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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

القي�دة واملع�مالت اجلوهرية املوؤثرة
برن�مج التدقيق ال�رشعي على �رشك�ت الت�أمني
الإ�سالمي
اخلوارزمي احلنفي رائد التق�نة يف ع�رشه فقيه
حنفي مربز وري��سي خم�رشم واقت�س�دي قدير
مع�يري اختي�ر الع�ملني لدى البنوك الإ�سالمية

عندما تدق اإدارة التغيري جر�س الإنذار
ُغريو ْا
َغ رِّريو ْا َق ْب َل اأَ ْن ت رَّ
َتغري ،اأي هناك من ه� مُن َزه
تختزن اأمثال ال�سع�ب الكثري من الدللت ،فيُقال�ُ :سبحان من ي رُِّغري ول ي رَّ
عن التغري ،وهناك من يخ�سع لن�امي�س التغري ،فاملُن َزه ه� اخلالق البارئ ،اأما من هم دونه فمخل�قاته
بن�امي�س و�سعها لهم.
ي ُّغريهم كيف يَ�ساء ،اأو ي ُّغريهم
َ
فمث ًال نق�ل عن حدود املعادلة الريا�سية التالية�( :س = ع) اأن (�س) ه� متغري تابع ،واأن (ع) ه� متغري
م�ستقل ،واملتغري التابع تت�قف حاله على الأو�ساع التي �ستقف عليها تغريات (ع) والتي ت��سف باأنها
ً
(ن�سبيا).
م�ستقلة
وبازدياد عدد ون�ع حدود املعادلة ال�سابقة ،تزداد �سع�بة تتبع املتغريات التابعة لرتباطها بعدة
متغريات م�ستقلة ،ويت�سعب الأمر وتزداد احتمالته اإذا ارتهن حال تلك املتغريات امل�ستقلة مبعادلت
تخ�سها ،كاأن تك�ن املعادلة كالآتي�( :س =  3ج  7 +ك – ع).
اإن كان ذلك يف الأم�ر املجردة ،فكيف تك�ن درا�سة املتغريات بني الب�سر الذين تتن�ع اآراوؤهم وتختلف
جمتمعا م� ً
ً
ؤلفا من
اأمزجتهم؟ وكيف ميكن اإدارة التغريات فيما بينهم خا�سة اإذا كانت عينة الدرا�سة
خم�سني اإىل مائة ملي�ن اإن�سان مث ًال؟ وكيف ميكن ت�سنيف حالتهم بني تابع وم�ستقل؟
اإذا ت�قفنا عند بع�س احلالت لنتاأمل ما فيها من درو�س ِوعرب ،جند اأننا تارة ن�ستطيع الفهم ،وتارة
يغيب الفهم عنا ،واأحيانا يُ�سيبنا العَجب من بع�سها.
فمث ًال ،ل يغيب عن بالنا �سل�ك خالد بن ال�ليد (ر�سي اهلل عنه) وه� القائد الع�سكري الفذ ،الذي ما
اأخربنا التاريخ عنه اإل انت�سارات وحنكة ودهاء ،وقد جاءه كتاب اخلليفة عمر (ر�سي اهلل عنه) وه�
يق�د خ�سم اإحدى معارك فتح ال�سام ،وكان م�سم�ن الكتاب عزله عن القيادة وت�لية اأبي عبيدة بن
اجلراح (ر�سي اهلل عنه).
اإن فهم هكذا �س�رة ً
قيا�سا على ما يح�سل عادة ه� اأم ٌر �سعبٌ للغاية ،فمن ه� يف م�قف خالد (ر�سي
اهلل عنه) قد ل يك�ن م�سطر ًا لتنفيذ هكذا اأمر يف ال�قت احلرج ،فه� مم�سك بال�سلطة والق�ة والأتباع.
وقد يغيب عن كثريين فهم ال�س�رة وا�ستيعابها ،فكيف يُفهم ت�سرفه (ر�سي اهلل عنه)؟ فقد كتم
اخلرب لغاية الليل ثم ذهب اإىل اأبي عبيدة لي�سلم عليه كما يُحيي اجلندي قائده ،قائ ًال :عُ ينتَ اأنت
و�سرتُ اأنا جندي عندك ،مُرين مبا �سئت يا اأبا عبيدة.
القائدِ ،
فلله درّك يا خالد ،لقد اأتعبت من ب َ
َعدك.
