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حلم الوحدة )التجليات(

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه 
أمجعــن؛ وصحبــه 

الدولــة يف اإلســام مقصــد بالتبــع وليــس باألصالــة؛ ألهنــا مقصــد لتحقيــق مقاصــد الشــريعة اإلســامية، 
مقصــد لتحقيــق ُمــراد اهلل عــّز وجــل مــن هــذه التجمعــات البشــرية الــي تنتظــم حتــت لــواء التديـّـن بالديــن اخلــامت، 
فهــذه الدولــة؛ هــي آليــة ال بــد منهــا مــن أجــل حتقيــق هــذه املقاصــد، وإقامــة هــذا الشــرع احلنيــف، وإشــاعة 
رمحــة اهلل املزجــات بــن النــاس حمليــاً وعلــى الصعيــد العاملــي، مــن حيــث تقــدمي الشــهادة ومــن حيــث تقــدمي 
اأُلســوة واألمنــوذج ﴿وََكَذلِــَك َجَعْلَناُكــْم ُأمَّــًة َوَســطًا لَِتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعلَــى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعَلْيُكــْم 

َشــِهيًدا﴾ )البقــرة: 142(.

فــإذن الدولــة؛ هــي ســبب وشــرط ورافعــة لتحقيــق هــذه املقاصــد الــي جــاءت هبــا الشــريعة اإلســامية؛ 
هــذه املقاصــد أحصاهــا العلمــاء وحصروهــا يف ســتة مقاصــد كبــرى هــي مخســة، لكنهــم قســموا مقصــد 
العــرض إىل قســمن؛ وهــذه املقاصــد هــي: احلفــاظ علــى احليــاة، واحلفــاظ علــى الديــن، واحلفــاظ علــى العــرض 

بقســميه، النســل والكرامــة، مث احلفــاظ علــى العقــل، مث احلفــاظ علــى املــال.

فــإذن حفــاظ علــى احليــاة، حفــاظ علــى الديــن، حفــاظ علــى النســل، حفــاظ علــى العــرض، حفــاظ 
العقــل، وحفــاظ علــى املــال، هــذا التحقيــق هلــذه املقاصــد بطبيعــة احلــال ال بــد فيــه مــن آليــات لقيــاس جــدواه، 
وقيــاس جناعتــه، وقيــاس مــدى تنزيلــه علــى أرض الواقــع، فلــكل زاعــٍم أن يزعــم أنــه يريــد احلفــاظ علــى احليــاة، 
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لكــن مــن مثارهــم تعرفهــم، ال بــد أن نــرى إىل هــذه اآلثــار، ولذلــك فــإن رّب العــزّة ينهانــا أن نقــول مــا ال نفعــل 
﴿يا أَيّـَُها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما َل تـَْفَعُلوَن، َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اهلل َأْن تـَُقوُلوا َما َل تـَْفَعُلوَن﴾ )الصف: 

2-3(، ﴿َوقُــِل اْعَملُــوا َفَســيـََرى اللَّــُه َعَمَلُكــْم َوَرُســولُُه َواْلُمْؤِمنُــوَن﴾ )التوبــة:106(.

وهذا املسلك؛ هو مسلك رباين، ومسلك نبوي بامتياز، باإلضافة إىل هذه اآليات فيها آياٌت أخرى 
يف هــذه املنظومــة؛ منظومــة أرحــم الرامحــن آيــات أخــرى فيهــا ربــط أنكــى العقوبــات للذيــن يقولــون الــكام 
اجلميل، ﴿َوِإَذا تـََولَّى َســَعى ِفي اأْلَْرِض لِيـُْفِســَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْســَل َواهللُ َل ُيِحبُّ اْلَفَســاَد﴾ 
)البقــرة:203( إىل غــر ذلكــم مــن أضــرب الوعيــد الــي ارتبطــت بــرك الــكام علــى عواهنــه دون النظــر 

يف مثراتــه. 

بلــورة مجلــة مــن اآلليــات لقيــاس ذلــك، الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حــن  بــد مــن  وبالتبــع ال 
كان يرســل الســرايا، يأمــر القــادة أن ينظــروا إىل األذان، أن ينظــروا إىل الصلــوات، ينظــروا إىل مــدى وجــود 
املســاجد، ينظروا إىل مدى توفر رمحة اهلل للعباد هبذا االنتظام يف نظام الدين اخلامت، ومل يكن عليه الصاة 

والســام يــرك األمــور علــى عواهنهــا.

