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 املسلمون أيها
 والتخلف الروحي، اهلبوط يف احلضيض إىل وصلتم أنكم أحد يراتب ال

 العالقات أن أحد يشك وال. السياسي واالحنطاط الفكري، والتأخر املادي،
 العالقات حملها وحلت ،اً اتمًا تدمي  ُدمرت قد جمتمعكم يف ةاإلسالمي

 األخّوة روابط أن إنسان ميرتي وال. الكفر أنظمة عالقات أي الرأمسالية،
 أي القومية، روابط حملها وحلت تقطعت، قد املسلمة الشعوب بني اإلسالمية

 تقطيع طريق يف سائرة اإلسالمية األخّوة هذه وأن القبلية، العصبية روابط
 األرض روابط حملها لتحل الواحد، الشعب عن فضالً  الواحد القطر يف روابطها
 العبادات، أحكام إالّ  اإلسالم أفكار من أيديكم بني يبق ومل. ابلوطنية املسماة

 لكمًا واضح صار كله وهذا. الكهنوتية املشاعر سوى اإلسالمية املشاعر ومن
. األخرى األمم أبناء من غيكم يكمف يدركه كما أنتم تدركونه الشمس، وضوح
 خطر من عليه مشرفون أنتم ما هو عدوكم ويدركه أنتم تدركونه ال الذي ولكن

 وتدمَّر املميزة، سيماها فيه متحياً انقراض العريقة، اإلسالمية األّمة هذه انقراض
 بسببه وتنحرف اخلّية، نفسيتها جرائه من وتنعدم اخلاصة، فضائلها له نتيجة
 الذين املسلمني وأن سيما ال اإلسالمية، شخصيتها منه وتذوب النية، تهاعقلي
 املؤمنني وأن األّمة، يف نسبتهم قّلت قد والء كل على لإلسالم والؤهم يرتفع
 أندر صاروا قد الِقَيم سّلم رأس يف سبيله يف واجلهاد ورسوله هللا جيعلون الذين

 ومل مات قد الكفار أمام املسلمني ةهزمي مبرارة الشعور وأن األمحر، الكربيت من
 .احلياة سي يف يؤثّرون ال ممن القليل إالّ  به حيس يعد
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 وأمم كشعوب الكفار وبني كأّمة اإلسالمية األّمة بني الصراع ظل لقد
 يف معينة وكطريقة كدين اإلسالم بني الكفاح وظل متوالية، قرنً  عشر ثالثة
 القرن كان إذا حىت املاضية، قرنً  عشر الثالثة هذه طوال الكفر وبني احلياة

 وهو - الرأمسايل النظام حتدى - امليالدي عشر التاسع - اهلجري عشر الثالث
 حىت قصية جولة إالّ  هي وما. ومشاعره أفكاره يف اإلسالم نظام - كفر نظام
 ولكن. املدمرة السياسية اهلزمية أعقبتها فكرية، هزمية أمامه املسلمون ُهزم

 حلبة يف يبقى أن له أىن ولكن. احلق وحده ألنه يُهزم ولن يُهزم مل ماإلسال
 لإلسالم التحدي هذا أما الكفاح؟ يف موقعه يدرِكوا ومل أهله، ُهزم وقد الكفاح

 ،اً وتزييفًا نقد يوسعوهنا اإلسالمية األفكار على هلجوماب كان فقد أفكاره يف
 حكمها فيبنّي  واملتعددة تجددةامل للمشاكل حلوالً  يوِجد أن له حتديه يف وكان

 الضعف، منتهى يف األمرين هذين من املسلمني موقف فكان. معاجلتها وكيفية
 .شيء على يلوون ال اهنزموا مث عوجاء، فاشلة حماوالت املقاومة فحاولوا

 يتزوج مهجية، هذه فقال الزوجات تعدد مسايلأالر  النظام هاجم لقد
. املرأة لكرامة إهانة إالّ  هذا فما ،اً وأربع ثً وثال واثنتني واحدة النساء الرجل

 أن للرجل يباح كيف للبيت، وتقويض ابملرأة غدر   إنه فقال الطالق، وهاجم
 إهنا فقال اخلالفة وهاجم أبدي؟ برابط بينهما رُبط وقد شاء مىت املرأة يطلق

 للخطأ ُعرضة واحد لرجل صالحياته ومجيع احلكم يسلَّم وكيف دكتاتورية،
. واحملاسبة النقد عن ترفعه دينية قداسة له أن وزعموا لالستبداد؟ رضةوعُ 

 وهو الناس، لدماء وسفك الشعوب، على عدوان إنه فقال اجلهاد وهاجم
 استسالم هذا إن فقال والقدر، القضاء وهاجم. وحشية بعدها ما وحشية
 .احلياة أبعباء النهوض عن وتثبيط الزمان، حلوادث
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 اإلسالمية، األفكار وعن الشرعية، األحكام عن يبحث أخذ وهكذا
 وتعاجل احلق، تناقض فاسدة أفكار أهنا ويبني ،اً وجترحياً نقد يوسعها مث ويتتبعها،
 ويتساءل ملشاكل، حلوالً  يعرض ذلك جانب إىل وأخذ. سيئة معاجلة املشاكل

 عن فيسأل هلا؟ حلوال يوِجد أن على قادر هو وهل فيها؟ اإلسالم رأي هو ما
 الدول بني التجارية العالقات عن ويسأل حكمها؟ ما التأمني أي سكوراتهال
 التجارية؟ ابحلماية يقول أم املبادلة حبرية يقول هل: فيها الشرعي احلكم هو ما

 منها؟ اإلسالم موقف هو ما: احلرة واالنتخاابت النيايب النظام عن ويسأل
 ابلنزعة أم املادية لنزعةاب اإلسالم يقول هل: التشريع يف النزعات عن ويسأل

 احلرايت عن ويسأل وحده؟ النص يعترب أم النص روح يعترب وهل النفسية؟
 بشيء اإلسالم جاء هل الدينية، واحلرية الرأي وحرية الشخصية كاحلرية العامة
 األخالق هي أم والفكر، التفكي هي هل الروحية الناحية عن ويسأل منها؟
 مركب اإلنسان وأن للجسم املقابلة الروح: قدماءال يقوله ما هي أم ل،ائوالفض

 روح؟و  جسم من
 اليت واملشاكل لإلنسان، وحتدث حدثت اليت املشاكل يتتبع وهكذا

 اإلسالمي، كاجملتمع جمتمع يف توجد وال الرأمسايل كاجملتمع جمتمع يف حتصل
 يتضمن مل فهو عنها قاصر اإلسالم أبن استنكار سؤال هلا حلول عن فيسأل

 .احللول هذه فيه توَجد أن قابلية فيه وليس هلا، الً حلو 
 التمسك فهاجم اإلسالمية، املشاعر هاجم بل بذلك، يكتف مل مث
 ُيرتفع أن جيب ممقوت وتعّصب مذهبية عصبية هذه وقال اإلسالم، أبحكام

 وقال واملسلمني، لإلسالم وحبهم والكفار للكفر املسلمني بُغض وهاجم. عنه
 مسلم بني فرق فال كره، أم أحبّ  اإلنسان أخ فاإلنسان ،دينية عصبية هذه
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 األداين بني التفريق هذا فعالم آراء، وكلها رأيه ولكل دينه لكل: وقال ويهودي
 يف فأثر القومية املشاعر ذلك جبانب وأحيا ؟والُبغض احلب يف البشر وبني
 السيادة مشاعر العرب يف وأثر العرب، على وحّرضهم السيادة مشاعر الرُتك

 وقال هللا، حلرمات تغضب اليت اإلسالمية احلمّية وهاجم الرُتك، على وحّرضهم
 التقيد وترك اإلسالم برتك اضالر  يبعث وصار ديين، تعصب إهنا عنها

 النيب ذم ومن القرآن نقد من السخط وهاجم ابلتسامح، ذلك ودعا. أبحكامه
، علمي، حبث ذلك إن وقال هللا رضوان عليهم الصحابة قدح ومن 

 هذه إبراهيم امسه شخص التاريخ يف يوجد وال إبراهيم قصة حيكي فالقرآن
 من حممد به جاء القرآن هذا أن مع هللا عند من القرآن إن يقول وحممد قصته،
 مث ذلك من أكثر ويقولون. الناس ليقبله هللا عند من أنه واّدعى بعبقريته عنده

 التجديف هبذا يرضى وأن االفرتاء هذا من يغضب ال أن املسلم من يطلبون
 !العلمي البحث ابسم

 سرور من اإلسالم أفكار تعّينها اليت املشاعر يتتبعون أخذوا وهكذا
 تفقد حىت دوافعها فيغّيون وبُغض، حب ومن ،اضور  سخط ومن وغضب،

 .إسالمية مشاعر كوهنا
 وأحكامه، أفكاره على ابهلجوم اإلسالم على اهلجوم هذا فكان

 احلتمي األمر بل الطبيعي األمر وكان. لهًا صارخ حتدايً  مشاعره، على ومواهلج
 كان بل الفكرية، املعارك معهم وخيوضوا التحدي هذا املسلمون يقبل أن

 دعوة محلة ألهنم والكفار، الكفر بتحدي هم يبدأوا أن عليهم الواجب
 بشكل يالتحد هذا أمام ختاذلوا املسلمني أن الواقع ولكن. رسالة وأصحاب

 بتعدد قوله يف لإلسالم العذر فانتحلوا. والعار ابخلزي ويسرَبل السخرية، يبعث
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 حال يف إالّ  الزوجات بتعدد يقول ال أبنه عنه يدافعون وصاروا الزوجات،
 إالّ  بذلك يقول ال إنه وقالوا اإلسالم، يف الطالق إابحة من وهترّبوا. العدل
 أواخر يف وحاولوا عنها، وسكتوا ميةاإلسال اخلالفة هتمة وقبلوا. شروط ضمن

 جيدون ال أو ِذكرها، من يتهربون صاروا إلغائها وبعد نظامها، حتويل العثمانيني
 اإلسالم، هبا يُتهم هتمة فاعتربوه اجلهاد يف أمامهم وتراجعوا. هبا اجلهر يف اجلرأة
 من اوتنّصلو  هجومية، حرابً  ال دفاعية حرب - اجلهاد أي - أبنه عليها وردوا

 والقدر القضاء عن ودافعوا. كفار ألهنم ابلقتال الكفار ءَ بد اجلهاد يكون أن
 .واالستسالم اخلمود فيه يُثبت مبا وأّولوه نبحثه ال أن أمرن اإلسالم أبن

 وصاروا ،اً متهم اإلسالم يكون أن وقَِبلوا قالوه مبا للكفار سّلموا وهكذا
 يلبثوا مل ولذلك. الصارخ الكفار حتدي مأما منكرة هزمية يُعترب مبا عنه يدافعون

 أحكام وَأخذت تُركت، قد هومجت اليت األحكام مجيع كانت حىت فرتة إالّ 
 .حملها حتل وأفكارهم الرأمساليني
 فقد الرأمسايل، اجملتمع يف إالّ  تقع ال اليت واملشاكل اجلديدة املسائل أّما

 تكون فأينما املرَسلة ابملصاحل يقول إنه فقالوا هلا، ابلنسبة وحّرفوه اإلسالم أّولوا
 وبناء. وجدها أىنّ  التقطها املؤمن ضالة احلكمة وقالوا هللا، شرع فَثمّ  املصلحة

 وبني الرأمسايل النظام هبا أتى اليت املعاجلة بني التوفيق حاولوا ذلك على
. شيء يف اإلسالم من هي وما إسالم، أهنا اعتبار على فأخذوها اإلسالم،

 من عقد ألهنا قال فبعضهم اإلسالم، مينعه ال التأمني أي السكوراته نإ فقالوا
 األشياء يف واألصل مباحة فهي عنها هني يَرِد مل إنه قالوا وآخرون العقود،

 عن وقالوا. اإلسالم أجازها قد جائزة ضمانة إهنا قال من ومنهم اإلابحة،
 عمالً  املصلحة سبح الدولة فتسّيها املصلحة، حسب إهنا اخلارجية التجارة
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 قد والشورى شورى، أنه على النيايب النظام أخذ وأجازوا. املرَسلة ابملصاحل
 يف النفسية النزعة يف الفرنسي املدين النظام يقوله ما واتّبعوا. اإلسالم أجازها
 أبنه اإلسالم على واّدعوا ابلنّية، معلقة واملسألة النص بروح العربة فقالوا التشريع

 على واستدلوا واملباين، األلفاظ يف ال واملعاين املقاصد يف ابلعقود ةالعرب  يقول
َا»:  الرسول بقول ذلك  جاء اإلسالم أن وزعموا. «ِِبلنِ يماتِ  األْعَمال   ِإَّنم

 عليه سار ما على وساروا. احلرية دين اإلسالم وأن هبا، وأمر العامة ابحلرايت
 مركب اإلنسان وأن للجسم، ملقابلةا الروح هي الروحية الناحية أبن النصارى

 .الروح على اجلسم وال اجلسم على الروح يغلب فال وروح مادة من
 املشاكل يدرسوا فلم الكفار حتدي أمام أيديهم يف ُأسقط وهكذا

 أخذوا وإّّنا والسّنة، الكتاب يف أحكامها عن ليبحثوا أو حلوالً  هلا ليستنِبطوا
 على إسالمية حلول هذه أن واعتربوا هي كما املشاكل هلذه الغرب حلول
 من األئمة بعض به جاء ما أساس على أو مينعها، ال اإلسالم أن أساس

 األحكام هذه دخلت وهلذا. واحلديث القرآن به جاء ما ال املرسلة املصاحل
 اجملتمع يف قوانني صارت أن لبثت ما مث اإلسالم، من أهنا اعتبار على الرأمسالية

 فثبتت. إسالمية غي أو إسالمية أهنا إىل نظر دون للمسلمني ومعامالت
 قد دام ما املشاعر تغيي قبول سهل وهلذا. اإلسالم وتنوسي الرأمسالية األحكام

اً شديدًا متسك اإلسالم أبحكام التمسك من النفور ففشا األفكار، تغيي سهل
 وبني والكفار نياملسلم بني التفريق من ينفر وصار ،ممقواتً ًا دينيًا تعصب ابعتباره
 وُدفنت املشاعر، هتز القومية كلمة وأصبحت الكفر، أداين وسائر اإلسالم

 ألنًا واحنطاطًا أتخر  القرآن مهامجة من السخط يُعترب وصار. اإلسالمية احلمية
 .نزيه علمي نقد عندهم اهلجوم هذا
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 الكهنوتية، املشاعر إالّ  منها يبق ومل اإلسالمية، املشاعر اّنحت وبذلك
 أمام املسلمون ُهزَِمها اليت املنَكرة اهلزمية هو كله هذا فكان. العبادة مشاعر
 .لإلسالم الرأمسايل النظام حتدي

 اليت اإلسالمية األفكار كانت لو لإلسالم هزمية هذا يكون وكاد
 وكانت املهامجون، وصفها كما  ابطالً  كانت أبنًا وصدقًا حق ليست هومجت
 مطاِبقة حقيقة كانت أبن وكذابً  ابطالً  ليست امِجةامله الرأمسالية األفكار
 جديرة غي مشاعر هومجت اليت اإلسالمية املشاعر كانت ولو للواقع،

 ولو. اإلنسان فطرة ومع الرفيعة الِقَيم مع تتناىف مشاعر كانت أبن ابإلنسان
 حيملوهنا، اليت أفكارهم يف املسلمني على اهلزمية اقتصرت َلما كذلك األمر كان

 هذه ألدت بل فحسب، السياسي ووضعهم حبسبها، يتعاملون اليت وعالقاهتم
 من حُمي كما النفسي والوجود الفكري الوجود من اإلسالم حمو إىل اهلزمية

 .السياسي الوجود
 النظام حتدي يف اهلزمية كانت وهلذا ذلك، غي كان الواقع ولكن

 عوامل فإن ولذلك سالم،لإل هزمية وليست للمسلمني هزمية لإلسالم الرأمسايل
 هي كما موجودة تزال ال كله الكفر وعلى الرأمسايل النظام على الكرّة إعادة

 يبعث ما وهذا ومشاعره، اإلسالم فكر وهي أال والكفار الكفر َهزمت يوم
 وجيعل اإلنسانية، الفطرة وحيّرك النهضة، على وحيّفز النصر، أبايم ويذكِّر األمل
 .وشوق رغبة جمرد ال جبارة إرادة للعامل اإلسالمية ةالدعو  محل إىل العودة

 واألفكار الصادقة احلّقة األفكار وحدها هي اإلسالم أفكار كون أّما
 األفكار واقع من ثبت فذلك الكاذبة، الباطلة األفكار هي املهامِجة الرأمسالية

 ابالصو  وتعترب خطأ الزوجات تعدد َتعترب اليت الرأمسالية فكارألفا. نفسها
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. منطقية لفروض ال اإلنسان لواقع معاجلات هي واحدة بزوجة الرجل تقييد
 العامل يف يوجد ال إنه الواحد؟ للرجل فيه النساء تتعدد ال الدنيا يف جمتمع فأي

 يسّميهن بعضهم أن إالّ  امرأة، من أكثر هلم الرجال بعض وفيه إالّ  جمتمع
 فهل زوجات؟ يهنيسم وبعضهم خليالت، يسميهن وبعضهم حَمِظّيات،
 فيجعل يرتكه، أن وله يفعله أن لهاً مباح للنساء التعدد هذا جتعل اليت األحكام

 األحكام هذه هل خليلة، وال حمظية ال شرعية زوجة والرابعة والثالثة الثانية
 عنه وتسكت التعدد هذا متنع اليت األحكام أم املشكلة وتعاِلج الفطرة توافق

 الزوجني بني الِعشرة جْعل هل أو مشروع؟ غي كان ذاإ أي حبسبها، يتم مل إذا
 إن ميسكها أن إبحسان، تسريح أو مبعروف إمساك: اختيارية ُصحبة ِعشرة

 مع يتفق لشقائهما،ًا سبب كانت إن ويطّلقها للزوجني مسِعدة الِعشرة كانت
 ُعراها تُفسخ الًا فرض مفروضة ِعشرة جعلها أم وطمأنينتهما، الزوجني سعادة

 الشقاء؟ أنواع أشد َجلبت وول
 تعطيه لألّمة هو السلطان حيث من أنه الدنيا يف واقعه فإن احلكم أّما

 ولن لواحد إالّ  تكون أن ميكن ال فإنه للسلطان املباشرة حيث ومن تشاء، ملن
 معني مبنهج يقيَّد إّّنا الواحد أن إالّ اً. مطلق احلقيقة على فأكثر الثنني تكون
 إىل الواحد احلاكم هذا على واملهيمن. يتعداه أن له لحي ال صحته يعتقد

 يسمونه ما أو تقواه جانب إىل أي به يقيَّد الذي ابلنظام اعتقاده دوافع جانب
 إن وابلسيف التطبيق، أساء إن ابلقول حيكمها اليت األّمة حماسبة بضميه،

 ح،مبا  أو مندوب أو فرض من به أيمر فيما تعصيه ال أن على النظام، خان
 فأيهما اخلالفة، واقع هو فهذا. احملرَّمة املعاصي من معصية يف تطيعه وال

 الدميقراطي النظام أم اإلسالم نظام: التطبيق يف الصادق الواقع على املنطبق
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 ولذلك املستحيالت؟ من وهذا احلكم، تباشر اليت هي األّمة إن يقول الذي
 .الوزراء يعاونه كومةاحل رئيس إالّ  املباشر فيه يكن ومل كاذابً  كان

 دفاعية، حرب إنه يقال أن اإلسالم على الكذب من فإنه اجلهاد وأّما
 حىت  الرسول عهد يف اجلهاد عليه كان ما واقع خيالف كونه فوق وهو
 ابلقتال الكفار يبدأون هم كانوا املسلمني أن من اإلسالمية الدولة آخر

 قال آايته، صريح يف القرآن على كذب فإنه اإلسالم، لنشر طريقة ويتخذونه
: العزيز كتابه يف تعاىل هللا                    

                                 
                               ، 

: تعاىل وقال                            
            ، سبحانه وقال :                   

         .حكم إقامة أجل من مادايً  قتاالً  الكفار قتال هو فاجلهاد 
 عليهم عرضه بعد اإلسالم رفضواًا كفار  نقاتلهم الذين كون وسببه اإلسالم،

 يلفتًا عرض اإلسالم فيها يُعرض اليت احلالة توَجد أن أي. النظر يلفتًا عرض
 هتيئ فإهنا أّمة، ةأي تعتقده مبدأ أي ميليه ما هو وهذا. اجلهاد حيصل مث النظر
 وبناء املادية، القوة جانب إىل القوية العسكرية الروح لديها وتكون املادية القوة
 اليت احلالة فتوَجد الدبلوماسية، واملناورات السياسية املعارك تبدأ القوة هذه على
 االحتكاك حصل فإذا السياسية، الدولة شخصية وترتفع الدعوة بواسطتها تُبلَّغ

 إالّ  اليوم العامل يف الباردة احلرب وما. منه مفر ال الذي القتال انك املادي
 القوات وما مبدئه، لنشر إجيادها املعسكرين من كل حياول اليت احلالة

 كانت وكذلك. أييت أن بد ال الذي للقتالًا استعداد إالّ  اجلاهزة العسكرية
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 كان وقبله احلر، لعاملاب يسمى وما النازية بني الثانية العاملية احلرب قبل احلال
 يف فتتجسد تتباين أفكار أهنا احلياة فواقع. وهكذا والرأمسالية، اإلسالم بني

 وثقافية سياسية أبساليب عنها والدفاع لنشرها املادية القوة وُتستعمل دول
 الفكر أجل من املادية ابلقوة قتال اجلهاد، واقع هو وهذا. وعسكرية واقتصادية

 روح أو اإلسالمية العسكرية أن إالّ . والثقافية السياسية ليباألسا استنفاد بعد
 مجيع فوق الشعب جلعل عسكرية قوة ملانيةألا كالعسكرية ليست اجلهاد

 الدعوة أمام من املادية احلواجز تزيل اليت العسكرية القوة هي بل الشعوب،
 احدةو  أّمة املسلمني سائر مع وتكون اإلسالم تعتنق الشعوب جلعل اإلسالمية

 .ابلتقوى إالّ  عجمي على لعريب فضل ال
 األعمال هو إّّناًا مع الكلمتني هاتني مبفهوم فإنه والقدر، القضاء أّما

 اليت واخلواص عنهًا جرب  تقع أي اإلنسان على تسيطر اليت الدائرة يف تقع اليت
 يف له دخل ال وهذا. هللا علم هو وحدها القدر كلمة ومبفهوم. األشياء يف

 يف عليها حياَسب كما هللا من عليها حياَسب اليت االختيارية اإلنسان أفعال
 كان وأين هذا؟ يف استسالم فأي املريّب، أو األبوين أو الدولة من الدنيا

 النظرة إن مث األمم؟ ودّوخوا الدنيا املفهوم هبذا املسلمون فتح حني االستسالم
 مما ولنتائجه عليه اإلقدام ملغبة وتقدير ودراسة تفحص نظرة وقوعه قبل للفعل
 عنهًا جرب  أو ابختياره وقوعه بعد الفعل إىل والنظرة واحملاسبة، اللوم عليه يرتتب

 ما يعاجل حىت وقع، مبا ال وقع، أبنه التسليم من بد فال وانتهى وقع قد أبنه
 وقع أبنه يسلَّم أن جيب هللا علم حسبًا قدر  وقع الذي األمر أن أي. وقع

 من وبرتكه بوقوعه يسّلم ال ولكن واالنزعاج، التأثر حد عند وَقفي فال وانتهى
 وذلك الوقوع، بعد صار الذي ابلوضع التسليم عدم من بد ال بل عالج، غي
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 .وقوعه بعد معاجلته ألجل
 وبقوة حبيوية سائرة احلياة تظل حىتًا مع منهما بد ال النظراتن هااتن

 حياَسب االختيارية األعمال فكون. ةالرفيع الِقَيم حسب واقعية عملية وبصورة
 مقدوره يف ليس ألنه عليها يالم ال االختيارية غي األعمال وكون عليها،
 ذلك كل هللا، علم وفق وقوعه وكان إالّ  يقع مل فإنه وقع فعل كل وكون دفعها،
 أفعاله يف يسي اإلنسان جيعل أخرى بعبارة أو النظرتني، هاتني وجود يضمن

 وليس الشهوات، متليه ما حسب وليس النظرية، والفروض لاخليا على ليس
 واقعي بشكل بقوة ينطلق وإّّنا فات، ما على واحلزن األسى بسالسلًا مربوط
 ابلقدر القول فإن وهلذا. اإلنسان حياة تتطلبها اليت الرفيعة الِقَيم حسب عملي

 اليأس بنيو  بينه وحُيول وينشطه اإلنسان يثي ،اً مع والقدر وابلقضاء وحده،
 شأن يف ليست كلها واملسألة. واخلمول الكسل وبني بينه حُيول كما واألسى،

 العمل ويف به، القيام بعد العمل يف هي وإّّنا به، القيام قبل االختياري العمل
 أيخذ ال أن فيجب األمر وانتهى وقعا قد ألهنما اإلنسان، عناً جرب  يقع الذي

 يف األمسى مقصدها عن وحيّوهلا األمل به ضهامياً عظيماً مأخذ النفس من األسى
 املمض األمل من الرأمساليني عند مما هذا فأين. احلياة معارك خوض ومن احلياة

اً  دور  تلعب احلظ كلمة جيعل والذي املخِفقني يصيب الذي املفجع واألسى
 احلياة؟ يفاً كبي 

 النعم نم نعمة والقدر ابلقضاء واإلميان ابلقدر اإلميان كان هنا ومن
 بشجاعة احلياة معرتك خوض على احلوافز أعظم منًا وحافز  للنفس الكربى
 مجيع عن مسؤول عليها يسيطر اليت الدائرة يف اإلنسان أن يعين ألنه ونبل،
 اخلطأ وقع فإذا مسؤوليتها، ويتحمل هبا يضطلع أن فيجب االختيارية أعماله



 15 

 إن وقع ما أن يدرك أن عليه ولكن عليه، يرتتب ما يتحمل فإنه الضالل أو
 بد ال كان قد فهو به، وإحاطة هللا من علم على وقع إّّنا صواابً  أو خطأ كان

 يظل أي غيه، إىل ينتقل بل به، مشغوالً  عنده يقف أن له جيوز فال يقع، أن
 .احلياة هذه يف يدأب متواصالً اً سي  يسي

 غي فإنه عنه اً جرب  األعمال فيها وتقع عليه تسيطر اليت الدائرة وأّما
 علم على وقعت فإهنا ذلك وفوق عليها، يرتتب ما يتحمل فال عنها مسؤول

 يقف أن له جيوز فال يقع، أن بد وال كان قد فهو هبا، منه وإحاطة هللا من
 إنسان به يتحلى ما أروع من كله وهذا. غيه إىل ينتقل بل به، منشغالً  عنده

 .احلياة هذه يف
 الكفار هامجها اليت اإلسالمية كاراألف بعض حقيقة هي هذه
 األفكار هبا هومجت اليت الرأمسالية األفكار حقيقة هي وهذه الرأمساليون،
 اليت واألفكار احلق، هي هومجت اليت األفكار أن يتبني ومنها اإلسالمية،

 حبق ليس أنه يعين ال إدراكه يف احلق الفكر مَحَلة وضْعف. الباطل هي هامجت
 مَحَلة بيان قوة أن كمااً.  متَهم يكون أن قَِبل أو شرحه، تطعيس مل صاحبه ألن

 بصورة يصوره أن استطاع صاحبه ألن بباطل ليس أنه يعين ال الباطل الفكر
 ُفطر اليت الفطرة أو عليه، يدل الذي الواقع طابق ما هو احلق الفكر بل احلق،
 فالعربة. كذلك يكن مل ما والباطل احلقيقة، طابق ما احلق أي. اإلنسان عليها
 .ذلك على القدرة عدم أو بيانه على ابلقدرة وال حبامله ال وواقعه الفكر حبقيقة

 الدماغ، على املادة انعكاس هو العقل إن يقولون الشيوعيون فمثالً 
 ذلك من فيحصل الدماغ على الواقع انطباع هو األمور إدراك أن يعين وهذا

 ابطالً  كان وإن الواقع، على ينطبق فإنهًا حق كان إن الفكر فهذا. اإلدراك
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 كونه يف يُنظر ال فإنه ونُِقد، إنسان أي من هوجم فإذا انطباقه، عدم يتبني
 يف وضعفه عّيه إىل وال البيان، يف وبالغته املهاِجم فصاحة إىل ابطالً  أوًا حق

 التحرير حزب هامجه وقد. به يهاِجم الذي الفكر حقيقة إىل يُنظر بل البيان،
 انعكاس حيصل ال أنه األول: وجهني من خطأ للفكر التعريف هذا نإ فقال
 عن الضوء يرتد أن هو مثالً  الضوء يف االنعكاس ألنًا مطلق والدماغ املادة بني

 ال واملادة. وهكذا احلائط، على املصباح نور كانعكاس عليها فينعكس املادة
 وال الدماغ ىعل املادة من ال انعكاس يوجد فال ذلك، من شيء منها حيصل

. احلواس إبحدى ابملادة إحساس هو يوَجد الذي وإّّنا املادة، على الدماغ من
 والذوق والشم اللمس يف ظاهر وهذا انعكاس، مسألة ال حس مسألة فاملسألة

 هو فيه حيصل الذي فإن الشبهة موضع هو الذي ابلعني اإلبصار أّما والسمع،
 على املادة صورة وتستقر العني يف رينكس الضوء فإن ،اً انعكاس وليس انكسار
 يدل فهذا. انعكاس عملية ال حس عملية وهو اخلارج، إىل ترتد وال الشبكة

 فكر يُهزم ولذلك. خطأ العقل تعريف يف الشيوعيون يقوله ما أن على
 .احلق اهلجوم هذا أمام هذا الشيوعيني
 حُيدث وإّّنااً إدراك حُيدث ال ابملادة اإلحساس جمرد فإن الثاين الوجه أّما

 بد ال الفكر حيصل أن وألجل ،ابملادة اإلحساس نوع تعدد مهما فقطًا حس
 معلومات وجود ودون املادة، هذه أي الواقع، هذا تفسر سابقة معلومات من

 كون أّما. غي ليس حس حيدث وإّّنا إدراك حيصل أن ميكن ال سابقة
 هذا فإن أحّسه الذي قعالوا جتاه موقفه يعنّي  أن احلس من له حيصل الشخص

 يتعلق فيما إالّ  جتاهه موقفه يعنّي  أن يستطيع ال ألنه أدركه، أنه على يدل ال
 عداها ما أّما. الواقع شكل بتغي يتعلق فيما أو العضوية، واحلاجات ابلغرائز
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 يستطيع فاإلنساناً. مطلق موقفه يعنّي  أن ميكن فال حقيقته معرفة حيث من
 يؤكل أنه يعرف أن اإلحساس تنوع أو به إحساسه تعدد يف للشيء جتربته من
 كما للحيوان حيصل كله وهذا. شكله تغي ويعرف َيُسر، أو يؤمل يؤكل، ال أو

 غي، ليس حس هو بل - اً فكر  أي -ًا إدراك يسمى ال وكله لإلنسان، حيصل
 تعدد مهما فإنه ،مثالً  كحجر ابلغرائز،ًا متعلق الشيء هذا يكن مل إذا ولذلك

 مع معلومات أُعطي فإذا أشكاله، تغي يدرك وإّّنا كنهه، يدرك ال اإلحساس
 ذلك على دليل وأبسط. الفكر أي اإلدراك حينئذ حيصل فإنه اإلحساس

 تكن مل فإذا. سابقة معلومات إليهاًا مضاف جتارب من حتصل فإهنا املخرتَعات،
 ملعلومات،ا وجود يعين وال. االخرتاع حيصل أن ميكن ال معلومات هناك

 يفسر أن بواسطتها يستطيع معلومات أي معلومات بل الواقع، عن املعلومات
 يُهزم وبذلك. خطأًا أيض اجلهة هذه من الشيوعيني تعريف فإن وعليه. الواقع

 .للواقع ملخالفته ابطل أنه ويتبني الفكر، هذا
 عّرف الشيوعي الفكر بطالن بني أن بعد التحرير حزب جاء وهلذا

ر سابقة ومعلومات الدماغ إىل احلواس بواسطة الواقع نقل نهأب العقل  هذا تفسِّ
 اإلدراك حيصل حىت سابقة ومعلومات وواقع وحس دماغ من بد ال أي. الواقع

