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ملّخص البحث
ُت���ب���رز ه����ذه ال����ورق����ة ال��ب��ح��ث��ّي��ة م��ف��ه��وم 
بعض  وتبّين  ال��ّدي��ن��ّي  اإلص��اح��ّي  الخطاب 
المخاطر  ع��ل��ى  ال��ّض��وء  م��ج��االت��ه، وت��س��ّل��ط 
غياب  ع��ن  تنتج  ال��ت��ي  وال��م��ح��اذي��ر  المهّمة 
وعدم  المسلمين  بين  وضعفه  الخطاب  هذا 
اإلش��ارة  تّمت  وقد  المصلحين،  عند  تفعيله 
إل���ى ب��ع��ض اآلث����ار ال��م��ه��ّم��ة وال��م��خ��اط��ر التي 
الفردّي،  المستوى  على  الغياب  ذلك  يسّببها 
أن  يمكن  وم��ا  ال��ج��م��اع��ّي،  المستوى  وع��ل��ى 
وهي تعيش حالة غياب  تكون عليه األّمة - 
كامل أو جزئّي للعمل اإلصاحّي في المجال 
في  الحضارّي  الّركب  عن  تأّخر  من  الّديني- 
وتعاليمه،  ال��ّدي��ن  ألّن  ال��م��س��ت��وي��ات،  جميع 
والمداومة على إصاحه وتقويمه بين الّناس 
أحد األسس الّرئيسة في الّشهود الحضاري، 
والّرقي المعيشّي عند األفراد وعند األّمة بل 

عند البشرّية جميًعا.

Résumé de la recherche
Cet article met en évidence le concept 

de discours de réforme et spectacles 
religieux des champs, et met en évidence 
les risques et les mises en garde les plus 

importants qui résultent de l›absence de ce 
discours et de faiblesse entre musulmans 
et non-activé lorsque les réformateurs, 
comme l›a souligné certains des effets 
et des risques les plus importants causés 
par l›absence même au niveau individuel 
et au niveau collectif et ce qui pourrait 
être la nation -le vivre l›absence de tout 
ou partie de l›œuvre de la réforme dans 
le domaine du militantisme retardé sur 
les genoux de la civilisation dans tous 
les niveaux, parce que la religion et ses 
enseignements, et en continu réparés 
et l›évaluation chez les gens une base 
principale dans le témoignage de la 
civilisation, et la sophistication de la vie 
quand individus, quand la nation même 
quand toute l›humanité.

مقّدمة
إّن المجتمع المسلم ال يمكن أن يقوم إالّ 
بتمّسكه بدينه، وبقدر تمّسكه بتعاليم الّدين 
الحنيف يعظم إنجازه ونفعه وإعماره للحياة، 
تلك  ف��ي  تهاونه  وب��ق��در  للبشرّية،  وإس��ع��اده 
الّتعاليم يكون الخراب في العمران والفساد 
من  وغيرها  لألموال،  واإلت��اف  الحياة،  في 

أثر غياب خطاب اإلصالح الّديني على المجتمعات المسلمة
د. نبيل موفق)*(
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صنوف االنحراف اإلنساني، نقول هذا ليقيننا 
بأّن تعاليم الّدين اإلسامي الذي ارتضاه هللا 
للحياة  والمقيم  للبشرّية،  الهادي  هو  لعباده 
الّطاقات  توظيف  على  والمعين  الّسعيدة، 
اإلن��س��ان��ّي��ة وال��م��س��ّخ��رات ال��ك��ون��ّي��ة م��ن أجل 
تحقيق مقاصد وجودها؛ ولذلك وجب على 
المسلمين أن يقيموا صرح اإلسام في قلوبهم 
وفي واقعهم وسلوكاتهم، ولكن فساد الوضع 
إنكاره  يمكن  ال  أم��ر  المسلمين  ل��دى  الّديني 
آث��اره  ون��رى  مخاطره  ونعيش  نعيشه  ألّن��ن��ا 
أهل  جاهد  وقد  المجتمع،  وعلى  الفرد  على 
العلم جهاًدا كبيًرا في مجال اإلصاح الّديني 
المصلحون  فظهر  اإلس���ام،  تاريخ  م��ّر  على 
يدعون الّناس إلى العودة إلى حظيرة الّدين، 
وي��ح��ّث��ون��ه��م ع��ل��ى ض����رورة ال��ّت��م��ّس��ك ب��ه في 
آمرين  حياتهم،  وم��ج��االت  شؤونهم  جميع 
ومقّومين  المنكر،  ع��ن  ون��اه��ي��ن  ب��ال��م��ع��روف 
القلوب، فنتج  للّدين في  للّسلوك ومجّددين 
عرفها  التي  اإلصاحّية  الحركات  ذل��ك  عن 
أّن  والشّك  وحديًثا،  قديًما  اإلسامي  العالم 
دوام العمل اإلصاحّي واستمراره، وتجديد 
خطابه وتقصيد آلياته من عوامل بقاء الّدين 
يغفل  بطبعه  اإلنسان  ألّن  أحكامه،  وتطبيق 
شياطين  من  خصوم  وله  ويخطئ،  ويسهو 
ا،  اإلنس والجّن يؤّزونه إلى الفساد والّشّر أزًّ
ويقّوم  يذّكره ويصلح خطأه  من  ف��إذا وجد 
وفعله،  قوله  وأصلح  ذل��ك  عن  رج��ع  سلوكه 
التي  اإلفسادّية  ل��ل��واردات  ليتصّدى  وتقّوى 

ترد عليه، ومن ثّم يمكن لنا أن نستشعر خطر 
الفرد  على  اإلص��اح��ّي  الخطاب  ذل��ك  غياب 
تلك  ت��رى  يا  هي  فما  المسلمة،  األّم��ة  وعلى 

اآلثار المهّمة والمخاطر؟
والّتساؤل  اإلش��ك��ال  ذل��ك  ع��ن  ولإلجابة 
ج���اءت ه���ذه ال��م��ق��ارب��ة ال��ف��ك��رّي��ة ف��ي ثاثة 

مباحث كاآلتي:
- المبحث األّول: مفاهيم عامة حول عناصر 

الموضوع.
ال��خ��ط��اب  غ��ي��اب  آث����ار  الّثاني:  ال��م��ب��ح��ث   -

اإلصالحّي على أفراد المجتمع المسلم.
ال��خ��ط��اب  غ��ي��اب  آث����ار  الّثالث:  ال��م��ب��ح��ث   -

اإلصالحّي على األّمة ودينها.       
- المبحث األّول: مفاهيم عامة حول عناصر 

الموضوع.
معاني  نبّين  أن  نريد  المبحث  ه��ذا  في 
يتكّون  التي  المفتاحّية  للكلمات  ومفاهيم 
منها عنوان البحث من أجل توضيح المقصد 
وال��ه��دف ه��و رس��م ال��م��س��ار وال��ّط��ري��ق ال��ذي 

نسلكه في هذه الورقة البحثّية.

