
  
  

  
  
  
  
  
  



  

  ١

  
  

  
  
  
  

  من منشورات
حـزب التحـرير



  

  ٢

  
  

  الطـبعة األولـى
  م١٩٥٣ ـهـ ١٣٧٣

  
  الطـبعة السـادسـة

  )طبعـة معتمـدة(
  م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١



  

  ٣

  
  

  
  ريرـزب التحـيم حـاهـمف

  
  

الثـامن عـشر    (منذ أواسط القرن الثاين عشر اهلجري       
حنـداراً  والعامل اإلسالمي ينحدر عن املستوى الالئق به ا       ) امليالدي

وبالرغم من قيـام  . سريعاً، ويهبط إىل هوة االحنطاط هبوطاً فظيعاً 
حماوالت عديدة إلهناضه، أو احليلولة دون استمرار احنـداره، مل          
تنجح وال حماولة واحدة من هذه احملاوالت، وظل العامل اإلسالمي          
يتخبط يف دياجري الفوضى واالحنطاط، وال يزال يعاين آالم هـذا           

  . الضطرابالتأخر وا
أما سبب احنطاطه فريجع إىل شيء واحد، هو الـضعف          

وسـبب هـذا    . الشديد الذي طرأ على األذهان يف فهم اإلسالم       
الضعف هو فصل الطاقة العربية عن الطاقة اإلسالمية حني أمهـل           
أمر اللغة العربية يف فهم اإلسالم وأدائه منذ أوائل القرن الـسابع            



  

  ٤

لعربية بالطاقة اإلسالمية بأن جتعـل      فما مل متزج الطاقة ا    . اهلجري
ـ اليت هي لغة اإلسالم    ــ   اللغة العربية   جـزءاً جوهريـاً ال       ـ

ينفصل عنه فسيبقى االحنطاط يهوي باملسلمني، ألّنهـا الطاقـة          
اللغوية اليت محلت طاقة اإلسالم فامتزجت هبا، حبيث ال ميكن أداء           

يف قى االجتـهاد    ن بإمهاهلا سـيب   ألاإلسالم أداء كامالً إالّ هبا، و     
الشرع إالّ باللغة العربيـة،     يف  الشرع مفقوداً، وال ميكن االجتهاد      

واالجتهاد ضروري لألّمة، ألّنه ال تقـدم       . ألّنها شرط أساسي فيه   
  .لألّمة إالّ بوجود االجتهاد

وأما سبب إخفاق احملاوالت اليت قامت إلهناض املسلمني        
م فهم الفكرة اإلسالمية    أحدها عد : باإلسالم فريجع إىل ثالثة أمور    

اً، وثانيها عدم وضوح    ـة فهماً دقيق  ـضـمن قبل القائمني بالنه   
طريقة اإلسالم لديهم يف تنفيذ فكرته وضوحاً تاماً، وثالثها عـدم           

المية ربطاً حمكماً غري    ـالمية بالطريقة اإلس  ـربطهم الفكرة اإلس  
  .قابل لالنفصال

شية مـا أهبـم     أما الفكرة فقد طرأ عليها من عوامل التغ       
وعوامل التغشية هذه   . الكثري من دقائقها على الكثري من املسلمني      

قد بدأت منذ أوائل القرن الثاين للهجرة حىت جميء االستعمار، فقد  
كان للفلسفات األجنبية كاهلندية والفارسية واليونانية أثر علـى         
بعض املسلمني محلهم على ارتكاب حماوالت للتوفيق بني اإلسالم         



  

  ٥

فأدت .  هذه الفلسفات، مع التناقض التام بينها وبني اإلسالم        وبني
حماوالت التوفيق هذه إىل التأويل والتفسري الـذي أبعـد بعـض            

. احلقائق اإلسالمية عن األذهان، كما أضعف إدراكهـا إياهـا          
وعالوة على ذلك كان لدخول بعض احلاقدين علـى اإلسـالم           

أثر يف أن تدس     ــاً  ـاقـ نف ــريته  ـني له يف حظ   ـاملبغض
وقد أدى ذلك   . الم مفاهيم ليست منه، بل مناقضة له      ـعلى اإلس 

إىل فهم اإلسالم فهماً مغلوطاً عند كثري من املسلمني، مثّ أضـيف            
إىل ذلك يف القرن السابع اهلجري إمهال اللغة العربيـة يف محـل             

وزاد عليه منذ   . فكان هذا كله مؤذناً باحنطاط املسلمني     . اإلسالم
حـىت  ) السابع عشر امليالدي  (القرن احلادي عشر اهلجري     أواخر  

اآلن الغزو الثقايف والتبشريي، مثّ الغزو السياسي من الغرب، فكان          
ضغثاً على إبالة، وعقدة جديدة يف اجملتمع اإلسالمي تـضاف إىل           

فكان لذلك كله األثر الفعـال يف خطـأ تـصور        . العقد السابقة 
فقـدت التبلـور احلقيقـي يف       املسلمني للفكرة اإلسالمية، حىت     

  . األذهان
وأما الطريقة اإلسالمية فإهنم فقدوا وضـوح تـصورها         

وذلك أهنم بعد أن كانوا يعرفون أن وجودهم يف احلياة          . بالتدريج
إّنما هو من أجل اإلسالم، وأن عمل املسلم يف احلياة هـو محـل              
الدعوة اإلسالمية، وعمل الدولة اإلسالمية هو تطبيـق اإلسـالم          
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تنفيذ أحكامه يف الداخل ومحل الدعوة إليـه يف اخلـارج، وأن            و
ن املسلمني، بعد أن    إ:  نقول ــطريقة ذلك اجلهاد حتمله الدولة      

كانوا يعرفون ذلك، صاروا يرون أن عمل املسلم كسب الـدنيا           
أوالً، والوعظ واإلرشاد إذا واتت الظروف ثانياً، وصارت الدولة         

 تـساهلها يف تنفيـذ أحكـام    ال ترى أي تقصري أو أي حرج يف 
اإلسالم، وال ترى أي غضاضة يف القعود عن اجلهاد يف سبيل اهللا            

 على  ــلنشر اإلسالم، مثّ صار املسلمون، بعد أن فقدوا دولتهم          
الم يف بنـاء    ـ يرون عود اإلس   ــري  ـما فيها من هزال وتقص    

املساجد، وإصدار املؤلفات، وتربية األخالق، ويـسكتون عـن         
  . كفر عليهم واستعماره إياهمسيادة ال

هذا من حيث الفكرة والطريقة، أما من حيث ربطهمـا          
فإن املسلمني صاروا يرون األحكام الـشرعية املتعلقـة مبعاجلـة           
املشاكل، أي املتعلقة بالفكرة، وال يعنون أنفسهم يف األحكام اليت          
تبني كيفية املعاجلة، أي اليت تبني الطريقة، فغلبت عليهم دراسـة           

ألحكام منفصلة عن طريقة تنفيذها، وغلبت عليهم دراسة أحكام         ا
الصالة والصوم، والنكاح والطالق، وأمهلوا دراسة أحكام اجلهاد        
والغنائم وأحكام اخلالفة والقضاء وأحكام اخلراج وما شـاهبها،         
ففصلوا بذلك الفكرة عن الطريقة، حىت نتج عن ذلك عدم إمكان           

  . تنفيذ الفكرة دون طريقتها
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وقد أضيف إىل ذلك كله يف أواخر القرن الثالث عـشر           
اخلطأ يف فهم الشريعة اإلسـالمية      ) التاسع عشر امليالدي  (اهلجري  

لتطبيقها على اجملتمع، فصار اإلسالم يفسر مبا ال حتتمله نـصوصه           
ليوافق اجملتمع احلاضر، وكان الواجب أن يغري اجملتمـع ليوافـق           

الم ليوافق اجملتمع، ألنّ القـضية      اإلسالم، ال أن حياول تفسري اإلس     
هي أن هناك جمتمعاً فاسداً يراد إصالحه مببدأ، فيجب أن يطبـق            
املبدأ كما هو، ويغري اجملتمع برمته تغيرياً انقالبياً على أساس هـذا            

ماً على احملاولني لإلصالح أن يطبقوا أحكـام        ااملبدأ، أي كان لز   
 العصر أو الزمان أو     اإلسالم كما جاءت، دون نظر إىل اجملتمع أو       

املكان، ولكنهم مل يفعلوا ذلك، بل أولوا أحكام اإلسالم ليوافـق           
. وقد أوغلوا يف هذا اخلطـأ يف الكليـات واجلزئيـات          . العصر

واستنبطوا قواعد كلية وأحكاماً جزئية تتفق مع هذه النظـرة، إذ           
ال ينكر تغري األحكام بتغري     (وضعوا عدة قواعد كلية خاطئة مثل       

وغري ذلك، وأفتوا بأحكام ال سـند       ) العادة حمكمة (ومثل  ) نالزما
. هلا من الشرع، بل أفتوا بأحكام تعارض نص القـرآن القطعـي           

فأجازوا الربا القليل حبجة أنه غري مضاعف وحبجة الضرورة ملـال           
حيكـم  ) القاضي الـشرعي  (القاصر، وصار القاضي الذي يسمى      

قاضـياً  (ضي الذي مسوه    بالربا يف صناديق األيتام، كما صار القا      
حيكم بالربا أيضاً، وأفتوا بوقف احلدود، وأجازوا أخـذ         ) نظامياً
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قوانني العقوبات من غري اإلسالم، وهكذا وضعوا أحكاماً ختالف         
الشرع حبجة موافقتها للعصر، وضرورة أن يوافق الـشرع كـل           

وقد نتج عن ذلك أن أبعد اإلسالم عن        . عصر وكل زمان ومكان   
ذ أعداء اإلسالم من هذا الفهم املغلوط وهذه األحكام         احلياة، واخت 

الباطلة وسيلة أدخلوا هبا على املسلمني قوانينهم ومبادئهم دون أن          
جيد املسلمون فيها أي تناقض مع دينهم ملا تركز يف أذهاهنم مـن             
جراء الفهم املغلوط، أن اإلسالم يتفق مع كل زمـان ومكـان،            

لكثريين ليوافق كـل مـذهب،      وصار تأويل اإلسالم على لسان ا     
دة، ولو خالف مبدأ اإلسالم     ـوكل مبدأ، وكل حادثة، وكل قاع     

. ووجهة نظره، فكان هذا مساعداً على إبعاد اإلسالم عن احليـاة          
ولذلك كان إخفاق كل حركة إصالحية تسري حسب هذا الفهم          

  . اًـومـتـراً حمـالسقيم أم
ا ركـز   وقد أضيف إىل ذلك يف أوائل القرن العشرين م        

احلواجز اليت قامت بني اإلسالم وبني احليـاة، وزاد الـصعوبات           
وذلـك أن   . القائمة يف وجه احلركات اإلسالمية صعوبات أخرى      

املسلمني، وال سيما العلماء واملتعلمني، كانت تغلب عليهم يف هذا         
  : الوقت ثالثة أشياء

أحدها أهنم كانوا يدرسون اإلسالم دراسة ختالف طريقة        
 الدراسية يف فهمه، ألنّ طريقة اإلسالم الدراسية أن تدرس          اإلسالم
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أحكام الشريعة كمسائل عملية للتطبيق من قبل الدولة فيما خيتص          
ولذلك عرف العلماء الفقه    . هبا، ومن قبل الفرد فيما هو من شأنه       

علم باملسائل الشرعية العمليـة املـستنبطة مـن أدلتـها           «: بأنه
دراسة منتجة علماً للدارس، وعمالً     وبذلك تكون ال   . »التفصيلية

غري أن هؤالء العلماء واملتعلمني، بـل       . للمجتمع يف الدولة والفرد   
مجهرة املسلمني، درسوا اإلسالم للعلم النظري اجملرد، كأنه فلسفة         

وبذلك صارت األحكام الفقهية فرضية غري عملية،       . نظرية خيالية 
س أحكاماً تعاجل   ية، ولي ُخلُقوصار الشرع يدرس مسائل روحية و     

هذا بالنسبة للدرس، أمـا بالنـسبة للـدعوة إىل          . مشاكل احلياة 
عهـا  باإلسالم، فكانت تغلب عليها طريقة الوعظ واإلرشاد اليت يت        

املبشرون، وليس طريقة التعليم اليت يريدها اإلسالم، وهبذا صـار          
إما علماء جامدين كأهنم كتب متحركة، وإما       : املتعلمون لإلسالم 

اململولة، دون أن ) اخلطب( مرشدين يكررون للناس األقوال وعاظاً
ومل يفهموا معىن التثقيف باإلسالم     . حيدث ذلك يف اجملتمع أي أثر     

الذي يعين تعليم املسلمني أمور دينهم تعليماً يؤثر يف مـشاعرهم،           
وخيوفهم عذاب اهللا وسخطه، حىت يصبح املسلم طاقة مؤثرة حني          

. راء تعلم آيات اهللا وطريقة تعليمهـا      ترتبط مشاعره بعقله، من ج    
 مل يفهموا ذلك، وجعلوا مكان طريقة التعليم املؤثرة العميقة          ،نعم

السطحية ) اخلطب(طريقة الوعظ واإلرشاد اليت تنحصر يف األقوال    
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فكان من جراء ذلك أن رؤي أن بني معاجلـة مـشاكل            . املبتذلة
قض، حيتـاج إىل  اجملتمع وبني الدين اإلسالمي تناقضاً أو شبه تنـا    

ر أمـراً   ـق العص ـالم ليواف ـل اإلس ـار تأوي ـالتوفيق، حىت ص  
  !اسـّنـد الـنـمألوفاً ع

$ : وا فهم قوله تعاىلؤوعالوة على ذلك، فإهنم أسا tΒ uρ 
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šχρ â‘ x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪  وفسروها بأن ينفر لطلب العلم من كل مجاعة 

فئة يتعلمون الدين ويرجعون ليعلموا قومهم، وبذلك جعلوا تعلم 
لفوا الدين فرض كفاية، وخالفوا بذلك احلكم الشرعي، كما خا

  .معىن اآلية
أما احلكم الشرعي فهو أنه جيب على كل مسلم بـالغ           
عاقل أن يتفقه يف الدين األمور اليت تلزمه يف احلياة، ألّنه مأمور أن             

وال سبيل إىل ذلك إالّ مبعرفة . يسري أعماله كافة بأوامر اهللا ونواهيه 
كـون التفقـه يف     يوعلى ذلك   . األحكام الشرعية املتعلقة بأعماله   

لدين لألحكام الالزمة للمسلم يف معترك احلياة فـرض عـني ال            ا
.  أما االجتهاد الستنباط األحكام فهو فرض كفايـة        ،فرض كفاية 

وأما خمالفتهم ملعىن اآلية فإن اآلية آية جهاد، وهي تعين أنه ال جيوز        
 خرج للجهاد مجاعـة     للمسلمني أن خيرجوا مجيعاً للجهاد، فهالّ     
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ام على الرسول عليه السالم، حىت إذا رجع وبقيت فئة تتعلم األحك 
مهم الباقون ما فاهتم من أحكام اهللا تعليماً يؤثر فيهم،          اجملاهدون علّ 

ويدل على ذلك أيضاً ما كان عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم من         
، فقد  عليه السالم حرص على تعلم أحكام الدين ومالزمة الرسول        

ويبقى البـاقون ليتعلمـوا     كان خيرج بعضهم يف السرايا للجهاد،       
مثّ يرجع اجملاهدون فيعلمهم الباقون ما فاهتم مـن         . أحكام الدين 

  . أحكام
ثانيها أن الغرب احلاقد املبغض لإلسالم واملسلمني هاجم        
الدين اإلسالمي، وصار يطعن فيه فيفتري عليه من جهة، ويقـبح           
بعض أحكامه من جهة أخرى، مع أّنها هي املعاجلات الـصحيحة     

فكان للمسلمني وال سيما املتعلمني، موقف أمـام        . شاكل احلياة مل
هذا اهلجوم يغلب عليه الضعف، إذ قبلوا أن يكون اإلسالم متَهماً           
وصاروا يدافعون عنه، وجرهم هذا إىل حماوالت لتأويل أحكـام          
اإلسالم، فمثالً أولوا اجلهاد بأنه حـرب دفاعيـة ال هجوميـة،            

مع أن اجلهاد حرب لكل من يقف       . وخالفوا بذلك حقيقة اجلهاد   
. يف وجه الدعوة اإلسالمية، سواء أكان معتـدياً أم غـري معتـد            

وبعبارة أخرى، هو إزالة لكل حاجز يقف يف وجه دعوة اإلسالم،           
. أو هو الدعوة إىل اإلسالم، والقتال يف سبيلها، أي يف سـبيل اهللا            

واملسلمون حني هامجوا فارس والروم ومـصر ومشـال أفريقيـا           
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األندلس وغريها إمنا هامجوها ألنّ الدعوة تقتضي اجلهاد لنشرها         و
يف هذه البالد، فذلك التأويل للجهاد خطأ نتج عن الـضعف يف            
قبول اإلسالم متَهماً، والدفاع عنه دفاعاً يظهر فيه إرضاء املتهِمني          

ومثل ذلك مسألة تعدد الزوجات، ومسألة قطع يد    ) . بكسر اهلاء (
من املسائل اليت حاول املسلمون أن يردوا فيها  السارق، وغري ذلك    

وكان . على الكفّار، فصاروا حياولون تأويل اإلسالم تأويالً يناقضه       
اء ذلك كله إبعاد املسلمني عن فهم اإلسالم، وبالتايل إبعاد          من جرّ 

  . اإلسالم عن العمل به
ثالثها أنه كان من جراء تقلص ظل الدولة اإلسالمية عن          

ار اإلسالمية، وخضوعها حلكم الكفر، مثّ من جراء        كثري من األقط  
اهنيار الدولة اإلسالمية والقضاء عليهـا، أن حـصل يف أذهـان            
املسلمني استبعاد وجود الدولة اإلسـالمية، واسـتبعاد احلكـم          
باإلسالم وحده، ولذلك صاروا يرضون أن حيكموا بغري ما أنـزل        

 اسم اإلسالم، ولو    اهللا، وال يرون بأساً يف ذلك ما دام حيافظ على         
مل حيكم به، وينادون بوجوب االستفادة من املـذاهب واملبـادئ           
األخرى لتساعد على تطبيق اإلسالم يف احلياة، فنتج عن هذا قعود           
عن العمل إلعادة الدولة اإلسالمية وسكوت عن تطبيق أحكـام          

  . الكفر على املسلمني بأيدي املسلمني
يـع احلركـات    فكان من جراء ما تقدم أن أخفقت مج       



  

  ١٣

. اإلصالحية اليت قامت إلهناض املسلمني وإلعادة جمـد اإلسـالم         
وكان طبيعياً أن ختفق، ألّنها وإن كانت حركات إسالمية، لكنها          
كانت يف سوء فهمها لإلسالم تزيد العقدة، وتعقد املشكلة، وتبعد          

  . اجملتمع عن اإلسالم، بدل أن تعمل لتطبيقه فيه
 إسالمية تفهم اإلسالم فكرة     وهلذا كان ال بد من حركة     