ولذلــك فإنــه مــن املمكــن اليــوم أن نقيــس هــذه األمــور الداخلــة حتــت ُمســّمى الدولــة اإلســامية، 
أو الوحــدة يف إطــار الديــن احلنيــف، فــإذا مل يكــن هنــاك حفــاظ علــى احليــاة، وال حفــاظ علــى الديــن بــكل 
ــُد ِبُكــُم اْلُعْســَر﴾ )البقــرة: 184(، وبــكل مقاصــد  ــُد اهلل ِبُكــُم اْلُيْســَر َوَل يُرِي اليســر الــذي يرتبــط بــه ﴿يُرِي
العــدل واخلريــة الــي جــاء النــص عليهــا بصريــح العبــارة يف كتــاب اهلل، ويف ســنة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم، بوجــود التيســر وعــدم التعســر، والتبشــر وعــدم التنفــر، فــإذا كنــا نــرى التنفــر عــوض التبشــر، 
والتعســر عــوض التيســر، ُعلــم أن األمــر ال يتصــل بوحــدة بــل يتصــل بالتفرقــة، ويتصــل بالصــد والصــدف عــن 

ســبيل اهلل، عــوض الدعــوة والتبشــر برمحــة رّب العــزّة  مــن خــال هــذه املنظومــة املباركــة.

أيضــا حــن نتحــدث عــن هــذه الوحــدة ال ميكــن أن نفصــل ذلكــم عــن احملبــة للنــاس، وســامة النــاس؛ 
من اليد ومن اللســان، و»املســلم، من ســلم املســلمون من يده ولســانه«، و»املؤمن من أمن جاره بوائقه«، 
و»ال يؤمــن أحدكــم حــى حيــب ألخيــه مــا حيــب لنفســه«، تفجــر الــذات هــذا ليــس مبحبــة للنفــس، وليــس 
مبحبــة للغــر، مــن أجــل إلحلــاق النكايــة باملؤمنــن واملؤمنــات، واألبريــاء منهــم علــى وجــه اخلصــوص والربيئــات، 

فلذلــك ال ميكــن أن نــرك هــذه األمــور علــى عواهنهــا وندعــي بعــد ذلــك أهنــا وحــدة.

الحفــاظ علــى الحيــاة يتــم بتنشــئة مستشــفيات التلقــي واالســتقبال ملــن لــه حاجــة، ويبســت منــه 
احلشاشــة، تكويــن األطبــاء الذيــن ســوف يشــرفون علــى هــذه املستشــفيات، املمرضــون واملمرضــات الذيــن 
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ســوف يواكبــون ويتابعــون، صناعــات األدويــة، دراســات اجلراحــة، والتشــريح املواكبــة لــكل ذلكــم، أيضــا 
العنايــة قبــل االســتقبالية الســريرية وأثناءهــا وبعدهــا، وهــذه كلهــا مهــارات ميكــن أن تقــاس وفــق مؤشــرات 
واضحة املعامل، حى يصبح هذا املقصد مرتبطاً مبؤشــراته ومبعاير حتقيقه، وال يبقى إبقاء للكلم والشــعارات 

علــى عواهنهــا.

حفــظ الديــن؛ ال ميكــن أن يكــون حفــظ الديــن، إذا غابــت الرؤيــة الكليــة عــن تبليــغ هــذا الديــن، وإذا 
غــاب تكويــن العلمــاء الرمحــاء الربانيــن مــن أجــل تبليــغ كام اهلل وســنة مصطفــاه صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه 
وســلم، وإذا غــاب َتْشــِييد املســاجد، وإعمــار هــذه املســاجد باملضامــن الــي فيهــا جتّســد للمقاصــد املذكــورة 

آنفــا، إذا مل يكــن هنــاك برامــج لتكويــن احلملــة هلــذا الفضــل. 

وهــذا كلــه أيهــا األحبــة ال ميكــن أن يكــون بــدون اســتقرار، إذا حلّــت الفتنــة؛ فــإن الفتنــة أشــدُّ مــن 
القتــل، ال يبقــى مــن املمكــن فعــل أي شــيء مــن هــذا. إذا ُأشــعلت وُأضرمــت احلرائــق يف املشــارق واملغــارب، 
عن أي تكوين للعلماء نتحدث؟ أضف إىل هذا كله أن هذه الوحدة ال ميكن أن تكون بدون مؤسسات. 

وســوف نرجــع إىل احلديــث وتفصيــل الــكام حــول هــذه القضيــة.

 أيضــا الحفــاظ علــى النســل، كيــف ميكــن أن يطمــح النــاس إىل زواج؟ وإذا نــام ُيضمــن األمــن 
واالستقرار؟ ﴿فـَْليـَْعُبُدوا َربَّ َهذا اْلبـَْيِت، الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنـَُهم مِّْن َخْوٍف﴾ )قريش:3- 5(، 
رّب العــزّة ميــن علــى املؤمنــن حبــق؛ وهــو اخلــاق العليــم الرمحــن الرحيــم، بأنــه مكنهــم مــن العبــادة  بإطعامهــم 

مــن اجلــوع، وبتأمينهــم مــن اخلــوف.

فــا ميكــن أن نطمــح إىل اســتمرار النســل إذا أشــعلنا احلرائــق يف كل مــكان؛ وال ســيما حــن تكــون 
هنــاك نوافــذ للتقريــب بــن الفرقــاء، لــرأب أضــرب الصــدى الــي تكــون بينهــم، نتجــاوز كل ذلــك مــن أجــل 

إضــرام هــذه احلرائــق مــن غــر أن يكــون ذاكــم مؤسســا علــى املوازيــن الــي ينــص عليهــا الشــرع احلنيــف.

