤالء وشغب أولئك مظهر من مظاهر غياب الرحمة داخل جدران املدارس، وفي 

قلوب املربين. وإذا ما عرجنا على املساجد وهي مؤسسات للعلم بامتياز، وجدناها مهجورة. ووجدنا 

لغياب فقه الرحمة الذي يؤلف القلوب  دروسها وخطبها وأنشطتها في الغالب فارغة من اللب، 

ويجمعها. لذلك يقول اإلمام رحمه هللا بأهمية »إفشاء رحمة اإلسالم في املجتمع، أي بتربية الناس 

ويتوب الناس من أخالق مجتمع الكراهية  ويعلم املدرس الفقيه،  في املساجد بما يعظ الواعظ، 

والنفاق«)3). يرى اإلمام رحمه هللا إذن أن املسجد هو نقطة البداية إلشاعة رحمة اإلسالم في املجتمع، 

والرحمة ال تكون إال بتربية الناس وتعليمهم كيف يتخلصون من أخالق الكراهية، ويتحلون بأخالق 

املحبة والرحمة.

إن رحمة األسرة يجب أن تعضدها رحمة املسجد، ثم رحمة املدرسة، حتى تعم املجتمع كله، 

ق�سى ردحا من الزمن في دواليب  خبير مجرب،   
َ

فحديث ئن تحدث اإلمام في الشأن التعليمي، 
َ
ول

وزارة التربية والتعليم. يقول اإلمام رحمه هللا بضرورة إعادة »تأسيس مناهج العلم ومناهج الحياة 

)))  ياسين عبد السالم، تنوير املؤمنات، ج)، مرجع سابق، ص 59.

)))  املرجع نفسه، ص )0).

)3)  ياسين عبد السالم، الشورى والديموقراطية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، 996)، ص 70 وما بعدها.
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االجتماعية، فنعيد إلى الرحمة والحب في هللا وأخواتها مكانتهن«))). ينبغي إذن أن تسود التعليم روح 

الرحمة النبوية، التي جعلت القلوب تلتف حول النبي الكريم عليه الصالة والسالم، جاء في حديث 

 قبله وال بعده أحسن 
ً
معاوية بن الحكم السلمي ـ ر�سي هللا عنه ـ قوله: »فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما

 منه، فوهللا ما كهرني، وال ضربني وال شتمني قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها �سيء من كالم 
ً
تعليما

إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن«))). بمثل هذه الرحمة كان اإلمام رحمه هللا يعلم  الناس، 

يقول اإلمام رحمه  وإلى مثلها تفتقر مدارسنا اليوم.  وإلى مثلها ندبهم أن يعلموا غيرهم،  أصحابه، 

هللا: »ومن الحرمة واملسؤولية األخالقية اإليمانية إعادة عالقة املعلم باملتعلم إلى نصابها اإلسالمي، 

فيكون التوقير والحب والتبجيل تحية واجبة على املتعلم للمعلم، ويكون الرفق والنصيحة والرحمة 

واحترام الشخصية حقا على املعلم إزاء املتعلم«)3).

الرحمة في الحوار مع املخالفين:

لتسري في الروح  فإنها تتعدى األسرة واملدرسة،  عندما تكون الرحمة منهجا عاما في الحياة، 

بما في ذلك املخالفون في الرأي أو حتى املخالفون في  التي تحكم عالقة اإلنسان املسلم بالجميع، 

نقرأ من عناوينها احترام اآلخر والتلطف  ولقد كتب اإلمام رحمه هللا كتبا حوارية كثيرة،  الدين. 

الديموقراطيين، ووصف محاوره  معه والتودد إليه، فقد وصف املخالفين له في الرأي بالفضالء 

األمازيغي بالصديق.

وفي الحديث عن اآلخر غير املسلم، فإن اإلمام رحمه هللا قد تجاوز التصنيف الذي يجعل البلدان 

إما بالد كفر أو إسالم، ليتحدث عن أمة االستجابة، وهي أمة املسلمين، وأمة الدعوة وهي اإلنسانية 

كلها، أي »سائر الخلق الذين بلغتهم الدعوة فامتنعوا عن التصديق أو لم تبلغهم من األجيال املاضية 

، وجعله رحمة 
ً
ة

َّ
والحاضرة واملستقبلية إلى يوم القيامة. وقد بعث هللا محمدا ملسو هيلع هللا ىلص للجن واإلنس كاف

للعاملين األولين واآلخرين«)4).

لذلك وجب على أمة الدعوة أن تتمثل  نقرأ هنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث رحمة لكل العاملين، 

هذه الرحمة، ع�سى تبلغ بها دعوة هللا سبحانه ألمة االستجابة، فما دخل الناس في دين هللا أفواجا 

بالسيف، لكن بالرحمة وبالخلق الرفيع، وكذلك يكون في هذا الزمان بإذن هللا تعالى.

)))  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة )، 0)0)، ص 59.

)))  صحيح مسلم، حديث رقم 537.

)3)  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مطبوعات األفق، الدر البيضاء، الطبعة األولى 994)، ص )5) .

)4)  ياسين عبد السالم، القرآن والنبوة، مرجع سابق، ص 63).
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إذ »ال تكون مظاهر الرحمة وحقائقها إال ضعفا  على أن الرحمة ال تعني الضعف واالستكانة، 

في أعين العالم إن بَدْت من هزيٍل مشـرد ممزق. لكن القوي يستطيع أن يبتسم فال تؤخذ ابتسامته 

ويستطيع أن يحاور بالحكمة واملوعظـة الحسنة وأن يجادل بالتي هي  على أنها مجاملة انهزامية، 

أحس فال يؤخذ ذلك منه مأخذ الضعف املكنون«)))، لذلك وبعد أن خرب االستعمار بالد املسلمين، 

وفرقهم شذر مذر، يرى اإلمام رحمه هللا إعادة بناء الوحدة والقوة اإلسالميتين على أساس الرحمة، 

أسس  »على  دائما،  بالرحمة  لكن  قوة،  موقع  من  غيرهم  يحاوروا  أن  املسلمون  يستطيع  حتى 

بالرحمة ال بلغة  وببالغ اآلخرة وبيانها.  م برحمة اإلسالم. 
َ
الرحمة نبني وحدتنا وقوتنا لنحاور العال

الدموع والحروب«))).

الرحمة في الحكم:

وفيه بسط نظريته في السياسة  اإلسالميون والحكم«،  »العدل،  ألف اإلمام رحمه هللا كتاب 

والحكم والدولة وما يتعلق بها، وقد تحدث رحمه هللا في غير هذا الكتاب عن أمور تتعلق بالدولة، 

وال يختلف أمر الدولة عن أمر الدعوة وغيرها من األمور فيما يتعلق بالرحمة. فقد جعل رحمه هللا 

»التؤدة« وقد أورد فيها صفحات مشرقة عن الزحف  الخصلة الثامنة من خصال املنهاج النبوي 

والحلم  واألناة  والرفق  املسلمين،  عن  والعفو  الدماء  حقن  شعبها  ضمن  وأورد  يكون،  وكيف 

ورحمة الخلق.

1 - الرحمة معيار اختيار رجال الدولة:

يقول اإلمام رحمه هللا: »على ِمَحِكّ التجنيد العام، والتجربة واالختبار، يكون من معايير اختيار 

َسُع 
َ
 القلب، اللذاِن ال يتنافيان مع الَصالَبِة في الحق. وإنما ت

ُ
ِق، ورحمة

ُ
ل
ُ
 الخ

ُ
ة

َ
الصالحين للِوالية َدماث

 التي ال تنحط لألحقاد، وال تتلوث بصغائر االنتقام«)3).
ُ
 الكبيرة القلوُب الكبيرة

َ
العواطف

وقد أورد في سياق هذا الكالم حديث عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه مع رجل من بني أسد 

ُل هذا يا أمير  ِبّ
َ
ق

ُ
: أت  َعْهَده. قال: فأِتي عمُر ببعض َولدِه فقبله. فقال األسديُّ

ُ
استعمله، فجاء يأخذ

! قال عمر ر�سي هللا عنه: »فأنت وهللا بالناس أقلُّ رحمة! هاِت 
ُّ
ولدا قط ُت 

ْ
ل املؤمنين؟ وهللا ما قبَّ

عهَدنا. ال تعمُل ِلي عمال أبدا! فردَّ عهده«)4).

)))  ياسين عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، مطبوعات األفق، البيضاء، الطبعة األولى 000)، ص 8)4.

)))  املرجع نفسه، ص 9)4.

)3)  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 009)، ص )8.

)4)  رواه البيهقي في السنن عن أبي عثمان النهدي ر�سي هللا عنه.
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2 - الرحمة بعد التمكين:

كانت  »اذهبوا فأنتم الطلقاء«،  قال لهم:  حين تمكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أهل قريش يوم فتح مكة، 

له نظرة بعيدة، فباإلضافة إلى الرحمة املتأصلة في قلبه الشريف ملسو هيلع هللا ىلص، كان يرجو أن يخرج هللا من 

أصالب أولئك املعاندين أجياال تحمل رسالة اإلسالم، واملقتدي بالنبي الكريم عليه السالم يحذو 

حذوه، يقول اإلمام رحمه هللا: يتحدث عن الحاكم املسلم بعد التمكين: »ال أقول بفائدة تعود على 

املسلمين بنصب املشاِنق، وال نصُبها ِمن شريعة الرحمة«)))، نصب املشانق للمعارضين، وإبادتهم، 

ليس من شريعة الرحمة، وليس من سنة وال هدي الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، واحر قلبي على ما فعله 

عسكر مصر في ميدان رابعة باألطهار والطاهرات! 

إن املسلمين ال يخلون من مروءة كما يقول اإلمام، لذلك »غلبنا مطلب الرحمة والرفق«))). 

3 - التشريع الجنائي أخيرا:

يخطئ من يظن أن اإلسالم بتٌر لألعضاء وقطع للرؤوس، فلم تشرع التشريعات الجنائية إال بعد 

أن تم تيهيء األرضية الصالحة لها. لنتأمل هذه الفقرة، التي يقول فيها اإلمام رحمه هللا: »َمن يُحّد 

من في مجتمع غاطس في الفتنة؟ من يقطع ماذا في مجتمع تلطخت فيه األيدي بالجرائم املوبقة 

لكن من سرق تاريخ أمة وثروة  القطع.  ما حد من سرق النصاب الشرعي؟  واللصوصية العامة؟ 

تقطع سارقا بشهادة كومساريات وضباط كومساريات هي معطن  شعب ما حكمه؟  شعب وديَن 

السرقة والفساد والرشوة!«)3). 

إن دين هللا سبحانه دين رحمة، وليس دين نقمة وعذاب وتزمت، ولهذا نجد أن اإلمام يستنكر 

وقطع الرؤوس وإسالة الدماء  أال يوجد في صيدليات البعض ألمراض األمة إال آالت بتر األعضاء 

وقذف النساء باألحماض التي تحرق األجسام وتعمي العيون، ويقول عن أصحاب هذا النمط من 

التفكير: »تلك عقول مدبرة عن دين الهداية والرفق والرحمة. عقول تعجز عن التفكير في املتشابكات 

السياسية االجتماعية االقتصادية، كما تعجُز عن تصوٍر إنساني ملشاكل اإلنسان«)4). 

الرحمة لب الدعوة إلى هللا:

إن الحوار مع املخالفين، ومد جسور التواصل معهم داخل وخارج البلد ملن أهم وسائل الدعوة 

إلى هللا سبحانه وتعالى، لذلك فإن نجاح الدعوة اإلسالمية رهين بالرحمة التي يحملها الدعاة بين 

)))  ياسين عبد السالم، كتاب العدل، مرجع سابق، ص 568.

)))  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، مرجع سابق، ص 90.

)3)  ياسين عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ص 53.

)4)  املرجع نفسه.
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جوانحهم لكل الناس. يقول اإلمام رحمه هللا: »ذلك أننا لنا دعوة نريد أن نبلغها للعاملين. وهي دعوة 

رفق ال عنف، وصدق ال نفاق، وترغيب ال ترهيب، واختيار ال إكراه. وأفضل مناخ لتبليغ رسالتنا 

هو السالم في العالم والتواصل والتعارف والرحمة«))). هكذا انتشر اإلسالم، وهكذا بلغت دعوته 

»يقول السجل التاريخي إن املسلمين ما كانوا قساة وال  العاملين، ويضيف اإلمام رحمه هللا قائال: 

ما دخل الناس في دين هللا  جفاة وال جالدين للشعوب يوم برزوا بتلك القوة على مسرح العالم. 

تحت طائلة السيف، بل حبب إليهم اإلسالم فضائل اإلسالم، وحبب إليهم اإلسالم رفق املسلمين 

بهم وعدلهم، واحترامهم لحقوق اإلنسان«))). لذلك فإلصاق تهمة اإلرهاب وسفك الدماء باملسلمين 

فرية ودعاية مغرضة. 

وتتطور وسائل اإلنسان عما كان عليه األمر في أيام النبوة  ويتحرك العالم،  تتغير الظروف، 

والخالفة الراشدة، »لكن املسلم ال يمكن أن يسلم له دين إال إذا كان رحمة ال نقمة. ال يسلم له 

دينه، وال يصلح له حرث آخرته إن ظلم وتكبر في األرض، وطفف الكيل وامليزان«)3).

من هنا، نتساءل مع اإلمام رحمه هللا: »ماذا تحصد إن أعدت زراعة الكراهية في أرض ترابها، 

وماؤها وهواؤها كراهية؟... من أين تأتي باألخوة والرفق واملحبة تحرثها في أرض األمل؟«)4).

ونجيب معه عن السؤال األول: تحصد كراهية مضاعفة بكل تأكيد، وعن السؤال الثاني: بأن 

تستوحي الكلم الطيب، وتتقيد بشريعة الرحمة، وتتكئ على مثال سنة الرفق. 

ما أحوجنا إلى املحبة تحل محل الكراهية في جميع مناحي حياتنا، وما أحوجنا إلى الكلم الطيب 

وشريعة الرحمة وسنة الرفق تجب الكلم الخبيث وشريعة العنت وسنة العنف.

بعد جوالت في فكر اإلمام رحمه هللا، وتأمالت في مكانة الرحمة ومركزيتها في كل مكتوباته، يجدر 

بنا أن ترى تجلياتها في شخص اإلمام وفي سيرته مع أهله وأصحابه، ومخالفيه ومؤذيه، حتى يتضح 

ُه في سيرة حياته الطويلة الحافلة، والعلم إمام العمل، 
َ
ل
َّ
َمث

َ
مدى تطابق ما كتبه الشيخ وأثله وما ت

يهتف به فإن أجابه وإال ارتحل عنه.)5)

)))  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مرجع سابق، ص 4)).

)))  املرجع نفسه.

)3)  املرجع نفسه.

)4)  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، الطبعة األولى 000)، بدون دار طبع، ص 4)).

)5)  قولة تنسب لإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.
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رحمته بأهل بيته:

أفضل شهادة في الرجل ما كان من قلب بيته وعلى لسان أهله، تقول زوجته الكريمة لال خديجة 

رحمها هللا، متحدثة عن اإلمام الزوج: »كان سيدي عبد السالم إنسانا حنونا رحيما ودودا لطيف 

ويؤذن له ويحنكه  يفرح باملولود أيما فرح،  كان أبا مثاليا،   « وعن اإلمام األب قالت:  املعشر«)))، 

ويطلب دائما رؤيته ويقول: »هذا حديث العهد بربه عز وجل«، يالعب أبناءه وأحفاده، يحكي لهم 

قصص األنبياء ويحببهم في الصالة وفي حفظ القرآن دون أن يضغط عليهم أو يكرههم على ذلك، 
يعطي لكل واحد منهم لقبا جميال يفرح به، ويسابق أبناءه وأحفاده فيسبقهم تارة ويسبقونه أخرى 

فيقول: »هذه بتلك«. وتتابع في ذات الحوار قائلة: »في حديقة املنزل كان يخصص ألبنائه وأحفاده كل 

يوم وقتا، فيخرجون معه ويلعبون ويمرحون ويترك صغارهم يزينون لحيته بورود الحديقة، وبعد 

ذلك يقرؤون على »الحاجة رقية«))) رحمها هللا وعلى موتى املسلمين ما تيسر من القرآن الكريم«)3).

لم تترك لنا هذه الكلمات أي تعليق، فما بعد بيانها من بيان.

ويتعلق األمر باألستاذ عبد هللا  البيت،  إلى صوت أخر من داخل  نستمع  بعد زوجة اإلمام، 

الشيباني صهر اإلمام رحمه هللا، فقد قال في حوار مع موقع الجماعة اإللكتروني، تحت عنوان »اإلمام 

اإلنسان«)4)، بأنه »كانت تجمعه رحمه هللا بأسرته عالقة محبة خالصة وتقدير ورحمة خالصة«، 

وأضاف »يشعر كل واحد من األسرة وكأنه أحب من اآلخرين إليه وأقربهم منه؛ يعتني به ويسأل عنه 

إن كان غائبا ويبلغه السالم، ويفرح بقدومه عليه ويكلفه قدر طاقته«، وهذه كلها مواصفات رجل 

يتصف بالرحمة. وأضاف صهره في ذات الحوار قائال: »كان ينصت ويحترم الرأي وال يجبر أحدا على 

فعل �سيء. يالعب الصغير ويسائله عن لعبه ويكرم كل زائر له منهم بما يحب من كتب أو أشياء أخرى. 

وذكر خصاال وخالال أخرى يمكن جمعها جميعا تحت عنوان واحد اسمه الرحمة، ومن تلك الخصال 

التي ذكرها األستاذ الشيباني:

»ال يعنف أبدا، بل يكون صارما برفق في بعض املواقف، وقليال ما يلجأ لذلك«. صرامة وبرفق. 

وما أصعب أن يجتمع االثنان.

)))  حوار من قلب بيت اإلمام رحمه هللا مع زوجه لال خديجة رحمها هللا، منشور بموقع أخوات اآلخرة بتاريخ )) دجنبر 3)0):
 http://www.mouminate.net/ar/document4((3/.shtml.

)))  والدة اإلمام رحمها هللا تعالى.

)3)  نفس الحوار السابق.

)4)  حوار األستاذ عبد هللا الشيباني مع موقع الجماعة اإللكتروني حول »اإلمام اإلنسان«، منشور بتاريخ 3) دجنبر 3)0):
http://www.aljamaa.net/ar/document746(4/.shtml.
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»ال يلوم إال تلميحا وبلطف ُيخجل املقصر فينا«، اتباعا لسنة ما بال قوم، ثم يكون ذلك بلطف 

يشعر املخطئ بالخجل، وهللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف.

بين أفراد األسرة ويحسن أكثر إلى اإلناث منهم«، وهل العدل إال واحد من  »يعدل في كل �سيء 

تجليات الرحمة، ثم اإلحسان أكثر إلى اإلناث، وهل أكرمهن إال كريم؟

رحمته بأصحابه:

لو جلس الواحد إلى أصحاب الرجل واملقربين منه، لسمع الكثير مما يحكونه من تجليات رحمته 

بهم ولطفه معهم وتودده إليهم، وخفض الجناح لهم، ولن تكفي املجلدات لتدوين كل ذلك. وال يخفى 

أن سر اجتماع كل أولئك من حوله -رغم ما يعنيه ذلك من معاناة ومضايقات كثيرة- يرجع إلى أنهم 

وجدوا فيه رحمه هللا الحضن الدافئ، والحنان املتدفق. ولعل بعضهم ينشر مستقبال ما رأى وسمع 

من تجليات هذه الرحمة. وإن كانت سيرة اإلمام كما رأينا في أهله وأصحابه، فكيف كان يعامل مؤذيه 

وخصومه ومخالفيه.

رحمته بمخالفيه:

كلفت اإلمام جرأته الكثير عندما كتب إلى امللك الراحل الحسن الثاني رحمه هللا، لكن بالرجوع 

إلى رسالة اإلسالم أو الطوفان الشهيرة، يالحظ القارئ جرأة في قول الحق مغلفة في عبارات رقيقة 

رحيمة، حيث كان يخاطبه قائال: »يا حبيبي يا حفيد رسول هللا«، وملا انتقل امللك رحمه هللا إلى جوار 

ربه، ترحم عليه، بل طلب ممن كانوا في مجلسه أن يقرؤوا سورة اإلخالص اثني عشرة مرة ويهدوها 

إلى روحه، ومما أثر عنه في هذا املوضوع أنه قال بأنه كان ينصحه وهو حي، وملا أف�سى إلى ربه كان 

واجبا أن يترحم عليه، ال كما يفعل البعض، يتملقونه حيا، ويشحذون سكاكينهم عليه ملا انتقل إلى 

عفو هللا تعالى.

وأثر عنه أن شابا دخل إلى مجلسه ذات يوم، فأغلظ له الكالم، وكفره، فقال له: »أشهد أال إله 

إال هللا وأن محمدا رسول هللا«، وأشهد جلساءه أنه أسلم على يدي ذلك الشاب)))، واألمثلة في ذلك 

كثيرة. وإن الذي كتبه املخالفون والحاقدون على الرجل فال يحصيه العد، ما رد على واحد وال شتمه 

وال قال فيه كلمة تجرحه، ألن الرجل كان صاحب مشروع، وقد قال في مقدمة كتاب اإلحسان أال 

وقت لديه يضيعه أمام محاكمات ال تنتهي))).

)))  برنامج مراجعات، قناة الحوار اللندنية، حاوره الدكتور عزام التميمي.

)))  ياسين عبد السالم، مقدمة كتاب اإلحسان.
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أما مخالفوه على املستوى الفكري، فقد أطلق عليهم مسمى الفضالء الديموقراطيين، عندما 

فتح صفحة للحوار الهادئ معهم، والفاضل في اللغة ذو الفضل، وإن رأى البعض في هذه الكلمة 

انتقاصا له. كما حاور الدكتور محمد شفيق، ونشر حوارهما في كتاب »حوار مع صديق أمازيغي«، 

وفي هذا العنوان تودد وتلطف.