وبالع�دة اإىل ت�سبيهنا التجريدي للقيا�س والفهم ،فاإن خالد ًا عب ٌد من عباد اهلل ،فه� (متغري) لكنه
(متغري تابع) ملتغري اأعظم منه حنكة ودراية وا�ستقال ًل اأي عمر (ر�سي اهلل عنه) الذي يعلم ً
يقينا اأن
تغيري هكذا قائد فذ يف هكذا وقت قد يقلب م�ازين معركة عظيمة ال�ساأن يف حياة الأمة ،لكنه م�قن
باأن الن�سر من عند اهلل ،وما خال ٌد �س�ى عبد من عباده.
اإن عمر (ر�سي اهلل عنه) ب��سفه (متغري ًا ً
تابعا) قد اأخذ قرار ًا لإفهام النا�س واإقناعهم باأل يتعلق�ا
باأ�سخا�س ،لأنهم جمرد اأ�سباب ،فقد خ�سي على اإميان بع�س النا�س الذين من كرثة اإعجابهم ردوا
اأمر تتايل النت�سارات خلالد (ر�سي اهلل عنه) من دون اهلل ،فاأراد اأن يُعطيَهم ً
در�سا باأن الإميان ل
يك�ن بالأ�سباب بل برب الأ�سباب ومدبرها ،فكان تغيري خالد (ر�سي اهلل عنه) ً
تكتيكا ،ليحافظ على
اإ�سرتاتيجية اأك َرب واأعظمَ �سا ًأنا وه� اإخال�س الإميان هلل تعاىل.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

وم�ست املعركة وم�سى غريها من املعارك وامل�سلم�ن يف انت�ساراتهم ،وبقي عم ٌر اأمري ًا للم�ؤمنني وبقي خال ٌد
ُ
�سيف اهلل امل�سل�ل ،وكذلك بقي اأب� عبيدة وغريه من املقاتلني ،فك ٌل يعلمُ حمله من الإعراب ويدرك اأهمية القيام
مب�س�ؤولياته يف جمتمع يدور يف فلك الإميان برب كل �سيء ومليكه.
اإن هذه امل�اقف مدعاة لفهم اإدارة التغيري ،فما ذكرناه ميثل مدر�سة اأ�سلها اأج ّل واأعظم .اإنها مدر�سة ال�سديق
ر�سي اهلل عنه ،اخلليفة الأول ،فعندما مات ر�س�ل اهلل (�سلى اهلل عليه و�سلم) ،هاج النا�س وتغريت اأح�الهم،
لكن م�قف اأبي بكر (ر�سي اهلل عنه) اأعاد الأم�ر اإىل ن�سابها فخطب النا�س قائ ًال :من كان يعبد حممد ًا فاإن
حي ل مي�ت ،فذ ّكرهم باأن التعلق يك�ن باهلل دون غريه ول� كان
حممدًا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فاإن اهلل ّ
خري خلقه.
اإذ ًا تنطلق اإدارة التغيري من اأ�س�س ل يجب اأن حتيد عنها ،واأهمها �سرورة وج�د ثابت ُت�س ّد اإليه الرحال ،واإل تغري
ً
عظيما ،فاإذا كان امليل ميل اأ�سخا�س �سهل تدارك الأمر ،اأما اإذا مالت الأمة فاخل�سارة تك�ن
كل �سيء ومال مي ًال
غري قابلة للتع�ي�س ،فكم من اأمم اندثرت واندثر ذكرها!
اإن منطلق اأبي بكر (ر�سي اهلل عنه) يف اإعادة النا�س اإىل اأ�سل عظيم واإل هلك�ا واندثر ذكرهم ،ه� نف�سه
منطلق عمر (ر�سي اهلل عنه) يف تذكري النا�س بثباتهم وتعلقهم باهلل ل بقائد معركة ،فاملعارك كثري ٌة ،والقادة
ُك ٌرث.
ولإكمال امل�سهد �سنتابع الع�دة ً
خلفا ،وه� ح�ار ح�سل يف بداية الدع�ة عندما �سرع ر�س�ل الهدى (�سلى اهلل
عليه و�سلم) دع�ته يف التغيري والإ�سالح ،ح�ار دار بينه (�سلى اهلل عليه و�سلم) وعمه اأب� طالب ،الذي عر�س
عليه كل ما يبغيه م�سلح اأو داعية ،فاأخذه اإىل اآخر ما ين�سده النا�س فعر�س عليه اأن يك�ن م ً
َلكا ،فا َمللك ميكنه
تنفيذ اأية تغيريات ي�ساوؤها بعد اأن يرتبع على عر�س مُلكه .لكن ر�س�ل اهلل (�سلى اهلل عليه و�سلم) اأجابه ً
ج�ابا
�سمايل ع َلى اأن ا َ
هلل َل� وَ�سع�ا َّ
أترك هذا الأم َر ح َّتى
ال�س َ
غري ما يت�قعه قائ ًال :يا ع َّماهُ ،وا ِ
م�س يف مييني والقم َر يف ِ
يُظه َره ُ
اهلل اأو اأه ِل َك فيه ما ترك ُت ُه.