 ألن وُهزم هوجم قد الفكر يكون وهبذا. عقل يوَجد حىت أي الفكر، أي
 حق به هوجم الذي الفكر أن وتبني للواقع، مطابقة غي أهنا ظهرت حقيقته

 الفكر هزم قد املسألة هذه يف التحرير حزب فكر فيكون للواقع، مطابق ألنه
 .الشيوعي

اً فرد أن أي أفراد، من مكّون أبنه اجملتمع يعّرف الرأمسايل النظام ومثالً 
 مع أفراد جمموعة هو عندهم فاجملتمع ،اً جمتمع يكّونون اخل،اً.. وفردًا وفرد
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 ابطالً  كان وإن الواقع، على ينطبق فإنه اً حق كان إن الفكر فهذا. بعضهم
. األساس هذا على يُنَقد فإّّنا وهوجم نُقد فإذا الواقع، على انطباقه عدم يتبني
اً وفردًا وفردًا فرد ألن خطأ التعريف هذا إن فقال التحرير حزب هامجه وقد

 دائمية عالقات بينهم نشأت فإذااً. جمتمع يكّونون وال فقط مجاعة يكّونون
 بدليل ،اً جمتمع يشكلون ال دائمية عالقات بينهم توجد مل وإذا ،اً جمتمع ارواص
 هم ما إذ ،اً جمتمع يشكلون ال ابآلالف عددهم كان ولو ابخرة أكرب ركاب أن
 قرية سكان ولكن. يقصدها اليت امليناء إىل منهم كل يذهب طريق رفاق إالّ 
 فتعريف وعليه. دائمية قاتعال بينهم ألناً جمتمع يشكلون مثالً  نسمة مئيت من

 ال دائمية عالقات بينهم تنشأ مل إذا األفراد جمموعة ألن حمض، خطأ الرأمساليني
 يف الرأمسايل الفكر يُهزم وهبذا. الوجوه من بوجه والًا جمتمع يكونوا أن ميكن

 .للواقع ملخالفته ابطل أنه ويتبني اجملتمع تعريف
 يف التعمق من بد الًا حقيقي اً إدراك اجملتمع تعريف يدَرك أن وألجل

 اليت فاملصاحل. مصاحلهم على بناء األفراد بني تنشأ إّّنا فالعالقات دراسته،
 األفراد أفكار تتحد أن بد ال املصاحل وهذه. العالقات أنشأت اليت هي لألفراد
 يتحد أن بد وال العالقة، تنشأ حىت مصلحة ليست أو مصلحة أبهنا عليها

 مشاعرهم تتحد أن بد ال أي هلا، ابلنسبة وحزهنم ورهموسر  وغضبهم رضاهم
 املصلحة هذه به يعاجِلون الذي النظام يتحد أن بد وال العالقة، توجد حىت
 يعتربها أحدهم: املصلحة على األفكار اختلفت فإذا العالقة، توجد حىت

 وذاك هبا يفرح هذا: املشاعر اختلفت أو مصلحة، يعتربها ال واآلخر مصلحة
 يريد وذاك معني بنظام يعاجلها أن يريد هذا: األنظمة اختلفت أو هلا، يسخط

 واألنظمة واملشاعر األفكار من واحد أي اختلف إذا آخر، بنظام يعاجلها أن
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. جمتمع يوجد ال أي عالقة بينهم توجد ال فإنه املصلحة على األفراد بني
 تعريف يف الرأمسايل الفكر بطالن بنّي  أن بعد التحرير حزب جاء ولذلك
 أي واألنظمة، واملشاعر واألفكار الناس من ةعجممو  أبنه اجملتمع عّرف اجملتمع

 عالقات يكّون املصلحة عن الناس أفراد يف واألنظمة واملشاعر األفكار احتاد
 .اجملتمع فيكون

 غي أهنا ظهرت حقيقته ألن وُهزم هوجم قد الرأمسايل الفكر يكون وهبذا
 فيكون للواقع، مطاِبق ألنه حق به هوجم الذي الفكر أن وتبني للواقع، مطاِبقة

 .الرأمسايل الفكر َهزم قد املسألة هذه يف التحرير حزب فكر
 وحتّدوه الرأمساليون به اإلسالم هاجم الذي الفكر كان فلو وهكذا،

 الفكر كان ملّا ولكن املسلمني، وليس اإلسالم هو ُهزم الذي لكانًا صحيح
 اإلسالمي الفكر وكان حقيقته، يف للواقع مطابق غي سالماإل به هامجوا الذي
 احلق اإلسالمي الفكر كان لذلك حقيقته، يف للواقع املطابق هو هوجم الذي

 اإلميان يف ضعف مع عليه، واعني يكونوا مل مَحََلته ولكن ابطل، فكر حتداه قد
 .املنَكرة اهلزمية تلك ُهزموا ولذلك به،

 وأحكام أبفكار هومجت اليت وأحكامه سالماإل ألفكار ابلنسبة هذا
 وابملسائل اجلديدة ابملسائل اإلسالمية الشريعة ملهامجة ابلنسبة أّما رأمسالية،ال

 اإلسالمية الشريعة أي - أهنا إىل للوصول الرأمسايل اجملتمع يف إالّ  توجد ال اليت
 الغربيون وضعه الذي الصعيد فإن املتجددة، املشاكل معاجلة على قادرة غي -

 املشكلة، يف الرأمسايل النظام رأي إعطاء هو أساسه على البحث ليجري
 هذا مبثل يقول ال وأبنه الرأي، هذا مثل فيه يوجد ال أبنه اإلسالم ومهامجة
 يساير أن يستطيع ال جامد تشريع اإلسالم أن إىل ذلك من ووصلوا القول،
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 يقصر حني فهو عصر، لك مشاكل تتطلبها اليت احللول يعطي أن وال الزمن،
 حكم يبني أن يقدر ال وحني يتطلبه، العصر صار وقد للراب إابحة إجياد عن

 ال وحني تقتضيه، العصر هذا يف ُوجدت اليت والصناعة التجارة أن مع التأمني
 ال فإنه العصر، يتطلبها ما حسب الدول بني التجارية للعالقات بيانً  فيه جتد

 العصور ويف احلديث العصر هذا يف دولة نظام أو أّمة تشريع يكون نأل يصلح
 .العصر يتطلبها مبا واحلوادث املشاكل فيها تتجدد اليت املتجددة

 مع البحث وأجروا الغربيون وضعه الذي البحث صعيد هو هذا
 على معهم املسلمون فجرى. عليه اإلسالم نظام وحتّدوا أساسه، على املسلمني

 على البحث إجراء جواز لعدم االضطراب لديهم حصل ولذلك الصعيد، هذا
 أصوله معًا منسجمًا حبث بقائه مع عليه إجرائه إمكانية لعدم بل الصعيد، هذا

 البحث فصعيد البحث، اضطرب فقد اختلف مىت البحث صعيد فإن. وفروعه
 فيمكن للتفكي ميدانً  تكون ألن تصلح اإلسالمية الشريعة هل هو هنا

 جمال فيها يفسح وهل أدلتها؟ من اإلنسان بني القاتالع أنواع مجيع استنباط
 املتجددة احلوادث تشمل أن ومفهومها أدلتها مبنطوق فيمكن للتعميم واسع

 الكلية القواعد إلنبات خصبة تربة هي وهل عليها؟ أحكامها لتنجر واملتعددة
 تالبيئا املختلفة الشعوب مشاكل تعاجل ألن قابلية فيها وهل العامة؟ واألفكار

 .فال وإالّ  صاحلة، شريعة كانت كذلك كانت فإذا واجلنسيات؟
 فيها رأيها ويُطلب عليها اجلديدة املسائل تُعرض هذا على ولالستدالل

 والقواعد، لألحكام االستنباط إمكانية حيث منًا نصوص فيها وتُبحث
 طلب أّما. البحث صعيد هو وهذا. حتتها املتعددة املسائل اندراج وإمكانية

 به تقول أو العصر، يف يسود أو الرأمسايل، النظام يقوله الذي الرأي اءإعط
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 هو املوضوع ألن يكون، أن جيوز وال للبحثًا صعيد ليس فهذا األكثرية،
 لتعطي قابلة تكون ألن إخضاعها وليس عصر ولكل للعصر الشريعة صالحية

 يقوم لذيا واألساس الغريب التشريع أصل يف يُبحث هذا وعلىاً. معين رأايً 
 ما على ويبقى عصر كل مشاكل يعاجل ألنًا صاحل كونه يف يُبحث مث عليه،

 عن والبعد والتفسي ابلتأويل إالّ  صاحل غي أم أساسه، يف ورد كما عليه هو
 يُبحث مث عليه، يقوم الذي واألساس اإلسالمي التشريع يف ويُبحث. األساس

 يف ورد كما عليه هو كما ىويبق عصر كل مشاكل يعاجل ألناً صاحل كونه يف
 .األساس عن بعد أي غي من أساسه

 احلق فالتشريع. الباطل التشريع واقع من احلق التشريع واقع يتبني وهبذا
 األساس هذا ويكون وللفطرة، للواقعًا مطابقًا حق أساسه يكون الذي هو

 عصر لكل صالحيته وأّما. والصواب اخلطأ قابلية فيهاً ظني ال بهاً مقطوعاً يقيني
 مشكلة أي يف رأي إعطاء على بقدرته تظهر فإهنا جيل ولكل شعب ولكل
 ُيستنبط عريضةًا خطوط بكونه أي بالد، أية ويف زمن أي يف لإلنسان تعرض

 يبتعد أن دون بل عليه، قام الذي األساس عن يَبُعد أن دون حل كل منها
 ذلك التشريع يف توفر فإذا. احلل هذا عنها املنبثق نفسها العريضة اخلطوط عن

 ابلتفسي إالّ  الرأي إعطاء علىًا قادر  يكن مل وإذا عصر، لكلًا صاحل كان
اً خاصًا تشريع يكون فإنه العريضة اخلطوط وعن األساس عن والبعد والتأويل
 الشعب هلذا حىت يصلح وال لإلنسان، يصلح وال معني، وبوقت معني بشعب

 تُعرض أن ينبغي فكان. بغيه ويؤتى فُيغيَّ  صالحيته تنتهي مث معينة، فرتةب إالّ 
 رأي حيث من ال املشكلة واقع حيث من اإلسالم على املتجددة املسائل
 من هلا حل ُيستنبط أن ميكن كان إذا حينئذ فيُنظر فيها، الرأمسايل النظام
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 أساس وعلى اإلسالم عليه قام الذي األساس على ويبقى العريضة خطوطه
 .ال أم سهانف العريضة اخلطوط

 ابطل الغريب التشريع أن جيد سالميإلوا الغريب التشريعني يف والناظر
 بعد إالّ  اجلديدة للمشاكل احللول إعطاء عن عاجز املعاجَلات، فاسد األساس،

 يف والناظر. يناقضه بل بصلة إليه مُيت ال حل وإعطاء عنه والبعد األساس ترك
 بظين، وليس قطعي أساسه وأن األساس، صحيح أنه جيد اإلسالمي التشريع

 استنباط على القدرة فيه وأنه اإلنسان ولفطرة للواقع مطابقة حقة معاجلاته وأن
 عن أو عليه، يقوم الذي األساس عن بُعد أي دون مشكلة ألية رأي أي

 .منه ُتستنبط اليت العريضة اخلطوط
 اً فهم احلق فهم أساس على يقوم فإنه الغريب للتشريع ابلنسبة أّما

 لدى احلق عّرف فقد. التشريعية نظرايته مجيع الفهم هذا على ويبين ،اً خاطئ
 للحق الفهم فهذا. القانون" يقررها مالية قيمة ذات مصلحة "أبنه الغربيني
 اخلطأ وجه أّما. فاسدة عليه بنيت اليت التشريعات مجيع كانت ولذلك خطأ،

 فقد مطلقة، مصلحة هو بل مالية، قيمة ذات مصلحة ليس احلق واقع فإن فيه
 احلق فتخصيص. مالية قيمة ذات تكون ال وقد مالية، قيمة ذات تكون

 املصلحة يشمل ال أنه أحدمها،: شيئني إىل يؤدي املالية القيمة ذات ابملصلحة
 احلقوق تتضمنه مما وحنومها والطالق كالزواج مالية قمية ذات ليست اليت

 القيمة ذات املصاحل كذلك شملي وال. مجيعها األسرة وكحقوق الزوجية،
 قيمة ال ألنه اإلنسان حق هو مما والكرامة الشرف على احملافظة مثل املعنوية

 وثنيهما،. اإلطالق علىًا حقيقياً تقدير  مالية بقيمة تقديرها ميكن وال هلا مالية
 واحلق. للتقديرًا أساس تكون وحدة إىل حيتاج املالية ابلقيمة األشياء تقدير أن
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 احلق تعريف كان ولذلك. قيمته لتقدير وحدة إجياد ميكن وال أساس ذاته هو
 اً.فاسد الوجه هذا على

 حق: رئيسيني قسمني إىل لديهم احلق ُقسم قد الغربيني فإنًا وأيض
 الشخص بعالقة يتعلق وحق الشخصي، احلق ويسمى الشخص بعالقة يتعلق
 شخصني بني رابطة هو نظرهم يف الشخصي واحلق. العيين احلق ويسمى واملال
 الدائن خيّول ومدين دائن شخصني بني رابطة "أبنه عّرفوه وقد. ومدين دائن

 عمل"، عن ابالمتناع أو بعمل القيام أو شيء إبعطاء املدين مطالبة مبقتضاها
 يسموهنا اليت املعامالت عوجلت أساسه وعلى االلتزام، هو الشخصي واحلق

 والصلح واهلبة والشركة واملقايضة والبيع احلوالة مثل الشخصية املعامالت
 ليس فهو العيين احلق أّما. والكفالة والرهان والوديعة والوكالة والعارية واإلجارة

 شيء على معني لشخص القانون أعطاها سلطة هو وإّّنا نظرهم يف عالقة
 شيء على معني لشخص القانون يعطيها معينة سلطة "أبنه عّرفوه وقد معني،
 العيين احلق أساس وعلى. ابلشخص ال ابملال متعلق العيين احلقو . معني"

 وأسباب امللكية حق مثل العينية املعامالت يسموهنا اليت املعامالت عوجلت
 .االمتياز وحقوق احلياة على والتأمني العقاري والرهن امللكية كسب

 اسم عليه أطلقوا ما بني فرق يوجد وال له، وجه ال للحق التقسيم فهذا
 املعامالت يف فرق يوجد وال العيين، احلق اسم عليه أطلقوا وما الشخصي حلقا

 ُجعلت فكيف العقار، ورهن اإلجارة بني فرق يوجد فال. عليهما فّرعوها اليت
 كالً  أن مع العيين، احلق من العقار رهن وُجعل الشخصي احلق من اإلجارة
 املال؟ موضوعها شخصني بني عالقة منهما

 واقع وصف هو وليس منطقية فروض على مبين فرضي يفالتعر  أن على



 24 

 القانون يعطيها معينة سلطة أبنه العيين احلق عّرفوا فحني واقع، علىاً حكم وال
 أن مدلوله حسب يعين التعريف هذا فإن معني، شيء على معني لشخص

 ولكن وشخص، شخص بني وليست والشيء الشخص بني نشئة العالقة
 بني نشئة عالقة هي بل والشيء الشخص بني نشئة ستلي العالقة أن الواقع

 مدلول حتت أدخلوها اليت واملعامالت. الشيء وموضوعها والشخص الشخص
 على والتأمني العقار ورهن املنقول ورهن التملك أسباب مثل من العيين احلق

 بني عالقة هي أي غيه، على تدل وال ذلك على صراحة تدل كلها احلياة
 الشخص بني عالقة هي وليست الشيء، وموضوعها صوالشخ الشخص
 .والشيء

 دائن شخصني بني رابطة أبنه الشخصي احلق عّرفوا حني وكذلك
 أو بعمل ابلقيام أو شيء إبعطاء املدين مطالبة مبقتضاها الدائن خيوَّل ومدين

 رابطة هو احلق أن مدلوله حسب يعين التعريف هذا فإن عمل، عن ابالمتناع
 توجد ال العالقة أن الواقع لكن يوجد، مل أم شيء ُوجد سواء شخصني بني
. العالقة به تتعلق شيء ُوجد إذا إالّ  احلق منه يتكونًا وجود شخصني بني

 اليت العالقة هذه إن مث. العالقة أساس هو بل العالقة، موضوع هو فالشيء
 لدائنا ختوِّل يقال حىت اآلخر مطالبة الشخصني أحد ختوِّل ال رابطة مسوها

 واملعامالت. اآلخر مطالبة الشخصني من واحد كل ختوِّل بل املدين، مطالبة
 والصلح، واإلجارة البيع مثل من الشخصي احلق مدلول حتت أدخلوها اليت

 ُوجدت َلما ولواله العالقة أساس هو الشيء أن على بصراحة تدل كلها
 ختّوله خصنيالش من كالً  أن على كذلك وتدل احلق، ُوجد وَلما العالقة
 ابلثمن يطالب فالبائع خيتلف، املطالبة نوع أن إالّ  اآلخر، مطالبة العالقة
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 .وهكذا ابلسلعة، يطالب واملشرتي
 ونفس الواقع يف له معىن ال وعيين شخصي إىل احلق تقسيم أن على

 ومعه آخر شخص مع أكانت سواء الشخص بعالقة تتعلق القضية ألن األمر،
 فقط شيء مع أو كاهلبة، شخص ومعه ءيش مع كانت أو كالبيع، شيء

 ابحلق مسوه مبا املتعلق األول القسم بني فرق يوجد ال ولذلك. اخليي كالوقف
 بني فرق ال إذ العيين، ابحلق مسوه مبا املتعلق الثاين القسم بني وال الشخصي،

 لبيعوا احلوالة وبني العيين احلق يف ذُكر مما شاكلها وما االمتياز وحقوق الرهن
 ألن الشخصي، احلق يف ذُكر مما شاكلها وما والوكالة واإلجارة والشركة
 ابملال وإما املال، وموضوعها ابلشخص إما تتعلق اإلنسان من عالقة املوضوع

 هو واحد شيء كلها الثالث وهذه فقط، ابملال وإما الشخص، إىلًا مضاف
 هذا وتقسيمه هو حيث من احلق تقسيم كان وهلذا. اإلنسان عالقة تنظيم

 اً.فاسد ابلذات التقسيم
 التشريع أي املدين ابلقانون يسمى ما فيه يربز الغريب التشريع فإناً وأيض

 عالقة تنظم اليت أو أبسرته الفرد عالقة تنظم اليت سواء املعامالت جبميع املتعلق
 إّّنا اإلسالمي التشريع على واهلجوم. املال حيث من األفراد من بغيه الفرد

 احلق تقسيم من إليه الغرب خلص قد املدين القانون فهذا. املدين ابلقانون انك
 هذا وعلى االلتزام، هو الشخصي احلق جعلوا فقد. وعيين شخصي إىل

 القوانني جلميع الفقهي األصل هي وكانت االلتزام، نظرية ُوضعت األساس
 .اجلرمانية أو الالتينية التقنينات سواء الغربية

 تعاريف عدة االلتزام ُعّرف وقد. االلتزام نظرية على تقوم كلها فإهنا
 االمتناع أو بعمل القيام أو شيء إعطاء االلتزام حمل جعل حول تدور وكلها
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 حنو أكثر أو شخص مبقضاه يلتزم اتفاق "أبنه االلتزام ُعّرف فقد. عمل عن
 عمل"، عن ابالمتناع أو بعمل ابلقيام أو شيء إبعطاء أكثر أو آخر شخص
 أوًا عينيًا حق ينقل أن الشخص على جيب مبقتضاها قانونية حالة "أبنه وُعرفّ 

 بتعريفهم التعاريف هذه قُرنت وإذا. عمل" عن ميتنع أن أو بعمل يقوم أن
 مبقتضاها الدائن خيوَّل ومدين دائن شخصني بني رابطة "أبنه الشخصي للحق

 أن يربز عمل"، عن متناعابال أو بعمل ابلقيام أو شيء إبعطاء املدين مطالبة
 أسس من الثالثة اخلطوة فكانت. الشخصي احلق عينها هي االلتزام نظرية

 أقاموا مث وشخصي، عيين قسمني إىل احلق قّسموا مث احلق، عرّفوا إذ التشريع،
 يف كلها املدنية القوانني أساس وجعلوها االلتزام نظرية الشخصي احلق على

 .الغرب
 والناظر. مجيعها الغربية التقنينات يف النظرايت همأ النظرية هذه وتعترب

 على هبا الكلية العناية من ُيستدل مجيعها الغربية التقنينات ويف الغريب الفقه يف
 عامة القانون من بل عندهم، املدين القانون من فهي وخطر، شأن من هلا ما

 تبني صالحيتها وعدم فسادها ظهر فإذا. اجلسم من الفقري العمود مبثابة
. عنها املتفرعة القوانني مجيع فساد وظهر الغربية، التقنينات مجيع فساد بوضوح
 الفاسدة القوانني هذه مبعاجلات الغرب مهامجة من والدهشة الغرابة تربز وبذلك
 يُهزم مث احلق، اإلسالم تشريع الباطل التشريع هبذا وحتديه اإلسالم، أحكام

 .املسلمون أمامه
 عندهم االلتزام إن فنقول الشخصي، احلق أو االلتزام نظرية إىل ولنرجع

 الرابطة وهذه واملدين، الدائن بني ما قانونية رابطة على يقوم الشخصي احلق أو
 املدين جسم على للدائن تُعطى سلطة نظرهم يف هي االلتزام عليها يقوم اليت
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 صي،الشخ واحلق العيين احلق بني عندهم مييز الذي هو وهذا ماله، على ال
 على للشخص تُعطى سلطة والثاين شيء، على للشخص تعطى سلطة فاألول

 واسعة سلطة املدين على الدائن سلطة كانت ذلك على وبناء. آخر شخص
 هذه قيام على وبناء. التصرف وحق االسرتقاق وحق اإلعدام فيها يدخل
 مبا لتزمي تعاقده يفًا حر  الفرد برتك تقضي كذلك فإهنا الفرد حرية على النظرية

 عليه كان التزم فإذا االلتزام، يف حر فهو ذلك، يف ُغنب من أصابه مهما أراد
 ترتيب مرة من أكثر وحاولوا مصادر لاللتزام جعلوا وقد. به التزم مبا الوفاءاً جرب 

 .االلتزام مصادر
 فسادها يتبني أن ميكنه الشخصي احلق أو االلتزام نظرية يف والناظر

 من فسادها له ويتبني عنه، انبثقت ألهنا وحده احلق يفتعر  بطالن منًا رأس
 ولكن. منه وجزء التقسيم هلذا نتيجة ألهنا وشخصي عيين إىل احلق تقسيم
 هذه عن نشأت اليت الفاسدة املعامالت على صبعهإ املرء يضع أن ألجل
 هذه يف ما لبعض نعرض الغريب، التشريع فساد ويلمس حيس حىت النظرية
 .وفساد أخط من النظرية

 االلتزام جعل يعين اخل"،.. مبقتضاه يلزم "اتفاق أبهنا النظرية فتعريف
 كاهلبة اتفاق فيها يوجد ال اليت املعامالت يشمل ال فإنه ذلك وعلى ،اً اتفاق
 تصدر اليت املعامالت عنه وخترج الشخصي، احلق من عندهم أهنا مع مثالً 

 يسموهنا اليت امالتكاملع غيه على تتوقف وال واحد شخص من عندهم
 والوعد وكالوصية التعاونية واجلمعيات املسامهة شركات مثل املنفردة، ابإلرادة
 منًا مصدر  وتشكل االلتزام نظرية حتت داخلة جعلوها أهنم مع جبائزة،

 يشملها وال البشر عند حتصل أخرى معامالت هناك أن عن فضالً . مصادره
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. ذلك شاكل وما والصدقات الزكاة ءوإعطا اخليي، الوقف مثل التعريف هذا
 الذي الواقع فيكون لواقع، وصف   أنه ومبا. التعريف فساد على يدل وهذا

 الواقع هذا يف التدقيق من بد فال ،اً فاسد نفسه التعريف يكون أواً فاسد وصفه
 يعين اخل"،.. مبقتضاها قانونية "حالة أبهنا النظرية تعريفًا وأيض. تعريفه إلعادة
 حالة وليس القانون يقرها عالقة هو حقيقته أن مع قانونية حالة لتزاماال جعل

 أو معينةًا أحراش يقطعوا ال أن الناس الدولة أْمر فمثالً . فحسب قانونية
 ميتنع أن الشخص على جيب مبقتضاها قانونية حالة هو عام بشكل حراشألا

 مع ملدينا القانون من التعريف حسب احلالة هذه تكون هذا وعلى. عمل عن
 يتبني وهبذا. اباللتزام هلا صلة ال أنه مع االلتزام من تكون أي منه، ليست أهنا

 اً.أيض التعريف هذا فساد
 فهو واملدين، الدائن بني ما قانونية رابطة على يقوم اإللزام إن قوهلم أّما

 وإّّنا رابطة ليست ألهنا مادية، رابطة أو شخصية رابطة عنها قيل سواء خطأ،
 وغرائزه، العضوية حاجاته إشباع حماولته جراء من ُوجدت لإلنسان القةع هي
 بني عالقة تكون قد ولذلك. اإلنسان بين من غيه مع عيشه جراء ومن

 إنشاء مثل واحد شخص من عالقة تكون وقد املصلحة، موضوعها شخصني
 وجود وال شخصني، وجود هو املقصود فليس. والوقف والوصية الطالق
 غرائزه ينظمًا عالج لإلنسان مشكلة معاجلة هو املقصود وإّّنا وشيء، شخص

 .عالقاته وينظم العضوية وحاجاته
 هي إنسانً  بوصفه اإلنسان حياة واقع عليها يدل اليت احلقيقة أن على

 إنسان بني عالقة هي القضية وأن موجود، غي هو حيث من االلتزام أن
. القانون ينظمها العالقة وهذه انون،الق يقررها اليت املصلحة موضوعها وإنسان
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 هلذه املصدر هي اإلنسان من حتدث اليت املشاكل أو املسائل أو الوقائع وأن
 غي شيء يوجد وال العالقة، هذه اعتبار يقرر الذي هو والقانون العالقة،

 ألن املادي، ابملعىن وال الشخصي ابملعىن ال التزام املوضوع يف يوجد وال. ذلك
 هي والًا مطلق الرابطة هذه توجد وال ومدين، دائن بني رابطة يستل املسألة
 يتلخص املوضوع وإّّنا. مال على لشخص سلطة أو ومال، شخص بني رابطة

 وقد ماالً  تكون وقد املصلحة، موضوعها شخصني بني عالقة هناك أن يف
 وهذه. التنفيذ عند تكون وقد اإلنشاء عند العالقة تكون وقد مال، غي تكون

. القانون وينظمها مضرة، دفع أو منفعة جلب أي املصلحة توجدها العالقة
 جائزة إبعطاء والوعد املال، موضوعها اإلنشاء عند شخصني بني عالقة فالبيع

 والزواج املال، موضوعها التنفيذ عند شخصني بني عالقة ضائع على عثر ملن
 ويتلخص .املال ليست هنا وهي املصلحة موضوعها شخصني بني عالقة

 فقط املال عن نشئة عالقة شخصني بني العالقة جانب إىل توجد أنه كذلك
 السبيل وإنشاء املعابد، وإقامة والصدقات، الزكاة وإعطاء اخليي، الوقف مثل
 .ذلك شابه وما والسقي للشرب ومياه يمراع من العام

 عليه وُبين الغريب التشريع ذكره الذي ابملفهوم االلتزام فإن ذلك وعلى
. املادي ابملذهب وال الشخصي ابملذهب ال موجود غي الغربية القوانني مجيع

 غيًا أيض الشخصية احلقوق وهو أرادوه الذي ابملعىن هو حيث من وااللتزام
 هي وال مال، على شخص من سلطة املعامالت ليست ذلك وعلى موجود،

 اليت صلحةامل موضوعها شخصني بني عالقة هي وإّّنا شخصني، بني رابطة
 عند شخصني بني حتصل اليت املعامالت على ذلك وينطبق. القانون يقرها

 بعمل يقوم ملن جبائزة كالوعد التنفيذ عند شخصني بني أو كاإلجارة، اإلنشاء
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 كالوصية واحد شخص من تصدر اليت املعامالت على ينطبق كما اجلُعل، أي
 وعلى. مغلوطة نظرية لتزاماال فنظرية وعليه. ذلك شابه وما والوقف والطالق

 عنها انبثقت أو أساسها على بنيت اليت الفقهية االجتهادات مجيع تكون ذلك
 .فاسد ألساس فروع مجيعها ألهنا وتنوعت تفرعت مهما مغلوطة

 هو هذه االلتزام نظرية فساد مادايً  وحيس يلمس املرء جيعل ومما
 مع اجملتمع يف ملتعددةوا املتجددة املشاكل هلا عرضت حني موقفها استعراض

 مما عليها، الصمود أصحاهبا يستطع ومل املشاكل هلذه تَثُبت مل فإهنا الزمن، سي
 حلول إجياد استطاعوا حىت عنها والُبعد والتفسي التأويل إىل اضطرهم

 التقنينات ومجيع الرومان، عهد منذ كانت النظرية فهذه. املتجددة للمشاكل
 ملّا لكن. يُذكر تغيي دون األمر أول يف واستعملتها نالروما عن نقلتها الغربية
 هلم وبرز نقلوها، للذين النظرية هذه فساد ظهر تتجدد احلياة مشاكل بدأت
 وليس ابملشكالت اإلحاطة عنًا قصور  الفساد هذا فاعتربوا صالحيتها، عدم

 هاعن يبتعدون أخذوا أي. تتطور أهنا زاعمني يغّيوهنا وأخذوا. ابطلة لكوهنا
 املرونة وحبجة حال، إىل حال من االنتقال أي التطوير حبجة أصوهلا ويغيون

 .التفسي قابلية أي
 حىت عليها وأثرت النظرية فساد أبرزت متعددة عوامل هناك أن واحلقيقة

 ظهرت اليت االشرتاكية فالنظرايت العصور، خمتلف على وتبدلتًا كثي  تغيت
 االلتزام نظرية صالحية عدم أظهرت وعيالشي املبدأ ظهور قبل أورواب يف

 قواعد عليه أُدخلت قد العمل فعقد. لاللتزام نظرهتم يغيوا ألن الفقهاء فاضطر
 قبل، من يكن مل ما احلقوق من إعطائهم وإىل العمال محاية إىل هتدف وأحكام
 االلتزام نظرية ونص. اإلضراب وحق النقاابت تكوين وحق االجتماع كحرية
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 ونظرية. احلقوق هذه مثل يبيح وال القواعد هذه مثل إحداث يبيح ال الرومانية
 االلتزام قوة كانت التزام، إنشاء على إرادتني َتواُفق إهنا تقول اليت ذاهتا العقد
 مما أكثر اجلماعة يف التضامن على تبىن فصارت الشخص إرادة على تبىن فيها
 .الفرد إرادة على تقوم

 فقد. جتيزها االلتزام نظرية تكن مل بل موجودة تكن مل الُغنب نظرية وهذه
 أراد مبا يلتزم تعاقده يفًا حر  الفرد ترك بوجوب تقضي الفردية النظرايت كانت
 وفساد الفردية النظرايت هذه فساد تبني وملّا. ذلك يف ُغنب من أصابه مهما
 حىت تتسع أخذت مث العقود بعض على الُغنب نظرية أُدخلت االلتزام نظرية

 .العقود مجيع على تنطبق عامة نظرية احلديثة القوانني يف صبحتأ
 وظهور القدمية، األفكار ختالف احلياة عن أفكار لنشوء كان وهكذا

 .فسادها فأبرز االلتزام نظرية على أثر القدمية، األفكار فساد
 اآلالت خمتلف استعمال كان بل ذلك على األمر يقتصر ومل

 ُتربز عملية مسائل أوجد قد عاملية حروب ووجود الصناعة وتقدم امليكانيكية
 هلا يستهدف مجة مبخاطرة اقرتن اآلالت استعمال نإ إذ. االلتزام نظرية فساد

 عدم فظهر الشخص، على إالّ  املسؤولية جتعل االلتزام نظرية تكن ومل الناس،
 ال الشخص كان أن فبعد. املفروض اخلطأ على املسؤولية تضعوُ و  صالحيتها

 ابلعمل هو قام إذا إالّ  آخر لشخص حيدث الذي الضرر عنًا تعويض يدفع
 صدر إذا الضرر عن كذلكًا  تعويض يدفع صار ابلغي، ضرارإلاًا متعمد الضار