- المطلب األّول: مفهوم الخطاب اإلصالحّي
- الفرع األّول: مفهوم الخطاب

ال���خ���ط���اب ف���ي ال���ّل���غ���ة م���ن ال��م��خ��اط��ب��ة؛ 
ومعناها مراجعة الكام، وقد خاطبه بالكام 
وفصل  يتخاطبان،  وهما  وخطاًبا،  مخاطبة 
الخطاب أن يفصل بين الحّق والباطل ويمّيز 

بين الحكم وضّده)1(.
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وأّم����ا ف��ي االص��ط��اح هو: ال��ك��ام ال��ذي 
للفهم  أهل  هو  من  إفهام  اإلفهام،  به  يقصد 
والكام الذي ال يقصد به إفهام المستمع فإّنه 

ال يسّمى خطابًا)2(.
المنطوق  إّن   ...« الّرحمن:  عبد  طه  يقول 
به أي الخطاب الذي يصلح أن يكون كاًما: 
هو الذي ينهض بتمام المقتضيات التواصلية 
ُحّد  إذا  خطاًبا،  يسّمى  ما  حّق  في  الواجبة 
الخطاب أّنه كّل منطوق به موّجه إلى الخير 

بغرض إفهامه مقصودًا مخصوًصا«)3(.

- الفرع الّثاني: مفهوم اإلصالح

اإلصاح من الّصاح وهو في الّلغة: ضّد 
الفساد فيقال رجل صالح في نفسه من قوم 
صلحاء ومصلح نفسه، واإلصاح هو نقيض 
وصلح  أقامه.  أي  ال��ّش��يء  اإلف��س��اد وأص��ل��ح 
وأصلح  الفساد،  عنه  زال  وصلوًحا:  صاًحا 
ذات بينهما: أزال ما بينهما من عداوة وشقاق 
فقد  اإلصطاح  في  أّم��ا  وخاف)4(.  ووحشة 
هو  اإلص���اح  إّن  بقوله:«  تيمية  اب��ن  ع��ّرف��ه 
عن  والّنهي  بالمعروف  باألمر  العباد  ص��اح 
ال��م��ن��ك��ر، ف���إّن ص���اح ال��م��ع��اش وال��ع��ب��اد في 
باألمر  إالّ  ذل��ك  يتّم  ورس��ول��ه وال  طاعة هللا 
صارت  وب��ه  المنكر،  عن  والّنهي  بالمعروف 
هذه األّمة خير أّمة أخرجت للّناس«)5(. وقال 
ينبغي  بما  »اإلتيان  ه��و  ال��ّص��اح  اآللوسّي: 
الّدكتور  يقول  ينبغي«)6(.  ال  عّما  واالح��ت��راز 
إلى  الّتغيير  ه��و  اإلص���اح  عمارة:«  محّمد 

األفضل ذلك أّن مقابل اإلصاح هو الفساد، 
التي  ال��ّدع��وات  هي  اإلصاحّية  فالحركات 
تحّرك قطاعات من البشر اإلصاح ما فسد، 
إلى  بالحياة  انتقااًل  المختلفة  الميادين  في 
اإلنساني«)7(.  الّتطّور  سّلم  في  أرق��ى  درج��ة 
بذل  معاني  يحمل  ذك��ر  م��ا  على  ف��ال��ّص��اح 
ما يفسد  ما يمكن إلزال��ة  إلى أقصى  الجهد 
واقع الّناس في نفوسهم ومجتمعهم، وعليه 
المجتمع  الّديني سمة من سمات  فاإلصاح 
ال��م��ؤم��ن وم���ش���روع ك��ب��ي��ر م���ن م��ش��روع��ات��ه 
المعوج  تقويم  أجل  من  والّدائمة  المستمّرة 
وتعزيز  الّصحيح  الخطأ وتطوير  وتصحيح 

الّصواب.
اإلصاحي  الخطاب  إّن  القول  خاصة 
وال��ك��ام��ّي��ة  ال��ق��ول��ي��ة  ال��م��ه��ارات  ه��و تجنيد 
والّسلوكّية من أجل إحداث تغيير في حياة 
الحياة  تطوير  جهة  م��ن  والمجتمع،  ال��ف��رد 
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى أس��ب��اب ال��ّت��خ��ّل��ف وال��ف��س��اد 
ش��ري��ط��ة ب��ن��اء ذل���ك ال��خ��ط��اب ع��ل��ى معالم 

واضحة ومقاصد هادية وأهداف راشدة.

- المطلب الّثاني:   تعريف الّدين لغًة واصطالًحا
في هذا المطلب نجلِّي حقيقة مصطلح 
الّدين في الّلغة واالصطاح، وذلك في ثاثة 

فروع: 
والّثاني:  ال��ّل��غ��وي��ة،  الّناحية  م��ن  األول: 
االصطاحّية،  الّناحية  م��ن  ال��ّدي��ن  تعريف 

والّثالث: قواعد وكّلّيات الّدين.
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- الفرع األّول: تعريف الّدين لغة

ال����ّدي����ن ف���ي ال���ّل���غ���ة ي��ط��ل��ق ع��ل��ى م��ع��ان 
كثيرةمنها)8(:

الجزاء: يقال دنته بفعله ديًنا: جزيته،   -

وم��ن��ه ي���وم ال��ّدي��ن أي ي���وم ال��ج��زاء، 
وكّنا  متنا  تعالى:}أئذا  قوله  ومنه 
أّي  لمدينون{)9(،  إّن��ا  وعظاما  ترابا 
م��ج��زي��ون م��ح��اس��ب��ون، وك��م��ا قيل: 
تجازي  كما  أّي:  ت���دان«  ت��دي��ن  »كما 

تجازى)10(.
}مالك  تعالى:  قوله  ومنه  الحساب:   -

يوم الّدين{)11(، وقوله تعالى: }ذلك 
الحساب  ذلك  أّي:  القّيم{)12(،  الّدين 

حيح، والعدد المستوي)13(. الصَّ
أّي  ل���ه،  ودن���ت  دن��ت��ه  يقال:  الّطاعة:   -

أطعته، ومنه قوله تعالى: }وأخلصوا 
طائع  أي  متدين  ويقال:  دينهم{)14(، 
لله ومنه كذلك دنت الرجل إذا وكلته 

إلى دينه.
}إّن  تعالى:  ق��ول��ه  وم��ن��ه  اإلس�����ام:   -

الّدين عند هللا اإلسالم{ )15(، وقوله 
تعالى:}ومن أحسن دينا مّمن أسلم 

وجهه لله وهو محسن{)16(.
من  ل��ل��ه  وال���دي���ن  واالستعباد:  ال����ذّل   -

ه����ذا إن���م���ا ه���و ط���اع���ة وال��ت��ع��ب��د ل��ه، 
وفي  واستعبده،  أذله  أي  ديًنا  ودانه 
قال:  النبي  أّن  الشريف،  الحديث 
لما  وعمل  نفَسه  دان  م��ن  ُس  »الكيِّ