عندئذ فهم العم املحنك اأن ابن اأخيه ي�سعى ملا ه� اأعلى واأرفع �ساأنا من ال�سيادة واملُلك .فا�ست�عب اأنه (تابع
متغري) واأن ابن اأخيه اأكرث منه ا�ستقال ًل ،لذلك مل يرتكه و�ساأنه ،بل ذهب يدعمه ويحميه.
اإن ر�س�ل اهلل (�سلى اهلل عليه و�سلم) اأراد نقل النا�س من مراتب عبادة العباد اإىل مراتب عبادة رب العباد،
ومن نار تلظى اإىل جنة ال�سعادة ،ليفلح النا�س يف الدارين .ول� ر�سي (�سلى اهلل عليه و�سلم) اأن يك�ن ً
لغري
ملكا ،رَّ
فئة من النا�س يف تلك الفرتة ،ثم �سرعان ما يذوب ذلك التغيري احلادث وقد يندثر ،لكنه اآثر اإحداث تغي ٍري ل
اأمد له ،فاأر�سى تعاليم وا ً
أ�س�سا ثابتة امل�سدر ل تتغري بتغري الظروف ،ثم بنى من جاء بعده من الأتباع على بنائه
تغري
ف�سارت ال�سفينة ت�سق عُ باب بحر احلياة ل تغري الرياح اجتاهها مع ما تفعله يف اأ�سرعتها ُمينة ويُ�سرة رغم ّ
م�سارب قادتهم ومل�كهم وزعمائهم عرب التاريخ.
ف�سنة التدافع قائم ًة بني خمل�قاته ً
لقد ا�ست�عب اأولئك الركب اأن هلل ً
جميعا ونتاجها التغيري ب�سكل
�سننا غالب ًةُ ،
م�ؤكد ،واأن تتابع التغريات حتكمها ُ�سن ٌة يخت�سرها ق�له تعاىل يف �س�رة الرعد َ ( :17ف َاأ َمّا ال َّز َب ُد َف َي ْذهَ بُ جُ َفاء
ال ْر ِ�س َك َذ ِل َك ي َْ�س ِربُ َّ ُ
ال ْم َث َال) .لذلك فاإن ما ينفع النا�س ٌ
ا�س َف َي ْم ُك ُث ِيف َْ أ
ماكث يف الأر�س
اهلل َْ أ
َواأَ َمّا مَا يَن َف ُع ال َّن َ
ال�سنتني ال�سابقتني ُ�سنة متحي�س ،يق�ل امل�ىل يف �س�رة اآل عمران
ومُ�ست ِق ٌر فيها �ساء من �ساء واأبى من اأبى .وبني ُ
َ ( :141و ِل ُي َم ِّح َ�س َّ ُ
اهلل ا َّل ِذينَ اآ َم ُن�ا و ََميْحَ َق ا ْل َكا ِف ِرينَ ) ،وكذلك ُ�سنة متييز ،يق�ل امل�ىل يف �س�رة الأنفال :37
( ِل َيمِي َز َّ ُ
اخل ِب َيث ِمنَ َّ
الط ِّي ِب َوي َْج َع َل ْ َ
اهلل ْ َ
اخل ِب َيث َب ْع َ�س ُه عَ َلى َب ْع ٍ�س َف َ ْري ُك َم ُه جَ مِيعًا َفي َْج َع َل ُه ِيف جَ َه َّنمَ اأُول ِئ َك هُ مُ
َْ
اخل ِا�س ُر َون).
خ�شائ�س التغيري:
التغيري يك�ن على م�ست�ى املجتمع ككل واجلميع يتحمل م�س�ؤولية التغيري:
يبداأ التغيري بتغيري كل �سخ�س لذاته ،فعلى كل واحد اأن ينظر يف نف�سه وليتهمها بالتق�سري ،فهي بداية �سعبة
وقا�سية على النف�س الب�سرية التي ل تق ّر ب�سعف ول تعرتف بخطاأ يق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الأنفال َ ( :53ذ َلك
ِباأَ َّن ال َّلـ َه َ ْمل ي َُك ُم َغ ِّ ًريا ِّن ْع َم ًة اأَ ْن َع َمهَا عَ َلى َق ْ� ٍم حَ َّتى ُي َغ ِّ ُريوا مَا ِباأَن ُف ِ�سهِمْ َو َاأ َّن ال َّلـ َه َ�سمِي ٌع عَ ِليمٌ).

