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 "أضواء على الطريق" عرض كتاب -1
 شريين فهميد.

"فتح هللا كولن" الذي  –والذي ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد  –من الذين قدموا منوذجًا هنضواًي حضارايً إسالميًا 
تتحقق هنضة الفرد املسلم إال إبجياد اإلنسان وضع مبادئ وأسسًا إلهناض الفرد واألمة معاً. فعلى مستوى الفرد، لن 

"املخلص" الذي يقف يف الصف األول للبذل والتضحية، ولكنه يقف يف الصف األخري لقطف الثمار؛ وإبجياد 
اإلنسان "السائح" الذي يقرأ القرآن ويتدبر يف "أعماق الوحدانية"؛ وإبجياد اإلنسان "املنفتح" الذي يفتح صدره 

لبه للحق على الدوام، رافعًا شعار حب اإلنسان واإلنسانية؛ وإبجياد اإلنسان "العاقل" الذي يتخذ للجميع، ويفتح ق
التدابري الالزمة واخلطط احملكمة قبل اإلقدام على الفعل، والذي حيرتم الشورى لكوهنا الشرط األول لصحة القرارات 

للقلوب؛ وإبجياد "النفس امليزان" اليت تزن األمور قبل  املتخذة؛ وإبجياد اإلنسان "احملسن" ألن اإلحسان هو أفضل طريق
تعاملها مع الغري؛ فما تكرهه لذاهتا تكرهه لغريها؛ وإبجياد اآلابء واألمهات امللتزمني برتبية أبنائهم فكرايً وعاطفياً وروحياً  

العاطفية والروحية ابلغدر كما يربوهنم ماداًي وجسدايً، واصفًا ختلي اآلابء واألمهات عن مهمة الرتبية الفكرية و 
 [1]ابألبناء.

املثلث فوق وأما على مستوى األمة، فينادي "كولن" إبجياد "مثلث املدرسة واملعسكر والتكية"، واالرتفاع أبجيال هذا  
مجيع مثلثات الشيطان؛ مؤمناً أبن الكادر السياسي واإلداري األفضل لألمة أن يتحول البيت إىل مدرسة، واملدرسة إىل 
معسكر، واملعسكر إىل جملس. كما ينادي األمة خبلع رداء املسكنة حىت حترتمها سائر األمم؛ ويطالب بـ"الوفاق 

اعية" غري املتعصبة، حمذرًا من الفرقة اليت يعتربها أكرب خطر أمام إعادة هنضة االجتماعي" املبين على "القلوب االجتم
ركه األول املشاعر  األمة، والسيما يف ظل جمتمع فقري علميًا وفكراًي وروحياً، وحمروم من القيادة والتوجيه، وحمح

اعر واألحاسيس، ال على العقل واألحاسيس. وهو ما جيعل "كولن" ينقد الوحدة احلالية لكوهنا مبنية فقط على املش
  [2]والفكر والروح.

اجلهود ويفرقها؛  ويلخص "كولن" أسباب الفرقة يف وسط األمة يف التايل: عدم وجود راع للخدمات الدينية، مما يشتت 
تعصب بعض اجلماعات اإلسالمية وضيق أفقها، خاصة فيما يتعلق بقضية التجديد وما تثريه من جدل؛ دور القوى 
اخلارجية يف دعم كل ما سبق. هذا ابإلضافة إىل انشغال كثري من اجلماعات اإلسالمية إما ابلعداوة مع اآلخرين، أو 

   [3]اء بعض اجلماعات حنو اجلاه والشهرة.ابستعجال قطف الثمار، أو ابندفاع زعم
لوطن والثقافة وهي وحدة أسس اإلميان والعبادة وا –ودرءًا للفرقة، ينادي "كولن" برتجيح "النقاط املقدسة املشرتكة"  

على العوامل الثانوية واجلانبية لالختالف؛ وقد جعل اإلسالم الشهادة ضامناً حلقن  –واملاضي والتاريخ واملصري واألعداء 
الدماء. أما العوامل الثانوية واجلانبية لالختالف، فعلى األمة أن حتوهلا إىل مصدر غىن، وأن تصهرها يف بوتقٍة أخويٍة 

وح املشاركة يف محل كنٍز مثني وأمانة غالية. وعلى األمة أن تتذكر يف ذلك، كيف كان الصحابة واحدة، حيث تسود ر 
حيبون عشائرهم وقبائلهم دومنا أن يلحقوا الضرر بوحدهتم االجتماعية؛ فكانوا أشبه ابلسيمفونية اجلميلة اليت ابلرغم 

رج يف النهاية حلناً متناغماً منسجماً. ومن مث ، فإن اختالف الوسائل فيما بني مجاعات األمة ال جيب اختالف آالهتا ختح
أن يكون أبدًا سبياًل للفرقة والشقاق، ما دامت هذه الوسائل تتحرك يف اإلطار السحنين القرآين. "إن الطرق املؤدية إىل 

إال أن "كولن" يستثين  [4]هللا تعاىل متعددة بتعدد األنفس واألمزجة بشرط بقائها ضمن دائرة أهل السحنة واجلماعة".
  [5]املخالفني الذين يوقعون األمة يف خطر، فأولئك ال جيب التسامح معهم على اإلطالق.
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وحيذر "كولن" أيضًا من األمة الفاشلة اليت تفقد الود والثقة بني أفرادها، واليت تنظر إىل اخلداع ابعتباره دليل عقل  
   [6]اليت تربر الغاية ابلوسيلة.وذكاء، واليت تنخدع أمام اخلادعني الذين ظهروا يف مسوح األصدقاء، و 

ة بتصفية النبع الثقايف والفكري الذي يتلقى منه األطفال الرتبي –يف سبيل إهناض األمة حضاراًي  –ينادي "كولن"  
والتوجيه؛ فالرابط بني استقامة األمة وبني صفاء نبع ثقافتها وثيق؛ وإن األمة اليت تفقد ثقافتها أشبه ابألشجار اليت 
تفقد مثارها. ومن مث، حيذر من إيداع أطفال األمة وشباهبا يف أيدي األجانب الذين يحعكرون ويشوهون ذلك النبع 

ص هي اليت ستكون جندًة حقيقيًة لشباب وأطفال األمة. فاألمم اليت هتتم الثقايف. فالرتبية من النبع الثقايف اخلال
  [7]مبؤسسات الزواج والعائلة هي اليت ستسيطر يف املستقبل، وليس األمم التكنولوجية.

وعلى الصعيد الداخلي، يعتقد "كولن" أبنه ال هنضة لألمة إال بقيام احلكومات بتنظيم سلوكيات األفراد من خالل  
توحيدهم على تفكري واحد، وشعور واحد، ومقصد واحد، وتعليم واحد؛ وكذلك قيام احلكومات بتوفري العدل 

حلضاري اإلسالمي، أال وهو فن اإلدارة جللب رضا هللا ورضا الناس؛ واالستقرار واألمن؛ وبعودة السياسة إىل مفهومها ا
وبعودة املفهوم السامي للدين ابعتباره النبع املبارك ألساس املدنية احلق اليت تتحقق ابلعلم واألخالق معاً، واليت تتمثل يف 

ألرستقراطية؛ وبعودة العلم غىن النفس ورقة الروح واعرتاف حبق اآلخرين يف االختالف، وليس يف غىن املظاهر وا
 [8]والتخطيط كمنهج للفعل قبل التعبئة العامة.

وا أنفسهم عبيدًا للحق واحلقيقية وليس إهناض األمة يتطلب، يف رؤية "كولن"، أصحاب النفوس الكبرية الذين جعل 
للشهرة، الذين ميلكون علمًا ومعرفًة وأصالًة ومهارًة يف إدارة شئون الدولة واجملتمع؛ يتطلب "أبطال احلمية واألحاسيس 
العميقة" الذين حييون األمة ابلدين واحلكمة والسالح، والذين يوحدون املسلمني وجيمعوهنم على التصديق ابلقرآن 

ميان به، ألنه السبيل الوحيد لتجميعهم، والذين يفضلون سياسة العدل واحلق على سياسة القوة ألن حكم احلق ابق واإل
وحكم القوة زائل. إن إهناض األمة يتطلب رفع مبدأ "املشورة" الذي يزيل صدأ األفكار ويكسب العقول احملدودة مشولية 

فواج احلربية، ومبدأ "منط العيش البسيط للكووماندوز" الذي إن تركه غري حمدودة، ومبدأ "العدل" الذي هو أقوى من األ
  [9]املسلمون أحترفوا وأحفسدوا، ومبدأ "الدعوة ابحلق للجميع" حىت ألولئك املشرفني على جهنم.
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 1"وحنن نقيم صرح الروحعرض كتاب " 
 عبده إبراهيم 

 حىت متأل به جهنم، فال يبقى فيها مكان لغريي""إهلي كرب بدين 
 فتح هللا كولن
يرسم األستاذ فتح هللا كولن يف هـذا الكتـاب املتكامـل علـى الـرغم مـن أنـه جمموعـة مقـاالت نشـرت يف جملـة األمـل طريقـا 

يص الوضــع للنهـوض ابألمــة الرتكيــة حــىت تســتعيد دورهــا العــاملي الــذي كانـت تقــوم بــه يف فــرتات ســابقة وذلــك عــرب تشــخ
 الراهن والتعرف علي كيف وصلت تركيا إىل هذا االحندار بعد أن كانت إمرباطورية شاسعة األرجاء.

وحيدد أسباب هذا االحندار ومنها البعد عن الدين وعن القيم األخالقية، مؤكدا أن استعادة هذا اجملد ابلعـودة إىل الـدين 
حاجــة إىل خلفــاء و يقومــوا بــه ويطلــق علــيهم ألــاء متعــددة ولكــن وإحيائــه مــرة أخــرى، ويشــري إىل أن هــذا اإلحيــاء يف 

متكاملة غري متناقضة فهم ورثة األرض، وأجيال األمل، أو األجيال املثاليـة، أو عحقبـان جـيش النـور، أو مهندسـو الـروح، 
سم هلم طريقة العمل أو مهندسي مستقبل الضياء، أو إنسان الفكر واحلركة، أو اإلنسان اجلديد، وحيدد صفاهتم، كما ير 

 واليت من خالهلا ميكن استعادة أجمادهم مرة أخرى. 
ويركــز األســتاذ فــتح هللا كــولن علــى هــؤالء األشــخاو يورثــة األرض  وكيفيــة صــناعتهم فكــراي وحركيــا عــرب تــربيتهم علــى 

م، حـىت يصـريوا قـادرين الشورى وإمناء شعورهم ابملسئولية وشـعورهم ابآلخـرين وابجملتمـع وخـروجهم مـن الفوضـى إىل النظـا
علـــى إجنـــاز هـــذه املهمـــة الـــيت حتتـــاج إىل عمـــل دؤوب وســـعى مســـتمر وكـــذلك عمـــل مجـــاعي يعتمـــد علـــى الشـــورى وبنـــاء 

 اإلنسان من الداخل حىت ميكن بناء األمة، فبناء صرح الروح الذاتية يسهم يف بناء صرح روح األمة.
اجملتمع الرتكي ويبني مناقب الضعف وعناصر القوة اليت جيـب أن وعرب مقاالت الكتاب الواحد والعشرين يحّشرح الكاتب 

يبــىن عليهــا ويــرى مــن خــالل هــذا الكتــاب ضــرورة االســتفادة مــن  تلــف جهــود أبنــاء األمــة علــى أســاس أخالقــي وديــين 
ن جديـد واضح وقادر على أن ينطلق من بيئته الرتكية اإلسالمية ليس فقـط لبنـاء تركيـا وعودهتـا إىل احلضـن اإلسـالمي مـ

 ولكن لتكون بداية انطالقة لنظام عاملي إسالمي جديد.    
 القضية األساسية عند فتح هللا كولن: 

يبـــدأ األســـتاذ فـــتح هللا كـــولن بتحديـــد األزمـــة الـــيت يعيشـــها اجملتمـــع الرتكـــي فبـــرتاجعهم عـــن  ســـكهم ابلـــدين وبعـــدهم عـــن 
هـــل واالحنـــالل األخالقـــي واخلرافـــة واألهـــواء البدنيـــة األخـــالق وبعـــدهم عـــن العقـــل العلمـــي ووقعـــوهم أســـرى يف قيـــود اجل

 واجلسمانية احندروا إىل مهاوي الظالم واخلسران.
ويؤكد أن أساس حياتنـا املعنويـة يكمسـلمني  قـائم علـى الفكـر الـديين والتصـورات الدينيـة فـإذا جـرده أنفسـنا منـه سـوف 

مي يشمل العبادات إضافة إىل احتضانه للحياة الفردية جند أنفسنا متخلفني ألف سنة للوراء، ويضيف أن الدين اإلسال
واالجتماعيــة، والــذين نلقــون صــداما بــني الــدين والعلــم بؤســاء جهلــوا روح الــدين والعقــل، وأضــاف أبن إلقــاء مســئولية 

 الصراع بني الفئات االجتماعية املتنوعة على كاهل الدين سقوط مريع يف االخنداع.
يف حاجة إىل "بعث ما بعد املوت" وإصالح جاد يف ملكاته العقلية والروحية والفكرية وإىل  ويؤكد أن اجملتمع اإلسالمي

 إحياء يستجيب ملتطلبات أصناف البشر كلهم وحيتضن احلياة كلها يف كل زمان ومكان.

