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الماششة ومافكششرو كتششاب يتقششدم أن ماششن مافششر هنششاك يعششد لششم
أصششبح الذي السإلماي الحضاري للمشروع بتصوراتهم السإلماية

السششنوات خللا والعششرب المسششلمون ماششر أن بعششد مالحة ضرورة
الششتي والخطششار واجهتهششم التي الخطيرة التحديات بهذه الخيرة

مافهششوم ماششن ماسششتمد أصششيل تصششور وضششع يتطلب ماما حاصرتهم
طريششق علششى المتصششلة للخطششوات نبراسًإا ليكون الجاماع السإلم
الصششالة دائششرة في ماعاصرة وإقاماة المنابع إلى والعودة الصالة
المشششروع هششذا السإششاس) وليكششون علششى (البنششاء فيهششا يكششون

ً السإششلماي الحضششاري الششذي الوافششد الحضششاري للمشششروع بششديل
قششرن خللا والعششرب المسششلمين ماقششدرات على السيطرة حاولا

وفشششله العطششاء عن عجزه ثبت أن بعد الزماان مان قرن ونصف
. الربشششششاني والمجتمشششششع النفسشششششي الماشششششن تحقيشششششق فشششششي

الفكششر وحدة أسإاس على الصيل مانهجه السإلم أقام ولقد 
دائششرة وتضششيق والتعششارف اللتقششاء دائششرة توسإششع الششتي الجششاماع

ماششن والوفششاء الششتراحم عصششر إلى النسانية تصل حتى الخلفات
ً وتعششالى تبششارك الحششق رسإششمه الششذي الربششاني المنهج خللا بششديل

الحقششاد وإثششارة والقتششالا الصششراع علششى القششائم البشششري للمنهج
. اليشششوم نشششراه الشششذي النحشششو علشششى والمطشششاماع والخصشششوماات

وتدماير المجتمعة القوى شق إلى دعاته يتطلع والذي     
الكششبير السإششلماي الكيان تحويل أسإاسإا تستهدف والتي الروابط

الخلفششات بإيقششاظ وذلششك ماتصششارعة وكانتونششات كيانششات إلششى
. العرقيشششششششششششششششششة والتفرقشششششششششششششششششة المذهبيشششششششششششششششششة

أو علمششاني حضاري ماشروع لي سإبيل ل أنه والواقع     
رسإالة حمل على القادرة الماة لقيام يمكن أن بشري أو قوماي
ماششن مافششاهيمه اسإششتمد إذا إل ، للعششالمين وتعششالى تبششارك الحششق
ماششن الباطششل يششأتيه ل الذي الموثق : النص الخالد الصيل الصل



العليششا الربانيششة القيم ماختلف جمع والذي خلفه مان ول يديه بين
. الشششريفة الكريششم) والسششنة (القششرآن للبشششرية وهبهششا الششتي

القرآن مان الحقيقي المنطلق يكون أن بد فل هنا ومان     
ًنششا الولششى النهضششة بششه بششدأت الششذي النحششو على والسنة بششأن إيما
والششذي وماكششان زماششان لكل الصالح الخالد البشرية كتاب القرآن

تمكششن الششتي والخششبرات المناهششج مانششه تنطلششق الششذي الينبششوع هو
خللا ماششن الثمششار جنششي عاماة) ماششن (والبشرية خاصة المسلمين

. والوجششششششششششدان والقلششششششششششب العقششششششششششل ماخاطبششششششششششة

القائمة المنظمات كل تأصيل يمكن المنطلق هذا ومان     
، المجتمششع ومانظمششة ، النتمششاء : مانظمششة مانابعهششا إلششى وردهششا

الششداخلي المجتمششع وتكاماششل الغير ماع الخارجي التعامال ومانظمة
المششرأة ووضششع الربششوي النظششام ورفض القتصاد ماسار وتصحيح

ًدا الطبيعي ماكانها في علششى التعليم وبناء والمجتمع للسإرة عما
نحششو والتسششلية الترفيششة أدوات وتششوجيه السإششلماية التربية أسإس

فششي الششدخولا دون الترويششح هششدف تحقششق الششتي السليمة الوجهة
ماششن كلششه الجتمششاعي الوجششود وحمايششة والتبششذلا النحششراف دائرة

. كلششه والثششم والفحشششاء الفسششاد وماششن الخلقششي النحششراف

مانهج إلى يمتلكها ل رائعة قوة يمتلك السإلم كان ولما     
التوازن : وسإطية الوسإطية هي تلك ؛ أخرى أيدلوجية أو بشري

أي ذلششك خللا مان يوجد ل بحيث القيم بين والمواءماة والتكامال
والبناء الباء بين تضارب أو الجيالا بين حصون أو طبقي صراع

.