التغيري يكون بالتغيري مع التح�شني:
ي�سيب التغيري كل حال ،حتى الإميان ينتهي ويبلى ويجب جتديده ،فاإن اأ�ساب التغيري الإميان ومل يُلحقه بالتجديد
كان ف�ساد ًا ،فاإذا ف�سد وجب اإ�سالح حاله و�سيانته .وال�سيانة يف هذا املقام هي اإعادة ال�سيء اإىل ما كان عليه ولي�س
حت�سينها ،فاإن حَ ُ�سنت كنا اأمام تغيري اإيجابي ملا فيه من تط�ر وحت�سني .يق�ل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف
أحد ُكم ك َما ي َْخ َل ُق الث�بَ  ،فا�ساأ ُل�ا َ
اهلل تعاىل :ا َّأن يجد َد ال َ
احلديث ال�سحيح :ا َّإن ال َ
إميان يف
ج�ف ا ِ
إميان َلي َْخ َل ُق يف ِ
قل�ب ُكم.
َ
رَّ
ويق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الرعد ( :11اإِنرَّ اهلل َل ُي َغ رِّ ُري مَا ِب َق ْ� ٍم حَ رَّتى ُي َغ رِّ ُريوا مَا ِباأَ ْن ُف ِ�سهِمْ ) .وكلمة ق�م يف معجم ل�سان
العرب :هي اجلماعة من الرجال والن�ساء ً
جميعا ،مما يعني اأن ذلك ي�سمل كل املجتمع امل�ؤلف من اأفراد ،اأو ي�سمل
الأفراد الذين يُك�ن�ن مبجم�عهم املجتمع.
يغري ُه بيد ِه ،فاإن ْمل ي�ستط ْع فبل�سا ِنه ،فاإن ْمل ي�ستط ْع فبقل ِبه،
لذلك يُفهم من احلديث ال�سحيح( :من راأى منك ًرا ف ْل رِّ
وذلك ا ُ
إميان)� ،سرورة تغيري ما يُ�سيء للنا�س ونبذ ما يُنكرونه.
أ�سعف ال ِ
ويك�ن التغيري بالدفع بالتي هي اأح�سن ،لق�له تعاىل يف �س�رة ف�سلت ( :34و ََل َت ْ�س َت ِ�ي ْ َ
ال�س ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع ِبا َّل ِتي
احل َ�س َن ُة و ََل َّ
ِه َي اأَ ْح َ�س ُن َفاإِ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه عَ دَا َو ٌة َكاأَ َّن ُه و ِ ٌّ
َيل حَ مِيمٌ) .لذلك اإن كانت جهة التغيري نح� الأف�سل اأو الأ�سلح كان
مبثابة ال�سمان لبقاء نتائج التغيري وا�ستمرارها ،ومثال ذلك ترك العادات ال�سيئة كعادة البخل مثال ،فاهلل تبارك
ً
ً
واقت�ساديا ،فاإن مل يَ�ستجب النا�س لذلك ،فقد
اجتماعيا
وتعاىل يدع�نا اإىل تغيري هذه العادة ملا لها من اآثار بغي�سة
يك�ن الزوال ،كما يف ق�له تعاىل يف �س�رة حممد ( :38هَ ااأَن ُتمْ هَ �ؤُ َلء ُتدْعَ ْ� َن ِل ُتن ِف ُق�ا ِيف َ�س ِب ِيل ِرَّ
اهلل َفمِن ُكم رَّمن َي ْب َخلُ
َومَن َي ْب َخ ْل َفاإ رَّ َمنا َي ْب َخ ُل عَ ن رَّن ْف ِ�س ِه و رَّ ُ
َاهلل ا ْل َغ ِن ُّي َواأَن ُتمُ ا ْل ُف َق َراء َواإِن َت َت َ� رَّل ْ�ا ي َْ�س َت ْب ِد ْل َق ْ� ًما َغ ْ َري ُكمْ ُثمرَّ َل َي ُك� ُن�ا اأَ ْم َثا َل ُكم).