نفسه  اتبع  الموت والعاجز من  بعد 
ذلها  هواها وتمنى على هللا«)17(؛ أي: 
وهناك  حاسبها،  وقيل  واستعبدها، 
ال��ّس��ل��ط��ان،  منها:  أخ����رى  إط���اق���ات 
الورع، القهر، المعصية، الداء، الحال، 
ال��م��ل��ك، ال��ح��ك��م، ال��س��ي��رة، ال��ت��دب��ي��ر، 
ودان  والقضاء)18(.  اإلك�����راه،  ال��م��ّل��ة، 
إذا  ال��رج��ل  دان  يقال:  األض����داد،  م��ن 
أط��اع،  إذا  ودان  ذّل،  إذا  ودان   ، ع��زَّ
اع��ت��اد  إذا  ودان  ع��ص��ى،  إذا  ودان 
الرازي:  الفخر  قال   .)19( ا  ش��رًّ أو  خيًرا 
التعبد  هذا  أن  المراد  بعضهم:  قال   «
هو الدين الازم في اإلسام، وقيل: 
أولى  العبادة  على  الّدين  لفظ  حمل 
مجاز  ألّن��ه  الحساب،  على  حمله  من 
فيه، ويمكن أن يقال: األصل في لفظ 
دينا،  تسمى  والعدة  االنقياد،  الدين 
فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد 

أولى من حمله على الحساب«)20(.
الّدين  أّن  فيرى  عاشور  اب��ن  الّطاهر  أّم��ا 
عرفية  ثم صار حقيقة  الجزاء،  في  حقيقة 
يلقيها  وأع��م��ال  عقائد  مجموع  على  يطلق 
رس���ول م��ن ع��ن��د هللا، وَي���ِع���ُد ال��ع��ام��ل��ي��ن بها 
بالنعيم، والمعرضين عنها بالعقاب، ثم أطلق 
زعماء  بعض  يصنعه  ما  ذلك  يشبه  ما  على 
من  طائفة  فتلزمه  عقله،  تلقاء  من  الناس 
الناس، ويسمى الدين ديًنا ألّنه يترقَّب منه 
أهل  فما من  آج��ًا،  أو  الجزاء عاجًا  بعه  متَّ



256

ذلك  ج��زاء من رب  يترقبون  وه��م  إالَّ  دي��ن 
الدين، وأهل األديان اإللهية يترقبون الجزاء 

األوفى في الدنيا واآلخرة)21(. 

- الفرع الّثاني: تعريف الّدين في االصطالح
محالة  ال  فهو  االصطاح  في  الّدين  أّم��ا 
ف  م��ب��ن��ي ع��ل��ى م��ع��ن��اه ف��ي ال��ّل��غ��ة، وق���د ع��رِّ

بتعريفات كثيرة منها:
إنه: »وضع إلهي يدعو أصحاب العقول   -

إلى قبول ما هو من عند الّرسول«)22(. 
لذوي  سائق  إلهي  »وضع  إّنه:  وقيل 
الصاح  إلى  ��اه  إيَّ باختيارهم  العقول 
المآل«)23(.  ف��ي  ال��ف��اح  و  ال��ح��ال  ف��ي 
وهذا يبّين أّن الّدين أو الّتدّين فطرة 
في اإلنسان، فاإلنسان البّد أن يدين 
ا أم  الدين حقَّ بدين س��واء ك��ان ذل��ك 
باطًا، فإّن مخالفة تلك الفطرة شذوذ 
وانحراف، ولكّن المقصود بالّدين هنا 
الّدين  الّدين الحق، فحين نتكّلم عن 
نعني  فإّننا  للحياة  ض��رورًي��ا  وك��ون��ه 
المنّزل  حيح  الصَّ الحق  ال��ّدي��ن  بذلك 
من رب العالمين، الخالص من البدع، 
وهو  ال��دي��ن،  مطلق  ال  والتحريفات 
ل ع��ل��ى محمد  وه���و ال��ّدي��ن  ال��م��ن��زَّ
اإلسامّي الحنيف، بدليل أنه لم يبق 
إالَّ محّرًفا  األدي���ان األخ��رى  دي��ن من 
البشر ال يمّثل  بآراء  ًها مختلًطا  مشوَّ
ال��ّدي��ن ال��ح��ق، وال أث���ر ل��ه ف��ي حياة 

البشر فضًا عن أن يبني عليه وازع 
ويمنعهم  صاحهم،  إل��ى  الّناس  ي��زع 

ا يضرهم)24(. عمَّ
ول����ذل����ك ت���ك���اد ت��ج��م��ع ك��ل��م��ة ال��ع��ل��م��اء 
واألص���ول���ي���ي���ن ع���ل���ى ت���ع���ري���ف ال����ّدي����ن ف��ي 
إلهي  وضع   « بقولهم:  فوه  عرَّ إذ  االصطاح؛ 
المحمود،  باختيارهم  العقول،  ل��ذوي  سائق 
وقيل في  لهم«)25(.  بالّذات  الخير  إلى ما هو 

شرح الّتعريف)26(:
وضع إلهي: يشمل ما جاء به القرآن والّسّنة، 
بقّية مصادر الّتشريع، وبذلك تخرج كّل القوانين 

الوضعية، والّتدابير المعاشية والّصناعية.
اإللهية  األوض����اع  ب��ه  خ��رج  الّسائق:   -

غير السائقة، كإنبات األرض، وإمطار 
الّسماء.

و  ال��ط��اب��ع  ب��ه��ا  خ���رج  العقول:  ب���ذوي   -

الحيوانات  بها  تهتدي  التي  الغرائز 
لخصائص منافعها ومضارها.

ب����االخ����ت����ي����ار: خ�����رج ب���ه���ا األوض�������اع   -

االتفاقية والقسرية، كالوجدانيات.
بالمحمود: خرج الكفر.  -

- الفرع الّثالث: القواعد الكبرى للّدين

م العلماء الّدين إلى قواعد ثاث)27(:  قسَّ
القاعدة األولى: العقائد: وهي التي   -
به،  الشرك  تقرر وحدانية هللا وعدم 
بدورها  وهي  باإليمان،  عنها  والمعّبر 

تشتمل على ثاث قواعد:
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األولى: ما يتعلق بالّذات اإللهية، وما  أ- 
يجب له وما يستحيل عليه، ويدخل 
العليا واألس��م��اء  ال��ص��ف��ات  ذل��ك  ف��ي 

الحسنى لله تعالى.  
على  وت��ش��ت��م��ل  ال���ّن���ب���ّوات،  الّثانية:  ب- 
ص��ف��ات ال���ّرس���ل ال���ك���رام وح��ق��وق��ه��م 

وكتبهم.
به  يتعّلق  وم��ا  ال��م��ع��اد،  أم��ر  الّثالثة:  ج- 
م��ن أش���راط ال��س��اع��ة، وح���وادث يوم 
ال��ق��ي��ام��ة، وال��ح��س��اب وال���ج���زاء من 
ونعيمه،  عذابه  والقبر  والّنار،  الجّنة 

ويطلق على العقائد أصول الّدين.
وهي  الّشريعة:  الّثانية:  ال��ق��اع��دة   -

التي  العملية  باألحكام  عنها  المعّبر 
التي  وال��م��ع��ام��ات  ال��ع��ب��ادات  تشمل 
ت��ن��ّظ��م ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ود ال��ت��ي ت��ن��ّظ��م 
الّتعامل بين الناس، من بيع وتجارة 
ورهن واستصناع ومزارعة وغيرها، 
الّشخصية  األح����وال  أي��ًض��ا  وتشمل 
ك����ال����ّزواج وال����ّط����اق وغ���ي���ره���ا، كما 
التي  الدولية،  العاقات  تشتمل على 
تنظم عاقات الّدول في ما بينها في 
حالتي الّسلم والحرب، ونظام الحكم 
الحاكم  بين  ال��ع��اق��ات  ينّظم  ال���ذي 
وال��م��ح��ك��وم، ون��ظ��ام ال��ق��ض��اء، ال��ذي 