                                                 
 144م ، الطبعة الثانية، ترجمة عوني عمر لطفي أوغلو، في 2006هـ ، 1426ـ الكتاب صادر عن دار النيل للطباعة والنشر،  1

 صفحة. 
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اجلديـدة كمـا أن كما يؤكد أن األمة يالرتكيـة   تلـك تراكمـا علميـا جيعلهـا قـادرة علـى الـرايدة فيمـا حوهلـا مـن التكوينـات 
قيادهتا السابقة جتعل هلا قبوال لدى الشـعوب وهـي مقتـدرة علـى تفعيـل ذلـك اليـوم بـل هـي جـاهزة  امـا ولكـن عليهـا أن 

 تستعمل احملركات التارنية اليت تعد دم هذا املاضي وحلمه استعماال سليما وصحيحا.
ضـرورة انتــزاع األفكـار املنحرفــة يف هـذا الــوطن فبلــو   ويطالـب األمــة الرتكيـة بفــتح صـفحة جديــدة ولكنـه حيــدد يف البدايــة

غايــة األمــان مــن وجهــة نظــره جيــب أن يســبقها الــتخلص مــن أســباب ودواعــي االهنيــار واالحنــالل احلقيقيــة مثــل احلــرو 
 والكسل وطلب الشهرة وشهوة السلطة واألهنية. 

ؤمنــة واملخلصــة هلــا، ويضــيف أنــه مــن ضــماهت كمــا يؤكــد أن النهضــات احلقيقيــة تبــىن علــى أكتــاف اجلهــود الفرديــة امل
الثبات على النهج الصحيح يف التجدد أن جنعل رضا هللا غاية اآلمال والروح أساسا للحركية يف جهود الشعور ابلواجب 

 وحب اإلنسان والوطن.
 طريق اإلنقاذ: 

دث عـن وارثـو األرض ويعـرفهم وحيدد أن العامل سوف يرى مرة أخرى نظام عاملي جديد يف ظل اإلسالم، ومـن هنـا يتحـ
أبهنم ممثلوا الروحية احملمدية واألخالق القرآنية املنشغلون ابالحتاد واالجتماع املدركون ألحوال عصرهم، املسلحون ابلعلـم 

 والفن املقيمون مليزان الدنيا واآلخرة. 
يف أصله، واالخنـراط يف مجـوع عبـاد هللا وهم من يفهموا اإلسالم ابعتباره مصدرا كافيا لالنبعاث املادي واملعنوي كما هو 

 الصاحلني الساملني املتينني عاطفة وفكرا وحسا وشعورا وإرادة الثابتني القائمني على إعالء كلمة هللا.
أمــا عــن كيفيــة اكتشــاف هــؤالء الورثــة، فيؤكــد أننــا حباجــة إىل اكتشــاف أنفســنا مــن جديــد فــال منــاو مــن إحيــاء الفكــر 

المي مــن أجــل االقــرتاب مــن الوجـــود واحلــوادث بســياق إســالمي وتقيــيم األشــياء كلهــا مبنطـــق اإلســالمي والتصــور اإلســ
إسالمي ويلزم لذلك االستشعار فالتعقل ابلكائنات واإلنسان واحلياة، وأن يقود العقل و حيص وفهم املسائل إىل تفهـم 

نـا مبعـان وحمتـوايت حكـم مشـحونة مـلء الـدنيا  املناسبات بكلية ومجعية يف عموم األشياء وعمـوم الوقايـة املعروضـة ملطالعت
 ككتاب ملنظومة حكمة فائضة. 

 صفات ورثة األرض :   
الوصـف األول لـوارث األرض هــو اإلميـان الكامـل، فــوارث األرض ال يـرى إال هللا سـبحانه وال يعــرف إال هـو وال يفــر إال 

 بقدر معرفته واعتماده على هللا.إليه وال حييا إال متوجها إليه، فيستطيع حتدي كل القوى الدنيوية 
الوصــف الثــاين هــو العشــق الــذي يعــد أهــم أكســري للحيــاة يف االنبعــاث مــن جديــد وهنــا العشــق لكــل البشــر بــل لكــل 

 الوجود.
الوصف الثالث للوارث هو التوجه إىل العلم مبيزان العقل واملنطق والشعور فالبد من حتقيـق جتـدده الـذا  يف ظـل الفكـر 

 نشحن شبابنا به وبتمازجهم  ازجا كامال ابلعلم والفكر. العلمي الذي
الوصــف الرابــع للــوارث هــو إعــادة النظــر يف مالحظاتــه عــن الكائنــات واإلنســان واحليــاة و ييــز الصــحيح مــن اخلطــأ مبيــزان 

 دقيق.
عمق مهم إلرادة  الوصف اخلامس للوارث هو أن يكون حرا يف التفكري وموقرا حلرية التفكري فالتحرر وتذوق حس احلرية

 اإلنسان وابب سحري ينفتح على أسرار الذات. 
الوصـــف الســـادس  للـــوارث أن يكـــون متســــع الصـــدر لالحاطـــة ابلتفكـــري احلـــر واالنفتــــاح علـــى العلـــم والبحـــث العلمــــي 

 واستشعار التوافق بني القرآن وسنة هللا على اخلط املمتد من الكائنات إىل احلياة. 
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الفكر الرايضي وهنا يؤكد على ضرورة اجلمع بـني العلـم الرايضـي والعلـم الصـويف عنـد الـوارث الوصف السابع للوارث هو 
 فنحن مضطرون إىل قبول األسلوب املزدوج لفهم الوجود فهما شامال، وأعين الفكر التصويف والبحث العلمي.

 الوصف الثامن وهو الفكر الفين. 
كما حددها هي شخصية اإلنسان املخلص املـتحمس واملتـوازن الـذي   كما يؤكد  أن  الشخصية اليت حيتاج إليها اجملتمع

حيركه الشعور واإلدراك واملسئولية، ويهيمن علـى تصـرفاته وأعمالـه التفكـري يف األايم القادمـة يف خططـه وبراجمـه بقـدر مـن 
بشــعور العلـــم،  التفكــري يف ضــرورات احلاضــر، شخصــية مهنــدس الفكــر والــروح املنفــتح علــى الوجــود بقلبــه العــامر عقلــه

املقتــدر علــى جتديــد ذاتــه كــرة أخــرى املتتبــع للنظــام يف كــل وقــت واملصــلح لتخريــب أخــر يف كــل حلظــة، تلــك الشخصــية 
هترول من نصر إىل نصر لكن ليس لتخريب البالد وإقامة العروش فوق خرائبها بل لتحريك املشاعر وامللكات اإلنسانية 

 حتتضـــن النـــاس كلهـــم واألشـــياء مجيعـــا وإعمـــار األرجـــاء املنهدمـــة ونفـــخ احليـــاة يف وتقويتهـــا ابحلـــب والرعايـــة واملـــروءة الـــيت
 األوصال امليتة للتحول إىل حياة ودم يسري يف عروق الوجود.

 هذا اإلنسان رابين يف كل أحواله وبكل ذاته.. وهو يف مناسبة دائمة مع الوجود ابعتباره خليفة هللا.
أفاق اإلنسان املثايل يسابق ويباري األولياء واألصفياء يف  ثلـه ابألوامـر والنـواهي هو قاصد يف حياته الشخصية أن يبلغ 

 اإلهلية. 
الذين يقضون أعمارهم يف إخالو ووفاء واهتمام ابآلخرين إىل درجة إمهال أنفسهم من أجل إحياء الغري هم ويؤكد أن 

مأمونة عندهم. لقد آن اآلوان بل يكاد يفوت لكي  الوارثون احلقيقيون للحقائق التارنية الذين نودع أرواحنا وديعة
حنمل أعباء مؤسساتنا يف كل جمال مثل الدين والعلم والفن واألخالق واالقتصاد والعائلة ونسمو هبا إىل مواقعها احلقيقية 

 يف اترننا فنحن أمة ننتظر ونرتقب رجال عزم وإرادة وجهد حيملون هذه املسئولية. 
اجة إىل مرشدين ذوي أدمغـة متأهلـة وأفكـار رحيبـة وآفـاق واسـعة يقيمـون هـذه املـوازهت إلنسـاننا حنن اليوم يف أمس احل

 ويرتقون بشعبنا إىل ذرى الفكر. 
 األجيال املثالية : 

ورجــل الفكـــر الراقـــي يستشـــعر التــوقري للقـــيم الـــيت وهـــب هلــا قلبـــه استشـــعارا عميقـــا كعمــق املراقبـــة، وهـــو يف ســـلوكه طريـــق 
 دا شدا وثيقا حبساابت احلق.السامقني مشدو 

إن أجيــال الفكــر املثاليــة املتــوجهني حنــو املســتقبل حبســهم وفكــرهم وعملهــم احلركــي احملبــني لرســالتهم ووطــنهم وإنســانيتهم 
بدرجـــة العشــــق واملتـــوترين كــــوتر القـــوس يف انشــــدادهم إىل اخلدمـــة والشــــعور ابملســـئولية ســــتجتاز العقبـــات كلهــــا وتنشــــ  

 قادرة على النهوض واإلحياء من جديد.  تكوينات جديدة تكون
ومن وجهة نظره فهؤالء األشخاو هم أجيال األمل ابعتبار الزمن احلاضر هم ممثلوا العلم واإلميان واألخالق والفن وهم 
مهندسو الروح، فاحلال يقتضي أن ترسخ الفكرة املشرتكة بيننا كشعب وأعين الدين والعاطفة امللية على القواعد املتينة 
والرصينة اليت تسمو فوق كل األحالم واملتخيالت وتتجاوز حقائق األرواح املنفردة وتعتمد على اإلميان السليم املتني 

والفكر  املتأصل واألخالق املستقرة والفضيلة املتمكنة من األرواح فال ميكن الوصول إىل مركب فكري جديد وأسلوب 
 ذور الروح واملعىن يف حياتنا الذاتية. مبتكر يف التعبري عرب الذات من دون احتضان جل

 
وهم ليسوا رجال دين فقط فالواحد منهم هو إنسان الفكر واحلركة هو رجل االنطالقة واحلملة، احلركي املخطط الذي 
يقوم ويقعد على خفقان شد العامل ابلنظام جمددا وميثل حركة إقامة صرح الروح واملعىن من جديد بعدما آل إىل السقوط 
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عصور، ويفسر قيمنا التارنية كرة أخرى، ويستخدم مبهارة مكوك اإلرادة واملنطق يف الفكر واحلركة، وينقش على منذ 
 قماش روحنا ومعناه زخارف مستظرفة وجديرة تناسبنا.   وأشار إىل العديد من النماذج الرتكية يف هذا السياق. 

 متطلبات اإلنقاذ: 
 الشورى: 

اعــدة لــرابين اليــوم كمــا كانــت للورثــة األوليــني فهــي يف القــرآن الكــر  أبــرز عالمــات اجملتمــع يعرفهــا أبهنــا وصــف حيــوي وق
املؤمن وأهم خصوصيات اجلماعة اليت هتب قلبها لالسالم، والشورى يف القرآن أت  على نفس مرتبة الصـالة والزكـاة أي 

تكامل اإلميان، كما ال تعد اجلماعة اليت ال تعمل هي عبادة، وهبذا االعتبار ال يعد اجملتمع الذي يهمل الشورى جمتمعا م
هبا مجاعة مسلمة ابملعىن الكامل، فالشورى يف دين اإلسالم أساس حيا  البد للرؤساء واملرؤوسني من إجرائه، فالرؤساء 

أيهـم وفكـرهم مكلفون ابإلستشارة يف السياسـة واإلدارة والتشـريع وأمـور كثـرية تتعلـق ابجملتمـع واملرؤوسـون مكلفـون ببيـان ر 
 للرؤساء.

 كما قدم جمموعة من املالحظات عن الشورى: 
ـــ الشــورى شــرط أساســي إلمكــان إقــرار الــرأي الصــائب يف مســألة مــن املســائل ، بــل هــي الوســيلة املهمــة الســتمداد قــدرة 

 الفرد وطاقته أضعافا مضاعفة.
ــ القاعــدة يف اإلســالم كنظــام أن الشــورى مــن أهــم القــدرات احلركيــة لقيامــ ه ودوامــه فهــي أهــم العناصــر يف حــل املســائل ـ

 املتعلقة ابلفرد واجملتمع والشعب والدولة والعلم واملعارف واالقتصادايت واالجتماعيات فيما مل يرد فيه نص صريح. 
 ـ إن هيئة شورى الدولة يف اإلسالم تتقدم على السلطة التنفيذية وترشدها.

 ما كانت شرعيته.ـ رئيس الدولة األعظم ملزم أبصل الشورى مه
ــ الشـورى ليســت مصـدرا تشــريعيا تسـبق األوامــر اإلهليـة فالشـورى أســاس لقـوانني ونظــم ولكـن حمــدودة مبصـادره التشــريعية 
احلقيقية فاإلسالم ال يسمح ابلتدخل اإلنساين يف املسـائل الـيت ورد فيهـا نـص صـريح ففـي هـذه املسـائل ترتاجـع الشـورى 

ها النص وما عدا مـا ورد فيـه نـص فهـو يف جمـال الشـورى  امـا، ومـا تقـرره الشـورى مـن الستشفاف املقاصد اليت يعرب عن
 نتائج وقرارات يف هذه املسائل ملزمة كإلزام النص. 