ِ
التعليم ج�هر التغيري:
اإن �سمة اأنبياء اهلل �سلى اهلل عليهم و�سلم كانت تغيري ال�اقع الذي عليه النا�س ،فغالبا ما يركن النا�س اإىل ما هم
عليه ،ثم ً
غالبا ما يجعل�ن العُرف الذي اعتادوه ق�انني �سارمة ل تقبل التغيري فت�سبح م�سلمات غري قابلة للنقا�س.
واأمثلة ذلك كثرية.
لقد بعث (�سلى اهلل عليه و�سلم) وحيد ًا وبداأ بتغيري ما ح�له ،ونهج يف ذلك النهج القراآين العظيم يف اإدارة التغيري
فنقل النا�س من اجلهل اإىل العلم ،ومن ال�سرك اإىل عبادة ال�احد الأحد ،ومن الفقر اإىل الغنى ،ومن الحرتاب اإىل
ال�سلم ،ومن ال�سفاهة اإىل العقالنية ،فكان خري مثل ،فه�:
 tمار�س الإدارة بال�سل�ك و�سمي ذلك بال�سنة الفعلية فكان اأول من يُطبق ،وبه يُقتدى.
 tمار�س الإدارة باحلب فاأحبه اأتباعه وتفان�ا يف العمل والإخال�س معه.
م�قفا اإل وجعل منه ً
معلما م�ستمر ًا ل يرتك ً
 tكان ً
در�سا وعرب ًة ،فالتعليم ج�هر التغيري.
ا�ستمرار التغيري غري مرتبط باأ�سخا�سه:
امتدت فرتة التغيري التي قام بها (�سلى اهلل عليه و�سلم) ثالثة ع�سر �سنة ق�ساها يف مكة ،وع�سر �سن�ات يف املدينة،
اأ�س�س فيهما ا ً
أ�س�سا نعي�س عليها حتى الآن ونقتدي بها ،وبها ُفتحت اآفاق الدنيا وانت�سر الإميان والأخالق ،ومازال
ينت�سران رغم �سعف اأتباعه (�سلى اهلل عليه و�سلم) وه�انهم على النا�س ،مما يدل على فعالية التغيري الذي اأر�ساه.
فالتغيري مل ينطلق من ا�ستمرار الأ�سخا�س القائمني عليه بل ينطلق من ث�ابت عادلة فيها اخلري للجميع م�سلمني
وغري م�سلمني .وح�سبنا اأن نتذكر الي�م الدع�ة بع�دة َ
العامل غري امل�سلم اإىل الق�اعد القت�سادية واملالية التي اأر�ساها
الإ�سالم عليه ب�سهادة اأكابر غري امل�سلمني وعلمائهم.
فلنت�س�ر كيف كنا الآن ل� اأننا حافظنا على التم�سك بجميع تلك الأ�س�س والق�اعد؟
التغيري ال�شلبي:
ً
ً
ً
تتبعنا التغيري بالنهج القراآين وكان تغريا اإيجابيا وحت�سينيا يفيد النا�س ،ف�سنن اهلل غاياتها خري النا�س و�سعادتهم.
فكيف يك�ن التغيري �سلبيا؟
يك�ن التغيري �سلبيا مبخالفة اأوامر اهلل ،ويتبنى هذا النهج الفريق الذي يق�ده ال�سيطان .ي�سف اهلل تعاىل ذلك النهج
يف �س�رة الن�ساء  11٩بل�سان اإبلي�س الذي ي�سعى اإىل التغيري املخالف لأوامر اهلل( :و َُ أَل ِ�س رَّل رَّنهُمْ و َ أَُل َم رِّن َي رَّنهُمْ و َ آَل ُم َر رَّنهُمْ
َف َل ُي َب رِّت ُكنرَّ اآ َذ َان ْ أَ
اهلل).
ال ْنع َِام و َ آَل ُم َر رَّنهُمْ َف َل ُي َغ رِّ ُرينرَّ َخ ْل َق رَّ ِ

اأن�اع التغيري:
يُق�سم التغيري اإىل ن�عني:
اأول :تغيري داخلي :ويتاألف من تغيريين:
 .1تغيري اإيجابي :وه� التغيري نح� الأف�سل ،وفيه يبداأ الإن�سان التغيري من نف�سه ل اأن يطالب به
الآخرين ثم ل يطبقه .كق�له تعاىل( :اإِنرَّ رَّ َ
اهلل َل ُي َغ رِّ ُري مَا ِب َق ْ� ٍم حَ رَّتى ُي َغ رِّ ُريوا مَا ِباأَ ْن ُف ِ�سهِمْ ).