وطريقة، وتربط بينهما، وتعمل الستئناف حياة إسـالمية يف أي          
قطر من األقطار اإلسالمية حىت يكون هذا القطر نقطـة ابتـداء،            
  . تنبثق منها الدعوة اإلسالمية، مثّ نقطة انطالق للدعوة إىل اإلسالم

وعلى هذا األساس وجد حزب التحرير، وقـام يعمـل          
 طبيعياً ــ  ف حياة إسالمية يف البالد العربية، ينتج عنها       الستئنا
 استئناف احلياة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي بإجياد الدولـة          ــ

اإلسالمية يف قطر أو أقطار نقطة ارتكاز لإلسالم، ونواة الدولـة           
اإلسالمية الكربى، اليت تستأنف احلياة اإلسالمية، بتطبيق اإلسالم        

المية إىل  ـالمية، ومحل الدعوة اإلس   ـلبالد اإلس كامالً يف مجيع ا   
  .العامل كله

وبعد الدراسة والفكر والبحث تبىن حزب التحرير هـذا         
أحكاماً شرعية منها ما هو متعلق مبعاجلات املشاكل الفردية الـيت           
تقع بني األفراد ويف عالقات األفراد بعضهم مع بعض مثل منـع            

تعلق باآلراء العامة اليت تقع     إجارة األرض للزراعة، ومنها ما هو م      



  

  ١٤

بني عامة املسلمني وغريهم ويف عالقات عامة املسلمني مع غريهم          
مثل جواز املعاهدات االضطرارية، والدعوة إىل اإلسالم قبل البدء         
بالقتال، وما شابه ذلك، ومنها ما هو متعلق باألفكـار، وهـي            

لية أحكام شرعية كسائر األحكام الشرعية، وذلك كالقواعد الك       
 »ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجـب        «: والتعاريف مثل قاعدة  

ومثل تعريف احلكم الشرعي بأنه خطاب الشارع املتعلق بأفعـال          
فقد تبىن احلزب يف كل نوع مـن هـذه          . العباد، وما شابه ذلك   

األنواع من األحكام أحكاماً معينة، وأخذ يدعو هلـا إذ يـدعو            
ام إسالمية ليس غري، وليس فيها  وهي آراء وأفكار وأحك   . لإلسالم

أي شيء غري إسالمي وال متأثرة بأي شيء غري إسالمي، بل هي            
ويعتمد . إسالمية فحسب، ال تعتمد غري أصول اإلسالم ونصوصه       

احلزب فيها على الفكر ويرى أن الدعوة إىل اإلسالم جيب أن تقوم     
الذي على الفكر، وأن حتمل قيادة فكرية، ألنّ الفكر املستنري هو           

تتركز عليه احلياة وينهض اإلنسان على أساسه، وهو الذي يـري           
والفكـر حـىت يكـون      . حقائق األشياء فتدرك إدراكاً صحيحاً    

يقاً، والفكر العميق هو النظرة     ـون عم ـنرياً ال بد أن يك    ـتـمس
والفكر املستنري هو النظـرة العميقـة لألشـياء         . العميقة لألشياء 

االستدالل بذلك للوصول إىل النتـائج      وألحواهلا وما يتعلق هبا و    
الصادقة، وبعبارة أخرى هو النظرة العميقة املـستنرية لألشـياء،          



  

  ١٥

ولذلك كان ال بد من النظرة العميقة املستنرية للكون واإلنـسان           
واحلياة، وال بد من النظرة العميقة املستنرية لإلنـسان وألعمـال           

  . هااإلنسان، حىت ميكن إدراك األحكام املترتبة علي
والنظرة العميقة للكون واإلنسان واحلياة هي اليت تعطي        
الفكرة الكلية عنها، وهي اليت حتل العقدة الكربى لإلنسان، وهي          
اليت تكون العقيدة عند اإلنسان، وهي اليت تعني لإلنـسان غايـة            
احلياة، وغاية األعمال اليت يقوم هبا يف احلياة، ألنّ اإلنسان حييا يف            

 حتل عنده العقدة الكربى عن نفسه، وعن احلياة اليت  الكون، فما مل  
تقوم فيه، وعن الكون الذي هو مكان حياته ووجوده، ال ميكن أن    

ولذلك كان أساس كـل     . يعرف السلوك الذي ينبغي أن يسلكه     
  . شيء هو العقيدة

والنظرة العميقة املستنرية إىل الكون واإلنـسان واحليـاة      
، وأن قيظهر بوضوح أّنها خملوقة خلال   تؤدي إىل العقيدة اإلسالمية ف    

هذا اخلالق هو وحده الذي يدبرها، ويقوم حبفظها وتسيريها وفق          
نظام خمصوص، وأن هذه احلياة الدنيا ليست أزليـة وال أبديـة،            

ا ومدبرها، ويوجد ما بعـدها      ـهـقـفيوجد ما قبلها وهو خال    
ا جيب أن   وهو يوم القيامة، وأن أعمال اإلنسان يف هذه احلياة الدني         

ائرة وفق أوامر اهللا ونواهيه، وأن اإلنسان سيحاسـب         ـتكون س 
عليها يوم القيامة وهو يوم احلساب، ولذلك كان لزامـاً علـى            



  

  ١٦

رع اهللا الذي بلغه إياه رسول اهللا سيدنا        ـان أن يتقيد بش   ـاإلنس
  .حممد عليه الصالة والسالم

ـ        ري والنظرة العميقة املستنرية للكون واحلياة واإلنسان ُت
. أهنا مادة فقط، وليست روحاً، وال مركبة من املـادة والـروح           

واملراد باملادة هنا الشيء املدرك احملسوس، سواء عرفت املادة بأهنا          
ما شغلت حيزاً وكان هلا ثقل، أو عرفت بأهنا الطاقة املـشحونة            
ظاهرة أو خفية، إذ ليس البحث عن ماهية املادة بل البحث عـن             

ـ   ــنسان  الكون واحلياة واإل   ة ـوسـياء احملـس  ـ هذه األش
ـ املدركة واملراد بالروح هنـا    .  من ناحية كوهنا خملوقة خلالق      ـ

إدراك الصلة باهللا، وليس املراد سر احلياة، إذ ليس البحـث عـن             
الروح مبعىن سر احلياة، وإمنا البحث عن عالقة الكـون واحليـاة            

عالقة أي هل   واإلنسان باملغيب عنا أي باخلالق، وعن إدراك هذه ال        
إدراك صلة الكون واحلياة واإلنسان خبالقها جزء منـها أو لـيس            

  . جزءاً منها
ـ فالنظرة العميقة املستنرية للكون واحلياة واإلنسان         ــ

من حيث معىن الروح بأهنا إدراك الصلة باهللا ال من حيث الـروح          
ـ سر احلياة  ـ  ـط وليـس  ـري أهنا مادة فق    تُ  ـ اً وال  ـت روح

أما أّنها مادة فظاهر غري خفـي ألّنهـا         . دة والروح مركبة من املا  
وأما أهنا ليست روحاً فذلك أن الـروح هـي          . مدركة حمسوسة 



  

  ١٧

إدراك اإلنسان صلته باهللا تعاىل، وهذا اإلدراك من اإلنسان لصلته          
. باهللا ليس هو الكون وال اإلنسان وال احلياة، بل هو شيء غريها           

روح فظاهر يف الكون واحلياة،     وأما أّنها ليست مركبة من املادة وال      
وأما يف اإلنسان فإن إدراكه لصلته باهللا ليس جزءاً من تركيبه بل            
صفة طارئة، بدليل أن الكافر املنكر لوجود اهللا ال يدرك صلته باهللا            

  . انـسـو إنـهـومع ذلك ف
ه بعض الّناس من أن اإلنسان      ـولـوعلى هذا فإن ما يق    

فيه املادة على الروح كـان      مركب من مادة وروح، فإذا غلبت       
شريراً وإذا غلبت فيه الروح على املادة كان خرياً، وأن عليـه أن             
يغلب الروح على املادة ليكون خرياً، هذا القول غـري صـحيح،            
فاإلنسان ليس مركباً من املادة والـروح، وذلـك ألنّ الـروح            
املبحوث عنها يف هذا الباب عند مجيع البشر الذين يؤمنون بوجود           

له هي أثر اخلالق أو ما يشاهد من آثار للناحية الغيبية أو كـون              إ
الشيء مدركاً فيه ما ال ُيوَجد إالّ من اهللا أو هبذا املعىن، أي هـي               

 مـن حيـث    الروحانية أو الناحية الروحية، والـروح        من حيث 
الروحانية أو الناحية الروحية املوجودة يف اإلنسان ليست هي سر          

سر احلياة وال عالقة هلا بسر احلياة، بل هـي          احلياة وال ناشئة عن     
شيء غريها قطعاً، بدليل أن احليوان فيه سر احلياة ومع ذلك ليس            
لديه روحانية وال ناحية روحية، وال أحد يقول عنه أنه مركب من   



  

  ١٨

املادة والروح، مما يقطع بأن الروح هبذا املعىن ليست سر احلياة وال            
ا بسر احلياة، فكما أن احليـوان       ناشئة عن سر احلياة وال عالقة هل      

ليس مركباً من املادة والروح مع أن فيه سر احلياة فكذلك اإلنسان   
ليس مركباً من املادة والروح ولو كانت فيه سر احلياة، ألنّ الروح        
اليت يتميز هبا اإلنسان واليت توجد لديه ليست متعلقة بسر احليـاة            

ّنها جزء مـن    إ فال يقال    وال ناشئة عنه وإمنا هي إدراك الصلة باهللا       
  . تركيب اإلنسان حبجة أن فيه سر احلياة

وما دامت الروح املبحوث عنها يف هذا الباب هي إدراك          
الصلة باهللا وال عالقة هلا بسر احلياة فإهنا ال تكـون جـزءاً مـن               
تركيب اإلنسان، ألنّ إدراك الصلة ليس جزءاً من تركيبه، بل هو           

فر املنكر لوجود اهللا ال يدرك صلته باهللا        صفة طارئة، بدليل أن الكا    
  . ومع ذلك فهو إنسان

ومع أن الكون واإلنسان واحلياة مادة وليست روحـاً،         
ولكن الناحية الروحية بالنسبة هلا، هي كوهنا خملوقة خلـالق، أي           
هي صلتها، بوصفها خملوقة، باهللا تعاىل خالقها، فالكون مـادة،          

.  الروحية اليت يـدركها اإلنـسان   وكونه خملوقاً خلالق هو الناحية    
واإلنسان مادة، وكونه خملوقاً خلالق هو الناحية الروحيـة الـيت           

واحلياة مادة، وكوهنا خملوقة خلالق هي الناحيـة        . يدركها اإلنسان 
فالناحية الروحية ليست آتية مـن      . الروحية اليت يدركها اإلنسان   



  

  ١٩

خملوقة خلالق  ذات الكون أو احلياة أو اإلنسان، بل هي من كوهنا           
  . فهذه الصلة هي الناحية الروحية.  اهللا تعاىلخلقها هو

واألصل يف معىن الروح أن الّناس الذين يؤمنون بوجـود          
اإلله يرددون كلمات الروح والروحانيـة والناحيـة الروحيـة،          
ويريدون هبا أثر اخلالق يف املكان أو ما يشاهد من آثار للناحيـة             

كاً فيه ما ال ُيوَجد إالّ من اهللا أو هبذا          الغيبية، أو كون الشيء مدر    
فهذه املعاين اليت يطلقون عليها الروح والروحانية والناحية        . املعىن

 عامة غامضة مبهمة غري مبلورة، فهي       ٍنمعا الروحية وما يف معناها   
هلا واقع يف ذهنهم وهلا واقع يف اخلارج لديهم أال وهـو املغيـب              

 وأثر هذا املغيـب يف األشـياء،        املدرك وجوده وغري املدرك ذاته    
ولكن هذا الواقع الذي حيسونه يقع إحساسهم عليه فعالً ولكنهم          

وكان من جراء عـدم     . غري مستطيعني تعريفه وغري مبلور لديهم     
بلورة هذه املعاين أن اضطرب تصورها لديهم، فكان أن اختلطت          
عند بعضهم بالروح اليت هي سر احلياة وصاروا يطلقـون علـى            

ان بأنه مركب من مادة وروح إلحساسهم بوجود الـروح          اإلنس
 الروحانيـة أو    من حيـث  فيه اليت هي سر احلياة ولوجود الروح        

الناحية الروحية فظنوا أن هذه هي تلك أو أّنها ناشئة عن تلك ومل             
يتلفتوا إىل أن احليوان فيه روح أي سر احلياة وليس لديه الروحانية            

اً من جراء عدم بلورهتا أن صـار        وكان أيض . أو الناحية الروحية  



  

  ٢٠

يطلق على ما جيده اإلنسان من انتعاش نفسي بأنه روحانية فيقول           
الشخص عن نفسه أحسست بروحانية فائقـة أو فـالن لديـه            
روحانية عظيمة، وكان أيضاً من جراء عدم بلورهتا أن صار يؤتى           

  فيقال يف هذا املكان ناحيـة      إىل املكان فيحس فيه انشراح أو جتلٍّ      
روحية أو روحانية، وكان من جراء عدم بلورهتا أن صار الشخص   
جييع نفسه ويعذب جسده ويضعف جسمه زاعماً أنه يريد تقويـة   

كل ذلك لعدم بلورة معىن الروح ومعىن الروحانية ومعىن         . روحه
فهو يشبه واقع العقل عند القدامى، فإن العقـل         . الناحية الروحية 

م على الشيء وما يف هذا املعـىن،        كلمة يراد منها اإلدراك واحلك    
ولكن القدامى كانوا يتصورون أن هذه األشياء من إدراك وغـريه       
هي آثار العقل وليست العقل، والعقل له واقع عندهم حيسون بـه       
ولكن ال يتبينون حقيقته وهو غري مبلور لديهم، وكان من جـراء            
عدم بلورته لديهم أن اختلف تصورهم له واضطرب تـصورهم          

نه واختلط عليهم إدراك حقيقته، فمنهم من يقـول هـو يف            ملكا
القلب ومنهم من يقول هو يف الرأس ومنهم من يقول هو الدماغ            
ومنهم من يقول غري ذلك، وملا جاءت هذه العصور انصرف بعض  
املفكرين لبلورة معىن العقل وتعريفه فاختلط عليهم لعـدم إدراك          

 املادة وقال آخـرون     واقعه فقال بعضهم هو انعكاس الدماغ على      
هو انعكاس املادة على الدماغ إىل أن عرف التعريف الصحيح بأنه           



  

  ٢١

نقل الواقع إىل الدماغ بواسطة اإلحساس ومعلومات سابقة تفسر         
فكذلك ال بد   . هذا الواقع، وهبذا التعريف صار يدرك ما هو العقل        

أن ينصرف بعض املفكرين لبلورة معىن الروح والروحانية والناحية         
لروحية وما يف هذا املعىن بلورة جتعل الذهن يـدركها ويـدرك            ا

ألنّ هناك واقعاً للروح والروحانية والناحية الروحيـة، إذ         . واقعها
املشاهد احملسوس لإلنسان أن هناك أشياء مادية حيس هبا اإلنسان          
وقد يلمسها كالرغيف وقد حيسها وال يلمسها كخدمة الطبيب،         

 وال يلمسها كالفخر وكالثناء، وهناك      وهناك أشياء معنوية حيسها   
أشياء روحية حيسها وال يلمسها كخشية اهللا وكالتـسليم لـه يف        

 ثالثة هلا واقع حيس به اإلنـسان، ويتميـز          ٍنالشدائد، فهذه معا  
أحدها عن اآلخر، فتكون الروح أو الناحية الروحية أو الروحانية          

 الواقـع   واقعاً مشخصاً يقع احلس عليه فال بد من تعريف هـذا          
  . لبلورته للناس كما عرف العقل وبلور للناس

وبالتدقيق يف واقع الروح والروحانية والناحية الروحيـة        
يتبني أّنها غري موجودة عند امللحد املنكر لوجود اهللا وأّنها موجودة      
فقط عند املؤمنني بوجود إله، وهذا يعين أهنا متعلقة باإلميان باهللا،           

واإلميـان  . ميان وتنعدم حيث ينعـدم    توجد حيث ُيوَجد هذا اإل    
بوجود اهللا يعين التصديق اجلازم بأن األشياء خملوقة خلالق خلقهـا           
يقيناً، فيكون موضوع البحث هو األشياء من حيث كوهنا خملوقة          



  

  ٢٢

خلالق، فاإلقرار بأهنا خملوقة خلالق إميان، وإنكار أّنها خملوقة خلالق          
م توجد الناحية الروحيـة،     كفر، ويف حالة اإلقرار والتصديق اجلاز     

والذي أوجدها هو التصديق، ويف حالة عدم اإلقرار واإلنكـار ال           
توجد الناحية الروحية، والذي جعلها مل توجـد هـو اإلنكـار،      
فتكون الناحية الروحية هي كون األشياء خملوقة خلالق، أي هـي           

فهـذه  . صلة األشياء خبالقها من حيث اخللق واإلجياد من عـدم         
ي كوهنا خملوقة خلالق، إذا أدركها العقل، حصل من جراء الصلة، أ

هذا اإلدراك شعور بعظمة اخلالق، وشعور باخلشية منه، وشـعور          
بتقديسه، فكان هذا اإلدراك، الذي ينتج هذا الشعور، هلذه الصلة،          

وبذلك يتبلـور   . فتكون الروح هي إدراك الصلة باهللا     . هو الروح 
 ليست كلمـات هلـا      وهي ،روحمعىن الناحية الروحية، ومعىن ال    

مدلول لغوي يرجع فيه إىل اللغة، وال هي مصطلحات يـصطلح           
 هلا واقع معني مهما     ٍنون، وإمنا هي معا   ؤيشاكما  عليها كل قوم    

أطلق عليها من ألفاظ، فالبحث هو عن واقع هذه املعاين ولـيس            
عن مدلول كلمات لغوية، وواقع هذه املعاين هو هذا، وهـو أن            

يث الناحية الروحية يف اإلنسان هـي إدراك الـصلة          الروح من ح  
باهللا، والناحية الروحية يف الكون واإلنسان واحلياة هـي كوهنـا           
خملوقة خلالق، فحيثما أطلقت هذه األلفاظ إمنا يراد هبا هذه املعاين           
ألّنها هي اليت هلا واقع حمسوس يقوم الربهان عليـه، وألنّ هـذا             



  

  ٢٣

هين واخلارجي هلا عند البشر املؤمنني      الواقع احملسوس هو الواقع الذ    
  . له أي بوجود خالق لألشياءإبوجود 

أما الروح اليت هي سر احلياة فهي موجودة قطعاً وثابتـة           
بنص القرآن القطعي، واإلميان بوجودها أمر حتمي، وهي ليست         

  . موضوع هذا البحث
ولفظ الروح لفظ مشترك كالعني هلا عدة معان، فكما 

على أشياء كثرية فتطلق على العني اجلارية والباصرة أن العني تطلق 
واجلاسوس والذهب والفضة وغري ذلك، فكذلك الروح تطلق 