 وحتدث عن نتائج الشورى: 
 رفع مستوى الفكر واملشاركة يف اجملتمع 

 توليد أفكار بديلة 
 الماحلفاظ على حضور الشورى وحيويتها من أجل مستقبل اإلس

 إدامة حياة اإلحساس مبحاسبة الرؤساء مىت ما اقتضت احلاجة وإعاقة تصرف الرؤساء االعتباطي وحتديد تصرفهم. 
 وحتدث عن أسس الشورى: 

 ـ الشورى حق للرؤساء وللمرؤوسني وال رجحان حق يف استعمال هذا احلق لطرف على الطرف اآلخر.
ـــ الـــرئيس يقـــع حتـــت طائلـــة املســـئولية إن مل يعـــرض الشـــئون الداخليـــة فغـــي نطـــاق التشـــاور علـــى أهـــل الـــرأي ، ويتحمـــل  ـ

 املرؤوسون مسئولية كتم آرائهم إن مل يبدوها مىت عرضت عليهم هذه الشئون للتشاور. 
ـ طلب رضا هللا تعاىل وحتري مصلحة املسلمني يف الشورى واالمتناع عن حتريـف آراء أهـل الشـورى عـن وجهتهـا ابلرشـوة 

 والضغط والتهديد.
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ـ إن مل حيـدث إمجـاع يف الشـورى فالعمـل بـرأي األكثـرين وقناعـاهتم، وال جيـوز  الفـة رأي، أو اقـرتاح بـديل لـه، بعـد إقـراره 
 ابإلمجاع أو ابألكثرية ما دامت الشورى قد أجريت حسب شروطها. 

 ـ تنشغل الشورى أكثر حبل املشكالت القائمة ال مبقررات حوادث قد حتدث.
 شكلة للشورى كلما دعت احلاجة وال تنفك عن العمل حىت إكماله. ـ جتتمع اهليئة امل
 احلركية والفكر:

يؤكد على أمهية كلميت احلركية والفكر، فاحلركية هي احتضان اإلنسان للوجود كله أبصدق وأخلص القرارات والتدقيق 
 فيه والسري من خالل املعابر اليت فيه إىل الالهناية.

 والفكرية هي حياتنا الروحية يف حال ال ميكن به فصل حياتنا الروحة عن الفكر الديين.إن حركية حياتنا الدعوية 
ينبغي أن يستشعر وارثوا األرض الذين نططون إلقامة عامل املستقبل نوع العامل الذي يريدون إقامته ونوع اجلواهر الالزم 

 ما بنوه. استعماهلا يف إعمار هذا العامل حىت ال يضطروا هم أبنفسهم إىل هدم 
إن جذور املعىن وأصول األسس أللف سنة من حياتنا، وعلى مهندسي مستقبل الضياء أن جيتهدوا يف استخدام قوهتم 
الفكرية إىل جوانب دوافعهم احلركية من أجل أن تنصت احملركات التارنية اليت تنش  هبا حياتنا الدينية وامللية إىل صوت 

 النفتاح على الروحانية والنظر إىل الدنيا والعلم هبا كصالة انتظار إىل األخرى.اإلسالم كرة أخرى، كل ذلك يرتبط اب
 الشعور ابملسئولية:

إن الشعور ابملسئولية وعزمية اهلمة العالية وإرادة القيادة اإلرشادية اليت تتعدى حدود فرديتنا واليت تشكل أهم مصدر 
مؤثر ولسان بليغ يهمس ابلروح وابملعىن اللذين حتتاج إليهما  لألمان الكوين هي األساس الفريد خلالصنا كما هي صوت

 اإلنسانية مجعاء.
الطريق الوحيد للتحول من الفردية إىل اجلماعية ومن قطرة حبر وبلو  اخللود هبذه الوسيلة هو الفناء ابلذوابن يف اآلخرين 

 واالندماج هبم واالنصهار معهم من أجل إحيائهم واحلياة معهم
از ما  ليه املسئولية مرتبطا ارتباطا وثيقا أببطال يصونون مصري الوطن وحيمون اتريخ إنساننا ودينه وأعرافه الشك إن إجن

وتقاليده ومقدساته كلها .. أبطال طافحني حبب العلم منشدين االعمار واإلنشاء متدينني أخلص من اخللص حمبني 
 ية للشعب ومرابطني أبدا على أداء واجباهتم بشعور املسئول

فبهؤالء وجبهودهم ستهيمن أفكاره وحمصلة هذه املفاهيم واألفكار على حياة شعبنا ويعلو يف كل إنسان حس نذر 
 النفس خلدمة اجملتمع. 

ومن مث فنحن اليوم يف أمس احلاجة إىل طريق يوصلنا إىل احلقيقة والفضيلة ومنهج تفكري ال ندعنا وموازين ال تضللنا 
القيم األخالقية مصادر نور تكفي حلل كثري من املعضالت ولكن يف أايمنا هذه الوجدان جريح والواقع أن الوجدان و 

 والقيم األخالقية شتات.
من الضروري أن نبدأ العمل إبعادة النظر يف عناصر حماكمتنا األساسية ياحملاكمة العقلية واملنطقية  و ييز اخلط الفكري 

عزوم بل أجيال، تعيد النظر يف األفكار واألنظمة الواردة إلينا من اخلارج  املنطقي وإيفاء حق اإلرادة وإعداد جيل
 وتطهري اجملتمع من لوثيات التغريب.

إن إعادة النظر يف تصوراتنا عن النظام وجتديد اإلميان أبن إرادتنا هي اليت ستحمل االنسجام اإلهلي يف الوجود إىل عامل 
 الفلك هو أجل هدية تقدمها األجيال املعاصرة إىل عوامل املستقبل. اإلنسانية وسحب التوازن الدويل إىل هذا 

 إن إحياءه "ابالنبعاث بعد املوت" مرة أخرى مرتبط ارتباطا وثيقا أبطقم عديدة من األبطال البالغني أنوار احلقيقة. 
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 عرفان.إن أسرع وأقصر وأسلم طريق يوصل اإلنسان إىل احلقيقة هو طريق اإلميان اجملهز ابلعلم وال
 ينبغي لكل واحد أن يقول لنفسه مبسئولية فردية جادة: اليوم يوم النضال فإن مل أهنض للعمل فلن ينهض غريي أيضا. 

ويشري إىل أن فلسفته يف احلياة تقوم على أن نسقه الفكري وفلسفته يف احلياة موصولة اجلذور ابلسموات القدمية كاألزل 
 ة ذاهتا إىل درجة القدرة على استيعاب كل العصور.لكن اجلديدة بل األكثر جدة من اجلد

فنظــام الفكــر وفلســفة احليــاة عنــده رحيبــة تتنــاول عــوامل الوجــود ومــا قبــل الوجــود فتقــيم األشــياء ومــا عــدا األشــياء يف كليــة 
وأجزائــه وتعــني، معــامل منــط احليــاة يف تكامــل وإحاطــة، وهــو نظــام حييــل الســلوك األخالقــي إىل حــال الســيولة يف اجملتمــع 

األفــراد، ويســتجيب للمتطلبــات اإلنســانية فيصــل اجملتمــع يف ظــل ذلــك إىل القــدرة علــى جتديــد نفســه ذاتيــا ابلرتبيــة علــى 
 الروح واألخالق والفضيلة والتفكر مث يكون فكره احلضاري وغناه الثقايف كسلطة رائجة يف كل أقطار األرض. 

مبـؤثرات الكـدح املبـذول منـذ عصـور مديـدة والعقائـد اإلميانيـة املتشـربة يف  فمسئوليتنا األساسية اليوم هي إشـعار األجيـال
 النفوس والثقافات املتأصلة اجلذور على قدر أعماقها يف ذاهتا وذلك بتطوير حسن التاريخ يف األمة. 

 خالصة:
قالب يف القيم والتعويد ويف النهاية أكد على أنه من غري املتصور أن يتغري كل ش  يف جمتمع يتعرض منذ قرنني إىل االن

 على العوائق واملثبطات حبملة واحدة من خوارق الكرامات .
فليس يسريا أن حيل اإلميان حمل اإلحلاد واالنضباط حمل االنفالت والنظام حمل الفوضى واألخالق حمل الألخالقية 

إلحلاد الذي نصب عرشا وسط سرادق والعشق اإلهلي وحب هللا حمل الشهرة نعم ليس يسريا إزالة آاثر السنني وانتزاع ا
 اإلميان والالمباالة اليت قلبت القيم األخالقية رأسا على عقب. 

لح إزالة هذا التعثر وحتريك قدرة النشاط اهلامد فينا حسب أفاق فكره.
 ولكن يقع على كاهل كل حمب للوطن محم

نا إىل آخر نقطة وننطلق يف املسري مرة أخرى  ينبغي أن ننسحب مرة أخرى إىل حرم الروح "امللية" ونستعمل حق إرادت
كاحلواريني واملسلمني األوائل بعزم سنته سنني الظلم والغنب الطويلة سائحني عمرا من هجرة إىل هجرة، يدفعنا عمق 
الشعور بضرورة وجود اإلميان واإلذعان والعرفان حيثما وجد إنسان.فنعمل على حياكة ما بقي من حياتنا نقوشا على 

 الفكر واحلركية ألهل احلقيقة الذين كسبوا رضا هللا تعايل.   نسيج
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 عرض كتاب
Key Concepts in the Practice of Sufism: Emerald Hills of the 

Heart 
 إعداد: حممد كمال حممد

ارى الكتاب الذى قرائته وأعرضه كما هو واضح مـن عنـوان ترمجتـه اإلجنليزيـة عـن التصـوف.   دورة التثقيـف احلضـ 
والــىت تناولــت خــربات  تلفــة مــن  2008الرابعــة الــىت نظمهــا مركــز الدراســات احلضــارية وحــوار احلضــارات   أغســطس 

العامل اإلسالمى   قارة آسيا  مشلت ماليزاي وأندونيسيا وإيران وابكستان وتركيا   لفتت أستاذتنا الدكتورة هدية مصطفى 
ش   حماضــرته عــن اخلــربة الرتكيــة وهــى علــم املدرســة ، وروح التكيــة، وانضــباط إىل ثالثيــة ركــز عليهــا األســتاذ نــوزاد صــوا

 الثكنة.
تـذكرت هــذه الثالثيــة وخصوًصــا روح التكيــة، مــع بدايــة قراءتــى للكتــاب واحلمولــة الســلبية لكملــة تكيــة معروفــة لــدى  

مؤ ر مستقبل اإلصالح   العـامل اإلسـالمى  كثري منا، ومما تذكرته أثناء القراءة أيًضا  ماقاله  د. إبراهيم البيومى غامن  
الذى عقده املركز   أكتوبر املاضى من أن األستاذ فتح هللا كولن اهـتم ابلتصـوف نظـراًي عمليًـا وعقـد مصـاحلة بـني أهـل 

 احلقيقة وأهل الشريعة . وجدد العالقة بني الصو  والتاجر، بني املبلغ ورجل األعمال.   
فة أكثر عن تصور مفكر تركـى كبـري عـن التصـوف خصوًصـا أن جتربتـه حققـت الكثـري مـن وقلت أن هذه فرصة ملعر  

ه للقراءة يدور عن رؤية الشيخ عن التصوف : معناه  النجاح على أرض الواقع داخل تركيا وخارجها . وكان السؤال املوجّم
 وأساسه فائدته وأركانه 

 Key Concepts in the Practice ofوان الكتـاب   ترمجتـه اإلجنليزيـة جـزءان وهـومرتجم حتـت عنـ  
Sufism :Emerald Hills of Heart  الرتمجـة العربيـة جـزء واحـد وهـى بعنـوان" الـتالل الزمرديـة: حنـو حيـاة .

القلب والـروح" . وعلـى موقـع األسـتاذ فـتح كـولن هنـاك فهـارس أربعـة أجـزاء و يوجـد اجلـزء األول ابلعربيـة كـاماًل.وحيتوى 
.إى أن 15، والرابــــع  24مفهــــوم ،واجلــــزءان موجــــدان   الرتمجــــة اإلجنليزيــــة . والثالــــث 50والثــــا  مفهوًمــــا،  46علــــى 

 مفهوم . 130األجزاء األربعة حتتوى 
بعـــد أن يســــتعرض أألســـتاذ فــــتح هللا كـــولن    مقدمتــــه بعـــض تعريفــــات للصـــوفية نلــــص إىل نتيجـــة جامعــــة هــــي: أن  

ابألوصااف امللللكياة واألخاالإل اإلهلياة، والعاي   والتادثرر - معيااريف-التصوف هو االنسالخ من الصفات البشرية 
  .والتذوإل الروحاين يف مدار معرفة هللا وحمبته تعاىل

، فالسالك الذي ابطًنا و أساس التصوف لديه  هو الرعاية آلداب الشريعة ظاهًرا، والوقوف على تلك اآلداب
سن استعمال هذين اجلناحني يرى من الباطن ما يف األحكام، ويشعر ويعيش يف الظاهر ابألحكام اليت   الظاهر منحيح

والتصوف طريق  والشعور يسري دوًما أبدب حنو اهلدف، وجيول قريًبا منه وحيوم حوله يف الباطن. وبفضل هذه املشاهدة
 .والالمباالة واللهو والعبث مفتوح إىل املعرفة الرابنية وعمل دائب جاد، ال حمل فيه للهزل

  :ول أصل التصوف وأساسه وموضوعه وفائدته وأركانهويتنا  
 هو االعتصام أبسس الدين بقوة، ومراعاة أوامره ونواهيه بدقة :أصل التصوف

القلب، وتوجيه اللطائف إىل مرجعها  رفع اإلنسان إىل مستوى احلياة القلبية والروحية، وتصفية :موضوع التصوف
 .األصلي

 .كشًفا وذوقًا والعيش به مية جوانبه اإلميانية.. واستشعار اإلميانحتفيز اإلنسان لتن :فائدة التصوف
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 منو  والطاعة وجعله جانًبا مهًما لطبيعة اإلنسان، تعميق شعور العبودية وترسيخه ابملواظبة على العبادة :أساس التصوف
  أركان التصوف

