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  الوزارة في االشتراك حكم
 ردنألا في

 

 وزاري تعديل عن األردن يف علنأ م1/1/1991 بتاريخ
 من مخسة الوزارة هذه يف مبوجبه دخل بدران مضر حكومة يف

 املستقلة، اإلسالمية الكتلة من واثنان املسلمني، خواناإل مجاعة
 الوزارة يف االشرتاك كمح   بيان ا  الزم صار فقد املناسبة وهبذه
 هي ماو  رمه،ي   وأ اإلسالم يههي   االشرتاك هذا وهل ،ا  شرع

 ؟االشرتاك هذا من احملذورات
 الدولة واقع دراكإ من بد ال شاملة   جابةإ عطين   ولكي

 دراكإ عدب مث وتبعيتها، فيها، احلكم ونظام نشأهتا ردن،األ يف
 مراأل هلذا ملا االشرتاك، هذا يف الشرعي احلكم بنيِّ ن   الواقع هذا
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 اإلسالمي العامل يف اإلسالمية احلركة جممل على قصوى مهيةأ من
 .مجعأ

 اإلسالمية الدولة  اّللَِ  َرس ول   قامأ نأ منذ املسلمني نإ
 ا  نظام يعرفون ال وهم قرن   عشر ربعةأو  نيف منذ املدينة يف
 بعد املسلمني حكم على تعاقبت فقد اخلالفة، نظام غري حكملل

 اخلالفة مث موية،األ اخلالفة مث الراشدين، خالفة  اّللَِ  لِ َرس و 
 كانوا املسلمني أن ورغم العثمانية، اخلالفة ا  خري أو  العباسية،
 كدولة ا  نسبي متقدمة تشريعات ذات عريقة بدول حماطني
 خذواأ هنمأ يعرف مل أنه إاَل  الصني، ودولة الفرس، ودولة بيهنطة،
 يف اقتصروا مناإو  الدول، تلك تشريعات من ا  واحد ا  تشريع
 قرن   عشر ثالثة طيلة فحسب اإلسالمي التشريع على التطبيق
 عايلأ على املطلقة السيطرة القرون هذه طيلة هلم كانت متتالية،
 .نذاكآ املعروف العامل ومعظم البحار،

 الدولة من ىنعا ما النصراين غربال عاىن أن وبعد
 بشريعة املسلمني متسك أن األخري القرن يف دركأ اإلسالمية
 سر هو غريها تشريعات أبية خذاأل وعدم وحدها اإلسالم
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 اهلهمية حلاقإو  املسلمني ضعافإ نأب يقنواأو  وتفوقهم، عظمتهم
 ا  تدريي خرىاأل ابلتشريعات خذلأل بدفعهم الإ تكون ال هبم
 اإلسالمية الشريعة عن التخلي إىل النهاية يف طروهميض حىت
 .كلية

 هذه تنفيذ يف النجاح من النصراين الغرب نمكَ  والذي
 من األخري القرن يف كانت العثمانية اخلالفة أن هو اخلبيثة اخلطة
 على قادرة غري صارت حبيث الفكري الضعف صاهباأ قد اترخيها
 اخلاطئة والتشريعات صحيحةال اإلسالمية التشريعات بني التمييه
 طويل، عهد   منذ العربية اللغة مهالإو  الرتكية اللغة العتمادها ا  نظر 
 تشريعاته من كثري تسريب من الكافر النصراين الغرب نمكَ  مما

 سالم،اإل من هناأ على العثمانية اخلالفة قبلتها متعددة بوسائل
 الغرب جنح مث غري، ليس جهال   اإلسالم ختالف ال هناأ على وأ
 من متكنت الغربية األفكار تتبىن سياسية حركات يادإ يف

 وقوانينها الدولة شؤون يف والتحكم اخلليفة، على السيطرة
 اإلسالمية، والتشريعات ابلقوانني فعبثت االحتاد، كجمعية
 الغرب وصل وعندما سافرة، غربية تشريعات بدهلا ووضعت
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 عهموا الداخل يف لنجاحا من الدرجة تلك إىل الكافر النصراين
 العاملية احلرب دخوهلا مستغلني اخلارج من اخلالفة ضرب على
 مراسالت الكفر رأس بريطانيا فأجرت أملانيا، جانب إىل األوىل
 على الثورة إبعالن فيها هتأغر  1915 عام يف مكة شريف مع