 أنه فُرض من يُلزِم صار أي الشخص، ميلكها اليت األشياء عن الضرر هذا
 صاحب يُلزِم العامل يف أذى أي إحلاق وصار الضرر، بتعويض اخلطأ ارتكب
 .االلتزام نظرية به تقضي ال وهذا. ابلتعويض العمل
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 بل الشخص على يقتصر ال الغربية القوانني يف التأمني عقد وصار
 شخص أّمن إذا كما الغي، ملصلحة االشرتاط نظرية فُوجدت الغي، يشمل

 له يكن مل أم التأمني وقت أوالد له أكان سواء أوالده ملصلحة حياته على
 شخصني، بني رابطة ألهنا االلتزام نظرية خيالف وهذا. لتأمنيا حني أوالد

 يف العقد أن مع الرابطة، هذه يف يدخلون ال بعد يوَجدوا مل الذين واألوالد
 .يُدخلهم أصبح الغربية القوانني

 التسعي ويف سعرها، نقص بعملة الوفاء نظرية فإن ذلك على وعالوة
 ما العامة، املرافق التزام عقود ويف لألجر، اجلربي والتقدير للسلع، اجلربي
 على تدل وهي. احلديثة القوانني يف تأُدخل ذلك ومع االلتزام، نظرية يناقض
 .صالحها وعدم االلتزام نظرية فساد

 العقد، يفِسد الغش أبن تقضي اليت النظرية فإن ذلك على وزايدة
 العام، والنظام اآلداب خيالف ما على االتفاق جيوز ال أبنه القائلة والقاعدة
 زرع دابة رعت إذا كما حق، دون ابلغي اإلضرار عن االمتناع بوجوب وااللتزام

 أن من الشخص مينع الذي سبب بال واإلثراء صاحبها، إمهال بسبب آخر
 غيًا ديْن يدفع أو الغي أرض على بناء يقيم كمن غيه حساب على ينتفع

 على ويدل االلتزام، ريةنظ خيالف ذلك كل الفضويل، العمل أي موجود،
 على وهتدمه الشخصي احلق تناقض وهي حرية، وليست تقييد ألهنا فسادها،

 .مقيد غي مطلق حق أنه اعتبار
 بني قانونية رابطة على يقوم عندهم هو حيث من االلتزام أن على

 اشرتاط عدم يعين وهذااً. حق ينقل أن الشخص على توِجب واملدين الدائن
 وعدم احلق، حبوالة عليه احملال رضا دون احلوالة توجد أي ،ابحلوالة الرضا
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 احلق بنقل الشخص تلزم القانونية احلالة ألن الدين، حبوالة الدائن رضا اشرتاط
 تبليغ فمجرد فساده، ظهر ولذلك العدل، حتقيق يضمن ال وهذااً. دين أوًا عين

 غيها يف كما والةاحل يف العقد ألن قبوله، من بد ال بل يكفي، ال عليه احملال
 .العقد أطراف برضا يكون أن جيب

 ومنه االلتزام، لنظرية عرضت اليت املتجددة املشاكل لبعض إمجال هذا
 بين بني العالقات أنواع منًا كثي  ألن للتفكي، ميدانً  تصلح ال أهنا يتبني

 ال وهي العقد، يفسد الغش كون مثل منها، استنباطها ميكن ال اإلنسان
 كاألذى املفروض اخلطأ على املسؤولية ألن للتعميم، جماالً  تكون نأل تصلح
 على التأمني مثل الغي ملصلحة واالشرتاط الدين، وحوالة اآللة عن الناتج

 شركة مثل بل اخليي الوقف مثل املنفردة واإلرادة يولدوا، مل الذين األوالد
 أن ميكن ال واملعامالت العقود من ذلك شابه وما الرأمسايل، النظام يف املسامهة
 تصلح ال كذلك وهي قاصرة، فهي ولذلك. مبفهوم وال مبنطوق ال تشملها
 خيالف ما على االتفاق جواز عدم قاعدة مثل العامة القواعد من كثي إلثبات
 لتوحيد قابلية فيها وليس. العقود يف الُغنب نظرية ومثل العام، والنظام اآلداب
 ظهرت حني قصورها ظهور بدليل واحد، تشريع يف والبيئات الشعوب خمتلف

 ألهنا خاطئة أساسها من وهي. الصناعة تقدمت وحني االشرتاكية النظرايت
 امللك ويف للشخص احلرية وهذه الشخصية، واحلرية امللكية حرية على تقوم
 االستغالل من متّكن اليت وهي الناس، بني الفساد تسبب اليت هي

 حيميه الشخصية احلرية وإعطاء التملك يف ريةاحل إعطاء ألن واالستعمار،
 .والشقاء الفساد ذلك ويف االلتزام، نظرية على ُبين حني القانون

 بعبارة أو اإلسالمي، التشريع حتدى الذي الغريب التشريع واقع هو هذا
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 التشريع أّما. اإلسالم نظام حتدى الذي الرأمسايل النظام واقع هو هذا أخرى
 تنبثق ظنية نظرايت ليس فهوًا ونقدًا هجوم الغربيون عهأوس الذي اإلسالمي

 منبثق هو وإّّنا الغريب، التشريع يف احلال هي كما واملعاجلات األحكام عنها
 احلق، يف نظرية أصله فليس. ارتياب إليها يتطرق ال قطعية عقلية عقيدة عن
 قيدةع أصله وإّّنا العيين، احلق أو الشخصي احلق نظرية عن منبثق هو وال

 فهو العقيدة هذه عن انبثق فما. هباًا يقيني وقطع العقل إليها توّصل جازمة
 التشريع فأيهما. إسالمي بتشريع فليس عنها ينبثق مل وما إسالمي، تشريع
 املنبثق التشريع أم ارتياب إليها يتطرق ال عقلية عقيدة عن املنبثق التشريع: احلق
 حوادث من فسادها ظهر ظرايتن كانت إذا سيما وال ظنية، نظرايت عن

 والواقع؟ للحقيقة مطابقتها عدم على هلا تعريفهم وبرهن الزمن
 ابهلل اإلميان عن أي اإلسالمية العقيدة عن منبثق اإلسالمي التشريع

 والسّنة الكتاب عن منبثق أخرى وبعبارة اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته
 هو وأحكام وقواعد أدلة من منهما ُفهم افم هللا، من وحي أبهنما عقالً  املقطوع
 يُبحث أو اإلسالمي التشريع يُبحث حني فإنه وعليه. اإلسالمي التشريع
 وضع من وليس هللا من وحي أنه على يُبحث إّّنا هو حيث من اإلسالم

. اإلسالم إىل النظرة وأساس اإلسالم، حبث يف القضية أساس هو وهذا. البشر
 من وحي اإلسالم أن على أوالً  اليقيين العقلي هانالرب  يقوم أن جيب ولذلك

 العقلي الربهان قام الذي هذا من أي الوحي به جاء مما التشريع يؤخذ مث هللا،
 .اإلنسان لبيناً نظام به أوحى هللا أن على اليقيين

 القرآن به جاء ما هو اإلسالم فإن هللا، منًا وحي اإلسالم كون أّما
 وذلك هللا، كالم أنه القطعي ابلدليل ثبت فقد رآنالق فأّما. الرسول وحديث
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 يكون أن إما فهو. هللا عند من إنه وقال حممد به جاء عريب كتاب القرآن أن
 واّدعى قاله الذي هو حممد من يكون أن وإما عنهم، حممد ونَ َقَله العرب من
 نم يكون أن ميكن والاً. وصدقًا حق هللا من يكون أن وإما هللا، عند من أنه

 .واألسلوب اللغة عريب ألنه الثالثة هؤالء من واحد غي
 مبثله أيتوا أنًا مجيع حتداهم ألنه فباطل العرب عند من أنه أما  

                                   ، 
 كالمهم من ليس إذن فهو ذلك، عن وعجزوا مبثله أيتوا أن حاولوا وقد

 من أنه وأّما. مبثله اإلتيان وحماولتهم هلم حتديه مع مبثله اإلتيان عن لعجزهم
 البشر من فهو العبقري حاول ومهما العرب، من عريباً حممد ألن فباطل حممد

 لعريبا حممد على فيصدق مبثله أيتوا مل العرب دام وما وأّمته، جمتمعه من وواحد
 وأخرى صحيحة أحاديث حملمد أن عالوة. منه ليس فهو مبثله، أييت ال أنه

 حديث أي قورن وإذا الصدق، إالّ  معه يستحيل الذي التواتر طريق عن ُرويت
 ويقول املنزلة اآلية يتلو وكان األسلوب، يف تشابه بينهما يوجد ال آية، أبي

 مهما الرجل وكالم. األسلوب يف اختالف وبينهما واحد وقت يف احلديث
 أي يوجد ال أنه ومبا منه، جزء ألنه األسلوب يف يتشابه فإنه ينوعه أن حاول
اً مطلق حممد كالم القرآن يكون فال األسلوب، يف واآلية احلديث بني تشابه

 يستطيع ال الرجل كان وإذا. حممد كالم وبني بينه الصريح الواضح لالختالف
 مهما عصره أهل كالم غيًا كالم يقول أن ميلك فال عصره عن خيرج أن

 غياً كالم يقول أن ميكن ال أي ذاته، عن خيرج أن ميكن فال يقلد، أن حاول
 أخرجوا قد للكالم والنقاد. أْوىل ابب من واألسلوب املعاين يف ذاته كالم
 الكالم ومّيزوا جباهلي، ليس أبنه بعده وقيل اجلاهلي للعصر املنسوب الشعر
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 مما األندلسي، أو األموي أو العباسي العصر يف أي كذا، عصر يف قيل أبنه
 وملغايرة نفسه، كالم عن خيرج وال عصره كالم عن خيرج ال املرء أبن يقطع
 أن ثبت أنه ومبا. حممد كالم ليس القرآن فإن حممد، حلديث أسلوابً  القرآن
 كونوي ،اً قطع هللا كالم فيكون حممد، كالم وال العرب، كالم ليس القرآن
 .به أتى ملن معجزة

 هللا، رسول كونه عليه يدل فإنه هللا منًا وحي الرسول حديث كون وأّما
اً حممد أن ثبت أنه ومبا هبا، له هللا أوحى اليت رسالته هو كالقرآن فاحلديث

 بشريعة أييت وال وشريعته، هللا كالم وهو ابلقرآن أتى الذي هو ألنه هللا رسول
 ألنه هللا من وحي حديثه فإن لذلك. ونيب رسولًا قطع وفه األنبياء، إالّ  هللا

 ينطق هللا كالم أنهًا قطع ثبت الذي القرآن أن على. هللا أرسله رسول   حديث
: تعاىل قال هللا، من وحي الرسول حديث أن على بصراحة        

     وقال :                         
: وقال                . 

 من وحي والسّنة الكتاب أن اليقيين العقلي الربهان قام قد يكون وهبذا
 ابلدليل ثبت قد يكون فإنه اإلسالمية الشريعة وحدمها مها أهنما ومبا هللا،

 كل يكون أن بد فال. هللا من وحي ةاإلسالمي الشريعة أن على اليقيين العقلي
 ما كل يكون أن بد ال وابلتايل هللا، منًا وحي والسّنة الكتاب يف ورد فكر

 الشريعة أن يتبني وبذلك. الوحي من هو والسّنة الكتاب من ُيستنبط
 معان   هي وإّّنا املتجددة، الوقائع على تطبق ظنية نظرايت ليست اإلسالمية

 املعاين وهذه هللا، عند مناً وحي وسلم وآله عليه هللا لىص الرسول هبا جاء عامة
 هذه أحكامُ  هذا تطبيقها من وُيستنبط املتجددة الوقائع على تطبق العامة
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 عّرف ولذلك الوحي، من تعترب املستنَبطة نفسها األحكام وهذه الوقائع،
 عينه هو أي العباد، أبفعال املتعلق الشارع خطاب أبنه الشرعي احلكم العلماء

 من أو اخلطاب لفظ من ُأخذ ألنه للناس، ليبلغه الرسول هللا به خاطب ما
 .معناه

 اإلسالمية الشريعة يف البحث يُبىن أن جيب الذي األساس هو هذا
 هبا، االجتاه حُيصر أن جيب اليت النظرة هي وهذه. هللا من وحي أهنا ووه عليه،
 فُيبحث هللا من جاءت اأهن ثبت فإذا. هللا من جاءت شريعة إىل نظرة وهي
 ُيستنبط وحني هللا، شريعة يف يُبحث أنه اعتبار أي االعتبار، هذا على فيها

 معاجلاته لنوع يُنظر وحني هللا، شريعة من مأخوذ أنه على ُيستنبط احلكم
 األصل حيث من مقياسه فيُتخذ هللا من عالج أنه على إليه يُنظر للمشكلة

 من وال موافقته، عدم أو له املعاجل لذوق افقتهمو  حيث من ال عنه انثبق الذي
 العالج من القصد ألن معه، اختالفه أو العصر يف يسود ما مع اتفاقه حيث

 .هللا عند من جاء ما هو واحلق ،اً حقاً عالج يكون أن
 صاحلة شريعة وكوهنا صحتها يتبني حىت اإلسالمية الشريعة يف فالقضية

 أوحى هللا عند من هي هل يُبحث أن جيب جيل كل ويف عصر كل يف للناس
 من ألن احلق، شريعة هيًا قطع كانت هذا ثبت فإذا للناس، شريعة هبا

 والتنزه املطلق الكمال بصفات االتصاف األلوهية تقتضيها اليت اإلله صفات
 على وصاحلة صحيحة كانت شريعته هذه أن ثبت فإذا النقص، صفات عن

 ويف عصر كل يفاً مجيع للناس جاءت أهنا ثبت وإذا. عليه جاءت الذي الوجه
 جيل كل                              

         ، منها ُتستنبط للتفكي ميدانً  تكون أن احملتم من كان 



 38 

 احلوادث مجيع فتشمل للتعميم الواسع اجملال فيها وكان اإلنسان عالقات مجيع
 الكلية القواعد إلثبات خصبة تربة ابلتأكيد وتكون واملتعددة، املتجددة
 تعاجل شك وال فإهنا إنسان هو حيث من لإلنسان دامت وما. العامة واألفكار
 حيتمه كله وهذا. وبيئاهتا جنسياهتا اختلفت مهما الشعوب مجيع مشاكل

 .هبا ليعملوا للناس ليبلغها ّيهلنب هبا أوحى هللا عند من شريعة كوهنا
 الشارع خطاب كوهنا وهي اإلسالمية الشريعة يف القضية هي هذه

 الراب حرم فإذا. هللا به أوحى للمشاكلًا عالج كوهنا أي العباد، أبفعال املتعلق
 املدنية مع يتفق أو موافق، غي أو للعصر موافق التحرمي هذا هل ُيسأل ال فإنه

 هللا؟ من الوحي به جاء مما استُنبط التحرمي هذا هل ُيسأل اوإّنّ  ال، أم احلديثة
 التحرمي هذا إن يقال وال. فال وإالّ ًا صحيحًا حكم كان كذلك كان فإذا

 وجيعل اخلارج، مع االقتصادية العالقات ويقطع التجارية، املعامالت يعطل
 احلياة يف النظر وجهة بُنيت الذي األساس ألن ذلك يقال ال. عزلة يف البالد
 أن أي وحده، الشرع حُيكَّم أن فيجب األعمال، مقياس الشرع جعل هو عليه

 عرض به ويُرمىًا مقياس غيه يعترب ال ولذلك. فقط واحلرام احلالل هو املقياس
 .احلائط

 مثله على ملثلها ابملعروف زوجته نفقة الزوج على هللا أوجب إذا وكذلك
 ال، أم احلديث العصر مع متفق جياباإل هذا هل ُيسأل ال غنية، كانت ولو
 أو البيت، بنفقة يتعاون أن فيجب احلياة على يتعاونن الزوجني إن يقال وال
 وإّّنا ذلك، مثل يقال وال هذا مثل ُيسأل ال غنية، وهذه للفقي النفقة أن

 فإذا هللا؟ عند من الوحي به جاء مما استُنبط قد الفرض هذا هل فقط ُيسأل
 .فال وإالّ اً صحيحاً حكم كان كذلك كان
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 ما احملّرمات غي على ماله من ينفق أن لإلنسان هللا أابح إذا وكذلك
 ومبليون وجواهرًا حلي دينار مليون بنصف لزوجته فاشرتى شاء، كيف شاء

 من ولد لكل واشرتى هبا يلعبون ألوالده خصصها متنوعة مالعب جهز دينار
 هللا أابح إذا يقال ال واحدة، يوم كل يستعمل سيارات سبع العشرة أوالده
 مصلحة مع يتفق ال أو االقتصادية املصلحة خيالف هذا أبن لإلنسان ذلك

 هذه هل فقط ُيسأل بلًا مطلق ذلك يقال ال. العقل يرضاه ال أو الشخص،
 كان كذلك كانت فإن هللا؟ عند من الوحي به جاء مما استُنبطت قد اإلابحة
 وعدم احلكم صحة قياس هو األمر فَمالك. وهكذا ،اً صحيحًا حكم حكمها
 به جاء مما ُأخذ فإن هللا، عند من الوحي به جاء مماًا مأخوذ كونه من صحته
 اً.مطلق آخر اعتبار ألي قيمة وال فال، وإالّ اً صحيح كان الوحي

 فإن نفسه، اإلسالم واقع حيث من أّما اإلسالم، أساس حيث من هذا
 على أحكام هو فاإلسالم واقع، على كماحل هو والفكر أفكار، اإلسالم
 أن بد فال به، جاء ما كل يف العقلية العملية جترى أن بد ال ولذلك وقائع،
 الذي أصله العقل يدرك أوًا حسيًا إدراك وجوده العقل يدرك به جاء ما يكون
 سواء به، جاء ما حوى الذي النص العقل يفهم أن بد ال ولذلك به، جاء
 فيه وليس الرسول، من ولفظه هللا من معناه كان أو هللا، من ومعناه لفظه كان
 أصله، وجود أو وجوده العقل يدرك ال شيء فيه فليساً. مطلق ذلك غي شيء
 واألداة العقل أساسهاً أفكار  ابعتباره فاإلسالم. العقل يفهمه ال نص فيه وليس

 يقوم الذي األساس هو وحده العقل كان هنا ومن. العقل هي تفهمه اليت
 متوقف به فاإلميان اإلسالم، نصوص به نفهم الذي واألساس اإلسالم، عليه
 األفكار من فكر كأي وهو. العقل على متوقف به جاء ما وفْهم العقل، على
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 وجود يدَرك أو ابلعقل، واقعها وجود يُدَرك أن بد ال حبث أي يف املوجودة
 نصها يكون أن هنفس الوقت يف بد وال ابلعقل، عنه نبحث الذي أصلها واقع

 اإلسالم نصوص يف فليس. معانيه ويدرك العقل يفهمه مما أفكارها حوى الذي
 احلديث يف وال القرآن يف ال هبا، أعلم هللا طالسم            

                           ، اإلسالم إن ليقا فحني 
 مقياسه اإلسالم إن يقال حني وكذلك صحيح، القول فهذا للعقل خاضع
 اليت واألداة اإلسالم، أساس هو العقل ألن صحيحًا أيض القول فهذا العقل

 .والعمل الفهم هذا يف وجودها على به والعمل فهمه فقيتو 
 حىت واقعه حسب العقل ُيستعمل أن بد فال واقع، له العقل أن إالّ 

 وجود من بد ال أنه العقل واقع ومن. عقلية عملية أبهنا العملية على ينطبق
 فال حمسوس واقع هناك يكن مل فإذا وجود، للعقل حيصل حىت حمسوس واقع

 هناك كان إذا إالّ  إدراك يوجد فال. عقل يوجد ال أي العقلية، العملية حتصل
 يكن مل فإذا. وسحمس واقع هناك كان إذا إالّ  فكر حيصل وال حمسوس، واقع

اً فكر  أو عقالً  تكون والًا وختريف ختيالً  تكون املسألة فإن حمسوس واقع هنالك
 ألنه حمسوس غيًا واقع يدرِك أن العقل من يُطلب ال ذلك وعلىاً. إدراك أو

 أن حينئذ فعليه العقلية، العملية حتصل أن يستحيل أي يدركه، أن يستحيل
 اباتً ًا رفض يرفضه أن أو ،اً قطعي ثبواتً  وجوده تثب إن حبقيقته ال بوجوده يسّلم

 ذات يدرك أن العقل من يُطلب ال ذلك وعلىاً. قطعي ثبواتً  وجوده يثبت مل إن
 املخلوقات واقع من أُدرك وإّّنا إدراكها، فيستحيل حمسوس غي واقع ألهنا هللا
 له املوجود ذاه ألن ،اً حسيًا إدراك هللا وجود بذلك فأُدرك ،اً يقينًا خالق هلا أن

 أمر موجودة احملسوسة املدرَكة األشياء فكون. املخلوقات وجود عليه دل واقع
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 إىل حمتاجة احملسوسة املدرَكة األشياء هذه وكون. ابحلس مشاَهدة ألهنا قطعي،
 تستطيع ال ابملشاَهدة ألهنا ،اً أيض قطعي أمر االحتياج، وصف هلا أي غيها،

 كانت إذا حترق فالنار بغيها، إالّ  حال إىل حال من االنتقال وال التصرف
 ال االحرتاق قابلية فيها تكن مل وإذا االحرتاق، قابلية فيها األخرى املادة

 وبعض غيها، تذيب وال العناصر بعض تذيب األمحاض وبعض حترقها،
 وذّراتن غيها، مع تتفاعل وال معها وتتفاعل أخرى عناصر مع تتحد العناصر

 اهليدروجني من ذرتني ولكن ماء، تنتج األوكسجني من ذرة مع اهليدروجني من
 حلفظ صاحلة غي مادة وهو الثقيل املاء تنتج األوكسجني من ذرتني مع

 أن وال شيء، كل يف تتصرف أن تستطع مل األشياء فهذه. احلياة استمرار
 معينة، حاالت على قاصر وضع ضمن إالّ  أخرى حالة أية إىل حالة من تنتقل

 فهي آخر، بعامل أو سواها، يف أو فيها تغيي إبحداث إالّ  سواها ستطيعت وال
 فالنار. احلاالت وهذه العوامل هذه إىل حمتاجة أهنا فُرض لو حىت حمتاجة إذن

 إىل حمتاجة حترق حىت فهي لالحرتاق، قابلة مادة بوجود إالّ  حترق أن تستطع مل
 فيها معينة عناصر إالّ  تذيب أن تستطع مل واألمحاض. لالحرتاق القابلة املادة
 تستطيع حىت الذوابن قابلية فيها اليت العناصر إىل حمتاجة فهي الذوابن، قابلية

 عناصر بوجود إالّ  والتفاعل االحتاد تستطيع ال والعناصر. اإلذابة حُتِدث أن
 التفاعل قابلية فيها اليت العناصر إىل حمتاجة فهي واالحتاد، التفاعل قابلية فيها
 حمتاج ثقيل ماء إىل يتحول حىت واملاء. والتفاعل االحتاد تستطيع حىت حتادواال
 اهليدروجني من ذرتني كل إىل األوكسجني من أخرى ذرة إليه يضيف من إىل

 إىل احتاج بل فيه، هو ما إىل احتاج يقال وال. الثقيل املاء إىل يتحول حىت
 .حمتاج فهو الكمية، هذه له يوِجد من إىل واحتاج فيه، هو ما إىل كمية زايدة
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 يف ولكنها لبعضها احتاجت الكون يف اليت األشياء إن يقال وال
 وتوضح تبني إّّنا احلاجة ألن ذلك، يقال ال. غيها عن مستغنية جمموعها
 موجود، غي لشيء نظرايً ًا فرض تُفرض والًا ملس وتُلمس الواحد، للشيء
 فلو االحرتاق قابلية فيه سمجل احتاجت النار إن يقال فال. وجوده فُيفرض
 فاحلاجة. نظري فرض هذا ألن غيمها، إىل حيتاجا ومل الستغنياًا مع اجتمعا

 حمسوسًا حس موجود لشيء حاجة هي لالحرتاق، القابل وللجسم للنار
 حىت مدلوله على احلس يقع مما ابلطبع وهو ،عقالً  مدَرك أو احلواس إبحدى

 من يوجد ال واجلسم والنار موجود ءلشي فاحلاجة ،عقالً  إدراكه يتأتى
 يف اليت األشياء وكذلك احلاجة، أو االستغناء فيه حيصل شيء اجتماعهما

 فاحلاجة. احلاجة أو االستغناء فيه حيصل شيء اجتماعها من حيصل ال الكون
 يف ما جمموع من يتكون شيء يوجد وال الواحد اجلسم يف متمثلة واالستغناء

 يف اليت األشياء جمموع إن قيل فإذا. حمتاج أو ستغن  م أبنه يوصف حىت الكون
 لشيء ال الوجود متخيَّل لشيءًا وصف يكون فإنه حمتاج أو مستغن   الكون
 جمموعة ال الكون يف موجود معني شيء حاجة على يقوم والربهان. موجود
 أو احلاجة وصف له ويُعطى شيء منه يتكون اجتماع هلا يُتخّيل أشياء

 هو وليس ختيلي فرضي سؤال ألنه السؤال، هذا يَرِد ال ذلكول. االستغناء
 .نظرايً اً فرض وال حىتاً واقعي

 حمتاجة أهنا على دليالً  يكون فال لبعضها احتاجت األشياء إن يقال وال
 فمجرد خالق، إىل االحتياج ال االحتياج جمرد إثبات على الربهان فإن. خلالق
 .شيء كل يف تياجاالح يُثِبت شيء كل يف االحتياج وجود

 حمتاج مجيعها فاألجزاء آخر جزء إىل حمتاج جزء كل إن يقال وال
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 يثِبت ال وهذا آخر، شيء إىل حمتاج شيء كل أن هو فالثابت لبعض، بعضها
 شيء إىل ولو الشيء احتياج ألن ذلك، يقال الاً. مطلق حمتاجة األشياء أن

 املطلق، االستغناء تغينيس شيء الكون يف يوجد ال أنه يثبت الدنيا يف واحد
 كمن االحتياج وصف له ثبت أي الوجود، يف واحد لشيء ولو حمتاج أنه يعين

 واحدة كلمة يتكلم وكمن املشي، وصف له ثبت فقد واحدة خطوة ميشي
 على يدل مما ذلك وغي والتكلم واملشي فاالحتياج. التكلم وصف له ثبت

 الوصف يُثِبت فيه الواحدة رةامل ثبوت فإن املاهية، على يدل مما أي اجلنس
 على يدل مما واالحتياج واحد، شيء إىل االحتياج ثبوت فمجرد. ملاهيته
 ولذلك الكون، يف شيء لكل االحتياج وصف يثِبت املاهية، على أي اجلنس

 كله وهذا. االحتياج وصفاً قطع له يثِبت آخر جزء إىل جزء كل احتياج فإن
 .األرض سطح على املوجودة األشياء مجيع إىل ابلنسبة حمسوس ملموس

 وكل أجرام جمموعة الكون فإن واحلياة، واإلنسان للكون ابلنسبة أّما
 يكون أن إما النظام وهذا يغيه، أن ميلك ال خمصوص بنظام يسي منها جرم
 غي يكون أن ميكن وال غيه، آخرًا شيئ أو خواصه من خاصة أو منهًا جزء

 الكواكب سي ألن فباطل، منهًا جزء كونه أّما. اً مطلق الثالثة هذه من واحد
 الذي والنظام السائر، غي هو كالطريق واملدار يتعداه، ال معني مدار يف يكون
 ال ولذلك. املدار هذا يف ابلسي تقييده بل فقط، سيه جمرد ليس به يسي
 منًا جزء ليس نفسه السي فإنًا وأيض. منهًا جزء النظام هذا يكون أن ميكن
 وأّما. منهًا جزء يكون أن ميكن ال ولذلك. له عمل هو بل الكوكب، ماهية
 فحسب، الكوكب سي هو ليس النظام ألن فباطل، خواصه من خاصية كونه

 وضع يف السي بل وحده، السي ليس فاملوضوع. معني مدار يف سيه بل
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 ال عنيال يف الرؤية كون هو بل خواصها من العني يف كالرؤية ليس فهو. معني
 إالّ  يتأتى ال خبار إىل ماء من املاء حتّول كون ومثل. خمصوص بوضع إالّ  تكون
 بل املاء، حتّول أو العني، رؤية أو الكوكب، سي ليس فاملوضوع. معينة بنسبة

 خمصوصة، أحوال يف العني ورؤية خمصوص، مدار يف الكوكب سي هو املوضوع
 العني، وعلى الكوكب، على فروضامل الوضع هذا. معينة بنسبة املاء وحتّول
 ال السي كون فإن خواصه، من السي كان وإن وهو. النظام هو املاء، وعلى
 سي ينظم أن خواصه من لكان وإالّ  خواصه، من ليس معني، بوضع إالّ  يكون
 والواقع التنظيم، خواصه من دام ما آخراً نظام ينظم أن يستطيع وحينئذ. نفسه

اً جزء ليس دام وما. خواصه من يكون أن ميكن ال وهلذا ذلك، يستطيع ال أنه
 احتاج أي غيه، إىل احتاج قد فيكوناً. قطع غيه فهو خواصه، من وليس منه

 .النظام إىل الكون
 اجتماع عن نجتة خاصية هو معني مدار يف يسي كونه إن يقال وال
 عني،م مدار يف السي كون خاصية اجتماعها عن فنتج بعضها مع الكواكب

 اجتمعا فإذا خاصية، له وحده واألوكسجني خاصية، له وحده كاهليدروجني
 ألن ذلك يقال ال. الكواكب وكذلك أخرى، خاصية هلما صارتًا مع

 خاصية له فصارت آخر،ًا جسم كّون اجتمعا حني واألوكسجني اهليدروجني
 الكواكب خبالف الكون، يف وجودمها خاصية ال جسم خاصية فهي أخرى،

 صارت مث منفردة وهي خاصية منهما لكل تكن مل الكواكب أو الكوكبني نفإ
 مبفرده كوكب لكل خاصية اخلاصية هذه ظلت بل ابالجتماع، خاصية له

 اخلاصية تكون ولذلك قط،ًا واحدًا جسم ويكّون جيتمعا ومل وحده له خاصية
 عاالجتما  ألن الكواكب، الجتماع أو كوكبني الجتماع تكون وال للكوكب
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 .حيصل مل آخراً جسم يشكل الذي
 الدافع هي اجلاذبية فإن. اجلاذبية خاصية هي هذه إن يقال ال وكذلك

 املشي ولكن حي، ألنه اإلنسان يف املشي فإن اإلنسان يف كاحلياة للحركة،
 ليس السي ولكن جاذبية، فيه ألن الكواكب وسي احلياة، خواص من ليس
 من معني مدار يف السي يكون ال أن أْوىل ابب فمن اجلاذبية، خواص من

 النظام، هو معني مدار يف والسي الكوكب خاصية السي ففي اجلاذبية، خواص
 اإلنسان وأّما. حمسوس ملموس اهلواء وإىل املاء إىل احتياجها فإن احلياة وأّما
 فإن وعليه حمسوس، ملموس ذلك، وغي الطعام إىل مث احلياة إىل احتياجه فإن

 .حمتاجة واحلياة اإلنسانو  الكون
 أشكال هي لبعضها احتاجت أشياء من الكون يف ما إن يقال وال

 احلقيقة يف ولكنها خمتلفة، أبشكال تشكلت مادة اكله فهي واحد، لشيء
 غي فهي غيها، إىل حتتج ومل لنفسها احتاجت فاملادة. املادة هو واحد شيء

 أن تستطيع ال خمتلفة شكالأب تتشكل حىت املادة ألن ذلك يقال ال. حمتاجة
 إىل يتحول حىت فاملاء. غيها مناً فرض عليها مفروضة معينة بنسبة إالّ  تتشكل

 كتكوت إىل تتحول حىت والبيضة يتحول، حىت معينة نسبة إىل حيتاج خبار
 بنسبة إالّ  ميكن ال املادة فتشكُّل. وهكذا احلرارة، من معينة نسبة إىل حتتاج
 وإالّ  املادة، من ليس الوضع هذا أو النسبة وهذه .معني وضع أو معينة

 عليها مفروضة فكوهنا عليها، فُرضت وَلما تشاء، كما توِجدها أن الستطاعت
 الوضع هذا أو النسبة هذه إىل حمتاجة فهي غيها، من جاءت أهنا معناهًا فرض
. التشكل يتم حىت النسبة هذه هلا يوِجد من إىل وحمتاجة التشكل، يتم حىت