 متعددة، فوردت ٍنوقد وردت يف القرآن مبعا. على عدة معان
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من القول فيه ناحية روحية أو هذا شيء روحي أو فصل املادة عن 
وال عالقة هلذا القول عن الروح مبعاين . الروح أو ما شابه ذلك

الروح الواردة يف القرآن، بل املعىن املقصود من الروح يف هذه 
ق املادة أي من حيث كون اإلطالقات األخرية هو املعىن املتعلق خبل

ان ـالق هو اهللا تعاىل وإدراك اإلنسـلوقة خلـياء خمـاألش



  

  ٢٤

  . لة األشياء خبالقهاـلص
والنظرة العميقة املستنرية لإلنسان تري أنـه يعـيش يف          

أما الـيت   . إحدامها تسيطر عليه، واألخرى يسيطر عليها     : دائرتني
ظمة الوجود، فهو   تسيطر عليه فهي الدائرة اليت تنطبق فيها عليه أن        

يسري والكون واحلياة طبق نظام خمصوص ال يتخلف، ولذلك تقع          
األعمال عليه يف هذه الدائرة على غري إرادة منه، وهو فيها مـسري     
وليس مبخري، فقد أتى إىل هذه الـدنيا علـى غـري إرادة منـه،               
وسيذهب عنها على غري إرادته، وهو ال ميلك أن خيرج على نظام            

ال يسأل عن األعمال اليت حتصل منه أو عليـه يف           ولذلك  . الكون
وأما الدائرة اليت يسيطر عليها فهي الدائرة اليت يسري         . هذه الدائرة 

. فيها خمتاراً ضمن النظام الذي خيتاره، سواء شريعة اهللا أو غريهـا          
وهذه الدائرة هي اليت تقع فيها األعمال اليت تصدر من اإلنسان أو            

 ويأكل ويشرب ويـسافر يف أي وقـت         عليه بإرادته، فهو ميشي   
ـ  : اءـاء، وميتنع عن ذلك يف أي وقت يش       ـيش تاراً، ـيفعل خم

ال الـيت   ـأل عن األعم  ـعل خمتاراً، ولذلك يس   ـوميتنع عن الف  
  . وم هبا ضمن هذه الدائرةـيق

ـ انـأي اإلنس ــ  وهو   ـ  ـب أش ـ حي  ـ ع ـياء تق
يت تسيطر عليه،   منه أو عليه يف الدائرة اليت يسيطر عليها والدائرة ال         

ويكره أشياء فيهما، فيحاول أن يفسر هذا احلب وهذه الكراهيـة          



  

  ٢٥

باخلري والشر، ومييل ألن يطلق على ما حيب أنه اخلري، وعلى مـا             
وكذلك أطلق على أفعال أّنها خري وعلى أفعـال         . يكره أنه الشر  

أخرى أّنها شر على أساس ما أصابه منها من نفع، أو مـا حلقـه       
   .منها من ضرر

ن األعمال اليت تقع من اإلنسان يف دائرتـه ال          أواحلقيقة  
توصف بأهنا خري أو شر لذاهتا، ألّنها جمرد أفعال فقط لـيس هلـا      
وصف اخلري أو الشر باعتبار ذاهتا، وإّنما جاء كوهنا خرياً أو شراً            
بناء على اعتبارات خارجة عن ذات األعمـال، فقتـل الـنفس            

وكونـه  .  شراً، وإمنا يسمى قتالً فقطاإلنسانية ال يسمى خرياً وال    
ولذلك كان قتـل    . خرياً أو شراً إّنما جاء من وصف خارج عنه        

احملارب خرياً وقتل املواطن أو املعاهد أو املستأمن شـراً، فيكافـأ            
القاتل األول، ويعاقب القاتل الثاين، مع أهنما عمل واحد ليس فيه           

ليت تسري اإلنسان للقيام    وإّنما اخلري والشر آت من العوامل ا      . متييز
فالعوامل اليت سريت   . هدف إليها من القيام به    يبالعمل والغاية اليت    

نـا وصـف    اإلنسان للعمل والغاية اليت يهدف إليها مها اللذان عيّ        
 كره، وسواء أصـابه     وحب اإلنسان أ  أالعمل باخلري والشر، سواء     

  . ضررومنه نفع أ
املسرية لإلنسان  وعلى هذا كان لزاماً أن تبحث العوامل        

للقيام بالعمل وأن تبحث الغاية اليت يهدف إليها، فيفهم حينئذ مىت           



  

  ٢٦

ومعرفة العوامل املسرية والغاية اليت     . يوصف العمل باخلري أو الشر    
. يسعى إليها تتوقف على نوع العقيدة الـيت يعتقـدها اإلنـسان           

 فاملسلم الذي يؤمن باهللا ويؤمن بأنه أرسـل سـيدنا حممـداً           
عة اإلسالم اليت تبني أوامر اهللا ونواهيه وتنظم عالقتـه بربـه            بشري

هذا املسلم جيب أن تسريه يف أعماله أوامـر اهللا          : وبنفسه وبغريه 
ونواهيه، وتكون الغاية اليت يهدف إليها من هذا التـسيري نـوال            

وهلذا كان العمل موصوفاً بأنه يغضب اهللا أو يرضيه،         . رضوان اهللا 
 ملخالفته ألوامره وإتباع نواهيه فهو شـر،    فإن كان مما يغضب اهللا    

  .وإن كان مما يرضي اهللا بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه فهو خري
ن اخلري يف نظر املسلم ما      إ: وعلى ذلك نستطيع أن نقول    

  .أرضى اهللا والشر هو ما أسخطه
وهذا ينطبق على األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه          

  .عليهايف الدائرة اليت يسيطر 
أما األفعال اليت حتصل من اإلنسان أو عليه يف الدائرة اليت 
تسيطر عليه فإن اإلنسان يصفها باخلري أو الشر تبعاً حملبته 
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 أّنها مادة   يروالنظرة العميقة املستنرية ألعمال اإلنسان تُ     
وكوهنا مادة . فقط باعتبار ذاهتا جمردة عن كل مالبساهتا واعتباراهتا    

ال توصف باحلسن أو القبح لذاهتا، وإّنما توصف بذلك من قبـل            
وهذا الغـري   . ت آتية من غريها   مالبسات خارجة عنها، واعتبارا   

 الذي يبني الفعل من كونه حسناً أو قبيحاً إما أن يكـون العقـلَ             
 دليـل   والـشرعُ ، وحده، وإما أن يكون العقلَوحده، أو الشرعَ 
أما وصفها من ناحية العقـل      . عليه  دليل  والعقلُ ،عليه، أو الشرعَ  

قض،  ألنّ العقل عرضة للتفاوت واالختالف والتنـا       ؛وحده فباطل 
إذ قياسات العقل للحسن والقبح تتأثر بالبيئة اليت يعيش فيها بـل            
تتفاوت وختتلف بالعصور على تعاقبها، فإذا ترك قيـاس القـبح           
واحلسن للعقل كان الشيء قبيحاً عند فئة من الّناس وحسناً عنـد            
آخرين، بل قد يكون الشيء الواحد حسناً يف عـصر، قبيحـاً يف    

ه املبدأ العاملي اخلالد يقضي أن يكون       واإلسالم بوصف . عصر آخر 
وصف الفعل بالقبح أو احلسن سارياً على مجيع بين اإلنـسان يف            

ولذلك كان ال بد أن يكون بيان الفعل من كونـه     . مجيع العصور 
حسناً أو قبيحاً آتياً من قوة وراء العقل، فكان ال بد أن يكون آتياً              

 بـالقبح أو    من قبل الشرع، لذلك كان وصف الفعل اإلنـساين        



  

  ٢٨

ومن هنا كان الغدر قبيحاً، وكـان       . احلسن آتياً من قبل الشرع    
الوفاء حسناً، وكان الفسق قبيحاً، وكانت التقوى حسنة، وكان         
اخلروج على الدولة اإلسالمية قبيحاً، وكان تصحيح اعوجاجهـا         

أما جعل الـشرع    . إذا احنرفت فعالً حسناً، ألنّ الشرع بّين ذلك       
 عليه العقل فهو يقضي جبعل العقـل حكمـاً يف    لّدليالً على ما د   

 احلسن والقبح، وقد بيّنا بطالنه، وأما جعل العقل دليالً على ما دلّ     
عليه الشرع فهو يقضي جبعل العقل دليالً على احلكم الشرعي مع           
أن احلكم الشرعي دليله النص وليس العقل، ومهمة العقل هي فهم          

ومن هنا كان احلسن والقبح     . احلكم الشرعي ال جعله دليالً عليه     
  . شرعيني فقط وليسا عقليني

والفرق بني وصف األفعال باخلري والشر وبني وصـفها         
باحلسن والقبح أن وصفها باخلري والشر إّنما هو من حيث أثرهـا            
يف نظر اإلنسان، ومن حيث اإلقدام عليهـا واإلحجـام عنـها،            

عال بأنه شـر،    فاإلنسان أطلق على ما يضره أو ما يكرهه من األف         
وأطلق على ما ينفعه وما حيبه من األفعال بأنه خري من أثر ذلـك              
عليه بغض النظر عن احلسن والقبح فإنه ليس وارداً عنده يف هذه            
احلالة، وبناء على هذه النظرة يقدم على الفعل وحيجم عنه، فجاء           

نه خري أو شر حـسب      إالتصحيح هلذه النظرة بأن الفعل ال يقال        
واحلب أو النفع والضر، وإّنما قياس كونه خرياً أو شـراً           الكراهية  



  

  ٢٩

فهنا البحث من حيث مقياس اخلري والـشر        . هو مرضاة اهللا تعاىل   
  .الذي تعارف الّناس عليه وليس من حيث الفعل نفسه

أما وصف األفعال باحلسن والقبح فإنه من حيث احلكم         
عليها من قبل اإلنسان ومن حيث العقـاب والثـواب عليهـا،            
فاإلنسان أعطى نفسه صالحية احلكم على الفعل بأنه حـسن أو           
قبيح قياساً على األشياء، فإنه ملا وجد أنه استطاع أن حيكم علـى   
الشيء املر بأنه قبيح وعلى الشيء احللو بأنه حسن، وعلى الشكل           
البشع بأنه قبيح وعلى الشكل اجلميل بأنه حسن رأى أنه يستطيع           

 وعلى الكذب بأنه قبـيح وعلـى        احلكم على الصدق بأنه حسن    
الوفاء بأنه حسن وعلى الغدر بأنه قبيح، فأعطى نفسه صـالحية           
احلكم على األفعال بأهنا حسنة أو قبيحة بغض النظر عن موضوع           
اخلري والشر فإنه ليس وارداً عنده يف هذه احلالة، وبناء على حكمه            

لفعل هذا وضع العقوبات على الفعل القبيح ووضع املكافآت على ا        
فجاء التصحيح هلذا احلكم بأن الفعـل ال يقـاس علـى       . احلسن

الشيء، فإن الشيء يدرك احلس فيه املرارة واحلـالوة والبـشاعة           
واجلمال فيمكنه أن حيكم عليه، خبالف الفعل فإنه ال ُيوَجد فيـه            
شيء حيسه اإلنسان حىت حيكم عليه هو بالقبح أو احلـسن، فـال     

أو القبح مطلقاً من نفس الفعل، فـال  يتأتى أن حيكم عليه باحلسن    
فهنا البحث مـن  . بد أن يأخذ هذا احلكم من غريه وهو اهللا تعاىل   
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حيث احلكم على الفعل وليس من حيث مقياسه وهنا البحث من           
حيث العقوبات على األفعال واإلثابة عليها وليس مـن حيـث           
اإلقدام عليها واإلحجام عنها، ولذلك كان هناك فرق بني اخلـري           

  . والشر وبني احلسن والقبح، وكانا حبثني منفصلني متاماً
أما بالنسبة للقـصد مـن      . هذا بالنسبة لوصف األعمال   

العمل فإنه ال بّد أن يكون لكل عامل قصد قد قام بالعمـل مـن       
ولذلك كان حتماً أن تكون     . وهذا القصد هو قيمة العمل    . جلهأ

ام بالعمـل، وإال    لكل عمل قيمة يراعي اإلنسان حتقيقها حني القي       
وال ينبغي لإلنسان أن يقوم بأعماله عبثاً من غري         . كان جمرد عبث  

قصد، بل ال بد أن يراعي حتقيق قيم األعمال اليت قـصد القيـام              
  . جلهاأبالعمل من 

وقيمة العمل إما أن تكون قيمـة ماديـة، كاألعمـال           
هبذه التجارية والزراعية والصناعية وحنوها، فإن املقصود من القيام         

األعمال هو إجياد فوائد مادية منها، وهي الربح، وهي قيمة هلـا            
شأهنا يف احلياة، وإما أن تكون قيمة العمل إنسانية كإنقاذ الغرقى           
وإغاثة امللهوفني، فإن املقصود منها إنقاذ اإلنسان بغض النظر عن          
لونه وجنسه ودينه أو أي اعتبار آخر غري اإلنسانية، وإما أن تكون            

، كالصدق واألمانة والرمحة، فإن املقصود منها       قيةلُُخالعمل  قيمة  
لقية بغض النظر عن الفوائد وبغض النظر عن اإلنسانية،         الناحية اخلُ 
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لق مع غري اإلنسان، كالرفق باحليوان والطري، وقد        إذ قد يكون اخلُ   
لقي خسارة مادية، ولكن حتقيق قيمته واجبة،       حتصل من العمل اخلُ   

وإما أن تكون قيمـة العمـل روحيـة         . لقية اخلُ أال وهي الناحية  
كالعبادات، فإنه ليس املقصود منها الفوائد املادية، وال النـواحي          
اإلنسانية وال املسائل اخللقية، بل املقصود منها جمـرد العبـادة،           
ولذلك جيب أن يراعى حتقيق قيمتها الروحية فحسب بغض النظر          

  . عن سائر القيم
مجيعها، وهي اليت يعمل لتحقيقها هذه هي القيم لألعمال 

  .  عند القيام بكل عمل من أعمالهاإلنسانُ
وقياس اجملتمعات اإلنسانية يف حياهتا الدنيوية إّنما يكون        
حسب هذه القيم، ويكون بقدر ما يتحقق منها يف اجملتمع، ومـا            

ولذلك كان على املسلم أن     . يضمن حتقيقها من رفاهية وطمأنينة    
 القيمة املقصودة من كل عمل يقوم به حـني          يبذل وسعه لتحقيق  

أداء هذا العمل ومباشرته، حىت يساهم يف رفاهية اجملتمع ورفعته،          
  .  رفاهية نفسه وطمأنينتها ــ نفسه يف الوقتــويضمن 

وهذه القيم ليست متفاضلة وال متساوية لذاهتا، ألّنـه ال          
ل توجد بينها خصائص تتخذ قاعدة ملساواهتا ببعـضها أو تفـضي          

بعضها على بعض، وإّنما هي نتائج قصدها اإلنسان حني القيـام           
ولذلك ال ميكن وضعها يف ميزان واحد، وال تقاس مبعيار          . بالعمل
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غري أن اإلنسان مـن     . واحد، ألّنها متخالفة إن مل تكن متناقضة      
شأنه أن يفاضل بني القيم ليختار أفضلها، وإن مل تكن متفاضـلة،     

إلنسان ال يرضى بذلك بل يفاضل ويساوي       وال متساوية، إالّ أن ا    
وهذه املفاضلة واملساواة ال تكون بناء على نفس القيمة، بل          . بينها

بناء على ما يصيبه هو منها، وعلى ذلك بىن اإلنـسان التفاضـل             
والتساوي بني القيم على نفسه، وما جتره هذه القيم له من نفع أو             

ر الذي يصيب ذاتـه     ولذلك جيعل نفسه املقياس أو جيعل األث      . ضر
من هذه القيم هو املقياس، فتكون يف احلقيقة مفاضلة بني آثار هذه            

ومبا أن استعدادات بين اإلنـسان  .  نفسه ال بني القيم ذاهتا  يفالقيم  
  . ختتلف بالنسبة آلثار القيم، لذلك ختتلف مفاضلتهم بينها

فاألشخاص الذين تتغلب عليهم املشاعر الروحية وميلكهم 
ا ويهملون القيمة املادية يفضلون القيمة الروحية على القيمة         امليل هل 

ولذلك يعطلـون   . املادية، فينصرفون للعبادات ويزهدون يف املادة     
احلياة ألّنها مادة، ويسببون تأخرها املادي، ويـنخفض بـسببهم          
  . مستوى اجملتمع الذي يعيشون فيه، مبا يشيع فيه من كسل ومخول

ليهم امليول املادية ومتلكهـم     واألشخاص الذين تتغلب ع   
الشهوات ويهملون القيمة الروحيـة يفـضلون القيمـة املاديـة           

ولذلك تتعدد عندهم املثل العليا، ويضطرب      . وينصرفون لتحقيقها 
  . بسببهم اجملتمع الذي يعيشون فيه، ويشيع فيه الشر والفساد
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وهلذا كان من اخلطأ أن يترك لإلنسان تقدير هذه القيم،          
ولـذلك  . ن تقدر القيم من قبل خالق اإلنسان وهو اهللا        بل جيب أ  

كان ال بد أن يكون الشرع هو الذي حيدد لإلنسان هذه القـيم             
  . وحيدد وقت القيام هبا، وحبسبها يأخذها اإلنسان

وقد بّين الشرع معاجلات مشاكل احليـاة بـأوامر اهللا          
مر لزم اإلنسان بالسري يف هذه احلياة حسب هذه األوا        أونواهيه، و 

والنواهي، كما بّين األعمال اليت حتقق القيمة الروحيـة، وهـي           
كما بّين الصفات اليت حتقق القيمـة       . العبادات اليت أوجبها وسنها   

وترك لإلنسان أن حيقق القيمة املادية اليت تلزمه ليسد هبـا          . اخللقية
فـق  ضروراته وحاجاته، وما هو فوق الضروريات واحلاجات، وَ       

وما على اإلنسان إالّ . ه، وأمره أن ال حييد عنه     نظام خمصوص بينه ل   
فق أوامر اهللا ونواهيه، وأن يقـدرها       أن يعمل لتحقيق هذه القيم وَ     

  . بالقدر الذي بينه الشرع
وبذلك تتحقق يف اجملتمع القيم بالقـدر الـذي يلزمـه           

وعلى هذا األساس   . ويقاس هذا اجملتمع مبقاييسها   . كمجتمع معني 
القيم، ليوجد اجملتمع اإلسـالمي حـسب       جيب أن يعمل لتحقيق     

  . وجهة نظر اإلسالم يف احلياة
وعلى ذلك فإن العمل اإلنساين مادة يقوم به اإلنـسان          
قياماً مادياً إالّ أنه حني يقوم به يدرك صلته باهللا من كـون هـذا            
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العمل حالالً أو حراماً، فيقوم به أو ميتنع عنه على هذا األسـاس،             
وهو الذي جيرب   . سان لصلته باهللا هو الروح    وهذا اإلدراك من اإلن   