ينظم أصول الّتقاضي بين الخصوم.
وه��و  األخ������الق:  الّثالثة:  ال��ق��اع��دة   -

الّناس  عاقات  ينّظم  الذي  الّدستور 

ال��ّن��اس  ع��اق��ة  ويعالج  االجتماعية، 
بالله سبحانه وتعالى، بما يهذب نف�سه 
وسريرته، وينتقل بعد ذلك في دوائر 
م��ن األس���رة ببّر ال��وال��دي��ن واألق���ارب، 
ثّم رعاية حقوق الجيران، إلى دوائر 
فنجده  الكبير،  اإلس��ام��ي  المجتمع 
ي��أم��ر ب��األخ��اق ال��ّص��ال��ح��ة ك��ال��ّص��دق 
والوفاء بالوعد، وأداء األمانة، وتنهى 
عن األخاق الّذميمة كالكذب، ونقض 

العهود، وإخاف الوعد.
م الّدين على أساس آخر بالنََّظر  وقد ُقسِّ
اإلسام،  إلى مراتبه إلى ثاث قواعد أيًضا: 
اإليمان، واإلحسان، يقول ابن تيمّية:«الّدين 
ك��ل��ه داخ�����ل ف���ي ال���ع���ب���ادة، وق����د ث��ب��ت في 
لما جاء  عليه السام -  حيح أّن جبريل –  الصَّ
أعرابّي وسأله عن  النبي في صورة  إلى 
»فإّنه  ف��ي آخ��ر الحديث:  ق��ال  ث��م  اإلس���ام، 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«28، فجعل هذا 

كّله من الّدين)29(.
واإلس���ام  اإلي��م��ان  »أّن  الّنووي:  وق���ال 

واإلحسان تسّمى كّلها ديًنا«)30(.

- المبحث الّثاني: آثار غياب خطاب اإلصالح 
الّديني على أفراد المجتمع المسلم.

ال����ّص����اح ال���ّدي���ن���ي م��ص��اح��ب ل��ل��ف��ط��رة، 
»كل   : النبي  قال  الفطرة،  دين  واإلس��ام 
يهّودانه  فأبواه  الفطرة  على  يولد  مولود 
أو ينّصرانه أو يمّجسانه«)31(. ومع ذلك فإّن 
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الّديني عند الفرد المسلم والمتمّثل  الّصاح 
ف���ي االس���ت���ق���ام���ة ال���ّظ���اه���رة، واالس��ت��ق��ام��ة 
وينزعه  ي��ف��س��ده،  م��ا  يعترضه  ق��د  ال��ب��اط��ن��ة 
ن��ح��و االن���ح���راف؛ وه��ن��اك أس��ب��اب م��ت��ع��ّددة 
لذلك، وغياب الخطاب اإلصاحي والّديني، 
ذلك  تساير  التي  الّتغييرّية  الّرؤية  وانعدام 
ال���ّص���اح وت��س��ن��ده وت��ق��ّوم��ه م��ن ح��ي��ن إل��ى 
وينتج  ذل��ك،  في  األّول  الّسبب  أحسبه  آخر 
نفوذها  الّشريعة وعدم  تعطيل ألحكام  منه 
عند  الّديني  الّصاح  إذ  لسلطانها؛  وان��ع��دام 
أفراد المجتمع يجعلهم في حالة يرتقون بها 
الّشريعة، وتفعيل قواعدها في  إلى تحكيم 
والعلمية  واالقتصادّية  السياسية  حياتهم 
واالجتماعية والّثقافية، ومن بين آثار غياب 
الخطاب اإلصاحي في المجال الّديني على 

الفرد المسلم ما يلي:

- الفرع األّول: ضعف الّتنشئة الّتربوّية

ثمرة  الّصالحة  ال��ّت��رب��وّي��ة  الّتنشئة  ت��ع��دُّ 
الّتنشئة  أّن  كما  محمود،  فاضل  سلوك  لكّل 
ويكون  خلقّية،  رذيلة  لكل  أس��اس  الفاسدة 
تمّس  أصعدة  على  الّتربوّية  الّتنشئة  ضعف 

بناء أخاق الفرد والمجتمع، ومنها)32(:
الجانب  فضعف  العلمّية:  ال��ج��وان��ب  أ- 
يفقده  ال��ف��رد  ل��دى  ال��ّش��رع��ي  العلمي 
أكبر وأقوى حصانة ذاتية، ألّن العلم 
ال��ش��رع��ي ه��و ال����ذي ي��غ��رس وي��رّب��ي 
بالّنظر  وب��ع��د  ال��ّت��ق��وى،  على  ال��ّن��ف��س 

جحيم،  أو  نعيم  م��ن  الدنيا  بعد  لما 
فيجعلها مقدمة على الفضيلة خائفة 
العلم  وضعف  الّرذيلة،  عن  ومبتعدة 
الّشرعي يؤّدي إلى الجهل الذي يقود 
إل��ى م��وت ال��ق��ل��وب، ق��ال اب��ن تيمية: 
المطلق،  ب��ال��ج��ه��ل  ي��م��وت  »فالقلب 

ويمرض بنوع من الجهل«33.
الجوانب العقدّية والّتعّبدّية: فضعف  ب- 
عند  الّصحيحة  والّتنشئة  ال��ّت��رب��ي��ة 
وراء  االنسياق  سهل  يجعله  المكّلف 
ال��ّش��ه��وات وال��م��ل��ّذات ال��ت��ي ب��دوره��ا 
العقيدة  ألّن  االن���ح���راف  إل���ى  ت��ق��ود 
ال��ّص��ح��ي��ح��ة وال����ع����ب����ادة ت����رّب����ي ف��ي 
البصيرة،  وقّوة  اليقين،  قّوة  المسلم 
وق���ّوة ال��ّص��ب��ر، وع��ل��ّو ال��ه��ّم��ة، والبعد 
الّصاة تنهى عن  إّن  الّدناءات،«  عن 

الفحشاء والمنكر«)34(. 
وال��ف��ح��ش��اء ه��ي ك��ل فعل أو ق��ول ظهر 
ال��ّت��رب��ي��ة  أح�����د، وإذا ض��ع��ف��ت  ل��ك��ل  ق��ب��ح��ه 
السلوكية  لانحرافات  الفرد  تعّرض  الّدينية 

ووياتها)35(.
الجوانب الخلقّية: إّن ضعف الّتنشئة  ج- 
اإلسامية  الفضائل  على  الخلقّية 
يجعل المرء سهل االنقياد ألضدادها 
يألف  لم  ألّنه  الّسلوكّية،  الّرذائل  من 
يصبر  وبالّتالي  الّصبر،  على  الّتربية 
على ن��زوات��ه وش��ه��وات��ه، ول��ذل��ك ف��إّن 
أق��وى  م��ن  الخلقّية  ال��ّت��رب��ي��ة  ض��ع��ف 
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الوازع  حصانة  تخرم  التي  األسباب 
الّديني ورّبما تؤّدي إلى انعدامه)36(.