 .االحتياج وصف هلا ثبت أي غيها إىل حمتاجة فهي عليهو 
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 عاجز أنه تعين حاجته جمرد ألن خملوق، أنه يعين حمتاج كلمة ومدلول
 ليس فهو إليه، احتاج ما إجياد عن عاجز أي العدم، من ما شيء إجياد عن

 خالق عن خيرج ال كله الوجود ألن خملوق، فهوًا خالق ليس دام ومااً. خالق
 مدلول ألن ،اً أزلي يكون أن ميكن ال احملتاج فإناً وأيض. هلما ثلث وال وخملوق،

 حيتاج وحتوله تصرفه يف كان إذا ألنه شيء، إىل يستند ال أن تعين أزيل كلمة
 يف احتاج لو وألنه. أْوىل ابب من وجوده يف لغيه احتياجه يكون غيه، إىل

 األزيل فمدلولاً. أزلي يكون فال قبله،اً موجود الغي ذلك لكان غيه إىل وجوده
 فهو ،اً أزلي ليس احملتاج دام وما. شيء إىل حيتاج وال شيء، إىل يستند ال أنه

 قطعي، أمر حمتاجة احملسوسة املدرَكة األشياء فكون هذا وعلىاً. قطع خملوق
 املدرَكة األشياء فكون ،اً أيض قطعي أمر خلالق خملوقة كوهنا أن يعين وهذا

 اً.قطع اخلالق وجود على يدل خلالق ةخملوق احملسوسة
 أّمااً. أزلي يكون أن بد وال خملوق، غي يكون أن بد ال اخلالق وهذا

 خالق إالّ  يوجد ال ألنه ،اً خالق كان َلماًا خملوق كان لو فألنه خملوق غي كونه
 من فإن ولذلكاً. قطع اآلخر غي فأحدمها متباينان، شيئان ومها وخملوق،
 يقال وال. اخلالق هو مبخلوق ليس ما فكل خملوق، غي ونهك قلاخلا صفات

 معني شيء عن البحث ليس ألنه آخر، لشيء وخملوق لشيء خالق إنه
 عن ال خملوق هو حيث من املخلوق عن البحث بل اآللة، أو كاإلنسان

 يكون فال عدم، من ابإلجياد وصفه حيث من اخلالق وعن معني، خملوق
 وأّما. املخلوقات سوى ما هو فاخلالق واحد، وقت يفًا وخملوقًا خالق الشيء

 وجوده بُدئ قد إذ ،اً خملوق كان أول له كان إذا فألنه له أول ال أياً أزلي كونه
 إليه تستند األزيل إذاً. أزلي يكون أبن يقضيًا خالق فكونه معني، حد من
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 هو أي هللا كلمة مدلول هو اخلالق األزيل وهذا. شيء إىل يستند وال األشياء
. والكون واحلياة اإلنسان هي العقل يدركها اليت األشياء فإنًا وأيض تعاىل، هللا

 شيء كل يف ينمو ألنه حمدود، فاإلنسان. خملوقة فهي حمدودة، األشياء وهذه
 يفًا كلي  متثالً  متمثل جنس اإلنسان وألن. حمدود فهو يتجاوزه، ال ما حد إىل
 يف وفرد فرد بني فرق أي يوجد وال إنسان، فرد فكل. أفراده من فرد كل

 اآلخر، على يصُدق اإلنسان من فرد على يصُدق فما اإلنسانية، اخلواص
 احليوان يف وكاألسد الصافية قطعه يف كالذهب األجناس من جنس كأي

 ينطبق جنس، أي فاجلنس،. وهكذا الفواكه، من جنسها يف التفاح وكحبة
 ميوت الفرد أن يشاَهد ما وأبسط. دهأفرا من فرد كل على ينطبق ما كله عليه
 اجلنس هذا أن يعين وهذا ميوت،ًا قطع اإلنسان فجنس. ميوت اإلنسان وأن

 اإلنسان أبن التسليم معناه ميوت اإلنسان أبن التسليم وجمرداً. قطع حمدود
 .حمدود

 ال اإلنسان جنس ولكن ميوت، الذي هو الفرد اإلنسان إن يقال وال
 الذي العصر يف فإن ذلك ومع املاليني ميوت عصر كل يف أنه بدليل ميوت،

 ميوت ال إذن فهو يكثر، ابملشاهدة نراه الزمن مع اإلنسان يفىن أن بدل بعده
 منًا مركب ليس اإلنسان جنس ألن ذلك، يقال ال. كفرد ميوت بل كجنس
 إىل ذلك من فيوَصل ميوت، ال واجملموع ميوت الفرد إن يقال حىت أفراد جمموع

 دوناً كلي  متثالً  أفراد يف تتمثل معينة ماهية هو اإلنسان بل. ميوت ال نساجل أن
 فإن ولذلك. جنس وككل وكالقمح وكالبرتول كاملاء وذلك وفرد، فرد بني فرق

 منًا مركب ليس جنسه ألن جمموعه، على ينصب أن جيوز ال عليه احلكم
 يصُدق فما .جنسه على أي ماهيته، على ينصب عليه احلكم وإّّنا جمموعه،
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 أن ومبا. أفراده تعددت مهما كله اجلنس على يصُدق فرد يف املاهية على
 ميوت، الواحد والفرد فرد، كل ويف الواحد، الفرد يف كلها متحققة املاهية
 مشاَهدة ألهنا حُتكَّم أن جيوز ال فإنه املشاَهدة أّما. ميوت اإلنسان جنس معناه
 فهي. اجلنس غي وهو للمجموع اَهدةمش فهي عليه، الربهان املطلوب لغي
 يف ياهامل أن ترى أال. اجلنس ليست ألهنا حتكَّم ال نقصة مشاَهدة كوهنا فوق

 البرتول وأن حمدودة، ليست أهنا يعين وهذا منها، أخذتَ  مهما تنفد ال البحار
 يتزايد القمح أن ترى أال ؟اً حمدود ليس أنه يعين وهذا منه أخذتَ  مهما ينفد ال

 الواقع أن مع ينفد، ال معناه جمموعه إىل نظرن فإذا منه؟ الكثي الستهالكا مع
 الواحد الفرد يف املتمثل اإلنسان وجنس. ينفد أنه ومعناه ينفد، جنسه أن

 اإلنسان فإن وعليه ميوت، هو حيث من اإلنسان جنس أن معناه ميوت،
 .حمدود

 يف تنتهي أهنا سابحل واملشاَهد فقط، فردي مظهرها ألن حمدودة واحلياة
 وهي احليوان، يف احلياة عني هي اإلنسان يف احلياة إذ. حمدودة فهي الفرد،
 ويفّرق يُلمس، ال كان وإن حُيَس شيء وهي. فيه بل الفرد هذا خارج ليست
 يف موجود هو والذي احملسوس، الشيء فهذا. امليت وبني احلي بني ابحلس
 الفرد يفًا وجزئيًا كلي ممثل هو حلركة،وا النمو مظاهره من والذي احلي، الكائن
 األحياء أفراد من فرد كل يف وهو ،اً مطلق غيه شيء أبي يرتبط ال الواحد
 دامت وما. كاإلنسان أبفراد متمثل جنس فهو بسواء، سواء اآلخر كالفرد
 .حمدودة فهي ينتهي، احلياة جنس أن فمعناه الواحد الفرد يف احلياة هذه تنتهي

 وجمموع حمدود، منها جرم وكل أجرام، جمموع ألنه حمدود والكون
 فمهما آخر، وله أول له منها جرم كل ألن وذلك. بداهة حمدود احملدودات
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 بعدد ليست فاحملدودية. مبحدود تنتهي تظل فإهنا األجرام هذه تعددت
 وجمرد األول وجود مبجرد تثُبت بل آخر، وهلا أول هلا بكون هي بل األجرام،

 حمدود، شيء يزيد الذي ألن احملدودية، حينئذ حيتم واحد من أكثر قيل أن
 فالكون وعليهاً. حمدود اجلميع فيظل حملدود، مبحدود حاصلة الزايدة فتظل
 اً.قطع حمدودة والكون واحلياة فاإلنسان ذلك وعلى. حمدود

 هذا ألن ،اً حمدود كان َلما وإالّ  ،اً أزلي ليس جنده احملدود إىل ننظر وحني
 أول ال يكون أن وإما ،اً أزلي ليس فيكون أول له يكون أن إما احملسوس املدَرك

 أن األزيل مدلول ألن ،اً أزلي يكون فال أول له احملدود أن وثبتاً. أزلي فيكون له
 أول، وجود يقتضي آخر وجود ألن ،اً قطع له آخر ال له أول ال وما له، أول ال

 دام ما منها بد ال النهاية أن يعين وهذا نقطة، من إالّ  يكون ال البدء جمرد ألن
 أم األشياء أم املكان أم الزمان يف ذلك أكان سواء نقطة، من البدء حصل قد

 ألن املعقوالت، يف حتمي وكذلك احلسيات، يف حتمي وهذا. ذلك غي
 فكل وعليه. معقوالت تكون ال حسيات تكن مل وما حسيات، هي املعقوالت

. حمدود غي فهو له، آخر وال له أول ال أنه زيلاأل فمدلول آخر، له أول له ما
 أزلية ليست معناه حمدودة واحلياة واإلنسان الكون فكوناً. أزلي ليس فاحملدود

 فالكون. لغيها خملوقة فهي أزلية ليست دامت وما. حمدودة كانت َلما وإالّ 
 هو يأ خالقها هو الغي وهذا. لغيها خملوقة تكون أن بد ال واحلياة واإلنسان

 .خالق وجود على يدل فوجودها. واحلياة واإلنسان الكون خالق
 أن ميكن وال ،اً أزلي أو لنفسهاً خالق أو لغيهاً خملوق يكون أن إما واخلالق

 يكون ألنه فباطل لغيه خملوق أنه أّما. الثالثة هذه من واحد غي يكون
 يكون ألنه فباطل، لنفسه خالق أنه وأّما. حمدود غي اخلالق أن وثبت ،اً حمدود
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 يكون أن بد فالاً. أيض ابطل وهذا واحد، آن يف لنفسهًا وخالق لنفسهًا خملوق
 هللا كلمة مدلول وهو إليه، تستند واألشياء شيء إىل يستند ال له، أول الاً أزلي

 هو الصفات هبذه املتصف أن أي. تعاىل هللا هو يعين املسمى هذا أي تعاىل،
 واقع ألنه ابحلس حصل الوجود هذا فإدراك. تعاىل هللا وهوًا قطع اخلالق

 أن العقل من يُطلب فال حُتس ال هللا ذات أي األزيل، ذات ولكن حمسوس،
 اً.مطلق يدركها

 معلوم هو بل جمهوالً  ليس فإنه. ابجملهول إميان هذا إن يقال وال
 األزيل تصور ميكن كيف يقال وال. مبجهول وليس مبعلوم إميان فهو بصفاته،

 هذا يقال ال احملدود؟ غي تصور ميكنها ال األذهان أن مع له أول ال ما وهو
 كيف يقال وال. فقط وجوده تدرك وإّّنا األزيل تتصور ال حقيقة األذهان ألن
 اإلميان على جيرَب  الذي ألن تصوره؟ يستطيع ال مبا اإلميان على اإلنسان جيرَب 

 ال وهلذا. احملسوسات وجود من تىأ واإلدراك ،اً قطعيًا إدراك وجوده إدراك به
 .غي ليس احملسوس الواقع إدراك إالّ  العقل من يُطلب

 توِصل اليت النتيجة غي نتيجة إىل الوصول العقل من يُطلب ال وكذلك
 نفس من عليه احلصول يستحيل ذلك فإن هبا، يقوم اليت العقلية العملية إليها

 يقوم وهو الذرّة عامل من يُطلب فال. أخرى عملية من هلا بد ال بل العملية،
 هللا، بوجود اإلميان إىل العملية هذه من يصل أن الذرّة لتحطيم عقلية بعملية

 إىل حتتاج وإّّنا النتيجة، هذه إىل توِصل ال هبا يقوم اليت العقلية العملية ألن
 أبدق تقوم جبارة عقلية يشاهد أن املرء يستغرب ال ولذلك أخرى، عملية

 العقلية هذه نشاهد مث مثالً  الذرّة كعاملِ  النتائج أضخم إىل صلوت األعمال
 والواحد واحد الثالثة أن وتعتقد خشبة، إىل لتصلي الكنيسة إىل تذهب نفسها
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 هذه ألن هذا ُيستغرب ال. ذلك شاكل ما أو هللا، ابن املسيح وأن ثالثة،
 اسُتعملت اوإّنّ  األلوهية وصفات هللا وجود إىل للوصول ُتستعمل مل العقلية

 عامل يوَجد أن ُيستغرب ال وكذلك. ذلك عدا فيما وُعطلت الذرّة لتحطيم
 إىل يصل ال ذلك ومع الصنع وحكمة اخللق دقة ويشاهد النبات يف يبحث
 العملية ألن ذلك ُيستغرب ال. هللا وجود رينكًا ملحد يظل بل هللا وجود

 معلومات إىل للوصول كانت النبات يشاهد وهو هبا يقوم كان اليت العقلية
 إالّ  تكون وال صدفة، حتصل ال الصنع يف الدقة هذه أن إىل والوصول. فقط
 عند معطَّلة وظلت العامل هذا هبا يقم مل أخرى عملية إىل حتتاج مبدع من

 العملية من اإلميان إىل وصوله عدم كان ولذلك. اخلالق وجود يف البحث
 ال تشريعي نص لفهم العقل ُيستعمل حني وكذلك. مستغَرب غيًا أمر  العلمية
 بل ال، أم صحيحة املعاجلة هذه أن إىل يصل أن العملية تلك يف يتطلب

 إىل ال معاجلة، من النص هذا عليه يدل ما ىلإ يصل أن فقط منه املطلوب
 أم صحيحة املعاجلة هذه أن إىل والوصول. ال أم صحيحة املعاجلة هذه كون

 النص، وليس املعاجلة دليل هو العقل يكون خرىأ عقلية عملية إىل حيتاج ال
. اإلنسان منًا تشريع أو هللا منًا تشريع النص هذا كون عن النظر بغض

 تدل ما إىل الوصول منه يُطلب إّّنا املدين القانون يف مادة يبحث حني فالعقل
 عليه تدل ما معرفة أريد فإذا ال، أمًا صحيح عليه تدل ما كون إىل ال عليه

 عليه دلت الذي املعىن يف البحث وهي أخرى عملية إىل حيتاج ال أم اً صحيح
 يكون وحينئذ ال، أم صحيح املعىن هذا هل املعىن على دل الذي النص يف ال

 النص معىن يف البحث حالة ويف النص، وليس املعىن على الدليل هو العقل
 .العقل وليس املعىن على دليالً  النص يكون
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 حني العقل فإن وعليه. العقل استعمال يف احلتمي األمر هو هذا
 العقيدة يف استعماله بني يفرَّق أن جيب نتائج إىل للوصول اإلسالم يف ُيستعمل
 فهم إىل للوصول الشرعية األحكام يف استعماله وبني اإلميان، إىل للوصول

 منه املطلوبة النتيجة تكون العقيدة يف العقل ُيستعمل فحني. الشرعية النصوص
 يكون ألنه خطأ، أم صحيح الفكر هذا أن إىل الوصول هي العملية هذه يف

 يف العقل ُيستعمل حني أما. خطئه أو الفكر صحة على دليالً  حينئذ العقل
 إىل الوصول هي العملية هذه يف منه املطلوبة النتيجة فإن الشرعية األحكام

 أم كذا رفك أم كذا فكر هو هل: هو ما النص عليه يدل الذي الفكر معرفة
 أم خطأ أبنه النص عليه دل الذي الفكر على احلكم ليس منه فاملطلوب ماذا؟

 وذلك النص، هذا عليه دل الذي الفكر هو ما: هو منه املطلوب بل صواب،
 وظيفة فإن ذلك وعلى. العقل وليس النص هو هذا يف الفكر على الدليل ألن

 بصحة حيكم فال. غي ليس الفهم هي الشرعية النصوص فهم يف العقل
 أدلتها بل األحكام على دليالً  ليس ألنه فسادها أو عليها دلت اليت األحكام

 وألن أدلة، من الشرعية النصوص عليه دلت وما الشرعية، النصوص هي
 .خطئه أو فيه ما صحة على احلكم ال النص فهم هو منه املطلوب

 ألنه طئهاخ أو صحتها إدراك هي فيها العقل وظيفة فإن العقائد أّما
 أم صحيحة هي هل عليها احلكم هو منه املطلوب وألن العقائد، على دليل

 .فاسدة
 دليالً  العقائد يف ُيستعمل اإلسالم، يف العقل استعمال طريقة هي هذه

 الشرعية األحكام يف وُيستعمل فسادها، أو صحتها يفًا َحَكم ويُتخذ عليها
 أهنا على دلت اليت األدلة لفهم أي عليها دلت اليت النصوص لفهم طريقة
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 يف وأّما والسّنة، الكتاب مع األدلة من العقيدة يف ألنه شرعية، أحكام
 النصوص هي الشرعية األحكام أدلة بل األدلة من فليس الشرعية األحكام
 أدلة من والسّنة الكتاب عليه دل وما والسّنة الكتاب أي غي، ليس الشرعية
 .مثالً  والقياس الصحابة كإمجاع

 ،اً قطعي دليالً  يكون أن بد ال العقائد من فكر على الشرعي والدليل
 ملّا أنه وذلكاً. ظني دليالً  دليلها يكون أن جيوز فإنه الشرعية األحكام خبالف
 املسلم، عند اإلسالم عليه يقوم الذي األساس عقائد، هي اليت األفكار كانت
اً يقينيًا أخذ أخذها يكون أن اإلسالم أوجب احلياة، يف اإلسالم عليها ويقوم
 هي اإلسالم يف فالعقيدةاً. جازماً يقيني برهانً  برهاهنا يكون أن وأوجب ،اً جازم

 من يعترب ال اجلازم غي فالتصديق. يقني عن للواقع املطابق اجلازم التصديق
 العقيدة من يعترب ال للواقع املطابق غي اجلازم والتصديق، اإلسالمية العقيدة

 يف اجلزم أحدمها: اثنان أمران الفكر يف جيتمع أن بد ال بل، ةاإلسالمي
 العقيدة من الفكر هذا يعترب حىت يقني، عن للواقع مطابقته والثاين التصديق،
 أبنًا جازمًا أمر  أيمر آايته صريح يف الكرمي القرآن جاء ولذلك. اإلسالمية

 الظين، الدليل من العقائد أخذ عنًا جازمًا هني وهنى يقني، عن العقائد تكون
: تعاىل هللا قال                                
                                          
    ، تعاىل وقال :                             

                                        
          ، وجل عز وقال :                 

                                ، 
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: شأنه جل وقال                           
                   ، شرعي دليل اآلايت فهذه 

 .الظن عن تؤخذ وال يقني عن إالّ  تؤخذ ال العقائد أن يثِبت
 فكان العقائد، يف ُحصرت أهنا فهو اآلايت هذه يف االستدالل وجه أّما
 على عقائدهم يبنون الذين هبا ذم هللا فإنًا وأيض فحسب، العقائد موضوعها

 على االعتقاد بناء عن ازمج هني هذا وذمه كاذبون، إالّ  هم ما وقال الظن،
 أي العلم على اعتقادهم يبنوا مل إهنم ابآلخرة يؤمنون ال الذين عن فقال. الظن
 عن يغين ال الظن أبن اآلية وختم الظن، على بنوه بل القطعي، اليقني على
 مل هذا اعتقادهم أبن إنث املالئكة أن يعتقدون الذين عن وقالاً. شيئ احلق
 هو الضالل واعترب نفوسهم، هتواه وما الظن فيه اتبعوا بل برهان على ُينب

 عن وقال. كذب إالّ  هو ما هذا وأن الظن، اتباع من حصل قد أنه الكفر
 منهمًا اعتقاد هلل شركاء واختاذهم هللا عبادهتم يف أبهنم األصنام يعبدون الذين

 .يكذبون إالّ  ذلك يف هم وما الظن إالّ  يتبعون إن تنفع أهنا
 يبين ملن الذم فيها وصريح العقائد، يف حمصورة أهنا فيها واضح فاآلايت

 وأن اهلوى يتبع وأنه يكذب أنه بوصفه واليقني اجلزم على ال الظن على عقيدته
 على العقيدة بناء بوجوب أمر كله وهذا ،اً شيئ احلق عن يغين ال يتبعه ما

 عن جازم هني نفسه الوقت يف وهو. به املقطوع اجلازم اليقني على أي العلم،
 يبنون الذين أن على واضح صريح بشكل ويدل الظن، على العقيدة بناء

 عن يغين ال الظن ألن هللا أمام االعتقاد هذا ينفعهم ال الظن على عقائدهم
 اجلزم علىًا مبني اعتقادهم يكون حىت ويبحثوا يتحروا أن جيب بل ،اً شيئ احلق

 اً.مطلقاً ظني يكون أن جيوز وال ،اً يقيني دليالً  الدليل يكون حبيث والقطع
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 يقبل وال يعالقط ابلدليل يثُبت أن جيب العقيدة من هو الذي فالفكر
 اعتقاده يبين الذي أن صحيحاً. شرعي دليالً  كان ولو الظين ابلدليل يثُبت أن

 أو ضل هنأ عنه يقل مل اآلايت يف ذمه حني هللا ألن يكفر ال ظين دليل على
 وأن األنفس، هتوى ما يتبع إالّ  هو وإنْ  يكذب، إالّ  هو إنْ  عنه لاق بل كفر،

 قد ويكون أيمث ولكنه يكفر جيعله ال وهذا ،اً شيئ احلق نم يغين ال اتبعه ما
 عليه، هللا فرضهًا فرض خاَلف ألنه الظن، على اعتقاده بناء يفًا حرام ارتكب

 هناه ما فعل وألنه الظن، على هو فبناها اليقني على العقيدة بناء أوجب فاهلل
 أن عنًا جازمًا هني هنى هللا ألنًا حرام ارتكب قد فيكونًا جازمًا هني عنه هللا

 الكيفية حدد قد اإلسالم فيكون. الظن على هو فبناها الظن على العقائد تُبىن
 ويقوم املسلم عند اإلسالم عليه يقوم الذي األساس أخذ إىل هبا يُتوصل اليت
 .واضح بشكلاً يقدقاً حتديد احلياة يف عليه

 األدلة تتبُّع ِمن فإنه منها، العقيدة تؤخذ اليت اليقينية األدلة هي ما أّما
 العقل،: هي أدلة ثالثة يف حمصورة اليقينية األدلة جند اإلسالم على الشرعية
 عليه هللا صلى الرسول أن ثبت الذي وهو املتواتر، واحلديث الكرمي، والقرآن

 الثالثة األدلة هذه عدا وما. ارتياب إليه يتطرق الًا طعيق ثبواتً  قاله وسلم وآله
 وليس ظن ألنه غيها، من العقيدة أخذ وحيرم ،اً مطلق العقيدة منه تؤخذ ال

 .بيقني
 بلًا قطعي دليالً  دليلها يكون أن ألخذها ُيشرتط ال فإنه األحكام أّما

 هللا حكم هو احلكم هذا أن املسلم ظن على غلب فإذااً. ظني يكون أن يكفي
 إذا القرآن من فاآلية. حقه يف هللا حكم أصبح بل أخذه، جاز املسألة يف

 فقد ظنية، داللة الشرعي احلكم على داللتها فإن معان عدة حتتمل كانت
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 منهما وكل آخر، وجه على آخر شخص ويفهمها وجه على شخص يفهمها
 داللته إنف نمعا عدة حيتمل كان إذا املتواتر احلديث وكذلك. شرعي حكم
 وليس ظين هو املتواتر غي احلديثًا وأيض. ظنية داللة الشرعي احلكم على

 أكانت سواء ظنية داللة هذه وداللته الشرعي احلكم على دليل وهو بقطعي،
 فداللته معان، عدة على تدل كانت أو واحد معىن على إالّ  تدل ال ألفاظه
 الظنية الداللة أن على والدليل. عليه يدل الذي احلكم أخذ فيجوز ظنية،
 عنهما هللا رضي عمر ابن عن نفع عن البخاري رواه ما احلكم ألخذ كافية

 ق  َرْيَظَة, َبِن  ِف  ِإلم  اْلَعْصرَ  َأَحد   ي َصلِ نَيم  َل »: األحزاب يوم  النيب قال: قال
 َوقَالَ  ،ََنْتِيَ َها َحّتم  ن َصلِ ي َل : بَ ْعض ه مْ  فَ َقالَ  ،الطمرِيقِ  ِف  اْلَعْصرَ  بَ ْعض ه م   فََأْدَركَ 

ًا َواِحد ي  َعنِ فْ  فَ َلمْ   ِللنمِب ِ  َذِلكَ  َفذ ِكرَ  ،َذِلكَ  ِمنما ي ِردْ  لَْ  ن َصلِ ي َبلْ : بَ ْعض ه مْ 
ه مْ   على. الظن بغلبة الشرعي احلكم أخذ أقر قد الرسول أبن صريح فهذا. «ِمن ْ

 يدعوهماً ملك عشر اثين إىل والً رس عشر اثين واحد وقت يف بعث  النيب أن
 يكن مل فلو. إليها أُرِسل اليت اجلهة يفًا واحد رسول كل وكان اإلسالم، إىل

 لتبليغ واحد إبرسال الرسول اكتفى َلما واحد خبرب االتباع واجب الدعوة تبليغ
 حجة الواحد خرب أن على الرسول عمل منًا صرحي دليالً  هذا فكان اإلسالم،

 على الوالة إىل الكتب يُرسل الرسول كاناً  وأيض. ظين الواحد وخرب التبليغ، يف
 الرسول ألن أمره إنفاذ ترك والته من لواحد خيطر ومل الرسل من آحاد يد

 وأوامر، أحكام من  النيب عند من الرسول به جاء مبا يلتزم كان بل واحد،
 يف حجة اآلحاد خرب أن على الرسول عمل منًا صرحي دليالً  ذلك فكان

 اكتفى َلما وإالّ  ونواهيه، الرسول أوامر ويف الشرعية األحكام يف العمل وجوب
 دليل كله فهذا. ظين الواحد خرب أن ومعلوم الوايل، إىل واحد إبرسال الرسول
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 .الظن غلبة ألخذها يكفي الشرعية األحكام أن على
 التشريع هي أي احلياة، مشاكل معاجَلات هي الشرعية األحكام فهذه

 إنسان، هو حيث من اإلنسان أفعال أحكام هي أخرى وبعبارة. إلسالميا
 .الشرعية األحكام يف حبث هو إّّنا اإلسالمي التشريع يف فالبحث

 التشريع عليها سار اليت الطريقة على يسي ال اإلسالمي والتشريع
 إّّناو  نفيها، يف وال إثباهتا يف ال ،اً مطلق حبث موضع احلرية جيعل ال فهو الغريب،

 أفعال ملعاجلة جاء إّّنا فالتشريع. اإلنسان أفعال األساسي البحث موضع جيعل
 حيث من اإلنسان إىل ينظر ال فهو. ينفيها أو احلرية ليقرر أيت ومل اإلنسان،

 هذه أن أساس على ينظر وإّّنا عدمها، أو احلرية أساس على أبفعاله قيامه
 فأوجب أفعال إىل جاء ذلكول حكمها؟ هو فما اإلنسان من تصدر أفعال
 إىل وجاء. الفرض هبذا يقوم ال من على الدولة من عقاابً  ورتب هبا، القيام
 أي األفعال، هبذه يقوم من على الدولة من عقاابً  ورتب هبا القيام فحرم أفعال
 أوًا فرض يرتك من لكل القيامة يوم بعقاب وأوعد احلرام، هذا أييت من على
 من عقاب أي يرتب مل ولكنه هبا القيام فطلب أفعال إىل وجاءاً. حرام يفعل

: له يقال ما وهو تركها، على عذاابً  القيامة يوم جعل وال تركها على الدولة
 الدولة من عقاب أي يرتب مل ولكنه تركها فطلب أفعال إىل وجاء. املندوابت

 .أابحها أي تركها، أو ِفعلها يف فخّي  أفعال إىل وجاء. فعلها على
 عمد أنه هي اإلنسان ألفعال اإلسالمي التشريع نظرة يف إذن ضيةفالق

 اآلخر، البعض فعل وحرم بعضها فعل فأوجب اإلنسان أفعال من أفعال إىل
 من ترغيب جمرد بعضها فعل يف فرّغب اإلنسان أفعال من أفعال إىل عمد وأنه
. اتركه على أي الرتغيب، هلذا االستجابة عدم على عقاب أي يرتب أن غي
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 عدم على عقاب أي يرتب أن غي من تنفي جمرد اآلخر البعض ِفعل ِمن ونّفر
 اإلنسان أفعال من أفعال إىل عمد وأنه. ِفعلها على أي التنفي، هلذا االستجابة

 وعلى. اإلنسان من اإلسالمي التشريع موقف هو هذا. وتركها فعلها له فأابح
اً نفي ال ،اً مطلق اإلسالمي عالتشري حبث يف موضوع ذات ليست فاحلرية ذلك

 .إثبااتً  وال
 ومكروه ومندوب وحرام فرض إىل اإلنسان فعل أحكام تقسيم أن إالّ 

 وحصر بعينها، فأوجبها أفعاالً  حصر اإلسالمي التشريع أن يعين ال ومباح
 وحصر ِفعلها، يف فرّغب معيَّنة ثلثة أفعاالً  وحصر بعينها، فحّرمها أخرى أفعاالً 
 .مباحة فجعلها األفعال ابقي أطلق مث ِفعلها، ِمن فنّفر معّينة بعةرا أفعاالً 

 عامة مبعان   جاءت تعاىل هللا من ونواه   أوامر اإلسالمي التشريع بل
 األوامر فهذه. بيع أي يعين الكم حمدود غي مثالً  كالبيع الوصف حمددة

اً طلب فعل طلب إما تفيده الذي والطلب. التخيي أو الطلب تفيد والنواهي
 طلب أو ،اً جازمًا طلب ترك طلب وإما جازم، غيًا طلب فعل طلب أو ،اً جازم
. اإلنسان أفعال حكم هو التخيي أو الطلب هذا فكان جازم، غيًا طلب ترك

 من احلكم هذا ونوع اإلنسان، أبفعال املتعلق الشارع خطاب هو فاحلكم
 أو لزومه، عدم أو الفعل ترك لزوم أو لزومه، عدم أو ابلعمل القيام لزوم حيث
 من مستفاد أي اخلطاب، هذا من مستفاد هو إّّنا تركه، أو به القيام إابحة

 .والنواهي األوامر من مستفاد أخرى بعبارة أو التخيي، أو الطلب
 هو اخلطاب حمل ولكن اإلنسان، هو ابحلكم املخاَطب فإن وعليه

 ما يفعل احلرية اءهإعط ليس به خوطب الذي احلكم وهذا. اإلنسان أفعال
 هذه يف له تقع مشكلة كل عالج هو بل احلرية، هذه تقييد هو وال يراه،
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 .إنسانً  بوصفه اإلنسان من يصدر فعل كل حكم بيان هو أي احلياة،
 واحلديث الكرمي القرآن يف األحكام نصوص جاءت األساس هذا وعلى

 جاءتًا مأحكا تضمنت اليت واألحاديث كلها األحكام فآايت الشريف،
 وآله عليه هللا صلى حممد ورسوله نبيه إىل هبا أوحى تعاىل هللا من ونواه   أبوامر
 من بلفظ عنها عرّب  والرسول معىن وإما القرآن، وهو ومعىن،ًا لفظ إما وسلم
 مشكلة كل عالج هي والنواهي األوامر هذه فكانت احلديث، وهو عنده،

 يصدر فعل ألي حكم كل بيان يهاف أي الدنيا، احلياة هذه يف لإلنسان تقع
 فاإلابحة حترمي، حكم أم إابحة حكم أكان سواء إنسانً  بوصفه اإلنسان من

 .بسواء سواء كالتحرمي دليل إىل حيتاج حكم
 متعلق أنه جيد الشارع، خطاب يف أي والنواهي األوامر هذه يف والناظر

 أي ،اً عامًا وصف موصوفة أبفعال ومتعلق إنسان، هو حيث من اإلنسان بفعل
 حني والتخيي فالطلب. حتتها يندرج ما كل على تنطبق عامة مبعان   جاء

 أيًا عريضًا خط احلكم هذا جعل الوقائع، أحكام أي املشاكل حلول أعطى
 نوعه أو الفعل جنس حكم أعطى ولكنه فعل حكم أعطى قد فهواً. عام معىن