  بلوغ التوحيد احلقيقي-1
 ، االمتالء مبحبة احلق سبحانه-3
 .نفسه اإليثار يف كل وقت وحني، بتفضيل اآلخرين قدر املستطاع علىالعمل بروح -4
 هو تقدمي املراد اإلهلي على مراده-5
 برايدة إنسان كامل وإرشاده التزود ابلعلوم الظاهرة والباطنة، واالحتماء: 
ريق، يسري طوال هو تلميذ هذا علم حقيقة القلب ، وفارس ميدانه لبلو  هناية هذا الط لصوىف عن األستاذ كولن وا

 حنو األفق املثايل لكل إنسان، أال وهو اإلنسان الكامل. عمره
ُّ السلوك، فاال عاروو وال ارتقااء إالر فيهماا ومنهماا، -عند الشيخ -والصويف احلق  وهاو واع  قرآين الروح، سِني

الياوم   الساابق وياؤججأبن إذكاء انر العداء والصدع  بني الذين يسمون أهال الشاريعة وأهال احلقيقاة أجراجل يف جًدا
اما ناب االنتبااه إلياه، ويادعو هللا تعااىل يقاي  رجاااًل مان رواد  أن صراعات خطرية بني املسالمني، وهاو يارى أناه ولهجي

 .ويردموا ما بني املسلمني من ُهورات واسعة عميقة احلقيقة ورجااًل من رواد الشريعة ليتداركوا هذا األمر اخلطري
 التوبة، اإلهبة، احملاسبة، التفكر،االعتصام، اخللوة، العزلة، احلال،ا األستاذ فتح هللا كولن ومن املفاهيم الىت تناوهل 

املراقبــة، اإلخــالو، االســتقامة،  القلــب، احلــزن، اخلــوف، الرجــاء، اخلشــوع، الزهــد، التقــوى، الــورع، العبــادة، العبوديــة،
الصدق، احلياء، الشكر، الصـرب، الرضـا، االنبسـاط، القصـد،  الفتوة، التوكل، التسليم، التفويض، الثقة، اخللق، التواضع،

 احلكمة، اهلمة، الوقت. املريد، املراد، اليقني، الذكر، اإلحسان، الرايضة، التبدل، احلرية، االحرتام، العلم، العزم، اإلرادة،
كتاابت كبار علماء التصوف   يبدأ األستاذ كولن كل مفهوم بتناوله من خالل القرآن الكر  والسنة النبوية املطهرة مث

املسلمني من  العرب والفرس والرتك ويستشـهد أبشـعار صـوفية  قدميـة وحديثـة ابللغـات الرتكيـة والفارسـية والعربيـة. ونـتم  
 كل مفهوم ابلدعاء مث الصالة على الرسول الكر  صلى هللا عليه وسلم بشكل يتناسب مع املفهوم الذى يتناوله.

واملؤرخ الكبري املستشـار طـارق البشـرى،     مـؤ ر مسـتقبل إلصـالح   العـامل اإلسـالمى أن   ذكر املفكر اإلسالمى
احلركات الصوفية   تركيا بقيت قادرة على التحريك يحتريك اجملتمع والطاقات واملسامهة بفعالية   اجملال العامل    ظـل 

واإلسـالمية ومل هتـتم ابلصـوفية فوقعـت الصـوفية   يـد اإلجنليـز الدولة العلمانية، لكن   مصر مل تعتىن احلركات العلمانيـة 
والسلطة . ومل يكن ذلك   صاحل األمـة.وأظن أن جتسـري الفجـوة بـني التوجهـات اإلصـالحية والصـوفية   مصـر وغريهـا 

ات مــن بلــدان العــامل اإلســالمى يصــب   مصــلحة الصــوفية فيجعلهــا فاعلــة و  مصــلحة هــذه التوجهــات فريفــدها بطاقــ
 بشرية كبرية ، مما يصب   عافية األمة ومصلحتها، وهو أمر يتطلب جهود واعية و  لصة ويتطلب أيًضا وقت . 

 أخرياً لفت نظرى تناول األستاذ فتح كولن ملفهوم الوقت 
ه فالصو  هو ابن الوقت ، أى أن السالك يبذل جهد عنايته مبا جيب عليه أن يفعله   كل حلظة ، ويفعـل مـا رمـر 

هللا به ، ويستخدم كل األوقات والفرو الىت منحها هللا لـه كمـا لوكانـت حبـة ميكـن أن تثمـر سـبع أو سـبعني أ سـبعمائة 
حبه . وكون الصو  هو ابن الوقت يعىن أنه يعلق قلبه وبصره دوًما وحصرًا ابو .وهو يسـتطيع أن يسـتثمر  الوقـت، وال 

 يستهلك الوقت وال يستهلكه الوقت.
خلتام أرجو أاليكـون هـذا العـرض قـد اسـتهلك أوقـاتكم ي وأن يكـون دافًعـا ملـن مل يقـرأ الكتـاب أن يقـرأه و ان و  ا  

يعيد من قرأه قرائته مـرة أخـرى ، كمـا أرجـو  أن يكمـل األخـوة القـائمون علـى ترمجـة فكـر األسـتاذ فـتح كـولن إىل العربيـة 
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ل الزمردية : حنوحياة القلب والروح"فهو كتاب يسهم   رأب صدع  ترمجة األجزاء الثالثة املتبقيةمن الكتاب" حتت الظال
كبـري   جسـد األمـة الصـدع املفتعــل بـني مـن يسـمون أهــل الشـريعة وأهـل احلقيقـة، وهـو أمــر يعـزز جهـود اإلصـالح عــرب 

 عاىل ورضا الناس"    الرتبية والسياسة الىت ينظر إليها األستاذ فتح هللا كولن على أهنا "فن اإلدارة اليت جتلب رضا هللا ت
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 آلل  احلكمة pearls of wisdomعرض كتاب: 
 مروة يوسف حممد
تتنــاول هــذه الورقــة عــرض كتــاب إلىل احلكمــة للشــيخ حممــد  فــتح هللا كــولن، ترمجــه إىل االجنليزيــة علــي اونــال. ويتكــون 

ن كيفيـة إصـالح األمـة اإلسـالمية  الكتاب من تسع فصول تتضمن جمموعة من املقاالت اجملمعة للشيخ فـتح هللا كـولن عـ
 بدءا  من الفرد  إىل االمة، إضافة إىل مقدمة وهي: 

 الفصل االول: احلياة الروحية.
ويتضمن جمموعة من املقاالت حول يالقرآن،  الرسول حممد صلي هللا علية وسـلم، الـدين، العبـادة، االحـالم، احليـاة     

 احلقيقية الطويلة،انتصار اجلمال واخلري 
 الفصل الثاين: احلياة الشخصية.

ويتضـــمن جمموعـــة مـــن املقـــاالت اجملمعـــة حـــول يموازنـــة الروحـــي واجلســـدي، احليـــاة وشـــخية االنســـان والفضـــيلة، احلـــب، 
 االخالق، الضمري، امساك اللسان،التواضع،  احرتام الفكر، احلكمة 

 الفصل الثالث: االسرة.
 ت، تربية الشباب، االطفال، حقوق االطفال، الشباب، حقوق االابء ويتضمن جمموعة من املقاالت حول يالزواج والبي

 الفصل الرابع: املعرفة.
 وينضمن مقاالت حول يالعلم واملعرفة، ماذا ننتظر من العلم، التقدم، الثقافة، احلضارة 

 الفصل اخلامس: اجملتمع.
 لشعر، االعالم ويتضمن مقاالت حول ياالنسانية، البشر، املرأة، احلرية، الفن، االدب، ا

 الفصل السادس: التفاعل االجتماعي.
 ويتضمن مقاالت حول يالتسامح، الشوري، وضوح االهداف واملعاين، الصداقة، حفظ االسرار 

 الفصل السابع: احلكومة.
 ويتضمن مقاالت حول يالسياسة، اجلمهورية، االمة، الطريق إىل االمة 

 الفصل الثامن: املصائد
 يادمان الراحة، حالة حب، تفادي التقلبات، اولئك الذي ميرحون اليوم، االرواح الشريرة ويتضمن مقاالت حول 

 الفصل التاسع: البشر املثاليون.
ويتضمن مقاالت حول يالناس الذين ندمون، اساسيات الطريق، ابطال احلب، النزاهة الشخصية، االرواح املثالية، إلىل 

 احلكمة 
 رؤية العامل ياو الرؤية الكلية للكتاب -1ن مخاسية توماس كوهن ويقوم العرض علي ثالث أجزاء م

 اإلطار التفسريي:-2
 قواعد التفسري: يقصد هبا الكليات اليت يستند إليها الكاتب يف تفسري الواقع أو تربيره.  -
 مناهج التفسري: الطريقة اليت ينتقل هبا من كلياته إىل نتائجه التفسريية. -
 

 ابلتناول: القضااي األجدر  -3    



 14 

وتتمثل يف القضااي األكثر تكرارًا، واليت يستغرق الكاتـب يف عرضـها بشـكل أساسـي، وحتتـل حجًمـا كبـريًا مـن 
 الكتاب. 

وفيما يلي عرض الكتاب وفق العناصر السابقة، وذلك مع عدم عرض الفصلني الثامن والتاسع من الكتاب الهنما مل يتم 
ني خــارج ســياق اإلصــالح املهــتم ابلفــرد والــذي يســري معــه إىل إصــالح السياســة الرتكيــز علــيهم مــن قبــل الكاتــب والفصــل

 واألمة.
 الرؤية الكلية للكتاب: -أوال

ويرى الكاتب فـتح هللا كـولن يف كتابـه "آللـ  احلكمـة" أن احلالـة املزريـة للعـامل اإلسـالمي حاليـا سـببها البعـد عـن اإلسـالم 
 احة ال يقدم أي تفكري بناء يفيد نفسه والبشرية.احلق، فريي "أن العامل اإلسالمي يف كسل ور 

مهتمــا مبــا أمــر بــه اإلســالم مــن التمســك ابلفضــيلة والعــيش بكرامــة  -كمــا يــرى الشــيخ كــولن-فلــم يعــد العــامل اإلســالمي 
 والبحث يف مناقب الكون للوصول إىل هللا وإفادة البشرية.

لمني  غـــاب عـــنهم مفهـــوم العبوديـــة وكيفيتهـــا وذلـــك ورســـف الشـــيخ كـــولن علـــي حـــال األمـــة اإلســـالمية وكيـــف أن املســـ
النغماسهم يف الرغبات والنـزوات احلسـية وذلـك بسـبب بعـدهم عـن تزكيـة الـنفس والبحـث عـن جـوهر اإلنسـان الـداخلي 
وكيــف أن املســلمني حاليــا ال يســتطيعون  تقــد  احلقيقــة وذلــك علــي حســب قولــه ألولئــك الــذين يبحثــون عــن احلقيقــة، 

 ليسوا مبسلمني ينظرون لالسالم من خالل واقع املسلمني املؤسف وحيكمون علي اإلسالم من خالله. وكيف أن من هم
ويري الشيخ فتح هللا كولن يف كتابة إلىل احلكمة ان هللا وضع طريقا قوميا ليسري عليـه البشـر لينـالوا السـعادة الدنيويـة ويف 

 احلياة االخرة وذلك الطريق هو االسالم.
احلكمة حياول الشيخ فتح هللا كولن ان يصـل ابلقلـب البشـري إىل هللا عـن طريـق رحلـة طويلـة تبـدأ حبيـاة  ويف كتاب آلل 

الفرد الروحية، وصـوال للحكـم واحلكومـة، انتهـاء بوصـف االشـخاو املثـاليني ومـا جيـب ان يكـون عليـه معظـم النـاس مـن 
 خدمة االخرين.

العلــم وذلــك ليقــوم املســلمني بــدورهم املتمثــل يف اصــالح انفســهم  وذلــك يف طريــق اصــالح االمــة االســالمية لتعــود منــارة
 ودعوة االخرين الذين ال يعرفون االسالم.

ومن وحي نزعة صوفية  يبدأ وينهي الشـيخ كتابـه إلىل احلكمـة يف حماولـة الضـاءة الطريـق إىل هللا كمـا يطلـق عليـة وذلـك 
 بداية بتفكر القلب يف عظيم خلق هللا 

 تفسريي:اإلطار ال -اثنيا
يقوم كتاب الشيخ فتح هللا كولن آلل  احلكمة  علي حجة رئيسية وهي ان الطريق إىل اصالح االمة هو ابصالح افرادها 
ويقــوم اصــالحهم برجــوعهم إىل  هللا وســلوكهم طريقــه القــو  الــذي هــو االســالم احلــق ولــذلك فهنــاك  عالقــة طرديــة بــني 

 مها وقيامها بدورها احلضاري.رجوع االفراد إىل هللا واصالح االمة وتقد
 وعلي مدي تسع فصول تنقسم تلك احلجة الرئيسة إىل حجج فرعية يف عدد من املستوايت:

 املستوى األول: املستوى  الفردي 
ويقســم حجـــج املســتوى الفـــردي إىل مســتويني ومهـــا احليــاة الداخليـــة للفــرد ياحليـــاة الروحيــة ، واملســـتوى الثــاين هـــو احليـــاة 

 الشخصية.
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احلياة الروحية: ان االنسـان عنـد قيامـة  بتنميـة حياتـه الروحيـة وحماولتـه استشـعار عظمـة هللا ومعرفـة مكانتـه كعبـد مـن -1
عباد هللا فهو سوف حييا حياة السعداء ويستفيد من سنوات عمره ويفيد اآلخـرين ويسـتطيع اإلنسـان القيـام بـذلك  عـن 

 بوية.طريق التفكر والسري علي هنج القرآن والسنة الن
احليــاة الشخصــية: ان الســعداء يف هــذه احليــاة مــن يســتطيعون املوزانــه بــني حيــاهتم الروحيــة واجلســدية حــيت يســتطيعوا -2

احلياة بتناغم لتقد  املنفعة لالخرين وقـد قـدم الكتـاب بعـض الوسـائل للقيـام بـذلك وهـي بغـرس احلـب بـني  األفـراد وهـم 
 فظ السنتهم واحلكمة وتزكية الضمري داخلهم و احرتام افكار االخرين.أطفال وتربيتهم علي االخالق والتواضع وح

 املستوى الثاين:  مستوى األسرة 
 وينقسم ذلك املستوى إىل مستويني ومها الزواج والعائلة، واملستوى الثاين ينقسم إىل األطفال والشباب.