 اإلسالمية، اخلالفة جسم عن العربية البالد بسلخ تهومنّ  اخلالفة،
 .العرب على ملكا بهوتنصي

 اهلهمية إحلاق من املاكرة اخلطة هبذه احللفاء متكن وقد
 والشام احلجاز بالد واقتطاع 1918 عام يف العثمانية ابجليوش
 على عربية حكومات إقامة يف والبدء اخلالفة، جسم من والعراق
 الغرب وظل ابلكامل، الغربية التشريعات تطبق الغريب النمط
 بريطانيا أوكلت أن إىل متهيقا اخلالفة جسم يف يعمل الكافر
 آذار أول يف رمسيا اخلالفة إلغاء مهمة كمال مصطفى لعميلها

 .1924 عام من
 اخلالفة، وزوال اإلسالم، الختفاء املسلمون صعق وقد
 بالد على الكافرة والدول والتشريعات القوانني وسيطرة

 تحركا بضع وقامت زعمائهم، من عدد فحاول املسلمني،
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 تلك أن إال العشرينات أواخر يف اخلالفة إبعادة تطالب
 الكافر النصراين الغرب أن إىل إضافة ضعيفة كانت احملاوالت

 .النجاح من متكينها دون وحال الطريق، عليها قطع
 واخلمسينات واألربعينات الثالثينات حقبة يف ا  وتدريي

 خلالفةاب املطالبة عن اإلسالمية األمة ختلت الستينات وحىت
 يف السياسي التضليل عوامل تعاظمت وقد إلعادهتا، والعمل
 فرضي احلديث، املسلمني اتريخ من املظلمة احلقبة تلك

 الرأمسالية التشريعات واستساغوا القائمة، ابلكيانت املسلمون
 ذات كافرة دول ظل يف ابلغربة يشعرون يعودوا ومل الكافرة،
 إبعادة يطالب يعد ومل بصلة، اإلسالم إىل متت ال دساتري
 مل الواعني املخلصني من حمدود عدد إال املسلمني من اخلالفة
 .آنذاك يذكر ثرأ هلم يكن

 املخلصني دعوة بدأت السبعينات بداية ومنذ ولكن
 املؤيدين، من غفري ومجهور مستمعون هلا وصار تقوى، الواعني
 السياسي، التضليل عوامل من يتخلصون عموما الناس وبدأ
 العامل يف القائمة الدول أن متفاوتة درجات على دركواوأ
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 الكافرة التشريعات أتخذ ألهنا كفر دول هي كله، اإلسالمي
 من الشوق هلم وعاد اإلسالمية، الشريعة تطبق وال الوضعية،
: متمايهان اثنان مجعان كأهنم الناس وصار اخلالفة، إىل جديد
 األعظم السواد وهم ودولته، وأحكامه ابإلسالم، املؤمنني مجع
 أتباع من الكافر الغريب للفكر احلاملني ومجع املسلمني، من

 احلكام ومعهم واالشرتاكية، واإلنسانية والوطنية القومية احلركات
 .الكافرة العلمانية الدول هذه يف والعمالء

 مجع وتناقص املؤمنني مجع زاد عام مر كلما وكان
 مجع أن للعيان فظهر اتالثمانين عقد انتهى أن إىل اآلخرين،
 ابلدول واإلطاحة احلكم، إىل الوصول على أوشك قد املؤمنني
 وإعادة اإلسالمية، غري الكافرة تشريعاهتا من والتخلص الكافرة،
 الكافر الغرب وصار اإلسالمي، التشريع إىل والعودة اخلالفة،
 عدة أمساء املؤمنني مجيع على يطلقون ثقافته وحاملو وعمالؤه
 والشرق الغرب يعد ومل واملتطرفني، واإلسالميني، وليني،كاألص
 عودهتا أن ويرون اثنية، اخلالفة عودة إمكانية من ختوفهم خيفون
 لن ثقافتهم وحاملي عمالءهم نأو  فحسب، وقت قضية ابتت
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 الهاحف السياسي اإلسالمي املد أمام طويال   الصمود يستطيعوا
 املاكرة اخلبيثة اخلطة دوافوج ونظروا وقدروا ففكروا وثبات، بقوة

 هبا يستطيعون العثمانية، اخلالفة على هبا انتصروا اليت نفسها
 يف تتلخص وهي املتنامي، اإلسالمي املد هذا على التغلب
 من العسكري واالحتالل الداخل، يف الفكري التخريب: شقني
 .اخلارج