اً منطبق كان ولذلك العدد، حمدودة أفعال أو واحد فعل حكم ال عام، بوصف
 العام الوصف عليه يدل ما كل وعلى نوعه، من أو جنسه من فعل كل على
 ينطبق ما كل وعلى معلَّل، غي الوصف كان إن العام املعىن حتت يندرج وما

 عّلة عليه تنطبق ما كل مع العام، املعىن حتت يندرج أو العام الوصف عليه
 هذا أو البيع حكم هذا يقول هوف. معلَّالً  الوصف كان إن للوصف احلكم
: فيقول الصرف، حكم هذا أو البيع خيار حكم          ، ويقول :

ت مْ  َكْيفَ  ِِبْلِفضمةِ  الذمَهبَ  بِيع وا»: ويقول ،«يَ تَ َفرمقَا لَْ  َما ِِبْْلَِيارِ  اْلبَ يِ َعانِ » ًا َيد ِشئ ْ
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 ِبِْثل   ِمْثلً  ِبَعنْي  ًا َعْين بَِيد  ًا َيد ِِبْلِفضمةِ  َواْلِفضمة   ِِبلذمَهبِ  َوالذمَهب  »: ويقول ،«بَِيد  
 على عالمة وهذه الفيء، تقسيم حكم هذا: يقول وكذلك ،«ِرِبً  فَ ه وَ  زَادَ  َفَما

 وهذه املاشية، مراعي حكم وهذا. وحدهم األغنياء بني املال تداول حكم
 مما رعاايها الدولة إقطاع حكم هذا أو. اجلماعة مرافق من هو ما حكم عالمة
 على الفيء تقسيم يف فيقول. املعادن حكم عالمة وهذه ألحد،ًا ملك ليس

: األنصار دون املهاجرين                          
                                        

            ، َواْلَكلِ  اْلَماءِ : َثلث   ِف  ش رََكاء   اْلم ْسِلم ونَ »: ويقول 
 اْست َْقَطْعت»: قال التأريب قيس بن عمر )عن: النص أي ويقول، ،«َوالنمارِ 
، َرس ولَ  يَ : َفِقيلَ . يهِ فََأْقَطَعنِ  اْلِمْلحِ  َمْعِدنَ   اّللمِ  َرس ولَ   اْلِعد ِ  اْلَماءِ  ِبَْنزَِلةِ  إنمه   اّللِم

 النص، أي فهو وهلذا. «إَذنْ  َفَل :  اّللمِ  َرس ول   فَ َقالَ  - ينقطع ل أنه يعن -
 .واختلفت تنوعت مهما واملتعددة املتجددة اإلنسان أفعال على ينطبق

 من مشكلة لكل العامة املعاين هذه من االستنباط أييت هنا ومن
 حمل وهلا إالّ  حدثت واقعة توجد ال وهلذا لإلنسان، واملتعددة املتجددة املشاكل
 الًا واقعي ميكن مشكلة وال حكم، حملًا أيض وهلا إالّ  حتدث حادثة وال حكم،

 هذا على النص الشارع أعطى وقد. حكم حمل كذلك وهلا إالّ  تقع أنًا فرضي
 الستنباط اجلهد أقصى ويبذل ويناضل جيالد أن يالبشر  للعقل وترك الوجه

 ليس االجتهاد وجعل النصوص، هذه من واملتعددة املتجددة املسائل أحكام
 خال وإذا منه، عصر خيلو أن يصح ال كفاية فرض جعله بل فحسبًا مباح
 .املسلمني كل أمِث  فقد جمتهدين من عصر

 هو وهذا الغريب ريعالتش واقع هو وذاك اإلسالمي التشريع واقع هو هذا
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 ويعطي ابطل ظين أساس على مبين تشريع بني التشريعني، بني الشاسع الفرق
 التشريعات ويعطي حق قطعي أساس على مبين تشريع وبني فاسدة، معاجلات

 الذي الواقع ولكن. الصحيحة هي وحدها تعترب اليت التشريعات بل الصحيحة
 من وكان ،اً صارخ حتدايً  إلسالميا التشريع حتدى الغريب التشريع أن هو حدث
 ُدّمروا أن اهلزمية هذه نتيجة من كان مث املسلمون، ُهزم أن التحدي هذا نتيجة
 حني والدهشة العجب ليأخذه املرء وإن. مُمزَّق شر وُمزّقواًا اتمًا تدمي ًا سياسي
 يدرك مث اإلنسان، مشاكل مواجهة عن وعجزه الغريب التشريع بطالن يدرك
 نسانإلل تعرض مشكلة كل مواجهة على وقدرته اإلسالمي ريعالتش صحة
 حتدي أمام احلق املبدأ أصحاب املسلمني هزمية ويشاِهد الصحيح، احلل وحلها
 .الباطل املبدأ

 ابلنظام وحتدوا الغريب، ابلتشريع الغربيون هامجهم حني املسلمني إن
 الذي اهلائل الصناعي ابالنقالب مشدوهني كانوا اإلسالم نظام الرأمسايل

 اخلاطئ الصعيد على التحدي هذا على الرد يف فانساقوا الغرب، يف حصل
 يف وليس كذا بعالج املشاكل يعاجل الغريب النظام أن وهو هلم وضعوه الذي

 للمشاكل الرأمسايل العالج أنفسهم يف فربطوا مثله، وال العالج هذا اإلسالم
 هلذه عالج عن اإلسالم يف نيبحثو  وصاروا والصناعات، االخرتاعات بعظمة

 وحصل البحث يف اخللل حصل وهنا الغريب، التشريع عاجلها كما املشكلة
 اإلسالم أحكام يف الثقة يف اخللل حصول جرائه من فكان التفكي، يف اخللل

 .وتشريعه الغرب أحكام عالج عالجها خيالف اليت
 ورسله كتبهو  ومالئكته ابهلل اإلميان عن منبثق اإلسالمي التشريع إن

 وحي أبهنما املقطوع والسّنة الكتاب عن منبثق أخرى بعبارة أو اآلخر، واليوم
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 أو شرعية، تعاريف أو عامة، قواعد أو إمجالية، أدلة من منها ُفهم فما هللا، من
 يُعرض مشاكل من يَرد فما. اإلسالمي التشريع هو جزئية أو كلية أحكام
 ال اليت واملسائل اجلديدة املسائل فإن كذل وعلى. منها حكمه وُيستنبط عليها

 معاجلات فيه توجد ال أبنه اإلسالم هبا يهاَجم حني الرأمسايل اجملتمع يف إالّ  تقع
 طُبق الواقع ُفهم فإذا. املعني حكمها وليس املشكلة واقع يُفهم أن جيب هلا،

 أحكام أو تعاريف أو قواعد أو نصوص من الشريعة يف ما الواقع هذا على
 فإنه خطأ أم صواابً  أكان سواء املعنيَّ  حكمها أّما. هبا اإلسالمي الرأي عطيوأُ 

 النظام به يقول مبا تقول اإلسالمية الشريعة جْعل فليس. عنه املسؤول هو ليس
 شاكل وما والبنوك اخلارجية والتجارة والتأمني املسامهة شركات يف الرأمسايل

 هذه يف اإلسالمية الشريعة رأي هو عنه املسؤول بل عنه املسؤول هو ذلك
 شريعة تكون فإهنا متجددة مشكلة كل يف هي رأيها أعطت فإن الوقائع،

 أم الرأمسايل النظام يقوله ما وافق الرأي هذا كون عن النظر بغض كاملة
 .خالفه

 علىًا رأس حيكموا حىت الغريب التشريع فساد يبينوا مل املسلمني لكن
 عظمة مع معاجلاته أنفسهم يف ربطوا بل الرأمسايل النظام أحكام فساد

 حكم هو عنه املسؤول أن يبينوا مل وكذلك. الغرب يف اتوالصناع االخرتاعات
 يف الغريب التشريع يقوله مبا يقول اإلسالم جعل وليس املشكلة واقع يف اإلسالم

 النظام يقوله ما يوافق رأي عن اإلسالم يف يبحثون فأخذوا. املشكلة هذه
 فكان العصر، جملاراة اإلسالم صالحية على يربهنوا حىت خيالفه، ال أو الرأمسايل

 .املنَكرة اهلزمية هو هذا
 هل ُيسألون ال املسامهة، شركات عن املسلمون ُيسأل حني فمثالً 
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 يعترب حىت املسامهة شركات يف الرأمسايل النظام يقوله مبا يقول أن قادر اإلسالم
 شركات يف اإلسالم رأي هو ما املسلمون ُيسأل وإّّنا العصر، جملاراةًا صاحل

 شركة هي املسامهة شركات يف املشكلة واقع أن اجلواب فيكون املسامهة؟
س اجلمهور، جيهلهم شركاء من مكونة  من كل هو املسامهة شركة يف واملؤسِّ

 الشخص ابلتزام الشركة يف االكتتاب ويكون للشركة، االبتدائي العقد وقع
 عقد وحيصل. االمسية قيمتها مقابل الشركة مشروع يف ثرأك أو سهم بشراء
 الشركة أبسهم املؤسسون خيتص أن إحدامها: وسيلتني إبحدى املسامهة شركة

 املتضمن الصك بتحرير وذلك اجلمهور، على عرضها دون بينهم ويوزعوهنا
 الصك يوقع من فكل ِقبلهم، من توقيعه مث الشركة عليها ستسي اليت الشروط

 شركة عقد وليس العقد هو الصك فهذا. فيهاًا ومسامه للشركةًا مؤسس يعترب
 شركة بتأسيس أشخاص بضعة يقوم أن الثانية والوسيلة. وقبوالً  إجياابً  املسامهة
 اجلمهور على األسهم ُتطرح مث الشركة شروط املتضمن الصك ويضعون مسامهة

 املسامهون جيتمع كةالشر  يف االكتتاب أجل ينتهي وحني فيها، العام لالكتتاب
 الشركة وتبدأ الشركة، إلدارة إدارة جملس وينتخبون أتسيسية، مجعية ويكّونون

 .أعماهلا
 التشريع أي الرأمسايل النظام يف هي املسامهة شركة أي الشركة وهذه

 شخصني، من ال واحد شخص من أي واحد جانب من تصرف الغريب
 ضروب من ضرب املسامهة شركة إن يقولون ولذلك املنفردة، اإلرادة ويسموهنا
 معامالت وجيعلون إرادتني تطابُق العقد عندهم إذ املنفردة، ابإلرادة التصرف

 شخص كل وهي املنفردة اإلرادة وعندهم واإلجارة، كالبيع حتته تدخل معينة
 فالشريك. والوصية التعاونية، واجلمعيات املسامهة، كشركة جانبه منًا أمر  التزم
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 بغض ،اً دينار  كذا مثنها يدفع أسهم كذا شراء جانبه من يلتزم امهةاملس شركة يف
 رضاه عن النظر وبغض رفضه، أو اآلخرين املسامهني من أحد قبول عن النظر

 تباع ولذلكاً. شريك صار لألسهم شرائه أو للعقد توقيعه جمرد بل سخطه، أو
 فمجرد نقد،ال أوراق تُتداول وكما السندات تباع كما املسامهة شركات أسهم

 املسامهة شركات الغربيون عّرف وقداً. شريك يصبح األسهم مثن املشرتي دفع
 مشروع يف منهما كل يساهم أبن أكثر أو شخصان يلتزم مبقتضاه "عقد أبهنا
 أو ربح من املشروع هذا من ينشأ قد ما القتسام مال من حصة بتقدمي مايل

 .خسارة"
 أهنا يتبني اإلسالمي التشريع على وبعرضها املسامهة، شركة واقع هو هذا

 أّمااً. شرع حرام هي ابطلة معاملة كل ألن فيها، االشرتاك وحرام ابطلة شركة
 فتعريف وأحكامها، الشركة واقع بني قد اإلسالمي التشريع فألن بطالهنا
 بعمل القيام على فيه يتفقان فأكثر اثنني بني عقد أهنا هو اإلسالم يف الشركة

 بني اجلاري التصرف ضروب من ضربًا شرع فهي ربح،ال بقصد مايل
 فالشركة. واحد شخص من الصادر التصرف قبيل من وليست اثنني، شخصني

 والعقد نوعها، كان  أايً  عقد، اإلسالم يف الشركة جنس أي هي، حيث من
 يكون أن بد فال واحد، جملس يفاً مع فيه والقبول اإلجياب وجود يقتضياً شرع
: يقول كأن العقد بعرض يبدأ أبن اإلجياب يتوىل أحدمها العقد يف طرفان هناك

 يتوىل واآلخر ذلك، شاكل ما أو شاركتك أو أّجرتك أو بعتك أو زوجتك
 من العقد خال فإن. ذلك شاكل ما أو رضيت أو قبلت: يقول كأن القبول
 ذلك يف فرق ال ،ابطالً  وكان ينعقد مل والقبول، اإلجياب من أو طرفني، وجود

 التشريع أحكام من حكم هي املسامهة وشركة. الشركة وبني البيع بنيًا عشر 
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 عقد قبيل من وليس املنفردة اإلرادة قبيل من يعتربها الغريب والتشريع الغريب،
 التزم متعدد واحد طرف فيه الذي وإّّنا طرفني، وجود من خالية فهي البيع،

 من الشركة جعل اإلسالمي والتشريع شيء، التزام على أحد مع يتفق وملًا شيئ
 الوقف تصرف قبيل من جيعلها ومل وحنوها والوكالة واإلجارة البيع عقد قبيل

 هذه ففياً. مطلق تنعقد مل ابطلةًا شرع فهي ولذلك وحنوها، واجلُعالة والوصية
 التعريف من حكمه فُأعطي الشرعي التعريف على املسألة واقع طّبق املسألة

 من مأخوذ الشرعي التعريف وابلطبع. فيه سالمياإل الرأي وأُعطي الشرعي
 شريكان فيها كان  الرسول أقرها اليت الشركة واقع فإن. الشرعية النصوص

 شريكني كان أرقم بن وزيد عازب بن الرباء أن ُروي وقبول، إبجياب تتم وكانت
 نَ ْقد  بِ  َكانَ  َما َأنم » فأمرمها  هللا رسول ذلك فبلغ ونسيئة، بنقد فضة فاشرتاي

 َأنَ  تَ َعاىَل  للا   قَالَ »: قال  النيب وعن ،«فَ ر دُّوه   َنِسيَئةً  َكانَ  َوَما فََأِجيز وه ،
 وقال ،«بَ ْيِنِهَما ِمنْ  َخَرْجت   َخانَ  َفِإَذا ،َصاِحَبه   َأَحد ُه َا ََي نْ  لَْ  َما الشمرِيَكنْيِ  ََثِلث  
 :«  َعة   اْلَعاِقَدان، َشَرطَ  َما َعَلى الر ِْبح  أن وُروي ،«اْلَمالِ  َقْدرِ  َعَلى َواْلَوِضي ْ

 هذه فمن. وقاص أيب بن وسعد ايسر بن عمار بني أشرك  الرسول
 واحد، شخص منًا تصرف وليست اثنني بني عقد الشركة أن ُأخذ النصوص

 .الشركة تعريف وُأخذ
 أو الرأمسايل النظام وافق سواء املسامهة، شركات يف اإلسالم رأي هذا

 غيه، اإلسالم على يُفرتى أن وحيرم وحده، به يُعمل وأن يقال أن جيب فه،خال
 املسامهة شركة يف اإلسالم رأي هو املطلوب واآلن. بسواه يُعمل أن وحيرم
 .املسامهة شركة يف الرأمسايل النظام رأي يقول اإلسالم جعل وليس

 هل نُيسألو  ال "السكوراته" التأمني عن املسلمون ُيسأل حني ومثالً 
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 يصبح حىت التأمني يف الرأمسايل النظام يقوله امب يقول أن على قادر اإلسالم
 فيكون التأمني؟ يف اإلسالم رأي هو ما ُيسأل وإّّنا العصر، جملاراةًا صاحل

 أو للشخص التأمني شركة من ضمان أنه التأمني يف املشكلة واقع أن اجلواب
 خسره ما عني املؤمَّن تعطي أبن لكذ غي أو املمتلكات أو البضاعة أو السيارة

 معينة مدة خالل يعّينانه ما حادث حصول حني املال منًا مبلغ أو مثنه أو
 عليه يُطبَّق ولذلك ضمان، فهو التأمني، واقع هو هذا. معني مبلغ مقابل
 الضمان، حكم احلديث يف بنّي  قد  والرسول. الضمان يف اإلسالم حكم

 و ِضَعتْ  فَ َلمما ِجَنازَة ، ِف   النمِبِ   َمعَ  ك نما»: قال اخلُدري سعيد أبو روى فقد
؟ ِمنْ  َصاِحِبك مْ  َعَلى َهلْ : قَالَ   َعَلى َصلُّوا: فَ َقالَ . ِدْرَُهَانِ  نَ َعْم،: قَال وا َدْين 

 اّللمِ  َرس ول   فَ َقامَ  َضاِمن ، ََل َما َوَأنَ  اّللمِ  َرس ولَ  يَ  َعَليم  ُه َا: َعِلي   فَ َقالَ  َصاِحِبك ْم،
  ْسَلمِ  َعنْ ًا َخيْ  اّللم   َجَزاكَ : فَ َقالَ  َعِلي    َعَلى َأقْ َبلَ  ث م  َعَلْيهِ  ىَفَصلم  َوَفكم  اْْلِ

 إىل ذمة ضم أنه فيه واضح احلديث فهذا. «َأِخيكَ  رَِهانَ  َفَكْكتَ  َكَما رَِهاَنكَ 
 يف ثبت حق ضمان أنه فيه وواضح املدين، لذمة علي ذمة ُضمت أي ذمة،

 وهو له ومضمونً  املدين وهو عنه ومضمونً ًا ضامن فيه أن فيه وواضح الذمة،
 ضم أبنهًا شرع الضمان ُعّرف ولذلك ِعَوض، بدون أنه فيه وواضح الدائن،

 يف حق التزام هو أي ِعَوض، دون احلق التزام يف عنه املضمون ذمة إىل ذمة
 ال حرام أنه التأمني يف الشرعي كماحل يكون هذا فعلى. معاوضة غي من الذمة
 ذمتها تضم مل التأمني شركة ألن ذمة، إىل ذمة ضم فيه ليس ألنه وذلك. جيوز
 شركة التزمته قد أحد عند للمؤمن مايل حق فيه يوجد ال وألنه أحد، إىل

 من خال   فهو. مبعاَوضة جرى وألنه عنه، مضمون فيه يوجد ال وألنه التأمني،
 واملعامالت. ابطالً  كان ولذلك الشارع، اشرتطها اليت التأمني شروط مجيع
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 وافق سواء التأمني يف اإلسالم رأي هذااً. حرام التأمني فكان حرام الباطلة
 مشاكل ملعاجلة صاحلة اإلسالمية الشريعة فكون. خالفه أم الرأمسايل النظام
 أو العصر يف السائد النظام يكون ما حسب تعاجلها أن يعين ال العصر

 .الرأي هذا كان مهما فيه رأيها تبني أن وإّّنا فيه، املشهور
 ُيسأل ال الدول، مع التجارية العالقات أو اخلارجية التجارة ومثالً 

 بسياسة أم التجارية ابحلماية أم املبادلة حبرية اإلسالم يقول هل املسلمون
 وإّّنا السؤال، هذا ُيسأل ال الذايت؟ االكتفاء بسياسة أم القومي االقتصاد

 أن هو ذلك على واجلواب التجارية؟ العالقات يف اإلسالم رأي هو ما ُيسأل
: قال حني وتعاىل سبحانه هللا         ، قال وحني :    

                           ، قد 
 أكانت سواء جتارة وكل بيع كل يشمل فهو العموم بلفظ والتجارة البيع أابح

 اتبعية حيمل من كل يشمل وهذا خارجها، أم اإلسالمية الدولة سلطان داخل
 الدولة ةياتبع حيمل ال من أّما. مسلم غي أو كانًا  مسلم اإلسالمية، الدولة

 ئمةقا احلرب حالة تكون من وهو فعالً ًا حربي أكان سواء حريب فهو اإلسالمية
 حرب حالة هنالك تكن مل أبنًا حكمًا حربي أم ،(سرائيلإك) دولته وبني بيننا
 إن سفرة لكل له خاص إبذن إالّ  البالد يدخل ال واحلريب. كأملانيا وبينهم بيننا

 بيننا كانت إن املعاهدة نصوص حسب أو معاهدة، دولته وبني بيننا تكن مل
 ماله حق يف احلكم نفسه هو ريباحل حق يف احلكم وهذا. معاهدة دولته وبني
 الدولة لرعااي مباحة اخلارجية التجارة أن يعين وهذا. ميلكها اليت جتارته يف أي

 السلع هذه فُتمنع حمقق ضرر فيها يكون اليت السلع إالّ  قيد دون اإلسالمية
 أن للدولة فإن الدولة رعااي لغي وأّمااً. قطع الضرر فيها يتحق دام ما فقط



 68 

 فهذا. احلربيني أحكام حسب ذلك غي أو مبعاهدات تراها اليت لقيودا هلا تضع
 هل عنه ُيسأل ال أي ال، أم العصر يوافق أي عنه ُيسأل ال الشرعي احلكم
 دليله، حسب فقط عنه ُيسأل وإّّنا العصر، يف السائد التشريع يقوله ما يوافق
 .الرأي هذا كان مهما الدليل عليه يدل ما ويقال

 يقول أن قادر اإلسالم هل املسلمون ُيسأل ال "البنوك" صارفامل ومثالً 
 معقولة، بفائدة فيها الراب وإابحة تنظيمها من الرأمسايل النظام يقوله ما فيها
 فيكون "البنوك"؟ املصارف يف اإلسالم رأي هو ما املسلمون ُيسأل وإّّنا

 على رئيسية رةبصو  عمله يقوم البنك أن هو البنوك يف املشكلة واقع أن اجلواب
 اجلاري واحلساب األجل، والقصية األجل الطويلة القروض يف الراب

 بلد إىل بلد من املال بتوصيل كذلك ويقوم ذلك، شابه وما واالعتمادات
 سواءًا شرع مباح فهو األمانت وحفظ املال توصيل أّما. األمانت وحبفظ
 هللا ألنًا قطع حرام فإهنا اكله الراب معامالت وأّما. أجرة بغية أم أبجرة أكان
: يقول      ، ويقول :                 ، 

ا»: يقول  والرسول  ِِبلذمَهبِ  َوالذمَهبَ »: ويقول ،«النمسيئةِ  ِف  الرِ ِبَ  ِإَّنم
 يف الراب وكلمة ،«ِبً رِ  وَ ه  ف َ  ادَ زَ  امَ فَ  ِبِثل، ثلً مِ  نْي  عَ بِ ًا نيْ عَ  د  يَ بِ ًا ديَ  ِِبْلِفضمةِ  َواْلِفضمةَ 
 ابأللف حملى جنس اسم ألهنا راب كل تشمل عامة جاءت واحلديث القرآن
 وسواء النسيئة، راب أم الفضل راب أكان سواء الراب أنواع مجيع فيشمل والالم
. اً جديد وصار معروف راب غي كان أم  الرسول أايم يفًا معروف رابً  أكان
 والعام. اللفظ لعموم الراب أنواع من نوع أي حِلل احتمال أي يوجد ال وهلذا
 على فيظل خمصص يرد مل وهنا التخصيص، دليل يَرِد مل ما عمومه على يبقى

: تعاىل قوله أن على. عمومه           الرسول وقول :
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 مهما راب من املال رأس على يزيد ما كل حترمي يف صريح «ِرِبً  فَ ه وَ  زَادَ  َفَما»
 .حرام كله الراب فكان. معامالته نوع كان ومهما امسه كان ومهما قل،

 خالفه أم الرأمسايل النظام وافق سواء الراب يف اإلسالم رأي هو هذا
 أم اجملتمع وافق خالفها، أم املصلحة وافق خالفه، أم العصر وافق وسواء

 فليس. حرمته على يدل الشرعي الدليل دام ما له قيمة ال ذلك كل خالفه،
 العصر ملوافقة الراب حُيلل ما فيها يوجد ال ألنه صاحلة اإلسالمية الشريعة كون

 ألهنا صاحلة هي بل االقتصادي، الوضع على للمحافظة أو املصلحة ملراعاة أو
 املسائل من والراب. الرأي هذا كان مهما املشكلة يف رأيها تقول أن على قادرة
 يف وال الشيوعي اجملتمع يف توجد فال الرأمسايل، اجملتمع يف إالّ  توجد ال اليت

 يُطلب الشيوعية، رأي أو فيه اإلسالم رأي يُطلب فحني. اإلسالمي اجملتمع
 .الرأمسايل النظام يقوله ما يوافق الذي الرأي وليس املشكلة واقع يف الرأي

 اإلسالم نظام فيها ايلالرأمس النظام حتدى اليت املسائل مجيع وهكذا
 فيه توجد وال العصر جماراة يستطيع ال ألنه اإلسالمي التشريع فيها وهاجم
 عليه دلت كما اإلسالم رأي ببيان فيها املسلمني رد يكن مل مشاكللل حلول
 مبا تقول اإلسالم يف حلول إجياد مبحاولة كان وإّّنا التفصيلية، الشرعية األدلة
 البنّي  للتناقض احللول هذه توجد أن ميكن ال وابلطبع. ايلالرأمس النظام هب يقول

 أتويل وحياولون ينهزمون كانوا لذلك اإلسالم، وبني الرأمسايل النظام بني
 وُوجدت وذاع هذا شاع وقد. الغريب والتشريع الرأمسايل النظام ليوافق اإلسالم

 لمنياملس على اخلطر من كبية درجة على هي مغلوطة مفاهيم جرائه من
 "ال ومفهوم متطور" مرن اإلسالم "أن مفهوم ُوجد فقد نفسه، اإلسالم وعلى

 بني انسجام إجياد من بد ال "أن مفهوم وُوجد الزمن" مسايرة من لإلسالم بد
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 أن تعين وهي مفاهيم، من ذلك شاكل وما احلديث"، العامل وبني اإلسالم
 أسس نقض ولو منه سانإن أي يريده الذي الرأي فيقول أتويله ميكن اإلسالم
 يقول اإلسالم أن ويعين وتطوره، مرونته معىن هو فهذا وأحكامه، اإلسالم

 اإلسالم أسس نقض ولو الناس بني سائر هو ما مع يتفق الذي الرأي
 جبهة والكفار جبهة نسي أن يصح ال أننا ويعين. الزمن مسايرة فهذه وأحكامه،

 ما ليوافق اإلسالم نؤوِّل أن فيجب ديثاحل العامل يف يسودون الذين هم ألهنم
 .احلديث العامل وبني بينهاً انسجام نوِجد حىت الكفار عليه

 النظام واتباع اإلسالم ترك هبا األخذ يعين املغلوطة املفاهيم وهذه
 أو توفيق إجياد ميكن وال الرأمسايل النظام يناقض اإلسالم ألن الرأمسايل،
 هي والكفر اإلسالم بني االنسجام أو يقللتوف دعوة فكل. بينهما انسجام

 املسلمني على خطر من فيه ما هذا ويف. اإلسالم وترك الكفر ألخذ دعوة
 وَترك عامة معان أي عريضة خبطوط جاء اإلسالم أن صحيح. اإلسالم وعلى
 للمشاكل الشرعية األحكام العامة املعاين هذه من يستنبط أن البشري للعقل

 مرونة هذا أن يعين ال ذلك ولكن الوقائع، بتعدد تعددةوامل يوم كل املتجددة
 فيها ما إالّ  تعطي ال ألهنا منها، يريده حكم أي أيخذ أن املرء فيمكن وتطور

 يُفهم ال ما يعطي وال اللفظ معىن عليه دل الذي املعىن أو اللفظ عليه دل مما
 العامة يناملعا هذه أن يعين ال وكذلك. املعترَبة الدالالت إحدى يف داللة
 حلول جيد زمن وكل عصر كل أن يعين بل زمن وكل عصر كل تساير

 فيها اليت النظر وجهة حسب العريضة اخلطوط هذه يف فيه حتصل اليت املشاكل
 من والزمن العصر حسب ال مفهومها أو مُجلها منطوق عليه يدل ما وحسب

 .وأحكام معاجلات من العصر يف يسود ما حسب أو نظر وجهة
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 يعين فإنه احلديث، العامل وبني اإلسالم بني انسجام إجياد مفهوم أّما
 ودعوهتم للمسلمني الكفر أفكار محل ذلك فوق ويعين اإلسالمية الدعوة ترك

 العلوم وال واالخرتاعات الصناعات ليس احلديث العامل إن. ألخذها
 ادإجي إىل حاجة يف وليست العامل بني نزاع حمل ليست هذه فإن واالكتشافات،

 إلجياد يدعون كانوا الذي احلديث العامل بل اإلسالم، وبني بينها انسجام
 يعين وهو وأنظمة، مبادئ من العامل يف يسود ما هو وبينه اإلسالم بني انسجام
 معاجلة يف الغرب ونظام احلياة يف الغرب طريقة املسلمني معاشر لنا ابلنسبة

 احلديث العامل هو هذا. غرب"ال يديولوجيةأ" تعبيهم حد على أي املشاكل،
 العامل وهذا. وبينه اإلسالم بني االنسجام يوِجدوا أن يريدون كانوا الذي

. الرأمساليني الكفار الغرب وبني املسلمني معاشر بيننا نزاع حمل هو احلديث
. ذلك شابه وما املدين والقانون الدميقراطية ومعها الرأمسالية يعين احلديث فالعامل
 اإلسالم، حكم وإقامة وإزالته حماربته من بد ال كفر اإلسالم نظر يف كله وهذا

 معاجلة يف اإلسالم ونظام السائدة، هي احلياة يف اإلسالم طريقة جْعل أي
 يديولوجيةأ" تعبيهم حد على أي البشر، يف يتحكم الذي هو املشاكل

 أن ميكن فكيف الغرب"، يديولوجيةأ" حمل حتَِل أن جيب اليت هي اإلسالم"
 على جيب الذي الكفر هذا وبني بينه االنسجام إجياد حياول أبن مسلم يفكر
 حمله؟ اإلسالم وإحالل إلزالته حماربته املسلم

 بكل ولكنها خطرها، هو وهذا املفاهيم، هذه إليه تُوصل ما هو هذا
 ليوافق اإلسالم أتويل حماولة سادهتم كما املسلمني سادت حسرة وكل أسف
 ُهزمها اليت املنَكرة اهلزمية هو هذا فكان الغريب، والتشريع ايلالرأمس النظام

. كله اإلسالمي العامل على الغربيون أحرزه الذي املؤزر النصر وهو املسلمون،
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 ومن يتجهها، كان اليت الوجهة غي أخرى وجهة إىل التاريخ حتّول هنا ومن
 من أي الغربيني رالكفا إىل املسلمني من تتحول العامل يف السيادة بدأت هنا

 أمام املسلمني من اهلزائم وهبذه. الكفر إىل أي الرأمسايل النظام إىل اإلسالم
 وتسلل وأفكاره، اإلسالم أبحكام الثقة إىل اخللل تسرب الرأمسايل النظام حتدي

 احلديث العصر مشاكل ملعاجلة اإلسالمية الشريعة صالحية عن التساؤل
 هي األّمة إذ. اإلسالمية األّمة كيان يف لوهنا أول هذا فكان. الزمن ومماشاة
 أن يعين وهذا. نظامها عنها ينبثق عقلية عقيدة جتمعها الناس من جمموعة

 تربطها والقناعات واملقاييس املفاهيم من جمموعة مع الناس من جمموعة األّمة
 فقد والقناعات واملقاييس املفاهيم هذه إىل اخللل تسرب فإذا واحدة، عقيدة

 يف الوهن أولاً أيض هذا وكاناً. وختريباً هتدمي افيه يعمل األّمة كيان إىل بتسر 
 املفاهيم من وجمموعة الناس من جمموعة الدولة إذ. اإلسالمية الدولة كيان

 تسلل فإذا الدولة، كيان بذلك فيتشكل السلطان يربطها والقناعات واملقاييس
 الدولة كيان إىل تسلل فقد والقناعات واملقاييس املفاهيم هذه إىل اخللل

 .واإلزالة اهلدم مبعول فيها يضرب
 فإن. واحد قرن خالل نتائجه ظهرت وما ابلفعل، حدث ما وهذا

 رأي عندهم وصار وحتطيمها، اإلسالمية الدولة غزو من يئسوا أن بعد الكفار
 ابألفكار اإلسالمية األّمة غزو إىل َعَمدوا يُغلب ال اإلسالمي اجليش أبن عام