 .2تغيري �سلبي :وه� التغيري الذي ي�ؤدي اإىل الف�ساد مما ي�ؤدي اإىل زوال نعم اهلل ،كق�له تعاىل يف
�س�رة الأنفال َ ( :53ذ َلك ِب َاأ َّن ال َّلـ َه َ ْمل ي َُك ُم َغ ِّ ًريا ِّن ْع َم ًة اأَ ْن َع َمهَا عَ َلى َق ْ� ٍم حَ َّتى ُي َغ ِّ ُريوا مَا ِباأَن ُف ِ�سهِمْ
َواأَ َّن ال َّلـ َه َ�سمِي ٌع عَ ِليمٌ)
ثانيا :تغيري خارجي :وه� انعكا�س للتغيري الداخلي ويظهر بتطبيقه ،ويُق�سم مثله .فحتى ي�ستقيم اأمر الك�ن
ً
�ساحلا لل�سكنى لبد من تق�مي نتائج التغيري ال�سلبي .يُلخ�س ذلك تطبيق حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل
ويبقى
يغري ُه بيد ِه ،فاإن ْمل ي�ستط ْع فبل�سا ِنه ،فاإن ْمل ي�ستط ْع فبقل ِبه ،وذلك ا ُ
إميان.
عليه و�سلم :من راأى منك ًرا ف ْل رِّ
أ�سعف ال ِ
اإن نتائج التغيري ال�سلبي هي الف�ساد ،فالك�ن مت�ازن ،لكن �سل�ك النا�س املخالف ه� ما يُف�سده ،يق�ل اهلل تعاىل
يف �س�رة الروم َ :40
ا�س ِلي ُِذي َقهُمْ َب ْع َ�س ا رَّل ِذي عَ ِم ُل�ا َل َع رَّلهُمْ
(ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد ِيف ا ْل َ رِّرب وَا ْل َب ْح ِر ِمبَا َك َ�سبَتْ اأَي ِْدي ال رَّن ِ
َي ْر ِجع َ
ُ�ن) ،ومن ذلك مث ًال :اأن الإنفاق ينبغي اأن يك�ن باعتدال ،فالزيادة ف�ساد والتقتري ف�ساد ،يق�ل اهلل تعاىل
ً
وا�سفا �سفات عباد الرحمن( :وَا رَّل ِذينَ اإِ َذا اأَ ْن َف ُق�ا َ ْمل ي ُْ�س ِر ُف�ا و َ َْمل َي ْق ُ ُرتوا َو َك َان ب ْ ََني َذ ِلكَ
يف �س�رة الفرقان ٦7
َق�َامًا) .فزيادة الإنفاق م�ؤداه ت�سخم القت�ساد ،وانخفا�سه م�ؤداه انكما�سه ،والأمثلة كثرية.
اإن م�سرية ر�س�ل اهلل (�سلى اهلل عليه و�سلم) تبني منهجه الإ�سالحي يف التغيري .فق�سة الطائف ُتعلمنا بُعد
نظر امل�سلح وقيمة هدفه ،لذلك جتده يتحمل الكثري من اأذى النا�س لقاء اأن يغريوا اأح�الهم .واأهل الطائف
اأهان�ا الر�س�ل واأدم�ه ،ومع ذلك رف�س النتقام منهم ملا جاءه جربيل وملك اجلبال ،وقال له :اإن �سئتَ اأن اأُ َ
طبق
عليهم الأخ�س َب ِني (اأي اجلبلني)؟ رف�س لأنه مل يفقد الأمل من اأهل الطائف رغم ما فعل�ه ،بل عقد اأمله على
يخرج ُ
اهلل من اأ�سالبهم من يعبد َ
اهلل وحده ،ل ُ
ي�سرك به
اجليل القادم ومن بعده منهم ،فقال :بل اأرج� اأن َ
ً
�سيئا.
واملتاأمل لق�له (�سلى اهلل عليه و�سلم) :ف� اهلل لأَن يهديَ ُ
اهلل بك رج ًال واحد ًا ،خ ٌري لك من اأن َ
يك�ن لك حُ ْم ُر
ال َّنع َِم ،ويف رواية :خري مما طلعت عليه ال�سم�س .يجد ت�جيهات كثرية م�ؤداها اأن تهدي رج ًال! ومل يقل كل
املجتمع اأو ن�سفه ،اأما الأجر فخري مما طلعت عليه ال�سم�س ،ومبا اأن ال�سم�س تطلع كل ي�م على املجرة ال�سم�سية
ولي�س فقط على الكرة الأر�سية ،فلنت�س�ر فعل التغيري نح� الإ�سالح وما يقابله .هكذا ه� حال امل�سلحني،
أنا�س اإ�سرتاتيجي�ن ينظرون بعيد ًا.