صـلح األمـة، و لـذلك فيجـب التفكـري بشـكل الزواج والبيـت: إن األسـرة نـواه األمـة،  فهـي امـة صـغرية وإبصـالحها ت-1
جيــد والقيــام ابالختيــار الصــحيح قبــل الــزواج، وان مــن أســباب الــزواج الســعيد املفيــد جملتمعــه هــي  قيامــه علــي شخصــني 

 اختاروا بعضهم البعض من اجل اجلمال الداخلي واألخالق والفضيلة والشخصية وليس اجلمال اجلسدي والثروة.
الـذين سـيكونون رجاهلـا  ة تريد ضمان مستقبلها توجيـه بعـض عنايتهـا إىل تربيـة وتنشـئة أطفاهلـااألطفال:على كل أم -2

 يف املستقبل.
تربية الشباب: إن مستقبل األمة يف شباهبا وجيب االهتمام بتعليمهم الثقافة والقيم، وذلك ألن إصالح أي أمة ال يكون 

وبتثقيفهـا ثقافـة صـحيحة، ورفعهـا إىل مسـتوى  دمـة تربيـة صـحيحةابلقضاء على الشـر والفسـاد، بـل برتبيـة األجيـال  القا
األمة، فسـنري رجـال ونسـاء  اإلنسانية احلق، وعندما تتم تربية األجيال علي الشعور الديين والتارني واألعراف يف أرجاء

 ميحون الفساد الذي استشري يف اجملتمع.
 املعرفة مستوى  املستوى الثالث: 

 ىل ما هو العلم الذي جيب أن هنتم به وما املنتظر من ذلك العلم.وينقسم ذلك املستوى إ
 واالرتقــاء بــه  العلـم: جيــب النظـر إىل العلــم كــأداة للوصـول إىل هللا، فــالعلوم مفيــدة بدرجـة االرتفــاع ابملســتوى اإلنسـاين-1

 .ليزيد ذلك معرفته ابو وكشف غموض األشياء أمامه 
 املنتظر من العلم: -2

اليت ترقى ابإلنسان حنـو كمـال اإلنسـانية،  تعلم العلم هو اختاذ املعرفة مرشداً وهادايً لالنسان ولتنوير الطرق إن الغاية من
 وإن العلم حيتوي فروعا عديدة، وكل فرع له فوائده للجميع. 

ل فـرد أن علـى كـ عمـر اإلنسـان قصـري وقابليتـه حمـدودة، فـال يسـتطيع اسـتيعاب مجيـع هـذه العلـوم. لـذا كـان ولكن مبا أن
 .يتعلم ما يفيد نفسه وأمته
 املستوى الرابع: اجملتمع 

 وينقسم ذلك املستوى إىل اجملتمع والقسم الثاين هو التفاعل اجملتمعي. 
اجملتمع: إن اجملتمع الصاحل هو ذلك اجملتمع الذي يسـتطيع االرتقـاء أبفـراده للقيـام ابملهـام اإلصـالحية املنوطـة  -1

يعلـي قيمـة الفـن احلقيقـة والـيت هـي إظهـاره للجمـال، هـو ذلـك اجملتمـع الـذي بـه هبم، هو ذلك اجملتمع الذي 
 أفراد ال يعانون من عدم فهم لوجودهم.

التفاعل االجتماعي: ولكي يتكون مثل هذا اجملتمع فالبد مـن انتشـار بعـض القـيم بـني أفـراده مثـل اإلنسـانية  -2
 ألفراده. والضمري احلي واحلرية والتسامح ووضوح أهداف ذلك اجملتمع
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 احلكومةمستوى  املستوى اخلامس: 
 وينقسم ذلك املستوى إىل ثالثة أقسام وهي السياسة واجلمهورية واألمة.

إيثار أمور األمة فوق كل ش  وفـوق  عليهم  يجبف األمة يردون إصالحهؤالء  الذين السياسة عند إن  السياسة:  -1
وجيـب علـيهم معرفـة  تنظيم فكـر وفهـم األمـة لألمـورب ب عليهم القياموجياملصلحة الشخصية والتفر  التام إلصالح األمة 

 .األمة الدين مؤسس حيوي إلصالحأن 
اجلمهورية: إن اجلمهورية تعين شكل اإلدارة الذي ميلك الشعب حق االختيار والشورى وهذا الشكل أظهره القرآن، -2

تســتطيع هتيئـــة تربــة صــاحلة لالرتفــاع أبفــراد اجملتمـــع م فوإذا مت تطبيقهــا كمــا علمهــا رســول هللا حممـــد صــلي هللا عليــه وســل
 وأسرته. هوبقيمه اإلنسانية العالية ليقوم بتنفيذ ذلك يف خالل عمل

األمة: أعلى األمم قدراً هي األمة اليت تسري أمورها يف ظل الوحدة والتآلف حيث تكون العالقات بني أفرادها قوية   -3
أمهيـة لـرأي شـعبها. وهـذا يتعلـق بقيـام أفـراد هـذه األمـة بتلقـي الرتبيـة  دة، والـيت تعطـيكالعالقـات بـني أفـراد العائلـة الواحـ

 .واللغة والتاريخ نفسها يف الدين
 اثلثا: القضااي األجدر ابلتناول:

إن القضية األجـدر ابلتنـاول يف كتـاب آللـ  احلكمـة هـي قضـية كيفيـة إصـالح األمـة اإلسـالمية لتكـون قـادرة علـي إنتـاج 
تقاة مــن احلضــارة اإلســالمية الــيت كانــت موجــودة يف العصــور اإلســالمية ومــن احلاضــر لتقــدم لغــري املســلمني حضــارة مســ

اإلسالم احلق الذي ليس بدين يتعبد الفرد من خالله دون إظهاره علي مجيع تفاصيل حياته ولكن ليظهر كحضارة يقوم 
 املسلمني بتطبيقه حىت ينريوا العامل.

كولن إن بداية إصـالح األمـة يف إصـالح نواهتـا األساسـية وهـي الفـرد، ومـع صـالح تلـك النـواة    وقد رأي الشيخ فتح هللا
فذلك الفرد قادر علي إنتاج أسرة سعيدة صاحلة تستطيع تربيه أطفاهلا علي القيم واألخالق ليكونوا رجال ونساء قادرين 

 ابلنهضة ابلسياسة وابألمة.علي إصالح اجملتمع، ذلك اجملتمع الذي يديره أفراد صاحلني للقيام  
 صالح األمة صالح اجملتمع  صالح األسرة  إصالح الفرد 

 اخلا ة:
 ويف هناية العرض جيب التأكيد علي بعض املالحظات علي كتاب آلل  احلكمة ومنها:

ذت إن لغة الكتاب اعتمدت النزعة الصوفية والـيت جعلتـه اقـرب إىل األفـراد وأسـهل يف التطبيـق وإن كانـت اختـ -
 طابع مثايل.

إن الرتكيز علي إصـالح الفـرد والبدايـة إبصـالح الـروح جعلـت اإلصـالح مسـئولية شخصـية لكـل فـرد يف األمـة  -
 اإلسالمية وليست مسئولية من يديرون دول األمة اإلسالمية.

 احلكومــــة  الــــيت اختــــذها الكاتــــب كمســــتوايت –املعرفـــة  -اجملتمــــع -األســــرة –إن املســـتوايت اخلمســــة يالفــــرد  -
 لالصالح مجعت كل ما يتعلق بشئون األمة اإلسالمية وما جيب علي أفرادها اختاذه للقيام ابإلصالح.
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 ولن"گاإلصالح ما بني الرتبية والسياسة قراءة ىف جتربة األستاذ "حممد فتح هللا 
 هبة السيد رمضان

املرىب صاحب املدرسة الفكرية والرتبوية  عندما يذكر األستاذ  "حممد فتح هللا جولن" ترتاءى ملخيلة كاتبة السطور صفة
واخلدمية بذات الوقت يالىت أطلت علينا   عاملنا العرىب لتعلمنا أن املدارس الفكرية مل تشيد لتضحى حبيسة أسوار 

ماذا تفعل ؟وكيف السبيل إىل هذا :األذهاني بل إهنا ما كانت لتؤسس إال هبدف إرشاد اجلوارح وإجابتها عن سؤال
عد أن تكون قد أجابت كاًل من العقل والقلب عن تساؤالت أساسية على شاكلة من حنن؟ وماذا حنتاج؟ الفعل؟ ب

وإالم هندف؟ على أن تكون اإلجابة هكذا بصفة اجلمع نظرا لكون املخاطب من قبل هذه املدرسة هى األمة املسلمة 
فتح هللا "إلنسان احلائر الذى يريده األستاذ ذلك ا -إن مل يكن ابلتوازى معها-ومن بعدها  ,الواقفة عند مفرتق طرق

يشكل جمتمعا إنسانيا جديدا بواقع فكر منفتح وحركة إجيابية على  "إنساه جديداً "وفق مؤلفاته أن يضحى "جولن 
وما أرسلناك إال رمحة "مستوى اجملتمع اإلنسا  ككل يمن منطلق ومنظور حضاريني رخذان   االعتبار قول هللا تعاىل 

فهذه املدرسة تقر ابلتاىل بدوٍر حضارى إجياىب  لألمة املسلمة جتاه نفسها وجتاه العامل على اختالف حضاراته  "املنيللع
 ..ومشاربه الدينية والفكرية والسلوكية بوجه عام

 "لنوحتاول هذه الورقة إلقاء بقعة حمدودة من الضوء على مداخل اإلصالح اجملتمعى عند األستاذ "حممد فتح هللا جو 
والذى تتسم مدرسته اإلصالحية مبشارهبا الفكرية والرتبوية واخلدمية  بشمول للمخاطبني ,على صعيد الرتبية والسياسة 

من جانبها واملستفيدين من خدماهتا يتماشى مع مصدرى التشريع الرئيسيني   اإلسالم ]القرآن الكر  والسنة املطهرة[ 
مكمال طريقه دون قْصر أو توقف إىل "اإلنسان" أينما وكيفما   ا الذين آمنوا""اي أيهحيث ينطلق من العمق اإلسالمى 

 .  "اي أيها الناس"كان 
فتح هللا "إىل جانب استعراض الورقة  لنظرة أتملية خاطفة على بعض من مالمح التجربة اإلصالحية ملدرسة األستاذ 

ربة ومنشأ املدرسة اإلصالحية حمل التناولي إىل حواىل مائة والذى ميثل منبع التج-جولن" واملتعدية حلدود اجملتمع الرتكى 
  . 1دولة حول العاملي

 :أوالً اإلصالح الرتبوى عند األستاذ "فتح هللا جولن" 
 :االستناد اىل ركيزة االخالص واليقني ىف الرتبية -

 وهو مدخل تربوى قد تتجاوزه األعني واآلذان   كثري من األحيان اذا ما عرض عليهما 
ولعله  إال انه مدخل له داللته وأمهيته بصدد حتليل الدعامات الرتبوية الىت تقوم عليها مدرسة االستاذ "فتح هللا جولن"ي

أحد العوامل املفسرة لنجاح هذه املدرسة وبذل أتباعها من اجلهود واألموال بشكل يصعب تصوره بغري توافر هذين 
والىت ميكن قراءة  هذا ,يتضح   رسائل االستاذ"فتح هللا جولن" الرتبوية  وهو ما,العمادين لالستناد اليهما   العمل

لو أن املرء  :"املنشور على موقع األستاذ "جولن" على شبكة االنرتنت فيقول "فصول":املقطع بصددها من كتاب 
دعاءل قول أم  لكن كيف ينبغي أن يكون الطلب؟ .طلب اإلخالص واليقني يف اليوم مائة مرة فما هو من املكثرين

أما األفضل فدعاء قول يالزمه دعاء  .دعاءل فعل؟ أرى أن دعاء الفعل هو األصل، لكنه ال مينع من دعاء القول
فقد تنسون  .وإذا كان لنصيحىت مكانة عندكم، فنصيحىت األوىل واألخرية هي أن تطلبوا مرضاة هللا تعاىل .فعل

، لكن حذار أن تنسوا طلب اإلخالص واليقني إبحلاح، ألن األمر طلب اجلنة يف دعواتكم أو االستجارة من النار
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إذا تالشى اإلخالص وضاع اليقني لدى الفرد فقد تدحرو يف فراغ خميف، إذ أقواله ال تتجاوز  .ال حيتمل النسيان
 (2)."حنجرته، وأفعاله ال تعرب عن أي معىن نبيل