 يف للعيان ماثال   نراه ما فهو العسكري االحتالل أما
 األمم علينا تداعت فقد ابملنطقة، احمليطة واملياه لي اخل منطقة
 العاملية احلرب زمن احللفاء كجيوش ا  متام - احللفاء وجيوش
 هو وليس وساعته، يومه ابن ليس االحتالل وهذا - األوىل
 منذ له خمطط هو وإمنا للكويت، العراق احتالل بسبب

 احتالل اوم ،1977 عام كارتر مببدأ يعرف ما وهو السبعينات،
 أن نريد ال هنا وحنن غري، ال والذريعة احلجة إال للكويت العراق

 برمته السياسي الوضع حتليل وال كلها، احلشد أسباب نستقصي
 نشراتنا، من عدد يف بذلك قمنا أن سبق فقد اخللي ، منطقة يف
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 مبوضوعنا املتعلق اجلانب نتناول أن فحسب هنا نريد حنن وإمنا
 .هذا

 أكثر منذ نراه ما فهو. الداخل من الفكري التخريب أما
 يف الرأمسايل الغرب إليه جلأ الذي نفسه وهو الهمن، من عقد من

 الغربية التشريعات صبغ به ونعين العثمانية، اخلالفة عهد أواخر
 مبظهر والدول احلكومات وإظهار إسالمية، بصبغة الكافرة
 يف يالنمري  عهد يف ذلك ظهر ابإلسالم، املتمسكة الدول

 اخلميين عهد ويف ابكستان، يف احلق ضياء عهد ويف السودان،
 مث موريتانيا، ويف ليبيا، يف القذايف عهد يف قلأ وبدرجة إيران، يف
 السودان، يف البشري عمر عهد يف فقط وأمس املوحد، اليمن يف

 .األردن يف اآلن جار هو ما وهذا
 نونالقا سنوات بضع قبل األردنية الدولة أصدرت فقد

 من كله مستمد إسالمي قانون نهأ آنذاك وادعت اجلديد املدين
 امليثاق الدولة أصدرت األايم هذه ويف اإلسالمية، الشريعة
 والشريعة الدولة، دين )اإلسالم التايل النص فيه وجاء الوطين،

 ما حصل ا  وأخري . فيها( للتشريع الرئيسي املصدر هي اإلسالمية
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 سبعة مبوجبه دخل وزاري تعديل نم بدران مضر حكومة أعلنته
 .اإلسالمية اجلماعات أعضاء من

 يف اإلسالمية اجلماعات ملشاركة العامل اإلطار هو هذا
 العام اإلطار هذا إىل النظر نإو  الفرتة، هذه يف األردنية الوزارة
 احلرمة حيث من املشاركة هذه على احلكم ملعرفة يكفي وحده
 .والتضليل والضرر

 ولكن وسياسية، تشريعية بديهيات نتناول أن نريد ال إننا
 :وهي البديهيات، هذه من عدد إىل اإلشارة من مينعنا ال ذلك

 يف اإلجنليه صنعها كافرة دولة األردن يف الدولة إن -1
 مبشاركة العثمانية اخلالفة على احللفاء انتصار عقب 1920 عام

 وهي ناآل وحىت الدولة هذه قيام ومنذ علي، بن حسني الشريف
 وال جنليه،اإل فيها ويتحكم الوضعية، ربيةغال التشريعات تعتمد
 حبال للمسلمني دولة ليست وهي الدولة، هبذه لإلسالم عالقة
 .دليل إىل يتاج أن من أظهر واألمر األحوال، من

 القومي الفكر على تقوم األردن يف الدولة إن -2
 قد اإلسالم إن بل اإلسالم، من ليسا الفكران وهذان والوطين،
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 بن فيصل األمري ا  متام يدركه احلكم وهذا ،ا  جازم ا  هني عنهما هنى
 يف اإلسالم مؤمتر إىل هبا بعث مذكرة يف جاء فقد احلسني،
 مدة ومكان زمان كل يف التعصب حاربت وطاملا ...) فرساي
 وكان ودين، صوب كل من حويل العرب فاجتمع احلرب،
 يف اآلن معي العاملني من كبري دوعد ،ا  ديني ال ا  وطني احتادن
 .ديين( من ليسوا الوطن سبيل