اإلنسان أن يعرف شرع اهللا ليميز أعماله، فيفهم اخلري من الـشر            
حني يعرف ما يرضي اهللا من األعمال وما يسخطه، ومييز القبـيح          

ن له الشرع الفعل احلسن والفعـل القبـيح،         من احلسن حني يعيّ   
تمع اإلسالمي حسب   ولريى القيم اليت تلزم للحياة اإلسالمية يف اجمل       

وهبذا ميكنه حني يقوم بالعمل ويدرك صلته باهللا        . ها الشرع نما يعيّ 
أن يقدم على العمل أو حيجم عنه حسب هذا اإلدراك، ألّنه يعلم            

ومن هنا كانت فلسفة اإلسالم مزج      . نوع العمل ووصفه وقيمته   
وكانت . املادة بالروح أي جعل األعمال مسرية بأوامر اهللا ونواهيه        

 أو  هذه الفلسفة دائمية الزمة لكل عمل مهما قلّ أو كثـر، دقّ           
وكانت هي تصوير احلياة، وملا كانت العقيدة اإلسالمية هي         . جلّ

أساس احلياة، وهي أساس الفلسفة، وهي أساس األنظمة، كانت          
 اليت هي جمموع املفاهيم عن احلياة مـن         ــاحلضارة اإلسالمية   
ـ وجهة نظر اإلسالم    أساس واحد روحـي، هـو        مبنية على   ـ

العقيدة، وكان تصويرها للحياة هو مزح املادة بـالروح، وكـان       
  . معىن السعادة يف نظرها هو رضوان اهللا

دة الكربى  ـقـل الع ـيدة اليت حت  ـقـوإذا كانت الع  
هي أساس أعمال اإلنسان، وهي اليت تتركز عليها وجهة النظر يف           
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ال، فإن األنظمة الـيت     احلياة والفلسفة هي اليت تضبط هذه األعم      
ان ـاكل اإلنـس  ـاجل مش ـيدة هي اليت تع   ـقـق عن الع  ـتنبث

 جزءاً مهماً  ولذلك كان تطبيقها هو   . يماً دقيقاً ـوتنظم أعماله تنظ  
  .  مقياس اعتبار الدار دار كفر أو دار إسالممن

نزل أفالدار اليت تطبق فيها أنظمة اإلسالم وحيكم فيها مبا          
أمان اإلسالم تكون دار إسالم ولو كان أكثر        ويكون أماهنا ب   ،اهللا

أهلها من غري املسلمني، والدار اليت ال يتوفر فيها هذان األمـران            
ولو كان أكثر أهلها من املسلمني، ومن هنا كان         تكون دار كفر    

ـ يدةـ بعد العق  ــول  ـعـامل ـ  ـ على أنظ   ـ الم ـمة اإلس
ألنظمة مـع  ها يف معترك احلياة، ألنّ تطبيق هذه ا      ـبيقـوعلى تط 

ن يف األّمة العقلية اإلسالمية، والنفـسية اإلسـالمية،         العقيدة ُيكوّ 
  . تكويناً طبيعياً، وجيعل املسلم شخصية سامية متميزة

وقد نظر اإلسالم إىل اإلنسان على أنه كل ال يتجـزأ،           
م أعماله بأحكام شرعية تنظيماً واحداً متسقاً، مهما تعددت         ونظّ

ذه األحكام الشرعية هـي األنظمـة       وه. هذه األعمال وتنوعت  
اإلسالمية اليت تعاجل مشاكل اإلنسان، إالّ أّنها حني تعاجل مشاكله          

 أي باعتبار أّنها    تعاجلها على اعتبار أن كل مشكلة حتتاج إىل حلّ        
أي يعاجل املشاكل كلها معاجلـة      . مسألة حتتاج إىل حكم شرعي    

و حـني   واحدة بوصفها مشكلة إنسانية ال بأي وصف آخر، فه        
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يعاجل مشكلة اقتصادية كالنفقة مثالً، أو مشكلة حكم كنـصب          
خليفة، أو مشكلة اجتماع كالزواج، ال يعاجلها بوصفها مشكلة         
اقتصادية أو بوصفها مشكلة حكم، أو مشكلة اجتماع بل يعاجلها          

 أي باعتبارها مـسألة  ،نبط هلا حلٌسَتُيـبوصفها مشكلة إنسانية فَ  
لإلسالم طريقة واحـدة يف معاجلـة       يستنبط هلا حكم شرعي، و    

مشاكل اإلنسان هي فهم املشكلة احلادثة واستنباط حكم اهللا فيها          
  . من األدلة الشرعية التفصيلية

واألنظمة اإلسالمية أحكام شرعية تتعلـق بالعبـادات        
  . واألخالق واملطعومات وامللبوسات واملعامالت والعقوبات

 واألخـالق   فاألحكام الـشرعية املتعلقـة بالعبـادات      
: واملطعومات وامللبوسات ال تعلل، قال عليه الـصالة والـسالم         

وأمـا األحكـام الـشرعية املتعلقـة        . »  لعينها مت اخلمرةُ حّر«
باملعامالت والعقوبات فإهنا تعلل، ألنّ احلكم الشرعي فيها مـبين          

وقد اعتاد الكـثريون    .  احلكم الباعث على تشريع  على علة كانت    
حكام بالنفعية، متأثرين بالقيادة الفكرية الغربيـة  أن يعللوا مجيع األ   

. واحلضارة الغربية اليت جتعل النفعية البحتة أساساً جلميع األعمـال   
وهذا يناقض القيادة الفكرية اإلسالمية اليت جتعل الروح أساسـاً          

وعلـى  . لكل األعمال، وجتعل مزجها مع املادة الضابط لألعمال       
علقـة بالعبـادات واألخـالق      هذا فإن األحكـام الـشرعية املت      
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واملطعومات وامللبوسات ال تعلل مطلقـاً، ألّنـه ال علـة هلـذه             
األحكام، وإّنما تؤخذ كما وردت بالنص وال تبىن علـى علـة            
مطلقاً، فالصالة والصيام واحلج والزكاة وكيفية الـصالة وعـدد          
ركعاهتا ومشاعر احلج وأنصبة الزكاة وما شاكل ذلـك تؤخـذ           

دت، وتتلقى بالقبول والتسليم بغض النظـر عـن         توقيفاً كما ور  
وكذلك حترمي امليتة وحلـم اخلنزيـر   . علتها، بل ال تلتمس هلا علة   

وغري ذلك ال تلتمس له علة أبداً، بل من اخلطأ واخلطر أن تلتمس             
علة له، ألنه لو التمست علة ألحكام هذه األشياء لترتب علـى            

العلة تدور مع املعلـول     ذلك أنه لو زالت العلة لزال احلكم، ألنّ         
افة، وعلة الصالة   ـفلو فرضنا أن علة الوضوء النظ     . وجوداً وعدماً 

 لترتب على ذلك أنه يف      ، وهكذا ...الرياضة، وعلة الصوم الصحة   
ود العلة ال ُيوَجد احلكم، مع أن األمر لـيس          ـال عدم وج  ـح

وهلذا كان التماس العلة خطراً على احلكم، وعلى القيـام          . كذلك
فوجب أن تؤخذ أحكام العبادات كما هي دون التماس علـة    به،  
وأما احلكمة فإن اهللا وحده هو الذي يعلمها، وعقلنا ال ميكنه           . هلا

أمـا مـا وردت بـه    . إدراك حقيقة ذات اهللا، فال يدرك حكمته  
ـ ـالنصوص من حكم، كق     χ :ه تعـاىل  ـول Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 
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ãΝ èδ tβθ à Ïè ôÒ ßϑ ø9 $# ∩⊂®∪            وغري ذلك مـن ِحكـم نـصت عليهـا
. النصوص، فإنه يقتصر فيها على النص وتؤخذ منه وال يقاس عليه          

حبكمته نص ال تلتمس له ِحكمة، كما ال تلتمس لـه           وما مل يرد    
  .علة

هذا يف العبادات، وأما األخالق فإهنا قيمة ُجعلـت هلـا      
أحكام يف بيان الفضائل واملكارم وأضدادها، كما جعلـت مـن           
نتائج العبادات، ومما جيب أن يالحظ يف املعامالت، ألنّ اإلسـالم      

مال، حىت يصل إىل    يهدف يف تشريعه السري باإلنسان يف طريق الك       
أعلى مرتبة يستطيعها، فيحرص على اتصافه بعليا الصفات وحيرص         

واخللق احلسن قيمة يراعى حتقيقها حـني       . على بقاء االتصاف هبا   
االتصاف به، فهو خاص بالفضائل اليت نص عليها الشرع، وتراعى   

واألخـالق  . قيمته حني القيام هبذه الفضائل وحني االتصاف هبا       
ريعة اإلسالمية، وقسم من أوامر اهللا ونواهيه، ال بـد          جزء من الش  

من حتقيقها يف نفس املسلم ليتم عمله باإلسالم ويكمـل قيامـه            
  . بأوامر اهللا ونواهيه

لقية ال يتصف هبا املسلم لذاهتا وال ملا فيها         والصفات اخلُ 
من منفعة، بل يتصف هبا ألنّ اهللا أمر هبا فقط ال ألي شيء آخر،              

سلم بالصدق لذات الصدق وال ملا فيه من منفعة، بل          فال يتصف امل  
  . ألنّ الشرع أمر به



  

  ٣٩

لق فريجـع إىل    لق لذات اخلُ  أما عدم اتصاف املسلم باخلُ    
وصف األفعال، فقد يكون الفعل الذي فعله اإلنسان لذاته قبيحـاً       
وهو يظنه حسناً فيقوم به، وقد تكون الصفة اليت اتصف هبا لذاهتا            

ا صفة حسنة فيتصف هبا وهنا يقع اخلطأ من         صفة قبيحة وهو يظنه   
وما مل يعـني اإلسـالم      . قيام اإلنسان باألخالق لذات األخالق    

الصفات احلميدة والصفات الرديئة، ويقوم هبا املسلم على أسـاس    
هذا البيان، ال ميكن أن يكون اتصافه هبذه الصفات متفقـاً مـع             

بالـصدق  األحكام الشرعية، ولذلك ال جيوز للمسلم أن يتصف         
لذات الصدق، وال يرحم الضعيف لذات الرمحـة، وال يتـصف           

األخالق لذات األخالق، بل يتصف هبا ألنّ اهللا أمر هبـا، إذ أن             ب
هذه األخالق إّنما تستند إىل العقيدة اإلسالمية، وهذا هو األمـر           

وهذا هو الذي يكفل متكن اخللق مـن الـنفس،          . اجلوهري فيها 
دنس، وجيعلها بعيدة عن أن تتـسرب       راً هلا من كل     وبقاءه مطهِ 

ولذلك كانت الوقاية للخلق، أن يقتصر فيه       . إليها أسباب تفسدها  
على ما ورد به النص، وأن حيصر يف األساس الروحي ويبىن على            

  . العقيدة اإلسالمية
وأما عدم اتصاف اإلنسان باخللق ملا فيه من منفعة فهـو           

وال جيـوز أن    . لقت مقصودة من اخل   ـيرجع إىل أن املنفعة ليس    
له دائراً معها حيث    ـعـده ولئال جت  ـودة، لئال تفس  ـتكون مقص 



  

  ٤٠

واألخالق صفات ال بد أن يتصف هبا اإلنـسان طوعـاً           . دارت
لم باألعمال اخللقية   ـوال يقوم املس  . وى اهللا ـع تق ـواختياراً بداف 

ألّنها تنفع أو تضر يف احلياة، بل يقوم هبـا إجابـة ألوامـر اهللا               
وهذا هو الذي جيعل االتصاف باخللق احلـسن دائميـاً          . ونواهيه
  . ال يدور حيث تدور املنفعة: وثابتاً

وهذه األخالق القائمة على تبادل املنفعة جتعل صـاحبها     
يكون باطنه غري ظاهرة، ألنّ اخللق عنده بين على املنفعة،          : منافقاً

م فيدور يف نفسه حيثما تدور املنفعة، ألنّ اإلنسان يدير األحكـا          
املعللة على عللها، وال يعتقد بوجودها وال بوجوهبـا إذا رأى أن            

  . علتها قد زالت
ولذلك كانت األخالق غري معللة، وال جيوز أن تعلـل،          

.  علة من العلل   ةبل تؤخذ كما ورد هبا الشرع بغض النظر عن أي         
ومن اخلطأ واخلطر تعليل األخالق، حىت ال يبطل االتصاف هبـا           

  . بزوال علتها
 هنا يتبني أن املقصود من العبادات القيمة الروحيـة          ومن

وجيب أن يقتصر   . فقط، واملقصود من األخالق القيمة اخللقية فقط      
وال جيوز بيان مـا   . هبا على هذه القيمة املقصودة منها دون غريها       

يف العبادات واألخالق من فوائد ومنافع، ألنّ هذا البيـان خطـر           
ن واملـتخلقني، وجيـر إىل تـرك        عليها يسبب النفاق يف املتعبدي    



  

  ٤١

  . العبادات واألخالق حني ال تظهر فوائدها وال تربز منافعها
وأما األحكام الشرعية املتعلقة بأعمال اإلنسان يف عالقته        
مع اإلنسان فإن النصوص الواردة أدلة هلا منها ما اشتمل على علة            

 بـين النـضري للمهـاجرين دون        يفءه تعاىل يف إعطاء     ـولـكق
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فما ورد النص فيه من األحكام معلالً فإنه يعلل ويقاس عليه، وما            

. بالتايل ال يقاس عليـه    ورد النص فيه غري معلل ال يعلل مطلقاً و        
والعلة املعتربة إّنما هي العلة الشرعية أي اليت دل عليهـا الـنص             

. الشرعي من الكتاب والسنة ألهنما وحدمها النصوص الـشرعية        
ولذلك كانت العلة اليت بين عليها احلكم الشرعي املعلـل علـة            
شرعية وليست علة عقلية، أي أّنها جيب أن تكون قد ورد هبـا             

 صراحة أو داللة أو استنباطاً أو قياساً، وهذه العلة تدور           النص إما 
مع املعلول وجوداً وعدماً، فتدور األحكام مع عللها حيث دارت،          
فترى الشيء الواحد مينع يف حال لعلة شرعية فإذا زالت هذه العلة            
جاز هذا الشيء، فاحلكم الشرعي يدور مع العلة وجوداً وعدماً،          

  . كم وإذا عدمت العلة عدم احلكمفإذا وجدت العلة وجد احل
إالّ أن انتفاء احلكم النتفاء علته ال يعين مطلقاً أن احلكم           
تغري بل احلكم الشرعي للمسألة هو هو مل يتغري وإّنما زال احلكم            



  

  ٤٢

  . بزوال علته ويرجع احلكم برجوع علته
وكون احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ال يعين تغري          

 الزمان واملكان، بدعوى أن جلب املصاحل ودرء هذه األحكام بتغري
املفاسد هي علة لألحكام الشرعية وهذه تتغري بتغري الزمان واملكان          
فيتغري احلكم بتغريها، وذلك ألنّ جلب املـصاحل ودرء املفاسـد           

 علة لألحكام الشرعية مطلقاً، فإنه مل يرد أي نص يدل على      تليس
حكام الـشرعية، وال ورد     أن جلب املصاحل ودرء املفاسد علة لأل      

  .أي نص يدل على أّنها علة حلكم معني، فال تكون علة شرعية
مثّ إن العلة الشرعية إّنما دل عليها النص الشرعي فال بد           

تقيد به وأن يوقف عند داللته، وهو مل يدل ال على جلـب             أن يُ 
مصلحة وال على درء مفسدة، فتكون العلة الشرعية هي ما جـاء            

 املصلحة وال درء املفسدة، وهذا الذي جاء بـه          به وليست جلب  
  عليه الفعل، وإّنما دلّ     عليه الزمان واملكان، وال دلّ     النص مل يدلّ  

رعي يف بيان علة احلكم، وهذا النص ال يـتغري          ـعليه النص الش  
مطلقاً فال قيمة للزمان واملكان هنا كما أنه ال قيمة جللب املصلحة            

  . دةـسـفـودرء امل
ـ ـة ال تت  ـيـرعـإن األحكام الش  وعلى ذلك ف   ري ـغ

بتغري الزمان واملكان بل احلكم الشرعي هو هو ال يـتغري مهمـا             
  . اختلفت األزمنة واألمكنة



  

  ٤٣

وأما تغري العرف والعادة عند الّناس فال يـؤثر يف تغـري            
فالعرف إما أن   . احلكم، ألنّ العرف ليس علة للحكم وال أصالً له        

الف، فإن كـان خمالفـاً للـشرع        يكون خمالفاً للشرع أو غري خم     
فالشرع جاء لينسخه ويغريه، ألنّ من عمل الشريعة تغيري األعراف          

ولذلك ال  . والعادات الفاسدة، ألّنها هي اليت تسبب فساد اجملتمع       
تتخذ أصالً للحكم الشرعي وال علة له، وال يتغري احلكـم مـن             

ـ          . جلهاأ ه وإن كان غري خمالف للشرع يثبت احلكم بدليلـه وعلت
وعلى ذلك فـال    . مل خيالف الشرع   الشرعية ال هبذا العرف، ولو    

حتكم العادة بالشرع، بل حيكم الشرع باألعراف والعادات، وعليه         
فلألحكام الشرعية دليل هو النص وهلا علة شرعية، وليس العرف          

  .والعادة من ذلك مطلقاً
وأما صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان فهي        

ة أن الشريعة اإلسالمية تعاجل مشاكل اإلنسان يف مجيع         آتية من جه  
ة األزمنة واألمكنة بأحكامها، وتتسع ملعاجلة مشاكل اإلنسان كافّ       

مهما جتددت وتنوعت، ألّنها حني تعاجل مشاكل اإلنسان إّنمـا          
  .تعاجله بوصفه إنساناً ال بأي وصف آخر

واإلنسان يف كل زمان ومكان هو اإلنسان يف غرائـزه          
 ،اته العضوية ال يتغري أبداً، فكذلك أحكام معاجلاته ال تتغري         وحاج

 وجهة نظـره    يفواملتغري هو أشكال حياة اإلنسان، وهذه ال تؤثر         



  

  ٤٤

أما ما يتجدد من مطالب متعددة لإلنسان فهو ناجم عن        . يف احلياة 
تلك الغرائز واحلاجات العضوية، وقد جاءت الـشريعة واسـعة          

دة واملتعددة مهما تنوعت ومهما تغريت  ملعاجلة هذه املطالب املتجد   
إالّ أن هـذه    . وقد كان ذلك سبباً من أسباب منو الفقه       . أشكاهلا

السعة يف الشريعة ال تعين أهنا مرنة حبيث تكون منطبقة على كـل             
شيء ولو ناقضها، وال تعين أّنها متطورة حبيث تتبدل مع الـزمن،            

كام متعددة، ويعين اتـساع     بل يعين اتساع النصوص الستنباط أح     
     :تعـاىل  األحكام النطباقها على مسائل كثرية، فمثالً يقـول اهللا        