يتحمل�ن كل اأن�اع الأذية دون ملل ،اإنهم ا ٌ
التغيري يطال الأمة ودينها:
من�طا بالنف�س ،بل اإن التغيري يطال الأمة ودينها ا ً
اإن الأمر لي�س ً
أي�سا ،يق�ل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف
احلديث ال�سحيح( :ا َّإن َّ َ
اهلل يبع َُث ِل ِهذه الأ َّم ِة على را ِأ�س ِّ
يجد ُد َلها دي َنها) .والتجديد هنا يك�ن
كل مائ ِة َ�سن ٍة من ِّ
باإزالة كل درن عالق ب�سبب العادات والتقاليد وانت�سارها حتى غدت وكاأنها من الدين .ويك�ن ذلك ب�لدة جمدد
يف اآخر كل قرن ،وهذا املجدد قد يك�ن فرد ًا اأو جمم�عة اأفراد ي�سكل�ن مدر�سة جتديدية ي�ستفيد منهم النا�س
ومن اأعمالهم باإحياء �سنن الر�س�ل (�سلى اهلل عليه و�سلم) ،وبالرد على ال�سبهات التي يثريها املغر�س�ن من
هذا الدين ،ومن ذلك �سم�د الإمام اأحمد بن حنبل يف فتنة خلق القراآن مث ًال .ولعل اأهم ما يتناوله التجديد:
 .1جتديد ما اندثر من الدين.
 .2ن�سر فقه الن�ازل واإنزال الأحكام ح�سب مقت�سياتها ال�اقعية ،فالفت�ى تتغري بتغري الزمان واملكان.
 .3ت�سحيح املفاهيم املغل�طة،التي حت�سل ب�سبب اإتباع اله�ى اأو ال�سبهات ،اأو ت�سديد غري مربر ،اأو
ترخي�س غري من�سبط ،فيك�ن التجديد باإعادة الأم�ر اإىل ن�سابها ال�سحيح.
م�شتلزمات التغيري:
لك ّل عمل اأدوات يعتمد عليها يف �سبيل اإجناحه ،والتغيري �سل�ك يعتمده الإن�سان لذا يحتاج اإىل �سفات نف�سية
خلقية وعقلية لتك�ن نتائجه اإيجابية ومن اأهمها:

ال�س َال ِة
 .1ال�سرب :فالدع�ة لل�سالة مث ًال حتتاج ا�سطبارا كما قال تعاىل يف �س�رة طه َ ( :132واأْ ُم ْر اأَهْ َل َك ِب َّ
َا�س َط ِ ْرب عَ َل ْيهَا) ،فالتغيري ل يح�سل ف�ر ًا .ويالحظ ذلك يف ق�له (�سلى اهلل عليه و�سلم)( :ع ِّلم�ا اأولدَكم
و ْ
ال�سال َة اإذا بلغ�ا ً
�سبعا وا�سرب�هم عليها اإذا بلغ�ا ع�سر ًا وف ِّرق�ا بينهم يف امل�ساج ِع) ،كما كان حترمي
اخلمر على مراحل حتى يعتاد النا�س التغيري.
 .2اأن يبا�سر قائد التغيري الأمر بنف�سه ،فلما ا�ستلم عمر بن عبد العزيز (ر�سي اهلل عنه) اخلالفة كان
ً
عري�سا ،فطبق على نف�سه واأهل بيته التغيري ثم اأقاربه ثم �ساأل النا�س ذلك .وللعلم دام حكمه
الف�ساد
ح�ايل �سنتني واأربعة اأ�سهر عادت فيها اخلالفة ع�سية ق�ية �ساد فيها العدل وفا�س املال و�سهد بذلك
القا�سي والداين والتاريخ حافل ب�س�اهده .لذلك ل ي�سح اأن يُقال باأن التغيري يحتاج ً
ع�سا �سحرية اأو اأنه
ي�ستلزم �سن�ات ط�ا ًل.