ما  ك���ل  وه����ي  االجتماعّية:  ال��ب��ي��ئ��ة  د- 
ب��ال��ف��رد م��ن م��ن��زل وم��درس��ة  يحيط 
ومعتقدات  دي��ن��ي��ة  وش��ع��ائ��ر  وم��ه��ن��ة 
وأدب  ول��غ��ة  ورأي  وع���رف  وأف���ك���ار، 
ال��ذي يسكن  والحي  وأخ���اق،  وعلم 
يؤّثر  ما  كل  العموم  على  فهي  فيه، 
ف���ي ب��ن��اء ال��ّش��خ��ص��ي��ة ال��ف��ردي��ة من 
البيئة  ه��ذه  كانت  فمتى   .)37 عوامل) 
بقدر  ال��ف��رد  ف��ي  أّث���رت  صالحة  غير 
م��ا نقص منها م��ن ص��اح وإص���اح، 
بذلك  الّديني  ال��وازع  يتأّثر  وبالّتالي 

ويضعف.

- الفرع الّثاني: ضعف الّتناصح االجتماعي

ذلك من خال انعدام مبدأ الّتعاون على 
ال��خ��ي��ر وال���ّص���اح وال��ّت��ن��اص��ح، وه���و أس��اس 
صّحة المجتمع وسامته؛ »وتعاونا على البّر 
والّتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان«)38(.
وقال : »من رأى منكم منكرًا فليغّيره 
لم  ف���إن  فبلسانه،  يستطع  ل��م  ف��م��ن  ب��ي��ده 
اإليمان«)39(.  أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع 
ي��ق��ول اب���ن رج����ب: »ف����إّن األم����ر ب��ال��م��ع��روف 
وال��ّن��ه��ي ع���ن ال��م��ن��ك��ر م���ن أوج����ب األع��م��ال 

وأفضلها وأحسنها«)40(.
وجد  االجتماعي،  الّتناصح  ضعف  ف��إذا 
المنحرف المجال أمامه مفتوًحا لإلفساد؛ إذ 

ال ينهاه أحد على انحرافه وال ينتقده منتقد، 
ومن أسباب ضعف الّتناصح االجتماعي بين 

أفراد األّمة ما يلي)41(:
االنشغال الّذاتّي: حيث ينشغل الفرد  أ- 
والّسعي  ومتابعتها  الخاّصة،  بشؤونه 
بذلك  فيتلّهى  مصالحه  تحقيق  ف��ي 
عن كلمة الحق التي تحّث الّناس على 
فعل الخير واجتناب الّشر، وربما عرف 
اختال صديق أو جار، أو أحد األبناء، 
فانشغل بشؤونه الخاّصة عن تحقيق 
مصلحة عامة، وفي ذلك من المفاسد 
على  تنعكس  ال��ت��ي  ال��ك��ث��ي��ر  ال���ّش���يء 

األّمة، وفي مقّدمتها فساد األخاق.
ال��ّت��س��اب��ق ال���م���ادّي: وه���ذا أي��ًض��ا من  ب- 
االجتماعّي؛  الّتناصح  ضعف  أسباب 
إذ كل فرد يسعى وراء جمع الجوانب 
نظرة  على  ذل��ك  فانعكس  ال��م��اّدي��ة، 
فأصبح  الّناس،  تقييم  في  المجتمع 
عن  الناس  به  يتفاضل  الذي  المعيار 
من  يملكون  م��ا  ه��و  البعص  بعضهم 
الخلقي  ال��ج��ان��ب  وأص���ب���ح  أم������وال، 
ثّم تفسد  ذل��ك، ومن  غير معتبر في 
األخ����اق وي��غ��ي��ب ال���ّص���اح ال��ّدي��ن��ي 
الذي  الّضمير  وازع  في  هنا  المتمّثل 
من شأنه الّزجر عن فعل الّشر والدفع 
إلى عمل الخير، حيث تحل المعصية 
محّله، أّما المشاعر اإلنسانية والقيم 

العليا فتعّد سخفًا وسذاجًة )42(.
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س��واء  بالمسؤولّية:  ال��ّش��ع��ور  ع��دم  ج- 
على مستوى األفراد في أنفسهم، أو 
أو حّتى  أم��ره��م،  والّه هللا  م��ن  على 
بالمعروف  على مستوى مجال األمر 
اإلصاح  ويكون  المنكر،  عن  والّنهي 
مهترئًا  الّتنّصل  ه��ذا  حيال  ال��ّدي��ن��ي 

ومهّددًا باالنهيار)43(.

- الفرع الّثالث: الّرفقة الّسّيئة

للّرفقة الّسّيئة تأثيرًا مباشرًا على الّرفيق 
واالع��ت��ق��ادي،  والفعلي  القولي  سلوكه  ف��ي 
وقد نّبه المنهج الّتربوّي اإلسامي على ذلك 
أيضًا.  السّنة  وفي  الكريم،  القرآن  في  كثيرًا 
تعالى:}األخالّء  ف��ق��ول��ه  ال��ق��رآن  م��ن  ف��أّم��ا 
وقوله:  ع�����دو{)44(،  لبعض  بعضهم  يومئٍذ 
وأّم��ا  خليال{)45(.  فالنا  أّتخذ  لم  }ياليتني 
»الّرجل على   : الّنبي  السّنة فقد قال  من 
يخالل«)46(.  من  أحدكم  فلينظر  خليله  دين 
معتقد  على  محالة  ال  تؤّثر  الّسيئة  فالّرفقة 
أّنها  الّدينية، كما  للّشعائر  أدائه  الفرد، وعلى 
ابن  ق��ال  ف��ي سلوكه وأخ��اق��ه، وكما  ت��ؤّث��ر 
ا  ا وغمًّ تفّرًقا وتشّتًتا وهمًّ له  »توجب  القّيم: 
وضعًفا، وحماً لما يعجز عن حمله من مؤنة 
واالنشغال  وإضاعة مصالحه،  الّسوء  قرناء 
ب��ه��م، وب��أم��وره��م، وت��ق��ّس��م ف��ك��ره في  عنها 
أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يتبّقى منه 
الّرفقة  مساوئ  ومن  اآلخرة«)47(.  وال��ّدار  لله 
الحّق تصّد، وبالباطل  أّنها عن  الّسيئة أيضًا 

وعن  القبائح،  تزّين  الكام  وب��ح��اوة  تأمر، 
ال��م��ع��روف ت��ن��ه��ى، م��ح��ّب��ًة ل��ل��ّش��ر وال��ف��س��اد، 
الرفقة  وبيئات  والّصاح)48(.  للخير  مبغضًة 
رفقاء  منها  ال��ّزم��ان  ه��ذا  في  كثيرة  السيئة 
ال��م��درس��ة، واألق����ارب، وال��ح��ي ال���ذي يسكن 
فيه الفرد، وزماء المهنة، وهكذا فحيث ما 
تتنازع  التي  البيئات  وج��دت  وجهك  وّليت 
في كسب قلوب الّناس إن بالخير وإن بالّشر.