 ÷β Î* sù z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 £⎯ èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θ ã_ é& (       فإن هذه اآلية يـستنبط
منها حكم شرعي هو أن املطلقة تستحق أجرة الرضاع، ويستنبط          

ن يستحق األجرة إذا قام     منها حكم شرعي أيضاً أن األجري أياً كا       
وهذا احلكم ينطبق   .  أجرياً عاماً  مبعمله، سواء أكان أجرياً خاصاً أ     

على مسائل عديدة منها أن موظف احلكومة، والعامل يف املصنع،          
والفالح يف املزرعة، ومن شاكلهم يستحق كل منهم أجرته إذا أمت           

خلياط وأن النجار الذي عمل اخلزانة، وا     . عمله، ألّنه أجري خاص   
اء الذي صنع احلذاء ومـن شـاكلهم        الذي خاط الثوب، واحلذّ   

ومبـا أن   . يستحق كل منهم أجرته إذا قام بعمله ألّنه أجري عـام          
اإلجارة عقد بني مستأجر وأجري فإنه ال يدخل فيها احلاكم، ألّنه           
غري أجري عند األّمة، وإّنما هو منفذ لألحكام الشرعية، أي مطبق           



  

  ٤٥

ال يستحق اخلليفة أجرة على قيامه بعملـه،        لإلسالم، وعلى ذلك    
ألّنه بويع لتنفيذ الشرع ومحل الدعوة اإلسالمية فهو ليس أجـرياً           

 وكذلك معاونوه أعضاء اهليئة التنفيذيـة والـوالة ال          ،عند األّمة 
يستحقون أجرة على القيام بعملهم ألنّ أعماهلم حكم فهم ليسوا          

ر هلم مقدار ما يقـوم      أجراء، ولذلك ال يأخذون أجرة وإّنما يقد      
  .حباجاهتم النشغاهلم عن القيام بأمورهم اخلاصة

فهذا االتساع بالنصوص الستنباط أحكـام متعـددة،        
واالتساع باألحكام النطباقها على مسائل كثرية، هو الذي جعل         
الشريعة اإلسالمية وافية مبعاجلة مشاكل احلياة كافة يف كل زمان          

  . رونة وال تطوراًومكان وكل أّمة وجيل وهو ليس م
ودليل احلكم الشرعي من النص كتاباً كان أو سنة إّنما          

تبـاع املعـاين ال     اهو ملعاجلة املشكلة القائمة، ألنّ الشارع قصد        
الوقوف على النصوص، ولذلك يراعى يف استنباط األحكام وجه         
العلة من احلكم، أي تراعى يف النص حني استنباط احلكـم مـن             

  .الناحية التشريعية
والدليل إما أن يكون مشتمالً على علة احلكم أو تؤخذ          

ستنبط العلة من دليل آخر أو من جمموع أدلة، واحلكم وإن كان يُ           
 العلة وال تلتزم فيه الصورة الـواردة   كن يراعى فيه وجهُ   لمن دليله   

يف النص اليت جاءت ملعاجلة املشكلة اليت كانت قائمة، مثال ذلك           



  

  ٤٦
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القوة، واملشكلة اليت كانت قائمة تعاجل بإعداد القوة ومنها ربـاط       
فحني نـستنبط   . اخليل، ووجه العلة من احلكم هو إرهاب العدو       

الدليل حكم اإلعداد نراعي وجه العلة من احلكـم         اليوم من هذا    
فنعد ما حيقق إرهاب العدو، وال نلتزم ما عوجلت به املشكلة اليت            

  .كانت قائمة، مبا ورد يف النص من رباط اخليل
وهكذا يعمل يف كل دليل يستنبط منه حكم ألنّ املـراد           

وعلى ذلك فالشرع اإلسالمي يقضي     . حتقيق وجه العلة من احلكم    
األحكام املتعلقة بني الّناس يف املعامالت أن تبىن على عللها وأن           يف  

 ال   التشريعيةُ تراعى يف النصوص عند استنباط األحكام منها الناحيةُ       
  . الصورة الواردة يف النص

وكما يكون نص الكتاب والسنة دليالً شـرعياً علـى          
 والقياس يعتـربان مـن األدلـة        إمجاع الصحابة احلكم فكذلك   

 لألحكام الشرعية   اإلمجاليةوعلى ذلك فاألدلة الشرعية     . الشرعية
 والقيـاس، وأمـا مـذهب    إمجاع الصحابةهي الكتاب والسنة و  

الصحايب يف مسائل االجتهاد فال يكون دليالً شرعيا ألنّ الصحايب          
من أهل االجتهاد واخلطأ ممكن عليه، على أن الصحابة اختلفوا يف           

عـل  ب اآلخر، فلو جُ   مسائل وذهب كل واحد إىل خالف مذه      



  

  ٤٧

وبذلك . مذهب الصحايب حجة لكانت حجج اهللا خمتلفة متناقضة       
ال يعترب مذهب الصحايب دليالً شرعياً وإّنما هو كباقي املـذاهب           

ق عليه الصحابة مـن     ـأما ما اتف  . ذ به ـوز األخ ـتربة جي ـاملع
  .أحكام فهو ليس مذهباً هلم وإّنما هو اإلمجاع

 يعترب شرعاً لنا وال يعترب مـن        وأما شرع من قبلنا فإنه ال     
نه وإن كانت العقيدة اإلسالمية توجب اإلميان       إو. األدلة الشرعية 

 لكن معـىن    ،باألنبياء والرسل مجيعهم وبالكتب اليت أنزلت عليهم      
نزل علـيهم مـن     أاإلميان هبم هو التصديق بنبوهتم ورسالتهم ومبا        

 بعثة حممد عليـه     تباعهم، ألّنه بعد  اكتاب، وليس معىن اإلميان هبم      
صبح مجيع الّناس مطالبني بترك أدياهنم واعتنـاق        أالصالة والسالم   
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وألنّ اهللا  .  ناسخة جلميع الشرائع السالفة    على أن شريعة حممد     

$!  :تعاىل يقـول   uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫ t/ 
Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ ·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ Ïμ ø‹ n= tã (      أي مسيطراً ومسلطاً، وهيمنة

أي مصدقاً  . القرآن على الكتب السالفة هي نسخ للشرائع السالفة       
وروي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه رأى مع         . هبا وناسخاً هلا  
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أمل «: عمر بن اخلطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقـال          
، »تباعياا بيضاء نقية ولو أدركين أخي موسى ملا وسعه إالّ           آت هب 

على أن كثرياً من مشاعر احلج كالطواف حول الكعبـة وملـس            
احلجر األسود وتقبيله والسعي بني الصفا واملروة كانت يف أيـام           
اجلاهلية، وحنن حني نعملها ونتعبد هبا ال نقوم هبا باعتبارها مشاعر           

 باعتبارها شريعة إسالمية، ألنّ اإلسالم      لشريعة سابقة بل نقوم هبا    
جاء هبا أحكاماً شرعية جديدة، ال إقراراً بشريعة سابقة، وكذلك          
كل ما جاء يف مجيع الديانات السابقة ال نقوم به مطلقاً، ونقوم مبا             

ولـذلك كـان النـصراين      . جاءت به الشريعة اإلسالمية فقـط     
رك شريعتهما، ألنّ   واليهودي خماطبني بشريعة اإلسالم ومأمورين بت     

فإذا كان ذلك واجباً على أتباع الشريعة       . اإلسالم نسخ شريعتهما  
 يتخذ أن املسلم اليهودية وهم اليهود والنصارى، فكيف يطلب من      

$!  :تعاىل قوله وأما له؟ شريعة قبله من شريعة ¯Ρ Î) !$ uΖ ø‹ xm ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) !$ yϑ x. 
!$ uΖ ø‹ xm ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ    ه أوحى إليه كما أوحى إىل غريه من فإن املراد أن

 tí :النبيني وقوله تعـاىل    u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯ Ïμ Î/ % [nθ çΡ  
 :اىلـتع وقوله .صل التوحيد وهو ما وصى به نوحاً      أمعناه شرع   

 §Ν èO !$ uΖ øŠ xm ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Èβ r& ôì Î7 ¨? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ xm (  صـل أ اتبع معناه 
جبميع هذه اآليـات     واملراد .التوحيد صلأ معناها امللة ألنّ التوحيد

وما شاهبها بيان أنه عليه الصالة والسالم ليس بدعاً من الرسل بل            
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 مـا  صل التوحيد هو الدين وهـو     أأرسل كما أرسل غريه، وأن      
رسول أرسل   فكل ذلك عدا ما أما والرسل، األنبياء مجيع به اشترك

≅ 5e :بدين، قال تعاىل ä3 Ï9 $ sΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ .  
وعلى ذلك فإن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وال يعتـرب            

  . ستنبط منها األحكامُت من األدلة الشرعية اليت
واألصل يف استنباط األحكام أن يكون للمجتهدين ألنّ        

كان ال  معرفة حكم اهللا يف املسألة ال تكون إالّ باالجتهاد، ولذلك           
وقد نص علماء األصول على أن االجتهاد فرض        . بد من االجتهاد  

عـصار مـن    كفاية على املسلمني وال جيوز أن خيلو عصر من األ         
جمتهد، وإذا اتفق الكل على ترك االجتهاد أمثوا، وذلك ألنّ طريق           
معرفة األحكام الشرعية إّنما هو االجتهاد، فلو خال العصر مـن           

إليه يف معرفة األحكام أفضى ذلك إىل تعطيل        جمتهد ميكن االستناد    
إالّ أن لالجتـهاد    . الشريعة واندراس األحكام وذلـك ال جيـوز       

طالع واسع وفهم   اشروطاً فصلها علماء األصول وهو حيتاج إىل        
وحيتـاج إىل فقـه     . صحيح للنصوص ومعرفة كافية للغة العربية     

  . باملسائل الشرعية ووقوف على أدلتها
أخذ احلكم دون روية وال إنعام نظـر        ولذلك ال يسمى    

استنباطاً، كما ال يسمى جمرد ظهور مصلحة يف حكـم مـا مثّ             
االحتيال على النصوص وحتميلها ما ال يقصد منها الستنباط هذا          
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م عليهـا  احلكم اجتهاداً، بل ذلك جرأة على دين اهللا يستحق املقدِ   
  . العذاب من اهللا

توح للعلمـاء ال    نعم إن باب االجتهاد مفتوح ولكنه مف      
جمتهد مطلق، وجمتهد مذهب، وهذان     : واجملتهدون ثالثة . للجهالء

وأما الثالث فهـو جمتهـد املـسألة        . النوعان هلما شروط خاّصة   
وهو القادر على فهم النص وتتبع املسألة الواحدة ودليلها         . الواحدة

وهو الزم لكل مسلم يريد أن يعرف أحكام        . ودليل اجملتهدين فيها  
فإن الشرع جعل األصل يف املسلم أن يأخذ بنفسه احلكم من           . اهللا

  . الدليل، أي أن يكون جمتهداً يف الدين يف املسائل اليت تلزمه
ولكن بعد تدوين مذاهب اجملتهدين وتركيـز القواعـد         
واألحكام ضعفت فكرة االجتهاد يف النفوس وقل اجملتهدون فغلب         

 حىت وصل طغيان فكرة على املسلمني التقليد وندر فيهم االجتهاد، 
قفال باب االجتهاد وبوجوب التقليد،     إالتقليد أن وجد من يقول ب     

ومن أجل ذلك صارت األكثرية الساحقة يف املسلمني إن مل يكن           
  . كلهم من املقلدين

متبع وعامي، والفرق بني املتبع والعامي      : واملقلد فريقان 
بعـد اقتناعـه    أن املتبع يأخذ احلكم الذي استنبطه أحد اجملتهدين         

بالدليل الذي استند إليه وال يتبعه دون أن يعرف دليلـه، وأمـا             
العامي فهو الذي يقلد اجملتهد باحلكم الشرعي دون أن يبحث عن           
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حسن حاالً من العامي وقد كان املتقدمون أكثرهم        أواملتبع  . الدليل
من املتبعني لعنايتهم باألدلة، وملا جاء العصر اهلابط وتعسر علـى           

تباع صاروا يقلدون األئمة واجملتهدين باألحكام من غـري   الاس ا الّن
حبث عن الدليل، وقد شجعهم على ذلـك سـكوت العلمـاء            
ورضاهم بأن يكون الشخص عامياً ولو كان من املتعلمني، وإّنما          
سكت العلماء عن ذلك ألنّ التقليد من حيث هو جـائز سـواء             

ل يف املسلم أن يأخذ احلكم       إالّ أن األص   ، عامياً مأكان املقلد متبعاً أ   
 ولكنه جيوز له أن يقلد فيجوز له أن يكون متبعـاً، أي             ،من دليله 

يعرف احلكم ويعرف دليله ويقتنع به، وهذا جيعل املـسلم أهـالً            
. وهذا يلزمنا يف العصر احلاضر    . لالجتهاد ولو يف املسألة الواحدة    

ّنهـا ال   وليست الفتاوى من باب االجتهاد يف املسألة الواحدة، أل        
 أنواع التأليف يف الفقه، وذلـك  تدخل يف االجتهاد، بل هي أحطّ     

أنه أتى بعد عصر اجملتهدين عصر تالميذهم وتالميذ تالميـذهم،          
وانصرف هؤالء إىل شرح آراء املذهب وبيان قواعـده وتركيـز           

ويعترب هذا العصر هو العصر الزاهر للفقه ألفت فيه أمهات          . آرائه
وهي اليت تعترب عمـدة املراجعـة       .  املذاهب كتب الفقه يف خمتلف   

واستمر هذا حىت القرن الـسابع اهلجـري، مثّ         . للمسائل الفقهية 
 عصور االحنطاط الفقهي وهـي عـصور الـشروح          ه بعد تجاء

 من اإلبداع واالستنباط واالجتهاد حىت      والتحشية، وأكثرها خالٍ  
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مـاء  يف املسألة الواحدة، مثّ جاء بعد ذلك عصر أحط جاء فيه عل           
جروا على طريقة سرد املسائل واألحكام دون إيـراد وجوههـا           

ولـذلك ال يـصح أن      . وفروعها، ومسيت هذه املسائل بالفتاوى    
تتخذ مرجعاً لألحكام كما ال يصح أن تتخذ هذه الفتاوى مرجعاً           
لألحكام الشرعية لبعدها عـن طريقـة االجتـهاد يف اسـتنباط            

  . األحكام
اجع اليت ألفت على طريقة     وكذلك ال جيوز أن تتخذ املر     

التقنني التشريعي مرجعاً لألحكام الشرعية ومستنداً هلـا، ألّنهـا          
مظهر من مظاهر التقليد للقوانني الغربية، وألنّ هذا التقنني يـسري           
بشكل اختصار للفقه ويغلب عليها أخذ املسائل الفقهية اليت ليس          

رة العـصر  هلا دليل أو ضعيفة الدليل، كما تغلب عليها روح مساي      
والتأويل ليوافق وجهة نظر الغرب يف حل املشاكل، فـضالً عـن      

فهي ال تصلح ألن    . انعدام الناحية التشريعية وانعدام االجتهاد فيها     
ووجودها كان وباالً على    . تطبق كما ال تصلح ألن تكون مرجعاً      

الفقه والتشريع، ألّنها كانت حماولة تقليدية أضعفت معرفة الّناس         
سالمي، مع أن الثروة املوجودة يف الفقه اإلسالمي غزيرة         بالفقه اإل 

وهي ضرورية  . وهي أوسع الثروات الفقهية عند مجيع األمم      . جداً
للقضاة واحلكام، ولكن صوغها بشكل تقليدي علـى الـصورة          
القانونية قد اختصرها ومسخها، وجعل القضاة جهالء يف الفقـه          
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الً عن أّنهـا تفقـد      حني يقتصرون على معرفة هذه القوانني، فض      
الصوغ القانوين، ألّنها عبارة عن جمموعة نصوص فقهية لـبعض          
الفقهاء أوردت حتت أرقام متسلسلة، ومل حياول فيها إجياد قواعد          
عامة تكون هي موضوع املواد، وختضع هلا املسائل، بل جعلـت           

وهذا ما ال يتفق مع الصياغة القانونيـة،  . املسائل نفسها هي املواد   
 ما جاء من بعض املواد يف قواعد قد جاء بقواعـد غـري              حىت أن 

شاملة وما هي إالّ تعاريف منقولة عن كتب الفقه وتكاد تكـون            
ولذلك ال جيوز أن تؤخذ هذه القـوانني        . مجيعها على هذا املنوال   

وال تتخذ مرجعاً لفساد أسلوهبا وضحالة معلوماهتا وبعدها عـن          
  . ىل األدلة التفصيليةاألحكام الشرعية املعتربة املستندة إ

ولوضع الدستور والقوانني لضمان فقه القضاة واحلكـام        
  : هلا تسلك يف التشريع الطريق اآلتية

انية وأن يوضـع    ـاكل اإلنـس  ـ أن تدرس املش   ــ١
دستور عام هلا يكون بشكل قواعد كلية عامة أو أحكام شـرعية            

إما كلية، وأن تكون مستمدة من الفقه اإلسالمي، على أن تؤخذ           
من رأي جمتهد من اجملتهدين مع معرفة أدلتها واالقتناع هبا، وإمـا            

 أو بالقياس ولكن باجتهاد     إمجاع الصحابة من الكتاب والسنة أو     
شرعي ولو اجتهاداً جزئياً وهو اجتهاد املـسألة، وأن يـشار يف            
األسباب املوجبة يف كل مادة إىل املذهب الذي اعتمـدت عليـه            
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 الذي استنبطت منه، وأن ال ينظر إىل الواقـع          ودليله أو إىل الدليل   
السيئ عند املسلمني وال إىل واقع األمم األخرى وال إىل األنظمـة        

  . غري اإلسالمية مطلقاً
ة ـيـرعـام الـش  ــكـع األح ـوضـ أن ت  ــ٢

ني العقوبات واحلقوق والبينات وغريهـا      ـوانـع لق ـاريـمش
للمذهب والدليل،  فق الدستور مع اإلشارة     على األساس السابق وَ   

وغ قانونياً بقواعد عامة ليكون مرجعاً فقهيـاً        على أن يكون الصَ   
  . للقضاة واحلكام

رعية والفقـه   ـوص الـش  ـ أن جتعـل النـص     ــ٣
المي وعلم أصول الفقه املرجع لتفسري الدستور والقـانون         ـاإلس

  .  هلم وسائل الفهم العميقأيهتللقضاة واحلكام حىت 
ا خيالف ما تبنته الدولة مـن       وليس للقاضي أن حيكم مب    

وأما ما قـد    » أمر اإلمام نافذ ظاهراً وباطناً    «: أحكام شرعية ألنّ  
يرد عليه من قضايا مل تتنب الدولة هلا أحكاماً فالقاضـي حيكـم             
باحلكم الشرعي الذي جيده منطبقاً على القضية سواء أكان هـذا           

  . اده رأياً استنبطه هو باجتهمرأياً جملتهد من اجملتهدين أ
ام وحـني   ـتنباط األحك ـ أن يالحظ حني اس    ــ٤