رحمته باألحياء غير العاقلة:

ال غرابة أن من يتصف بهذا الخلق الرفيع مع أهله وأصحابه وخصومه، ال بد أن يتجلى ذلك 

أيضا في عالقته بالكون وباألحياء التي فيه، ذكر األستاذ الشيباني في الحوار السابق أن اإلمام »كان 

إذا وجد نملة على فراشه وضع لها إصبعه تدب عليه فيحملها برفق ويضعها على النافذة لتكمل 

سيرها«، ويحكي أحد أصهاره أنه كان يحرص عند القيام بحصته الرياضية أال يطأ نملة، بل كان 

ينهى أحفاده أن يفعلوا ذلك. ولقد حدثني األستاذ عبد الحق خشاعي))) حفظه هللا أنه كان يعمل 

َهمَّ أن يهوي بمطرقته، فأمسك بيده، وأمره أال يفعل ألن عصفورا كان يقف على 
َ
في بيت اإلمام، ف

غصن شجرة بحديقة البيت، وإذا سمع صوت املطرقة سيفزع ويطير، وحرص أال يزعج هدوء ذلك 

العصفور حتى يطير من تلقاء نفسه. 

خاتمة:

قد يظن ظان أن إعجاب الكاتب بالرجل ومحبته له جعاله ال يرى فيه إال تجليات الرحمة، لكنني 

أعتقد جازما أن ما ذكر في هذه املقالة غيض من فيض، لذلك نختم هذه الفقرة، بشهادة امرأة 

غير مسلمة في حق اإلمام، حيث ذكر األستاذ الشيباني في الحوار السابق أنه حضر مع اإلمام زيارة 

إعالمية أمريكية باحثة، وعندما انتهت املقابلة سألها عن لقائها باإلمام، فأجابت: »رأيت في عينيه 

لقد كان رحمه هللا ورفع مقامه رحيما بأهل بيته، وأصحابه  رحمة وحنانا لم أرهما من قبل!!«))). 

أحبته  ولعل التاريخ سيكشف مستقبال ما خفي من شيم وخصال رجل كريم رحيم،  ومخالفيه، 

األلوف املؤلفة، وغادر دنيانا بهدوء وما بدل وال غير قيد أنملة من مبادئه وقيمه، فرحمه هللا رحمة 

واسعة، ورفع مقامه، وجعله مع من أنعم هللا عليهم من النبيئين والصديقين والصالحين، وحسن 

أولئك رفيقا.

)))  أحد أعضاء الجماعة من الجيل األول، في الدار البيضاء.

)))  نفس الحوار السابق مع األستاذ عبد هللا الشيباني.
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الميالد السعيد
ذ. املصطفى مسالي)1)

ْقبلين املنقطعين، وتعبت في 
ُ
لقد حير طلب هذه الوالدة قلوب املحبين، وانفطرت منه أكباد امل

طلبه همم الصادقين.

يرتكس اإلنسان في حمأة الغفلة واإلعراض عن هللا عز وجل، وينشغل ابن الحركة اإلسالمية 

املسكين باألحداث السياسية، وهوس العالم وهذيانه، وقلبه لم يولد بعد ونسبته لم تتحقق، فيتيه 

مع الحسابات األرضية.

امليالد السعيد... وسؤال الطلب:

عويصاتها  وكثرة  الطريق  لطول  اليأس  إليه  يتسرب  بل  الغفلة،  حمأة  في  اإلنسان  يرتكس 

ولصوصها، وتكالب األعداء، فينقلب إلى عنف أعمى أهوج وفي أحسن األحوال إلى سلبي غير مهتم وال 

مشارك، فكيف به تغيير املجتمع وقضية ميالده القلبية منسية وسط ركام الفتنة، ركام الكراهية، 

ركام اإلسالم الفكري الثقافي.

نستمع إلى طود شامخ وإمام أملعي هو ابن قيم الجوزية رحمه هللا يقول: »سمعت شيخ اإلسالم 

ابن تيمية رحمه هللا يذكر ذلك: »أي مرتبة الوجود الثاني التي هي أعلى مراتب اإلحسان« ويفسره بأن 

الوالدة نوعان: إحداهما هذه املعروفة، والثانية والدة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس 

وظلمة الطبع قال ابن تيمية: »وهذه الوالدة ملا كانت بسبب الرسول كان كاألب للمؤمنين...« قال: 

فالشيخ واملعلم واملؤدب أب الروح والوالد أب الجسم«)))، هذا النص من بين النصوص املهملة 

في بيان هذا الرجل الدعوي؛ ال أدري ولست أدري ما الذي دهى تالميذ ابن تيمية -زعموا- أصحاب 

الفقه النفطي أال ينصتوا إلى هذا البالغ الدعوي الواضح من هذا الطود الشامخ التلميذ الذكي الوفي 

لإلمام ابن تيمية -رحم هللا الجميع- ولكن؛

تـــــــــــــــنـــــــــــــــادأســــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــيـــــــــا ملــــــــــــــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاة  ال  لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن 

ملاذا تظل هذه النصوص وغيرها كثير طي النسيان واملصادرة؟ 

)))  أستاذ باحث في العلوم اإلسالمية.

)))  ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج 3، دار الكتاب العربي، الطبعة السابعة، 003). ص 70.
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رحم هللا اإلمام املجدد عبد السالم ياسين الذي كتب كتاب »اإلحسان« في جزأين بلحمه ودمه 

ناصحا مشفقا مناديا: من هنا الطريق، من هنا البداية، كاشفا بأفصح عبارة وأدق أسلوب عما ظل 

منسيا مطمورا، مقترحا على الحركة اإلسالمية سلوكا جهاديا: سلوك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام.

ال أفتأ أذكر في مقاالتي بالعودة إلى كتابات هذا الرجل، بل صحبته في زمن قل فيه من يسمعك 

ويذكرك باهلل عز وجل.

امليالد السعيد لك يا ابن الحركة اإلسالمية أن تبحث عن ميالدك القلبي الحقيقي بصحبة عارف 

توجه إليه  ومن سيدلك عليه إنه هللا سبحانه وتعالى،  أين ستجده؟  ابحث عنه؟  باهلل، من هو؟ 

بقلٍب خاشع، ابك عليه يدلك على أحبابه وأوليائه املقربين من خلقه، استمع إلى اإلمام عبد القادر 

الجيالني -قدس هللا سره- فهو لك ناصح أمين يقول: »إذا أشكل عليك األمر ولم تفرق بين الصالح 

واملنافق فقم من الليل وصل ركعتين ثم قل: يا رب دلني على الصالحين من خلقك، دلني على من 

يدلني عليك، ويطعمني من طعامك، ويسقيني من شرابك، ويكحل عين قلبي بنور قربك، ويخبرني 

بما أرى عيانا ال تقليدا«)))، وقال: »إذا أردت أن تصحب أحدا في هللا عز وجل، فأسبغ الوضوء عند 

سكون الهمم ونوم العيون، ثم أقبل على صالتك تفتح باب الصالة بطهورك، وباب ربك بصالتك، 

من  من الخليفة؟  من املفرد؟  من املخبر عنك؟  من الدليل؟  من أصحب؟  ثم اسأله بعد فراغك: 

النائب؟ هو كريم ال يخيب ظنك، ال شك يلهم قلبك، يوحي إلى سرك، يفتح لك األبواب، ي�سيء لك 

يقول اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا في سياق تعليقه على  الطريق من طلب وجدَّ وجد«))). 

كالم اإلمام عبد القادر الجيالني: »يقول املعترض الخلي من َهّمِ هللا َوَهّمِ نفسه وعمره: ما بالنا وبال 
الشيخ! الشيخ! الشيخ! القصد معروف، وطريق اآلخرة واضحة، والكتاب والسنة بين أيدينا، يقول 

ذلك وهو في دار الغفلة راقد، طاب له املأكل وهنأ له املشرب، مجنون بالدنيا وبنفسه مغرور بهما 

ملثل هذا أحمل رسالة من الشيخ عبد القادر رحمه هللا يقول فيها: تعلق برجال الحق، أنتم مجانين 

غرقى في بحر الدنيا رجال الحق يداوون املر�سى، َوُينجون الغرقى، ويرحمون أهل العذاب. كن عنده 

إذا عرفته، فإن لم تعرفه فابك على نفسك!«)3).

وقلت: ابك عل نفسك! إن لم تلحق بالرجال، وتكون لها في يوم من األيام حاجة عند هللا عز 

وجل، ابك على نفسك! إن لم تولد الوالدة الروحية التي تحدث عنها اإلمام ابن تيمية رحمه هللا من 

قبل، ابك على نفسك الحائرة البائرة الشاكة املشككة القاعدة لك في طريق الحق! 

)))  عبد القادر الجيالني، الفتح الرباني، دار الكتب العلمية، تحقيق الشيخ أنس مهرة، الطبعة الثالثة، د.ت، ص3)).

)))  املرجع نفسه، ص87).

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج )، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، الطبعة ). 989). ص ))).
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مؤامرة الصمت:

ال تكاد تجد في كثير من كتابات اإلسالميين حديثا عن هذه الوالدة، عن هذا امليالد الجديد، 

وكأن الوارد على الحركة اإلسالمية يكفيه أن يؤثث عقله بقال فالن وقال عالن وتبقى قضية قلبه؛ 

وتبقى األصنام معششة في قلبه ومد الشيطان يغلب عليه فتكثر  القضية الكبرى مسكوتا عنها، 

نكباته، وتنشأ األمراض املهددة للصف، ويبرز حب الرئاسة والظهور، وتتحول الحركة اإلسالمية إلى 

نادي للفكر والجدال، لكن أن تسأل عن حياة القلوب بالصحبة والذكر وتسعى في طلب هذا األمر 

العزيز فذاك ال تظفر به إال نادرا.

استمع مرة أخرى إلى هذه العبرات يرسلها هذا الرجل وكأنه اطلع على حال ابن الحركة اإلسالمية 

املسكين، يقول اإلمام ابن القيم رحمه هللا متأسفا متحسرا، ونقول معه: »فوا أسفاه وا حسرتاه! 

كيف ينق�سي الزمان، وينفذ العمر، والقلب محجوب، ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما رحل 

إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيشة البهائم وانتقل منها انتقال املفاليس، فكانت حياته 

عجزا، وموته كمدا، ومعاده حسرة. ووا أسفا، اللهم فلك الحمد، وإليك املشتكى، وأنت املستعان، 

وبك املستغاث، وعليك الثكالن، وال حول وال قوة إال بك«))).

كيف يطيب البن الحركة اإلسالمية أن يخرج من هذه الدنيا وهو لم يظفر بالكنز، وهو لم يفز 

باهلل عز وجل، ال حد لحسرته، ال حد إلفالسه، اللهم ارحمنا بصحبة أوليائك وارزقنا حسن األدب 

معهم ال راحم إال أنت سبحانك.

روى الشيخان عن النعمان بن بشير أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »... أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب«.

ت فيها عاصفة عنيفة فأطفأت ما  توشك هذه العروة القلبية أن تتال�سى في هذه العصور التي هبَّ

كان مشتعال من كوانين القلوب ومجاميرها، ولذلك يتحدث اإلمام املجدد رحمه هللا على أن املطلب 

الحركة  )عند أبناء  اإلحساني في هذه العصور ينبغي أن يكون أسبق املطالب في سلم األولويات 

وما ذلك إال ألن القلب كما  ويكون فقه القلوب وطبها أهم علم وتطبيقه أهم عمل،  اإلسالمية(، 

يضيف األستاذ املرشد عبد السالم ياسين رحمه هللا مكمن الداء، فإن صح وسلم فهو مركز اإلشعاع 

وهو العنصر الحاسم في معادلة وجود األمة وانبعاثها)))، ولذلك ما الحديث عن الخالفة، وعن التغيير 

املنشود إال أحالم طائشة إن لم تشتد قلوب األمة باشتداد قلوب أبناء الحركة اإلسالمية.

)))  ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين، ج )، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة )، 9)4)، ص 460.

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص 4).
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»كيف يشرق قلب صور األكوان  يقول اإلمام ابن عطاء هللا السكندري رحمه هللا في حكمه: 

منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى هللا وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة هللا 

وهو لم يتطهر من جنابة غفالته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو لم يتب من هفواته؟«))).

يا أيتها الحركة اإلسالمية استمعي إلى عبرات الرجال وزفراتهم، بل ما اسمك وما مكانك بينهم، آه 

لقد سبقك الرجال وتهت في أزقة الغفالت! 

)اإلحسان(  ما الذي دهى الحركة اإلسالمية وجعلها تغفل عن هذا الركن األصيل من الدين 

عرضة إلسالم فكري ثقافي يتآكلون تحت لوائه يوما بعد يوم  فيصبح أبناؤها عرضة للضياع، 

ويصطلون بناره حتى ال يبقى من إسالمهم إال االسم، فكيف بإيمانهم وإحسانهم ال خبر عنه؟ تعالى 

اب اإلمام عبد القادر الجيالني قدس هللا  تَّ
ُ
معي يا ابن الحركة اإلسالمية وتواضع لندخل جميعا ك

رأه 
ْ
سره نتعلم شيئا ما عندنا عليه خبر، استمع يا أخي ثم استمع، وابحث عن كتاب الفتح الرباني واق

في ثالثة أيام يأتيك الخبر، نستمع إلى الرجل وهو يفتح كتابه ويصيح: »تعالوا يا عباد هللا عز وجل في 

األرض، ويا زهادها! تعلموا مني شيئا ما عندكم منه خبر! أدخلوا كتابي حتى أعلمكم شيئا ال تجدونه 

هي درجات ومقامات  وللجوارح كتاب،  وللنفوس كتاب،  ولألسرار كتاب،  للقلوب كتاب،  عندكم، 

وأقدام معدودات. القدم األولى ما صحت لك! كيف تصل إلى الثانية! اإلسالم ما صح لك؛ فكيف 

تصل إلى اإليمان! اإليمان ما صح لك، فكيف تصل إلى اإليقان! اإليقان ما صح لك فكيف تصل إلى 

املعرفة والوالية! كن عاقال ما أنت على �سيء«))).

ما الذي دهى الحركة اإلسالمية وجعلها تغفل على أن الدين إسالم وإيمان وإحسان؟ سلوك 

وترق وطلب للدرجات العليا.

إن مسؤولية من يتصدى للدعوة، وتوجيه الشباب مسؤولية عظيمة: قيادات غافلة مغفلة ال 

تذكر باألمر العظيم، وأدبيات ال تكاد تجد فيها حديثا عن األمر العظيم: معرفة هللا عز وجل وكيفية 

الوصول إليه، ال تجد فيها إال إسالما فكريا عقليا ممزوجا، وأخرى محاكمة للناس ومكفرة للمجتمع 

معلنة الحرب عليه، ال يا سيدي لم يكن املنهاج النبوي في يوم من األيام هكذا، بل هو دعوة ورحمة 

الحرية أن  وأسمع من بعضهم حديثا عن الحرية من داخل الحركة اإلسالمية:  وداللة على هللا، 

تطلق سراح نفسك املسكينة سجينة الغفلة والبعد عن هللا عز وجل، سجينة البعد عن الصحبة 

غير ملتفت لهذه الترهات التي يثيرها املتربصون بين الفينة  والذكر لتنطلق عضوا فاعال معطاء 

واألخرى، وأعتقد أن غياب القيادة الربانية أي: غياب املحسنين الذاكرين املذكرين باهلل عز وجل 

)))  ابن عطاء هللا السكندري، الحكم العطائية، مرجع سابق، الحكمة 3).

)))  عبد القادر الجيالني، الفتح الرباني، مرجع سابق، ص)0).
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يعرض الحركة اإلسالمية للخطر، وينزع منها التوفيق والتأييد اإللهي وتلك هي طامة الطوام، وذلك 

له نعوذ باهلل، ويجعل منها حزبا سياسيا يتسابق فيه الناس إلى احتالل  هو املصاب الذي ال دواء 

ولو أنهم أعادوا النظر في منطلقات عملهم واألسس التي  ويتطلعون إلى حرية مزعومة،  الكرا�سي، 

أنبنى عليها تحركهم لوجدوا أن الخلل الحاصل هو من غفلتهم عن نقطة االرتكاز ومنطلق البداية 

الصحيحة: التربية أوال، والتربية وسطا، والتربية دائما. 

إن مختلف األمراض والعاهات تأتي من فساد االبتداء، وصحة االبتداء: تربية إيمانية إحسانية 

جهادية. عد إلى األستاذ محمد أحمد الراشد حفظه هللا فقد تحدث عن صحة االبتداء فأجاد وأفاد 

كما هي عادته حفظه هللا.

فمتى تتنبه الحركة اإلسالمية إلى ذلك وتستوعب الدرس؟ ورحم هللا اإلمام البنا فقد أنذر وحذر 

في آخر أيامه قائال: »لو استقبلت من أمر االخوان ما استدبرت لعدت باإلخوان إلى أيام املأثورات«. آه 

كم كان البنا رحمه هللا ملهما! 

زفرة قيادي حكيم ورباني ملهم، وأب حنون، لكن يبدو أن الحركة اإلسالمية لم تستوعب الدرس 

جيدا، فجنت وما زالت تجني خروج تيارات عنيفة منعزلة غير صابرة مستعجلة للنصر ولم تتحقق 

بعد أهم شروطه.

وها هي أيضا تجني يوما بعد يوم تيارا عريضا يعتبر الحركة اإلسالمية حركة فكرية ثقافية، حركتها 

أشبه ما تكون بحركة حزب سيا�سي مقطوع ومن هنا تأتي الهزيمة، ولعل الدرس الذي لم يتحدث 

عنه الكثيرون في استشهاد الشيخ أحمد ياسين رحمه هللا هي الحالة التي لقي عليها الشهيد ربه: 

اعتكاف ورباط في املسجد، بل وإحياء لليل داخله، وصيام اليوم الذي استشهد فيه، وهذا يعطي 

درسا عميقا ألبناء الحركة اإلسالمية ويجعل املطلب اإلحساني اإليماني في سلم األولويات ألن النصر 

على العدو ال يتأتى بكثرة العدد وال باملهاترات واملجادالت الفارغة، بل بقدر عملك وإقبالك على هللا عز 

وجل يقبل عليك، ويقبل بقلوب العباد إليك، وارجع إلى محمد أحمد الراشد حفظه هللا وحديثه عما 

سماه حركة أصداء الورع في سفره القيم املسار. فيوم أن فرط أبناء الحركة اإلسالمية في الصالة 

في املسجد، وصيام االثنين والخميس، واأليام البيض، وقيام الليل، وعقد األخوة، والرباطات إلحياء 

الربانية في صفوفهم، واعتكافات العشر األواخر... حدث ما حدث مما تعلمه من مآس ونكبات.

وكم أحزن عندما أقرأ إلسالمي يتصدى للدعوة، وهو يكتب مغفال للناس متحدثا عن البديل 

الحضاري مفرغا اإلسالم من جوهره الحقيقي أال وهو التربية اإليمانية اإلحسانية والتي إن غابت 

فهي الكارثة، هل يستطيع ابن الحركة اإلسالمية املسكين أن يخرج من كبريائه ويأتي زحفا على الركب 

كما فعل سلطان العلماء اإلمام عز الدين بن عبد السالم رحمه هللا طلبا لصحبة من يدله على هللا 



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (00

نستمع إلى األستاذ املرشد عبد السالم ياسين رحمه هللا في كتابه  ويجعل لحياته اتجاها ومعنى؟ 

التحفة: »اإلحسان« يروي لنا الحكاية نقال عن طبقات الشافعية لإلمام السبكي رحمه هللا يقول: 

شيخ اإلسالم واملسلمين وإمام عصره بال مدافعة اآلمر باملعروف  »... من أجلهم سلطان العلماء 

والناهي عن املنكر الذي كان في عصره مالذ األمة وحاميها من الحكام الظلمة. إنه عز الدين بن عبد 

السالم الصائل بعلمه في املجالس، الصائل بشجاعته في الحق، يهجم بكلمة الزجر والتأنيب على 

دواوين الحكام مواقفه تشرف كل منتسب للعلم في كل زمان. كان رحمه هللا أعبد الخلق واتقاهم، 

حكى عنه ابن دقيق العيد أحد األكابر علما وتقى، أنه: لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين 

السهروردي وأخذ عنه، وذكر أيضا أنه كان يقرأ بين يديه رسالة القشيري فحضره مرة الشيخ أبو 

العباس املر�سي ملا قدم من اإلسكندرية إلى القاهرة، فقال له الشيخ عز الدين: تكلم عن هذا الفصل، 

فأخذ املر�سي يتكلم والشيخ عز الدين يزحف في الحلقة ويقول: اسمعوا هذا الكالم الذي هو حديث 

العهد بربه«))).

ويضيف األستاذ عبد السالم ياسين معلقا »هل كان فطاحلة علمائنا بهاليل مجانين حتى يزحفوا 

في الحلقة إعجابا بكالم العارفين وهم كانت ترتعد خوفا منهم فرائص الجبارين في األرض؟ أم أنهم لم 

يجدوا في كتب الرقائق واملواعظ ما يروي الغلة حتى ينقادوا للمشايخ ويتتلمذوا بأدب؟«))).

فهل يسمع إسالمينا املسكين؟ هذا ما نرجوه، أم أنه سيظل سجين كبريائه، »لكن كيف يعترف 

أم كيف  العجب يمنعه عن االعتراف،  داء  أنه مريض!  وداؤه مستور عن األبصار،  عليل القلب، 

الظن يمنعان  وسوء  الكبرياء  داوني!  يقصد رجال مثله يأكل الطعام ويم�سي في األسواق يقول له: 

من ذلك، حجب بعضها فوق بعض وظلمات، ويموت مريض القلب بدائه، لم يعرفه، أو عرفه ولم 

يرض بعرضه على أصحاب البصائر، وتسمعه يقول: هذا كتاب هللا وهذه سنة نبيه، وما عنده علم 

باملصيبة الجلى التي أصابت قلبه وسره فمنعته من مالمسة نور الكتاب ونور السنة، أال وهو مصيبة 

اعلم أن أعظم مصائب  »أي بني!  يقول اإلمام أحمد الرفاعي قدس هللا سره:  الرين والحجاب«)3) 

السر حجابه عن هللا تعالى، فكل من حلت به هذه املصيبة فقد تالشت سائر مصائبه في جنبها، فإن 

فإن أفاق وجد األلم... ومصيبة  والسكران ال يجد حالة سكره وجع املصيبة،  املحجوب سكران، 

املحجوب ال تجبر أبدا إال بتجريد السر عن كل ما دون هللا تعالى، وال وعيد في القرآن أصعب من قوله 

م﴾ )املطففين:4))«)4). ِ و�بِ
ُ
ل
ُ
 ق

َ
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تعالى: ﴿ك

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، الطبعة )، 989)، ص 56.

)))  املرجع نفسه، ص 57.

)3)  املرجع نفسه، ص 83).

)4)  أحمد الرفاعي، حالة أهل الحقيقة مع هللا، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 004). ص 93.



)0)امليالد السعيد

اللهم يا رب إنا نسألك أن تقينا ظلمة الحجاب، وأن توقفنا بين يديك وقفة األحباب، وأن تفتح 

لنا الباب. آمين.