الحفــاظ علــى الكرامــة ســوف نرجــع إليــه أثنــاء احلديــث عــن حلــم الكرامــة؛ لكــن لــه أيضــا معايــره 
ومؤشــراته مــن ضمــاٍن للحقــوق، وتيســر لقنــوات اإلطــاع بالواجبــات، وبنــاء القــدرات واملهــارات الــي متكــن 
عبــاد اهلل مــن االضطــاع بواجباهتــم، والقيــام هبــذه الواجبــات، أيضــا أن تكــون هنــاك احلكامــة والتدبــر 
املائمــة إليصــال احلقــوق لذويهــا، إىل غــر ذلــك مــن املعايــر واملؤشــرات الــي ســوف تكــون لنــا إليهــا عــودة 

بــإذن اهلل.
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الحفــاظ علــى العقــل، كيــف نُــريب؟ كيــف ُنكــون املعلمــات واملعلمــن؟ واملربيــات واملربــن؟ هــل 
ننشــئ مــن مــدارس؟ هــل ننشــئ مــن إعداديــات وثانويــات؟ هــل ننشــئ مــن جامعــات إىل غــر ذلكــم  مــن 
األمــور؟ مث مــا هــي التكوينــات الــي يتلقــاه هــؤالء يف هــذا العــامل، الــذي بــات عاملــاً رقميــاً بامتيــاز، والــذي ال 
بــد فيــه مــن مراعــاة هــذه األبعــاد مــن أجــل إحاهلــا يف وجدانــات، ويف عقــول، ويف كيانــات ناشــئتنا؛ لكــي 
يســتطيعوا اجلــري باجلــري الــذي يتــاءم مــع عاملهــم الــذي يعيشــون فيــه »فزاحــم بالــذكاء لتفضــا« احلفــاظ 
علــى املــال، كل هــذه األمــور أيهــا األحبــة تنتظــم حتــت مــا مينكــن أن نســميه بوظائــف الدولــة الــي تــروم حتقيــق 

هذه الوحــدة.

هــذا ال يعــي أننــا لــن نزعــم أن الــدول املنتســبة لإلســام اليــوم، قــد بلغــت حــد الكمــال يف هــذه األمــور، 
هنــاك جهــد ال بــد مــن بذلــه، هنــاك عكــوف ال بــد مــن عكوفــه، هنــاك أضــرب مــن املبــادرات ال بــد مــن 
إطاقهــا، وحنــن حنمــد اهلل عــّز وجــّل أن هــذا البلــد لــه هــذه الفضيلــة واملكُرمــة حبمــد اهلل تعــاىل، كمــا إلخواننــا 

وأخواتنــا يف البلــدان األخــرى.

وكمــا ســلف ﴿َوِفــي َذلِــَك فـَْلَيتـََنافَــِس اْلُمتـََناِفُســوَن﴾ )املطففــن:26(؛ هــذا البلــد لــه َمْكُرَمــة أنــه 
نَســاُن ِإنَـّـَك َكاِدٌح ِإلَــى رَبِـّـَك َكْدحــاً َفُمَلِقيــِه﴾  جيتهــد، ويســتحضر قــول اهلل عــز وجــّل: ﴿يَــا أَيّـَُهــا اْلِ
)االنشــقاق:6(، ويســتحضر كــون اإلنســان قــد خلــق يف كبــد، يســتحضر وجــوب اســتدامة االجتهــاد مــن 
أجــل بلــوغ هــذه الــرىب؛ الــي هــي رىب املنشــود؛ انطاقــاً مــن كل تضاريــس وتشــّخصات هــذا املوجــود، فــا 

نزعــم أننــا قــد وصلنــا، لكــن علــى األقــل هنــاك كــدح مــن أجــل توفــر املناخــات لانطــاق.

والزمــن أيهــا األحبــة؛ زمــن ال ميكــن التــوق وال الطمــوح للوصــول إىل هــذه املســتويات، وال إىل هــذه 
املقامــات مــن األداء؛ الــذي يكــون يف حتقيــق مطلــب التنافــس اإلجيــايب، إذا مل يكــون هنــاك تعــاوٌن يف تفعيــٍل 

ثْــِم َواْلُعــْدَواِن﴾ )املائــدة:3(. وإمضــاٍء تضامــٍن ﴿َوتـََعاَونُــوا َعلَــى اْلبِــرِّ َوالتَـّْقــَوى َوَل تـََعاَونُــوا َعلَــى اْلِ

يتواصــل حديثنــا عــن حلــم الوحــدة وغــره مــن األحــام يف لقائنــا القــادم بــإذن اهلل، وإىل ذلكــم احلــن 
أســتودعكم اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه؛ والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه. 