تبنيها فهم الواقع والفقه فيه وفهم الواجب يف معاجلة الواقع مـن            
الدليل الشرعي وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف هذا الواقع،            
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مثّ يطبق أحدمها على اآلخر، وبعبارة أخرى أن يتوصـل مبعرفـة            
  . الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا

وتنفذ الدولة الشرع اإلسالمي على كـل مـن حيمـل           
أما غـري املـسلمني   . التابعية، سواء من كان مسلماً أو غري مسلم 

فيتركون وما يعتقدون وما يعبدون، ويعاملون يف أمور املطعومات         
وامللبوسات حسب أدياهنم ضمن النظام العام، وتفـصل أمـور          

. مثالً حسب أدياهنم  األحوال الشخصية بينهم كالزواج والطالق      
وأما باقي أمور الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوبات ومـن          

 وغريها فإهنا تنفذ على اجلميع، ويكون تنفيذها   واقتصادٍ  حكمٍ نظمِ
وأما املسلمون فإن الدولة    . على املسلمني وعلى غري املسلمني سواء     

تنفذ عليهم الشرع اإلسالمي مجيعـه مـن عبـادات وأخـالق            
وواجب الدولة أن تطبق اإلسـالم      ،   اخل ...ت وعقوبات ومعامال

كامالً، وأن تعترب تطبيقه على غري املسلمني دعوة هلم إىل اإلسالم،           
ألنّ الشرع عام لبين اإلنسان، فتطبقه الدولة يف أي بالد حتكمها،           
حلمل الدعوة هلا، ألنّ سر الفتوحات اإلسالمية إّنما هو محل دعوة           

  .اإلسالم
دة ينبثق عنها نظام، وهـذا النظـام هـو          واإلسالم عقي 

وقد بّين اإلسالم   . األحكام الشرعية املستنبطة من األدلة التفصيلية     
وهـذه  . يف النظام الكيفية اليت تنفذ هبا أحكامه بأحكام شـرعية         
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األحكام الشرعية اليت تبني كيفية التنفيذ هي الطريقة وما عـداها           
فالعقيـدة  . ريقـة هو الفكرة، ومن هنا كان اإلسالم فكـرة وط        

واألحكام الشرعية اليت تعاجل مشاكل اإلنـسان هـي الفكـرة،           
واألحكام الشرعية اليت تبني كيفية تنفيذ هذه املعاجلات واحملافظـة          
على العقيدة، ومحل الدعوة، هي الطريقة، وهلذا كانـت طريقـة           

فال جيوز أن يقتـصر     . اإلسالم من جنس فكرته وكانت جزءاً منه      
اإلسالم على بيان فكرته بل جيب أن تشمل الطريقة         يف الدعوة إىل    

واإلميـان  . وهلذا كان املبدأ هو جمموع الفكرة والطريقـة       . أيضاً
بالطريقة كاإلميان بالفكرة، فكان لزاماً أن تكون الطريقـة مـع           
الفكرة كالً ال يتجزأ وأن تربطا معاً ربطاً حمكماً حبيث ال تستعمل            

 الطريقة اإلسالمية ويكون جمموعهما     يف تنفيذ الفكرة اإلسالمية إالّ    
وما دامت الطريقـة  . هو اإلسالم الذي حيكم به وحتمل الدعوة له      

موجودة يف الشريعة فيجب أن يقتصر فيها على ما ورد به الشرع            
وكما وردت يف الكتاب والسنة أحكام      . وما يستنبط من نصوصه   

 :اىلـه تع ـولـا أحكام الطريقة، فق   مالفكرة كذلك وردت فيه   
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ال تتمنوا لقـاء    «:  عليه السالم  هـولـأحكام الطريقة، وكذلك ق   
من أحكام الطريقة، وهكذا سـائر      » واصرب فا مإذا لقيتموه فالعدو  

ع وإمجـا أحكام الطريقة تستنبط باالجتهاد من الكتاب والـسنة         



  

  ٥٧

وملا كانت السنة مبينة للكتاب     .  والقياس كسائر األحكام   الصحابة
كانت الفكرة جمملة يف الكتاب مفصلة يف السنة، وكانت الطريقة          

ولذلك كان لزاماً علينا    . كذلك جمملة يف القرآن مفصلة يف السنة      
 فنأخـذ أحكـام     ،أن جنعل نرباس اهلدى سيدنا حممداً رسول اهللا       

جود يف سريته ومن قوله وسـكوته كمـا         الطريقة من عمله املو   
نأخذها من القرآن ألنّ ذلك كله شريعة، وجنعل قدوتنا يف فهـم            
السرية اخللفاء الراشدين وسائر الصحابة، كما جنعل عقلنـا األداة          

  . الة للفهم واالستنباط حسب الوجه الشرعيالفّع
واألحكام الشرعية اليت تبني كيفية التنفيذ تـدل علـى          

بد من القيام هبذه األعمال، سواء منـها مـا يتعلـق          أعمال، فال   
وليست هذه األعمال وسـائل     . بالتطبيق وما يتعلق حبمل الدعوة    

ألنّ الوسيلة أداة تتخذ أثناء القيام بالعمـل وختتلـف بـاختالف       
ولذلك ال  . األعمال، وتتغري حسب الظروف، ويقررها نوع العمل      

دل عليها الطريقة فإهنا ال     تلتزم فيها حال معينة، أما األعمال اليت ت       
تتغري، بل يقام هبا حسب داللة النص، وال جيوز أن يؤتى بعمـل             

وال يقام بعمل يف غري املوضع الذي بينـه         . غري الذي بينه الشرع   
  . احلكم الشرعي

واملدقق يف هذه األعمال اليت دلـت عليهـا األحكـام           
نتـائج  الشرعية املتعلقة بالطريقة جيد أّنها أعمال ماديـة حتقـق           



  

  ٥٨

 غري حمسوسة، حىت لـو      ائجحمسوسة وليست هي أعماالً حتقق نت     
فمثالً الدعاء  . كان هذان النوعان من األعمال حيققان قيمة واحدة       

عمل حيقق قيمة روحية، واجلهاد عمل مادي حيقق قيمة روحيـة،           
لكن الدعاء وإن كان عمالً مادياً فإنه حيقق نتيجة غري حمـسوسة            

صد القائم بالدعاء حتقيق قيمة روحيـة،       وهي الثواب، وإن كان ق    
خبالف اجلهاد فإنه قتال األعداء وهو عمل مادي حيقـق نتيجـة            
حمسوسة وهي فتح احلصن أو املدينة أو قتل العدو ومـا شـاكل             

ومن هنـا  . ذلك، وإن كان قصد اجملاهد هو حتقيق القيمة الروحية 
تلـف  كانت أعمال الطريقة أعماالً مادية حتقق نتائج حمسوسة وخت        

ولذلك ال يتخذ الدعاء طريقة للجهاد وإن       . عن األعمال األخرى  
كان اجملاهد يدعو اهللا، كما ال يتخذ الوعظ طريقة لردع السارق           
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ولذلك ينكر كل اإلنكار أن تكون مجيع األعمال الـيت          
يراد هبا تنفيذ فكرة اإلسالم أعماالً حتقق نتيجة غري حمسوسة ويعترب    
ذلك خمالفاً لطريقة اإلسالم، وال فرق بني األعمال اليت تـستعمل           

شاكل وبني األعمال اليت تستعمل     لتنفيذ األحكام املتعلقة مبعاجلة امل    
حلمل الدعوة اإلسالمية، فمثالً الصالة تعترب من الفكرة، وطريقـة          



  

  ٥٩

تنفيذها هي الدولة، فال جيوز أن تتخذ الدولة التعلـيم والتوجيـه            
ـ           ب تـاركَ  فحسب طريقة لقيام الّناس بالصالة، بل جيب أن تعاِق
 بـالتعليم   الصالة عقاباً مادياً كالسجن مثالً، وإن كانت تقـوم        

ومثل ذلك أيضاً محل الدعوة اإلسالمية فإنـه فكـرة،          . والتوجيه
فال جيوز  . وطريقة تنفيذها من قبل الدولة اجلهاد أي قتال األعداء        

أن تستعمل قراءة صحيح البخاري يف إزالة احلواجز املاديـة مـن          
أمامها، بل ال بد أن تستعمل اجلهاد وهو قتال األعداء قتاالً مادياً،            

  . ا مجيع األعمالوهكذ
إالّ أنه جيب أن يعلم أنه وإن كان العمل الذي دلت عليه            

ر هـذا   الطريقة عمالً مادياً له نتائج حمسوسة، لكن ال بد أن يسيّ          
العمل بأوامر اهللا ونواهيه، وأن يقصد مـن تـسيريه بـأوامر اهللا             

كما أنه ال بد أن يسيطر على املسلم إدراكه         . ونواهيه رضوان اهللا  
باهللا تعاىل فيتقرب إليه بالصالة والدعاء وتـالوة القـرآن          لصلته  

ولـذلك  . وحنوها، وجيب أن يعتقد املسلم أن النصر من عند اهللا         
كان ال بد من التقوى املتركزة يف الصدور لتنفيـذ أحكـام اهللا،             
وكان ال بد من الدعاء وال بد من ذكر اهللا، وال بـد مـن دوام                

  . عمالالصلة باهللا عند القيام جبميع األ
 شرعية جيـب أن      أحكاماً هذا من ناحية الطريقة وكوهنا    

نلتزم هبا وال خنالفها، ومن ناحية األعمال وكوهنا أعماالً حتقـق            



  

  ٦٠

أما من ناحية الوصول إىل نتائج فيجب أن تتبـع          . نتائج حمسوسة 
القاعدة العملية، وهي أن يكون العمل مبنياً على الفكر، ويكـون           

ك أن اإلحساس بالواقع مع املعلومـات       وذل. من أجل غاية معينة   
السابقة جيب أن ينتج فكراً، وجيب أن يقترن هذا الفكر بالعمـل،            
وأن يكون الفكر والعمل من أجل غاية معينة، وأن يكون ذلـك            
كله مبنياً على اإلميان حىت يبقى اإلنسان سائراً يف اجلـو اإلميـاين     

عن الفكر أو عـن     وال جيوز مطلقاً أن يفصل العمل       . سرياً دائمياً 
  مهمـا قـل    ــالغاية املعينة أو عن اإلميان، فإن يف هذا الفصل          

 خطراً على العمل نفسه، وعلى نتائجه، وعلى اسـتمراره،          ــ
ولذلك كان ال بد أن تكون الغاية املعينة مفهومة وواضحة لكـل            

وكان لزامـاً أن يكـون منطـق        . من حياول العمل حىت يبدأ به     
ي أن يكون الفهم والتفكري نامجني عـن        اإلحساس هو األساس، أ   

إحساس ال عن جمرد فروض لقضايا خيالية، وأن يكون اإلحساس          
بالواقع مؤثراً يف الدماغ، موجداً مع املعلومات السابقة احلركـة          
الدماغية اليت هي الفكر، وهذا هو الذي حيقق العمق يف الـتفكري            

اس ومنطق اإلحـساس يـؤدي إىل اإلحـس       . واإلنتاج يف العمل  
وهلذا . الفكري أي إىل اإلحساس الذي يقويه عند اإلنسان الفكر        

يكون إحساس محلة الدعوة مثالً بعد تفهمها أقوى من إحساسهم          
  . قبل ذلك



  

  ٦١

ومن اخلطر أن ينتقل من اإلحساس إىل العمل رأساً ال إىل      
: الفكر، ألنّ هذا ال يغري الواقع بل جيعل اإلنسان واقعيـاً رجعيـاً    

 منخفضة، وجيعل الواقع مصدر التفكري ال موضـع         يسري يف عقلية  
فال بد أن يؤدي اإلحساس إىل الفكر أوالً، مثّ يؤدي هذا           . التفكري

وهذا هو الذي ميكن من االرتفاع عن الواقـع،         . الفكر إىل العمل  
. العمل لالنتقال إىل األوضاع احلسنة انتقاالً انقالبيـاً       من  وميكن  

 يعمل لتغيري الواقع بـل يعمـل        فالذي حيس بالواقع مثّ يعمل، ال     
والذي حيس  . لتكييف نفسه حسب الواقع، فيبقى متأخراً منحطاً      

بالواقع مثّ يفكر يف كيفية تغيريه، مثّ يعمل بناء على هذا الـتفكري،             
وهذا . هذا هو الذي يكيف الواقع حسب مبدئه ويغريه تغيرياً كلياً         

ريقـة الوحيـدة    هو الذي يتفق مع الطريقة االنقالبية اليت هي الط        
الستئناف احلياة اإلسالمية، ألن هذه الطريقة تفـرض أن يكـون      
الفكر ناجتاً عن إحساس، وأن يتبلور هذا الفكر حبيـث يرسـم            
املخطوط اهلندسي للفكرة والطريقة يف الذهن، فيدرك اإلنـسان         
املبدأ إدراكاً صحيحاً يؤدي إىل العمل، حىت يكون الفكـر قـد            

فيسري حينئـذ يف هتيئـة األشـخاص        حدث فيه انقالب كامل،     
واجملتمعات واألجواء هبذا الفكر، ليحدث انقالباً يف الرأي العـام          
بعد أن ُيوجد الوعي العام على املبدأ فكرة وطريقة، مثّ يبدأ عـن             
طريق احلكم يف تطبيق املبدأ تطبيقاً انقالبياً دون قبول أي تدرج أو            



  

  ٦٢

يكون الفكر ناجتاً عـن     وهذه الطريقة االنقالبية توجب أن      . ترقيع
وال يـؤدي إىل    . إحساس، وأن يقترن بالعمل من أجل غاية معينة       

  . هذا إالّ الفكر العميق
وهذا الفكر العميق حيتاج إىل مـا يوجـده، أو ينميـه            

وحتتاج الطريقة االنقالبية إىل إعداد األشخاص باملبـدأ        . وخيصبه
ر العميق وإعداد   وإجياد هذا الفك  . اإلسالمي، وإىل إعداد اجملتمع به    

األشخاص باملبدأ يقتضي درس اإلسالم من قبل أولئـك الـذين           
يريدون العمل، ويقتضي كذلك درس اجملتمع، وال يتأتى ذلك إالّ          

والدراسة أسـهل الطـرق     . عن طريق تثقيف الذهن باملعلومات    
  . وأقرهبا إليصال هذه املعلومات للذهن لتساعد على إجياد الفكر

تباعها هو الـذي    او. ّصة يف الدرس  ولإلسالم طريقة خا  
تلك الطريقة هي أنه جيـب أن تـدرس         . ينتج األثر هلذه الدراسة   

يؤثر : املعلومات للعمل هبا، وأن يتلقاها الدارس تلقياً فكرياً مؤثراً        
يف مشاعره حىت يكون إحساسه باحلياة وتبعاهتا إحساساً ناجتاً عن          

واحلماس والفكر  فكر مؤثر، حىت ُيوجد يف نفس الدارس التلهب         
وهـذه  . وغزارة املعرفة يف آن واحد ويصبح التطبيق نتيجة طبيعية        

الطريقة يف الدراسة فضالً عن كوهنا حتدث الفهم عند الـدارس،           
وحتدث فيه القدرة على أداء ما فهم بشكل مؤثر، فإهنـا توسـع             
الفكر وتربط الفكر بالشعور، وتعلم الدارس احلقائق اليت يعاجل هبا          



  

  ٦٣

وهلذا جيب أن تتجنب الدراسة جملرد العلم فقـط،         . حلياةمشاكل ا 
حىت ال يكون الدارس كتاباً يتحرك، وأن ال تكون جمرد مـواعظ            

وجيـب  . وإرشادات، وإال كانت سطحية خالية من حرارة اإلميان 
أن ال يعترب الدارس لإلسالم الدراسة جمرد علم ومواعظ، بل يعترب           

  . ل واهلاء وختديراً عنهكوهنا علماً ومواعظ خطراً على العم
وللوصول إىل الغاية اليت كان من أجلها العمل جيـب أن      
يتصور أن هذه الغاية حيتاج الوصول إليها إىل اجلـد واالهتمـام،          
والتقيد بالتزامات توجبها التبعة احلزبية باإلضـافة إىل التزامـات          

وهـي ذات   . سلبية وإجيابيـة  : ولإلسالم التزامات معينة  . اإلسالم
وهذه االلتزامات منها مـا هـو       . ليف مالية وجسدية ونفسية   تكا

فرض وواجب على كل واحد، ومنها ما هـو فـوق الفـروض             
والواجبات، يقوم به اختياراً أولئك الذين لديهم السمو الروحـي          

. والعقلي، وهم الذين يريدون أن يزدادوا تقرباً مـن اهللا تعـاىل           
ولـذلك  . ل إىل الغاية  وـوالقيام هبذه االلتزامات ال بد منه للوص      

ب أن توطد النفس وجترب على القيام بااللتزامات املفروضـة          ـجي
مالية وجسدية ونفسية، حـىت ُيوَجـد األمـل         : جبميع نواحيها 

  .بالوصول إىل الغاية
وإلنتاج العمل ال بد من حتديد املكان الذي يبدأ فيـه،           

ينظر إىل  نعم إن اإلسالم عاملي وهو      . واجلماعة اليت يبدأ العمل هبا    



  

  ٦٤

اإلنسانية كلها، ويعترب مجيع بين اإلنسان سواء، وال يقـيم وزنـاً          
الختالف البيئات واملناخ والتربة وما شاكل ذلك يف الدعوة، بل          
يعترب مجيع بين اإلنسان صاحلني العتناق الدعوة، ويعترب املـسلمني        
مسؤولني عن تبليغ هذه الدعوة جلميع بين اإلنسان، ولكنـه مـع         

دأ بالعامل ألنّ البدء به يعترب عمالً خمفقاً وال يـؤدي إىل            ذلك ال يب  
نتيجة مطلقاً، بل ال بد أن يكون البدء بالفرد، وأن يكون االنتهاء            

ولذلك وجب أن حتمل الدعوة يف مكان تتركز فيه حـىت           . بالعامل
يصبح نقطة ابتداء، مثّ يؤخذ هو أو غريه من األمكنة اليت تركزت            

طة انطالق تنطلق منها الدعوة يف طريقها، مثّ      فيها الدعوة ويتخذ نق   
يتخذ هو أو غريه نقطة ارتكاز تقوم فيها الدولة اليت تركز فيهـا             

طريق اجلهاد، غـري أنـه وإن       : الدعوة وتسري يف طريقها الطبيعي    
كانت األمكنة تتخذ موضع العمل يف كل نقطـة، إالّ أن الـذي             

ان، فتنتقل الدعوة   ينتقل من نقطة إىل نقطة هو الدعوة وليس املك        
ماً ايف مجيع األمكنة اليت تعمل فيها يف آن واحد، وأنه وإن كان لز            

أن حيدد املكان ليكون نقطة ابتداء مثّ توجد نقطة االنطالق ونقطة           
االرتكاز، إالّ أن حتديد املكان يف كل نقطة من هذه النقاط الثالث         

ّنه ال ميلكـه،    ليس داخالً يف الدائرة اليت يسيطر عليها اإلنسان، أل        
وال يستطيع أن ميلكه، وإّنما هو داخل يف الدائرة اليت تسيطر على            