مزالق ومحاذير:

إسالمي سجين إلسالم فكري ثقافي، وآخر أكبر همه محاكمة الناس وتكفيرهم، شعاره »ال يجوز«، 

وديدنه شن الغارة تلو األخرى على عقائد الناس وتوجهاتهم، وليته شن ولو غارة واحدة في عمره على 

نفسه الخسيسة البائرة الحائرة، والتي هي أخبث من سبعين شيطانا. 

إن غياب التربية اإليمانية اإلحسانية، وانعدام الوالدة الروحية هو الذي ين�سئ هذه الويالت في 

صفوف من يزعم أنه يتحرك من أجل اإلسالم، إننا ال نشك لحظة أن الغد القريب بإذن هللا عز وجل 

سيكون إسالميا، لكن هللا عز وجل يختار من جنده من يشاء لتحقيق وعده وإنجاز فعله، وتخطئ 

الحركة اإلسالمية يوما إن اعتقدت أنها قادرة على الفعل، وتن�سى أن الفاعل هللا سبحانه وتعالى، 

وأن لجند هللا مواصفات ذكرها هللا سبحانه وتعالى في محكم كتابه. 

وأنا أدعوك مرة أخرى ناصحا مشفقا  يقول األستاذ املرشد عبد السالم ياسين رحمه هللا، 

لالستماع وصحبة هذا الرجل الذي ما فتئ يدعو إلى السلوك الجهادي مستحثا للهمم داعيا إلى 

والرياسة العلمية، ويترك األهل  بلوغ القمم يقول: »ملاذا يخرج أمثال الغزالي عن الجاه العريض، 

العز بن عبد السالم أمام املشايخ  ملاذا يزحف سلطان العلماء  »متبوعا مقدما؟«  والوطن ليلقى 

وهو الذي ترتعد منه فرائص امللوك ويجثو بين يديه األمراء والكبراء ومن هو السيوطي الذي يشيد 

تمر بين عيني القارئ السالي الفارغ الفؤاد راحة من طلب  الطريقة الشاذلية ويتتلمذ للصوفية؟ 

املعالي أمثوالت الرجال فال يتحرك فيه حس املنافسة وال خشية أن يفوته األمر الجلل الذي تزاحمت 

عليه الفحول، وتخاصمت، وتناظرت، وتسابقت.

فهل من همم عالية تسمع، وتهب، وتلتاع؟«))).

وال أخالك أخي إال ملتاعا صاحب مشروع وقضية تؤرقك.

اللهم إنا نسألك زيادة من عندك.

وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص74
.
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يوم المؤمن وليلته
ذ. محمد ابريجا)1)

تقديم:

في كتاب املنهاج النبوي لألستاذ املرشد عبد السالم ياسين وبالضبط في الفصل الثالث املعنون 

بــ: »التربية«، يتحدث عن يوم املؤمن وليلته، بعد حديثه عن مجموعة من املفاهيم املنهاجية، التي 

تعد من أساسيات التربية كمفهوم املجموع والذي يقصد به مجموع ما اجتمع في املؤمن من فضائل 

العلم والعمل، مما يجعله ممتازا ال يماثله أحد في اجتماع تلك الفضائل، ولذلك يقال عنه أنه فريد 

في مجموعه، ثم تحدث عن األعرابية وعن مراتب جند هللا، وعن امليزان العمري، وكذا صفات الفاعل 

التاريخي في املنهاج الذي هو املؤمن الشاهد بالقسط، وهو العضو الفاعل كذلك في جماعة املؤمنين 

وفي الطليعة املجاهدة التي تهيء الطريق للمستقبل و إرساء دعائم تربية مستقبلية ومتوازنة. 

له الجماعة  إن فهم املؤمن ملهمته الدعوية ووظيفته اإليمانية التغييرية يستوجب أن تهيء 

والطليعة املجاهدة محاضن تربوية تصقل فيها رجولته اإليمانية وتتعزز فيها مروءته وأخالقيته، 

وروحه الجهادية )بكل معاني الجهاد وأبوابه( املتوثبة إلى الخير والعمل الصالح، وهذا ما يتوفر في 

سر اإليمانية وجلساتها التحصيلية والدعوية اإلشعاعية، وفي حلق املساجد، واألسابيع الثقافية 
ُ
األ

اإلسالمية واملخيمات والرباطات، حيث يتربى املؤمنون واملؤمنات ليكونوا جندا هلل متمثلين لوظائفهم 

وال غنى لجند هللا عن التزود بالحد األدنى من العلم  التربوية والبنائية واإلحيائية لألمة والدين، 

املوجه واملحفز للعمل )القرآن الكريم، الحديث النبوي، فقه العقيدة، فقه العبادات، فقه السيرة، 

فقه السنة، الرقائق وطب النفوس وعلم السلوك، فقه الدعوة، تاريخ اإلسالم واملسلمين، تراجم 

الرجال، اللغة والصرف، فقه الواقع...(.

ومع ذلك قبله وبعده ال بد أن يكون املؤمن صادقا وتكون له قدرة على السعي إلى الخير والعمل، 

الذي يتقرب به إلى هللا تعالى من عبادات تنقله من زمن اللهو والغفلة إلى زمان العبادة والذكر، وكذا 

أن تكون له في مهنته وعمله ومعامالته للناس صفات وسمت حسن يميز سلوكه األخالقي اإليماني. 

)))  باحث في علم االجتماع.



03)يوم املؤمن وليلته

أ.  يوم املؤمن وليلته.. االنتقال من زمان اللهو والعادة إلى زمن العبادة والجهاد:

يتحدث املرشد رحمه هللا عن معالم وصوى في حياة املؤمن في ليله ونهاره، إذ يوم املؤمن وليلته 

برنامج عملي توضيحه في كالم جامع ومختصر ومحفز الجتماع كل كيان املؤمن على ربه عز وجل، 

يقول في فقرة بعنوان: »عمل اليوم والليلة«: »من أعمال شعب اإليمان ما يلزم املؤمن مرة في العمر 

كالحج. ومنها ما يلزم مرة في السنة كصوم رمضان، ومنها ما هو موقوت مضبوط كالصالة والزكاة، 

ومنها ما يسنح في أوانه وبمناسبته كعيادة املريض وتشييع الجنازة، ومنها ما هو فرصة دائمة كإماطة 

األذى عن الطريق، ومنها ما هو صفة نفسية مصاحبة كالحياء، ومنها ما ينبغي أن يصبح عادة راسخة 

كقول ال إله إال هللا. 

لكن املؤمن يجب أن تكون في حياته اليومية معالم لتكون قدمه راسخة في زمن العبادة والجهاد 

ال في زمن العادة واللهو. هنالك أوقات املهنة واألسرة واملدرسة والشغل، فيجب أال يمنع توقيت زمن 

الوظائف الدنيوية عن إقامة الصالة في وقتها بأي ثمن، وعن الصالة في الجماعة واملسجد ما أمكن. 

فإن لم تكن جماعة ومسجد فواجب املجاهد أن يؤلف حوله املصلين في معمله وإدارته ومدرسته 

ويتخذوا لهم مسجدا وأذانا وإماما ودقائق وعظ ودعوة. 

)- يبدأ املؤمن يومه ساعة، أو سويعة إن تكاسل وال ينبغي له، قبل الفجر يصلي الوتر النبوي 

إحدى عشرة ركعة. ثم يجلس لالستغفار ليكون من املستغفرين باألسحار. 

)- الجلسة بعد صالة الصبح إلى الشروق سنة. فذاك زمن مبارك يحافظ عليه املؤمن ما أمكن 

تالوة، جزءا في اليوم بين صباح ومساء وذكرا وتعلما وحفظا. 

3- صالة الضحى صالة األوابين.

ووتر  وليوتر قبل النوم من ال يقوى على القيام أو يخاف فوات الوقت،  السنن الرواتب،   -4

السحر أمثل.

5- ثالث جلسات من ربع ساعة على األقل لذكر ال إله إال هللا مع حضور القلب مع هللا عز وجل.

6- اإلكثار من الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص )300 مرة على األقل يوميا(، وتخصيص ليلة الجمعة ويومها 

للصالة عليه. 

7- قبل النوم توجه هلل عز وجل، وحاسب نفسك، وجدد التوبة، ونم على ذكر هللا وعلى أفضل 

العزائم، ليكون آخر عهدك باليقظة مناجاة ربك أن يفتح لك أبواب الجهاد والوصول إليه. 

فأول واجباتك بعد الصالة  إن كنت طالبا فابذل الجهد الكافي والوقت الكافي للمذاكرة.   -8

والتالوة والذكر وتحصيل الحد األدنى من العلم أن تنجح في دراستك وتتفوق. 
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9- ساعة ألسرتك اإليمانية أو لزيارة دعوة ودراسة. 

وليكن وقتك بمثابة ميزانية تنفق منها، فكن بوقتك شحيحا أن تصرفه في الغفلة وتضيعه في ما 

ال يغني، واعلم أن الوقت الذي تندم عليه والت ساعة ندم هو وقت لم تذكر فيه هللا تعالى باللسان 

والقلب والجهاد لنصرة دينه. اقتصد في وقت نفسك وال تضع وقت إخوتك بالزيارات الطويلة وبقلة 

ضبط املواعيد«))).

ب.  يوم املؤمن وليلته: بين التدرج السلوكي في مدارج اإليمان وبين الوظائف الدنيوية:

- يوم املؤمن وليلته ليس وردا »طرقيا« ينحو بنا نحو تكرار أعمال يومية روتينية:

حرص األستاذ املرشد على توضيح البرنامج التربوي للمؤمن واملؤمنة في شريط مرئي ُسجل يوم 

الخميس 5) ذي القعدة 8)4) بمناسبة حفالت توزيع كتاب يوم املؤمن وليلته بالواليات املتحدة 

األمريكية وكندا واململكة املتحدة، وفي هذا يقول: »إن يوم املؤمن وليلته يعني أن ننتقل من زمن 

أن يجمع  العادة زمن التشتت في الدنيا وهمومها وهموم الزوجة وهموم األطفال وهموم الشارع، 

املرء اهتمامه على هللا عز وجل، أن ينتقل من زمن العادة زمن االهتمام اليومي إلى زمان العبادة، 

فعندما يبدأ اإلنسان في الفجر بالصالة، وعندما يستيقظ وهذا املطلوب قبيل الفجر بساعة أو نحو 

ساعة حسب اإلمكان فإنه بذلك يقول للشيطان، ولشياطين الدنيا أف ثم أف ثم أف، أنا مقبل على 

هللا عز وجل، هذا زمان العبادة، أنتظر الفجر.. ثم بعد ذلك ننطلق في يومنا هذا امتدادا بهذه النية 

الطيبة أننا نقبل على هللا عز وجل، فيكون اهتمامنا أرقى وأكبر وأوسع من التبرك، ذلك الذي يأتي إلى 

أوراد لقنه إياها شيخه أو طريقته أو مذهبه، ذلك سرعان ما ينتهي إلى أعمال كئيبة يومية روتينية 

يمل منها، أما يوم املؤمن وليلته كما نطبقه في جماعتنا، فإنه حافز لكي يتهيأ املرء للقاء هللا عز وجل 

وذلك بترتيب أيامه ولياليه وعمره كله ترتيبا يعبد فيه هللا ربه بنية صالحة، بنية التقرب إلى هللا، 

وهذا �سيء آخر غير التبرك، هذا سلوك يسمى سلوك إلى هللا عز وجل أي سير إلى هللا عز وجل والسير 

يبتدئ بترتيب املرء يومه وليلته يعني عمره«))).

يوم املؤمن وليلته ليس انسحابا من الواقع وتفريطا في أوقات املهنة واألسرة واملدرسة    -

والشغل:

ينبه األستاذ املرشد إلى أن يوم املؤمن وليلته ليس استقالة من الحياة ونزوعا نحو الدروشة، 

واالنقطاع عن الدنيا، بل يعني أن يكون طلب وجه هللا تعالى وطلب ما عند هللا أهم ما يحرك املؤمن 

)))  ياسين عبد السالم، املنهاج النبوي، مرجع سابق، ص50/49.

)))  تفريــغ لشــريط فيديــو ُســجل يــوم الخميــس 5) ذي القعــدة 8)4) بمناســبة حفــالت توزيــع كتــاب يــوم املؤمــن وليلتــه بالواليــات 
املتحــدة وكنــدا واململكــة املتحــدة.



05)يوم املؤمن وليلته

في كل صغيرة وكبيرة في يومه وليلته، وهذا ال يتناقض واالهتمام بأسرته وذريته وذويه،  واملؤمنة، 

والعمل في الدعوة إلى هللا  ثم النظر إلى األغيار بعين املحبة والسالم،  وكذا إتقان وإحسان عمله، 

لقه قبل مقاله، وفي هذا يقول: 
ُ
بحاله وخ

»ويتساءل إخواننا وأخواتنا في الغرب في أمريكا، وفي أوروبا، يسألون كيف التوفيق بين متطلبات 

الحياة الهادرة السادرة في الغي، وفي النشاط املحموم؟ كيف يوافقون بين هذا النشاط اليومي سعيا 

نحو الكسب، كيف يوافقون بينه وبين يوم املؤمن وليلته؟ 

 أيها اإلخوان أيتها األخوات:

إن اإلنسان إذا كان همه هللا وهمه لقاء هللا فال شك أنه سيكون عنده سلم أسبقيات وأولويات 

فال�سيء املستولي على ذهنه املستحوذ على اهتمامه هو دينه، وآخرته، ولقاءه ربه عز وجل، عند ذلك 

ال يطلب إليه أن يسمح وأن يترك السعي لدنياه بل يطلب إليه أن يوفق بين سعيه الدنيوي، وسعيه 

األخروي بترتيبات هو يعلمها، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل آلخرته كأنه يموت غدا، يستبق 

 ٰ اِت﴾، وقال سبحانه: ﴿َساِرُعوا ِإلَ َ �يْ نَ وا الْ
ُ
ِبق

َ
اْست

َ
الخيرات هذا أمر هللا عز وجل. قال هللا عز وجل: ﴿ف

ْ ﴾، فاملسابقة واملسارعة هي أن يكون َهمي األول في كل يوم من أيام حياتي أن أقوم  كُ ِبّ ن رَّ ِفَرٍة ِمّ
ْ
َمغ

باألعمال التي تقربني إلى هللا عز وجل، الشك أن من األعمال التي تقربني إلى هللا عز وجل أن أتقن عملي 

 أتقن عملي، وال أغش ألن من الناس من يضللون الناس 
ً
اليومي الدنيوي، أنا أعمل في شركة مثال

فيقولون أنا أعمل مع شركة صاحبها يهودي، أو نصراني، أو منافق أو.. إذا ال يخلص، إذا كنت ال 

تخلص في عملك بهذه الدعوى فأنت ال تعلم من دينك إال القشور، أخلص في عملي وأتقنه ألن هللا 

عز وجل أمرني بأن أعمل صالحا، والعمل الصالح هو العمل املتقن سواء كان في شركة أو في مشروع 

فردي، أو في جماعة من الجماعات، أتقن عملي هذا مما يقربني إلى هللا زلفى، وتسألني إذا كنت في 

الغرب حيث تسود الفلسفة املادية التي ال تثق إال بما تحصره األرقام والكميات والكيفيات، وكنت في 

نفس الوقت هدفا لدعوة سطحية سميها سلفية أو وهابية أو غير ذلك... تكدر علي سيري وتوهمني أن 

الطريق إلى هللا هو أن أكون متصلبا متعصبا، وأن أكره الناس جميعا نصارى ويهودا ومسلمين، وأن 

أنعت الناس بالنعوت القبيحة، هذا �سيء ال يطلبه هللا عز وجل بل يطلب عكس ذلك كل مسلم وكل 

مسلمة مطلوب إليه بعد أن ينظم هو في حد ذاته يوم املؤمن وليلته وأن يكون عابدا هلل عز وجل، 

أن ينظر إلى الناس جميعا على أنه مكلف بتبليغهم رسالة ربهم سبحانه وتعالى، هو مسلم وسط 

بهذا أقوم  اآلخرين، فيمثل اإلسالم بسلوكه وتقواه، وإحسانه للناس، وحب الخير للناس جميعا، 

بواجب تبليغ الدعوة بعد أن أكون أنا قد تقمصت الدين، تقمصت يوم املؤمن وليلته، طبقت يوم 

املؤمن وليلته، وينبغي أن أكون داعية أن أدعو الناس اآلخرين، أن أكون منظما ال مترهال، ال مشتت 

األعمال مشتت الذهن.
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 وهناك اهتمام آخر؛ اهتمام اإلنسان بأسرته وزوجه وأطفاله، هل يتناقض هذا مع يوم املؤمن 

وليلته أو ال؟ بالعكس اهتمام املسلم بزوجه وذريته وبسائر واجباته نحو املجتمع ونحو أسرته ونحو 

أقاربه، هذا مما يقرب إلى هللا عز وجل وال يبعده منه يعطي كل ذي حق حقه هذا من صميم الدين، 

يوم املؤمن وليلته إذا قمُت الليل وصمُت النهار وأكون أنانيا ال أنفع غيري وال أفكر في غيري هذا يربي فيَّ 

أنانية، ولألسف بعض الناس يساعدون ويشجعون الناس على هذه األنانية، فهو يربي لحية طويلة 

وهو يلبس لباسا معينا، ويتكلم بكالم معين، فينظر إلى الناس وهم سواد ال نور فيه، وهم ظالم وهم 

كفر. هذه أنانية يربيها اآلخرون، نحن نربي في الناس حب الناس، وحب هللا عز وجل، ومن ال يحب 

الناس ال يحب هللا، ألن هللا خلقهم وأراد لهم الخير وبعث لهم األنبياء والرسل بعث لهم مو�سى وعي�سى 

عليه السالم ومحمد عليه السالم وأرسل لهم رسل هللا وهم كثير، هللا تعالى يحب للخلق الهداية إذا 

كنت أقوم بيوم املؤمن وليلته عبادة أقوم بهذه العبادة الكبيرة وهي أن أبلغ دعوة السالم واملحبة وهي 

دعوة الدين وهي دعوة اإلسالم«))).

هكذا يتضح أن يوم املؤمن وليلته هو انجماٌع لقلب املؤمن وكيانه على هللا عز وجل بحيث يكون 

همه هللا ونيل ما عند هللا، في غير تفريط في حق نفسه وأهله والناس من حوله أجمعين، وفي غير 

إضاعة لألمانة ولألعمال املوكولة إليه في مهنته وصناعته وحرفته.

)))  تفريــغ لشــريط فيديــو ُســجل يــوم الخميــس 5) ذي القعــدة 8)4) بمناســبة حفــالت توزيــع كتــاب يــوم املؤمــن وليلتــه بالواليــات 
املتحــدة وكنــدا واململكــة املتحــدة.



07)التوبة قلب دولة

»التوبة قلب دولة«
ذ. عبد هللا املومني)1)

تقديم:

العبارة املوسوم بها املقال للشيخ عبد القادر الجيالني قدس هللا سره، تومئ إلى الفعل العميق 

لكن العبارة ال  وتبتغي مقعد الصدق عنده،  إذ تقلبها كلية لُتقِبل على هللا،  للتوبة في النفوس، 

تعدو التغيير األنف�سي، األمر الذي حدا باألستاذ عبد السالم ياسين رحمه هللا إلى تجديد النظر في 

التوبة تأكيدا على أسبقية وأولوية التغيير األنف�سي متساوقا ومتعاضدا مع التغيير اآلفاقي، فجعل 

منها مشروعا تغييريا للفرد والجماعة، وألبس هذا املصطلح القرآني من املعاني والدالالت القرآنية 

والنبوية ما جعله يرتقي من مجرد تحول عبد عن ذنب أو معصية إلى يقظة قلبية، وإلى توبة جماعية. 

ولعل القارئ الحصيف لكتب األستاذ ياسين يلمس في ثناياها دعوته املتكررة إلى التوبة، حتى اتخذها 

عنوان تعريف بجماعة العدل واإلحسان التي أسسها، إذ أثر عنه قوله عنها: »جماعة تتوب إلى هللا 

وتدعو الناس إلى التوبة«.

تكون صوى  يقدم املقال قبسات من نظرة اإلمام ياسين للتوبة في بعديها الفردي والجماعي، 

ومعالم يهتدي بها القارئ الستجالء الصورة الكاملة ملفهوم التوبة في إنتاجه املقروء واملسموع واملرئي. 

أول خطى التربية التوبة:

يقرر اإلمام ابن تيمية حقيقة دينية أساسية قائال: »أصل الدين في الحقيقة هو األمور الباِطَنة 

كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث الذي  وإن األعمال الظاهرة ال تنفع بدونها،  من العلوم واألعمال، 

رواه أحمد في مسنده: »اإلسالم عالنية واإليمان في القلب«)))، والتوبة كما ال يخفى هي من األعمال 

الباطنة التي هي أصل الدين كما أسلف شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هللا، وهي أول خطى التربية 

ُل لَك دينا أوسع أفقا وأعلى مرتقى من مجرد »االلتزام« الذي ال يبدأ بك سلوك الطريق إلى هللا،  »تؤّصِ

م اإلسالم فاإليمان فاإلحسان مفهوم غريب عن الوقت«)3) ومن املفاهيم القرآنية، واألعمال 
َّ
ألن ُسل

)))  باحث في الشؤون التربوية والدينية.

)))  ابن تيمية في الفتاوي ج 0) ص 5).