حية ظاهرة يمثل إنما السإلم في الجاماع التكامال هذا     
العقششل وتكاماششل ، والوجششدان الفكششر تكاماششل تمثششل بششالقوة نابضة

والتطبيق النظرية تكامال ، والمعاصرة الصالة وتكامال ، والروح
ماسششؤولية يفششرض التكاماششل هششذا والمتغيششرات الثششوابت تكاماششل ،

المراجعششة ماوقششف تقششف أن وهششي السإلماي الفكر على خطيرة
باعتبششار الشرقي الروحي والفكر الغربي المادي للفكر الواسإعة

حيششث النظششرة سإششلماة (انشششطارية) لتحقششق يمثل مانهما كل أم



والسإششلم السإششلم يتميششز بينمششا التجزئششة ماوقششف النظريات تقف
الشرق في والمذاهب واليدلوجيات النظريات جميع على وحده

. والتششوجه النظششرة بكماليششة والجديششد القششديم وفششي والغششرب

التجربة أن السإلماية الماة أماام واضًحا يكون أن ويجب     
ل المسششلمين وأن الفشششل إلششى انتهششت قششد بشششطريها الغربيششة
والوسإائل النظمة مان يستفيدون ولكنهم الخرين نظم يأخذون

ينتفعششون خششام ماواد إلى ويحولونها فكرهم بوتقة في فيصهرونها
. فيهشششششششششا ينصشششششششششهروا أو تحاصشششششششششرهم أن دون بهشششششششششا

أسإاس على يقوم السإلماي الحضاري المشروع إن      
الماشة بلشواء تسشتظل الشتي العناصشر كشل بيشن الثقافيشة الوحشدة

ًقا السإلماية خاتًمششا السإششلم جاء التي السماء رسإالت مان انطل
بالنسششبة هششي الششتي وماعششالمه وقيمششه ثقششافته فأحسششس لهششا

وفكششر ثقافششة المسششلمين لغيششر وبالنسبة وعقيدة دين للمسلمين
واللششتزام النسششاني والخششاء التوحيششد أسإششاس علششى تقششوم لنهششا

. الفرديشششششششششششششششة والمسشششششششششششششششؤولية الخلقشششششششششششششششي

قيم كل صهرت فقد جاءت مانذ السإلم رسإالة أن ذلك     
العربيششة اللغششة قششواماه واحد جاماع مانظور في واخلقياتها الديان

صحف مان كلها السماء رسإالت أصولا الكريم القرآن جمع وقد
. عيسشششى وإنجيشششل داود وزبشششور ماوسإشششى وتشششوراة إبراهيشششم

وتمثششل وقائمششة ماوجششودة الوحششدة عوامال أن والواقع     
، كلهششا والسإلماية العربية المنطقة ثقافة الن السإلماية الثقافة

العناصششر تكريشم قواماهششا ، جاماعشة وحدة لقاماة السإلم جاء وقد
ماجريششات فششي وإشششراكها الدينية حريتها وإعطائها السإلماية غير

، الولششى العصششور فششي حششدث كمششا والعلششم والحضششارة النهضششة
الششتي الفكششري الغششزو ماششؤتمرات وماقاوماششة رفششض علششى والعمل
المجتمششع عناصششر بيششن والصراع والوقيعة الفتن إثارة إلى تهدف

ًيششا عنصششًرا السإششلماية الشريعة كانت وقد المتكامال ًدا حاما وماؤكشش
فششي الكششبير المجتمششع صششهرها الششتي المختلفششة العناصششر لحقششوق

. بششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششوتقته



لبنششاء الحقيقششي المنطلششق هششو السإششلماي النظششام إن    
خللا ماششن العريضششة بقاعششدته السإششلماي الحضششاري المشششروع

: الثلث فروعششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششه

- الحدود3.         الجتماعي - العدلا2.     - الشورى1     
. والضششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششوابط

المجتمع تمكن التي وحدها هي السإاسإية القيم وهذه     
الجاماعششة السإششلماية الوحششدة إلى المفضي التماثل مان السإلماي

(التعششارف) السإششلماي بمفهششوم وتمتششد التشابه دائرة تتسع حيث
حيششث والنحششل والقومايششات والقطششار العناصششر كششل تلتقي بحيث
والثروة القتصاد ماجالا في كامالة وحدة السإلماي الوطن يصور