 بدال من أن يصلحها:األخذ مببدأ "أن تصوير الباطل يفسد األذهان ويضللها -
واالبتعاد قدر االمكان ,أو مبعىن آخر اعتماد أسلوب تربوى من مدخل استنهاض ركائز اخلري ونوازعه داخل النفس  - 

عما يصدم النفوس ويلوثها بتصوير املفاسد السلوكية ي السيما ان كان ليس كل املتلقني يدركون او ميارسون املفاسد 
وذلك كبديل عن الرتبية من مدخل جتسيد املفاسد  وصدمة وعى اجملتمع هبا بغية  ,طاابت املشار اليها   مثل هذه اخل

وهومنهج ثبت عدم حتقيق املرجومنه من واقع جتربة وسائل اعالمنا العربية ي والىت تتناوله   كثري من ,التنفري منها 
أوىل خطوات حل مشكالتنا اجملتمعية هو  وتوضح أن مربرها   ذلك أبن,األحيان من منطلق ونية اإلصالح اجملتمعى 

بينما يشري واقع التجربة  إىل أن ,االعرتاف هباي وأن االعرتاف هبا يعىن جتسيدها ومواجهة اجملتمع هبا بغية اإلصالح 
 تسليط الضوء على الفظائع والرذائل اجملتمعية وتصويرها من خالل االقالم أو املواد اإلعالمية املرئية واملسموعة على

وهوما لعله يشري إىل إصابة منهج األستاذ .اختالف أنواعها قد ساهم اسهاما واضحا   نشرها بدال من ان حيد منها 
 املتجنب هلذه النقطة بصدد خطابه التثقيفى والرتبوى وجتدر اإلشارة إىل  أن ما سبق "جولن"
فهو ينتقد ويعرب عن وجود مساوىء وسلبيات ,النقد   كتاابته الرتبوية إىل "ال يعىن عدم جلوء األستاذ" فتح هللا جولن 

لكن اليصورها وجيسدها بقلمه يمبعىن آخر هو مل يستدعم صفحات االذهان لينقش عليها ما يستنفر امشئزازها من 
خطاايها وكبواهتا وفظائعها على حنو يرسخا   هذه األذهان  يبل استدعاها لريسم عليها أبلوان جاذبة اجلانب االجياىب 

 جانب الفطرة السليمة واالرادة اخلرية والسامية لو الروح يولعل الشاهد على ذلك ما يشري اليه قول االستاذ...فيها 
عندما تطرق اىل وصف  "حممد صلى هللا عليه وسلم مفخرة اإلنسانية:النور اخلالد ":  كتابه بعنوان "فتح هللا جولن"

ولو بشكل –وال أريد هنا أن أعرض  :"د" صلى هللا عليه وسلم أبن قالاجلاهلية السابقة على بعثة رسول هللا "حمم
ولو لوقت قصري لوحة مقززة كما أن –معامل هذا القبح ىف ذلك العهد ألنىن ال أريد ان اعرض أمامكم -موجز

 (3) "تصوير الباطل قد يفسد األذهان ويضلها وأان أرى أن هذا يشكل جرمية 
  : ميكن أن يقود هنضة أويساهم ىف إصالح انساىن مااإلدراك أبن اإلنسان احلائرال-

وابلتاىل فإن هذا ما ميكن أن يفسر تسلح األستاذ "فتح هللا جولن"بسالح العلم واملعرفة من خالل قراءة الكتب 
يش مبختلف مشارهبا سواء املتعلقة ابلذات احلضارية اإلسالمية أو ابحلضارة الغربية يابلتوازى مع قراءة الواقع املع

آاثر العوملة ومن قبلها آاثر الفكر املادى الغرىب على اجملتمعات املسلمة.وهو ما أهله لقيادة  -ومل تزل ختلفه -يوماخلفته
عرب حدود اجملتمع الرتكى اىل  تلف بلدان العامل ميكن قراءة ما يشري اىل هذه القناعة لديه من خالل  ,إصالحا جمتمعيا

ال تدفعك مسؤوليات الدعوة لزايدة  وعندما :"عندما يقول"شاد   الفكر واحلياةطرق االر "مقدمة كتابه بعنوان
اإلدراك، وفهم توجهات العامل الروحية والفكرية، واكتشاف اللغة اليت ميكن من خالهلا أن يفهمك فأنت عابث 

  4ي."غري جاد، والعابثون من الدعاة يضرون وال ينفعون ويؤخرون وال يقدمون
يعمل ويسعى لنزع غمامة احلرية من على أعني املتلقني خلطابهي والسيما  "جولن"ذاته الذى جعل االستاذ  و لعله املبدأ 

أتباع مدرسته املنفذين ألهدافها اإلصالحية على الصعيدين اخلدمى والرتبوى ليتثىن هلم أن يكونوا مصلحني يتوافر فيهم 
 ,عيشي وأيضا حتليهم بزاوية نظر لذلك كله بعني االسالمالوعى ابلذات احلضارية يوابآلخر احلضارى وبواقعهم امل

واستشعاره بروحهيوهو ما ميكن ان يحرى من خالل كتاابت أقرب اىل التأسيسية   العقيدة والشريعة بشقيها ]الكتاب 
لعصر أسئلة ا"كتااب بعنوان  "جولن"والسنة املطهرة[ يوعلى هذا األساس  فإنه ليس من املستغرب ان جند لالستاذ 
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قدمجع بني دفتيه الواه من االسئلة حول قضااي متنوعة و تلفة والىت ارآتها االستاذ "جولن"مصدرا للحرية وحتتاج  "احملرية
اىل توضيح الرؤية يمن خالل تقد  اجاابت واضحة عنهايولعل الشاهد على هذا املدخل الرتبوى إشارة االستاذ "فتح 

إذا مل تبذل األمة عناية خاصة يف تعليم أفرادها ضرورات اإلميان ومل "ة إىل أنه هللا"   كتاب "أسئلة العصر احملري 
تظهر احلساسية الالزمة يف هذا األمر وتركت أفرادها يف ظالم اجلهل، فإن هؤالء األفراد يكونون قد دفعوا لتقبل  

 وهويقول ايضا   مقطع اخر من الكتاب ذاته :".كل إحياء معروض عليهم
األخرى. أما عدم  نت التعبئة العلمية والرتبوية لنشر املعارف الصحيحة ضرورة فوإل كل الضروراتلذا كا"... 

غائرة ال ميكن اندماهلا يف اجملتمع. ولعل  إيفاء مثل هذه الوظيفة املقدسة حقها من االهتمام فسيؤدي إىل جروح
، ألننا كنا حمرومني من املرشدين املمتلئني منها اجملتمع مدة سنوات طويلة هذا هو أساس كثري من اآلالم اليت عاىن

أنمل من هؤالء  التعليم الذين مجعوا بني العلم والروح وبني العقل والقلب وبرزوا وتعمقوا فيهما. لذا بعشق
ينقذوان من هذه اآلالم اليت قاسينا منها  املرشدين احلقيقيني التصدي حلمل هذه املهمة البشرية األساسية وأن

ومشاعرها وخياهلا إىل االستقرار، وتتخلص من االجنراف يف  د ذاك ستصل األجيال يف أفكارهاطوال عصر. عن
 (5.." )ذات اليمني وذات الشمال، وتكون هلا مناعة -كرقاص الساعة-التذبذب  تيار األفكار اخلاطئة، ومن

يتعلق ابلدين كعلم واجاابت هذا الدين التعليمية والتأسيسية والتثقيفية   ما  "جولن"وابلتاىل أرى ان كتاابت األستاذ 
على اسئلة الواقع املعيش ورؤيته للتعامل مع حتدايته هو جانب معرب عن الوعى ابمهية توافر املعرفة والعلم وزوال احلرية 
عن االنسان املصلح الذى هوجزء من مدرسة اصالحية حتمل نَفَسا حضاراي إسالميا الميكن بنظر االستاذ "جولن" ان 

كذلك     "جولن"مثارها اال بوعى اعضائها واسالمية املعرفة لديهم ومشوليتها والىت يشري إليها ويؤكد عليها األستاذ تؤتى
 ."وحنن نقيم صرح الروح"كتابه
 الربط ما بني الكفاءة ىف إدارة األسرة واألهلية إلصالح األمة :-

واألمام اليت جعلت أسارها مبثااباة مدارس  :"ني يقولوهوما لعله يشري اليه االستاذ "فتح هللا جولن"   مقال له ح
البيوت تكون قاد أجنزت أفضل حركاهتا اإلصاالحية، وأمنت ساعادة  مباركة ومثمرة، وجعلت مدارساها بادفء

 .. األمة عبارة عن جمموع العائالت واألسر. لذا فاألمة اليت متلك بيواتً صاحلة تكون.القادمة وطمأنينة أجيااهلا
يبدأون إبصالح األسر  ة، واليت متلك بيواتً فاسدة تكون فاسدة. واي ليت الذين يرومون صالح األمةصاحل

 (6").والبيوت قبل كل شيء آخر
بل يربط األستاذ "جولن" ما بني رب البيت الناجح ىف ادارة بيته وبني قدرة هذا الرب على ادارة مؤسسات أكرب 

على أهل بيته, املخترب والعامل الدال على مدى قدرة املصلح على  فجعل من إدارة البيت الىت تعم نتائجها
اإلصالح ىف إطار مؤسسى يعم على اجملتمع واألمة الذين  خيدمهما ويشري اىل ذلك قوله:" البيت أمة صغرية، 

لك إدارة صحيحة ويرتفع أبفراد ذ -أم صغرياً  كبرياً كان-واألمة بيت كبري. والشخص الذي ينجح يف إدارة بيت 
 (7").يستطيع ببذل جهد صغري القيام إبدارة مؤسسات أكرب إدارة انجحة البيت إىل املستوى اإلنساين الالئق

 وإمنا كمقتدى : تصدير نفسه ال كقدوة
لعله مما مييز هنج األستاذ "فتح هللا جولن" الذى أسس عليه مدرسته اإلصالحية كونه قد تنازل عن مسألة تصدير ذاته 

تلقني خلطابه كمؤسس هلذه املدرسةيواستبدل ذلك أبن  أنكر ذاته ووضعها   خدمة التعريف برسول هللا أمام أعني امل
حممد صلى هللا عليه وسلم يفاذا ما حاكاه االخرون فلن يكونوا اال مقتدين بشكل مباشر برسول هللا صلى هللا عليه 
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 "ار هذا العامل واملفكر   الشأن اإلسالمى وظيفةفقد اخت "جولن"مبعىن آخر فإنه من واقع كتاابت األستاذ ,وسلم 
الذى لح ألبصار املتلقني لرسالته  التطلع اىل مالمح شخصه صلى هللا عليه وسلم وسريته وعظيم  "صاحب القنديل

 فكأمنا قد شهدوا بعثته صلى هللا عليه وسلم   عصرهم,فيه الكمال  "جولن"خلقه واعماله ولو بقدر مل يدّعم األستاذ 
فلم .احلاىل من خالل مفكر جمدد هقل ملنهج هذه البعثة وعارض ألحوال العصر عليهاي ليجد فيها األجوبة الشافية

يعرض نفسه كنموذج الى مسلم يعيش هذا العصر يبل أشار من خالل إسهامه العلمى والفكرى إىل كون ان رسول 
لالقتداء    كل عصر مبا أن ابتعاثه صلى هللا عليه وسلم قد صلى هللا عليه وسلم هوالقدوة الباقية والصاحلة  "حممد"هللا

وهو ما قد يعرب عنه اهتمامه بتأصيل السرية   نفوس املخاطبني والىت .عرب عن الرسالة الرابنية اخلا ة إىل يوم القيامة 
  "والذى يقول فيه "نية حممد صلى هللا عليه وسلم مفخرة االنسا...النور اخلالد  "مجعت فيما بعد   جملد محل عنوان

وبصدد ذكره لبعض االحاديث النبوية الىت تعرب عن نبؤات النىب صلى هللا عليه وسلم السيما اخلاصة  106صفحة 
أال .." ليت شعرى:ابلعصر احلديث مبا يثبت نبوته وصدقه صلى هللا عليه وسلم يفيختم كالمه   هذا االمر بقوله

مبا يوحى بتصدير شخصه صلى هللا عليه وسلم   اطار اتباع واقتداء مباشر "له؟ يكفى هذا لكى نرجع وجندد البيعة
يعرب عنه هنا االستاذ "جولن" بتعبري" جتديد البيعة" كما يعرب عن مسألة انكار الذات وتصدير شخص النىب صلى هللا 

:"كنت قد وضعت نفسى منذ قوله  من الكتاب ذاته 50قوله   صفحة ,عليه وسلم كنموذج التباع مدرسته الرتبوية 
لذا فقد ...وأسررى عن نفسى هبذا غري انىن بدأت أفقد هذا االمل مبرور الزمن  (8)"قطمري"مدة طويلة موضع 

 "احنصرت كل رغبىت واملى ىف ان اكون فردا من امته ذلك النىن آمل اال حيرم هللا فردا من امته من شفاعته
قيام مبعرفة هذه الذات السامية فما اسعدىن ان استطعت قدح شرارة ".....أجل فقد عقدت نيىت على حماولة ال

 "واحدة من حبه ىف قلب هذا اجليل
االصالحية  من الصوفية األكثر حمدودية  اىل األممية االوسع واالرحب  "جولن"وهو البعد الذى اخرج مدرسة األستاذ 