)3)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، التوبة واليقظة، ج ) ص 9)).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (08

وإلى اقتفاء سبيل  الباطنة التي احتفى بها القرآن الكريم إلى جانب مفهوم التوبة مفهوم اإلنابة، 

﴾ )لقمان:5))، قال سلطان العلماء العز بن  َّ
ي
َ

َب ِإل
�نَ
َ
 َمْن أ

َ
ِبْع َسِبيل

َّ
املنيبين دعا سبحانه في قوله: ﴿َوات

ُمِنيٍب﴾  ٍب 
ْ
ل
َ
ِبق عبد السالم: »التوبة صفة املؤمنين… واإلنابة صفة األولياء، قال هللا تعالى: ﴿َوَجاَء 

)ق:33)، وأما األوبة فهي صفة األنبياء واملرسلين«))). فمدار الرجوع إلى هللا الـُمنهض للعمل والجهاد، 

بعد عن القعود، سلوك سبيل املنيبين لتغيير األنفس قبل اآلفاق كما يؤكد األستاذ عبد السالم 
ُ
امل

لة الّنفس، ونكف عن 
ُ
ياسين رحمه هللا، قال: »باتباع املنيبين فقط يمكن أن نرجع إلى هللا، ونُبلَّ غ

وإلى شرطية التغيير  ذلك الزرع الذي ال ُيحصد منه إال التلف واللهف«)))،  زرع األماني والتواني، 

ْوٍم َح�تَّ 
َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
َ ل  اللَّ

َّ
األنف�سي وأسبقيته يشير بقوله: »وما يغير وجه العالم من لم يغير نفسه، ﴿ِإن

ْم﴾ )الرعد:))). ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
وا َما �بِ ُ

ِ
�يّ
َ
ُيغ

توبة على منهاج النبوة:

حين يتحدث األستاذ ياسين رحمه هللا عن التوبة ال يقصد مجرد الندم على ذنب والكف عن 

معصية، بل يقصد التوبة العميقة التي تقلب كل املوازين، القلبية والعقلية واألخالقية والسلوكية، 

لصُه هلل عز وجل 
ْ
خ

ُ
وت الناس،  وتستنقذه من عبوديته لهواه وأهواء  اآلخرة،   

َ
وتوجه التائب ِوجهة

 بهذا املعنى قلب دولة كما يقول الشيخ عبد القادر الجيالني رحمُه هللا. قلُب 
ُ
خالِقه ورازِقه. التوبة

دولة النفوس، ال َمْسَعى من دونها لقلب دولة الباطل في العالم. »التوبة قلب دولة« أيها األحباب! هي 

وضع الدنيا في سياق اآلخرة، هي نظم الدنيا في سلك اآلخرة، هي الذكر الدائم هلل عز وجل واملصير 

ثم العمل الجاد الدائب في الدنيا لآلخرة. عقيم هو اإليمان باملصير إن لم يحفز على العمل  إليه، 

الصالح«)3). وبهذا املعنى الواسع للتوبة عاش الرعيل األول في كنف النبوة والخالفة الراشدة في نظر 

اإلمام املجدد عبد السالم ياسين، قال مقارنا بين العهد الراشد وعصور الفتنة بعده: »كانت التوبة 

والتائب في  في عصور الفتنة بعد الخالفة الراشدة األولى عبارة عن التوبة من الذنب واملعصية، 

في  ه هم اآلخرة. 
ُ
ق ّرِ

َ
ُيؤ الداخلي ووخز ضميره ومعاملته مع هللا،  مأمن وعافية، ال هم له إال صراعُه 

 مزدوجا، ألن الجهاد وواجبه 
ً
عهد النبوة والخالفة الراشدة كانت التوبة من الشرك واملعا�سي َهّما

ّوِن ظروفا يلتحم فيها مصير الفرد 
َ
ك

ُ
وضروراته وحضور املوت واحتماله في كل خروج في سبيل هللا ت

بمصير الجماعة، ويتميز فيها املنافقون من الصادقين«.)4)

)))  العز بن عبد السالم، بين الحقيقة والشريعة ص 59.

)))  ياسين عبد السالم، اإلحسان، التوبة واليقظة، ص0)).

)3)  ياسين عبد السالم، كتاب العدل، اإلسالميون والحكم، مرجع سابق، ص 70).

)4)  ياسين عبد السالم، اإلحسان، ج)، مرجع سابق، ص 9)).



09)التوبة قلب دولة

التوبة االنقالبية:

بان الفرق إذن بين التوبة الفردية الجزئية وبين التوبة التي تقلب كيان املؤمن لينشغل بمصيره 

ولُتجلى الصورة أكثر ال  الفردي عند هللا، ومصيره الجماعي بالجهاد وسط األمة مع املنيبين إليه، 

مناص من إيراد قول لإلمام ياسين، قال موضحا: »توبة انقالبية ال التوبة الجزئية اآلنية الطارئة 

ِطُئون ويأثمون، 
ْ
ُيخ هذه الزمة مواكبة لحياة املؤمنين واملؤمنات:  ؤتى. 

ُ
من ذنب ُيقترف ومعصية ت

فيستغفرون هللا فيغفر لهم، إنه غفور رحيم. هو الغفور الرحيم سبحانه. أما التوبة االنقالبية التي 

يقول الشيخ عبد القادر الجيالني رحمه هللا عنها: »التوبة قلب دولة«، فهي تلك التي تنقل املؤمن من 

عالم إلى عالم، من عالم الغفلة عن هللا، وعن نفسه الهائمة، وعن مصيره األخروي إلى عالم اليقظة 

والتهمم بلقاء هللا عز وجل. تنقله من معا�سي املخالفات والالمباالة إلى الطاعة والعمل الصالح. تنقله 

من لعنة االستخفاف لدين هللا، والعدوان على دين هللا إلى املشاركة املهمومة في النهي عن املنكر 

واألمر باملعروف. وإذا هو عضو في النسيج الحي، وإذا هو تشع العافية القلبية من حواليه، وإذا هو 
يسترخص الحياة ويقدم على الشدائد، ويعشق املوت في سبيل هللا لينال الشهادة«.)))

التوبة العمرية:

فهي توبات تشمل الفرد املؤمن والحاكم والجماعة  للتوبة داللة واسعة عند األستاذ ياسين، 

واملجتمع واألمة، ومن باب حرصه على صالح األمة حكاما ومحكومين، قام رحمه هللا قبل أربعة عقود 

ونيف بإرسال نصيحته الشهيرة إلى امللك الراحل الحسن الثاني رحمه هللا، »اإلسالم أو الطوفان«، 

يحدثه فيها فيما يحدثه عن التوبة، ويسأله عن حقيقة توبته بعد أن نجاه هللا من االنقالب، هل 

كف امللك عن لهوه في مجالس الليل مع مهرجي القصر؟ وهل كف عن احتجان األموال وتضييع 

األمة؟ أم هل نبذ أحالفه القديمة؟ ثم ماذا فعل الحسن في إقباله هذا من دنيا األحالم الذهبية إلى 

حقائق الخوف ثم الجزع والرعب؟

»تب إلى هللا من تألهك وشركك ألنك جعلت شعار جيش  دعاه بشكل صريح إلى التوبة قائال: 

»األب واالبن وروح  وإن تثليت النصارى حين ينادون  املسلمين ثالوثا تشرك نفسك فيه وتؤلهها. 

 من شركك حين تفرض على املسلمين أن ينادوا »هللا والوطن وامللك«. 
ً
القدس« لشرك أهون خطرا

ومن الشعار تتولد طقوس الكفر التي تحشد إلقامتها كل قوتك. )...( تب إلى هللا إذ جعلت نفسك له 

 بماليير كانت 
ً
، وتب إلى هللا إذ بنيت على أبيك رحمه هللا وغفر لنا وله قصرا

ً
 ونسبت لنفسك عرشا

ً
ندا

كافية لبناء سكن لثالثين ألف أسرة. إنك ال تزال تنفخ في أبواقك إلحياء مجد آبائك، وهم وهللا رهن 

)))  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مرجع سابق، ص 00).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((0

ثم عرض   ،(((»
ً
أعمالهم، ال تغني عنهم قصورك وقصورهم وأبواقك ونفخك من غضب هللا شيئا

عليه رحمه هللا نموذج التوبة العمرية لترتفع الهمة للتأ�سي به فقال: »إني يا حبيبي يا حفيد رسول 

 في تاريخ اإلسالم؛ إني أنتظر منك 
ً
 فريدا

ً
 سلوكيا

ً
هللا يبلغ بي حسن الظن بك أن أقترح عليك نموذجا

أن تسمو بك الهمة إلى صف الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه هللا«))). »أفمن كسرويتك 

)نشأ عمر بن عبد العزيز  وطغيانك وتيهك على هللا وعلى املسلمين تعود لنا عمر بن عبد العزيز؟ 

في قصور بني أمية مع الذين يرقصون ويتجردون وينقلبون ويبيتون سكارى ليصبحوا   
ً
 مترفا

ً
أميرا

مخمورين. نشأ في ظل دولة تنكرت لإلسالم واستعبدت املسلمين وسلطت عليهم طغاة فراعنة مثل 

الحجاج بن يوسف يجبون األموال ويقتلون الرجال. شب عمر في القصور بين الجواري، وكان جميل 

 بمشيته الخيالء العمرية كما كانوا 
ً
 يتزين ويلبس الحلل بمئات الدنانير. وكان مشهورا

ً
الصورة فارها

 كاألمويين بني أمية. وال أحتاج أن أصف للملك سليل امللوك من أمور هذه 
ً
يسمونها. وكان متكبرا

النشأة األميرية وما تتيحه من فرص العبث واملتعة، فهو أعلم بذلك مني( وبعد أن عهد إليه سليمان 

بن عبد امللك امللك بعد وفاته، وقف عمر والناس على لهفة ملا يقول، فبدأ بحمد هللا والثناء عليه، 

ثم صلى على نبيه وقال: »أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا األمر من غير رأي كان مني فيه وال طلبة له 

وال مشورة من املسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا ألنفسكم!«. ثم بايعه 

الناس. )وما لبث بعد ذلك أن خرج عمر بن عبد العزيز بعد املبايعة وجمع الناس في املسجد، وقد 

نبذ ُحلله ووشيه ورد لبيت املال كل ما كان لديه حتى ُحِليَّ نسائه. فصعد املنبر فقال: »أيها الناس، 

إن هؤالء )يعني من سبقه من امللوك( أعطونا عطايا ما كان لنا أن نأخذها، وما كان ينبغي لهم أن 

يعطوناها. وإني قد رأيت ذلك ليس علي فيه دون هللا محاسب. وإني قد بدأت بنف�سي وأهل بيتي«)3).

تغيير عميق:

بعد ما يربو على أكثر من ربع قرن من رسالة »اإلسالم أو الطوفان« كتب األستاذ عبد السالم 

ياسين »مذكرة إلى من يهمه األمر« للملك محمد السادس يجدد الدعوة فيها إلى تغيير عميق، ويذكره 

بنصيحته ألبيه: »كنت اقترحت على امللك الراحل مثال رجل صالح، نجمة مضيئة في سماء التاريخ 

اإلسالمي. إنه الرجل الذي تحدى منطق زمانه وعقلية زمانه وحزبه لكي يراجع النظام الذي ورثه، 

فعل ذلك فرسم ألحداث عصره مسارا  واألفكار والتقاليد التي كان قد تلقاها من ساللته وذويه. 

جديدا. عمر بن عبد العزيز إنه املثال الذي تقدمت به يوما ما بين يدي امللك الراحل »بسذاجة« 

)))  ياسين عبد السالم، اإلسالم أو الطوفان، الفصل األول.

)))  املرجع نفسه.

)3)  املرجع نفسه.



)))التوبة قلب دولة

فطرية، والذي أقترحه اليوم دون كثير تفاؤل أعترف بذلك على ابٍن فاٍن يوما ما ال محالة ألب ق�سى 

نحبه. لكن مثال عمر بن عبد العزيز رغم شهرته ليس فريدا في تاريخنا الحافل برجال عظام طبعوه 

بقوة، من أمثال يوسف بن تاشفين«))).

رد املظالم:

من املقترحات التي لم تفقدها السنين املتسارعة جدواها وأولويتها في »مذكرة إلى من يهمه األمر« 

الدعوة إلى رد املظالم، وتصريف الثروة في تسديد الدين الخارجي للمغرب، قال األستاذ ياسين رحمه 

هللا: »خلف امللك الراحل، عفا هللا عنه، ثروة خيالية، تركة مسمومة ملحمد السادس وإخوته. فهل 

يستجيب الورثة املسلمون، حفدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لداعي الحرص فيتمسك كل واحد منهم بحصته من 

الغنيمة التي نعرف كيف تم تجميعها؟ هل سيسائل امللك الشاب واألمراء واألميرات، هل يستطيعون 

مساءلة ضميرهم عن الهوة الهائلة القائمة بين شعب غارق في أوحال البؤس األسود وبين ورثٍة 

تهاطلت عليهم فجأة سيول من ذهب وفضة. هل يمكن للخاطرة البريئة، خاطرة مقارنة وضعهم بوضع 

غيرهم، أن تتسلل إلى دهاليز النفسية املتمرغة في الديباج املترعرعة بين أسوار القفص الذهبي؟ هل 

يتواضع ضمير األمراء املصنوعين على عين التربية الغربية فيلقي يوما ما نظرة على وضع األغلبية 

الضاربة جذورها في تربة الحرمان واألمية واليأس؟ هل يقدر على إقناع نفسه بأن الوضع خطير، 

وبأن حاجة األغلبية الصامتة ال يمكن أن يلبيها إال تغيير جذري يستأصل شأفة التهميش االجتماعي، 

والفقر املدقع، والركود االقتصادي؟ صياغة معادلة الوضع املخزني، واستشراف املستقبل بجدية، 

ْين الخارجي الضخم يجثم على ميزانية البلد،  -أولهما أن الدَّ البد من االستناد إلى معطيين اثنين 

ويشل كل محاولة تصحيحية جادة، ُيسنده في ذلك الغش اإلداري والبطء البيروقراطي والفساد 

املالي… عاهة مغرب حكام الجبر ولعنة مغرب املستضعفين! وثانيها أن امللك الشاب واألمراء واألميرات 

شركاء في تركة الرجل الهالك، لكل منهم نصيب من الثروة القارونية التي خلفها فلنقرن املعطيين 

حتى تتبدى لنا بدهية الحل الجذري ملشكل الفقر الذي يقض مضجع املغاربة: أن تخصص هذه 

ْين الثقيل ومحو كابوسه الرهيب. بذلك يرتقي امللك الجديد إلى مقام  الثروة الهائلة لتسديد هذا الدَّ

َفه!«))).
َ
ل
ْ
األبطال. حينئذ يكون له موعد مع املجد لن ُيخ

)))  ياسين عبد السالم، مذكرة إلى من يهمه األمر.

)))  املرجع نفسه.
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توبة جماعية إلصالح الفساد:

لم يحصر اإلمام ياسين نصيحته بالتوبة في الحكام، بل طالت فضالء األمة وكفاءاتها العلمية 

والعملية على اختالف تخصصاتها ومواقع اشتغالها، وفي هذا يكفي إيراد قولين أولهما خاطب فيه 

وتوبة سياسية مخلصة بلدان األمة من الفساد  داعيا إلى توبة تربوية منجية مع هللا،  الفضالء 

صص وجودكم 
ُ
واالستبداد: »قال ِلسان حال الفاضل الديمقراطي: كلنا مسلمون. فيكفي أن نتجرع غ

جّرِعوننا إهانة ال تحتمل بدعوتكم إيانا إلى توبة! هل من لغة للتفاهم والحوار ال 
ُ
في الساحة! فلم ت

يعتبر فيها الفضالء الالييكيون كل كلمة خارجة عن قاموسهم غمزا وملزا وإهانة! التوبة عندنا رحمة. 

التوبة رجوع صادق إلى الحق. التوبة طهارة. التوبة وضوء وصالة وقرآن وطاعات وأعمال صالحات. 

دعونا الفضالء الديمقراطيين دعوة واحدة عّممناها لتشملنا وإّياهم. دعوناهم لنتوب نحن وإياهم 

 
َ

ِمُنون
ْ
ؤ ُ َه الْ يُّ

َ
يًعا أ ِ ِ حبَ

َّ
 الل

َ
وُبوا ِإل

ُ
ْرجيته الكريمة في قوله تعالى: ﴿َوت

َ
إلى هللا تعالى. امتثاال ألمره العزيز وت

﴾ )النور:)3). إعالن التوبة اعتزاز وقوة، ال يطيق السائرون مع القطيع الذليل الخاضع 
َ

ِلُحون
ْ
ف
ُ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
ل

لألوضاع املنحطة أن يتحملوا مشهده وخبره. إعالن التوبة استقالل«))).

وثاني القولين دعا فيه كفاءات األمة إلى توبة صادقة تجب ما قبلها من مشاركة سلبية في دعم 

»في بالد  قال:  »عن رؤوس الفتنة ومسعريها«  وتفتح صفحة جديدة شعارها العفو إال  الفساد، 

املسلمين فئات من أهل الكفاءات العملية، من أساتذة معلمين وقضاة ومحامين وأطباء ومهندسين 

ُوو خبرة ال ِغنى 
َ
وأدباء وصحفيين. ومن رجال املال واألعمال واإلدارة والسياسة. من هؤالء ُمحّنكون ذ

في الر�سى عن السوء  بحكم االنجراف والضرورة،  ومنهم من كان باألمس ضالعا،   .
َ
لنا عنهم البتة

واملشاركة السلبية فيه. فهل نبدأ تطبيق الشريعة بإقامة الحد على الشبهة واالنتقام، أم نبدأ بفتح 

ريها؟ كنا في سياق الفتنة جميعا، فلندخل  ْق�ِسي التوبة إال رؤوس الفتنة وُمَسّعِ
ُ
أبواب التوبة، ال ت

جميعا بالتوبة في سياق الصالح، في سياق الشريعة«))).

خاتمة:

هذه جوالت سابحة في ظالل مفهوم التوبة عند األستاذ عبد السالم ياسين، يمكن الخروج منها 

بخالصات جامعة:

والحركة  الفردي  اإليماني  البناء  والجماعة،  الفرد  يستهدف  قرآني  مفهوم  التوبة  مفهوم   -

اإليمانية الجماعية.

)))  ياسين عبد السالم، الشورى والديموقراطية، مرجع سابق، ص 04).

)))  ياسين عبد السالم، كتاب العدل، اإلسالميون والحكم، مرجع سابق، ص 67).
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- مفهوم التوبة متجدد في معانيه، عبر الزمان واملكان خاصة في بعده الجماعي.

- دعوة اإلمام ياسين إلى التوبة ال تستثني حاكما وال محكوما، وال تيارا دون آخر، وال كفاءة في 

مجال دون أخرى.

- دعوته إليها من صميم الدعوة إلى هللا وحمل البالغ القرآني والنبوي للناس، كل الناس، رجاء أن 

ُيكتب في صحيفته تائبون محسنون، في العبادة واملعاملة والعمل.



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((4

فرائض القلب
ذ. خالد العسري)1)

وقد كان من  إلى الصف اإلسالمي ليظن نفسه قد تجاوز القنطرة،  ال يكفي أن ينتسب املرء 

الناس من يبدي الوالء الشديد للدين، ويجتهد أيما اجتهاد في قتال املشركين، فما يمنعه ذلك أن 

ُيعد من أصحاب السعير، فعن »أبي هريرة ر�سي هللا عنه قال: شهدنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيبر، فقال 

لرجل ممن يدعي اإلسالم: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال؛ قاتل الرجل قتاال شديدا فأصابته 

جراحة. فقيل: يا رسول هللا، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتاال شديدا، وقد مات. 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت 

ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، 

فقال: هللا أكبر، أشهد أني عبد هللا ورسوله. ثم أمر بالال فنادى بالناس: إنه ال يدخل الجنة إال نفس 

مسلمة، وإن هللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر«))).

إن صالح العمل والكينونة مع جماعة من الصادقين ال يغنيان عن املرء شيئا إال أن يقترنا بصدق 

ا  َ َّ �ن
َ
َّ أ

ي
َ

ْ ُيوَح ِإل كُ
ُ
ل
ْ
ٌ ِمث َ  َب�ش

�نَ
َ
ا أ َ َّ  ِإ�ن

ْ
ل

ُ
طلب القرب من هللا عز وجل وإخالص الوجهة له، قال تعالى: ﴿ق

ا﴾ )الكهف:0)))، 
ً

َحد
َ
ِه أ ّبِ  ِبِعَباَدِة َر

ْ
ك ِ

ْ  ُي�ش
َ

ا َول  َصاِلً
ً

ل َ  عَ
ْ

َيْعَمل
ْ
ل
َ
ِه ف ّبِ اَء َر

َ
ُجو ِلق ْ  �يَ

َ
ن

َ
ن ْك َ  �نَ

ٌ
ٌ َواِحد ْ ِإلَ كُ ُ ِإلَ

عمل صالح وإخالص هلل عز وجل، إيمان واستقامة.

الهمسة األولى: فقه متوارث

إن أخوف ما يجب أن يخاف منه أبناء الحركة اإلسالمية أن يحرموا اإلخالص في عملهم، فيظن 

املرء أنه من مجاهدي الدعوة حتى إذا جيء به يوم القيامة وجد أعماله كسراب يحسبه الظمآن 

ماء، نسأل هللا العفو والعافية، فال يشفع عندها سمو الغاية بسبب فراغ القلب من إخالص النية 

والقصد والوجهة هلل سبحانه وتعالى.

إن مسألة تحصيل اإلخالص هلل عز وجل في كل األعمال من أعظم أبواب الفقه التربوي الذي 

يجب االشتغال به ابتداء ووسطا وآخرا، وقد روي »أن رجال قال: يا رسول هللا، رجل يريد الجهاد في 

)))  أستاذ باحث في الفكر اإلسالمي.

)))  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إن هللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر.



5))فرائض القلب

سبيل هللا وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال أجر له. فأعظم ذلك الناس 

وقالوا للرجل: عد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول هللا، رجل يريد الجهاد في سبيل 

هللا وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: ال أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فقال له 

الثالثة. فقال له: ال أجر له«))).

فإنه  فنسأل هللا لكل مسلم ومسلمة قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة بمنه وكرمه، 

الرؤوف الرحيم.

إن هللا عز وجل أوجب فرائض على القلب ال بد له من استتمامها، فإن شغلت الحركة اإلسالمية 

وتغافلت عن فرائض القلب  وبفقه الواقع...  وبالفقه الحركي،  أبناءها بفقه العبادات والعادات، 

تكون قد ضيعت ما ال يجوز أن يضيع.

فاملتفق على وجوبه:  منها املتفق على وجوبه واملختلف فيه،  إن على القلب واجبات وفرائض: 

كاإلخالص، والتوكل، واملحبة، والصبر، واإلنابة، والخوف، والرجاء، والتصديق الجازم، والنية في 

العبادة، وهذه قدر زائد على اإلخالص. فإن اإلخالص هو إفراد املعبود عن غيره.

ونية العبادة لها مرتبتان:

- إحداهما: تمييز العبادة عن العادة.

- والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض.

واألقسام الثالثة واجبة.

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين اإلخالص: أن للعبد مطلوبا وطلبا، فاإلخالص: توحيد مطلوبه، 

والصدق توحيد طلبه.

فاإلخالص: أن ال يكون املطلوب منقسما. والصدق: أن ال يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل 

الجهد، واإلخالص إفراد املطلوب.