 لسعيد (ا  وأخالق ثقافة هللا )جند كتاب يف جاء وقد
 يلي ما واملؤمنني( والرسول هلل الوالء )حترير عنوان حتت حوى
 وكل والعملي، النظري أساسه على إال اإلسالم يف والء )فال
 ابطلة، آصرة اأساسه على والءهم الناس يعطي أخرى آصرة
 من معها اإلنسان يكون وال ابطل، أساسها على والوالء
 ويتآخون الشيوعيون عليها يتالحم اليت العمل فآصرة املؤمنني،

 عليها يتآخى اليت القومية وآصرة وابطلة، ا  شرع معتربة غري
 يلتقي اليت الوطن وآصرة وابطلة، ا  شرع معتربة غري القوميون
 يلتقي اليت اإلنسانية وآصرة وابطلة، تربةمع غري الوطنيون حبلها
 يعطي الذي فاملسلم وابطلة، شرعا معتربة غري املاسون عليها
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 يعد مل املشرتك والعمل الشيوعية العقيدة جبامع للشيوعيني والءه
 جبامع كفرهم على للقوميني والءه يعطي الذي واملسلم ،ا  مسلم

 والءه يعطي الذي مواملسل ،ا  مسلم يعد مل املتومهة القوم مصلحة
 الوطن مصلحة جبامع اإلسالم حببل اعتصامهم عدم مع للوطنيني
 ماسون لكل والءه يعطي الذي واملسلم ،ا  مسلم يعد مل املتومهة
 يعد مل اإلنسانية جبامع ومرتدين وملحدين كفرة من العامل
 اإلميان جبامع إال نوالءَ  عطين   أن علينا أيىب هللا إن ،ا  مسلم

 .(واإلسالم
 ِمنَ  َخَرجَ  َمن  »:  اّللَِ  َرس ول   قَالَ : قال هريرة يبأ عن

ََماَعةَ  َوفَاَرقَ  الطَّاَعةِ   قُِتلَ  َوَمن  . َجاِهِليَّة   ِميَتة   َماتَ  َماتَ  ثَّ  اْل 
يَّة   رَايَة   ََت تَ   ِمن   فَ َلي سَ  ِلل َعَصَبةِ  َويُ َقاِتلُ  ِلل َعَصَبةِ  يَ غ َضبُ  ِعمِ 
 ال َوفَاِجَرَها بَ رََّها َيض ِربُ  أُمَِِّت  َعَلى أُمَِِّت  ِمن   َخَرجَ  َوَمن   أُمَِِّت،

ِمِنَها ِمن   يَ َتَحاشَ  ِدَها ِبِذي يَِفي َوال ُمؤ   رواه «ِمنِ   فَ َلي سَ  َعه 
 .مسلم

 العربية، الثورة خملفات من هي األردنية الدولة إن -3
 متقا العربية الثورة أن ومعلوم ا،هئدومب فكرها على وقائمة
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 لتحقيق جنليهإلاب واستعانت اإلسالمية العثمانية اخلالفة حملاربة
 .اإلسالم دولة على اخلروج هذا

 املعتمد إىل حسني الشريف رسائل إحدى يف جاء فقد
 يلي ما 9/9/1915 بتاريخ مكماهون هنري مصر يف الربيطاين
 بريطانيا حنو إخالصنا لسعادتكم أؤكد أن الضروري من )وأرى

 كل يف اجلميع على تفضيلها بضرورة واعتقادن العظمى،
 ابنه رد يف وجاء (...ظروف أية ويف شكل أي ويف الشؤون،
 الوزراء رئيس جورج لويد مذكرة على احلسني بن فيصل األمري

 األخري االتفاق هذا )إن يلي ما 21/9/1919 يف الربيطاين
 من يتوقعون كانوا ما وخيالف العرب، حبقوق متاما جمحف

 ومن - وفرنسا بريطانيا يقصد - خاصة اجلليلتني كومتنياحل
 وجعل اخلالفة، مقاتلة من به قاموا الذي بعد عامة املتمدن العامل
 ا  رمسي احللفاء به جاهر ملبدأ انتصارا للحرب ميدان املقدسة البالد
 الشريف سلمه كتاب يف وجاء. املأثورة( وكتاابهتم حمافلهم ويف