وما على اإلنسان إالّ أن يسري يف األعمال اليت تدخل يف           . اإلنسان



  

  ٦٥

وأما األعمال اليت يف الدائرة األخـرى       . الدائرة اليت يسيطر عليها   
  . فتأيت حسب مشيئة اهللا وقضائه

ـ  قطعاً ــ فتكون   طة االبتداء ـيني نق ـوأما تع   يف   ـ
املكان الذي ُيوَجد فيه من تشرق يف ذهنه اللمعة األوىل للـدعوة،            

وقد يتحسس عدة أشخاص هبذه األحاسيس،      . ويهيئه اهللا حلملها  
ولكن الذي هيأه اهللا حلمل الدعوة ال يعرف حىت ُيوَجـد فتبـدأ             
الدعوة يف املكان الذي يكون فيه، ويكون ذلك املكـان نقطـة            

   .ابتداء
أما نقطة االنطالق فإهنا تتوقف على استعداد اجملتمعات،        
ألنّ اجملتمعات تتفاوت يف األفكار واملشاعر واألنظمة، فاملكـان         

صلح واجلو أوفق، يكون نقطة االنطالق،      أالذي يكون فيه اجملتمع     
ويف الغالب يكون املكان الذي كان نقطة ابتـداء هـو نقطـة             

ياً ألنّ أصـلح األمكنـة      االنطالق، وإن كان ذلك ليس ضـرور      
لالنطالق املكان الذي يكثر فيه الظلم الـسياسي واالقتـصادي          

  . ويستفحل فيه اإلحلاد والفساد
وأما نقطة االرتكاز فإهنا تتوقف كذلك علـى جنـاح          
الدعوة يف اجملتمع، فاملكان الذي مل تؤثر الدعوة يف جمتمعـه، ومل            

ون نقطة ارتكاز   تستطع أن توجد لنفسها أجواء، ال يصلح ألن يك        
واملكان الذي هتضم فيه الفكـرة      . مهما كثر عدد احلاملني للمبدأ    



  

  ٦٦

والطريقة من قبل اجملتمع وتسيطر على أجوائه يصلح ألن يكـون           
  . نقطة ارتكاز مهما كان عدد احلاملني للمبدأ

ولذلك ال جيوز حلملة الدعوة أن يقيسوا الدعوة بعـدد          
وخطر على الـدعوة ألّنـه      احلاملني هلا، فهذا القياس خطأ حمض       

يصرف محلة الدعوة عن اجملتمع إىل األشخاص، وهـذا يـسبب           
والسر يف ذلك هـو     . البطء، ورمبا سبب اإلخفاق يف ذلك املكان      

أن اجملتمع ليس مؤلفاً من أفراد كما يتوهم الكثريون وإّنما األفراد           
 أجزاء يف اجلماعة والذي جيمع بني هؤالء األفراد يف اجملتمع أجزاء          

ولذلك تبعـث الـدعوة     . أخرى هي األفكار واملشاعر واألنظمة    
لتصحيح األفكار واملشاعر واألنظمة، وهذه دعوة مجاعية ودعوة         

وما إصالح األفراد إالّ ليكونوا أجزاء يف كتلة     . للمجتمع ال لألفراد  
ولذلك يعتمـد محلـة الـدعوة     . مجاعية حتمل الدعوة إىل اجملتمع    

تمع حلمل الدعوة لـه، ويعتـربون أن        الفامهون حلقيقتها على اجمل   
إصالح الفرد ال ميكن أن يصلح اجملتمع بل ال ميكن أن يصلحه هو             
إصالحاً دائمياً، وإّنما يكون إصالح الفرد بإصالح اجملتمع، فمىت         

ولذلك جيب أن يوجه هم الدعوة إىل       . أصلح اجملتمع أصلح الفرد   
ـ  ـلح اجملتمع يص  ـأص(اجملتمعات وأن تكون القاعدة      رد ـلح الف

  ). ويستمر إصالحه
إذا وضـعت   : على أن اجملتمع يشبه املاء يف القدر الكبري       



  

  ٦٧

،  )ثلج(حتته أو حوله ما يسبب الربودة مجد املاء وحتول إىل جليد            
وكذلك إذا وضعت يف اجملتمع املبادئ الفاسدة مجد على الفـساد           
 وظل يف التدهور واالحنطاط، وإذا وضعت فيه املبادئ املتناقـضة         

ظهرت فيه التناقضات، وظل اجملتمع يتخبط يف تناقضاته وميوعته،         
وإذا وضعت حتت القدر ناراً مشتعلة ملتهبة سخن املاء مثّ غلـى            

وكذلك إذا وضعت يف اجملتمـع املبـدأ        . فصار خباراً دافعاً حمركاً   
الصحيح كان شعلة يف اجملتمع حولته حرارهتـا إىل غليـان مثّ إىل             

 املبدأ وحيمل دعوته لغريه من اجملتمعـات،        حركة واندفاع، فيطبق  
وأنه وإن كان حتول اجملتمع من حال إىل حال مناقضة، أو بعبـارة    

انقالبه من حال إىل حال ال يشاهد، كما ال يشاهد حتول           : أخرى
املاء يف القدر، ولكن العليمني باجملتمعات والواثقني من أن املبـدأ           

مون أنه يف حال حتول،     الذي حيملونه نار ونور حترق وتضيء يعل      
وأنه سيصل إىل درجة الغليان مثّ درجة احلركة والـدفع قطعـاً،            

  . ولذلك يعنون باجملتمعات
وهلذا فإن املكان الذي يصلح ألن يكـون ارتكـازاً ال           
نعلمه، ألّنه يتوقف على استعداد اجملتمع ال علـى قـوة الـدعوة             

 ذلـك   فحسب، فإن الدعوة اإلسالمية يف مكة كانت قوية، ومع        
فإن مكة، وإن كانت نقطة ابتداء هلا، وصلحت ألن تكون نقطة           
انطالق فانطلقت فيها الدعوة، ولكنها مل تكن صاحلة ألن تكون          
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نقطة ارتكاز، وإّنما كانت نقطة االرتكاز يف املدينة، ولذلك هاجر   
 بعد أن اطمأن إىل جمتمعها، وأقام فيها الدولـة          إليها الرسول   

  . لدعوة إىل باقي أحناء اجلزيرة مثّ إىل أحناء الدنيااليت انطلقت بقوة ا
ن محلة الدعوة ال ميكنهم أن      إومن هنا نستطيع أن نقول      

يعلموا املكان الذي يصلح ألن يكون نقطة انطالق، وال املكـان           
الذي يصلح ألن يكون نقطة ارتكاز، وال ميكنهم معرفته مهمـا           

وهلذا جيب  . اهللا تعاىل أوتوا من ذكاء وحتليل، وإّنما علم ذلك عند         
أن يكون استناد محلة الدعوة إىل شيء واحد هو اإلميـان بـاهللا             
تعاىل، وأن يكون كل عملهم متركزاً فقط على هـذا اإلميـان ال        

  . وباإلميان باهللا ال بغريه يكون جناح الدعوة. على غريه
واإلميان باهللا يوجب صحة التوكل عليه، واستمداد العون        

 الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يوفق محلـة          منه، ألّنه وحده  
ولذلك كان ال بـد    . الدعوة ويهديهم سبيل الرشاد وطريق اهلدى     

من قوة اإلميان وال بد من كمال التوكل على اهللا ودوام استمداد            
واإلميان حيتم على املؤمن اإلميـان باملبـدأ، أي         . العون منه تعاىل  

وحيتم أن يكـون هـذا      . تعاىلاإلميان باإلسالم، ألّنه من عند اهللا       
وال حيتمل أن يتطرق إليه     . اإلميان إمياناً راسخاً ثابتاً ال ارتياب فيه      

ة ريب يف املبدأ جتر إىل اإلخفاق، بل رمبـا         رارتياب، ألنّ كل خط   
  . جرت إىل الكفر والتمرد والعياذ باهللا
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وهذا اإلميان القوي الذي ال يتطرق إليه ريب أمر حتمي          
 ألّنه هو الذي يضمن دوام سري الدعوة خبطى سريعة  حلملة الدعوة، 

واسعة يف طريقها املستقيم، وهذا اإلميان يوجب أن تكون الدعوة          
سافرة متحدية كل شيء، متحدية العادات والتقاليد، واألفكـار         
السقيمة، واملفاهيم املغلوطة، متحدية حىت الرأي العـام إذا كـان    

عقائـد واألديـان ولـو      خاطئاً، ولو تصدت لكفاحه، متحدية ال     
ولذلك تتميز الدعوة املبنية على العقيـدة       . تعرضت لتعصب أهلها  

اإلسالمية بالصراحة، واجلرأة والقوة، والفكر، وحتدي كـل مـا          
خيالف الفكرة والطريقة، وجماهبته لبيان زيفه، بغض النظـر عـن           
النتائج، وعن األوضاع، وبغض النظر عما إذا وافق املبدأ مجهـور           

 رفضوه وقاوموه، ولـذلك ال      و خالفه، قبل به الّناس أ     والشعب أ 
يتملق حامل الدعوة الشعب وال يداهنه، وال يداجي من بيـدهم           
ثقل اجملتمع من احلكام وغريهم وال جياملهم، بل يتمسك باملبـدأ           

  .وحده دون أن يدخل يف احلساب أي شيء سوى املبدأ
 وحده  وهذا اإلميان يوجب أيضاً أن جتعل السيادة للمبدأ       

أي لإلسالم وحده دون سواه، وأن يعترب غريه من املبادئ كفـراً            
 ¨β :مهما تنوعت واختلفت تلـك املبـادئ       Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# 

ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3            ،فكل من ال يؤمن باإلسالم كافر يف نظر اإلسـالم ،
ولذلك ال جيوز مطلقاً حلاملي الدعوة اإلسالمية أن يقولـوا ملـن            



  

  ٧٠

متـسكوا مببـدئكم   : اإلسالم سواء أكان ديناً أم مبدأ    حيملون غري   
ودينكم، بل جيب أن يدعوهم لإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة         
ليعتنقوه، ألنّ الدعوة حتتم على محلتـها أن يعملـوا ألن تكـون        
السيادة لإلسالم وحده، وليس معىن ترك غري املسلمني وما يدينون          

 هو إجابة ألمر اهللا الذي أوجب       به وما يعتقدون إقراراً بأدياهنم بل     
عدم إكراه الّناس على اعتناق اإلسالم، وأوجَب تـرك األفـراد           
وعقائدهم وأدياهنم وعباداهتم على أن تبقى فردية ال مجاعية وأن ال          
يكون هلا كيان يف داخل كيان اإلسالم، ولذلك مينـع اإلسـالم            

س وجود أحزاب أو تكتالت سياسية غري إسالمية تقوم على أسـا    
يناقض اإلسالم، ويسمح باألحزاب والتكتالت داخـل حـدود         
اإلسالم، وهكذا يقتضي اإلميان باملبدأ إفراده وحده باجملتمع، وأن         

  . ال يشترك معه سواه
واإلميان باإلسالم غري فهم أحكامـه وتـشريعاته، ألنّ         

صلها بالعقل،  أاإلميان به ثبت عن طريق العقل، أو عن طريق ثبت           
أما فهم أحكامه فال يتوقف علـى       . ق إليه ارتياب  ولذلك ال يتطر  

العقل وحده وإّنما يتوقف على معرفة اللغة العربية ووجود قـوة           
االستنباط، ومعرفة األحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولذلك كان      
على محلة الدعوة أن يعتربوا فهمهم لألحكام فهماً صواباً حيتمـل           

ل الصواب، حىت يتسىن    اخلطأ، وأن يعتربوا فهم غريهم خطأ حيتم      



  

  ٧١

هلم أن يدعوا لإلسالم وألحكامه حسب فهمهم هلا واسـتنباطهم          
إياها، وأن حيّولوا أفهام اآلخرين اليت يعتربوهنا خطأ حيتمل الصواب     

ولذلك ال يصح أن    . إىل أفهامهم اليت يعتربوهنا صواباً حيتمل اخلطأ      
يقول محلة الدعوة عن فهمهم، أن هذا هو رأي اإلسـالم، بـل             

وكان أصحاب . ن هذا رأي إسالميإعليهم أن يقولوا عن رأيهم،      
املذاهب من اجملتهدين يعتربون استنباطهم لألحكام صواباً حيتمـل         

إذا صح احلـديث فهـو      «: اخلطأ، وكان كل واحد منهم يقول     
وكذلك جيب أن يعتـرب     .  »مذهيب واضربوا بقويل عرض احلائط    
يصلون إليها مـن اإلسـالم      محلة الدعوة آراءهم اليت يتبنوهنا، أو       

باعتبار فهمها، آراء صائبة حتتمل اخلطـأ، يف حـني أن إميـاهنم             
وإّنما يعتـرب   . باإلسالم عقيدة ال جيوز أن يتطرق إليها أي ارتياب        

محلة الدعوة فهمهم هذا االعتبار ألنّ الدعوة تغـرس يف نفـوس            
أهلها النزوع إىل الكمال، وتفرض فيهم أن ينقبـوا دائمـاً عـن          

وا دوماً يف كل ما عرفوه وفهموه، حىت ينقوه مما          لّبقيقة وأن يق  احل
عسى أن يكون قد علق به من شيء غريب عنه، ويبعدوا عنه كل             
ما يؤدي قربه منه إىل احتمال أن يلصق به ويعترب جزءاً منه، وذلك       
حىت يظل الفهم صحيحاً، والفكر عميقاً، وحىت تبقى الفكرة نقية          

اء الفكرة ونقائهـا ميكنـهم أن يقومـوا         صافية، ألّنه بقدر صف   
بالدعوة، ألنّ صفاء الفكرة ووضوح الطريقة هو الضمان الوحيد         



  

  ٧٢

  . للنجاح والستمرار النجاح
إالّ أن هذا التنقيب عن احلقيقة والبحث عن الصواب، ال          
يعين مطلقاً أن يكون فهمهم يف مهب الريح، بل جيب أن يكـون             

عميق، ولذلك فهو فهم اثبت مـن       فهماً ثابتاً ألّنه ناتج عن فكر       
كل فهم سواه، وهلذا كان على محلة الدعوة أن يكونوا يقظـني            
على دعوهتم، وعلى فهمهم هلا، حذرين من أن يفتنهم غريهم عن           
هذا الفهم، وهذه الفتنة هي اخطر ما يكون على الدعوة، ولذلك           

 öΝ : منها فقال له   حذر اهللا نبيه     èδ ö‘ x‹ ÷n $# uρ β r& x8θ ãΖ ÏF ø tƒ .⎯ tã ÇÙ ÷è t/ 
!$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) (         وقال سيدنا عمر لقاضيه شريح حني أوصاه

 ولـذلك  »وال يلفتنك عنه الرجال   «: بالنظر يف كتاب اهللا، قال له     
جيب أن حيذر محلة الدعوة من كلمة قد تصدر من خملص، أو رأي       
قد يراه حريص على الدعوة ويلقنه حبجة املصلحة، وهو خيـالف           

سالم، فليحذروا منه، وال ميكنوا أحداً من ذلك، ألنّ يف هـذا            اإل
الم والدعوة  ـالل املبني، وجيب التفريق بني الدعوة إىل اإلس       ـالض

إىل استئناف حياة إسالمية، وإىل أنه جيب التفريق بـني الـدعوة            
حيملها مجاعة يف أّمة ككتلة إسالمية وبني الدعوة الـيت حتملـها            

  . الدولة اإلسالمية
ا التفريق بني الدعوة إىل اإلسالم، والدعوة إىل استئناف    أم

حياة إسالمية، فهو ملعرفة الغاية اليت تسري إليها الدعوة، والفـرق           



  

  ٧٣

بينهما هو أن حتمل الدعوة لإلسالم إىل غري املـسلمني، فيـدعوا            
العتناقه والدخول يف حظريته، وهؤالء تكون الطريقـة العمليـة          

م من قبل الدولة اإلسالمية حىت يـروا        لدعوهتم أن حيكموا باإلسال   
نور اإلسالم، وأن يدعوا إىل اإلسالم يف بيان عقائده وأحكامـه           

ولذلك كان لزاماً أن حتمل الـدعوة       . حىت يدركوا عظمة اإلسالم   
  . إىل اإلسالم دولة إسالمية

وأما الدعوة إىل استئناف حياة إسالمية فيجب أن حتملها         
أن : إىل استئناف حياة إسالمية هـي     وهذه الدعوة   . كتلة ال أفراد  

اجملتمع الذي يكون أفراده جبملتهم مـسلمني وحيكمـون بغـري           
اإلسالم، يكون جمتمعاً غري إسالمي، وينطبق عليه أنه دار كفـر،           
فيدعى فيه ألن تقوم دولة إسالمية تطبق اإلسالم فيـه، وحتمـل            
 دعوته إىل غريه، هذا إن مل تكن هنالك دولة إسالمية قـط، وإن            

كانت هنالك دولة إسالمية تطبق اإلسالم كامالً، يدعى فيـه ألن      
يصبح إقليماً من أقاليم الدولة اإلسالمية، لـيحكم مـن قبلـها            
باإلسالم، ويصبح جزءاً منها، حيمل الدعوة اإلسالمية، حىت يصبح         

ألّنه ال جيـوز    . جمتمعاً إسالمياً ويصدق عليه حينئذ أنه دار إسالم       
دار الكفر، بل عليه إذا أصبحت دار اإلسالم        للمسلم أن يعيش يف     

اليت يعيش فيها دار كفر أن يعمل جلعلها دار إسالم، أو أن يهاجر             
  . إىل دار اإلسالم
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وأما التفريق بني الدعوة اليت حيملـها مجاعـة يف أّمـة            
إسالمية، وبني الدعوة اليت حتملها دولة إسالمية، فهو ملعرفة نوع           

والفرق بينهما هو أن الـدعوة      . الدعوةالعمل الذي يقوم به محلة      
اليت حتملها الدولة اإلسالمية، تتمثل فيها الناحية العمليـة، فهـي           
تطبق اإلسالم يف الداخل تطبيقاً كامالً شامالً حىت يسعد املسلمون          
يف احلياة، ويرى غري املسلمني ممن يعيـشون يف كنـف الدولـة             

ختياراً عـن رضـا      فيه طوعاً وا   ناإلسالمية نور اإلسالم فيدخلو   
الدعوة إىل اخلـارج، ال بطريـق       ) أي الدولة (واطمئنان، وحتمل   

الدعاية وشرح أحكام اإلسالم فقط، بل بإعداد القوة للجهـاد يف          
سبيل اهللا، حلكم البالد اليت تليهم باإلسالم، باعتبار أن حكمهـا           
إياهم هو الطريقة العملية للدعوة، وهي الطريقة الـيت اسـتعملها           

، كما استعملها خلفاؤه من بعده حىت آخر الدولـة          الرسول  
اإلسالمية، ولذلك كان محل الدعوة من قبل الدولة هو الناحيـة           