واتفقت األمة على وجوب هذه األعمال على القلب من حيث الجملة«)2)

ولعمري كيف يتم تحصيل هذه الفرائض املجمع عليها؟ وكيف تبسق شجرتها في قلب املؤمن؟ 

وكيف يتدرج الوارد على الصف اإلسالمي في مراتبها؟ وكيف يكون السلوك وما شروطه؟ 

)))  ســنن أبــي داود، أول كتــاب الجهــاد، بــاب مــن يغــزو ويلتمــس الدنيــا. وســنن البيهقــي الكبــرى، كتــاب الســير. بــاب بيــان النيــة التــي يقاتــل 
عليها ليكون في سبيل هللا.

)))  ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )/0)).
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في عنق الحركة اإلسالمية مسؤولية كبرى تجاه أبنائها الذين يفدون عليها ليتعلموا محبة هللا عز 

وجل ومحبة نبيه قبل أن يشغلهم سؤال تغيير الواقع، وإنك لتجد عند الرواد األوائل من قادة العمل 

اإلسالمي تهمما عظيما باملسألة التربوية، تجده عند اإلمام املجدد حسن البنا، وعمر التلمساني، 

ويوسف القرضاوي، ومحمد أحمد الراشد، وعباس السي�سي، ومصطفى مشهور، وعصام العطار، 

ومحمد الحامد... وهو تهمم يخبو عند األجيال املتالحقة، وهذا أمر خطير.

إن ما ينبغي أن تتوارثه أجيال الصحوة من ذوي السابقة حرصهم على أسبقية العمل التربوي، 

فإن تهاون األبناء عن ذلك فإنما هو بالء انتزاع العلم من صفوفها.

روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض 

العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ 

فضلوا وأضلوا«)))، وقد استقر فهم املسلمين أن العلم املستفاد من هذا الحديث هو الفقه الشرعي 

باملعنى االصطالحي الضيق، وهذا تضييق ملعاني املفهوم التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

أما في القرآن الكريم فقد وقفنا على ذلك عند حديثنا عن الرحمة القلبية والحكمة العقلية، 

وظهر لنا أن العالم ال يعد كذلك حتى يجتمع له الفقه في الدين والخشية من هللا عز وجل، وأثبتنا 

أن جماع العلم إنما يكون في القلب ال في العقل، وأن هذا األخير إنما يخدم تطلعات القلب اإليمانية.

وقد طرأ على املسلمين فقه الفصل النكد بين أعمال القلب وعلوم العقل، حتى استقلت العلوم 

العاملون بأحكام الشرع هم األبعدين عن  فكان أن أصبح الفقهاء  العقلية الشرعية عن القلب، 

العمل به، وما زالت القرون تتوالى حتى غدا »الْفقيه« -بالفاء الساكنةـ كما ينعت في العامية املغربية- 

-وفي قطرنا هذا حتى ال نعمم- عنوان الشراهة والطمع واالستعداد  الحامل لكتاب هللا في عصرنا 

لبيع دينه بأبخس األثمان، وأصبح موضوع التندر في املجالس حتى صار االنتساب إلى الفقه سبة في 

دين املرء! 

وإنما مرجع ذلك ما وقع من فصل بين العلوم الشرعية وتخلق القلب، وإن قلب املؤمن ليصاب 

باأل�سى حين يطوف على مداشر يتم فيها تحفيظ كتاب هللا تعالى فيقف على شباب شاغله حفظ 

القرآن مفصوال عن العمل به، وربما أذن املؤذن للصالة فال يقومون ألدائها منشغلين عنها بحفظ 

آيات الكتاب! ولو توارث املسلمون الفهم أن: القرآن آيات ونور، وأن املطلوب علم وعمل، وأن العلم 

نورانية قلبية وفقه شرعي لظل السادة العلماء الشامة في الناس، والقدوة عند كل جيل. فيا حسرة 

على العباد! 

)))  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.
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وأما في السنة النبوية فقد روي عن أبي الدرداء أنه قال: »كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشخص ببصره 

إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى ال يقدروا منه على �سيء. فقال زياد بن 

لبيد األنصاري: يا رسول هللا، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فو هللا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا 

وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة. هذه التوراة واإلنجيل عند 

اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قال: قلت: أال تسمع ما 

يقول أخوك أبو الدرداء، فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت ألحدثنك بأول علم 

يرفع من الناس: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فال ترى فيه رجال خاشعا«))).

وهذه أخرى: استفت قلبك

إن مجالس الحركة اإلسالمية املمنوعة من أنظمة سلطات الجبر عوضت مجالس املساجد 

املؤممة، ولكنك تجد الشاكين اليوم من أبناء العمل اإلسالمي ُيكثرون بأن مجالس اليوم غير مجالس 

األمس بما يتهددها من موت الخشوع، وهو علم من علوم القلب الذي ال ينبغي إغفاله.

وقد ذهب الفقهاء في معنى الفقه ما ذهب إليه الصحابي زياد بن لبيد األنصاري قبل استيضاحه 

معنى الفقه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتى انحصر فهمهم ملثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد هللا به خيرا يفقهه في 

ولكنه  عمل إسالمي بدونه،  وهذا فقه عقلي مطلوب ال يمكن بناء  في الفقه الشرعي،  الدين«))) 

وإنما يحصل تمام الفقه وكماله إن نبتت  وقوف دون املعنى الكامل للدين الواجب التفقه فيه، 

أصوله في القلب. وانظر إلى حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حين جعل الفتوى تؤخذ من القلب ال من العقل في 

قوله للصحابي وابصة بن معبد األسدي: »جئَت تسأل عن البر واإلثم؟ قال: قلت: نعم. قال: فجمع 

البر ما اطمأنت  ثالثاـ  ـ  أصابعه فضرب بها صدره، وقال: استفت نفسك، استفت قلبك يا وابصة 

وإن أفتاك الناس  واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر،  إليه النفس واطمأن إليه القلب، 

وأفتوك«)3)، واألكيد أنه ليس من قلب مختوم أو مطبوع أو مريض أو فيه الران يأخذ املؤمن فتواه، 

وإنما من قلب سليم منيب كقلب وابصة.

إن أخطر ما يواجه العمل اإلسالمي أنه انفتحت له أبواب ما كانت مفتوحة أمام الرعيل األول 

مع قلة الزاد مقارنة مع من سبقوا بإيمان، فالتنظيمات اإلسالمية اليوم لها حضور في كل مكان: في 

املساجد والنقابات والجامعات واملؤسسات االقتصادية واملنابر اإلعالمية. في املعارضة والحكومة 

والجمعيات. في املعتقالت، وفي ساحات الجهاد... وأمام ازدياد هذه املهمات؛ وتعدد الواجهات، وجب 

)))  سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء في ذهاب العلم، قال الترمذي: حسن غريب.

)))  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين.

)3)  مسند أحمد، حديث وابصة بن معبد األسدي، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك.
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وكل تراخ في االستزادة من  أن يكون الورد التربوي لدى املتصدين للشأن العام أكثر من سابقه، 

اإليمان يقابل بالنقص فيه، فإن نقص كان األمر وباال على التنظيم وأبنائه.

وإن شئت تبين األمر من واقعه؛ فانظر كيف تتالحق االتهامات داخل التنظيم اإلسالمي الواحد 

حتى إذا انفتحت أمامه مناصب الدنيا تتالت  الذي كان في سابق أيامه عنوان وحدة الصف، 

النزاعات والصراعات، وما تزال أيامه تحبل بكل كرب حتى تحصل االنشقاقات، فتخرج عن التنظيم 

تنظيمات يكون أول شواغلها ثلب من كان معهم مبتدأ السير، ويصاب املنتصر للحل اإلسالمي بخيبة 

اآلمال، وهو يرى األبناء ينكثون غزلهم من بعد قوة أنكاثا.

يكون التصدي للشأن العام مع فراغ القلب طامة كبرى على صاحبه وعلى الحركة التي ينتسب 

إليها، وعلى قدر الصفاء الروحي يكون املوقف السيا�سي، وقد كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يتخوف على صحابته 

 قدر، فكيف الحال بمن تصبح عبادته عادة، وقلبه 
َ
من انفتاح الدنيا وهم من هم علوَّ منزلة، ورفعة

مواتا. وما الطريق الصحيح واملنهج السليم إال التذكير املثابر والدائم أن القلب إذا صلح صلح األمر 

كله، وإذا فسد فسد األمر كله.

بعد امتناع شديد،  الذي ولي القضاء  ونأخذ العبرة من الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، 

وعزل نفسه غير ما مرة ثم يعاد، وكان من جالل قدره أن »حضر مرة عند السلطان الجين، فقام 

إليه السلطان، وقبل يده؛ فلم يزد على قوله: أرجوها لك بين يدي هللا« وكان يتعهد نوابه بالوعظ 

واملراقبة، وقد كتب إلى أحدهم رسالة طويلة نقتطف منها قوله: »واملقت�سى إلصدارها -أي الرسالة- 

ما ملحناه من الغفلة املستحِكمة في القلوب، ومن تقاعد الهمم مما يجب للرب على املربوب... فاتق 

هللا الذي يراك حين تقوم، واقصر أملك عليه فإن املحروم من فضله غير مرحوم، وما أنا وإياكم أيها 

النفر إال كما قال حبيب العجمي وقد قال له قائل: ليتنا لم نخلق! قال: قد وقعتم فاحتالوا!...

ليت أم عمر لم تلده! وقال علي والخزائن مملوءة ذهبا وفضة: من يشتري  إيه، قال الفاروق: 

سيفي هذا؛ ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعُته. وقطع الخوف نياط قلب عمر بن عبد العزيز فمات 

في خشية العرض، وعلق بعض السلف سوطا يؤدب به نفسه إذا فتر.

فترى ذلك سدى! أم نحن املقربون وهم البعداء! 

فهذه أحوال ال تؤخذ من كتاب السلم، واإلجارة، والجنايات، وإنما تنال بالخضوع والخشوع، 

وأن تظمأ وتجوع«))).

وإنما تنال باملجاهدة القلبية وبالسؤال اللحوح عن  فهذه أحوال ال تؤخذ من كتب الفقه، 

بوابة التربية.

)))  جالل الدين السيوطي، حسن املحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، )/)3)-)3).
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نظرات في وصية اإلمام المجدد
ذ. رشيد الوهابي)1)

تقديم:

بالوصية املعنوية عناية كبيرة، فأوصوا في حياتهم أو عند احتضارهم بما  عني علماؤنا األجالء 

بعبارات  وخاتمهم عليهم الصالة والسالم والصحب الكرام رضوان هللا عليهم،  أو�سى به األنبياء 

جزلة، وكلمات رقيقة، وأساليب رشيقة توقظ وتذكر، وتنصح وتحبب. وصايا ُتهم الشأن الفردي 

وأخرى الشأن الجماعي على قلتها، تدل على ذلك شواهد أكثر من أن تح�سى منثورة في كتب الطبقات 

ومناقب الرجال، من ذلك رواية الدارمي بسنده وصية الربيع بن خثيم: »هذا ما أو�سى به الربيع 

بن خثيم وأشهد هللا عليه، وكفى به شهيًدا وجازًيا لعباده الصالحين ومثيًبا فإني رضيت باهلل رًبا، 

وباإلسالم ديًنا، وبمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص نبًيا، وإني آمر نف�سي ومن أطاعني أن نعبد هللا في العابدين، ونحمده في 

الحامدين، وأن ننصح لجماعة املسلمين«)))، فقوام الوصية عبادة هللا والنصح لجماعة املسلمين، 

وهما همان ال ينفك أحدهما عن اآلخر، هم الفرد وهم األمة.

هذان الهمان املتالزمان املتواشجان خيما على فكر اإلمام عبد السالم ياسين في حياته الدعوية 

التي فرغت يمينه من خطها على الساعة  والعلمية، وحضرا بقوة في وصيته املنثورة واملنظومة، 

الخامسة قبيل فجر األربعاء 8) ذي الحجة ))4)هـ، قبل وفاته باثنتي عشرة سنة صبيحة الخميس 

8) محرم 434)هـ.

كتب اإلمام املجدد رحمه هللا وصيته بتوفيق إلهي وعناية فائقة ودقة عالية، فال يغيب على قارئها 

واملستهدف منها،  ومشروعيتها،  فقد بين كاتبها في مستهلها مقاصده منها،  التسلسل املنطقي فيها؛ 

متبعا ذلك ببسط لوصايا قرآنية ونبوية، منتقال منها إلى عرض منهاج التغيير على الهدي النبوي، 

وخاتما بالتصلية والتسليم والدعاء. وبين كل فقرات الوصية تناسق عجيب وربط متين. وإلدراك 

سليم ملضامينها وأبعادها البد من ربطها بحياة كاتبها ومؤلفاته ومسيرته الدعوية. لذلك ارتأيت في 

هذا املقال أن أقدم نظرات في الوصية أسأل هللا أن تكون موفقة مقبولة منه سبحانه. 

)))  أستاذ باحث في العلوم اإلسالمية.

)))  أخرجه الدارمي في السنن ))/)03)(، وعبد الرزاق في املصنف )54/9).
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مسك البدء والختام الدعاء:

ليس غريبا على رجل ق�سى حياته في عبادة ربه والتذلل بين يديه أن يبدأ وصيته ويختمها بمخ 

العبادة، وهو الدعاء، معتبرا أن أول مقصد له منها هو الدعاء له، مكافئا هذا املعروف بدعاء منه؛ 

قصد -بتواضع ورجاء لعفو هللا- أن يدعو له بقلب خاشع مؤمن ومؤمنة وقفا على وصيته استماعا 

أو قراءة بالرحمة، وكرر ذلك في ختامها بقوله »وال تنسونا من دعائكم أحسن هللا إليكم واستودع 

الرابطة وهدية الرابطة واملواظبة عليه »فتلتئم  إيمانكم وخواتم أعمالكم«)))، بعد وصيته بدعاء 

أواصر الصلة ويتحقق التزاور في هللا والتحاب في هللا عبر الزمان. ال تحبس الصلة برازخ املوت«))).

شرف االنتساب:

يدرك القارئ النبيه للوصية وشيجة القربى بين دعوة ومشروع العدل واإلحسان املعروض على 

األمة اجتهادا من اإلمام املجدد رحمه هللا لهذا الزمان وما بعده، والدعوة املحمدية ودعوات الرسل 

قبلها عليهم الصالة والسالم، فلها -أي دعوة العدل واإلحسان- شرف االنتساب إليها دعاء وعمال، 

لكونها تشكل امتدادا لها، لذلك يلمس القارئ بشكل واضح في الوصية يقين الرجل رحمه هللا في 

استمرار دعوة العدل واإلحسان إلى يوم القيامة بمشيئة هللا حين يقول: »أال وإن لي أشياء أو�سي بها 

من يسمع ويعقل، صدى وترجيعا يبلغه هللا عز وجل آذانا واعية وقلوبا صاغية. إن شاء ربنا الولي 

الحميد. صدى ترجعه إن شاء هللا أجيال العدل واإلحسان إلى يوم الدين«)3). اهتداء واقتداء، وتأس 

واقتفاء، وتجديد باجتهاد، رسمه ونهجه، ودعا إليه وأو�سى به.

ــــل الــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــــدد ــ ــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــم سـ ــ ــــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى األرُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدُرستـ

ـــــــــــــــــــــــــــــِسوبــــــــالــــــــصــــــــحــــــــب والـــــــــســـــــــلـــــــــف الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــــــــن ـِ اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِده دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــدوتـــــــــــي فـــــــــــــــــي الــــــــحـــــــــــــــــيــــــــاة وهـــــــــــــم
ُ
ــــــــم ق

ُ
ـــــــــــــــــــــُرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)4)فــــــــهـــــــــ

ُ
لـــــــــــــــــــــي نـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

خير معرف باملشروع صاحبه

جعل اإلمام املجدد قصده الثاني من الوصية »أن يتذكر متذكر خالصة ما إليه دعونا ملا كنا من 

سكان أرض الدنيا عابرين إلى دار البقاء«)5)، وإلى هذا أشار في وصيته املنظومة قائال:

)))  ياسين عبد السالم، وصيتي، ص 3).

)))  املرجع نفسه، ص 0-9).

)3)  املرجع نفسه، ص 0).

)4)  املرجع نفسه، ص 43.

)5)  املرجع نفسه، ص 9.



)))نظرات في وصية اإلمام املجدد

ــــــــــى تــــــــــــــصــــــــــــــرم فـــــــــــــــــي الــــــــــنــــــــــجـــــــــــــــــــــح واملـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــأس)))إلـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــم ُعــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــارة ُعــــــــــــــــمــــــــــــــــر مـــــــضـــــ

لذلك يمكن اعتبارها رسالة تذكير، وبطاقة تعريف بمشروع العدل واإلحسان، موجزة وجامعة 

في اآلن نفسه، فخير ُمَعّرِف باملشروع صاحُبه ومؤسُسه، وهو الذي ق�سى ما يفوق نصف عمره في 

خطه كتابة، والتأسيس له وتنزيله واقعا بإرادة ال تضعف، وعزيمة ال تنثني، وهمة ال ترتخي، وعمل 

يانعة رائعة«)))، ال  ال يتوقف. مشروع تغييري تجديدي لبناء صرح »خالفة على منهاج النبوة بعُد 

يستثني أي مجال من مجاالت العمل، يضع كل مجال في مكانه ويعطيه وزنه الذي يستحقه، في توليف 

ّمِ شتاتها والخروج بنسق موحد متكامل متوازن.
َ
عجيب فريد بينها قلما تجد املوسوعي املوفق ِلل

شمول وتوازن:

لم تِحد الوصية قيد أنملة عما أو�سى به هللا تعالى من وصايا قرآنية، وما أو�سى به رسوله من 

وصايا نبوية والرسل من قبله عليهم الصالة والسالم، فاستمدت أصالتها من االئتمار باألمر اإللهي 

واالقتداء بالهدي النبوي. واملتمعن في الوصايا القرآنية والنبوية الواردة في الوصية مصحوبة ببعض 

التفسيرات العميقة واللطائف النفيسة من اإلمام رحمه هللا، يجدها شاملة للدين كله؛ تروم حفظ 

الدين والنفس والعقل والنسل واملال، كما يمكن للمتأمل أن يستخلص مجاالت العمل اإلسالمي 

تطبيقا لإلسالم في هذا الزمان وما بعده، كما يلي:

- التربية على الدين بمراتبه الثالث؛ تأسيسا لإلسالم، وبناء لإليمان بشعبه استجابة لألمر العلي 

يا أيها الذين ءامنوا »طاعة فعل واصطبار، أو كف وازدجار«)3)، ونشدانا لإلحسان بإقامة الوجه هلل 

»بشرط العمل الدائب والنية املتجددة«)4)، في صحبة املحسنين.

ــــة ــ ــبـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــــســـــــــــــــــــــــــي)5)مـــــــــــــــع املـــــــــــــــحـــــــســـــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــن اتـــــــــــــخـــــــــــــذ ُصـ
ُ
ت ال  بـــــــــرفـــــــــقـــــــــتـــــــــهـــــــــم،  وأحـــــــــــــــســـــــــــــــن 

- األسرة فرعا وأصال؛ باإلحسان إلى الوالدين، وحسن عشرة األهل وتربية األبناء وحفظ فطرتهم 

بعدم ترك »عوامل التضليل والفساد تغتالهم من بين أيدينا«)6).

)))  ياسين عبد السالم، وصيتي، ص 7).

)))  املرجع نفسه، ص )).

)3)  املرجع نفسه، ص 7).

)4)  املرجع نفسه، ص 7).

)5)  املرجع نفسه، ص 37.

)6)  املرجع نفسه، ص 3).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين (((

الدعوة وسط األمة وللعاملين »بما نحن األمة الوارثة الشاهدة على الناس«)))، جاء في الوصية:« 

في زماننا وما بعده يبقى حمل الدعوة وتبليغها للعالم رسالة مطوقة بها أعناقنا«)))، فهي هم كل فرد 

وواجبه ال ينثني عن القيام بها وال ينتكس، قال:

يـــــــــــــــــــنـــــــــثـــــــــنـــــــــــــــــــي ال  هلل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادع  بـــــــــــــك الـــــــــــــعـــــــــــــزم نـــــــكـــــــســـــــا مـــــــــــــن الــــــــــــُنــــــــــــكــــــــــــس)3)وقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 

السياسة: لم يُفت اإلمام املجدد الحديث في وصيته عن الحكم معتبرا أنه »دين من الدين«، 

فأو�سى بالشورى في األمر العام كما في األمر الخاص، وبعدم قرب مال اليتيم إال بالتي هي أحسن، 

وباإليفاء في الكيل وامليزان بالقسط، وبالعدل والوفاء بالعهد، كل ذلك »مفهوما في تقيده بضوابط 

العمل الجماعي السيا�سي« كما هو مفهوم »في إطالقه في الخلق الفردي والتدين الخاص«)4).

عدل وإحسان:

ج اإلمام املجدد وصيته -بعد سلسلة الوصايا القرآنية والنبوية- بالوصية بالحفاظ على االقتران  توَّ

بين العدل واإلحسان قال: »أو�سي أن العدل قرين اإلحسان في كتاب ربنا واسم جماعتنا«)5)، ُمحذرا 

مما حذر منه بإلحاح في كتاباته من أن يلهي »الجهاد املتواصل« لتحقيق املطلب العدلي جند هللا عن 

بة كما  ر بها ُمرتَّ
َّ
»الجهاد الحثيث« لتحقيق املطلب اإلحساني، وال يسع املتأمل للخصال العشر التي ذك

هي مسطرة في املنهاج النبوي -جعلها صلبه إلى جانب شعب اإليمان املندرجة تحتها-، إال أن يدرك 

حضور الُبعدين اإلحساني والعدلي، الفردي والجماعي فيها. فال ينفك سعي الفرد لبناء مصير حسن 

عند هللا؛ إقامة للوجه له وصدقا في الطلب وتقربا إليه بالعمل الصالح فرضا ونفال، وتحصيال للعلم 

»الضامن سعادة آخرة كل فرد فرد«)6) وبذال وعطاء وتخلقا وصبرا واقتصادا وجهادا، ال ينفك هذا 

السعي الفردي عن السعي »بالجهد العامل البعيد النظر الصابر على مشاق الطريق لجمع شتات 

األمة وبناء وحدتها لبنة لبنة حتى يرتفع صرح الخالفة على منهاج النبوة التي بها وعدنا من ال ينطق 

عن الهوى مبشرا بغد اإلسالم الذي ال ريب فيه«)7)؛ جهد عامل تحصيال للعلوم الكونية »الضامنة 

مة صاِنعة مختِرعة«)8) وتطبيقا  ِ
ّ
قوة األمة، تبنيها قبل السواعد القوية واألموال الرشيدة عقول ُمنظ

)))  ياسين عبد السالم، وصيتي، ص 3).