- الفرع الّرابع: الّتأّثر بالّتّيارات الفكرّية

ت��ع��دُّ ال��ت��ّي��ارات ال��ف��ك��رّي��ة ال��ق��ادم��ة إل��ى 
فتًكا  أشّد  أعدائهم  من  اإلسامي  المجتمع 
ل��م��ا تحمله عبر  األخ����اق،  ع��ل��ى  وش���راس���ًة 
والبث  الملّونة،  والّشاشة  ال��ب��ّراق��ة،  الكلمة 
المباشر الّسريع من فتن فكرّية كقطع الليل 
اليقين،  ب��دل  الّشك  تغرس  حيث  المظلم، 
وينحدر  األخ���اق  يفسد  بما  الفتن  وتنشر 
بها إل��ى ال��ه��اوي��ة ف��ي ظ��ّل غ��ي��اب الخطاب 
وتتمّثل  ال��ّدي��ن��ي،  المجال  ف��ي  اإلص��اح��ي 
ال���ت���ّي���ارات ال��ف��ك��ري��ة ال��غ��ازي��ة ف���ي وس��ائ��ل 

متعّددة منها ما يلي)49(:
أ- البّث المباشر: يعتبر البث المباشر من 
غزت  التي  الحديثة  الوسائل  أس��رع 
ما  أف��راده  بين  ونقلت  بأسره،  العالم 
ه��و ص��ال��ح وم���ا ه��و ف��اس��د ع��ل��ى ح��ّد 
األوفر  الحظ  الفساد  ولنسبة  س��واء، 
ي��ب��ّث ما  األك��ب��ر؛ فأصبح  وال��ّن��ص��ي��ب 
يفسد الدين واألخاق، ويحّطم القيم 
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االجتماعّية، وينشر الفساد والّرذيلة، 
من خال نقل عادات خلقّية فاسدة 
في  وتقديمها  والّرذيلة،  الكفر  ألهل 
الّشباب  بّراقة، فينزلق وراءها  ثياب 
الذي ضعف وازعه الّديني وسيطرت 

عليه الّشهوات من كل جانب.
فإذا  المنحرف:  الفكر  كتب  ترجمة  ب- 
ت��رج��م ال��ف��ك��ر ال��م��ن��ح��رف ال��م��خ��ال��ف 
المعتقد،  حيث  م��ن  وال��س��ّن��ة  لكتاب 
اللغة  إل��ى  الحياة  فهم  حيث  من  أو 
ميسوًرا  سهًا  يصبح  فإّنه  العربّية؛ 
اللغة  يملكون  ال  ال��ذي��ن  ال��ق��ّراء  ل��دى 
حصانة  يملكون  ال  وللذين  العربية، 
ومن  فكرّية،  وال  علمّية  وال  شرعّية 
ال��م��رأة،  تحرير  المواضيع:  ه��ذه  بين 
الجريمة  تعليم  المحّرمة،  العاقات 
التي  اآلف��ات  من  وغيرها  ومسالكها، 
الّدين  األخاق وتضعف هيبة  تفسد 
ف���ي ق��ل��وب��ه��م ب��س��ب��ب غ���ي���اب ال��ع��م��ل 

اإلصاحي)50(.
الّسفر إلى بالد الكفر: وهذا الّسفر إذا  ج- 
لم يكن لحاجة ماّسة، فهو خطر على 
المسافر إالّ إذا كان صاحب وازع ديني 
ق���وي، ول��ك��ّن��ه ح��ت��ًم��ا س���وف ي��ت��أّث��ر بما 
ياحظ من ممارسات ومشاهد مخالفة 
اإلس��ام��ي  ال��ّدي��ن  ولتعاليم  ل��ل��ف��ط��رة، 
الحنيف من شبهات وشهوات تعصف 

بالوازع الّديني عصًفا)51(.

- ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ال���ث: آث�����ار غ���ي���اب خ��ط��اب 

اإلصالح الّديني على األّمة ودينها
إّن ضعف اإلصاح الّديني وغياب خطابه 
القواعد  أف��راد األّم��ة يحدث تهلهاً في  بين 
الّتحتية للّشريعة اإلسامية، ويجّرئ الّناس 
على دين هللا، ويصبح هذا الّدين غير محترم 
ولم  يطّبقوه،  لم  أتباعه  ألّن  اآلخ��ري��ن،  عند 
يعملوا بأحكامه، فيتأّخر الّناس عن الّدخول 
لتلك األس��ب��اب، أو على األقل  في دي��ن هللا 
في الّتعّرف على تعاليم هذا الّدين الحنيف، 
بل رّبما يوصل إلى أن يتحامل أعداء الّدين 
هذا  ل��ي��ص��ّوروا  أق��ام��ه��م  ص��ه��وة  فيمتطون 
اإلص��اح��ي  العمل  ضعف  خ��ال  الّدين-من 
نفوذ  وعدم  أتباعه  عند  الّديني  والّتقويمي 
بأبشع صورة؛ وعليه  أحكام الّشريعة بينهم - 
هذه  ع��ن  المطلب  ه��ذا  خ��ال  م��ن  فسأتكّلم 

المعاني، وذلك في أربعة فروع كالّتالي:

- الفرع األّول: تشويه حقيقة اإلسالم)52(
اإلس����ام ه��و ال��م��ّل��ة ال��ت��ي ارت��ض��اه��ا هللا 
ال��ّروح  به  نزل  والجن  لإلنس  وشريعة  ديًنا 
األمين على قلب الّرسول الكريم   إذ لم 
ا  صافيًّ ال��ّدي��ن  ه��ذا  إيصال  في  جهًدا  يّدخر 
ص��ورة  وللعالم  لنا  ف��ق��ّدم��وا  ألصحابه  نقّيًا 
أحّس  نقّية  بيضاء  صحيحة  صادقة  حّية 
بها الّناس وشاهدوها، فدخلوا في دين هللا 
أفواجًا، كما قال تعالى: }إذا جاء نصر هللا 
دين  ف��ي  يدخلون  ال��ّن��اس  ورأي���ت  والفتح 
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أسف  وبكل  نقول  ولكن  أفواجا{)53(.  هللا 
أّن م��س��اوئ األخ���اق ق��د انتشرت ف��ي دي��ار 
المسلمين ما أّدى إلى ضعف وازعهم الّديني، 
في  اإلصاحّي  الخطاب  غياب  ذلك  وسبب 
الّدينّي؛ فقّدموا صورة مشّوهة عن  المجال 
بسوء  ال��ّن��اس  يوهمون  وبالتالي  اإلس���ام؛ 
منكرات  فتجد  ال��ّدي��ن،  ه��و  ه��ذا  أّن  فعالهم 
سرقة  من  المسلمين  بين  منتشرة  األف��ع��ال 
وغ���ّش ورًب����ا ورش����وة، وت��ج��د ش���رب الخمر 
والّزنا، وتلحظ في سلوكهم الّظلم والبطش 
ح��ذًرا  ه��ذا  المسلم من  فليحذر  واالع��ت��داء، 
: »من سّن في  شديًدا وليقرأ قول الّنبّي 
اإلسالم سّنة سّيئة كان عليه وزرها ووزر 
يتقص  أن  غير  من  بعده  من  بها  عمل  من 

من أوزارهم شيئًا«)54(.