 عام احلجاز حكم من استقالته بعد قبةالع يف منفي وهو حسني
 العربية النهضة ابتداء منذ )إنين يلي ما لربيطانيا سلمه 1925
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 بريطانيا، ملك حلكومة والئي يف خملص وأن الساعة هذه حىت
 عهدها، على وبناء   شرفها على ا  اعتماد يئمبد على اثبت

 .الرمسية( ومواثيقها
 الدميقراطي، ابلنظام أتخذ األردن يف الدولة إن -4
 مجيع به أيخذ النظام وهذا الناس من وكثري احلكام به ويتغىن
 به أتخذ الرأمسالية الغربية فالدول به، ويتغنون العامل يف الكفار
 قطعا يتصور وال وتعتنقه، به أتخذ االشرتاكية والدول وتعتنقه،

 كان لو ويعتنقونه الدميقراطي ابلنظام أيخذون الكفار مجيع أن
 يدعي كما اإلسالم خيالف ال حىت أو ،ا  إسالمي نظامال هذا
 يكفي فحسب ا  واحد دليال   نإ املسلمني، املفكرين من كثري

 الوحي، طريق عن جاء اإلسالمي فالنظام االدعاء هذا لنسف
 من هو الدميقراطي النظام بينما سبحانه هللا صنع من أنه مبعىن
 مغاير عيوض تشريع هو أي عقوهلم، نتاج ومن البشر، صنع
 .األردن يف الدولة واقع هو هذا. اإلسالم لتشريع بكليته

 دولة فهو اخلالفة دولة أي اإلسالمية، الدولة واقع أما
 أن ا  شرع يوز وال أساسها، فهي اإلسالمية، العقيدة على تقوم
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 لدى يكون أن يوز ال وهلذا األحوال، من حبال   عنها تنفك
 غري مقياس أو حكم أو وممفه أو فكر أي اإلسالمية الدولة
 أساس يعل أن يكفي ال إذ اإلسالمية، العقيدة عن منبثق
 وجود يكون أن من بد ال بل اإلسالمية، العقيدة هو ا  مسا الدولة
 أمر كل ويف بوجودها، يتعلق شيء كل يف ممثال   األساس هذا
 أي الدولة لدى يكون أن يوز فال كافة، أمورها من جلَ  أو دقَ 

 العقيدة عن منبثقا كان إذا إال احلكم أو احلياة نع مفهوم
 كون ووجوب .عنها منبثق غري مبفهوم تسمح وال اإلسالمية،
 يكون أن يقتضي اإلسالمية الدولة أساس اإلسالمية العقيدة
 رسوله، وسنة هللا كتاب من مأخوذة قوانينها وسائر دستورها
 لتنظيم مأحكا وضع يف اإلسالم دولة يف للبشر حمل ال وهلذا

 وال ميثاق، أو قوانني، أو دستور تشريع يف وال الناس، عالقات
 قواعد تباعا على خيريهم حىت أو الناس يرب أن للحاكم يوز
﴿: تعاىل قال. عالقاهتم تنظيم يف البشر وضع من حكامأو    

               ﴾ .سبحانه وقال :﴿     
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   ﴾، وقال :﴿             

        ﴾. 
 متكامل إسالم فهي اإلسالم، يف الدولة واقع هو اهذ
 األردن يف الدولة واقع فهل كفر، من ة  شائب يشوهبا ال واحد،

 والقسم وزاراهتا، يف واملشاركة هلا، الوالء تقدمي يتسىن حىت كذاه
 ؟وقوانينها دستورها على واحملافظة اإلخالص على

 كلها األرض يف حكم يوجد ال )إنه قطب حممد يقول
 ما احلاكم، للنظام الوالء ميني يقسموا أن دون الوزراء يستوزر
 الوالء ميني إعالن منهم يطلب حني املسلمني اإلخوان موقف
 ال؟ ي قسم ال أو أي قسم؟ هللا أنهل ما بغري يكم الذي للنظام
 .أمانته( خان قد يكون ي قسم. األول من ابخلروج يتفَضل ي قسم

 على أوشكوا قد املؤمنني مجع أن للعيان ظهر قد نهإ قلنا
 قد نهإ وقلنا الكافرة، ابلدول واإلطاحة احلكم إىل الوصول
يِّهون ابتوا الناس أن مبعىن الناس، بني متايه حصل  اإلسالم بني مي 