)))  املرجع نفسه، ص 6).

)3)  املرجع نفسه، ص 37.

)4)  املرجع نفسه، ص 4).

)5)  املرجع نفسه، ص 8).

)6)  املرجع نفسه، ص )).

)7)  املرجع نفسه، ص )).

)8)  املرجع نفسه، ص )).



3))نظرات في وصية اإلمام املجدد

»في عالم يمور بأصناف البالء  وتمثال للتؤدة واالقتصاد والجهاد  »دولة العدل«  لنظام الزكاة في 

ويحق هللا الحق متى شاء كيف شاء،  ُيمحص هللا عز وجل به األمة أفرادا وجماعة.  بالء  اإللهي، 

وينصر من شاء كيف شاء متى شاء«))). 

عمر ثان.. حياة ثانية:

تشهد سجالت التاريخ البشري أن كل من بصم الحياة البشرية ببصمة إيجابية وساهم في تقدمها 

نحو األحسن، يخلد ذكره؛ يعيش حياة ثانية على ألسنة الناس ذكرا، وفي بطون الكتب قراءة آلثارهم 

العلمية، وفي حياة الناس من خالل آثارهم العملية.

إن اإلمام املجدد عبد السالم ياسين رحمه هللا بما خلف من إرث علمي كبير وغرس دعوي طيب، 

فأفكاره الكبرى املعالجة للقضايا الكبرى لألمة واإلنسانية،  يحيى حياة ثانية ويعيش عمرا ثانيا؛ 

الطولى املمتد إنجازها عبر الزمان، املصوغة في منهاج اجتهادي تجديدي، شاهدة على عظمة الرجل 

كما هي شاهدة على ذلك دعوته املباركة املؤسسة على هدى من هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  وجاللة قدره، 

املستمرة بإذن هللا يقينا منه.

قال الحسن بن علي املرغيناني:

فـــــــــأحـــــــــيـــــــــاءالـــــــــــــــــجــــــــاهــــــــلــــــــون فـــــــمـــــــوتـــــــــــــــى قــــــــبــــــــل مـــــوتـــــــــــهـــــم مـــــــــــــــاتـــــــــــــــوا  وإن  والـــــــــــــــعـــــــــــــــاملـــــــــــــــون 

وقال آخر:

ــــــــــــــــواندقـــــــــــــــــــــــــات قـــــــــــــلـــــــــــــب الـــــــــــــــــــــمــــــــــرء قـــــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــة لـــــــــه وثـــــــــــــــ دقـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــق  الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــيـــــــــــاة  إن 

ــنـــــفـــــســـــك قــــــبــــــل مــــــــوتــــــــك ذكــــــرهــــــا فــــــــــــــــالــــــــــــــــذكــــــــــــــــر لــــــــــــــــإلنــــــــــــــــســــــــــــــــان عــــــــــــــمــــــــــــــر ثــــــــــــــانفـــــــــارفـــــــــع لـــ

اإلمام املجدد حقا حي وإن مات، رفع لنفسه ذكرها قبل موته، وما الشهادات املتعاقبة في حقه 

اللهم اجعل له لسان ذكر في اآلخرين كما جعلت لخليلك  بعد وفاته إال برهان معجل على ذلك.. 

إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم. 

)))  ياسين عبد السالم، وصيتي، ص )).



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((4

مع اهلل
األستاذ منير ركراكي)1)

مبادءة شعرية من مختارات املرشد الطبيب الوالد الحبيب، هي أبيات ألحد الشعراء، طلب إلي 

رحمه هللا أن أنسج على املنوال، فكان له ما قال، وللمجتهد املخطئ أجر إن عزت اإلصابة وتمنع 

األجران، وهللا املستعان وعليه التكالن:

الـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر فـــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــات  الـــــــــــبـــــــــــصـــــــــــرمـــــــــــــــــــــــع هللا  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــات  فـــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــع هللا 

الـــــــــــــــكـــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــي مــــــــــطــــــــــمــــــــــئـــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــع هللا عـــــــــــــنـــــــــــــد امـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــداد الـــــــــســـــــــهـــــــــرمــــــــــــــــــــــع هللا 

نــــــــــــشــــــــــــوة فــــــــــــــــــــــــي  والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــع هللا والـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس تــــــــشــــــــكــــــــو الـــــــضـــــــجـــــــرمــــــــــــــــــــــــع هللا 

فــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــا املــــــــنــــــــقــــــــضـــــــــــــــــي املـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــرمــــــــــــــــــــع هللا  غـــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــــع هللا 

الــــــــــصــــــــــبــــــــــا فــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوان  مــــــــــــع هللا فـــــــــــــــــي الــــــــضــــــــعــــــــف عــــــــنــــــــد الـــــكـــــبـــــــــــرمــــــــــــــــــــــع هللا 

مـــــــــــــــــــع هللا فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــدات الــــــــســـــــــــــــــحــــــــرمـــــــــــــــــــــع هللا فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــرنــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــع هللا فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد كـــــــفـــــــرمــــــــــــــــــــــع هللا فــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــتــــــــــقــــــــــى

وقلت غفر هللا لي وسدد قولي:

املـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــدي فـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــة  وكـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدى فـــــــــــــــــي اقـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاء األثـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــع هللا 

فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــلـــــــــه

إنــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  هللا  صــــــــــــــــقــــــــــــــــال يــــــــــــــــزيــــــــــــــــل األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــكــــــــــــــــدرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

تـــــــــــرى أن  إلــــــــــــــــــــــى  الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوب  مـــــــــــــــــن الــــــــــــــحــــــــــــــق مـــــــــــــــــا ال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــراه الــــــــبــــــــصــــــــرويــــــــــحــــــــــيـــــــــــــــــــــي 

خـــــــطـــــــرمـــــــــــــــــع هللا صـــــــــــــــدقـــــــــــــــا فـــــــــــــــصـــــــــــــــدق الــــــــفــــــــتـــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــي  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــره  يــــــــــــــكــــــــــــــن  لــــــــــــــــــــم  إذا 

بــــه فـــــــــــي األرض فـــــــاقـــــــطـــــــع  إن قـــــــطـــــــعـــــــت انــــــــزجــــــــرهـــــــــــو الـــــــســـــــيـــــــف  حــــــــــبــــــــــال الــــــــــــــهــــــــــــــوى، 

تــــــــــــدخــــــــــــر وال  فـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــذل  ـــــــــــــــــــــــــــك 
َ
الـــــــــــــنـــــــــــــزرومـــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــاح إال  املـــــــــــــــــــــــــــــــال  مـــــــــــــــــــن 

الــــــــســــــــفــــــــربـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــك فــــــــــــاعــــــــــــمــــــــــــل أخــــــــــــــــــــــــي واجــــــــــتــــــــــهــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــواز  إال  الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  فــــــــــــمــــــــــــا 

مــــــمــــــكــــــنــــــنــــــا يـــــــــــكـــــــــــن  لـــــــــــــــــم  يـــــــــــكـــــــــــن  لـــــــــــــــــم  رحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــعــــــــــــــــالــــــــــــــــم املـــــــــــــــــزدهـــــــــــــــــرإذا 

)))  أستاذ العلوم اإلسالمية، وشاعر وداعية مغربي مشهور، وهو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل واإلحسان.



5))»مع هللا«

ـــــــــق لــــــــْم
ْ
ـــــــــل

ُ
ُيـــــــــــــــــــــــِفـــــــــــــــــــــــْدك ســـــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــاألنــــــــــــــــــا والــــــــــبــــــــــطــــــــــروإن كــــــــــــــــان خــــــــــــلــــــــــــًوا مــــــــــــن الـــــــــــــــــــخ

بــــــــاســــــــمــــــــا ودم  ــــــــــــــــــــْن  حــــــــــــــــــــّسِ فــــــــــلــــــــــلــــــــــبــــــــــشــــــــــر  ســـــــــــــــــــــحــــــــــر عــــــــــظــــــــــيــــــــــم األثــــــــــــــــــروســــــــــــــمــــــــــــــَتــــــــــــــك 

وكـــــــــــــــــم ســـــــتـــــــــــــــر الـــــــــعـــــــــيـــــــــب حـــــــــســـــــــن الـــــــــصـــــــــورفـــــــــــــكـــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــنـــــــــكـــــــــرا

ــــرومــــــــــــــــــــــن يــــــــــتــــــــــئــــــــــد فـــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــــــــــــــــور اهـــــــــــتـــــــــــدى ــ ــمـ ــ ــ يـ حـــــــــــتـــــــــــــــــــــــى  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس  أذى  ودار 

وبــــــــــــــــــئــــــــــــــــــس املــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــذر صـــــــــــــــهـــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَرْرومــــــــــــــــــــــــن يـــــــــقـــــــــتـــــــــصـــــــــد يـــــــــــــــــــــنــــــــــج مــــــــــــــــــن عــــــيــــــلــــــة

قـــــــــــــومـــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاد  مــــــــــــن أمــــــــروإن  ــــــــــــــْن 
ُ
ــــــــــــــخ

َ
فــــــــقــــــــم واســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــم، ال ت

 لـــــــــلـــــــــخـــــــــبـــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــالفـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــى
ً
فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــدأ

ــــرومــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــوبـــــــــــــة ــ ــهـ ــ ــ ظـ أو  أخـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــه  الـــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــن 

فـــــــــــــــــــإن تــــــــفــــــــطــــــــم الــــــــــنــــــــــفــــــــــس عــــــــــنــــــــــه انــــــــــدثــــــــــروفـــــــــــــطـــــــــــــم الــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــوس عـــــــــــــــن املــــــشــــــتـــــــــــــهـــــــــــــى

غـــــــــــــافـــــــــــــال تــــــــــــــــــنــــــــــــــــــم  ال  كــــــــــــــــــــــــــن  هللا  مــــــــــــــــع هللا قــــــــــــــــم ســــــــــــــــاجــــــــــــــــدا فــــــــــــــــي الـــــــســـــــحـــــــرمــــــــــــــــــــــــــع 

فــــــــــــــرتــــــــــــــل مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذكــــــــــــــــر خـــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــســـــــــــوروقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن فـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا شــــــــــــــاهــــــــــــــد

هـــــــــــــــــو الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت والـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــم واملــــــــــــؤتــــــــــــمــــــــــــروصــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــض فـــــــــــــــــــــي مـــــــســـــــجـــــــد

َبــــــــــــكــــــــــــروســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــح إلــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــــدوة عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك هللا  فــــــــــــــــقــــــــــــــــد 

ومــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــاســـــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــحـــــــــــظـــــــــــُه ـكـــــــــالــــــــــشــــــــــرروحــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادك مــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــازغ

ـــــــــــــــــــــــــــــَررونــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــاء أخـــــــــــــــــــــــــــــــي رابــــــــــــــــــــــــط
ُ
ـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــآل وصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــب غ

ْ
َيـــــــــــــــــصـــــــــــــــــل

ْســــــــــــــــل َمـــــــــــــــــــــــْن ذكــــــــــــــــُرهــــــــــــــــم رحـــــــمـــــــة ـــــــــــــــــْدق ِمـــــــــــــــــــــــــْن كـــــــــــــــل َبــــــــــــــــــــــــــــــّرٍ وَبــــــــــــــــــــّروبــــــــــــــــالــــــــــــــــرُّ وبـــــــــــــــــالـــــــــــــــــصُّ

فــــــــفــــــــيـــــــــــــــــهــــــــا الــــــــــــــــــــزـكـــــــــــــــــــاة ودفــــــــــــــــــــــــــــــــــُع الــــــــــــضــــــــــــرروصـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــضــــــــــــــحــــــــــــــى أربــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــا دائــــــــــــــمــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــٍدبــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــيـــــــــــــــه وُصـــــــــــــــــــــــْن
ُ
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــوارح واخـــــــــــــــــــــــــش الــــــــــوحــــــــــروصـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا ن

ــــــــــن
ُ
ــــــــــخ

َ
ــــــــــــك فــــــــــاحــــــــــفــــــــــظ وحـــــــــــــــــــــــــــــاذر ت

َ
فــــــــــــــــــــــــــــــــإن إلبــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــس ســــــــــــــــهــــــــــــــــم الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرلــــــــــــســــــــــــان

قـــــــــــــيـــــــــــــامـــــــــــــا، قـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودا وفــــــــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــســــــــــــــُرروحــــــــــــــــــافــــــــــــــــــظ عــــــــــــلــــــــــــى ســــــــــــنــــــــــــن املــــــــصــــــــطــــــــفــــــــى

ــــــــكــــــــرفـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاال وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال فـــــــــمـــــــــا بــــــــالــــــــنُّ أتـــــــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــن  الــــــــــــــــهــــــــــــــــدى  أراد 

وكـــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــدو لــــــــــــــــنــــــــــــــــا مــــــــســــــــتــــــــتــــــــروكـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــدو لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ظـــــــــــــاهـــــــــــــر

ـــــــــــــفـــــــــــــه
ْ
ـــــــــــــخ

ُ
ت ال  ســــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــك  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن املــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــارك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ وفـــــــــــــــــــــــــــــّرفــــــــــــــــأشــــــــــــــــهــــــــــــــــر 

إذا نـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــون  ال  قــــــــــــــــــــــــــــد  هللا  الـــــــــــــــقـــــــــــــــدرمــــــــــــــــــــــــــــع  أراد  وقـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا  قـــــــــــــــعـــــــــــــــدنـــــــــــــــا 

وأعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــي الــــــــبــــــــقــــــــرولـــــــــــــــــــــــــم نــــــــــنــــــــــتــــــــــفــــــــــض ضـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن خـــــــــانـــــــــنـــــــــا



فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين ((6

وبــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أراضــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى افـــــــــتـــــــــقـــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــلــــــــــــــب الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــب أمـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــه

فــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــذا تـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــِكـــــــــــــرفــــــــــأضــــــــــحــــــــــى الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب صـــــــــــــريـــــــــــــع املـــــــنـــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــزي الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوى والــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــــــــــزيَّ الــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــا  ســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاه  وذاك 

ـــــــــهـــــــــــــــــــى الـــــــــنُّ أعـــــــــــــــطـــــــــــــــى  لــــــــــــلــــــــــــريــــــــــــاضــــــــــــة  انــــــــــتــــــــــحــــــــــروذا  وذاك  تـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــى  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

ــــى ـــ ـــ ــ ــ ــــدمـ ــ ــلـ ــ ــ ـــــــــــــــَرهـــــــــــــــا لـ
ْ
ــــروهـــــــــــــــــــــــــذا انـــــــــتـــــــــمـــــــــــــــــــى ُمـــــــــــــــك ــعــ ــ ــتــ ــ ــــســ مــ لـــــــــــظـــــــــــى  فــــــــــــــــي  ارتــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــى  وذاك 

الــــــغــــــنـــــــــــــى يـــــــــــــــــــرجـــــــــو  الـــــــــبـــــــــحـــــــــر  ركــــــــــــــــــب  اإلبـــــــــــــــــــروذا  بـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــوم  انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــــــــــــــى  وذاك 

بـــــــــــهـــــا أبــــــــــــئــــــــــــس  الــــــــــــــعــــــــــــــرض  بــــــــــــاعــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــروذي 
َ
خ

ُ
أ صـــــــــــــــــــــــــــــروف  فــــــــــــــــــي  وقـــــــــــــــعـــــــــــــــت  وذي 

أخــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون  لـــــــــــــــــــــــــــن  ال  هللا  قـــــــهـــــــرمـــــــــــــــــــــــــــع  قــــــــــــــــــــد  ملــــــــــــــــــــن  ال  نــــــــــــــقــــــــــــــل  لــــــــــــــــــــم  إذا 

املـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى أحــــــــــــــمــــــــــــــد  قـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا  ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد ُمـــــــــضـــــــــرو»ال« 
ُ
ٍت وُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّى وأ

َ
ِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

يـــــــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــذي كـــــــفـــــــروصـــــــــــــــــــــــّدِ أو  ديـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــه  عـــــــــــــــــــن  ارتــــــــــــــــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــد 

عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد عــــــــــمــــــــــركـــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي قــــــــــــلــــــــــــُتــــــــــــهــــــــــــا

ــا ــ ــ ــئـ ــ ــ ــــطـ ــ ــخـ ــ ــ مــــــــــــــا صـــــبـــــرفـــــــــــــمـــــــــــــن قـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــا لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــكـــــــــــــن مـ بــــــــــــشــــــــــــرى إذا  الـــــــــــــــــــــَوْعـــــــــــــــــــــُد  لــــــــــــــه 

ســـــــــــــــــــوى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ال  أن  نـــــــــصـــــــــروأيــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــن  نـــــــــــــــــصـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــا  إذا  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وال نــــــــــــســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــــــــــــــن  هللا  ــــــــــَجــــــــــّرمـــــــــــــــــــــــــــع 
ُ
إلـــــــــــــــى الــــــــــــخــــــــــــوف والـــــــــعـــــــــنـــــــــف ال لــــــــــــن ن

بـــــــــــــــــرُمـــــــــنـــــــــعـــــــــنـــــــــا ُحــــــــــــصــــــــــــرنــــــــــــا اعـــــــــُتـــــــــقـــــــــلـــــــــنـــــــــا ولــــــــــم الـــــــــــــــــدُّ نــــــــــــــــــــــــــول  أو  لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــدى  نـــــــــــــلـــــــــــــن 

عـــــــــــــــــــــــــــــاذل يـــــــــــــــثـــــــــــــــنـــــــــــــــنـــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــــــــــم  مـــــــكـــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــع هللا  أو  بــــــــــــــغــــــــــــــى  إن  نـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــم،  وال 

الـــــــــعـــــــــمـــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــادر  كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــر  انـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــروال  لــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــواه  جـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــر  وال 

نـــــــــــــــهـــــــــــــــى رؤانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــن  غــــــــــــــــــافــــــــــــــــــل  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراٌء ومـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا ســـــــــخـــــــــروال 

ـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــّرْســـــــــــــــــــل مـــــــــــــــن قـــــبـــــلـــــنـــــا ِ
ّ

ــــــــــــــقــــــــــــــي صـــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــح الــــــــخــــــــبــــــــرفــــــــــقــــــــــد ُبـــــــــــــــــش ورؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــتَّ

كـــــــــمـــــــــا فــــــــــــــي الــــــــــــــدجــــــــــــــى يــــــســــــتــــــبــــــيـــــــــــــن الــــــقــــــمــــــروتـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــادق

ــا ــ ــ مــ يـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن  آل  أيـــــــــــــــــــــــــــــا  َحــــــــــــــْيــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــادة بـــــــــعـــــــــد الــــــضــــــجــــــرفـــــــــــــــصـــــــــــــــبـــــــــــــــرا 
ُ
أ

نـــــــــــــــــزل لــــــــــــــــــــــــــم  ســــــــــنــــــــــبــــــــــقــــــــــى مـــــــــــــــــــع هللا حـــــــــــتـــــــــــــــــــــــى الـــــــــظـــــــــفـــــــــرمــــــــــــــــــــــــــع هللا كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وَبــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــان نـــــــــــــصـــــــــــــرا أقــــــــــمــــــــــنــــــــــا الــــــــــهــــــــــدى ِبــــــــــــــــَبــــــــــــــــْحــــــــــــــــٍر   
ً
ـــــــــــــــــــــــــــال

ُ
ك األرض  عـــــــــــلـــــــــــى 

ربـــــــــــنـــــــــــا إلــــــــــــــــــــــــــــــى  صـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــحـــــــــــــــن  فــــــــــــفــــــــــــي روضـــــــــــــــــــــــــــــة ال ســـــــــعـــــــــيـــــــــــــــــــر الــــــــحــــــــفــــــــروإن 

عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــرر نــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــرا لـــــــــلـــــــــنـــــــــظـــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة املـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــــــــــــــى



7))»مع هللا«

بـــــــــــــعـــــــــــــثـــــــــــــت فــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــان إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــرإلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــب الــــــــــــــــــــذي

وأحــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــان وأغـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــبـــــــــــــــــروقــــــــــــــــــــــــــرآنــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــالـــــــــــــــُهـــــــــــــــدى

ُيـــــــــــــــــــــْقـــــــــــــــــــــَتـــــــــــــــــــــَدى بــــــــــــــــهــــــــــــــــم  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  وصـــــــــــــــــحـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــظـــــــــــــــــام بــــــــــــــهــــــــــــــم ُيـــــــــفـــــــــتـــــــــخـــــــــروآل 

هــــــــــــم الــــــــــــنــــــــــــور فــــــــــــي الــــــــلــــــــيــــــــل نــــــــعــــــــم الــــــــُقــــــــُمــــــــروإخــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــهــــــــم

بــــــــــــــــــــــــــــــه أتـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــســــــــــرويــــــــــاســــــــــيـــــــــــــــــــــن أصــــــــــــلــــــــــــي وفــــــــــصــــــــــلــــــــــي َوَمــــــــــــــــــــــــْن

ــــــــــــــــزيــــــــــــــــل الـــــــــــُحـــــــــــَجـــــــــــروأرجــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــهــــــــــــدى والــــــــــــــنــــــــــــــدى والــــــــــرضــــــــــا
َ
وأعــــــــــــــــلــــــــــــــــى الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــان ن

لــــــــــتــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق مــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــودنــــــــــــــــــا املـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــرٍقـــــــــــــَنـــــــــــــا مـــــــــــــن شــــــــــــــــــــــرور الـــــــــــــعـــــــــــــدى واهـــــــــــدنـــــــــــا

إلـــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــي أقـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا خـــــــــــــطـــــــــــــى مـــــــــــــــــــن عـــــــثـــــــــــــــرخـــــــــــــــــــــــالفـــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــنـــــــــــــــعـــــــــــــــم الــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــا

ــــروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد خــــــــــــــــطــــــــــــــــانــــــــــــــــا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى دربــــــــــــــــنــــــــــــــــا ــكــ ــ شــ قــــــــــــــــد  مــــــــــــــــن  كـــــــــــمـــــــــــا زدت  وزدنـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــوطـــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــــــــــه ورضــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
ورؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــًى بـــــــــقـــــــــطـــــــــر الــــــــــــــــنــــــــــــــــدى والـــــــــــــزهـــــــــــــرصــــــــــــــــــــالتــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــلــــــــــــــــى أحــــــــــــمــــــــــــد
ّ

مــــــــــــــوش

مـــــــهـــــــجـــــــتـــــــــــــــي لـــــــــــــهـــــــــــــم  وَصـــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــب  ــــــــــْفــــــــــســـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــفــــــــــــــــداُء وزهــــــــــــــــــــــــُر الــــــــُعــــــــُمــــــــروآٍل 
َ
َون

لــــــــــــــهــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن مــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــالم عـــــــطـــــــروإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان طـــــــــــــــــــــــــــــــه وأحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــه

قـــــــــضـــــــــــــــــــى ســــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــل هللا  فــــــــــــــــــــــــــي  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــعـــــــــرومــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الــــــــــــــــِقــــــــــــــــرى مَّ 
ُ
أ طـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــة  زار  وحــــــــــــــــــــــــــــــج بــــــــــــــــــــــــــــــأم الــــــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــــــرى واعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرومـــــــــــــــــــــــــن 
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)3)حوار مع األستاذ محمد عبادي

حوار مع األستاذ محمد عبادي)))
حول موضوع: » التصور التربوي في فكر اإلمام رحمه اهلل «

] أجرى الحوار موقع ياسين نت، 25 أغسطس 2016 [

األستاذ محمد عبادي األمين العام لجماعة العدل واإلحسان، نرحب بكم في موقع اإلمام عبد 

السالم ياسين رحمه هللا، ونشكركم على قبول إجراء هذا الحوار، راجين من هللا عز وجل أن يكون 

فرصة لبسط وتوضيح نظرية مرشد العدل واإلحسان في موضوع التربية: 

س: يؤكد اإلمام عبد السالم رحمه هللا في جميع مؤلفاته على األساس التربوي 

اإلحساني في تجديد دين األمة، فما معنى التربية اإلحسانية؟ وما أهمية التربية 

في بناء اإلنسان وإقامة الدين؟

في البداية أتقدم إلى اإلخوة الكرام املشرفين على موقع اإلمام عبد السالم ياسين بالشكر الجزيل 

على ما يبذلونه من جهود في التعريف بالفكر املنهاجي التجديدي الذي هدى هللا إليه مرشدنا الحبيب 

تغمده هللا بواسع مغفرته ورحمته. وأصل مباشرة لإلجابة على أسئلتكم بشكل مقتضب ألن اإلجابة 

الشافية الجامعة املانعة مبسوطة مفصلة في كتبه رحمه هللا. 