 ُزعزع إذا ألنه اإلسالمية، الدولة حتطيم من يتمكنوا حىت كياهنا ليزعزعوا لغربيةا
 حتطيمه وَسُهل الدولة هذه كيان تزعزع فقد دولتها عنها تنبثق اليت األّمة كيان

 الفكري الغزو إىل عمدوا الغاية هذه إىل الكفار وصول أجل ومن. ذلك بعد
 واجلمعيات والنشرات والكتب شفياتواملست واملدارس التبشيية ابإلرساليات
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 سنة بيوت إىل انتقلوا مث هلمًا مركز  مالطة األمر أول يف اختذوا وقد. السرية
 واختذوها نبولطسإ يف يشتغلون كذلك وصاروا هلم،ًا مركز  واختذوها 1625

 األمريكية واملؤسسات والفرنسية جنليزيةإلا السفارات ونشطت آخر،ًا مركز 
 نشاط وكان األمريكية، ابجلامعة بعد فيما ُعرفت اليت الربوتستنت ككلية

اً ابلغ والقاهرة ودمشق وبيوت نبولطسإ يف والفرنسية جنليزيةإلا السفارات
 السياسية األوساط على يركزون كانوا أهنم إالّ  األوساط، مجيع غزوا وقد. أشّده

 مناً وكثي  سواملدار  اجلامعات شباب مناً كثي  استمالوا حىت الفكرية واألوساط
 بعث يف أثره هلذا فكان اجليش، ويف الدولة يف مناصب يشغلون الذين املثقفني

 اإلسالم يف وتشكيكهم املسلمني نفوس يف الغريب والتشريع الغربية الثقافة حب
 اصطناع مع الغرب عند مما االستفادة حب فبدأ. احلديث للعصر وصالحيته

 يف ينخر بدأ كما األّمة جسم يف خرين السوس وبدأ اإلسالم، على احملافظة
 كما اجلزر، دور إىل املد دور من اإلسالمية الدولة وانتقلت الدولة، جسم

 حيمل أن دور إىل سالميةإلا الدعوة محل دور من اإلسالمية األّمة انتقلت
 .الكفر إىل دعوهتم إليها الكفار

 وقد. لةالدو  يف الوهن وبدء األّمة يف الوهن بدء كان هذا أن شك وال
اً دور  الكافرة الدول من بتوجيه السياسية واألوساط الفكرية األوساط لعبت
 جنلرتاإ سيما وال الكافرة الدول وأيقنت أمره استفحل وملّا. ذلك يفًا مؤثر 

 الدولة يف تغلغل قد الوهن وأن اإلسالمية األّمة يف بدأ االحنالل أن وفرنسا
 عم وقد. أجزاء منها تقتطع الدولة رافأط على ابلفعل تُِغي بدأت اإلسالمية،

 هذه يف االشرتاك حتاوالن ملانياأو  روسيا وصارت أورواب دول مجيع الطمع
 اإلسالمية الدولة اقتسام على الكافرة الدول اختالف من وابلرغم. الغنائم
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 ولذلك. اإلسالم نظام إزالة على متفقة كانت كلها فإهنا عليها، وصراعهم
 يف اإلسالم نظام عن التخلي على نبولطسإ يف اخلالفة رإجبا يف كلها فكرت
 القضاء، يف الغريب التشريع تطبيق على وإكراهها والسياسة واجملتمع احلكم

 برلني مؤمتر فكان احلكم، يف الدميقراطي والنظام االقتصاد، يف الرأمسايل والنظام
 الكفر سرأ منها وكان أورواب، يف الكافرة الدول بني 1850 سنة عقد الذي

 أملانيا ومنها دزرائيلي، اخلبيث اليهودي حينئذ وزرائها برئيس املمثلة جنلرتاإ
 خليفة إىل مذكرة إرسال على املؤمتر واتفق بسمارك، وزرائها برئيس املمثلة

 املدين، ابلنظام أيخذ وأن الديين النظام يرتك أن منه فيها يطلب املسلمني
 يف العايل الباب إىل املذكرة هذه تُسلم نإ وما. هتديدية بلهجة وبُعثت

 املدين النظام إجياد إىل الدعوة يف والسياسيون املثقفون نشط حىت نبولطسإ
 السياسية األوساط يف وُوجد اخلليفة على ذلك فأثّر العصر، مع والسي

 الغربية القوانني وجْعل الشرعية األحكام لتغيي عام رأي املتعلمة واألوساط
 هجرية 1275 سنة ففي التغيي، هذا بدأ حىت قصية فرتة إالّ  هي وما. مكاهنا
 1276 سنة ويف العثماين، اجلزاء قانون ُوضع ميالدية 1858 سنة املوافق
 ه1286 سنة ويف والتجارة، احلقوق قانون ُوضع م1858 املوافق هجرية
 يربر ما العلماء جيد مل إذ للمعامالت، قانونً  اجمللة وضعت م1868 املوافق

 املدين القانون فاستُبعد القوانني، لباقي املربر وجدوا كما املدين القانون دخالإ
 املدين القانون وبني بينها التوفيق مع الشرعية األحكام من قانونً  اجمللة ووضعت

 دليلها قوة أساس على ال لكن شرعيةاً أحكام فوضعت التوفيق، هذا أمكن ما
 املوافق ه1288 سنة يف مث الفرنسي، املدين القانون توافق أن أساس على بل

 هلا وُوضع نظامية، وحماكم شرعية حماكم: قسمني احملاكم ُجعلت م1870



 75 

 احملاكم تشكيل الئحة ُوضعت م1877 املوافق ه1295 سنة ويف نظام،
 احملاكمات أصول قانون ُوضع م1878 املوافق ه1296 سنة ويف النظامية،

 .واجلزائية ةيقاحلقو 
 التشريع ُوضع أي اإلسالمي، ابلقانون الغربية القوانني تاستُبدل وهكذا

 من خيشون وكانوا ذلك فعلوا حني أنه إالّ . اإلسالمي التشريع مكان الغريب
 الدويل املوقف يف الدولة عليه تقوم الذي الوصف وكان اإلسالمي، العام الرأي

 هذه تُأخذ لذلك إسالمية، دولة وأهنا اإلسالم، هو اإلسالمي العامل ويف
 قوانني اسم عليها عوض أي إسالمية قوانني أبهنا الفتاوى واسُتصدرت القوانني
 علي حممد حيكمها وكان مصر، يف إليها حُيتج مل العملية هذه ولكن. إسالمية

 لف دون صريح بشكل الغربية القوانني أُدخلت لذلك لفرنسا، كعمالء وبنوه
 املصري املدين القانون عُوض م1883 املوافق ه1301 سنة ففي. دوران أو

 العربية اللغة إىل تُرجم مث الفرنسية، ابللغة الفرنسي القانون عن نقالً  نُقل القدمي
 الدولة يفًا عملي اإلسالمي التشريع حمل الغريب التشريع حلّ  وهكذا. ترمجة

 الغربية األفكار وسيطرت. اإلسالمية الدولة اسم إالّ  هلا يظل فلم اإلسالمية
 وعلى السياسيني على سيطرت كما املتعلمني، وسائر املفكرين مجهرة على

 زوال كان ولذلك. األوساط ابقي يف وجود هلا وصار كله، السياسي الوسط
 ألن غي، ليس وقت مسألة إالّ  املسألة تبق وملًا مقرر ًا أمر  اإلسالمية الدولة
 وُزعزعت ،واحلكم القضاء يفًا عملي اإلسالم نظام عن ختلت اإلسالمية األّمة
 اإلسالم نظام تطبيق يتولون الذين وألن احلديث، للعصر بصالحيته ثقتها

 إالّ  عندهم املسألة تبق ومل. الرأمسايل النظام وأخذ تركه ضرورة يرون صاروا
 اخلالفة وزوال اإلسالمية الدولة سقوط يكن مل وهلذا األخذ، أسلوب مسألة
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 وهو حسني الشريف يقوم أن حد إىل احلال فيها وصل فاألّمة ،اً مفاجئًا أمر 
 على احلرب فُيعلن احلجاز إمارة يتوىل وهو هللا، رسول بنت ابن أنه يّدعي
 جنليزاإل الكفار جبانب احلرام، هللا بيت جوار من املكرمة، مكة من اخلليفة
 .األمر هذا يستفظع من األّمة يف جيد ال مث اإلسالم، أعداء يُعتربون الذين

 األّمة أفكار يف يتحكم الذي هو واإلسالم حيصل لن ذلك أن شك ال
 اجليش العثماين اجليش ضباط منًا ضابط أن إىل احلال ووصل ومشاعرها،
 حكومته غي حكومة وينشئ اخلليفة على خيرج كمال مصطفى هو اإلسالمي

 األّمة يف اجلرأة جيد وال الوجود، من اخلالفة يزيل مث خيلعه مث حياربه مث أنقرة، يف
 وال جبانبه تقف بل عليه، املسلمني خليفة تنصر أن وال وجهه يف قفت أن

 وحُميت اخلالفة فسقطت معارضيه، من فقط واحد ويُقتل القليل إالّ  يعارضه
 أفكار يف يتحكم الذي هو واإلسالم ذلك حيصل أن ميكن هل. الوجود من

 ومشاعرها؟ األّمة
 - الوجود من ميةاإلسال اخلالفة إلغاء حُيِدث أن الطبيعي من وكان

 عنيفة، هزة - بسواء سواء اإلسالمية العقيدة على كاحملافظة عليها واحملافظة
 رجة حتصل وأن إللغائها كله اإلسالمي العامل يهتز أنًا طبيعي املنتظر فكان
 وما ذلك، من شيء حيصل مل أنه الواقع لكن أجلها، من مكان كل يف عنيفة
 وأفراد مجهور، درجة إىل يصلوا مل الرتكية البالد يف أفراد سوى التأثر جاوز
 على بل وزن، وال هلم قيمة ال العربية البالد يف األصابع على يُعّدون قالئل

 اخلونة وأوالده حسني الشريف األكرب اخلائن تؤيد العربية البالد وقفت العكس
 يف وحاربوا املسلمني، خليفة ضد السيف شهروا الذين هللا وعبد فيصل

 قتال يف الكفار مع يشرتكون وكانوا اإلسالمي، اجليش جنليزإلا فارالك صفوف
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 أتثر أي عليها يظهر ومل تؤيدهم العربية البالد وقفت هؤالء. وقتلهم املسلمني
 الشعراء، بعض قصائد يف ظهر أفراد على أتثر مصر يف وظهر اخلالفة، على
 وكان م1924 سنة فيها أُلغيت اليت السنة يف للخالفة مؤمتر عقد حماولة ويف

 وقد. اإلسالمية اخلالفة زوال علىًا أتثر  اإلسالمية األّمة أبناء أكثر اهلند شعب
 يف أتثره وبرز اخلالفة، علىًا أتثر  الشعراء أكثر من هللا رمحه شوقي كان

 :فيها قال واليت اخلالفة رثء يف قاهلا اليت قصيدته
 عادت أغاين العرس رجع نواح

 

 ألف راحونعيت بني معامل ا 
 

 كفنت يف ليل الزفاف بثوبه
 

 ودفنت عند تبلج اإلص باح 
 

 شيعت من هلع بعربة ضاحك
 

 يف كل نحية وسكرة صاح 
 

 ضجت عليك مآذن ومنابر
 

 وبكت عليك ممالك ون واح 
 

 اهلند واهلة ومص ر حزينة
 

 تبكي عليك مبدمع س  حاح 
 

 والشام تسأل والعراق وفارس
 

 ؟الفة ماحأحما من األرض اخل 
 

 اً مأمت اجلالئل اجلمع لك وأتت
 

 األنواح مقاعد فيه فقعدن 
 

 دةو ؤ مو  حلرة للرجال اي
 

 وجناح جريرة بغي قتلت 
 

 املسلمني ألعداء حرهبم داوت الذين أن بيان إىل ذلك بعد ينتقل مث
 قتالً  احللفاء مع صلحهم كان قد هؤالء هبا، أصيبت اليت اخلالفة جراح

 نزعوا وأهنم ومزقوه، هلم فخر أعظم أبيديهم هتكوا قد وأهنم هلا اءً وإلغ للخالفة
 يتصور مما أبسرع وضحاها عشية وبني يُلبس، ما أفخر وخلعوا يُتحلى ما خي

 :فيقول قرون يف عمروه الذي الدهر مبجد أطاحوا العقل
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 حرهبم جراحك أست الذين إن
 

 جراح بغي سلمهمو قتلتك 
 

 خرهمف مالءة أبيديهم هتكوا
 

 الفتاح مبواهب موشية 
 

 قالدة خي األعناق عن نزعوا
 

 وشاح خي األعطاف عن ونضوا 
 

 دونه الليايل طول أتى حسب
 

 وصباح عشية بني طاح قد 
 

 أكرب كانت وقد ُعراها ُفصمت أهنا كيف اخلالفة رابطة عن يتحدث مث
 املسلمني تنظم كانت وأهنا بعضها، إىل األرواح وجتمع أبخيه األخ تصل عالقة
 شرير فعله إّّنا العمل هذا أن بنّي  األحوال، مجيع يف واحد وصفّ  واحد بنظام
 :فيقول احلياء قليل اخللق سيئ

 أسباهبا ُعرى ُفصمت وعالقة
 

 األرواح عالئق أبر كانت 
 

 ورمبا احلضور الرب على مجعت
 

 النزاح سرائر عليه مجعت 
 

 وخطوهم املسلمني صفوف نظمت
 

 ورواح مجعة غدوة كل يف 
 

 عابث فتنة وتلك الصالة بكت
 

 وقاح القضاء عربيد ابلشرع 
 

 كفر أي حوا ب كفر إالّ  هو إن الوقح الشرير هذا علف ما أن يعلن مث
 طاعة شأن يف الشريف احلديث إىل هنا يشي وهو ،اً جهار  يُرتكب واضح
 َأقَام وا َما َل،: فَ َقالَ  ِِبلسمْيِف؟ ِبذ ه مْ ن  َنا َأَفَل  اّللمِ  َرس ولَ  يَ : ِقيلَ » الظاملني اخللفاء
 العربيد هذا فعله ما إن يقول فالشاعر ،«اً بَ َواحًا ك ْفر  تَ َرْوا َأنْ  ِإلم  الصمَلَة، ِفيك مْ 

 :فيقول ابلسيف، عليه يناَبذ أي احو ب كفر اخلالفة إلغاء من
 ضاللة وقال خزعبلة أفىت

 

 حبوا  دالبال يف بكفر وأتى 
 

 ألغيت الذين هؤالء: فيقول عنه لسكوهتم األتراك على ابلالئمة ينحي مث
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 إالّ  يتكلمون فال للحرب، ُخلقوا إّّنا إلغائها معىن يفهموا ومل فيهم اخلالفة
 ملعىن بفهمهم الطعن ذلك من ويقصد. احلرب بلغة إالّ  يسمعون وال ابحلرب

 :فيقول فيهم، أوجدوه الذي الفظيع األمر هذا
 فقهه عليهم رىج الذين إن

 

 وسالح كتيبة لفقه خلقوا 
 

 كتائب خبرس نطقوا حدثوا إن
 

 رماح بصم مسعوا خوطبوا أو 
 

 يسي إّّنا أبنه ميدحه كان وقد كمال ملصطفى مهامجته عن يعتذر مث
 ابلنصر، منهم وأحق حرمة الرجال من أوىل واحلق كان، حيث احلق مع

 :فيقول ابحلق، هوجم ما اإذ يُهزم فإنه شخصيته عظمت مهما والرجل
 جباحد لست األخالق أستغفر

 

 وأالحي دونه أدفع كنت من 
 

 وطاملا املالم أطوقه يل ما
 

 أمداحي من املأثور قلدته 
 

 دولة وحائط مملكة ركن هو
 

 نطاح وكبش شهباء وقريع 
 

 ملحد اجلماعة أحيا من أأقول
 

 ابحي؟إ احلقوق رد من وأقول 
 

 حرمة وليك من أوىل احلق
 

 وكفاح بنصرة منك وأحق 
 

 وملهمو الرجال احلق على فامدح
 

 النصاح مواقف عنك خل أو 
 

 هلدمهم انربيتَ  إذا الرجال ومن
 

 الصفاح مناكب غليظ هرم 
 

 أجالده يف احلق قذفت فإذا
 

 األلواح مضعضع الصراع ترك 
 

 أزال فقد غّيه، عن يرجع لعله كمال ملصطفى النصيحة أداء يطلب مث
 الكفر نظام مكانه ووضع احلياة شؤون ومن الدولة من وشريعة عقيدة اإلسالم

 الدولة، عن الدين فصل عقيدة الكفر وعقيدة الغربية والشريعة الرأمسايل النظام
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 :فيقول
 ينتصح النصيحة الغازي إىل أدوا

 

 مجاح بعد يثوب اجلواد إن 
 

 براحه الرئيس سقى الغرور إن
 

 الراح عصري يف احتيالك كيف 
 

 والقرى والعقائد الشرائع نقل
 

 الساح يف كتائب نقل والناس 
 

 رفعوه فقد يشاء، ما يفعل كمال مصطفى تركوا ألهنم األتراك يهاجم مث
 هللا، حرم ما كل تناول حىت فيهم يده وأطلقوا التعظيم يف اآلهلة مصاف إىل

 الوقت ذلك يف تكن مل األّمة ألن كان قد ذلك وأن له، اجلماهي بطاعة واغرتّ 
 وال عليه ابحملافظة تستميت وال اجملد قيمة تدرك ال الواعية غي واألّمة واعية،
 :فيقول اللماع، السراب إالّ  منه تعطي
 أمة املؤله كالشبح تركته

 

 األشباح عبادة بعد تسل مل 
 

 فيهمو كقيصر يده أطلقوا هم
 

 مباح غي كل تناول حىت 
 

 لةودو  اجلموع طاعات غرته
 

 املراتح هوى هلا السواد وجد 
 

 أمية من اجملد أخذت وإذا
 

 اللماح سرابه غي تعط مل 
 

 عن وينهى اخلالفة إلغاء عاقبة من املسلمني حتذير يف القصيدة خيتم مث
 اإلسالمي اجليش وحارب اإلسالمية األّمة خان الذي حسني للشريف إعطائها

 اخلالفة إلغاء جراء من سيحصل فيما نبوءة ويعطي الكفار، جنليزإلا جانب إىل
 وسيشهد دينهم عن املسلمني لتحويل والضالل الكفر دعاة سيكثر أبنه

 إسالمهم عن للمسلمني فتنة اإلسالمية البالد بقاع من بقعة كل يف املسلمون
 لكل الدليل وسيكون الضالل إىل اهلدى وعن الباطل إىل احلق عن وحتويالً 
 كل يف للخالفة نصرته أوالً  فيذكر. والوعيد لوعدا أي واإلرهاب املال شخص
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 :فيقول للنبوءة خيلص مث أايمه
 مقالة للمسلمني قائل   َمن

 

 واح النصيحة غي يوحها مل 
 

 ذائد أول يف اخلالفة عهد
 

 نضاح بياعه حوضها عن 
 

 يزل ومل كان هللا لذات حب
 

 واإلصالح احلق لذات وهوى 
 

 بضائع لست املصباح أن إين
 

 املصباح فراشة أكون حىت 
 

 بذوابلي كللت )أدهم( غزوات
 

 بصفاحي فصلت أنور وفتوح 
 

 قنامها وابن سيوفهما ولت
 

 يراح ذات غي يراعي وشبا 
 

 لعاجز النيب بُرد تبذلوا ال
 

 ابلراح دونه يدافع عزل 
 

 جراحة املسلمني أوهى ابألمس
 

 اجلراح يد هلم مد واليوم 
 

 اً داعي أرض بكل فلتسمعن
 

 لسجاح أو الكذاب إىل يدعو 
 

 فتنة أرض بكل ولتشهدن
 

 مساح بيع الدين يباع اهفي 
 

 وسيفه املعز ذهب على يفىت
 

 امللحاح وحقدها النفوس وهوى 
 

 والسيف الذهب مد القاهرة دخل حني الفاطمي هللا لدين املعز أن أي
 فيقول. هللا ولرس بنت ابن أنت: له فقالوا نسيب، وهذا حسيب هذا: وقال

 .واخلوف املال على أي ذلك على سُيفىت إنه الشاعر
 عند كانت اخلالفة زوال على القلب لوعة على تدل اليت الثقة فهذه

 األّمة عند يكن ومل أفراد ولكنهم ابآلالف يُعدون وقد ابملئات يُعدون قد أفراد
اً تدمي  الميةاإلس الدولة وُدمرت اخلالفة ألغيت ولذلك. شيء منها اإلسالمية

 حيرك ومل كلها األرض يف اجملتمع ومن السياسي الوجود من اإلسالم وأزيلًا اتم
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 إليه وصل ما مبلغ على دليالً  هذا فكان حركة، أدىن اإلسالمية األّمة ذلك
 مجيع يف الرأمسايل ابلنظام املسلمني حكم الكفار ابشر مث. كياهنا يف اخللل
 عداء منهم أشد ولكن املسلمني منًا حكام مكاهنم وضعوا مث األرض، أحناء

 واألّمة يزيد أوًا عام أربعون اآلن مضى قد وها. حموه على وأحرص لإلسالم
 رخط على أشرفت حىت الكفار نفوذ وحتت الكفر سلطان حتت اإلسالمية

 إذ برمحته، هللا يتداركها أن إالّ  زمن، مسألة إالّ  الفناء وبني بينها يبق ومل الفناء،
 يسودًا عام رأايً  الدولة عن الدين فصل أليس. كلمة اإلسالم من هلا يبق ما

 بني وال الشعبية األوساط وبني السياسية األوساط بني فرق ال أوساطها مجيع
 صار فكلهم والشيوخ، الشباب بني وال املتدينني وأوساط املتعلمني أوساط

 اً.عاماً وعرفاً عام رأايً  عندهم الدولة عن الدين فصل
 عن مرتدّ  يعتقدها من وكل كفر عقيدة الدولة عن الدين فصل قيدةوع
: تعاىل بقوله الكفر إذ اإلسالم،                    كالكفر 

: تعاىل بقوله       ، تعاىل بقوله والكفر :           
           تعاىل بقوله كالكفر :        .فصل وعقيدة 

 العقوابت وآايت والسلطان، احلكم آبايت كفر هي الدولة عن الدين
: يقول تعاىل وهللا غي، ليس والعبادات العقائد آبايت وإميان واملعامالت،

                                        
                                         ، 

: ويقول                            
                                    

                       . 
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 هذا فإنًا عملي الدولة عن الدين تفصل كوهنا فوق اإلسالمية واألّمة
 مكان كل يف املسلمني مجاعة راهي ما صار أي عندها،ًا عام رأايً  صار الفصل

 ما مع يرونه ولكنهم يعتقدونه ال األفراد أكثر كان وإن عام، وكرأي كجماعة
 جوار رابطة أو صداقة رابطة صارت شعوهبا بني الرابطة أليست مث. الناس يراه
 العام الرأي وصار اإلسالمية، األخوة رابطة فيها وانعدمت مصلحة، رابطة أو
 وال وتركيا سوراي بني وال والعراق إيران بني اإلسالمية األخوة برابطة ينطق ال

 ومل املشرتكة، واملصلحة واجلوار الصداقة برابطة ينطق وإّّنا واهلند، األفغان بني
 اليت الوحيدة الرابطة أن مع األفراد، إالّ  اإلسالمية األخوة برابطة ينطق يبق

 تعاىل هللا فإن غي، ليس ماإلسال رابطة هي إّّنا بعضهم مع املسلمني تربط
: يقول           ، يقول وسلم وآله عليه هللا صلى والرسول :

 صارت بل الشعوب رابطة عند احلال يقف ومل. «اْلم ْسِلمِ  َأخ و َواْلم ْسِلم  »
 رابطة يرى العام الرأي يعد ومل القومية، أو الوطنية هي الواحد الشعب رابطة
 العامل هذا يف دوالً  تشكل اليت األقطار من قطر أي أفراد بني تربط الماإلس

 ،اً أجنبي سوراي يف الرتكي يكون أن املسلمون استساغ قد أليس مث. اإلسالمي
 املسلم يسمى أن ورضوا ،اً أجنبي احلجاز يف واهلندي ،اً أجنبي لبنان يف واإليراين

 مشاعرهم فتثور للوطن النداء هزهمي املسلمون أليس مث اإلسالم؟ بالد يفاً أجنبي
 مث اإلسالم؟ حكم إعادة أو اإلسالمية للخالفة النداء عاطفة هلم تتحرك وال

 من مواطن وأنه الئق غي عمل كافر أبنه النصراين جماهبة أبن قناعة على أليسوا
: يقول وهللا املواطنني،                          
   ومفهوم هجومية، حرب ال دفاعية حرب اجلهاد مفهوم إن مث ؟ 

 كذب السياسة ومفهوم الدول، بني احلياد ومفهوم الكفر، نظام إىل االحتكام
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 ذلك وغي اإلسالم، يف االشرتاكية ومفهوم دميقراطية، اإلسالم ومفهوم ودجل،
 عند السائدة املفاهيم هي فر،ك مفاهيم اإلسالم يعتربها اليت املفاهيم من

 وصار الشرعي، احلكم بدل املنفعة صار املسلمني مقياس أليس مث. املسلمني
 العقل وأصبح الشرعي، الدليل ال للمصلحة موافقتها الشرعية األحكام مقياس
 مقياس وصار للعقل، الشرع خيضع بل الشرع، وليس والُقبح احُلسن مقياس
 أليس مث ؟اً كفار  كوهنم وليس فقط مستعِمرين كوهنم الغربية للدول العداء

 يعتربه بل اإلسالمية، الدولة وإقامة اإلسالم رجوع املسلمني مجيع يستبعد
 املستحيالت؟؟؟ من الكثيون

 عقيدة جتمعها اليت هي واألّمة اإلسالمية، األّمة واقع هذا كان إذا
 وعندًا عملي دهتاعقي عن نظامها انفصل قد واألّمة نظامها، عنها انبثق واحدة
 بعد تبقى فكيف املقبول، العام العرف هو الفصل هذا وصار العام، الرأي
 من جمموعة مع الناس من جمموعة األّمة كانت وإذا الربط؟ مستكِملة أّمة ذلك

 األّمة لدى أصبحت وقد واحدة عقيدة تربطها والقناعات واملقاييس املفاهيم
 إسالمية غي مقاييس املقاييس وأكثر إسالمية غي مفاهيم املفاهيم أكثر

 كيان يبقى أن ميكن فكيف إسالمية، غي قناعات قناعاهتا أكثر وصارت
 بشكل يدل كله ذلك أن شك ال ؟اً إسالمي كيانً  جيعله ما فيه تغي وقد األّمة
 .الفناء خطر على مشرفة صارت األّمة أن على ابرز

 قبل كان ذلك فإن طرق، مفرتق على األّمة إن يقال أن اخلطأ من إنه
 ومن. اإلسالم أفكار جانب إىل الغرب أفكار أتخذ بدأت يومًا تقريب قرن حنو

 يوم كان ذلك فإن الفناء، طريق يف اإلسالمية األّمة إن يقال أن الضالل
. األرض أحناء مجيع يف اجملتمع من هللا حكم وغاض اإلسالمية اخلالفة ُدمرت
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 كل له وحُيملًا عام رأايً  الدولة عن اإلسالم أحكام فصل صار وقد اآلن أّما
 له حُيمل اترخيي تراث بقااي األذهان يف اإلسالم أفكار وصارت والوالء، الثقة

 اآلخر، البعض من واالحتقار العداء له وحُيمل البعض من وحده الروحي الوالء
 يف وال الشؤون، رعاية يف موجودة غي النفوس يف اإلسالمية املشاعر وصارت

 حافة إىل وصلت اإلسالمية األّمة أن يعين هذا فإن الدنيا، احلياة شؤون
 .الفناء يعمها أن سوى الفناء وبني بينها يبق ومل اهلاوية،

 
 :املسلمون أيها
 ألن اإلسالم بصالحية الثقة انعدام: اإلسالمية األّمة واقع هو هذا

 يف نظره ووجهة ماإلسال أفكار فْصل مث. احلديث العصر يف حياهتا نظام يكون
 واعتبار الدولة، عن اإلسالمي التشريع وفْصل الدنيا، احلياة شؤون عن احلياة
 بني وتقدمنا وجودن يقتضيها حياتية ضرورة والتشريع لألفكار الفصل هذا

 فكان. ابإلسالم ثقة أزمة ال اإلسالم بنظام ثقة أزمة هي األّمة فأزمة. الناس
 فكان للحياة، يدفعها الذي احلاد احلافز ألّمةا فقدت أن مةز األ هذه جراء من

 على جعلتها اليت احلال هذه فيها وكان املوت هذا فيها وكان اجلمود هذا فيها
 .الفناء خطر على شرفةم اهلاوية حافة

 عقيدة عن ينبثق مبا الثقة انعدام هي اإلسالمية األّمة يف فالقضية
 حد إىل وصلًا انعدام عالقات،ال لتنظيم ونظم احلياة، عن أفكار من اإلسالم
. احلياة يف أّمة كل يدفع الذي احلاد احلافز فقدان عنه فنجم التامة، القناعة

 البحث حمل تكون أن جيب واليت عليها، صبعاإل يوضع اليت القضية هي هذه
 .العالج موضع أو
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 ألن، اإلسالمية العقيدة قضية هي القضية إن يقال أن اخلطأ من إنه
 اخلطر، منتهى يف وأمر صحيح غي وهذا إمياهنم يف املسلمني اماهت يعين هذا

: هامة أمور ثالثة فقدت ولكنها مسلم كل عند موجودة اإلسالمية فالعقيدة
 ألن احليوية، منها فغاضت التشريع وأنظمة احلياة أبفكار عالقتها فقدت فقد

 وفقدت. هامدة جثة وكانت ماتت عنها أفكارها انفصلت إذا العقلية العقيدة
 ومل وحسابه، القيامة يوم سيها يف تواجه تعد فلم احلياة بعد ما تصورهاًا أيض
 تعد مل أهنا كما. اجلحيم خيوفها وال جهنم تثيها تعد ومل هللا عذاب يهزها يعد

 ومما مقيم نعيم من فيها ما إليها جيذهبا وال لنعيمها تشتاق وال اجلنة تستهدف
 ابلتايل تعد ومل بشر، قلب على خطر الو  مسعت أذن وال رأت عني ال

 ارتباط كذلك وفقدت. املسلمني عند الغاايت غاية هللا رضوان تستهدف
 ،ودوالً  شعوابً  فصاروا إسالمية، خوةأب العقيدة هبذه كجماعة املسلمني مجاعة

 اً.أفراداً أفراد صاروا بل ،اً وأسر  مجعيات وصاروا
 املسلمني نفوس من سالميةاإل العقيدة فقدهتا الثالثة األمور هذه

 وال مسلم كل عند موجودة تزال فال نفسها العقيدة أّما. هامدة جثة فكانت
 كان وإن ،هللا رسول حممد هللا إالّ  إله ال: مساء صباح يقول مسلم كل يزال
 وال مشاعره، مناً شيئ وال قلبه، من خلجة وال بدنه، يف شعرة حيرك مل هذا قوله

 وبذلك ،اً شيئ واالحنطاط التأخر من عنه مينع وال صبع،إ قدر احلياة يف يدفعه
 هذه عن ينبثق مبا الثقة فقدوا وإّّنا اإلسالمية العقيدة يفقدوا مل املسلمني فإن

 .اإلسالمية العقيدة
 أن يعين هذا ألن اقتصادية، قضية القضية إن يقال أن التضليل من وإنه

 شك ال ابطل وهذا فعتها،رِ  سبب هو والِغىن األّمة احنطاط سبب هو الفقر
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 االرتفاع هي النهضة ألن ابألّمة، ينهض وال ابلفرد ينهض ال فالِغىن. فيه
 فإذا الروحي، األساس على الفكري االرتفاع هي الصحيحة والنهضة الفكري،
 فإن. االحنطاط كان األفكار عدمت وإذا النهضة ُوجدت األفكار ُوجدت
 كانت إن حياهتا يف األّمة تناهلا ثروة عظمأ هي األمم من أّمة أية يف األفكار

 يف عريقة األّمة كانت إذا سلفه من اجليل يتسلمها هبة وأعظم نشئة، أّمة
 األّمة دامت ما جتديدها ميكن ما فسرعان املادية األّمة ثروة ُدمرت وإذا. الفكر

 ظةحمتف األّمة وظلت الفكرية الثروة تداعت إذا أّما. الفكرية بثروهتا حمتفظة
 على. الفقر حالة إىل األّمة وترتد الثروة هذه تتضاءل ما فسرعان املادية بثروهتا