ستاذ "جولن" ابهنا عامل ممزق وشديد السلبية على األمة والقادرة على استيعاب واحتواء "لعنة التصنيفات" الىت يرى اال
فمقابل خالفاتنا ..أجل ":النور اخلالد..."حني يقول"من كتاب  101املسلمة يوهوما يتبني   إشارته   صفحة 
ان  وحدت املنافع واملصاحل الدنيوية اعداءان وجعلتهم جبهة واحدة ضد,الفكرية واملزاجية الىت مزقتنا شيعا واحزااب 

وال يوجد شخص ميكن أن تتوحد خلفه مجيع أطياف االمة املسلمة دون حرج أو وقوع   شراك ."فغلبوان وأذلوان
تصنيف مستبعمد ملن يغايره سوى رسول اإلسالم" حممد "صلى هللا عليه وسلم والذى يوصل بدوره مدرسة االستاذ 

العقدى حبكم طبيعة الدور احلضارى لالسالم اجلامع "جولن" اىل نطاق اوسع هو"االنسانية" بغض النظر عن اجلانب 
"وما لألمة حتت لواء الرمحة الىت  ثلت أول ما  ثلت   هذه األمة   نبيها صلى هللا عليه وسلم ورسالته الىت أحرسل 

 أرسلناك إال رمحة للعاملني".
 رين:الرتبية على روح اجلماعية كبديل عن الفردية ىف العمل أو التفرد وسط اآلخ-

 وهو ما لعله يشري اليه قول االستاذ "جولن"   مقال له بعنوان"صورة قلمية لرجل القلب" حيث يصفه أبنه: 
يبذل يف مجيع ما يقوم به من فعاليات وما يبذل من جهود اهتماماً خاّصاً لتوفيق هللا تعاىل وعنايته ورعايته. ويبحث  "

ملثل هذه الرعاية والعناية. لذا فهو يبذل قصارى جهده للوحدة على الدوام عن السبل اليت توصله ليكون أهال 
وللجماعة اليت ذكر القرآن الكر  أهنا وسيلة جللب عناية هللا. وهو يسارع لعمل مشرتك مع كل من ميشي يف صراط 

هو يعلم أن مستقيم، بل كثريا ما يسلك طريقاً رغم طبعه ونزعاته ضمن هذا اإلطار من سياسة الوفاق اليت ينتهجها، و 
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الرمحة يف الرتابط، وأنه ال ميكن حتقيق أي شيء ابخلالف والتفرق، لذا حياول أن جيمع جهود كل من حوله ليكون قريباً 
 من شآبيب رمحة هللا وعنايته."

كما يقول عنه أيضا   ذات املقال:" يبقى على الدوام حمرتما أفكار اآلخرين ومناهجهم موقرا هلم، ومستعدا للعيش 
شرتك معهم، وال يفرت عن البحث عن طرق التعاون املشرتك مع من يقالهم الفكر نفسه. يبحث عن طرق التعاون امل

واملشاركة هذه ويطور معهم مشاريع العمل املشرتك واضعا كلمة "حنن" بدال عن "أه"؛ بل يكون مستعدا للتضحية 
أحد جزاًء وال شكورا، بل يعد مثل هذا االنتطار  بسعادته برحابة صدر يف سبيل إسعاد اآلخرين دون أن ينتظر من

دهءة وسقوطا يرتفع عنه، لذا نراه يبتعد عنه، ويهرب منه مثلما يهرب من العقارب والثعابني، ويهرب من الرغبة يف 
  9الصيت والشهرة، وحياول أن يكون منسيا."ي

 بني هتذيب األهواء لديهم الربط ما بني ارتباط الشباب ابجلذور ووعيهم بدورهم ىف املستقبل و -
"حىت اللحظة اليت نصل فيها ابلرتبية إىل جندة الشاب نراه يف احمليط الذى :"وهوما لعله يشري إليه قول األستاذ جولن

أعطيت له تربية  حيوم جبنون حول األهواء والشهوات بعيداً عن البصرية وعن العلم واملنطق. ولكن إن نشأ فيه
 (9).وفكرها وميثلها مستقبل، انقلب إىل شاب يعكس شعور األمةتربطه جبذوره وهتيئه لل

 الرتبية واالصالح من مدخل نمع ما بني املادى واملعنوى:-
حيث يلحظ من يقرأ مؤلفات االستاذ "فتح هللا جولن" اشتماهلا على البشارة واالغراء اجلامع ما بني املادى املشروع -

من مدخل اعطاء البدائل ملغرايت التوجهات االخرى الىت يغلب عليها اغراءات  واملعنوى املرجو يأومبعىن آخر الرتبية
املادة وتسويق اللذة من منطلق ال أخالقى وافٍد على اجملتمعات املسلمة من جانب احلضارة الغربية معوملة القيم   

املشروعة القائمة على االابحية فنجد االستاذ "جولن"   مدرسته الرتبوية يقارع الوعود املادية غري ,الوقت احلاىل 
واالغراق   املادة بصورة تتجاوز االخالق وتوجيهات الشريعة يبوعود اخرى مادية جتمع ما بني الدين والدنيا وهى 

ولقدكتبنا ىف الزبور من بعد الذكر أن األرض ""وراثة االرض" والىت يبشر هبا االستاذ "جولن" استنادا لقول هللا تعاىل
وحنن نقيم صرح "  كتابه  "وارثو األرض"فيقول   مقالة حتمل اسم 105"األنبياء الصاحلون" يرثها عبادى

لقد وعد هللا إبرث األرض للصاحلني من عباده وهم ممثلو ":والذين يوضح مقومات املوروثية عندهم بقوله"الروح
ن ألحوال عصرهم ,املسلحون ابلعلم الروحية احملمدية واألخالإل القرآنية املنشغلون ابإلحتاد واإلجتماع املدركو 

احلاصل هو وعد لعقبان الروح وللمعىن الذى يدورون به ىف مدار جنوم .والفن, املقيمون مليزان الدنيا والعقىب 
سنة اثبتة "فلن جتد لسنة هللا تبديالً و لن جتد لسنة هللا حتويالً "إهنا سنة هللا ,السماء النبوية وسادتنا الصحابة الكرام

(وذلك ابلتوازى مع خطاب يرغب و حيث على الزهد وعدم السعى من أجل الذات 10فطرية لن تتغري.") وشريعة
أواجلزاء الدنيوى من أجل هذه الذات فيعترب االستاذ "جولن"هذه الدنيا" دار خدمة" ال"دار جزاء" حيث يقول 

 واصفا من امساه االستاذ "جولن" 
بكل فعالياته وحركاته أبن هذه الدنيا ليست بدار جزاء، بل دار خدمة، يعلم رجل القلب وهو يقوم  ب"رجل القلب "

لذا يؤدي ما عليه من مسؤوليات وخدمات ضمن نظام دقيق جدا، ويعد االنشغال ابلنتيجة شيئا ينايف التوقري و تعاىل. 
تعاىل. ومهما أجنز من أعمال  وهو يعّد خدمته للدين ولالميان ولالنسانية أكرب وظيفة له يف طريق احلصول على رضا هللا 

 وهوما يعرب عن منحيني 11 كبرية فال جيعل لنفسه أي نصيب مادي أو معنوي منها وال يفكر يف هذا أصال."ي
من منطلق أنه رمبا يقصد االستاذ "جولن" من ذلك السعى لوراثة  -بشكل اجتهادى-للخطاب ميكن التوفيق بينهما 
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ف وفق املنهج الراب  الذى  ثله رسالة االسالم اخلا ة يفتكون الدنيا   ايدى االرض من أجل حتقيق رسالة االستخال
وارثى االرض وحيل حملها   قلوهبم اشتهاء مرضاة هللا واقامة منهاجه   االرض فيستقيم سلوك الوارثني تبعا لعقيدهتم 

األخرين أوالطمع فيما هو زائل بعد حتقق  القلبية تلك يو الىت تدفعهم حنو مزيد من اخلدمة ال االكتفاء أو العلو على
تلك املوروثية حمل الذكر واالشارة مبا ينشىء بدوره جوهر االختالف ما بني سلوك وارثو االرض ابلوصف سالف 
االشارة وبني من   يدهم مرياثها   غياب تلك العقيدة القلبية أو املنهج الكلى الذى حيكمها   اطار ما أوضح 

 ما هلؤالء "الوارثون" من صفات وشروط للتحلى بصفة املوروثية. االستاذ "جولن"
كما أنه على الصعيد الروحى يطالب الوالدين ابالهتمام برتبية ابنائهما تربية روحية وقلبية ابلتوازن مع اهتمامهم 

 مهما حباجاهتموعلى الوالدين االهتمام ابجلانب الروحي والقليب لألبناء قدر اهتماابحتياجاهتم املادية فيقول "
الصحيحة. لذا فما أكثر جهل  املادية واجلسمية. لذا عليهما تسليم األبناء إىل من يستطيع تربيتهم الرتبية الروحية

وما أتعس هؤالء األبناء الذين يذهبون ضحية جهل  الوالدين الذين ينسون اجلانب الروحي والقليب لألبناء،
 (12").والديهم

الروحى أيضا فإن األستاذ "جولن" يبشر ابلسمو الروحى املعنوى  ملن سعى له يوال رىل  كما أنه على صعيد اجلانب,
جهدا   وصف مجال ولذة هذا االرتقاء الروحى عندما يتعلق القلب خبالقه يحىت انه يقارع اجلمال الزائف املوعود به 

  الكتابة و  الكالم يفنجده ناطب  من املدرسة املادية الال أخالقية إىل جانب ذلك األمر بتعمد مجال اسلوبه
الوجدان والروح ابخلطاب الروحا  ببعده اجلماىل الدعوى ي ويزينه ألرواح املخاطبني أبسلوب لغوى يتشح ابجلماليات 

كما ناطب النفس الطاحمة   املادة من خالل التبشري بوراثة األرض ملن استو  شروط هذا االرث وهذا الوعد من هللا ,
 .نه وتعاىلسبحا
 النظرة للفن كمدخل حضارى وتربوى وملمح هنضوى:-

بضوابطه –وهو ما يشري اليه غري قليل من اشارات االستاذ "جولن"   هذا الصدد والىت تعرب عن قناعة مفادها أن الفن 
والدعوة للقيم  هوسفري إصالحى مثله مثل غريه من مقومات احلضارة وعناصر الرتبية-املتناغمة مع روح وأحكام االسالم

النبيلة واألفكار اهلادفة بل ويعترب الفن من بني أماهت مسئوىل العصر الذين تقع على عاتقهم مهمة االصالح من 
خالل رسالتهم للنهضة واإلصالح والىت يدخل   حبات عقدها الفن كعنصر مساهم   اكتمال مالمح مثرة الرسالة إىل 

ذين رلوا مجيعا وتشكلت مالحمهم  بريشة اإلميان يفيقول االستاذ "جولن" مثاال جانب" العلم واألخالق واحلكمة" وال
ال حصرا "......حنن حنسب أنفسنا مضطرين إىل التحرى عن غاية احلياة   حياتنا يوالتوصل إىل العشق   أرواحنا 

له اإلميان يومصدر قوته العشق يوالوعى بشعور املسئولية   وجداننا يوإرشاد املستيقظني على منبع نظام أساسه وأصو 
  وستكون 13يونوره العلم والفن واألخالق واحلكمة...فنحتسب أنفسنا عبيدا هلذه الرسالة عبودية ال انعتاق منهاي

 بداية لنهضة عاملية اثنية يهذه اجلهود الىت نرجو انتشارها
  14وتطورها ..."ي 

 :"فتح هللا جولن"اثنيا اإلصالح السياسى عند االستاذ 
 : اإلرتكاز إىل الرتبية كأساس لالصالح السياسى وسابق عليه-

والىت حتتوى  "احلوار اليورو آسيوى"وهوما يعرب عنه إجابته املنشورة قبل عدة أشهر   عدد من جملة تصدر عن منظمة 
ما مكانة  :" حني سأله أحد االكادميني الروس السؤال التاىل ,"جولن "  صفحاهتا على عدة مواد خاصة ابالستاذ 

مثل الشيخ ,أفكاركم اي شيخ بني أفكار قادة اإلصالح اإلسالمى   بداية القرن التاسع عشر وبدايةالقرن العشرين 
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الفارق األساسى ال يعودإىل شخصيىت ابملقارنة مع ":فأجاب أبن  وغريمها ؟ " ,ومجال الدين األفغا "حممد عبده "
إذا كان قادة اإلصالح اإلسالمى   أواخر القرن , مواصفات العصر ولكن يعود إىل,حممد عبده""شخصية الشيخ

فالعنصر ..التاسع عشر كانوا عند بداية احلركة التحريرية   نيل اإلستقالل الوطىن وكانوا يركزون على العمل السياسى 
سياسية جيب أن نرىب فقبل القيام إبصالحات  ,السياسى كان مفتاح لكافة اإلصالحات أما أه فأركزعلى روح وتربية

   15ي"أنفسنا 
 التنبيه على الشورى كمدخل جوهرى ىف اإلصالح السياسى-
والقاعدة ىف االسالم كنظام ان الشورى من اهم " :"وحنن نقيم صرح الروح"  كتاب :وهوما يشري اليه قوله  :

فرد واجملتمع والشعب والدولة والعلم فهى اهم العناصر ىف حل املسائل املتعلقة ابل.القدرات احلركية لقيامه ودوامه 
 (16واملعارف واالقتصادايت واالجتماعيات فيما مل يرد فيه نص صريح" )

 :شرح وحتديد طبيعة عالقة املرشد أو الداعية برجال الدولة واالغنياء- 
التعامل مع فئة رجال  و هنا لالمر شقني اوالمها ميكن قراءة خلفيته الفكرية   إطار استناد االستاذ "جولن"اىل مبدأ