التربية اإلحسانية هي التي ترقي العبد في مقامات الدين ليندرج في سلك املحسنين الذين يحبهم 

هللا وهللا يحب املحسنين فيعيش الحضور مع هللا واملراقبة له في كل أحواله فينعكس هذا الشعور 

 بالقرب من هللا على أقواله وأفعاله إخالصا وإتقانا، وعلى عالقته بخلق هللا رحمة وعطفا وإحسانا. 

وتعصمها من املسخ والتشويه،  والتربية اإلحسانية هي التي تحافظ على سالمة فطرة اإلنسان، 

وتدفعه إلى  وتؤهله لتحقيق العبودية هلل تعالى،  وتطهرها مما طرأ عليها من اعوجاج وتحريف، 

التعاون مع إخوانه لنشر دين هللا، ودين هللا كله رحمة وعدل وخير لخلق هللا، فأي خلل في التربية 

يترتب عليه خلل في إقامة دين هللا. 

)))  عالم مغربي، وأمين عام جماعة العدل واإلحسان وعضو االتحاد العالمي لعلماء املسلمين.
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س: يقول اإلمام عبد السالم رحمه هللا في كتاب »املنهاج النبوي تربية وتنظيما 

وزحفا«: »املسلمون في حاجة اليوم إلى اكتشاف املنهاج النبوي«، فما معنى 

املنهاج النبوي؟ وكيف يتم اكتشافه؟ 

املنهاج النبوي هو الطريق الواضح املستقيم الذي سلكه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بناء الفرد والجماعة 

والدولة. املنهاج النبوي هو تطبيق عملي لكتاب هللا وسنة رسوله مع مراعاة تغير الظروف والزمان 

واملكان، ومن الخطأ واملغالطة أن نحصر املنهاج النبوي في حفظ نصوص القرآن والسنة، إذ ال أحد 

من املسلمين يجادل في قدسية هذه النصوص ولكن بأي فهم وبأي إرادة نطبق هذه النصوص؟ كيف 
نتقمص هذه النصوص لتجعل منا ورثة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ من السهل أن نكيف سلوكنا الظاهري 
حسب مقتضيات هذه النصوص، أما أحواله القلبية من خوف وخشية ورجاء وتوكل ويقين وشوق 

وإنابة، فال تفيد فيها قراءة النصوص بل تتشرب من القلوب التي ورثتها بالسند املتصل إليه ملسو هيلع هللا ىلص. 

 صحبة وجماعة وذكر وصدق وما تستتبعه من خصال أخرى. وبدون الصحبة 
ً
فاملنهاج النبوي إذا

الجماعية الجهادية لن تكون معالم املنهاج النبوي مكتملة، واملوضوع يحتاج إلى بسط مستفيض 

لن تتسع له مثل هذه الحوارات.

س: من املفاهيم املركزية في التصور التربوي عند اإلمام رحمه هللا، مفهوم 

أهي شبيهة  بالتربية اإليمانية؟  فماذا تعني الصحبة وما عالقتها  الصحبة. 

بالصحبة الصوفية املختصرة في ثنائية: شيخ ومريد؟

فكلما تعمقت هذه املحبة بين الصاحب واملصحوب  الصحبة بتعريف مختزل تعني املحبة، 
انصبغت روحانية الصاحب بروحانية املصحوب وتخلق بأخالقه، فيسمو إيمانه ودينه ليتساوى 

مع إيمان املصحوب مصداقا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«. الصحبة 

الفردية املختصرة في ثنائية شيخ ومريد هي صحبة طارئة ظهرت نتيجة انفصال الدعوة عن الدولة. 

ونظرا لطول مدة هذا االنفصال النكد منذ تحولت الخالفة إلى ملك عاض إلى اليوم، أصبحت وكأنها 

ثم  هي األصل في حين أن األصل هو الصحبة والجماعة كما كان في عهد الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 

الصحبة في الجماعة كما كان األمر في عهد الخالفة الراشدة إذ لم يكن هم الخالص الفردي منفصال 

عن هم األمة، ولم يكن الذكر منفصال عن الجهاد.

اإلكثار  على  واملؤمنات  املؤمنين  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  حث  س: 

ولهذا جعل اإلمام رحمه هللا الذكر الخصلة الثانية من  من ذكر هللا تعالى، 
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الخصال العشر، والشرط الثاني من شروط التربية اإليمانية. فما داللة ذلك 

الترتيب، وما جدوى هذا الشرط في بناء الشخصية اإليمانية اإلحسانية؟ 

الذكر يأتي في املرتبة األولى إذ ال �سيء يعلو عليه، وكل ما شرعه هللا من فرائض فإنما شرعه ألجل 

الذكر. لكن اإلمام رحمه هللا قدم خصلة الصحبة على خصلة الذكر من باب تقديم الوسيلة على 

الغاية. فلكي تدخل عالم الذكر تحتاج إلى من يوقظ همتك ومن يحفزك ويشوقك ويرغبك ويذيقك 

وإال فالنصوص الوافرة في القرآن والسنة املبينة لفضائل الذكر يعرفها الخاص  حالوة الذكر.. 

والعام، لكن القليل القليل من يستجيب لها في غياب صحبة الذاكرين. وباملداومة على الذكر نتبوأ 

قمة اإليمان، فاإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا.. وبالذكر نعيش باهلل وهلل ومع 

هللا، فال يتعلق قلبنا بغير هللا. فإن أعطينا أعطينا هلل، وإن منعنا منعنا هلل، وإن أحببنا أحببنا في هللا، 

وإن أبغضنا أبغضنا في هللا، ومن كانت هذه مواصفاته فقد استكمل اإليمان. 

س: »مجلس النصيحة« من املجالس التربوية التي تعد محضنا مهما لتعميق 

معاني السلوك الجماعي إلى هللا عز وجل. فما طبيعة هذا املجلس؟ وما هي 

أسسه ومرتكزاته في كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

املتشوقين ملعرفته  في مقامات اإلحسان  الراغبين  في وجه  النصيحة مجلس مفتوح  مجلس 

وهو مجلس غير ملزم تنظيميا، ألن مسألة الشوق إلى هللا رغبة داخلية ال يمكن  سبحانه وتعالى. 

ومن أهم فقراته مدارسة كتاب هللا والوقوف بين يديه في  فرضها على الناس إال ترغيبا وتحبيبا. 

»الدين  وهذا االسم مستوحى من حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  وقت السحر تعرضا لنفحاته عز وجل. 

النصيحة...« وللنصيحة دالالت لغوية عديدة؛ أهمها االنجماع على هللا، وجمع الخير للمنصوح أيا 

كان. وهذا ما نسعى إليه ونتشوف له.

س: كان اإلمام رحمه هللا يلح على ضرورة الجمع بين العدل واإلحسان، فكيف 

يتحقق هذا الجمع بينهما على مستوى الفرد والجماعة واألمة؟ 

بالعدل  يأمر  إن هللا  الحكيم:  الذكر  في  املسلمين  على  أوجبهما هللا  أمران  واإلحسان  العدل 

واإلحسان ولن يتحققا إال بصحبة جماعية جهادية، فالسعي الحثيث والحركة الدؤوب لتقويض 

الباطل وإقامة العدل في غياب الصحبة لن يفضيا إلى تحقيق الغاية اإلحسانية. والصحبة الفردية 

وهذا ما يؤكده الواقع  في غياب مشروع جهادي لن يترتب عليها اإلطاحة بالباطل وإقامة العدل، 

املعيش. فالحركات اإلسالمية الساعية إلى استئناف الحياة اإلسالمية قلَّ ما تجد في صفوفها من 
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والحركات  هللا إال إذا طعمت صفوفها بالعارفين باهلل،  يعيش الحرقة واللوعة والشوق إلى لقاء 

الصوفية القائمة على الصحبة الفردية قل أن تجد فيها من يحمل هم األمة ويترجم هذا الهم إلى 

العدل  وقد أكرم هللا عز وجل اإلمام املجدد بتأسيس جماعة حاملة لواء  برنامج عملي جهادي. 

، ونحن على خطاه -إن شاء هللا- نسير.
ً
واإلحسان معا

س: هل للمفاهيم التربوية معنى واحد محدد أم أن داللتها تختلف باختالف 

درجة إسالم وإيمان املؤمن؟ 

التربية هي النمو والزيادة، وبهذا املعنى يمكن أن نتحدث عن التربية البدنية والعقلية، فيكون لكل 

مومن حظه من التربية ال شك بقدر اتصافه بالفضائل وتخليه عن الرذائل، ولكن التربية بمفهومها 

الشامل الجامع املانع هي إيصال ال�سيء إلى كماله وكمال اإلنسان في معرفة ربه وتحقيق العبودية 

له، وهذا ما يطلق عليه مقام اإلحسان. فمن املسلمين من يقنع بمرتبة اإلسالم، وأقل منهم من يرتقي 

إلى مرتبة اإليمان من الدين، وأقل القليل من يتبوأ مرتبة اإلحسان.

بدعاء  واملؤمنات  املؤمنين  رحمه هللا  املرشد  األستاذ  أو�صى  ما  كثيرا  س: 

الرابطة، فهال وضحتم للقارئ معنى هذا الدعاء وفضله؟ 

ليس هناك دعاء مأثور يسمى دعاء الرابطة، فاالسم مأخوذ من أثر الدعاء وثمرته ونتيجته، فمن 

شأن دعاء املؤمنين لبعضهم أن يربط بين قلوبهم برباط الحب في هللا. أطلق عليه اإلمام رحمه هللا 

دعاء الرابطة، واقترح على إخوته أن يخصصوا له وقتا مطوال يستحضرون فيه السلسلة النورانية 

املمتدة من سيدنا آدم عليه السالم إلى سيدنا عي�سى، من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، 

وأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وذريته وصحابته وأهل بيته والتابعين وأتباع التابعين من القراء واملحدثين والفقهاء 

واألولياء ممن تحضرهم أسماؤهم. ويندرج في الدعاء طبعا أن يدعو املؤمن لنفسه ولوالديه وألوالده 

إلى هللا ومع كافة املسلمين  ومن تجمعه معهم روابط األخوة في هللا والدعوة  وأقاربه وجيرانه، 

واملسلمات األحياء منهم واألموات. ولهذا الدعاء أثر عظيم في تقوية اإليمان وتعميق الصلة الروحية 

بمن نسبهم هللا إليه: »وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين«. نسأل هللا أن يحشرنا في زمرتهم، 

ولو لم يكن لهذا الدعاء فضل إال دعاء املالئكة »ولك مثله« لكفى. وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
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حوار مع األستاذ عبد الكريم العلمي)))
حول موضوع: » اإلمام مربيا «

] أجرى الحوار موقع الجماعة نت، تاريخ النشر: الجمعة 20 دجنبر 2013 [

تناول الحوار التربية وشروطها، واإلضافة النوعية التي أضافها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه 

هللا في هذا الباب، وعالقته بكتاب هللا وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص. وتطرق الحوار أيضا إلى سر إلحاحه الشديد 

على ذكر اآلخرة، كما تناول موضوع ثمرة صحبة اإلمام رحمه هللا تعالى وآثارها في هذا الجيل.

وهذا نصه:

فهو الداعية  من املعلوم أن اإلمام عبد السالم ياسين كان موسوعيا،  س: 

املربي، وهو املفكر، والسيا�صي، واألديب.. فما مكانة التربية عنده رحمه هللا؟ 

في البداية أسأل هللا أن يجدد الرحمة والسكينة والرضوان على حبيبنا ومرشدنا سيدي عبد 

السالم ياسين، كما أساله سبحانه أن يجزيكم خير الجزاء على جهودكم في هذا املوقع في تخليد 

ذكرى الفقيد العزيز الغالي رحمه هللا.

ما أظنني أبالغ إذا قلت إن التربية وسط ما حبا هللا به اإلمام املرشد من خير عظيم تمثل الروح 

من الجسد، فهي غايته ومقصده من الفكر والحركة والسياسة، فاملتتبع العادي ملكتوبات األستاذ 

 
ُ
عبد السالم ياسين رحمه هللا ومواعظه وخطبه يجد هذا األمر واضحا أشد الوضوح، فحرصه رحمة

هللا عليه على توجيه القلوب إلى هللا وتحبيب الرب الكريم إلى العباد وداللتهم على معرفته سبحانه ال 

يعِدله بل ال يقرب منه حرص. فال معنى وال خير في فكر وسياسة ال ترتفع همة صاحبها إلى طلب قرب 

املولى وإلى أن تكون له عند هللا حاجة كما كان يقول رحمه هللا مرارا بل دائما.

اإلضافة  ما هي  والتزكية،  التربية  بأمر  كثر عنوا  مهتمون  اإلمام  سبق  س: 

النوعية التي أضافها رحمه هللا في هذا الباب؟ 

نعم، املشايخ والعارفون واألولياء الصالحون الذين وهبوا ألمر التربية والتزكية حياتهم وجهدهم 

كثر والحمد هلل، وال يخلو زمان وال بلد منهم، وهذا من فضل هللا على هذه األمة جزاهم هللا عنها بما 

)))  أستاذ اللغة العربية وباحث في الشؤون التربوية، وعضو مجلس اإلرشاد ورئيس مجلس الشورى بجماعة العدل واإلحسان.
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هو أهله سبحانه. لكن الذي أضافه اإلمام املجدد رحمه هللا في هذا الشأن العظيم جوهري وال يقدر 

بثمن، فعلى مدى أزيد من ثالثة عشر قرنا أي ما بعد القرون الفاضلة )معنى األجيال( كما سماها 

انفصلت التربية عن  »خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«،  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

الشأن العام وانزوى أصحابها رحمهم هللا في انقطاع كامل أو شبه كامل عن الدنيا وأهلها »صالحهم« 

و»طالحهم«، بل أصبح مع مرور الزمن هذا االنقطاع عن الدنيا وأصحابها شرطا في التربية عندهم، 

وهنا تكمن إضافة بل تجديد األستاذ عبد السالم ياسين رحمه هللا، حيث خلص هذا الجوهر النفيس 

-جوهر معرفة هللا وحبه وطلبه- من األعراض التي علقت به، من اإلعراض عن الناس وعزلة وصمت 

وقعود عن هم األمة، فجعله سلوكا وسط الحياة بل من أجل الحياة، حياة القلب باهلل، وحياة العزة 

والكرامة والحرية، وجعل الهمين مرتبطين ارتباطا كليا كما كان األمر في سيرة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص والصحب 

واآلل الكرام ر�سي هللا عنهم: هّم قرب وحب هللا وهّم نصرة أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وهو ما سماه رحمه 

هللا في كلمة واحدة »السلوك الجهادي« وخصص له من كتبه كتاب »اإلحسان« في مجلدين اثنين.

س: يعتبر اإلمام الصحبة والجماعة والذكر والصدق شروطا للتربية، 

ما هي أهمية هذه الشروط؟ وكيف يمكن التحقق بها؟ 

البد من اإلشارة هنا إلى أن املقصود بالتربية -عندما نقرنها بهذه الشروط الثالثة- ليست أية تربية 

بل هي تربية السلوك إلى هللا بما هو سير قلبي إلى القريب املجيب سبحانه، فاملطلب عال والطريق 

طويلة وخطيرة ودقيقة، فكان ال بد من الدال على هللا العارف به املحب املحبوب، وال بد من الرفقة 

في هذه الرحلة الربانية الذين بمعيتهم والصبر معهم وحسن مخالقتهم وبالتشرب واالستمداد من 

قلوبهم يتيسر املسير وتحلو الرحلة، وذاك شرط »الصحبة والجماعة«.

وال يمكن أن نتحدث عن رحلة وسير إن لم يكن هناك زاد، فكان الشرط الثاني الذكر بكل أنواعه 
ومعانيه بداية من الذكر الشفاء كالم هللا، ومن كالم هللا ال إله إال هللا، إكثارا منها، وصالة على رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص واستغفارا وتسبيحا، ورأس األمر كله فرض الذكر: الصالة في جماعة املسلمين بضوابطها 

وغير ذلك من العبادات التي يوطد بها العبد الطالب ذرى اإلحسان عالقته  وكيفياتها املسنونة، 

باملقصود املطلوب املحبوب سبحانه. وال بأس من التذكير هنا بكلمة األستاذ املرشد رحمه هللا من 

كتاب اإلحسان: »إنه يستحيل أن يكون من املحسنين من لم يكن أوال وأخيرا من العابدين«.

فعلى  للسلوك،  »الذاتي«  أما شرط الصدق فقد عده اإلمام رحمه هللا الشرط األول والركن 

صدق املرء وطلبه ونيته وإرادته وهمته يتوقف األمر كله، فالصدق في القلب بينك وبين هللا تعالى وال 

ْصلة الصدق، إن لم تكن 
َ
يستطيع عبد -كما قال رحمه هللا- أن يعالج مرضك وخللك من جانب خ

املسارعة بالتوبة والبكاء على املولى واالستعانة بالصادقين وخفض الجناح لهم.
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س: كيف كانت عالقته رحمه هللا بكتاب هللا وسنة نبيه عليه أفضل وأزكى السالم؟ 

هذا مما تشرئب إلى بعضه همم الرجال حق الرجال. فقد كان القرآن والسنة ربيع قلبه ونور 

فكره وجوهر دعوته ولب جهاده. فقد صرح رحمه هللا -رغم ما حباه هللا به من اطالع واسع وعلم 

غزير- أن معرفته الوحيدة والحقيقية هي كتاب هللا، وال يمكن ملثلي أن يتحدث عن حقيقة هذه 

العالقة، ما أستطيعه هو أن أحكي بعض املظاهر والصور التي سمعتها منه رحمه هللا أو شاهدتها مع 

من سمع وشاهد، مما قد يساعد على تمثل بعض مالمح هذا األمر. فأذكر أنه أخبرنا أنه في اعتقاله 

984)م و985)م كان يختم القرآن الكريم يوميا ملدة ستة أشهر متتالية وفي  بسجن لعلو سنتي 

جلسة واحدة، وشاء هللا أن نعيش معه هذا األمر مرة أخرى -وإن كان بصورة مصغرة- ملا رفعت عنه 

اإلقامة اإلجبارية في عام 000)، حيث مّن هللا على ثلة من املؤمنين بمرافقته في أسفاره إلى مختلف 

فكان يختم مرة في اليومين والثالثة رغم املجالس املطولة واملتكررة التي كان  الجهات واألقاليم، 

يعقدها مع اإلخوة واألخوات من أبناء الجماعة وغيرهم. وحدثنا رحمه هللا أن عادته في ختم القرآن 

هي الختم ثالث مرات في الشهر: قياما لليل، وختمة في النهار، وثالثة تالوة في املصحف الشريف. وما 

كان رحمه هللا يترك مناسبة إال وحث املؤمنين واملؤمنات على استكمال حفظ كتاب هللا ورفع الهمة 

للخيرية العظيمة: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.

أما في باب التمسك بالسنة الشريفة فقد كان رحمه هللا املثال العالي للتأ�سي بسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

في أقواله وأعماله وأحواله، وكم كان يفرح عندما يعثر فيما يقرأ على سنة لم تكن عنده.