  . العملية يف الدعوة داخلياً وخارجياً
وأما الدعوة اليت حتملها مجاعة أو كتلة، فهـي أعمـال           
تتعلق بالفكر وال تتعلق بالقيام بأعمال أخرى، ولـذلك تأخـذ           

ه عليها  ـوم مبا يفرض  ـرية، ال الناحية العملية، فتق    ـالناحية الفك 
الشرع يف مثل هذه احلال، حىت توجد الدولة اإلسالمية مثّ تبـدأ            

ـ  ـي مع كوهن  ـولذلك فه . لية يف الدولة  ـالناحية العم  و ـا تدع
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مسلمني إّنما تدعوهم لتفهم اإلسـالم حـىت يـستأنفوا احليـاة            
الدعوة باألسـلوب   اإلسالمية، وتكافح من يقفون يف وجه هذه        

  . الذي يستوجبه كفاحهم
 يف مكة أسوة للـسري      وجيب أن تؤخذ حياة الرسول      

حسبها يف الدعوة، فتبدأ يف خطوة الدراسة والتفهم مـع القيـام            
بالتزامات اإلسالم، كما كان احلال يف دار األرقـم، مثّ ينتقـل             
 الدارسون الفامهون لإلسالم املؤمنون الصادقون إىل التفاعل مـع        

األّمة، حىت تتفهم اإلسالم وتتفهم ضرورة وجود دولة إسـالمية،          
وعلى الكتلة أن تبادئ الّناس بذكر مفاسدهم وتعيبها، وتتحداهم         
يف مفاهيمهم املغلوطة وآرائهم الفاسدة وتسفهها، وتـبني هلـم          
حقيقة اإلسالم وجوهر دعوته، حىت يتكون لديهم الوعي العـام          

ة جزءاً من األّمة، وتكون األّمـة       على الدعوة ويكون رجال الدعو    
معهم كالً ال يتجزأ، فتعمل األّمة يف جمموعها العمل املنتج حتـت            
قيادة كتلة الدعوة، حىت يصلوا إىل احلكـم، فيوجـدوا الدولـة            

 يف املدينة قدوة للسري     اإلسالمية، وحينئذ تتخذ حياة الرسول      
 ال شـأن    وهلذا كان . حبسبها يف تطبيق اإلسالم ومحل الدعوة له      

للكتلة اإلسالمية اليت حتمل الدعوة بالنواحي العملية، وال تـشتغل          
 الدعوة، وتعترب القيام بأي عمل من األعمال األخـرى          ريبشيء غ 

.  عن الدعوة، وال جيوز االشتغال هبا مطلقـاً        ومعوقاًملهياً وخمدراً   
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 كان يدعو لإلسالم يف مكة وهي مملـوءة بالفـسق          فالرسول  
يعمل شيئاً إلزالته، وكان الظلم واإلرهاق، والفقر       والفجور، فلم   

 عنه أنه قام بعمل ليخفف من       والعوز ظاهراً كل الظهور، ومل يروَ     
هذه األشياء، وكان يف الكعبة واألصنام تطل من فوق رأسه، ومل           

اً منها، وإّنما كان يعيب آهلتـهم، ويـسفه         ميرو عنه أنه مس صن    
ى القول، وعلى الناحيـة     أحالمهم، ويزيف أعماهلم، ويقتصر عل    

ح مكة مل   ـة، وفت ـارت لديه الدول  ـرية، ولكنه حني ص   ـالفك
ـ    ـيبق ش  ق ـنام، وال مـن ذلـك الفـس       ـيئاً من تلك األص
  .ور، وال الظلم وال اإلرهاق، وال الفقر وال العوزـوالفج

وز للكتلة، وهي حتمل الدعوة، أن تقـوم        ـوهلذا ال جي  
وجيب أن تقتـصر علـى   ككتلة بأي عمل من األعمال األخرى،   

الفكر والدعوة، غري أن األفراد ال مينعون من القيام مبا يرغبون من            
أعمال خريية، ولكن الكتلة ال تقوم هبا، ألنّ عملها إقامة دولـة            

  .حلمل الدعوة
 يف مكة قـدوة     ومع أنه جيب أن تتخذ حياة الرسول        

للسري حسبها، فإنه ينبغي أن يالحظ أن الفارق بني أهـل مكـة             
ودعوهتم لإلسالم، وبني املسلمني اآلن ودعوهتم الستئناف حيـاة         

 كان يدعو كفاراً لإلميـان، وأمـا        إسالمية، هو أن الرسول     
  .الدعوة اآلن فهي دعوة مسلمني لتفهم اإلسالم والعمل به
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وهلذا كان لزاماً على الكتلة أن ال تعترب نفسها غري األّمة           
اً من هذه األّمة، ألنّ الّناس      اليت تعيش معها، بل تعترب نفسها جزء      

مسلمون مثلهم، وهم ليسوا بأفضل من أحد من املـسلمني، وإن           
ثقل املسلمني محالً، وأشدهم    أفهموا اإلسالم وعملوا له، ولكنهم      

. تبعة يف حتمل مسؤولية خدمة املسلمني أمام اهللا والعمل لإلسالم         
م مهما كثر   وعلى رجال الكتلة اإلسالمية أن يعلموا أنه ال قيمة هل         

وهلذا كانت مهمتهم التفاعل    . عددهم بغري األّمة اليت يعملون فيها     
. مع األّمة، والسري معها يف الكفاح وإشعارها أّنها هي اليت تعمل          

وجيب أن تبعد الكتلة عن كل عمل أو قـول أو إشـارة تـوهم               
انفصاهلا عن األّمة بأي شيء صغر أم كرب، ألن هذا يبعد األّمـة             

وهتا، وجيعلها عقدة من عقد اجملتمع اليت حتـول دون  عنها وعن دع  
هنوضه، فاألّمة كل ال يتجزأ، تقوم الكتلة لتقيم الدولـة، وتظـل            
حارساً على اإلسالم يف األّمة والدولة، حىت إذا الحظت يف األّمة           
تنكباً، نبهت فيها إمياهنا وعبقريتـها، وإذا الحظـت يف الدولـة            

 تقوميها مبا يفرضـه اإلسـالم،       تركت مع األّمة يف   ـاعوجاجاً اش 
ري الدعوة اإلسالمية اليت حتملها كتلـة يف طريقهـا          ـوبذلك تس 

  .الطبيعي سرياً ممتازاً
وإذن فغاية الكتلة استئناف احلياة اإلسـالمية يف الـبالد          
اإلسالمية ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، وطريقتها إىل ذلـك          
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اإلسالم وتفهمه، وتثقيف   احلكم، ومن طريقتها إىل احلكم دراسة       
الّناس به تثقيفاً حيدث األثر يف إجياد العقلية اإلسالمية والنفـسية           
اإلسالمية، لتكوين الشخصية اإلسالمية وكذلك التفاعل مع األّمة        
يف إفهامها اإلسالم، وإفهامها حقيقة مصاحلها، ومعاجلة اإلسـالم         

ري التفاعـل   هلا، وضمان حتقيقها، وتبين مصاحل األّمة، على أن جي        
وهذا العمـل   . والكفاح يف سبيل الدعوة مع الدراسة يف آن واحد        

من الكتلة احلزبية هو عمل سياسي، ولذلك كان ال بد أن يكون            
الوجه البارز على هذه الكتلة هو الوجه السياسي، ألّنه الطريـق           
العملي األول الذي يبدأ فيه للدعوة إىل اإلسالم، وهذا ال يعـين            

لسياسة فقط، أو إىل احلكم وحده، بل يعين الدعوة إىل الدعوة إىل ا  
اإلسالم، والكفاح السياسي للوصول إىل احلكم كامالً، إلجيـاد         

ولذلك جيـب   . الدولة اإلسالمية اليت تطبق اإلسالم وحتمل دعوته      
أن تكون الكتلة اليت حتمل الدعوة اإلسالمية كتلة سياسـية، وال           

، وال كتلة علمية، وال     ُخلُقية جيوز أن تكون كتلة روحية وال كتلة      
كتلة تعليمية وال شيئاً من ذلك، وال ما يشبهه، بل جيب أن تكون             

 وهـو حـزب     ــومن هنا كان حزب التحرير      . كتلة سياسية 
 حزباً سياسياً، يشتغل بالسياسة، ويعمل ألن يثقف        ــإسالمي

لـه  األّمة ثقافة إسالمية، تربز فيها الناحية السياسية، وينكر ما يفع         
االستعمار وعمالؤه من منع الطالب واملوظفني من السياسة، ومن         
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حماولة إبعاد عامة الّناس عنها، ويرى أنه جيب أن يعـرف الّنـاس            
وليس مـن العمـل     . السياسة، وأن تظهر عليهم التربية السياسية     

السياسي أن يبني أن اإلسالم يشمل الـسياسة، وال أن القواعـد            
يت وكيت، بل السياسة هي أن ترعى       السياسية يف اإلسالم هي ك    

مصاحل األّمة مجيعها داخلية وخارجية، وأن تسري تسيرياً إسـالمياً          
ليس غري، وأن يكون ذلك من قبل الدولة، ومن قبل األّمة حتاسب            
فيه الدولة، وحىت يتأتى ذلك عملياً ال بد أن يكون احلزب هـو             

لـدعوة إىل   الذي يتوىل ذلك يف األّمة ويف احلكم، ولذلك حيمل ا         
اإلسالم دعوة شاملة ويبني لألّمة األحكام الشرعية الـيت تعـاجل           
مشاكل احلياة، ويعمل ألن حيكم باإلسالم وحده وجياهد الكـافر         
املستعمر لقلعه من جذوره، ويكافح عمالء االستعمار، سواء الذين 

  . حيملون قيادته الفكرية ومبادئه والذين حيملون سياسته وأفكاره
وة اإلسالمية والكفاح السياسي يف سـبيلها،       ومحل الدع 

وحزب التحرير  . إّنما يكون يف اجملتمع الذي حيدده احلزب جماالً له        
يعترب اجملتمع يف العامل اإلسالمي كله جمتمعاً واحـداً، ألنّ قـضيته    

ولكنه جيعل نقطة االبتـداء  . كلها قضية واحدة هي قضية اإلسالم     
 البالد اإلسالمية، ويرى أن قيـام       البالد العربية، بوصفها جزءاً من    

دولة إسالمية يف البالد العربية نواة للدولة اإلسالمية هو اخلطـوة           
  . الطبيعية يف ذلك
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واجملتمع يف العامل اإلسالمي، يف مستوى سياسي سـيئ،         
فهو يف مجلته قد استعمر من قبل الدول الغربية، وال يزال مستعمراً            

 الذايت، فهو خاضع للقيـادة      رغم ما يبدو عليه من مظاهر احلكم      
الفكرية الرأمسالية الدميقراطية، خضوعاً تاماً، وتطبق عليه يف احلكم         

هو ويف االقتصاد النظام الرأمسايل، و    . والسياسة األنظمة الدميقراطية  
يف الناحية العسكرية مقود لألجنيب يف أسلحته، وتدريبه، وسـائر          

بع للسياسة األجنبيـة    الفنون العسكرية، ويف السياسة اخلارجية تا     
ن البالد اإلسالمية بالد ال     إاملستعمرة له، ولذلك نستطيع أن نقول       

تزال مستعمرة، وال يزال يتركز فيها االستعمار، ألنّ االسـتعمار          
هو فرض السيطرة العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية على        

جل الشعوب املستضعفة الستغالهلا، وهو يسخر مجيع القوى من أ        
فرض قيادته الفكرية وتركيز وجهة نظرها يف احليـاة، وأشـكال           
االستعمار املختلفة تشمل ضم البلد املغلوب على أمره إىل أراضي          

 وإنشاء املستعمرات، وإقامة احلكومات املستقلة امسياً   املستعِمرالبلد  
وهذا هو الواقـع يف الـبالد   . واخلاضعة للدولة االستعمارية عملياً  

فإهنا كلها خاضعة للسيطرة الغربية، وتسري وفق الربامج        اإلسالمية  
االستعمارية الغربية من ناحية ثقافية، ومع خـضوعها لـسيطرة          

إال أهنا كذلك كانت هـدفاً لغـزو االحتـاد          االستعمار الغريب،   
السوفييت السابق حيث كان يعمل فيها بواسطة عمالئه العتنـاق          
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ة ووجهة نظره يف احليـاة      ، ولسيطرة قيادته الفكري   الناس للشيوعية 
  . بالدعوة إىل املبدأ الشيوعي

وعلى ذلك فالبالد اإلسالمية مستعمرة للدول الغربيـة،        
وكذلك كانت حمط أنظـار     ومسرح للقيادات الفكرية األجنبية،     

االحتاد السوفيييت السابق وهدفاً لغزوه واحتالله هلا ال الستعمارها،         
د شيوعية، وحتويل اجملتمـع     بل لتحويلها من بالد إسالمية إىل بال      

كله إىل جمتمع شيوعي ميحى فيه أثر اإلسالم، غري أنـه بـسقوط             
االحتاد السوفيييت فقد تالشى كل ذلك وإن بقي بعض من ينتسبون  

  . لألحزاب الشيوعية يف البالد اإلسالمية دون أي تأثري فاعل هلم
ومن هنا كان لزاماً أن يقوم العمل السياسي ملكافحـة          

 والعمل على اتقاء    ،اربة القيادات الفكرية األجنبية   حملو،  ماراالستع
كما أن محل الـدعوة     . خطر الغزو األجنيب الذي يستهدف بالدنا     

اإلسالمية محالً صحيحاً يكافح خطر القيادات الفكرية األجنبيـة،         
وإذن جيب أن تكون مكافحة االستعمار الغريب حجر الزاويـة يف           

  .الكفاح السياسي
سياسي يوجب عدم االستعانة باألجنيب أيـاً       والكفاح ال 

كان جنسه، وأياً كان نوع هذه االستعانة، ويعترب كل اسـتعانة           
ويوجب أيـضاً   . سياسية بأي أجنيب وكل ترويج له خيانة لألّمة       

العمل لبناء الكيان الداخلي يف العامل اإلسالمي بناء سليماً، ليكون          
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وهذه القوة تعمـل    .  السامي تميز، وجمتمعها قوة عاملية هلا كياهنا امل    
ألخذ زمام املبادرة من كال املعسكرين لتحمل الدعوة اإلسـالمية          

ويوجب الكفاح السياسي أيضاً حماربـة      . إىل العامل وتتوىل قيادته   
 األوضاع االستعمارية،   ومجيعاألنظمة والقوانني والشرائع الغربية،     

يطانيـة  كما يوجب رفض مجيع املشاريع الغربية، وال سـيما الرب         
ة واملاليـة علـى اختالفهـا، أو        يواألمريكية، سواء املشاريع الفن   
ويوجب أيضاً نبذ احلضارة الغربية     . املشاريع السياسية على تنوعها   

مطلقاً، وال يعين ذلك نبذ األشكال املدنية، ألنّ املدنية تؤخـذ إذا            
كانت ناجتة عن العلم والصناعة، ويوجب أيضاً قلع القيادة الفكرية  

ويوجب كذلك نبذ الثقافة األجنبية الـيت       . جنبية من جذورها  األ
وال يعين ذلك العلم، ألنّ العلم      . تتناقض مع وجهة النظر اإلسالمية    

 جهة ألّنه من أهم أسباب التقـدم        ةعاملي، وجيب أن يؤخذ من أي     
  . املادي يف احلياة

والكفاح السياسي يقتضي أن نعلـم أن االسـتعماريني         
ا الربيطانيني واألمريكان يعمدون يف كـل بلـد         الغربيني وال سيم  

مستعمر إىل مساعدة عمالئهم من الرجعيني الظالمـيني، ومـن          
املروجني لسياستهم وقيادهتم الفكرية، ومن الفئـات احلاكمـة،         
فيهرعون إىل إسداء املعونة هلؤالء العمالء يف خمتلـف األقـاليم،           

وغـري املـال،    لوقف هذه احلركة اإلسالمية، وسيمدوهنم باملال،       
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 القوى اليت تلزمهم للقضاء عليها، وسيقوم االستعمار مـع        وجبميع
عمالئه حبمل علم الدعاية ضد هذه احلركة التحريرية اإلسـالمية،        

بأهنا مأجورة لالستعمار، ومـثرية للفـنت       : باهتامها مبختلف التهم  
الداخلية، وساعية لتأليب العامل ضد املـسلمني، وبأهنـا ختـالف           

وهلـذا جيـب أن يكـون       . وما شابه ذلك من التـهم     اإلسالم،  
املكافحون واعني على السياسة االستعمارية، وعلى أساليبها، حىت        
يكشفوا خططها االستعمارية داخلياً وخارجيـاً يف حينـها، ألنّ          

  .كشف خطط االستعمار يف حينها يعترب من أهم أنواع الكفاح
إلسالمية وهلذا فإن حزب التحرير يعمل لتحرير األقاليم ا       

فهو حيارب االستعمار حرباً ال هوادة فيهـا،        . من االستعمار كله  
ولكن ال يطلب اجلالء فقط، وال يطلب االستقالل املزيف، بـل           
يعمل القتالع األوضاع اليت أقامها الكافر املستعمر من جذورها،         
بتحرير البالد، واملعاهد واألفكار، من االحتالل، سواء أكان هذا         

.  غري ذلك  م، أ  اقتصادياً م ثقافياً، أ  م فكرياً، أ  مرياً، أ االحتالل عسك 
 ناحية من نواحي االستعمار حـىت       ةوحيارب كل من يدافع عن أي     

تستأنف احلياة اإلسالمية بإقامة الدولة اإلسالمية اليت حتمل رسالة         
اإلسالم للعامل كافة، واهللا نسأل، وإليه نبتهل، أن ميدنا بعون مـن            

  .لتبعات اجلسام، إّنه مسيع جميبعنده، للقيام هبذه ا



  

  ٨٤

  
  ريرـزب التحـح

حزب التحرير حزب سياسي، مبدؤه اإلسالم، وغايته 
استئناف احلياة اإلسالمية بإقامة دولة إسالمية تنفذ نظم اإلسالم 

وقد هيأ هذا احلزب ثقافة حزبية ضمنها . وحتمل دعوته إىل العامل
و لإلسالم قيادة واحلزب يدع. أحكاماً إسالمية يف شؤون احلياة

فكرية تنبثق عنها األنظمة اليت تعاجل مشاكل اإلنسان مجيعها 
وهو حزب . سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وغري ذلك

سياسي يضم إىل عضويته النساء كما يضم الرجال، ويدعو مجيع 
الّناس لإلسالم ولتبين مفاهيمه ونظمه، وينظر إليهم مهما تعددت 

وهو يعتمد على التفاعل مع . هم نظرة اإلسالمقومياهتم ومذاهب
األّمة للوصول إىل غايته، ويكافح االستعمار جبميع أشكاله 
ومسمياته لتحقيق حترير األّمة من قيادته الفكرية واجتثاث جذوره 
الثقافية والسياسية والعسكرية واالقتصادية وغريها من تربة البالد 

 اليت أشاعها االستعمار من قصر اإلسالمية، وتغيري املفاهيم املغلوطة
  .اإلسالم على العبادة واألخالق