الدولة واالغنياء بروح املستغىن الذى يقف على مسافة مناسبة ال جتعله من طالىب املال والقرىب من اهل السلطة ويشري 
" الرسول صلى هللا عليه وسلم مرشد, والقرآن كتاب يعلرمنا األصول واملوازين إىل ذلك  قول االستاذ "جولن" أبن
وقاعدة من تلك القواعد هي طور االساتغناء عن األغنياء واملسؤولني يف  .طالإليف شخص أعظم مرشد على اإل

و استطاع األستاذ "جولن" هنا ان ينشىء  (17) ."اجملتمع وعدم اإلعجاب هبم مع االساتمرار يف تبليغهم وإرشادهم
ىف هذا  رشد ونزاهتها يفيقولتقتصر على القيام بدور االرشاد دون طلب املقابل أو ما يقدح   رسالة امل"عالقة متزنة 
املبلرغ واملرشد، ال يكون ذا عالقة وطيدة مع رجال الدولة والطبقة العليا من الناس خارو ضرورة  الصدد:"

يار  .اإلرشاد والتبليغ "مستندا ىف ذلك اىل احلديث النبوى الشريف:" شرار أمريت العلماء الرذين أيتون األمراء، وخي
  18ي "العلماءل األمراء الرذيين أيتون 

والشق الثا    إطار مفهومه للعالقة مع رجاالت الدولة وساستها هو جتنب األستاذ "جولن"لفكرة  طلب السلطة 
اوالسعى الن يصبح من رجاالت الدولةي بل استطاع األستاذ "جولن" هنا ان ينشىء عالقة تقوم على التكامل من 

الالتنافس معهم على النفوذ واملوقعيفينقل الدكتور "سكياهن ليونيد  خالل ما سبق شرحه   عالقة املرشد ابلساسة 
أه أركز على  ,أه أهرب من النشاط السياسى عمداً هذا هوخيارى ":رودولفوفيتش" على لسان االستاذ "جولن" قوله

   19ي"الروح والتعليم والثقافة واحلوار وال أدعى أن أكون رجالً للسياسة
 :  النظر عن اخللفية السياسية لصاحبها والنقد اهلادىء  مع عرض البدائل واحللولدعم االنابيات  بغ-
وهو ما ميكن التدليل عليه من خالل ما أفاد به الدكتور "نوزاد صواش" املشرف العام على جملة حراء الرتكية والىت تعد  

ابلنسبة للسياسة  "  واملعر  حني يقول: إحدى املنجزات اخلدمية ملدرسة األستاذ "فتح هللا جولن"على الصعيد الثقا 
 "أو "العدالة والتنمية"فإن من واقع ما شهدتحه عرب التجربة فإنه مهما كان اسم احلكومة سواٌء كانت حكومة حزب  

  "حزب الرفاه
أحياهً ,االسم  فإن موقف األستاذ كان دائماً إذا عملت شيئاً إجيابياً فإن موقفه هو الدعم هلا وال يهم "حزب اليسار"أو 

ال ننتقد ,هنالك نطرح له البديل ,لكن إذا فعل شيئاً غري صحيح,إىل أتييد  املخالف قد يصنع شيئاً جيداً وهذا حيتاج
 ي ولعل املثال على ذلك النقد مع طرح احللول عند األستاذ "جولن"ميكن تلمسه    20فقط وهندمي بل نطرح البديلي
ندما يقول: "إن هيئة شورى الدولة   اإلسالم تتقدم على السلطة التنفيذية وترشدها ع "كتابه "وحنن نقيم صرح الروح
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وهيئة الشورى   الدولة الرتكية اليوم تعد حمدودة   الوظيفة وضيقة املساحة   احلركة ومقيدة قياسا ابلشورى   
 .لت نقدا اتسم ابهلدوء وعدم الفظاظةحيث يشري إىل األخرية من ابب طرح احللول   الفقرة  ذاهتا الىت مح"االسالم
 :اثلثا مالحظات بصدد مدرسة االستاذ جولن االصالحية-
والشعور مبسئولية  التحرر من فكرة وجوب أن يكون حامل راية املبادرة واالصالح ىف العامل االسالمى "عربياً"-

فع الدرجات عند هللا سبحانه وتعاىل كما   االصالح مبعزل عن قضية العرق الىت حيدها االسالم   الكرامة والتزكية ور 
وهوما لعله كان  "ال فضل لعرىب على أعجمى إال ابلتقوى"وقوله تعاىل  "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم"قوله تعاىل 

السبب وراء االعاقة النفسية واملعتقدية والىت شكلت حائال وقيدا دون محل راية املبادرة االصالحية على الصعيد األممى 
ند العديد من التجارب  االصالحية   العامل االسالمى غري العرىب يوالذين يعتقدون أصحاهبا ابن املسئولية عن ع

االسالم ومحل راية الدفاع عنه واالصالح االنسا  من منظوره ال ميكن اال ان تكون "عربية". وهو ما لعله قد ادركه كل 
 2009امها مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات لعام من حضر حماضرات دورة التثقيف احلضارى الىت اق

املنتفية عند االستاذ -واملنشورة على موقع إذاعة اسالم اون الين على شبكة االنرتنتيوالىت تناولت مناقشة هذه الروح 
والكل له والذى تشري جتربته من خالل مدرسته بشقيها النظرى والعملى اىل ان الكل مسئوال عن االسالم –"جولن" 

املنشور على موقعه الرلى على , فصول"  كتابه  :احلق وعليه الواجب للزود عنه واالصالح من منظوره عندما يقول
اهلم الذي يسلبنا النوم ويق  مضجعنا ويرتكنا مؤرقني عدة أايم يف األسبوع وحنن نسعي جاهدين "شبكة االنرتنت:

وإذ مل أنرلإل مبثل هذا  .لع إىل أن يستجيب هلا ضمري اجملتمع اإلنسايننغرس حقائق اإلميان والقرآن يف القلوب ونتط
واحلق أقول؛ يكاد املرء يتفطر أسفا حينما ال يرى من  .اهلم اليوم، فسوف تنهمر علينا مهمات حترمنا النوم غدا

ب محصلح مسلم غري واملخاطم ,فالفئة املخاطبة هنا من منظور حضارى اسالمى هى اجملتمع االنسا   21"ي .يتفطر مها
 .عرىب

 :عدم ربط منجزه بشخصه-
فإذا ما ذهب الشخص ذهبت جتربته وحل الفرا  مكانهيوذلك من خالل عمله وسعيه   اجتاه تكرار جتربته من حيث  

أسسها الىت ارتكنت اليها  وااتحة ذلك لآلخرين   أى وقت يولعل ما قد يشري إىل ذلك من واقع كتاابته كتابه بعنوان 
والذى من يقرأ عناوين املقاالت الىت تشكل قوامه يعرف ويوقن  اما أن االستاذ  "رق االرشاد   الفكر واحلياةط"

"جولن" يقدم فيه الدليل الذى ميكن ان يستعمله غريه لكى يكرر جتربته االصالحية كمرشد ومبلغ شاملة  تلف 
ىل جانب بعض مؤلفاته االخرى الىت تسلط الضوء على فلسفته اجلوانب الفكرية واالخالقية والروحية للقيام مبثل ذلك يا

 ومنهجه كمصلح ومؤسس مدرسة إصالحية حتمل صبغة حضارية إسالمية معاصرة. 
 أتباع مدرسة األستاذ  "جولن"وتفعيل الفكر:-

ة االستاذ "فتح إنه وحنن بصدد ذكر أعمال االستاذ "فتح هللا جولن" فالبد من القاء بقعة ضوء مناسبة على اتباع مدرس
هللا" وشركاؤه   االصالح الذين ما كان ليكتمل البناء  اوان يرتفع عن مستوى االرض هبذا الشكل الراقى اجلامع ما 

املادة والروح مل يكن ممكنا بدون هؤالء الشركاء واسهاماهتم .وهنا ..النظرية والتطبيق ..الفكر واحلركة ..بني القول والفعل 
وات االصالح عند األستاذ "جولن" والىت قد يفتقر اليها غريه من املفكرين والعلماء اال ما ندر رتى احلديث عن اد

والىت تتمثل   بنية العالقات الفعالة والالزمة لتفعيل االصالح وارتقائه اىل املؤسسية الفاعلة القابلة لالستمرار 
دو ما بني رجل االعمال والتاجر يوبني اخلبري والتقىن فشبكة العالقات لدى االستاذ "جولن" جتمع على ما يب.واالنتشار

واملعلم الرتبوى والشاب املتقد محاسة واملستعد للخدمة   سبيل اصالح جمتمعه أينما وضع وحيثما وّجهي والسياسى 
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انة املعارض اللذى أتكد له مع مرور الزمن ان هذا الرجل ال يريد جاها ينازعه عليه او كرسيا نتطفه منه او الربوز   خ
املزعج للساسة أو املشكل الى هتديد هلم او خطر عليهم حىت وان مل يتطابق فكر هذا السياسى مع فكر هذه 

املدرسة.والىت كٌل من اتباعها يعرف له دورا   اطار خدمة جتربة اصالحية جنحت   الوصول اىل العاملية من خالل 
ا جنودا أغلبهم جمهولون يقد نذروا طاقاهتم ومواردهم لنشر فكر خدمة تتبىن منحى املؤسسية الىت تضم بني جنباهت

مؤسس املدرسة يالىت يؤسس فيها اجلانب الفكرى للجانب الرتبوى مث ينطلقا معا   ذهنية وروحية أشخاو يتحركون 
 هبا تربواي وخدميا ما بني القارات اخلمس.

 اهلوامش:
"خربات مقارنة مع حركة فتح هللا كولن   من مؤ ر دوىل بعنوان :د.لري بودينار ياجللسة الثالثة لليوم الثا  1ي

 .2009أكتوبر  21إىل  19الرتكية"يجامعة الدول العربيةيالقاهرة يمن 
 / /view/709/121http://ar.fgulen.com/content  أ.حممد فتح هللا كولنيفصول يعلى الرابط:2ي
  أ.حممد فتح هللا جولنيالنور اخلالد:حممد صلى هللا عليه وسلم مفخرة اإلنسانية"يترمجةأ. أورخان حممد علىيدار 3ي

 .25يو 2007-1428النيل للطباعة والنشريالطبعة األوىلي
ار النيل للطباعة  أ. حممد فتح هللا جولنيطرق اإلرشاد   الفكر واحلياةيترمجةأ. إحسان قاسم الصاحلى يد4ي

 ]نسخة إلكرتونية[.على الرابط:6يو2008-1428والنشريالطبعة الرابعةي 
http://ar.fgulen.com/content/view/707/121/ 

   أ.حممد فتح هللا كولنيعلى الرابط:5ي
 http://ar.fgulen.com/content/view/384/117/ 
  أ.حممد فتح هللا كولني الزواج وعش الزوجيةيعلى الرابط:6ي

http://ar.fgulen.com/content/view/218/74/ 
  املرجع سابق الذكر.7ي
من كتاب النور اخلالد:حممد صلى هللا 15 هو اسم كلب اهل الكهف يراجع   ذلك ما ذكره املرتجم   اهلامش و8ي

 أ.حممد فتح 9مرجع سبق ذكره.وهوما يعكس درجة إنكار الذات الىت بلغها   خطابه .ي عليه وسلم مفخرة اإلنسانيةي
 هللا كولن يصورة قلمية لرجل القلب على الرابط:

http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=281&ISSUE=14 
 يالشاب يعلى الرابط:هللا كولنأ.حممد فتح     10ي

http://ar.fgulen.com/content/view/279/74/ 
 أ. حممد فتح هللا كولنيوحنن نقيم صرح الروحيترمجة أ.عو  عمر لطفى أوغلويدار النيل للطباعة والنشريالطبعة 11ي

 .14:13يو و 2009-1430الثالثةي
 الرابط: أ.حممد فتح هللا كولني حقوق الوالدينيعلى  12ي

http://ar.fgulen.com/content/view/289/74 / 
 يعىن عبودية رق ليس عبودية دينية]الباحثة[  13ي
 .94:93 أ.حممد فتح هللا كولنيوحنن نقيمصرح الروحيمرجع سبق ذكرةيو و 14ي

http://ar.fgulen.com/content/view/709/121/
http://ar.fgulen.com/content/view/709/121/
http://ar.fgulen.com/content/view/707/121/
http://ar.fgulen.com/content/view/279/74/
http://ar.fgulen.com/content/view/289/74/
http://ar.fgulen.com/content/view/289/74/
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فيتش ياجللسة الثالثة لليوم الثا  من مؤ ر دوىل بعنوان :"مستقبل اإلصالح   العامل  د. سكياهن ليونيد  رودولفو 15ي
 يمرجع سبق ذكره.اإلسالمى 

 .46  أ.حممد فتح هللا كولنيوحنن نقيم صرح الروحيمرجع سبق ذكرهيو16ي
 .146  أ.حممد فتح هللا كولنيطرق اإلرشاد   الفكر واحلياةيمرجع سبق ذكرهيو17ي
 .144جع السابقيو  املر 18ي
   الدكتور "سكياهن ليونيد رودولفوفيتشيمرجع سبق ذكره.19ي
  د.نوزاد صواشي اجللسة الثانية لليوم الثا  من مؤ ر دوىل بعنوان :"مستقبل اإلصالح   العامل اإلسالمى"خربات 20ي

 يمرجع سبق ذكره."مقارنة مع حركة فتح هللا كولن الرتكية
 ولن يعلى الرابط: أ.حممد فتح هللا ك21ي

http://ar.fgulen.com/content/view/707/121 / 
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