 ا  جد ضروري التمايه وهذا وتشريعاته، الكفر وبني وتشريعاته،
 اإلسالمية اجلماعات مشاركة فجاءت اإلسالمية، الدعوة لنجاح
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 ضرب وعلى األمور، خلط على عامال األردن يف احلكم يف
 الدعوة ضرب وعلى بل اإلسالمية، القضية متييع وعلى التمايه،

 يقول تربيرات، من املشاركة هذه يف قيل مهما اإلسالم إىل
 هلم بد ال هللا إىل الدعوة )فأصحاب :يلي ما قطب سيد الشهيد

 يفرتقون وحدهم، أمة أهنم يعلنوا أن هلم بد ال ،التميه هذا من
 يدين وال مسلكهم، يسلك وال عقيدهتم، يعتقد ال عمن

 أصحاب يدعو أن يكفي وال خيتلطون، وال ويتميهون لقيادهتم،
 فهذه اجلاهلي، اجملتمع يف يَتمَيعون وهم دينهم، إىل الدين هذا

 أن األول اليوم منذ هلم بد ال إنه قيمة، ذا ا  شيئ تؤدي ال الدعوة
 خاص، بتجمع او ه يتمي وأن اجلاهلية، غري آخر يء  ش أهنم ي علنوا
 مييهوا أن بد ال. اإلسالمية القيادة وعنوانه املتميهة، العقيدة آصرته

 اجملتمع قيادة من قيادهتموأن مييهوا  ،أنفسهم من اجملتمع اجلاهلي
 ظل يف وبقاءهم اجلاهلي اجملتمع يف اندماجهم إن. ا  أيض اجلاهلي
 عقيدهتم، حتمله الذي السلطان بكل يذهب اجلاهلية القيادة
 اليت اجلاذبية وبكل دعوهتم، تنشئه أن ميكن الذي األثر وبكل
 يظنون )والذين: يقول أن إىل اجلديدة( للدعوة تكون أن ميكن
 اجلاهلي اجملتمع يف التميُّع طريق عن شيء إىل يصلون أهنم
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 اجملتمعات تلك خالل من الناعم والتدسس اجلاهلية واألوضاع
 ال هؤالء اإلسالم، إىل ابلدعوة األوضاع تلك خالل ومن

 تطرق أن ينبغي كيف وال العقيدة، هذه طبيعة يدركون
 .القلوب(
 القائمة الدول من غريها شأن شأهنا األردن يف الدولة إن

 َتقضُّ  وتعاظمه السياسي اإلسالم عودة ابتت املسلمني بالد يف
 تتلبس فانتفضت نومهم، عليهم وتؤرق قادهتا، مضاجع
 دعاة وحنن دينهم، أمور املسلمني على وت  ْلِبس ابإلسالم،
 يعه ولكن املكر، هذا يف احهمجن نتوقع وال خنشاهم، ال اإلسالم
 ووقعوا احلكام، هؤالء أطاعوا قد لنا إخوان   نرى أن ا  جد علينا
 .مكرهم عليهم خفي أو أحابيلهم يف

 هللا عصم اليت احملاوالت )هذه قطب سيد الشهيد يقول
 أصحاب مع السلطان أصحاب حماوالت هي رسوله فيها

 عن - قليال   ولو - لينحرفوا إغرائهم حماولة ،ا  دائم الدعوات
 يغروهم اليت الوسط ابحللول ويرضوا وصالبتها، الدعوة استقامة

 عن هبذا يفنت من الدعوة محلة ومن. كثرية مغامن مقابل يف هبا
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 إليه يطلبون ال السلطان فأصحاب هينا، األمر يرى ألنه دعوته
 ليلتقي طفيفة تعديالت يطلبون هم إمنا كلية، دعوته يرتك أن

 .الطريق( منتصف يف الطرفان
 الوزارة يف املشاركة من نتخذ ال ملاذا: يسَأل وبسائل  

 الربام  كتحسني واإلصالحات املكاسب بعض لتحقيق وسيلة
 املعامالت وتقليص الطرقات، يف التربج من واحلد التعليمية،
 على فيجيب اخلمور، لبيع الرخص منح على قيود ووضع الربوية،
 اجلهئية املكاسب رغم )إنه بقوله قطب حممد السؤال هذا مثل
 اإلمث فإن احلكم يف املسلمة اجلماعات ابشرتاك تتحقق اليت