- الفرع الّثاني: تعريض دين األّمة للّنقد.
إّن م��ن آث����ار ض��ع��ف اإلص����اح ال��ّدي��ن��ي، 
دين  يتعّرض  أن  الّرذيلة  األخ��اق  وانتشار 
األمة للّنقد من قبل األعداء بشّتى الوسائل، 
الّتمثيل  أو  المقال،  أو  وب��ال��ّص��ورة،  بالكلمة 
يسهل  حتى  المختلفة،  اإلع��ام  وسائل  عبر 
وتشويه  اإلض��رار  قصد  الّناس  بين  تداولها 
ف��ع��ن��دم��ا ضعف  ص����ورة ال���ّدي���ن اإلس����ام����ّي. 
المسلمة في  ال���م���رأة  ل���دى  ال��ّدي��ن��ي  ال�����وازع 
ارتداء الحجاب وتأّثرت بما يرد من الغرب، 
المجال  وغ��اب��ت حمات اإلص���اح ف��ي ه��ذا 
ع���رف ه��ن��اك أع����داء هللا أّن ل��ه��م س��ن��ًدا من 

المسلمين يمكن أن يعينهم في حملتهم ضّد 
تعاليم اإلسام وقيمه الخاّصة بالحجاب)55(. 
فأعداء اإلسام لم يكن لهم أن يجرؤوا على 
الديني وغياب  ال��وازع  لوال ضعف  دين هللا 
من  كثير  لدى  والّتقويمي  اإلصاحي  العمل 
والّتفريط  الضعف  ألّن هذا  إليه،  المنتسبين 
ف���ي ال���وق���وف ع��ل��ى ح����دود هللا ي��م��ّث��ل لهم 
مجاالً ينطلقون منه إلصابة هدفهم؛ كما قال 
لكم أعداء{ يثقفوكم يكونوا  }إن  تعالى 
اتقوا فيكم من  لما  ق��دروا عليكم  لو  أي:   .)56(

أذى ينالوكم به بالمقال والفعال)57(. والمتأّمل 
في  ينصب  الّنقد  أن  يجد  ال��ي��وم  عالم  ف��ي 
قضية  والسيما  اإلس���ام،  على  ال��م��ّدة  ه��ذه 
تحرير المرأة، وبقولهم إّن اإلسام يمنع من 
مساواتها بالّرجل واالختاط، ويهدفون من 
بيتها وإبعادها  المرأة عن  وراء ذلك إخراج 

عن مهّمتها الّتربوّية)58(.

- الفرع الّثالث:

  تأّخر الّناس عن الّدخول في اإلسالم
األّم������ة اإلس���ام���ّي���ة في  ي��ص��ي��ب  م���ا  إّن 
الّديني  اإلص��اح��ي  عملها  ضعف  إذا  دينها 
مّمن  اآلخرين  الّناس  ينفر  أن  أف��راده��ا؛  بين 
ف��ي اإلس��ام،  ال��ّدخ��ول  م��ن  يرجى إسامهم 
لشعوره  يعلنه  إّنما  إسامه  يعلن  ال��ذي  ألّن 
بالعطش الّدينّي الذي لم يجده في الّديانات 
المسلمين  األخرى، ولن يجده، فإذا رأى في 
أتباع  عند  يجده  ما  الخلقي  االنحطاط  من 
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ال��ّدي��ان��ات األخ���رى ت��وّه��م أّن ه��ذا ه��و منهج 
اإلسام، فيصّده ذلك عن دين هللا)59(. فالّسبب 
المسلمين  بين  الّشرع  أحكام  نفوذ  عدم  في 
عن  ويعرفوا  غيرهم-ليتعّلموا  بين  حتى  أو 
الّديني  اإلص��اح  جهود  ضعف  هو  اإلسام- 
الّدين اإلسامي، فيظهر منهم ما  أتباع  عند 
فيشتبه  القّيم  ال��ّدي��ن  ذل��ك  تعاليم  من  ليس 
األم���ر ع��ل��ى ال���ّن���اس، ف��ي��ت��أّخ��ر دخ��ول��ه��م فيه 
اإلس��ام��ّي��ة  ف��األّم��ة  الّسبب.  ل��ذل��ك  كنتيجة 
والفرد المسلم عليه أن يدرك أّنه على ثغر من 
ثغور اإلسام ال ينبغي أن يؤتى اإلسام من 
قبله أو أن يساء إليه بسببه، وال يكون ذلك 
إالّ برعاية وتبّني الجهود اإلصاحّية القائمة 

على األسس الّشرعية الّصحيحة وصيانتها.

- الفرع الّرابع:

  إضعاف األّمة بإضعاف دينها
ال��ّن��ات��ج عن  دينها  ب��ق��ّوة  األّم���ة  ق���ّوة  إّن 
أّن  الّصحيح، كما  الّدين  اليقين بأحكام هذا 
ضعفها وهوانها على األمم األخرى ناتج عن 
األّم��ة  ق��ّوة  ففي  بعقيدتها،  تمّسكها  ضعف 
)فإذا  للّدين  للّدين، وفي ضعفها ضعف  قّوة 
فكيف  للدين...  ق��ّوة  الّسلطان  ق��ّوة  في  ك��ان 
ولكن  الّسلطان()60(.  ق��ّوة  مع  المؤمنين  بقّوة 
المسلمين  عند  الّديني  اإلص��اح  ضعف  إذا 
إضعاف  ذلك  وفي  قلوبهم،  في  الوهن  نزل 
التي يجب أن تكون عزيزة  المسلمين  لقّوة 
الجانب، ليقوى بها الّدين وينتشر، فعلى أبناء 

األّمة اإلسامّية أن يعوا أخطار غياب العمل 
اإلص��اح��ي ال��ّدي��ن��ّي ع��ل��ى ش��ري��ع��ة اإلس���ام 
الّدنيا وفي اآلخرة، وأن  أنفسهم في  وعلى 
يدركوا تمام اإلدراك أّن الجهد المبذول في 
كّل عمل إصاحّي من مقاصد الشرع الكبرى.

- الفرع الخامس:

  انعدام األمن واالستقرار
يعدُّ األمن الفردّي واالجتماعّي والّدولّي 
الهادئة  الحياة  مقّومات  أهّم  واإلقليمّي من 
الّسعيدة؛ وأّن ذلك من أبرز مقّومات الّتقّدم 
المعايير  وأح���د  واالق���ت���ص���ادّي،  ال��ح��ض��ارّي 
اإلس��ام��ّي��ة،  الّشريعة  أح��ك��ام  ن��ف��وذ  المهّمة 
بالًغا)61(.  اهتماًما  الّشرع  به  اهتّم  فقد  ولهذا 
وقد امتّن هللا على عباده بأن وّفر لهم األمن 
الموجبة  الدنيوّية  الّنعم  أج��ّل  م��ن  وجعله 
من  أطعمهم  تعالى:}الذي  ف��ق��ال  للّشكر، 

جوع وآمنهم من خوف{)62(.
“من   : الّنبّي  يقول  المعنى  هذا  وفي 
في  آم��ن��ًا  جسده  ف��ي  معافى  منكم  أصبح 
له  حيزت  فكأّنما  يومه،  قوت  عنده  سربه 
اإلصاحّي  الجانب  ضعف  ف��إذا  الّدنيا«)63(. 
الّدينّي، وانتشرت في المجتمع  في المجال 
ال���ّرذائ���ل وأس��ب��اب��ه��ا؛ ك��ال��ّس��رق��ة، وال��ّت��ه��ري��ب، 
واالخ��ت��ط��اف، وغير ذل��ك، وك��ث��رت ال��ع��داوة 
والبغضاء بين أفراده، فإّن نتيجة ذلك غياب 
األم��ن  واالس��ت��ق��رار، وه��ذا الش��ك من أعظم 
الجنايات  أكبر  وم��ن  األّم���ة،  على  المصائب 
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نفوذها  تحقيق  في  الّشريعة  مقاصد  على 
والعمل بمقتضى أحكامها، فيقتضي مّنا ذلك 
ال��ّس��ع��ّي إل��ى إق��ام��ة ص��رح اإلص���اح الّديني 
أجل  من  والمؤّسساتّي  والجماعّي  ال��ف��ردّي 

تافي هذه اإلخطار واآلثار.