 .3التم�سك بالث�ابت :ومن ذلك ق�سة الفاروق عمر (ر�سي اهلل عنه) ،حيث خرج عمر (ر�سي اهلل عنه)
اإىل ال�سام ،ومعه اأب� عبيدة ،فاأت�ا على خما�سة ،وعمر على ناقة له ،فنزل وخلع خفيه ،ف��سعهما على
عاتقه واأخذ بزمام ناقته فخا�س ،فقال اأب� عبيدة :يا اأمري امل�ؤمنني اأنت تفعل هذا! ما ي�سرين اأن اأهل
البلد ا�ست�سرف�ك ،فقال :اأوه ،ول� يق�ل ذا غريك يا اأبا عبيدة جعلته نكال لأمة حممد .اإنا كنا اأذ ّل ق�م
فاأعزنا اهلل بالإ�سالم ،فمهما نطلب الع ّز بغري ما اأعزنا اهلل به اأذلنا اهلل .فلله درّك يا اأمري امل�ؤمنني ،رغم
مت�ا�سعا مذ ًل لنف�سك اأمام خالقها حتى ل يك�ن لل ِكرب ً
ً
طريقا اإىل نف�سك
النت�سارات والفت�حات بقيت
ً
ومتا�سيا مع التغيري احلا�سل يف البالد ،ن�سحه اأب� عبيدة لرياعي بروت�ك�لت الزعماء،
الطاهرة .لكن
لكن الفاروق اآثر اأن يُ�سند التغيري وما تبعه من جناحات لالإ�سالم فه� م�سدر الع ّز ،ولن يغريه �سرورات
�سكلية ير�سى عنها النا�س ويبجل�نها.
رجال التغيري رجال اإيجابي�ن:
رجال التغيري هم اأنا�س اإيجابي�ن ي�سع�ن اإىل اإعمار الأر�س والقيام ب�اجباتهم التي خلق�ا من اأجلها لذا فهم:
 tينظرون للن�سف املالآن من الكاأ�س :يق�ل (�سلى اهلل عليه و�سلم) :ي َِّ�س ُروا ول ُتع َِّ�س ُروا ،وب َِّ�س ُروا ول ُت َن ِّف ُروا،
و َت َطاوَعَ ا ول َت ْخ َت ِلفا.
 tيفكرون يف احلل�ل بعك�س ال�سلبيني الذين يفكرون يف امل�سكلة.
 tاأفكارهم ل تن�سب بعك�س ال�سلبيني الذين ل تن�سب اأعذارهم.
 tي�ساعدون الآخرين بعك�س ال�سلبيني الذين يت�قع�ن امل�ساعدة من الآخرين.
 tلديهم اآما ٌل يحقق�نها ،بينما ال�سلبي�ن لديهم اأوهام تبدد كل اأمل.
 tيرون يف العمل اأم ًال ،اأما ال�سلبي�ن فريون فيه ا ًأملا.
 tينظرون اإىل امل�ستقبل ويتطلع�ن اإىل ما ه� ممكن ،اأما ال�سلبي�ن فينظرون اإىل املا�سي ويتطلع�ن اإىل ما
ه� م�ستحيل.
ُ
ب�سعف وبلغ ٍة فظة.
 tيناق�س�ن بق� ٍة وبلغ ٍة لطيفة ،اأما ال�سلبي�ن فيناق�س�ن ٍ
 tيتم�سك�ن بالقيم ويتحا�س�ن ال�سغائر ،اأما ال�سلبي�ن فيت�سبث�ن بال�سغائر ويتنازل�ن عن القيم.
 tمُتفائل�ن يف نظرتهم للحياة وجمرياتها ،اأما ال�سلبي�ن فمت�سائم�ن ونظرتهم للحياة �س�داوية.
َتغري ،اأر�سل نبيه (�سلى اهلل عليه و�سلم) ليُغري حال النا�س باحل�سنى ،فكان �سل�كه مقيا�س
ُ
ف�سبحان من ي رُِّغري ول ي رَّ
ّ
التغريات و�سندها ،راعى م�سالح النا�س ،وعلمهم الأخالق احلميدة ،وكان الأ�س�ة احل�سنة بالتطبيق.
لقد دامت التغيريات التي اأر�ساها ً
قرونا ط�يلة ومازالت و�ساءة و�ستبقى ما �ساء اهلل لها اأن تبقى ،وهذا دليل
�سحتها وج�دتها .وحريّ بالنا�س الع�دة اإليها وخا�سة امل�سلمني منهم ،فحالهم الي�م غري �سارة ،وهم اأح�ج ما
يك�ن�ن اإىل نهج التغيري ال�سحيح.
اإن التجارب الجتماعية لي�ست كالتجارب التجريدية اأو العلمية ،فهي ت�ستغرق ً
زمنا ط�ي ًال وتكلفتها باهظة على
اجلميع ،والتعلم باملمار�سة غري م�سم�ح فيها ،ملا فيه من هدر حلق�ق النا�س.
فانتبه�ا اأيها النا�س.