 أن ونعلن نقول أننا هو ضرر وأول أكرب، يتحقق الذي والضرر
 اليوم صبيحة يف نعود مث وابطل، حرام هللا أنهل ما بغري احلكم
 اكن إذا حجتنا ما؟ وذاك هذا يتناسق فكيف فيه، ونشارك التايل
 على اجلماهري تستقيم أن يف نطمع فكيف؟ بفعلنا القضية منيع

يِّع بفعلنا كنا إذا إليها ندعو اليت القضية  نقول اليوم املوقف، من 
 كانت مهما؟ فيه نشارك ا  صباح ا  وغد وابطل، حرام نهإ

 قضية متييع وهو أكيد، فالضرر تتحقق، اليت اجلهئية املكاسب
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 ،ونصرّ  نقول كما ا  وحرام ابطال   كان إذا هللا نهلأ ما بغري احلكم
  (؟فيه نشارك أن لنا فكيف

 :يلي ما قطب حممد كالم إىل ونضيف
 القائم، ابلنظام وقبول أتييد هو الوزارة يف املشاركة إن -1

 وإمنا إسالمي، غري النظام هذا نإ وحيث له، والوالء به اضوالر 
 تصل قد يةمعص له الوالء وإعالن به القبول نإف كفر، نظام هو

 .والكفر الردة حد إىل بصاحبها
 مبعىن مجاعية، مسؤولية الوزراء جملس يف املسؤولية إن -2

 جملس أعمال مجيع عن وزارته عن فضال   مسؤول وزير كل أن
 عقد ومن وتعليمية، ومالية وعسكرية سياسية من وقراراته الوزراء

 وال خمططات وتنفيذ وصفقات، ربوية قروض وإبرام معاهدات،
 من ويتنصل وزارته، عن فقط مسؤوليته يدعي أن للوزير يق

 من الوزير أن جدال   افرتضنا فلو الوزارات، سائر عن املسؤولية
 أحكام حسب وزارته يف السري يستطيع اإلسالمية اجلماعات
 من العظيم اإلمث من ينجو ال نهإف - ممكن غري وهذا - اإلسالم
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 قرارات من العظيم اإلمث من وال لوزاراهتم، اآلخرين الوزراء تسيري
 .اإلسالم أحكام خيالف فيما الوزراء جملس

 الغري عن وكالة مبثابة هي األمة جملس يف النيابة إن -3
 بني عقد فهي الوزراء أي التنفيذية، السلطة حماسبة جلأ من

 هو الوزراء صفوف إىل النائب فانتقال النائب، وبني املنتخبني
 وتنتهي واردة، احملاسبة تصبح ال إذ عقد،ال هذا عن ختل مبثابة
 وهم اإلسالمية اجلماعات نواب يقبل فكيف الوكالة بذلك

 صف من ينتقلوا أن الشرعية ابلعقود االلتهام على احلريصون
 وفاقدين الوكالة، أحكام بذلك خمالفني الوزارة صف إىل النيابة
 ؟الناخبني ثقة ا  أيض بذلك

 اجلماعات أعضاء إخواننا نم الوزارة يف املشاركة إن -4
 حبسن رمبا أخرى، دول يف تتكرر سوف سابقة تعترب اإلسالمية

 معناه وهذا األردن، يف إبخواهنم اقتداء أولئك املشاركني من نية
 من نأ الشرعي واحلكم إغالقه، يسهل وال احلرام إىل ابب فتح
 يامة،الق يوم إىل هبا عمل من ووزر وزرها فعليه سيِّئة س َنة َسنَ 
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 األردن يف اإلسالمية اجلماعات أعضاء إخواننا على نشفق وحنن
 .العظيم الوزر هذا محل من

 نهلأ مبا يكمون ال الذين وصف سبحانه هللا إن -5
 الوزراء نإو  حكم، الوزارة نإو  وابلفاسقني، وابلظاملني، ابلكافرين
 نأب اإلسالمية اجلماعات أعضاء إخواننا يقبل فهل حكام،
 ؟متفرقة أو جمتمعة الصفات هبذه يوصفوا
 الوزارة يف املشاركة جبواز يفتون الناس بعض إن -6
 األصولية القاعدة إىل استنادا املشاهبة األعمال من وغريها
 واملصلحة االشرتاك من املصلحة بني فيوازنون املرسلة( )املصاحل

 فنقول املشاركة، ترجيح إىل املوازنة هبم وتصل املقاطعة، من
 احلقيقية، الشرعية املصلحة تكون يكون حيثما الشرع إن ءهلؤال
 إليه، ارشدأ وما وسنة، نآقر  من بنصوصه إال الشرع يكون وال
 إىل يستند أن يصح وال املصلحة، انتفت النصوص انتفت نإف