- الفرع الخامس: الوهن الحضاري

ف����إّن غ��ي��اب ال��خ��ط��اب اإلص���اح���ّي في 
المجال الّديني يضعف شهود األّمة الحضاري، 
نحو  سيرها  تعيق  كبيرة  مشكات  وي��ورث 
الّتقّدم والّتطّور، وعليه فإّنه من المنطلقات 
الوجود  لتحقيق  منها  الب��ّد  التي  األساسّية 
والّشهود الحضاري تجديد وتطوير الخطاب 
اهتمامات  مع  ليتساوق  اإلصاحّي  الّدعوي 
الّناس السيما الّشباي، وليستوعب أكبر قدر 
ممكن من المشكات المعاصرة لكي يجتهد 
في إيجاد حلول ناجعة لها، فاألّمة اإلسامّية 
تمتلك الّنّص اإللهي الّصحيح الوارد بالّتواتر 
ال���ذي ي��ه��دي اإلن��س��ان وي��س��ع��ده وي��ح��ّق��ق له 
األم���ن وال��ّرف��اه��ي��ة، وع��ن��ده��م أي��ًض��ا ال��ّن��ّص 
الّنبوّي الذي يفّسر ويبّين لهم كيف يحّولون 
الّنّص إلى واقع وحياة، ومعرفة الوحي التي 
وبيان  ن��ص  م��ن  ال��ي��وم  المسلمون  يمتلكها 
بالّشمولّية تعدُّ منهج  تّتسم  وتطبيق والتي 
العمل، ودليل الّتعامل مع الحياة، فإذا غفلت 
األّمة عن هذه الحقيقة وجب أن يكون هناك 
من يرجعها إلى صوابها ويعيدها إلى رحابها 
من أجل تحقيق الّشهود الحضاري والوجود 

اإلن��س��ان��ي، وال��ع��م��ل اإلص��اح��ي وال��خ��ط��اب 
الّدعوي له الّشأن الكبير في تحقيق ذلك)64(.

خاتم�ة
التي  البحثية  ال��ورق��ة  ه���ذه  خ��ت��ام  ف��ي 
نأمل أن تكون قد سّلطت الّضوء على بعض 
اآلثار والمخاطر الّناتجة عن غياب الخطاب 
اإلصاحي الّديني، يمكن لنا تسجيل الّنقاط 

اآلتية:
التذكير بوجوب الدعوة إلى هللا تعالى   - 1
ألّنها عنوان خيرية هذه األمة وبرهان 
ريادتها لألمم ودليل وراثتها للنبيين، 
ولو  األج��ر على هللا،  استوجبت  وبها 
ف���رط���ت األم�����ة ف���ي واج�����ب ال���دع���وة 
وال���ب���اغ ف��ق��د سقطت م��ن ع��ي��ن هللا 
إذ  وع��ذاب��ه،  مقته  واستحقت  تعالى، 
ما شرع هللا الجهاد بما فيه من ذهاب 
ال��ن��ف��س وال���م���ال وح���ص���ول ال��م��ك��روه 
وحق  ال��واج��ب،  بهذا  قياًما  إال  فيهما 
على الدولة المسلمة أن توفر للدعوة 
ما تحتاجه من طاقات بشرية وموارد 
األداء  ت��رق��ي��ة  ل��ه��ا  يكفل  وم���ا  م��ال��ي��ة، 
وح��س��ن ال���ع���رض ب��أف��ض��ل األس��ال��ي��ب 
زمان  مضى  وق��د  التقنيات،  وأح��دث 
ق��د ك��ان��ت ال���دع���وة ف��ي��ه ق��ائ��م��ة على 
شخصية  واج��ت��ه��ادات  ف��ردي��ة  جهود 
ش��روًرا  وخلفت  أحيانًا،  خيًرا  أثمرت 
في أحيان أخرى، أقول: في زماننا هذا 
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ال بد أن يتوفر على التخطيط للدعوة 
ه��ي��ئ��ات ورج����ال وب��ح��وث ودراس����ات 
ح��ت��ى ن�����درك م���ن ق��ب��ل��ن��ا ون��ص��ل��ح ما 
واالرتجال  التخبط  أما  غيرنا،  أفسد 
والفوضى فا تصلح لزمان قد صارت 
لغة األرقام واإلحصائيات هي المعول 

عليها في كل شيء.
ال���ق���ي���ام ب���واج���ب األم�����ر ب��ال��م��ع��روف   - 2
ألمن  سبب  وهو  المنكر،  عن  والّنهي 
ونزول  الحقوق  وحفظ  المجتمعات 
أن  م��ن  المفسدين  وم��ن��ع  رح��م��ة هللا 
غ��ي��ره��م، وقد  إل��ى  ف��س��اده��م  يتعدى 
لخيرية  ش��رط��ًا  وج��ل  ع��ز  جعله هللا 
ه���ذه األم����ة وع���ام���ة أله���ل اإلي��م��ان 
فيها كما أن تركه سبب لنزول اللعنة 
النبي  وف��ي سنة  ال��م��ق��ت،  وح��ص��ول 
ت��وات��رت  وسّلم-  ع��ل��ي��ه  هللا  –صّلى 

ال��ن��ص��وص ف��ي ب��ي��ان أن ه���ذا األم��ر 
سنة ماضية وفريضة محكمة ال يسع 

مسلًما إنكارها أو التخّلي عنها.

ال��ت��ذك��ي��ر ال���دائ���م ب��ال��ق��ي��م األخ��اق��ي��ة   - 3
وال��م��ع��اي��ي��ر ال��ح��ض��اري��ة ف���ي رس��ال��ة 
اإلسام إذ ليس محموًدا من الداعية 
ف���ي خ��ط��اب��ه  ي��رك��ز  أن  ال��م��ص��ل��ح  أو 
ال��ن��واح��ي  ع��ل��ى  المسلمين  ل��ج��م��ه��ور 
التعبدية،  والشعائر  النظرية  العقدية 
والقيم  األخاقية  الجوانب  ويهمل 
المسلم  إن  ديننا!!  ف��ي  ال��ح��ض��اري��ة 
الحريص على صيام رمضان   وحج 
قد  ال���ذي  نفسه  ه��و  ال��ح��رام،  البيت 
يخلف الوعد ويخون األمانة ويكذب 
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