تكشششف ماما الركاز وماعطيات الزراعية والرض العامالة والقوى
. والكششششششششوبلت والمنجنيششششششششز كششششششششالبترولا الرض عنششششششششه

الحضششاري المشششروع لبنششاء آخششر طريششق هناك وليس     
علششى والقتصششادي السياسإششي التصششور هششذا إقاماة غير السإلماي

القائم المجتمعات واقع على وليس نفسه السإلم مانهج أسإاس
وافشدة خيشوط ماششن الخيشرة السشنوات خللا تشكل والذي الولا

قضششية توضششع حيششث الصششحيح ومانهجششه الصششيل لمعششدنه ماغششايرة
ً الديمقراطيششة أي – اعتمادهششا أو الشششريعة تطششبيق عششن بششديل
ًيا مارتكًزا الديمقراطية ، السإششلماي الحضششاري للمشششروع أسإاسإشش

فششي الشورى تحقق أن تستطع لم الغربية الديمقراطية أن ذلك
تكششون أن تسششتطيع ل أنهششا فبششالولى ، مانه جاءت الذي ماجتمعها
نعششرف ونحششن الربششاني المنهششج علششى يعتمششد نظششام قاعششدة

تحقيششق عشن عجششزت وكيششف الغرب مان جاءت مانذ الديمقراطية
وهششو مانهششا نحتاجه ماا وأن ، حقيقية شوري أو اجتماعي عدلا أي

يعششرف نحششو علششى السإششلماي النظام في لدينا (الحرية) ماوجودة
ً إل تكون لن المنضبطة) وهي (بالحرية التصششور لتحقيششق ماششدخل

نهايششة فششي (يتششم الشششريعة تطششبيق أن مان يقالا ماا أماا السإلماي
الششذين أهششواء ماششن ينطلششق ماششا هششو لششه) فششذلك قششدر إذا المطاف

عنششه ترضششى ماغلششوط إسإلماي حضاري ماشروع قيام إلى يرماون



السإششلم تفريششغ فششي ترغششب والتي السلطان ذات الغربية القوى
بالتمويه السإلماية الصحوة أجنحة وتقص الحقيقي ماضمونه مان

: كالخلفششة حجبهششا فششي ترغششب أسإاسإششية مافهوماششات لتحجششب
أخرى كلمات تضع ثم الربا وتحريم والحكم السإلماية والشريعة

إل الصششيلة السإششلماية الفكششرة مان ذلك بعد يبقى ل بحث زئبقية
ً والقائمششة الن الموجششودة العلمانيششة تثششبيت بششراق بغلف فعل

(حريششة حقيقيششة حريششة ول اجتمششاعي عششدلا ل أنششه والحقيقششة
. السإشلماي المنهشج خللا ماشن إل مالزماشة ششوري مانضشبطة) ول

ًدا وتركششا وفرسإششا عربششا المسلمين أن والحقيقة      وهنششو
ماسششاحة علششى يليقششون اللشه إل إلشه ل ماظلشة تجمعهششم ماسلمون

فششي إل يحتلفشون ول والجتمشاعي النفسششي التكاماششل مان واسإعة
هششي فالربانيششة العصر ظروف أو البيئة عوامال مان قليلة ماساحة
الششتي السإششلماي الحضششاري المشششروع لقيششام السإاسإششية القاعدة

وتبعششد أحله ماا دائرة في وتعالى تبارك لله خالصة الوجهة تجعل
. حشششششششششششششششرم ماشششششششششششششششا دائشششششششششششششششرة عشششششششششششششششن

تتمثل وجدناها السإلماية المنظوماة نتصور أن أردنا فإذا    
والقلششب والعقششل والمششادة الششروح بيششن الجاماعششة الوسإششطية فششي

مانطلًقششا الشششورى لقيششم ، والنقششل والششوحي والتطششبيق والمنهششج
ًقا الزكاة ولقيم للحكم القتصششاد وترسإششم المجتمششع لحماية مانطل

حياتهششا وتقيششم ، فقيرها لتعطي غنيها مان تأخذ الماة حماية وفق
والحضششارة المجتمشع وعشاء هشي الشتي الخلق أسإشاس على كلها

. أيًضششششششششششششششششششششششششششششششششششا والفششششششششششششششششششششششششششششششششششرد

المسششؤولية أسإششاس علششى المسششلم الفرد تبني والتي     
ًقششا وتجعلششه الخلقششي واللششتزام الفرديششة السإششرة لبنششاء مانطل
رعاية وتحقق المسلمة فالحكوماة المسلمة فالجماعة المسلمة