 ثروهتا مُجعت إذا أغناها تكن مل إن األمم أغىن من أهنا اإلسالمية األّمة واقع أن
 ذلك وفوق. املسلمني مجيع على اإلسالم ذلك يفرض كما واحدة دولة يف

 حبيث والصناعة الزراعة إىل وحدها راعةالز  من وينتقل ينمو حىت االقتصاد فإن
 على األّمة حيفز حاد حافز من له بد ال احلربة، رأس هي الصناعة تكون

 الفكر أعظم ومن. فكر عن إالّ  ينبثق ال احلاد احلافز وهذا لالقتصاد، السعي
 قضية ليست فالقضية وعليه. احلياة أفكار عنها تنبثق اليت العقلية العقيدة

 من عقيدهتم عن ينبثق مبا الثقة قضية أي فكرية، قضية هي اوإّنّ  اقتصادية
 .أفكار

 يعين هذا ألن وعلوم، تعليم قضية القضية إن يقال أن السطحية ومن
 احلافز هي األفكار أن الواقع أن مع األفكار، وليس احلافز هي العلوم أن

 األفكار بني والفرقاً. وعدماً ووجوداً واخنفاضاً ارتفاع ابألفكار تتأثر إّّنا والعلوم
 االجتاه تعيني إىل للوصول واألفعال األشياء إىل النظرة هي األفكار أن والعلوم
 والذي. كنهها ملعرفة نفسها األشياء إىل النظرة فهي العلوم أّما هلا، ابلنسبة
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 اكتشفتها اليت العلمية احلقائق معظم وأن. العلوم وليس األفكار هو احلياة يسّي 
. تفكيها طريقة تفقد أن دون فقدهتا إذا أخرى مرة إليها هتتدي أن ميكن األّمة

 الوراء إىل ترتد ما سرعان فإهنا فكرها فقدت أي تفكيها طريقة فقدت إذا أّما
 .وخمرتعات مكتشفات من لديها ما وتفقد

 يعد ضخم عدد واملثقفني املتعلمني من فيها اإلسالمية األّمة أن على
 ال ألنه واالخرتاعات االكتشافات يف متأخرة تزال ال ذلك ومع األلوف، مبئات
 خلدمة اإلمام إىل فيدفعها معينة غاية حنو والعلوم املعارف هذه يسّي  فكر يوجد
 وهم األرض ميلؤون واملخرتعني العلماء فإن ذلك وفوق. السامية الغاية تلك

 وإحضار إحضارهم ولكن ُأجراء، األمم من أّمة أية من إحضارهم وميكن ُأجراء
 .فكر مسألة فاملسألة فكر، يوجد مل إذا املشكلة يعاجل ال أمثاهلم

 يعين هذا ألن وقوانني، تشريع قضية القضية إن يقال أن الدقة غي ومن
 القوانني فإن. صحيح غي وهذا الدولة وأساس احلياة أساس هي القوانني أن

 منبثقة البشر مع ثحتد اليت اليومية للمشاكل معاجَلات إالّ  هي إن واألحكام
 القوانني عنها انبثقت اليت النظر وجهة هو فاألصل. احلياة يف النظر وجهة عن

 تطبَّق كانت اإلسالمية الدولة رعااي من الكفار أن ترون أال القوانني، وليست
 فرق هنالك يكن ومل املسلمني على تطبَّق كانت اليت هانفس األحكام عليهم
 القاضي أمام والكفار فاملسلمون األحكام، بيقتط يف املسلمني وبني بينهم
 هم اإلسالمية الدولة يف املسلمون كان فقد ذلك ومع سواء، احلاكم وأمام

 حتت كانوا والكفار. النهضة فيهم وتتمثل الدعوة، محلة وهم الرسالة أصحاب
 املسلمني أن اآلن ترون أال مث. صاغرون وهم يد عن اجلزية يُعطون اإلسالم ظل
 ألهنم ولكن الغربية والقوانني الغريب التشريع عليهم يطبَّق األرض بقاع ثرأك يف
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 وإن عقيدهتم من القوانني تنبثق فلم اإلسالمية العقيدة يعتنقون يزالون ال
 ابلغرب يلحقوا مل فهم ذلك ومع عندهم،ًا عام رأايً  أصبح عما انبثقت

 عن متخلفني طنيمنح يزالون وال فكري، ارتفاع عندهم حيصل ومل ابلنهضة،
 أربعني قرابة الغربية القوانني يطبقون عليهم مضى أنه مع ،وأجياالً  قرونً  الغرب

 تنبثق ما هي وإّّنا وقوانني تشريع قضية ليست القضية أن على يدل مما ،اً عام
 عنها تنبثق العقيدة جعل قضية هي أي نظر، وجهة من القوانني هذه عنه

 إذن فالقضية. عقيدة عن منبثقة القوانني جعل أو بصالحها، املوثوق القوانني
 يف النظر وجهة قضية أي ،العقيدة عن انبثاقها حيث من ابلقوانني الثقة قضية

 .يديولوجية""ابأل احلديث العصر يف يسموهنا وما احلياة،
 هذه وبوصف أّمة بوصفها اإلسالمية األّمة هي فالقضية هذا وعلى

 اإلسالمية العقيدة إجياد ليس هذه اإلسالمية ةاألمّ  وقضية. إسالمية أمة األّمة
 هي وال فيها، والثقافة التعليم إجياد وال اقتصادها، تقوية هي وال عندها،
 عقيدهتا ربط هي القضية وإّّنا هلا، وقوانني دستور وإجياد تشريعها إصالح

 ّمةاأل عند املوجود للواقع املطابق اجلازم التصديق جعل أي وقوانينها، بدستورها
 الكتاب من املستنَبطة الشرعية واألحكام األفكار علىًا منصب عقيدهتا يف

 إجياد هي أخرى وبعبارة. شرعي دليل أنه على والسّنة الكتاب دل ومما والسّنة
 ابلدقة القضية هي هذه. اإلسالمية العقيدة عن املنبثقة والنظم ابألفكار الثقة

 .والتحديد
 النقطة إىل ابلرجوع حمصور عالجها فإن القضية، هذه تعاجلَ  كيف أّما

اً. مطلق هذا غي شيء هناك وليس اخلطأ، هذا إلصالح اخلطأ منها بدأ اليت
 عقيدة عقيدهتم تزال فال عليه، هم ما كل رغم مسلمني يزالون ال فاملسلمون
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 الرسول أايم يف كان كما والسّنة الكتاب أصوله يف يزال ال واإلسالم إسالمية،
 يف كانت كما تزال ال املستنَبطة الشرعية واألحكام وسلم، وآله ليهع هللا صلى

 وكيفية العباسي، والعصر األموي العصر يف أي فيه، استُنبطت الذي العصر
 نقص هناك فليس. الفقه أصول علم ُوضع يوم كانت كما تزال ال االستنباط

 فقط هنالك اوإّنّ  اإلسالم، يف تغّي  هناك وال ابإلسالم، املسلمني اعتقاد يف
 عليها ترتب اإلسالمية العقيدة عن املنبثقة واألحكام ابألفكار الثقة يف زعزعة
 تدمي إىل أدى الدولة، كيان يف خلل وإجياد األّمة، كيان يف خلل إجياد

 تشرف اهلاوية حافة على جعلها حىت الفناء طريق يف األّمة يف وسار الدولة،
 اخلطأ، منها بدأ اليت النقطة إىل ابلرجوع ونيك إّّنا فالعالج. الفناء خطر على
 عن املنبثقة واألحكام ابألفكار الثقة يف حصلت اليت الزعزعة عالج إىل أي

 تفين أن وتوشك الدولة، دمرت اليت هي الزعزعة هذه فإن ،اإلسالمية العقيدة
 احلياة الستئناف الدولة، وإعادة األّمة، إهناض هي العالج من والغاية. األّمة

 .العامل إىل اإلسالمية ةعو الد ومحل اإلسالمية
 عن نمجة الثقة إن يقولون. القصيد بيت هو وهذا املوضوع، هو هذا

 لإلنسان أتيت فهي املشاعر من آتية والقناعة وصدقه، الشيء بصحة القناعة
 ابحلجة احلصول ممكناً شيئ ليست فالثقة براهني، دون وتذهب براهني غي من

 الكالم وهذااً. اعتباط وتذهبًا اعتباط أتيت وهي القناعة، جيادإب بل واملنطق،
 الشيء بصحة القناعة عن نمجة أهنا صحيح فالثقة. للواقع مطابق غي ابطل

 يثبت برهان على بناء حتصل ولكنها للفطرة، أو للواقع مبطابقته أي وصدقه
 أي شاعر،ابملًا مرتبطًا عقلي يكون أن إما الربهان وهذا وصدقه، الشيء صحة
 بصحتهاً صادقاً شعور  الشخص ويشعر وصدقه صحته على العقلي الدليل يقوم
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 دليل يقوم أن غي من فقط وصدقه بصحته الشخص يشعر أن وإما وصدقه،
 أتيت ال فالثقة. الثقة منها وتتولد القناعة صلحت ذلك تكرار ومن عليه، عقلي
 للواقع الشيء مطابقة ثبوت ارتكر  من أتيت وإّّنا ،اً اعتباط تذهب والًا اعتباط

 وصدقه، الشيء صحة ثبوت تكرار من أي ،شعورايً  أوًا عقلي الفطرة أو
 القناعة يوِجد الذي هو هذا. وصدقه صحته عدم ثبوت تكرار من وتذهب

 تنتقل أن بد ال الثقة توجد حىت أنه يعين. يُذهبها وأ يزعزعها الذي هو وهذا
 بتكرار وذلك البداهة، دور إىل ربهانال إقامة دور من وصدقه الشيء صحة
 ال الثقة إجياد يصعب وكما. وشعورايً ًا عقلي ابلربهان وصدقه صحته ثبوت
 ولذلك. اإلميان جو يف سيما وال الثقة زعزعة يصعب التشكيك جو يف سيما
 الشريعة أحكام بصالحية الثقة زعزعة الغربيني الكفار على صعب كما

 من ليس كذلك إميان، جو اجلو كان وقد عصرال مشاكل ملعاجلة اإلسالمية
 أن أي اإلسالم، بصالحية الثقة هذه يعيدوا أن لإلسالم العاملني على السهل
 وما احلياة يف اخلاصة اإلسالم طريقة أو احلياة يف اإلسالمية النظر وجهة يركزوا

 .تشكيك جو واجلو سيما وال يديولوجيةاأل يسمونه
 إبقامة إالّ  يتأتى ال الناس وسائر املسلمني سنفو  يف الثقة وضع كان وملّا

 الشرعية واألحكام اإلسالمية األفكار صحة على والشعوري العقلي الربهان
 أجل من ابإلسالم الثقة إعادة يف األوىل اخلطوة تكون أن بد ال كان وصدقها،

 بصحة اجلارية واحلوادث امللموسة الوقائع تنطق أن الدولة وإقامة األّمة إهناض
 العقلي الربهان يوجد حىت وصالحيتها وصدقها وأحكامه اإلسالم أفكار

 على بناء لتحصل الصدق وهذا الصحة هبذه القناعة يوِجد الذي والشعوري
 .هبا الثقة ذلك
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 الدعوة حبمل يكون فإنه بذلك، تنطق الوقائع جُتعل كيف أّما
 طريق عن ميةاإلسال الدولة إلقامة ابلعمل أي السياسي، ابلطريق اإلسالمية

 أكانت سواء به، الناس بني التعامل جيري واقع هلا اليت اإلسالمية األفكار
 السياسي ابلعمل أي العالقات، بتنظيم تتعلق أو احلياة بشؤون تتعلقًا أفكار 
 يف والكفاح اإلسالمية األفكار بث طريق عن اإلسالمية اخلالفة إلقامة
 .سبيلها

 أو منهم حكام يتوالها قائمة سلطة ِقبل من حُيكمون الناس أن وذلك
. معينة وقوانني أبفكار رعاايهم شؤون يرعون إّّنا احلكام وهؤالء غيهم، من

 معينة ملشاكل تكون أي معينة، أبفكار معينة لوقائع تكون الرعاية فهذه
 مدرَكة ملموسة ومعاجلاهتا حمسوسة ملموسة الوقائع فهذه. معينة مبعاجلات
 الذين على فما. مدرَكة عليها واحملافظة املصلحة يتوف حيث من ونتائجها
 نظر يلفتوا أن إالّ  احلكم هذا أنقاض على اإلسالمية الدولة إلقامة يعملون

 عوجلت اليت واألحكام األفكار بطالن إىل أي املعاجَلات، هذه فساد إىل الناس
 حكم أو كذا فكر هو إّّنا هلا الصحيح العالج أن يبينوا وأن الوقائع هذه هبا

 أو اإلسالمي الفكر فيُنّزل اإلسالم، حكم أو اإلسالم فكر هو هذا وأن كذا،
 ويُلمس احلكم واقع حينئذ فيدَرك اجلارية، الواقعة على اإلسالمي احلكم

 .املشاعر ويثي العقل فيحرك مدلوله،
 هذه احلكام هبا عاجل اليت واألحكام األفكار بطالن يبنيَّ  كيف أّما

 بل حتققها، عدم أو املصلحة حتقق حيث من يكون أن يصح ال فإنه الوقائع،
 يصح فال كفر، أحكام أو كفر أفكار كوهنا حيث من البيان يكون أن جيب

 من عنها ينجم ما ببيان أو املصلحة حتقق ال أهنا ببيان بطالهنا بيان يكون أن
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 بل ة،املصلح تضيع أهنا بيان أو املصلحة على حتافظ ال أهنا ببيان وال ضرر،
 أحكام وأهنا إسالمية، غي أحكام هناإ حيث من بطالهنا بيان يكون أن جيب
 يبنيَّ  أن جيب الذي فبطالهنا. الطاغوت إىل حتاُكم إليها التحاكم وأن كفر،

 الكفر حيث من هي املسألة ألن كفر، وأحكام كفر أفكار كوهنا هو
 العالج أن يبني حني وكذلك. وعدمها املصلحة حيث من ال واإلسالم
 ال اإلسالم وحكم اإلسالم فكر وهو كذا حكم أو كذا فكر هو هلا الصحيح

 يزيل أو املصلحة حيقق كونه حيث من صحته وُتشرح صالحه يبنيَّ  أن يصح
اً شرعياً حكم كونه حيث من صالحه وُيشرح صحته تبنيَّ  أن جيب بل الضرر،
 من مستنَبطة عدةقا من أو السّنة أو الكتاب من الشرعي بدليله ابإلتيان
 شرعي حكم ومسائل فروع من مسألة أوًا فرع كونه من أو السّنة أو الكتاب
 .الدليل مشهور

 هبا يعاجل اليت املعينة املعاجَلات بطالن فيها يتبني اليت الكيفية هي هذه
 وأحكامه اإلسالم أفكار صحة فيها يبني اليت والكيفية معينة، مشاكل احلكام

 اإلسالمية ابلعقيدة اجلارية الواقع معاجلات تُربط أن جيب أي وصدقها،
 إىل النظرة عليه جتري الذي األساس وحدها اإلسالمية العقيدة فُتجعل مباشرة،

 أن على. غي ليس وكفر إسالم نظرة إليها فُينظر واألحكام، األفكار هذه
 ا،هلم ثلث وال كفر أحكام وإما إسالم أحكام إما هي الدنيا يف اليت األحكام

 يكون أن فيجب هلما، ثلث وال كفر دار وإما إسالم دار إما كله العامل وحىت
 شيء وال كفر أو إسالم أي وحده، األساس هذا على واألحكام األفكار نقد
اً كفر  كان إن كفر هذا احلكم أو الفكر عن يقال أن فيجباً. مطلق ذلك غي
 والدليل كفر أنه على رعيالش الدليل يبنيَّ  وأن ،اً حرام كان إن حرام هذا أو
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 غي احلكم أو الفكر آِخذ أن للناس يربز أن وجيب. حرام أنه على الشرعي
 داخالً  احلكم أو الفكر كان إن ويرتد فيكفر اإلسالم عن خيرج اإلسالمي

 لبناء وكالتربع الدولة، عن الدين فصل كفكر ابإلميان املتعلقة هللا أوامر حتت
 من احلكم أو الفكر كان إن جهنم يف عليها يعذب معصية ويرتكب كنيسة،

 وكفتح القومية كفكر ابإلميانًا متعلق يكن ومل ابألعمال املتعلقة هللا أوامر
 العقيدة واألحكام األفكار أساس جُيعل أن جيب أي. البنك يف االعتماد

 فُيحكم واحلرام، واحلالل والكفر اإلسالم مقياسها يكون وأن اإلسالمية
 .املقياس هذا ومبوجب األساس هذا على صحتهاب أو ببطالهنا

 فساد لبيان يُلفت إّّنا اجلارية املعاجَلات فساد إىل يُلفت حني فالنظر
 منًا آتي ليس وفسادها. الناس بني القائمة العالقات فساد أي احلايل، اجملتمع
 وجهة فساد من آت وإّّنا العكس، أواً ضرر  تدفع أو منفعة جتلب كوهنا حيث
 املعاجَلات، هذه عنها وتنبثق العالقات هذه يف تتحكم اليت احلياة يف النظر

 من ال أصلها بطالن حيث من بطالهنا ويبنيَّ  أبصلها تُربط أن جيب ولذلك
 املنبثقة ابلعقيدة املعاجَلات تُربط أن احملتم من فكان والضرر، املنفعة حيث
 أي فاسدة، عقيدة عن منبثقة ابعتبارها املعاجَلات هذه ُتضرب وأن عنها،

 عدم أو املصلحة وجود عن النظر بغض كفر، وأحكام كفر أفكار ابعتبارها
 الناس بني القائمة العالقات ضرب يكون أنًا لزام كان وهلذا. وجودها

 ضرهبا يركز وأن كفر، أحكام أو كفر أفكار على قائمة عالقات ابعتبارها
 ابعتباره احلايل اجملتمع تغيي هي إّّنا ضرهبا من الغاية ألن األساس، هذا على

 كفر أفكار ابعتبارها احلاضرة واألحكام األفكار وإزالة إسالمي، غيًا جمتمع
 يف وأحكامه اإلسالم أفكار وإجياد اإلسالمي اجملتمع إلقامة كفر وأحكام
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 يف اإلسالمية النظر وجهة جعل هي الغاية أن أي. الناس بني القائمة العالقات
 العيش يف الناس طريقة هي احلياة يف اإلسالم طريقة وجعل دة،السائ هي احلياة
 واملضار، املنافع ببيان يتأتى لن وهذا مسلمني، غي أو مسلمني أكانوا سواء
 احلالل وجعل للحياة األساس وحدها اإلسالمية العقيدة جبعل إالّ  يتأتى ولن

 .لألعمال الوحيد املقياس واحلرام
اً أفكار  ابعتبارها وأحكامه اإلسالم كارأبف الثقة إعادة هي فالقضية

 إليه يرشد ما أو والسّنة الكتاب من مستنَبطة إسالميةًا وأحكام إسالمية
 وأحكامه اإلسالم أبفكار الثقة إعادة القضية وليست أدلة، من والسّنة الكتاب

 أتى قد قائمة عالقات ضرب هو املباشر والعمل. ضارة أو نفعة ابعتبارها
 يكون أنًا حتمي فكان عنها، انبثقت اليت النظر وجهة من ادهاوفس بطالهنا

 احلكام يرعى هبا اليت واألحكام لألفكار أي القائمة للعالقات الضرب هذا
 بوصفها كفر وأحكام كفر ألفكار ضرابً  مشاكلهم ويعاجِلون الناس شؤون

 وهنا. غي ليس إسالمية بوصفها إسالمية وأحكام إسالمية أبفكار ،اً كفر 
 عقائدايً ًا صراع ويكون واألحكام، األفكار هذه حول العنيف الصراع صلحي

 الشرر يقدح ومشاعرايً  فكرايً اً اصطدام بعضها مع واملشاعر العقول فيه تصطدم
 اجلارية واألحكام األفكار فساد فيتجلى نورها ويشرق احلقائق ضوء فيلمع منه

 الكفر بعقائد ارتباطها لماملس ويلمس عنها، املنبثقة النظر وجهة فساد بظهور
 الفكري الصراع من واملنافق الكافر يلمس كما الكفر، نظر وجهة عن وانبثاقها
. اإلسالم نظر وجهة وصحة هذه الكفر نظر وجهة بطالن العميق والنقاش
 تنطق وبذلك اإلسالم، حكم وصالح القائم النظام فساد الناس يلمس وحينئذ
 وصدقها وأحكامه اإلسالم أفكار بصحة ريةاجلا واحلوادث امللموسة الوقائع
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 وأحكامه اإلسالم أفكار صحة ثبوت تكرر أي ذلك تكرر فإذا وصالحيتها،
 دون وحدها هبا الثقة القناعة هذه عن وتولدت هبا القناعة ُوجدت وصدقها

 الناس القناعة هذه عّمت فإذا. العامل يف املوجودة واألحكام األفكار سائر
 شك وال فإنه عام وعي عن منبثق عام رأي وُوجد فوسهمن يف الثقة وتركزت

 من سبيلها يف وقف مهما الدولة وأقامت األّمة يف النهضة دّبت قد تكون
 ابطل فكر كل وتدمر سياسية قوة أكرب تنسف الدينامية األفكار ألن عقبات،

 .فاسد حكم وكل
 أفكار بصحة تنطق واحلوادث الوقائع جتعل اليت الطريقة هي هذه

 اإلسالم، أساس على ابلسياسة االشتغال وهي وصدقها، وأحكامه إلسالما
 محل أخرى وبعبارة السياسي، األساس على وأحكامه اإلسالم أفكار ببث أي

 قام اليت احلملة يف السر ندرك هنا ومن. السياسي الطريق يف اإلسالمية الدعوة
 السياسة عن املسلمني إلبعاد املسلمني من املأجورين بواسطة الكفار هبا

 يف السر وندرك. وروحانيته اإلسالم مسو مع ضقتتنا وجعلها منها وتنفيهم
 السياسية، اإلسالمية للحركات للكفار العمالء واحلكام الكافرة الدول حماربة
 األّمة تُنهض اليت وحدها هي اإلسالمية السياسية احلركات هذه أن تدرك ألهنا

 وتنّفر حتارهبا ذلك أجل ومن. اإلسالم جمد وتُرجع الكفر وتضرب الدولة وتقيم
 األّمة تنهض ولن ابإلسالم، األّمة ثقة تعود لن وإنه. السياسة من املسلمني

 ابالشتغال إالّ  اإلسالمية الدولة وترجع اإلسالمية اخلالفة تقام ولن اإلسالمية،
 .اإلسالم أساس على ابلسياسة

 ثقتها إعادة هي الفناء من اإلسالمية األّمة إنقاذ فقضية هذا وعلى
 الوقائع جعل طريق عن وصالحيتها وصدقها وأحكامه اإلسالم أفكار بصحة
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 أي بذلك، التامة القناعة لتحصل الصدق وهذا الصحة هبذه تنطق واحلوادث
 إلجياد ابلعمل أي السياسي، طريقها يف االسالمية الدعوة محل طريق عن

 وهذه. سبيلها يف والكفاح سالميةاإل فكاراأل بث طريق عن اإلسالمية اخلالفة
. اإلسالمية والدولة اإلسالمية األّمة  هللا رسول هبا أوجد اليت هي الطريقة

 سواه، يسلك وال يسكله أن على املرء حيملًا ملموسًا واقع كوهنا فوق فهي
 أن يصح وال حبسبه، السي حُيصر أن وجيب به التقيد جيب شرعي حكم هي

 يسلكها أن جيب اليت هي وحدها الطريقة هذه كانت هنا ومن. سواه ُيسلك
 أن قبل به يقوموا أن اليوم املسلمني على جيب الذي الوحيد فالعمل. املسلمون

 اخلالفة إعادة أي اإلسالمية، الدولة إقامة هو آخر عمل أبي يقوموا
 وحتطم الباطلة األفكار تدمر سياسية فكرية ثورة ذلك ةوطريق. اإلسالمية

 .فاسدال احلكم
 والكفر اإلسالمي العامل يف اإلسالم أفكار تنفع ماذا: السؤال يقع وهنا

 والعالقات الكفر، بقوانني تعاجلَ  األفراد بني فالعالقات أرجائه، مجيع عمّ  قد
 واملسلمون الكفر، أحكام أساس على تقوم رعاايها وبني فيه القائمة الدول بني

 أفكار تستطيع فماذا الكفر، أفكار ونفوسهم عقوهلم يف تتحكم أنفسهم
 يف إالّ  اإلسالم يبق ومل النواحي مجيع من ُمطِبق والكفر تفعل أن اإلسالم
 املسلمني؟ من األقلية وعند واملصاحف املساجد

 داخل فيه الناس يعيش الدنيا يف جمتمع أي أن ذلك على واجلواب
 إليه، ربتتس أن من عنه الغريبة واملشاعر األفكار مينعان مسيكني جدارين
 عن الكلية الفكرة أي األساسية العقيدة جدار وهو اخلارجي اجلدار أحدمها
. بعدها وما قبلها مبا وعالقتها بعدها وما قبلها وعما واحلياة واإلنسان الكون
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 يف وطريقتهم الناس عالقات تعاجل اليت األنظمة جدار هو الثاين واجلدار
 جذرايً ًا تغيي  وتغييه أنفسهم أهله بلقِ  من اجملتمع هذا قلب أريد فإذا. العيش

 وربط اجلديدة، ابلعقيدة وابلذات أوالً  اخلارجي اجلدار مهامجة من بد فال
 أن بد ال أنه إالّ . الداخلي اجلدار على هبجوم اخلارجي اجلدار على اهلجوم
 فهذا. اخلارجي اجلدار هبا يهاَجم اليت األفكار علىًا مبني اهلجوم هذا يكون

 فيه وحيصل اجلديدة واألفكار القدمية األفكار بني فكرايً ًا صراع يوِجد اهلجوم
 اجلدار يتحطم وبتحطيمه اخلارجي، اجلدار يتحطم حىت السياسي الكفاح

 السياسي، االنقالب فيكون والشعوري، الفكري االنقالب وحيصل الداخلي
 ما هذاو . العالقات وسائر والنظام احلكم يتغي أي كله، اجملتمع يتغي أي

 جمتمع يف فعله وما مكة جمتمع يف وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول حاوله
 نسف نستطيع حىت وجسمية فكرية عادية غي قوى إىل حيتاج وهذا. املدينة

 .اجملتمع هذا مثل
 هو واحد جدار إالّ  فيه ليس فإنه اإلسالمية البالد يف اآلن اجملتمع أّما

 الفكري، ابهلجوم كله اجلدار إزالة إىل تغييه تاجحي ال وهذا الداخلي، اجلدار
 من حينئذ فيُنسف احلكم لتسلم داخله للدخول فيه ثغرة فتح يكفي بل

 ألن موجود، غي اخلارجي اجلدار دام ماًا انقالبيًا نسف واحدة مرة الداخل
 بنسفه إالّ  اجملتمع يف الدخول ميكن وال اخلارجي، اجلدار إزالة يف هي الصعوبة

 أسهل العمل فإن موجود غي اخلارجي اجلدار دام ما ولكن. الدخول قبل هكل
 اً.موجود كان لو مما بكثي

 هبا يقوم اليت واألحكام األفكار مهامجة إىل إالّ  حتتاج ال فاملسألة وهلذا
 لتعود األّمة عقيدة هي اليت اإلسالمية واألحكام األفكار وبيان الداخلي اجلدار
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 بث ليس فالعمل وهلذا. اجملتمع ويُنسف الثغرة تُفتح أن سهل   وحينئذ هبا، الثقة
 يف ملسلمني اإلسالمية األفكار بث بل كافر، جمتمع يف اإلسالمية األفكار

 العتناق كفار دعوة املسألة ليست أخرى بعبارة أو إسالمي، غي جمتمع
 بث طريق عن وابإلسالم لإلسالم للعمل مسلمني دعوة هي وإّّنا اإلسالم

 ولكنها وشاقة صعبة كانت وإن وهي سبيلها، يف والكفاح اإلسالم كارأف
 .كفار جمتمع يف العمل من بكثي أسهل وهي املنِتجة وحدها

 األّمة إلهناض نعمل نيرتكو  لن الكفار أعداءن أن يُعلم أن جيب أنه إالّ 
 بصحة الثقة إعادة من نميكنو  لن أي اإلسالمية، اخلالفة وإقامة اإلسالمية

 وبني بيننا حَيُولوا أن بد ال بل وصالحيتها وصدقها وأحكامه اإلسالم أفكار
 األّمة ثقة زعزعوا ما فإهنم. األساليب وخمتلف الطرق بشىت العمل هبذا القيام

 إفناءً  هي وإفنائها دولتها تدمي أجل من إالّ  وأحكامه دينها أبفكار اإلسالمية
 وساروا اإلسالمية الدولة فدمروا ساحق،ال االنتصار ذلك يف انتصروا وقداً. اتم

 عشية بني الفناء هذا على أشرفت حىت الفناء طريق يف اإلسالمية ابألّمة
 اخلالفة عليها تقوم إسالمية أّمة تعود أبن هلا يسمحون فهل. وضحاها
 اإلسالمية الدعوة حبمل رسالتها أداء لتستأنف اإلسالم راية وتظللها اإلسالمية

 من بد فال احملاربة، أشد وسيحاربوهنا ذلك من ميكنوها لن مإهن العامل؟ إىل
 بل العام الرأي وإجياد عمالئهم وكفاح بكفاحهم عنهمًا جرب  ابلعمل القيام
 أفكار بث يف ليست الصعوبة فإن لذلك. أمامه يكتسحهم الذي العام الوعي

 على الصرب يف الصعوبة بل الدولة، وإقامة األّمة إلهناض للمسلمني اإلسالم
 .اإلسالم أفكار بث سبيل يف واملنافقني الكفار كفاح

 وال اإلسالم وحكم اإلسالمية الدولة شهدت اليت الكافرة الدول إن
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 اإلسالمية األّمة يف رأوا ِلما حياربوننا سوف والروس والفرنسيني جنليزإلا سيما
 قوة نم اإلسالمية الدولة يف ملسوا وِلما اإلسالم، إىل الدعوة عقائدية من

 الدولة أن ورأوا دعوته، ونشر اإلسالم محاية سبيل يف اجلهاد ومواصلة
 املسلمني، أسّنة وقع ذاقوا ولذلك قرون، عدة األوىل الدولة كانت اإلسالمية

 تصور جمرد من فرائصهم وترتعد ذكره من يرتعبون فهم. اإلسالم فكر وبطش
 اليوم الكافرة والدول. ميةاإلسال األّمة وهنضة اإلسالمية اخلالفة بعودة عودته

 إذا اإلسالم أنًا متام يدركون والروس واألمريكان والفرنسيون جنليزإلا سيما وال
 ولن دولة، أمامه تقف لن فإهنا للوجود دولته ورجعت للنهوض أّمته عادت
 وأحكامه، اإلسالم أبفكار ستدمَّر العفنة فالرأمسالية. مبدأ وجهه يف يصمد

 الروحي األساس على املبين الفكري ابالرتفاع ستحطَّم اآلفنة امللحدة والشيوعية
 مركز إىل اإلسالمية الدولة رجوع يعين وهذا وأحكامه، اإلسالم أفكار يف

. الكفار من أحد به يرضى ال ما وذلك أخرى، مرة العامل يف األوىل الدولة
 أن بد ال كان لذلك. حقد وأفظع بغض أبشد احملاربة أشد سيحاربونه ولذلك
 أن وتدبّر وعي إدراك يدَرك وأن ومناوراهتم وأساليبهم الكفار على واعني نكون

 واملنافقني الكفار من اإلسالم أعداء أعدائنا مواجهة يف هي إّّنا الصعوبة
 .اإلسالم أفكار بث يف هي وليست

 ولذلك ملانية،ألا العسكرية من الويالت ذاقتا قد وروسيا جنلرتاإ إن
 وحَيُوالن ضعيفة جمزأة أملانيا إبقاء على احلياة طريقة يف هماتناقض مع تعمالن

 تعود ال حىت تقويتها فيه عمل كل وحيارابن قوهتا، تستعيد أن وبني بينها
 دولة يف تراين جنلرتاإو  أمريكا وإن. عليهماًا خطر  فتكون ملانيةألا العسكرية

 حملاربتها نتعمال ولذلك مبدئهما، وعلى عليهماًا خطر  السوفيايت االحتاد
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 ميكن ال أنه ترى أمريكا نإ حىت الطرق، وشىت الوسائل جبميع مبدئها وحماربة
 اخلريطة من السوفيايت االحتاد دولة زالت إذا إالّ  أمان لألمريكيني يكون أن