 عند إال هبا يستدل وال تكون ال أصال دامت ما املرسلة املصاحل
 الشرع، ألحكام وجتاوز اجملرد للعقل إعمال فهي النصوص، فقد
 فهذه املرسلة، املصاحل إىل احتي  ملا نصوص هناك كانت لو إذ
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 يف نهإ مث الشرع، وترك العقل لتشريع اباب تفتح املرسلة املصاحل
 حىت النصوص فقد فيها األمر ليس بصددها حنن اليت قضيتنا
 لو إذ املشاركة، جواز على املرسلة ابملصاحل ابالستدالل يقال
 االستدالل، شبهة بذلك للقائلني لكان كذلك ألمرا كان
 يصح ال النصوص وجود ومع نصوص، وجود فيها األمر ولكن

 اليت والنصوص بغريها، وال املرسلة ابملصاحل واالستدالل االجتهاد
 وعدم عندها للوقوف تكفي هللا نهلأ ما بغري احلكم من حتذر

 .ةاملرسل املصاحل حبجة عليها وااللتفاف جتاوزها،
 املؤمن وإن ي تبع، أن أحق احلق إن نقول ا  وأخري  -7
 املعصية وإن ممكن، اخلطأ وإن إليه، رجاع احلق ىعل وقاف
 آَدمَ  اب نِ  ُكل  » ومفتوحة األخرى هي ممكنة التوبة وإن ممكنة،
رُ  َخطَّاء    لفاعلها هنا التوبة حققت ورمبا «الت َّوَّابُونَ  اْل َطَّاِئيَ  َوَخي  
 إىل مدعو مسلم كل وإن خلقه، من هللا صفوة إال الهين ال ا  أجر 

 .ذلك إىل املبادرة
 عادةإ هي العصر هذا يف وىلاأل املسلمني قضية نإ
 الإ يكون ال لذلك العمل نإو  هللا، نهلأ مبا واحلكم اخلالفة
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 املطلق ميانواإل وطريقته، فكرته يف الشرع حكامأب الكامل دابلتقيُّ 
 حكامأب التام اباللتهام الإ نيملسلمل يتحقق ال هللا نصر نأب

 املهادنة، وعدم املساومة، وعدم وجهها، وعلى كلها، الشرع
﴿: تعاىل قال احلنيف، الشرع حساب عل اجملاملة وعدم  

         ﴾، سبحانه وقال :﴿     

                          

                   ﴾، من جل وقال 
﴿: قائل                            

   ﴾. 
 اإلسالمية الدعوة نإ :رضاأل بقاع يف املسلمون يهاأ
 فكارواأل والنظم الدول من اهاسو  عن متميهة موقفها، على اثبتة

 ومواقعها سريها خبط متمسكة سالمية،اإل غري واحلركات
 بينها هللا يفتح حىت املؤمنني، غري بلس   من تقرتب ال فكارها،أو 

 هم يمل الذي التحرير حهب نإو  والنصر، ابحلق الناس وبني
 نأ مجعنيأ للمسلمني ليعلن كله اإلسالم ويتبىن ،ا  مجيع املسلمني

 القائمة الدول مجيع نأو  سالم،اإل حكم من خالية كلها ألرضا
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 ومجاعة ورسوله هللا حتارب كفر دول هي اإلسالمي العامل يف
 هللا شرع تطبق سالميةإ دولة األرض يف توجد ال نهإو  املسلمني،

 جهاز يف املشاركة وأ هلا، الوالء تقدمي وأ مبايعتها، جتوز حىت
 حتيكه ملا التنبه هو ناآل امللح عيالشر  الواجب نإو  فيها، احلكم
 من اإلسالمي العامل يف الدول من دواهتاأو  والشرق الغرب دول
 الدعوة محل عن هموثنيِ  املسلمني، على والتلبيس سالملإل الكيد
 إىل الدعوة على الدؤوب والعمل وصدق، حبقّ   اإلسالم إىل

 رهممك املاكرين طبِ حن   حىت الراشدة اخلالفة قامةإل اإلسالم
 وقادة األرض سادة جديد من ونعود عقاهبم،أ على ونردهم
 .العصر هذا يف وىلاأل والدولة العامل،
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