وتنهششض والثغششور الحششدود تغفششل ل المجتمششع عناصششر لكششل كامالة
قششوة ماششن اسإششتطعتم ماششا (واعدوا) لهم السإلماي الجهاد بمفهوم
العصششر فششي يمسششى ماششا وهششي وعششدوكم اللشه عششدو بهششا ترهبششون
(ل وكيانهششا الماششة أسإششرار الششردع) وحمايششة على (القدرة الحديث
الشششورى أن واضششًحا يكششون أن ذويكم) ويجب مان بطانة تتخذوا



ليششس الجتمششاعي العدلا وأن الديمقراطية هي ليست السإلماية
المسششلم الشباب على التمويه البعض يحاولا كما الشتراكية هو

الفكششر أن وهششي أسإاسإششية حقيقششة إلششى تمامًاششا واعيششن ولنكششن
البلد عرفتششه ومانذ عديدة سإنوات مانذ اثبت قد الغربي الليبرالي

بلده دائرة في حتى العطاء عن تمامًاا عجزه والسإلماية العربية
الماششر كششان كششذلك ، جديششد اقتصششادي بنظام الناس يطالب حيث

. الششششششششششتراكي الماركسشششششششششي للنظشششششششششام بالنسشششششششششبة

فششي اسإششتعلن حيششن الحقائق هذه الحداث أكدت وقد     
سإششبعين بعششد بلده في الماركشي الفكر فشل الخيرة السنوات

اللينيششة الماركسششية القواعششد انهششارت حيششث التطششبيق ماششن سإششنة
عواصششم ماختلششف فششي وسإتالين ولينين مااركس تماثيل وسإقطت

. الغشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششرب

الوافد الفكر عجز عن الخيرة الحداث كشفت وكذلك     
هششذه وانهششارت العطششاء عششن الشششتراكي أو القششوماي سإششواء كلششه

. الششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششدعوات

باب فمن العطاء عن عجز قد اليساري الفكر كان وإذا     
والتيششار بالسإششلماي المسششمى اليسششاري التيششار يعجششز أن أولششى

العقلنيششة بالمفششاهيم السإششتعلء مافهششوم علششى القششائم السإششلماي
ًعششا مافهومًاششا السإششلم تقششدم ل والششتي المعتزلششة ماششن المتخذة جاما

ً . والعقششششششششششششل الششششششششششششوحي بيششششششششششششن ماتكششششششششششششامال

الوحدة دعوة تحجب ل فهي الخلفة على الحملة أماا     
ماششن صششورة أي فششي تتشششكل أن يمكششن الششتي الجاماعة السإلماية

صششورة في وغيرهم القانون فقهاء بعض قدماها وقد العصر صور
هششذا إلششى أضششفنا فششإذا إسإششلماية جاماعششة أو إسإششلماي كومانششولث

غيششر ماع السمحة والعلقات الملزماة والشورى الحزبية التعددية
صششورة أماامانششا تشششكلت والسإششلم العروبششة وترابششط المسششلمين

الشذي السإشلماي الحضششاري المششروع وخيششوط لملماششح واضشحة
. التاليششششة : السإششششس علششششى الن ماششششن العمششششل يتطلششششب



     ً البدائل وتقديم والمعرفة والعلوم المناهج : أسإلمة أول
. المجششالت ماختلششف فششي الوافششدة المفششاهيم ماكششان الصششيلة

التي الخالصة السإلماية للتربية صلبة قاعدة : بناء ثانيا     
تبششارك اللششه بحششق اليمششان علششى وقششدرتها الماششة بعناصر تحتفظ
والسششعي والعمششران السإتخلف دائرة في المسلم على وتعالى

علماة مان وكلها الوهمي والترف والرخاوة الضعف مان والتحرر
. الششششششششششترفيه أدوات تبثهششششششششششا الششششششششششتي الهزيمششششششششششة

وتدخل الضعف طابع مان السإلماية الماة تخرج أن ولبد     
وجودهششا تحقق أن تستطيع حتى وذلك والعزيمة الصمود مارحلة

ذاتيتهششا طششابع يحمششل الششذي الصششيل ماجتمعهششا وتقيششم الحقيقششي
تقدم أن تستطيع حتى وذلك التبعية مان دائرتحرر المي الخاصة
الششذي الهائششل القلششق عواماششل مان لتحررها كلها للبشرية السإلم
الخلق قيم وتزلزلا المادة عبادة نتيجة والرواح النفوس أصاب

تفصششششششششششششششيل. لششششششششششششششه إجمششششششششششششششالا وهششششششششششششششذا
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