إال وَيذكر وُيذكر باآلخرة ويطلب من  ما كان يخلو مجلس لإلمام أو لقاء  س: 
الحضور التذكير بها في مختلف اللقاءات واملحطات، كيف كنتم ترون حضور 

هذا الهم في حياته اليومية؟ 

ويعتبر ذلك من صميم التأ�سي برسول  كان رحمه هللا دائم الذكر والتذكير باملوت،  بالفعل، 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمن باب املستحيل أن يمر مجلس أو لقاء خاص أو عام، قليل أو كثير عدده، دون التذكير 

بالنبإ العظيم تذكيرا يشعرك صاحبه رحمه هللا أنه يعيش األمر حقا وحقيقة وليس تخيال وتصورا، 

وكان من أكره ما يكره التجهم  وكان يفعل ذلك في انبساط تام وبطالقته وابتسامته املعهودتين، 

والتنفير في هذا الشأن وينهى عنهما، ولهذا كان يو�سي بقرن املبتدإ في هذا األمر بالخبر، فاملوت هي 

البداية وإلى هللا الكريم الرجعى واملنتهى، ونتيجة هذا القرن طبعا هي حسن االستعداد ملا بعد املوت، 

والتطلع إلى منازل القرب عند البر الرحيم.
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س: كيف كان حرصه رحمه هللا على آخرة املقربين منه؟ 

لم يكن رحمه هللا يحرص على آخرة املقربين منه فقط، بل كان همه ودعوته ودعاؤه لألمة كلها 

بل لإلنسانية جمعاء، ولكن فضل هللا على من سميتهم املقربين ظاهر بّين، فقد كان دائم الدعاء لهم 

وآلبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وكان يقول لإلخوة في مجلس اإلرشاد مرارا عندما نبلغه سالم اإلخوة 

واألخوات وطلبهم الدعاء: »أنتم كذلك أبلغوهم السالم وقولوا لهم إنه يسلم عليكم من قلبه ويدعو 

لكم في جوف الليل«. وكان رحمه هللا دائم النصح وبلطف وانشراح نادرين لُيقبل املومن واملؤمنة 

على ما ينفعهما عند هللا بالجوارح والقلوب، بالعمل واملعاملة، ولعل من بين عناوين هذا الحرص 

وصيته الدائمة بالوالدين واألزواج واألبناء وصلة الرحم وحسن الخلق مع القريب والبعيد والحرص 

على أال يحمل القلب غال ألحد بل ينبض بالحب للجميع. والسؤال املستمر أين وصل كل واحد في 

حفظه لكتاب هللا، والتحفيز الدائم على الدعوة والتهمم بأمر املسلمين. وكان مما يخوف منه رحمه 

»حب  هللا ويؤكد النهي عنه باستمرار حب الرئاسة والتنافس عليها وكانت الزمته في هذا الباب: 

الظهور يقصم الظهور«... كل هذه املعاني وغيرها كثير كان يقدمها من خالل الكلمة الرقيقة املباشرة 

أو من خالل أطايب الكالم شعرا ونثرا. فمن النادر أن تزوره رحمه هللا وال تخرج بحديث شريف أو 

شعر لطيف. بل كانت عادته دائما تغمده هللا برحمته أن يخص كل مجلس أو رباط أو اعتكاف أو 

لقاء أو مناسبة عيد بمختارة من عيون ما أثله علماؤنا رحمهم هللا من رقائق ومواعظ وأخالق وآداب 

تنافس فيها جودة وروعة املبنى علو وسمو املعنى، وقد تجمع لدينا اآلالف من هذه املختارات، مما 

كان ينتقيه بعناية من مقروءاته على الحاسوب، منها ما صدر ووصل إلى أيدي اإلخوة واألخوات ومنها 

ما ال يزال يصدر.

س: من منن هللا الكريم عليكم أن كنتم من الجيل األول الذي الزم اإلمام قيد 

حياته، ما كانت ثمرة هذه الصحبة على هذا الجيل؟ 

الحمد هلل حمدا كثيرا على ما تفضل به سبحانه وتكرم على إخوتنا وأخواتنا بهذه الصحبة املباركة 

لعارف باهلل مجاهد في سبيل هللا، جمع هللا به القلوب على هللا ورفع الهمم إلى املعالي، وشوف الروح 

إلى كمال معرفة ربها وتمام محبته، وتمام محبة ومعرفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في توازن بديع مع النهوض 

والقيام بحق األمة والجهاد في سبيل حريتها وعدلها وكرامتها. والرجاء في هللا عظيم أن تكون الثمرة 

العظمى لهذه الصحبة الكريمة أن يجمعنا هللا معه رحمه هللا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بعد 

أن نوفي حق الوفاء لهذا اإلرث الجليل فنكون أهال ليتحقق فينا دعاء اإلمام رحمه هللا ورجاؤه أن 

يجد في صحيفته محسنين كان لهم صوتا يقول: من هنا الطريق، من هنا البداية.
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حوار مع األستاذ حسن قبيبش)))
حول موضوع: » التربية اإليمانية اإلحسانية «

] أجرى الحوار موقع الجماعة نت، تاريخ النشر: األربعاء 27 أبريل 2016 [

يركز بعض الناس على املعاني اإلحسانية باعتبار اإلحسان أعلى درجات الدين، فتراهم يتحدثون 

عن هذه املعاني ويتتبعون أهل العلم املتحدثين فيها ويدمنون على مطالعة الكتب املستفيضة فيها، 

بينما تالحظ بعض اإلهمال في أداء أركان اإلسالم على حقها كإقام الصالة وصوم رمضان... وضعفا 

في صبيب شعب اإليمان كبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار... 

س: في مقدمة هذا الحوار، كيف يمكن النظر إلى املوضوع من خالل حديث 

جبريل عليه السالم؟ 

بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا الكريم وعلى اله وصحبه أجمعين.

بداية أحبتي الساهرين على هذا املنبر، شكر هللا حسن اهتمامكم باملواضيع التي تهم اإلنسان 

في حياته ومآله، ع�سى أن يحيي هممنا، ويبل نفوسنا الجافة بماء الذكر، ورحيق املحبة الصادقة، 

وأحيي القراء الكرام في كل مكان... راجيا من املولى أن يكون لنا عندهم نصيب من الدعاء الصالح.

وألهمية املوضوع الذي  له خصوصية،  فهو حديث متميز،  إذا رجعنا إلى الحديث الشريف، 
يعالجه، نالحظ أن هللا عز وجل قدر له »إخراجا« خاصا، حيث حضر الحوار الذي دار بين رسول 

ك 
َ
 كرام شهدوا وسمعوا بل ورأوا بأم أعينهم املل

ُ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبين امللك املرَسل، سيدنا جبرائيل، صحابة

م الدين، كما أراده رب العباد لعباده، الراغبين في طلب وجهه. بدأ األمر في هذا  ِ
ّ
في صورة رجل جاء يعل

نال 
ُ
الحديث باإلسالم ثم اإليمان وصوال إلى اإلحسان. والدرجة العليا من الدين، أي اإلحسان، »ال ت

نال بناء عليهما )اإلسالم واإليمان(، ال تحليقا وال حشوا 
ُ
قفزا«، على حد تعبير اإلمام رحمه هللا، بل ت

للذاكرة بأقوال الصالحين، وال باإلتيان بغرائب األلفاظ واملصطلحات... بل ال بد من إحكام األساس 

واألساس هو اإلسالم مع ما يحمل من صفات أخالقية وعملية  األول الذي يبنى عليه كل �سيء، 

أولها الصالة واملحافظة عليها والطهارة الباطنية والحسية وبر الوالدين  وواجبات ونواهي وأوامر، 

)))  أستاذ باحث في التربية، وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل واإلحسان.
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وحسن الجوار وغير ذلك مما ندبنا الشرع إليه، جاعلين نصب أعيننا إدراك مقام اإلحسان بفضل 

من هللا وكرمه، بما هو إتقان العمل وإصالحه سواء فيه العمل الدنيوي أو األخروي، وبما هو إحسان 

إلى الناس واألقربين واليتامى واإلحسان إلى الناس أجمعين باعتبارهم خلق هللا عز وجل، وبما هو 

كذلك مراقبة، وهي شهود نظر هللا تعالى إلى العبد، كما قال بعض الصالحين. وقد جاء في األثر أن 

»أفضل إيمان املرء أن يعلم أن هللا معه حيث كان«. وقد قيل في هذا املعنى:

وآخـــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــى نــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــري وجـــــــــنـــــــــانـــــــــــــــــــيكــــــــــــــأن رقـــــــيـــــــبـــــــا مـــــــنـــــــك يـــــــــــــــرعـــــــى خـــــــــواطـــــــــري

وهكذا نرى أنه كلما عظم مقام املراقبة زاد إحسان العمل بمفهومه الشامل العام، والذي ليس 

شيئا إن لم نهتم أوال بالدرجتين السابقتين اللتين تحدثنا عنهما، اإلسالم واإليمان.

يتحدث مصنفو السيرة النبوية عن بعض من أسلم من قريش  س: 

فهل درجة  »أسلم وحسن إسالمه«،  أو من قبائل العرب فيقولون: 

اإلسالم تحتاج هي األخرى إلى إحسان؟ 

هذه مسألة تكلم فيها بعض الفقهاء، ومما قالوه في هذا الشأن قوالن على اإلجمال:

اعتبروا أن إحسان اإلسالم أن يأتي بالواجبات ويترك املحرمات ويجعل مع  القول األول:   -

الواجبات بعض النوافل.

- القول الثاني: أن إحسان اإلسالم معناه أن يكون على رتبة اإلحسان في العبادة التي جاءت في 

حديث سيدنا جبريل الذي تحدثنا عنه سابقا.

وعموما أقول إن َمْن حُسن إسالمه، هو من خرج من دائرة النفاق وأعطى البرهان العملي على 

ذلك في سلوكه وجهاده وصدقه، ولنا في سيرة الصحابة ر�سي هللا عنهم، أفضل األمثلة، فعكرمة بن 

أبي جهل ذهب في أول أمره على وجهه فرارا من اإلسالم كراهة له حتى بلغ البحر، وقد خاض معارك 

عدة ضد املسلمين منها بدر، أحد، والخندق، وقد كان من الفرسان الشجعان، وبعد إسالمه أو�سى 

به رسول ملسو هيلع هللا ىلص خيرا، وحسن إسالمه وأعطى الصدق والبرهان على ذلك، حيث شهد حنين والطائف 

وشهد حجة الوداع، ويروى عنه أنه كان إذا قرأ القرآن بكى، ويغ�سى عليه في بعض األحيان. واألمثلة 

كثيرة على حسن إسالم كثير من الصحابة خاصة مسلمة الفتح... إن األمر إذن رقي دائم متواصل إلى 

أن نلقى هللا عز وجل وهو عنا راض.
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س: في حديث جبريل عليه السالم ما يفيد بأن العبد يرتقي في الدرجات 

ُم العبد السائر إلى هللا تعالى 
َ
من إسالم إلى إيمان إلى إحسان، فهل َيْسل

من النزول من الدرجة األعلى إلى الدرجة األدنى؟ 

ما دام اإلنسان في هذه الدنيا، وما دامت روحه بين جنبيه، يخ�سى عليه الفتنة وال يأمنها، ولذلك 

كان بعض السلف الصالح عندما يوصف باإلسالم فإنه يقبلها وعندما يوصف باإليمان يقول أنا 

كذلك إن شاء هللا. وروي عن الحسن البصري ر�سي هللا عنه أنه قال: »ما خاف هللا تعالى إلى مؤمن 

لذلك فالخوف من الرجوع القهقرى والنكوص أمر واجب على كل  وال أمن هللا تعالى إال منافق«. 

مسلم، ألنه تقرر أن اإليمان يزيد بالطاعات وينقص باملعا�سي عافانا هللا وإياكم، واألصل أن ال يغتر 

أحد بعمل وال يقنط من ذنب.

يقول اإلمام املجدد رحمه هللا وهو يتحدث عن أركان اإلسالم الخمس »أركان بيت دين املسلم، 

فإذا كان بيت دين املسلمين واحدا واحدا قائما على غير األساس املتين من نية التزكي وإخالص 

االتباع فدولتك إنما هي قرية نمل«، ويقول أيضا: »الصالة فالح من أضاعها وأخل بشرط من شروط 

اعتدالها واطمئنانها وخشوعها نقص دينه وسقط على أم رأسه ولو ناضل بكل ماله وقواه ليقيم في 

زعمه الخالفة اإلسالمية، وهكذا الزكاة وهكذا الصيام وهكذا الحج«))).

ما هي األسباب في تقهقر العبد من الدرجة األعلى في الدين إلى  س: 

األدنى منها؟ وما هي األسباب التي تحصن العبد من التقهقر في درجات 

الدين وترقيه فيها؟ 

ويبقى  ولكل زمان فتنه وشهواته،  األسباب كثيرة ومتعددة بتعدد الفتن التي ابتلي بها العباد، 

األصل واحدا تحدث عنه القران الكريم، وأخبر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تلكم هي الدنيا، بما تحويه من 

»جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه الدنيا«.  وقد قال أحد العارفين:  متاع وزينة وشهوات... 

وقد روي عن سيدنا عي�سى عليه السالم أنه قال: »حب الدنيا رأس كل خطيئة«. وإن حبها يورث 

قسوة القلب واالنغماس في امللذات واملعا�سي والر�سى بالظلم وتسويغه وتبريره، وتجنب كل ذلك 

يكون باإلقبال على هللا عز وجل والعمل على مرضاته باألمور التي أمرنا بها نبينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع 

الحرص على صحبة الصالحين والكينونة معهم، إذ صحبتهم من عوامل الثبات واالستقرار، قال 

)))  ياسين عبد السالم، محنة العقل املسلم، مرجع سابق، ص 44.
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أحد الصالحين: »الصحبة على الصدق والوفاء تنفي كل علة في املصطِحَبْين إذا قاما وثبتا على منهاج 

الصدق«. وقال الشاعر:

قــــــســــــوتــــــه عـــــــــنـــــــــد  خـــــــــمـــــــــس  قــــــــلــــــــبــــــــك  فــــــــــــــــدم عــــــلــــــيــــــهــــــا تــــــــفــــــــز بـــــــالـــــــخـــــــيـــــــــــــــر والـــــــظـــــــفـــــــردواء 

ــــرخـــــــــــــــــــــــــــــــالء بــــــــــــــــطــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن تــــــــــــــــدبــــــــــــــــره ــ ــحـ ــ ــ ــــسـ ــ كـــــــــــــــــــذا تــــــــــــضــــــــــــرع بـــــــــــــــــــاك ســــــــــــاعــــــــــــة الـ

الـــــــخـــــــيـــــــــــــــر والـــــــخـــــــبـــــــركــــــــــــــــذا قــــــــيــــــــامــــــــك جــــــــنــــــــح الــــــــلــــــــيــــــــل أوســــــــطــــــــه أهــــــــــــــــل  تــــــــجــــــــالــــــــس  وأن 

س: يركز كثير من الوعاظ في توجيهاتهم ومواعظهم على مسؤولية الفرد وعلى 

تحفيزه لعمل الخير، وعلى أهمية الدروس املسجدية وخطب الجمعة في هذا 

السبيل، فهل يستطيع اإلنسان أن يترقى في درجات الدين في البيئة املجتمعية 

العليلة لوحده أو اعتمادا على تلك الدروس والخطب دون الحاجة إلى بيئة 

تربوية إيمانية؟ 

من املعلوم أن املساجد لها حرمة كبيرة وقدر كبير في نفوس املسلمين، وقد أثنى هللا عز وجل في 
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وروى الدارمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد 

فاشهدوا له باإليمان فإن هللا يقول: »إنما يعمر مساجد هللا من امن باهلل.. لذا فعمارة املسجد من 

واجبات املؤمن، واالستماع للخطب واملواعظ واالنتفاع بالعلم النافع أيا كان مصدره أمر مندوب 

فرغت من رسالتها وأصبح الوعاظ 
ُ
بالرغم من كون مساجدنا أصبحت مضيقا عليها وأ ومطلوب، 

والخطباء موظفين يأتمرون بأوامر السلطة وأصبح جلهم بوقا يردد ما تريد أن يسمعه املتنفذون 

وأصبحت التعليمات تعطى حتى في أبسط األمور )صيغة األذان وطريقة التسليم على سبيل املثال( 

زاعمة اتباع مذهب موحد، تنتقي منه ما تشاء وتدع ما ال يتما�سى وأهدافها. لذلك خفتت أصوات 

ب املتزلفون وعزت كلمة الحق والصدق. قلت، رغم هذا وغيره كثير مما ال مجال  الصادقين، وتقرَّ

لذكره، ال بد من مخالطة املسلمين واملؤمنين في املساجد، ثم بعد ذلك البحت عن ما يقوي اإليمان 

وينميه وذلك يتأتى كما أسلفت، باالجتهاد الفردي وصحبة املؤمنين والكينونة معهم ألن أعمال الخير 

كلها مندوبة تثمر ثوابا، أما الترقي في مدارج اإلحسان أي ما يصطلح عليه بالسلوك، فال بد له من 

صحبة الصالحين ومالزمتهم، ليذكرونا إذا نسينا ويأخذوا بأيدينا إذا فترنا، ونطلب معهم وبصحبتهم 

أعز وأنبل ما ُيطلب في اآلخرة: ر�سى هللا، ووجه هللا عز وجل، وذلك هو الفوز العظيم.
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س: هل البيئة التربوية اإليمانية في كنف جماعة دعوية هي بديل عن 

أجواء املواعظ والدروس في املساجد أو هي مكمل لها؟ 

ال ينبغي أن نجعل تقابال أو تضادا بين االثنين، وأعتقد أن هذا التقابل الذي يهجم على أذهاننا 

وعقولنا نابع من الواقع الضاغط وملا آل إليه أمر املساجد كما أسلفت سابقا، لذا ال ينبغي التفكير 

»بشروط األزمة« كما يقال بل أعتبر األمرين أمرا واحدا منسجما يصب في اتجاه واحد، وإال فالتربية 

ينبغي أن يكونوا هم األمثلة  واألئمة والخطباء  والتزكية وتعلم السلوك محله األول هو املسجد، 

الناصعة في هذا املجال، وعلماؤنا األجالء لو أعطيت لهم الفرصة فهم وهلل الحمد أحق بذلك وأهل 

له، ولكن ما العمل واألمر غير ذلك بل يزداد سوءا، حيث تكمم أفواه العلماء ويطلق الحبل على 

غاربه لكل ناعق ليهاجم دين هللا ومبادئه وقيمه؟ هنا فقط تتبين ضرورة الجماعة الدعوية وأهميتها 

في تحصين أبناء وبنات األمة من االنحراف أو الزيغ أّيا ما كان نوعه.

كيف يمكن االنخراط في بيئة تربوية دعوية دون السقوط في  س: 

العزلة عن املجتمع وعن منتدياته وأهمها املساجد؟ 

حيث الوضوح  في بداية األمر كان اإلمام املجدد رحمه هللا واضحا في تصوراته واختياراته، 

واالنخراط في املجتمع والقطع مع السرية، وكان من يأخذ بهذه األمور ويتبناها في ذلك الوقت ُينعت 

بالساذج، بحجة نشر »غسيل الحركة اإلسالمية« على املأل، لذا من يفهم اإلسالم في شموليته ويتأمل 

سيرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ال يمكنه الركون إلى العزلة أو هجران بيوت هللا عز وجل أو إغفال االهتمام بأمور 

فمخالطة  املسلمين وقضاياهم املعيشية واالجتماعية ومعاناتهم مع الظلم والتهميش والتجهيل... 

الناس والصبر على أذاهم من سمات املؤمن القوي كما أخبر بذلك الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.

التربوية اإليمانية في كنف الجماعات الدعوية،  في ظل األجواء  س: 

التي تنعزل  »الرهبنة«  تفادي السقوط في  في نظركم،  كيف يمكن، 

بالفرد عن االنخراط اإليجابي في قضايا املجتمع أو في مهلكة »التكفير« 

التي تدفعه ملواجهته بالعنف اللفظي أو العنف املادي؟ 

إن الجماعات اإلسالمية التي تتبنى الدعوة في بعدها الشامل وتتأمل سنن هللا عز وجل في الكون 

وما يحدثه هللا تعالى في خلقه، ال تربي الناس على الرهبنة، واملصطلح أصله من الرهبة وهو الخوف، 
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الخوف من الدنيا وتحدياتها وفتنتها، وقد جاء في حديث لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ِلك
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الجهاد بمفهومه الشامل العام، بما هو جهاد النفس للتحرر من عبوديتها وشحها وعدم الركون 

اليها، وبما هو فضح للظلم واالستبداد، وبما هو اصطفاف مع املحرومين املستضعفين... وبما هو 

كذلك رحمة ودعوة للناس إلى الخير ومعرفة خالقهم والتقرب إليه ومحبته والتفكر في يوم املعاد، 

يوم يعرض الناس على رب العاملين، وكل ذلك يتطلب مجهودا وتربية للنفس وتجديدا للفهم وهذا 

أمر ال يتأتى بمجرد التلقي عن طريق وسائل اإلعالم، واإلدمان على قراءة ما ينفع وما ال ينفع، وإنما 

ترسيخ الفهم يقت�سي إيجاد نماذج حية من عباد هللا، يتجسد فيهم ما أسلفنا، ويقع تشرب القلوب 

في ذاته ويحس بحالوة ذلك تسري في  بعِضها من بعض حتى تصبح سلوكا وحاال يستبطنه املرء 

كيانه، يقول الشاعر:

 الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان
ُ

ــــــــــــــــــــــِزعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــــــــٍد نـــــــــــــــــاِبـــــــــــــــــهوملــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــتــــــــــــــــابــــــــــــــــَع َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
َ
ف

نــــــــــــاِبــــــــــــه عـــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــُر  ــــــــــــــــــــَر 
ّ
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ك  عــــــــــــــــّنــــــــــــــــا بـــــــهإذا 

َ
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َ
ك

أما إن بقي الفرد تتقاذفه األفكار ذات اليمين وذات الشمال وأمام الواقع الضاغط الظالم 

»والخارج« عن جادة  »الظالم«  للشباب فإن ذلك يؤدي ال محالة إلى نوع من النفور من املجتمع 

تجاه واقع  الحق فيتحول األمر إلى كره ثم إلى تكفير، وصوال إلى العنف الذي هو رد فعل عاجز، 

متمنع. أضف إلى ذلك أن من شيمة بعض الشباب التسرع، والعجلة وغياب طول النفس... إذا ال بد 

من مقاربة شاملة للتصدي لهذه الظواهر بعيدا عن االستغالل السياسوي، بدءا بالعدل في قسمة 

األرزاق ثم فتح املجال لرجال الدعوة واملروءة لتربية الشباب، ألن هذا األخير يثق فيمن يحبه، ال 

فيمن يرهبه ويبتزه ويهمشه.

ِس ْبِن َماِلٍك، رقم 3536).
َ
ن
َ
ِة، ُمْسَنُد أ َجنَّ
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)))  مسند اإلمام أحمد، ُمْسَنُد ال
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