 .احلياة من الشيوعية وحُميت
 العداء من أقل هلما والعداء وروسيا ملانياأل ابلنسبة هذا كان فإذا

 تقليدي عداء واملسلمني اإلسالم وعداء جديد عداء ألنه املسلمنيو  لإلسالم
 البالد قسموا ذلك أجل ومن التفكي، وموضع الشعور مركز حيتل قدمي

اً أيض ليكون دول إىل العريب الشعب وقسموا وشعوب، دول إىل اإلسالمية
 وحبقد متواصل بدأب سياسية وحرابً  فكرية حرابً  اإلسالم وحاربوا ،شعوابً 

 األّمة تعود وال الوجود، إىل اإلسالمية الدولة تعود ال حىت ذلك كل فني،د
 هو ألنه ويتدبروه املسلمون يدركه أن جيب ما هذا. النهوض إىل اإلسالمية

 ينبغي كما احلياة وبني بيننا حَيُول الذي وهو الفناء، خطر وفيه االحنطاط سبب
 .احلياة تكون أن

 استعمار إىل وإميان كفر من له عداوتنا حّول هذا عدون إن
 لالستعمار، مستعَمرين عداوة إىل لكفار مسلمني عداوة من ومستعِمرين،

 وبذلك ألجانب، وطنيني بغض إىل لكفار مسلمني بغض من له بُغضنا وحّول
 لإلسالم، كفر هزمية كوهنا عنها وأزال مسلمني، بوصفنا اهلزمية مرارة أنسان

 إىل هللا رضوان منه ونبتغي اجلنة فيه نطلب جهاد من له كفاحنا يتحول حىت
 أي االستقالل، على للحصول واالحتجاجات كاملظاهرات رخيص كفاح
 بيننا الصراع إعادة من بد ال ولذلك. اإلسالم بالد ابقي عن االنفصال على
 فإن. وكفار مسلمني بني ،وكفر إسالم بني صراع: األصلي صعيده إىل وبينه

اً كافر  لكونه بل فحسبًا مستعِمر  لكونه ليس ينهوب بيننا النزاع موضوع
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 وهلذا. الكفر هو إّّنا جهاده وسبب ،اً كافر  لكونه األوىل الدرجة ويف ،اً مستعِمر 
 جهة نعرف مل إذا فإننااً. عدو  نتخذه وأن هو من عدون نعرف أن بد ال

 إنقاذ ميكن ال العداء أجله من لنا حيمل الذي والسبب وبينه بيننا العداوة
 وال فإنناًا عدو  نتخذه مل وإذا. عليه التغلب ميكن ال وابلتايل براثنه، من أنفسنا
: تعاىل قال رمحته، وحتت سيطرته، حتت أنفسنا سنجعل شك      

                . 
 وتوقظ اآلذان تقرع صرحية آبايت الكفار معاملة بكيفية القرآن جاء وقد

: تعاىل قال املشاعر، وتثي النفوس وهتز عقولال             
                                           
          ، وقال :                          

                            ، وقال :    
                                  ، وقال :   

                                             
       ، وقال :                                 
                               ، وقال :      

                                      
                       ، وقال :                 
   ، وقال :                            

                                . 
 فإذا. مواالهتم وعدم هلم العداوة محل: للكفار العادية املعاملة هي هذه

. اجلهاد أحكام حسب معاملتهم كانت  فعالً  حرب وبينهم بيننا حصلت
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 كفار هم الكافرة الدول من وغيهم والروس واألمريكيون والفرنسيون جنليزواإل
 حماربة يباِشرون الذين هم والفرنسيني واألمريكان جنليزاإل أن إالّ  لنا، أعداء

 األفكار بث وجه يف يقفون الذين فهم هم،دولت وعودة املسلمني إهناض
 وصالحيتها، وصدقها بصحتها الثقة إلعادة السياسي الطريق يف اإلسالمية

 أفكار بث سبيل يف املرير الكفاح من بد ال أن احملتم من كان ولذلك
 .واملنافقني الدجالني من ولعمالئهم هلؤالء يكون إّّنا الكفاح وكان اإلسالم،

 إىل مقسمة أهنا صحيح اإلسالمية البالد أن: وهو السؤ  يَرِد قد وهنا
 مسلمون، وحكامها الكفار سلطان ومن االستعمار من متحررة ولكنها دول
 أي يوجد وال الكفر لنظام يكون إّّنا فالكفاح. كفر بنظام حتكم إّّنا وهي

 .للكفار كفاح
 أن أحدمها: ببالءين منكوبة اإلسالمية األّمة أن هو ذلك على واجلواب

 أي هللا، أنزل ما بغي حتكم أهنا امهوثني املستعِمرين، للكفار عمالء حكامها
 حكامها دول فيها اليت البلدان يف عليهاًا لزام كان ولذلك كفر، بنظام حتكم
 وللحكم إلزالته الكفر نظام تكافح أن واألفغان تركيا مثل للكفار عمالء ليسوا

 عمالء حكامها اليت البلدان يف أّما. سالميةاإل اخلالفة إلقامة أي هللا أنزل مبا
 العربية واجلمهورية وإيران والسعودية ولبنان واألردن والعراق كباكستان

 العمالء عمولة تكافح أن األّمة على فرض فإنه وغيها والسودان ندونيسياإو 
 وإلقامة إلزالته الكفر نظام كذلك تكافح وأن أعماهلم، وتفضح فتكشفهم

 أفكار بثًا قطع يكافحون العمالء فهؤالء. القرآن وحكم ماإلسال سلطان
 الكافرة، الدول من وبتحريض أنفسهم منًا ذاتي السياسي الطريق يف اإلسالم

 حىت عليهم أثرت قد حاالت ثالث متلكهم اإلسالمي العامل يف احلكام ألن
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 أصبحوا وبذلك للحياة وكنهج للحكم كنظام ابإلسالم اإلميان بعضهم أفقدت
 هذه صالح من اليأس اآلخر البعض يف وبَ َعثت صّلوا، ولو صاموا ولوًا كفار 
 وأوجدت للحياة وكنهج للحكم كنظام ابإلسالم يؤمنون ظلوا ولكنهم األّمة

 الكافرة الكربى الدول وجه يف الوقوف عن الدائم ابلعجز الشعوراً مجيع عندهم
 اخلطر تصورهم إىل لكذ فأدى كافرة، كربى دولة عمولة إىل ابالستناد إالّ 

 .الوجود إىل اإلسالمية الدولة إلعادة عمل أي من البالد وعلى عليهم
 عاملي كمبدأ ابإلسالم الثقة عدم: فهي الثالث احلاالت هذه أّما

 على قادرة كأّمة اإلسالمية ابألّمة الثقة وعدم الدول، وعالقات واحلكم للحياة
 ُقذف الذي الرعب هو والثالث ،الكربى األمم بني الصدارة مكان تقتعد أن
 ومن الدمار معدات من لديها وما الكافرة الكربى الدول من قلوهبم يف

 ركيزة وجعلوا اإلسالم عن جبانبهم أنوا ذلك أجل ومن. واخلداع املكر أساليب
 بقوة االستعانة ال إليها واالستناد الكربى ابلدول االستعانة احلكم يف بقائهم
 فإهنم ولذلك. احلربيني للكفار واستسلموا. أّمتهم ىلإ واالستناد بالدهم

 أفكار بث سيقاومون أي وأحكامه، اإلسالم أبفكار الثقة إعادة سيقاومون
 فإن وهلذا. الغربيني الكفار يد يف أداة ابعتبارهم السياسي الطريق يف اإلسالم

 هنا ومن. املسلمني احلكام هؤالء وليسوا الغربيون الكفار هم احلقيقة يف املقاوم
 الصعوبة هي هذه أن يُعلم وأن األساس، هذا على الصعوبة ندرك أن جيب

 كل لذلك املسلمون يستعد وأن الدولة، وإعادة األّمة إهناض يف األساسية
 سواء اجلهاد كفرض فرض وهو منه بد ال أمر الكفاح هذا فإن. االستعداد

 .بسواء
 قدرة وهي أال الكفاح صعوبة غي أخرى صعوبة هناك إن يقال قد
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 فإن. البحتة السياسية األعمال يف سيما وال الزمن، مسايرة على اإلسالم
 هذه وقوف املسألة وإّّنا هّينة، هذه فإن فحسب دولة إقامة ليست املسألة
 واستطاعتها الدول، بني مرموق مركز أخذ وحماولتها الدويل اجملال يف الدولة
 عالج إجياد مث اإلسالم، أفكار على ثباهتا مع الدويل املوقف على التأثي

 وقت، كل يف حتدث فالوقائع وتقلباته، الزمن طبيعة تقتضيها اليت للمشاكل
 .فيها الزمن مسايرة من بد فال

 مبهمة، غامضة كلمة الزمن مسايرة كلمة أن هو ذلك على واجلواب
 ،جيوز ال فهذا العصر يسود ما مع متفقة األحكام جُتعل أن منها أرادوا فإن

 حكم حتت اجملتمع هذا يصبح حني مث اإلسالمي اجملتمع يفًا حرام الراب فجْعل
 هلذا اقتصادية ضرورة الراب ويكون إسالمي غيًا جمتمع ويصي رأمسايل نظام

 أن جيوز وال منَكر لالعم هذا. اجملتمع هذا يف حالالً  الراب جُيعل حينئذ اجملتمع
 بتغي وال العصر بتغي عربة وال لساعة،ا قيام إىلًا حرام يظل الراب بل يكون،
 يُغيَّ  أن فيجب. احلياة ضرورايت من أصبح لو حىت اجملتمع، بتغي وال الظرف
 .الشرعي احلكم يُغيَّ  أن ال اجملتمع

 كل مع جتَِدّ  اليت للمشاكل حلول توجد أن الزمن مسايرة من أرادوا وإن
 بدعوة اخلليفة يستشيهم كان املسلمون فمثالً . منه بد ال أمر فهذا زمن،

 إجياد تقتضي للناس الدولة استشارة أصبحت فإذا ممثليهم، يعرف وكان ممثليهم
اً فهم تُفهم الواقعة هذه فإن رأيهم ألخذ الناس من يُنتخب شورى جملس
 احلكم، ملباشرة وال للتشريع ال احلكام وحماسبة للشورىًا جملس أن فُيى ،اً واقعي
 :تعاىل قال الشارع، طلبه قد أمر                    

    ، وقال  :«  جائر   س لطَان   ِعندَ  َحق   كلمة   للاِ  ِعْندَ  اجِلَهادِ  أفَضل» .
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 األعضاء هؤالء ألن الوكالة، حكم انتخابه يف ويطبَّق اجمللس هذ يوجد وعليه
 يف كالوكالة جائزة الرأي يف والوكالة أي،الر  يف الناس عن وكالء هم اجمللس يف

 أن إنسان لكل فإن الرأي يف وكالة دامت وما. ذلك وغي املال ويف اخلصومة
 وأن مسلم، غي أم كانًا  مسلم امرأة، أم كان  رجالً  الرأي، يف يشاء من يوِكل
 غي أن إالّ . مسلم غي أو كانًا  مسلم امرأة، أو كان  رجالً  يشاء، عمن يتوكل

 وال املسلم، لغي تكون ال وهي شرعية أحكام ألنه التشريع يف يتوكل ال سلمامل
 لكل أي. املسلمون إالّ  اخلليفة يباِيع ال ألنه للخالفة املرشَّحني حصر يف

 حق الشرع أعطاه ما كل يف غيه عن وكيالً  يكون وأن غيه يوكل أن إنسان
 وأن يشاء من خبينت أن الدولة اتبعية حيمل من فلكل. بنفسه مباشرته
 وإّّنا للزمن مسايرة ليس احلكم فهذا. الشورى جملس يف يشاء عمن هو يُنتخب

 .زمن كل يف حتصل مشكلة كل عاجل اإلسالم أن أي الشريعة، يف اتساع هو
 مل مباحات حتدث كأن املباحة األعمال يف الزمن مسايرة أرادوا وإن

 بدل قبعة يلبس كأن ،السائدة األذواق مع يتمشى ما منها فُيختار تكن
 فإن. ومواعيد حّجاابً  لنفسه يتخذ وكأن ،مثالً  أورواب يف يعيش ألنه الطربوش

 النظر بغض مباح بفعل قيام ولكنه للزمن مسايرة أنه فيه ظهر وإن أيضا هذا
 .الزمن عن

 الظروف ابختالف الدولية العالقات يف املعامالت اختالف أرادوا وإن
. الشرعية األحكام حبسب يكون إّّنا جوازه لكنو  جائز، فهذا واألحوال،

 جوار حسن معاهدة الكافرة الدول إحدى مع اإلسالمية الدولة تعقد فمثالً 
 من ترى ما حسب تسي إذ جائز، فهذا أخرى، دولة مع تعقدها أن وترفض

 وحلفائهم مدجل بين مع اجلوار حسن معاهدات عقد  فالرسول مصلحة،
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 .القبائل من مغيه وهاجم ضمرة بين من
 ابإلسالم وحكمها بالد فتح عن متتنع أن اإلسالمية للدولة جيوز ومثالً 

 ابلدولة، اخلاصة ابخلطط أو الدويل ابملوقف يتعلق ألمر ذلك على قدرهتا مع
 يعطي أن على يلةأ صاحب رؤبة بن يوحنة مع معاهدة عقد  النيب فإن

 وأقرّه والبحر، الرب يف وقوافله سفنه له الرسول ويؤمِّن للمسلمني اجلزية يوحنة
 وعلى الكفر على أقّرهم أي كفرهم، على قومه علىًا حاكم يبقى أن على

 وعلى الكفر على اإلقرار مع وأذرح جرابء أبهل فعل وكذلك. الكفر حكم
 الروم، بالد إمارات من إمارات كانت الثالث القبائل وهذه. الكفر حكم
 وقدًا ألف ثالثون معه تبوك يف كان فقد ،احتالهلم علىًا قادر  الرسول وكان
 احتالل علىًا قادر  فكان يلقاه، أن قبل عنه مساعه جملرد منه الروم جيش هرب
 .تركها ولكنه اإلمارات هذه

 قد ولكن اإلسالمية للدولة اجلزية الكفار يدفع أن الشرعي احلكم ومثالً 
 طرأ لظرف افرةالك للدول جزية بدفع اإلسالمية الدولة فتقوم الظرف تغي

 املسلمني على اشتد الكرب أن رأى األحزاب غزوة يف  فالرسول عليها،
 تلك هللا وصف وقد هللا، بنصر الشك حد إىل بعضهم عند احلال ووصل
 : بقوله احلال                              

                                    
                   ، الرسول قام احلال هذه يف  

 إىَل  فَ بَ َعثَ » القتال، عن يرجع بعضهم وجيعل الكفار تكتل فيها يُفّتت مبناورة
َنةَ   َحارِثَةَ  َأِب  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ  اْْلَاِرثِ  َوِإىَل  َبْدر ، ْبنِ  ح َذيْ َفةَ  نِ بْ  ِحْصنِ  ْبنِ  ع يَ ي ْ

 ِثَارِ  ث  ل ثَ  ي  ْعط يه َما َأنْ  َعَلى فَ َفاَوْضه َما - َغَطَفانَ  قَاِئَدا َوُه َا - اْلم ْضرِ ي ِ 
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 َوَجَرى َذِلكَ  فَ َقِبل وا َأْصَحاِبِه، َوَعنْ  َعْنه   َمَعه َما ِبَنْ  يَ ْرِجَعا َأنْ  َعَلى اْلَمِديَنةِ 
نَ ه َما  ْبنِ  َسْعدِ  إىَل  بَ َعثَ  اْلِكَتاب ي  َوِقعَ  َأنْ  َوقَ ْبلَ  اْلِكَتاَب، َكتَ ب وا َحّتم  ص ْلح ، بَ ي ْ

، َرس ولَ  يَ : َله   فَ َقاَل  ِبِه، َواْسَتَشاَرُه َا ََل َما، َذِلكَ  َفذََكرَ  ع َباَدَة، ْبنِ  َوَسْعدِ  م َعاذ    اّللِم
بُّه   اً َأْمر   َتْصَنع  ًا َشْيئ َأمْ  ِبِه، اْلَعَملِ  ِمنْ  لََنا ب دم  َل  ِبِه، اّللم   َأَمَركَ ًا َشْيئ َأمْ  فَ َنْصن َع ه ، ُنِ 
 َقدْ  اْلَعَربَ  رَأَْيت   أِلَّنم  إلم  َذِلكَ  َأْصَنع   َما َوَاّللمِ  َلك ْم، َأْصنَ ع ه   َشْيء   َبلْ : قَالَ  لََنا؟

، ك ل ِ  ِمنْ  عليكم( اشتدوا )أي وََكالَب وك مْ  َواِحَدة ، س  قَ وْ  َعنْ  َرَمْتك مْ   فََأَرْدت   َجاِنب 
، َرس ولَ  يَ : م َعاذ   ْبن   َسْعد   َله   فَ َقالَ  َما، َأْمر   إىَل  َشوَْكِتِهمْ  ِمنْ  َعْنك مْ  َأْكِسرَ  َأنْ   اّللِم
 َوَل  اّللمَ  نَ ْعب د   َل  اأْلَْوََثنِ  َوِعَباَدةِ  ِبَِّللمِ  الشِ ْركِ  َعَلى اْلَقْوم   َوَهؤ َلءِ  َُنْن   ك نما َقدْ 

 اّللم   َأْكَرْمَنا َأَفِحنيَ  ،اً بَ ْيع َأوْ  ِقًرى إلم  ََتَْرةً  اِمن َيَْك ل وا َأنْ  َيْطَمع ونَ  َل  َوه مْ  نَ ْعرِف ه ،
ْسَلمِ   َحاَجة ، ِمنْ  ِِبََذا لََنا َما َوَاّللمِ  ا؟َأْمَوالَنَ  ن  ْعِطيِهمْ  َوِبِه، ِبكَ  َوَأَعزمنَ  َله   َوَهَدانَ  ِِبْْلِ

نَ َنا اّللم   ََيْك مَ  َحّتم  السمْيفَ  إلم  ن  ْعِطيِهمْ  َل  َوَاّللمِ  نَ ه ْم؛ بَ ي ْ :  اّللمِ  َرس ول   قَالَ  َوبَ ي ْ
 ث م  ابِ اْلِكتَ  ِمنْ  ِفيَها َما َفَمَحا الصمِحيَفَة، م َعاذ   ْبن   َسْعد   فَ تَ َناَولَ . َوَذاكَ  َأْنتَ وَ 

َنا لَِيْجَهد وا: قَالَ   .«َعَلي ْ
 معها حيتملون ال حالة يف أصبحوا املسلمني أن رأى  فالرسول

 إىل املفاوضات وانتهت ماالً  هلم يدفع أن على الكفار ففاوض القتال مواصلة
 سعد السعدين استشارة من رأى الصلح كتاب يوّقع أن قبل ولكنه موافقتهم،

 احلرب مواصلة حيتملوا أن طاقتهم يف املسلمني أن دةعبا بن وسعد معاذ بن
 مع أنه يعين وهذا. السيف إالّ  لكم ليس ارجعوا: هلم وقال الرسل وأعاد فعدل

 يقتضي الظرف أن الدولة رأت إذا ولكن اجلزية يدفعون الكفار أن األصل أن
 ولللد اجلزية ويدفعوا الظرف يراعوا أن جيوز فإنه اجلزية املسلمون يدفع أن

 وكان ملشكلة ُوضع الذي احلكم أن على تدل وقائع كلها فهذه. الكافرة
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 الوضع الختالف مكانه آخر حكم للمشكلة وُجعل تُرك قد وقت يفًا صاحل
 احلقيقة يف ولكنه للزمن مسايرة أنه منه يظهر كان وإن فهذا. الدولة فيه الذي
 احلكم يغي أن جيوز ال ولذلك. للزمن مسايرة وليس الشرعي احلكم مع سي
. بدله للمشكلة آخر حكم ووضع تغييه جييز شرعي دليل له كان إذا إالّ 

 للدول ماالً  الدولة تدفع أن جيوز الضعف حالة يف املسلمني فإن ولذلك
 عسكرية مطارات أو قواعد الكافرة للدولة جتعل أن هلا جيوز ال ولكنه الكافرة،

 ال وهذا الدولة أراضي من جزء على للكفار سلطانً  جيعل هذا ألن أراضيها يف
 حدودها تكون أبن فتلتزم حدود معاهدات تعقد أن هلا جيوز ال وكذلك. جيوز

 مدة اجلوار احرتام تلتزم أن جيوز ولكنه اجلهاد، وقف يعين ألنه كذا موضع
 يف املعامالت اختالف جيوز فإنه وهكذا. مدة حتديد غي منًا مطلق ال معينة

 حيل وال الشرعي احلكم حسب ولكن الظروف ابختالف الدولية العالقات
 اً.مطلق عنه اخلروج

 فهذا العصر، متطلبات مع تتفق سياسة وضع الزمن مبسايرة أرادوا وإن
 املمكنات يف مؤثرة فعالية فالسياسة املباحات، من ملباح اختيار ألنه جائز

 ليس أي نابملمك داخالً  ذلك دام ما حنن نريده الذي الوضع إىل لتحويلها
 وقد احلرب سياسة الدولة ختتار فقد. املباحات يعين ابلطبع وهو ابملستحيل،

 ابحلرب القيام خمططات الدولة تضع قد أي. السياسية األعمال سياسة ختتار
 ابالستعداد سياسية مناورة كل على وجتيب دائم أتهب حالة يف فتكون فعالً 

 للقيام خمططات الدولة ضعت وقد. معارك يف والدخول احلرب خلوض الفعلي
 من خيرج يكاد ال احللقات متصلة للعدو مشاكل إبجياد سياسية أبعمال
 حىت اهلائلة القوة لذلك ُمِعّدة وتكون أخرى، مشكلة يف ويقع إالّ  مشكلة



 110 

 العدو ابدأها إذا حىت إليها، ودفعه للعدو املشاكل خلق على جريئة تكون
 حني فالدولة مباحتان، سياستان اتنفها. ضربتني الضربة له أعادت ابحلرب

 سايرت قدًا ظاهر  تكون األخرى يقتضي وال إحدامها يقتضي الزمن أن ترى
 .الزمن يقتضيه الذي املباح الفعل اختارت أهنا احلقيقة ولكن الزمن

 منها يذهب الزمن مشاكل توضح حني الزمن مسايرة فمسألة وهكذا
 يذهب منها الشرعي احلكم فوموق مشكلة كل مدلول يعنّي  وحني الغموض،

 تساير اإلسالمية الشريعة إن يقال أن ميكن فإنه ذلك وعلى. اإلهبام منها
 زمن أي يف مشكلة كل مواجهة ميكن العامة نصوصها يف أهنا ُقصد إذا الزمن
 مراعاة أبحكامها تتسامح أهنا ُقصد وإذا. الزمن تساير فهي هلا حل وإجياد
 .الزمن تساير ال املعىن هبذا فإهنا للزمن

 هي إّّنا التشريع أو السياسة يف سواء الزمن مسايرة يف املسألة أن على
اً قطع الزمن يسايرون العمليون الواقعيون فالناس العملية، ابلواقعية يسمى فيما
 الواقعيني غي والناس قدمي، ألنه القدمي على احملافظني أشد من كانوا ولو حىت
 جيمدون بل زمن كل يف عال مستوى يف ثبتواي أن ميكن ال العمليني وغي

 من السياسة وعلى التشريع على أخطر الدنيا يف يوجد وال. احلية وتصيبهم
 تسبب بل الفاحش الضرر تسبب فإهنا املنطقية، والقضااي النظرية الفروض

اً وأمر ًا حمسوسًا واقع منهما كل يعاجل والتشريع السياسة فإن. والضالل اخلطأ
 منها جتريده ُيستبعد أن فيجب وأحواله ظروفه واقع ولكل. عمرانال أمور من

 لكل وابلنسبة واقع، لكل ابلنسبة اخلاصة الظروف مراعاة وجيب ،اً اتماً استبعاد
 فال والتشريع، السياسة يف والتجريد التعميم استبعاد جيب ولذلك مبفرده، أمر

 حيصل أن جيوز ذإ االشتباه، جملرد آخر على العمران أحوال من شيء يقاس
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 .متعددة أمور يفاً واقع االختالف ويكون أمر يف االشتباه
. الشمويل القياس استعمال والتشريع السياسة على األمور أخطر ومن

 وال ألفعال أحكام فهو الوحي به جاء الذي التشريع سيما وال التشريع أّما
 يعطى بل بهالش جملرد عليها يقاس ال ولذلك األفعال، تلك على إالّ  ينطبق
 وإذا تشبهه، كانت إن ال النوع أو اجلنس ذلك مناً واحد كانت إن هلا احلكم
 ال العّلة هو الذي الوصف ذلك جنس على فقط تطبَّق فإهنا عّلة النص تضمن

اً حكم يكون أن عن خرج فقد ذلك عن الوضع خرج فإذا. يشبهه ما على
 ما على يدل بل هو يهعل يدل ال الدليل ألن دليل، منًا مستنَبطًا شرعي

 قال ولذلك. يشبهه ما على تدل بل هو عليه تدل ال العّلة وألن يشبهه،
 يدخل أن خشية النصوص بظواهر ابألخذ حزم ابن كاإلمام العلماء بعض
 خالف النص حيمل أن أو الشبه جملرد ونوعه جنسه غي من هو ما احلكم حتت

 مبنع جعفر كاإلمام العلماء بعض قالاً أيض ولذلكاً. شرع أو لغة عليه يدل ما
 عن عالمة علتها جاءت املعلَّلة النصوص أن اعتربوا إذ ابلقياس، األخذ

 املسألة يف يوجد وال كذا، حكم عالمة وهذه كذا حكم هذا قال فاهلل احلكم،
 إىل يؤدي خطر من املنطقية والقضااي النظرية للفروض ِلما ذلك كل. قياس
 .الشبه جملرد املغلوط قياسال جراء من والضالل اخلطأ

 أمر جيتمع قّلما فردية أمور معاجَلة ألهنا أشد فيها فاألمر السياسة أّما
 متداخلة اإلدراك، دقيقة التعقيد، شديدة ولكنها شيء، كل يف أمر مع

 فإنه هبااً خاصاً حكم وتعطى مبفردها حادثة كل تُعترب مل إذا ولذلك احلوادث،
. رام غي من رمية أي صدفة، كان إذا إالّ  قيقةاحل إىل يوِصل أن ميكن ال

 يساِير أن فألجل. العالج يف اخلطأ يقع وابلتايل فهمها يستغلق وحينئذ
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 ال ثبت أساس على وحاجاته زمن كل متطلبات السياسة وتساِير التشريع
 الذي واقعها حسب كلها احلوادث تؤخذ أن بد ال التغيي، قابلية فيه تكون

 العملية الناحية توضع وأن بينها، للتشابه وزن أي يقام وال ملئة،اب مئة عليه هو
 فتُبعد ،مستحيالً  هو ليس أيًا ممكن ليس أو ممكن هذا أن أي العالج، عند

 من وحُيذر والتجريد، التعميم وُيستبعد املنطقية القضااي وتُبعد النظرية الفروض
 وتظل التشريع يظل وحينئذ الشمويل، القياس سيما وال املغلوط القياس

 على قادرة األّمة تظل تعبيهم حد على أو. ازدهار أميا مزدهرتني السياسة
 بل الدويل، املوقف يف املرموق املكان مقتعدة زمن كل يف فتظل الزمن مسايرة
 .لألمم القيادة مركز مقتعدة

 دول إىل ُقسمت وقد األطراف املرتامية اإلسالمية البالد إن يقال وقد
 من أكثر عليها ومضى متنوعة وقوانني خمتلفة دساتي فيها توقام عديدة
 شرعيةاً أحكام ليست وقوانني اإلسالم تناقض بدساتي حتكم وهياً عام أربعني

 الزمن ملسايرة ابلنسبة ُذللت إن فالصعوبة كفر، وأحكام كفر أنظمة كلها بل
 للدولة دستور إعداد من بد فال والقوانني، للدستور ابلنسبة ابقية فإهنا

 يف والظروف واألحوال الوقائع اختالف االعتبار بعنيًا آخذ يكون اإلسالمية
 العصر مشاكل كل تعاجل قوانني إعداد من بد وال اإلسالم، بالد خمتلف

 .احلديث
 اإلسالم أفكار بصحة الثقة إجياد األساس أن هو ذلك على واجلواب

. وقواننيًا دستور  كاماألح هذه جُتمع أن قبل وصالحيتها وصدقها وأحكامه
 يعتقدها اليت العقيدة عن الشرعية األحكام هذه انبثاق األساس أن أي

 هذا ُوجد فإذا. هللا عند من الوحي هبا جاء أحكام أهنا واعتبارها املسلمون
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 األساس تركيز من بد ال أنه أي. والقوانني الدستور وضع َسُهل فقد األساس
 تُبعث أن من بد ال أي كأّمة، األّمة تربط اليت واجلامعة الدولة عليه تقوم الذي
 عنها انبثقت اليت واألحكام األفكار ابعتبار أوالً  اإلسالمية العقيدة يف احلياة
 السعادة لتحقيق العباد ألفعالاً عالج السالم عليه جربيل هبا جاء هللا مناً وحي
 .الدولة ُوجدت فقد االعتبار هذا ُوجد فإذا هلم،

 مسلمة أّمة واألّمة األّمة، عند موجودة اإلسالمية دةالعقي أن صحيح
 وأنظمة احلياة أبفكار عالقتها فقدت العقيدة هذه ولكن كافرة، وليست

 يعد ومل ميتة، عقيدة بل جامدة عقيدة وصارت احليوية منها فغاضت التشريع،
 ونشر البشر وحكم الدنيا لفتح دفعهم الذي احلاد احلافز ذلك املسلمني لدى

 السماء إىل النظرة فقدت العقيدة هذه إن بل. واحلق العدل لواء ومحل دىاهل
 به، واالستعانة إليه والتطلع هللا ذكر فَ َقَدت األرض، يف نظرهتا وحصرت
 املال، من القوة وأخذ البشر من العون واستمداد اخللق إىل النظرة حنو واجتهت

 فقدت القيامة، يوم تصور املسلمني نفوس يف فقدت العقيدة هذه إن بل
 رضوان نوال وهو األعلى املثل فقدت اآلخرة، نعيم إىل واحلنني اجلنة إىل الشوق

 نعم ورايش ضخم منزل إىل شوقها فصار الدنيا، متاع يف مّهها وحصرت هللا،
 وصار والسلطان، هواجلا ابملال ونعيم زائلة متعة إىل حنينها وصار فاره، ومركب

 .الرغبات هذه حتقيق بيدهم من وإرضاء املادية ارغباهت حتقيق األعلى مثلها
 والصائمني ،اً هتجد ابلليل القائمني عند حىت اإلسالمية العقيدة هذه

 العبادات، هذه تعدو ال حمّرم، يف الوقوع عن واملتحرجني ،اً تطوع ابلنهار
 هو هللا عند من جاء كما هللا حبكم التقيد يعد ومل وحدها، الدنيا إىل وتنصرف

 أي أعماهلا يف العليا هي وجْعِلها هللا كلمة لرفع يعد ومل عليها، يسيطر الذي
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 األّمة هلذه الدولة إلجياد يُطلب فكيف. نصيب أي تفكيها يف وال وجود
 عنها ينبثق اليت األساسية األفكار توضع أن قبل والقوانني الدستور وضع

 صفة أي الشرع حكامأ صفة والقوانني الدستور تعطي واليت والقوانني، الدستور
 هللا؟ عند من الوحي هبا جاء اليت املعاجَلات
 حىت املسلمني نفوس يف اإلسالمية العقيدة يف احلياة بعث من بد ال إنه

 لوجودن، مربر أكرب هي وأحكامه اإلسالم أفكار أن ألسنتهم قبل قلوهبم تنطق
. والء كل لىع يرتفع هلا والءن وأن إخالص، كل على يرتفع هلا إخالصنا وأن
 فإنه سوامها، مما إليهم أحب ورسوله هللا وصار ومثله، هبذا قلوهبم نطقت فإذا

 عنها وتنبثق الدولة عليها وتقوم كأّمة األّمة جتمع اليت الفكرة تكون حينئذ
. والقوانني الدستور وضع حينذاك فيسهل األّمة، يف احلياة أوجدت قد القوانني
 هو ففقداهنا والنفوس، العقول يف البذرة ضعو  شيء كل وقبل أوالً  فالقضية

 أن على. والرتايق والبلسم العالج هو ووضعها البالء، وأساس الداء أصل
 .الدولة وإقامة األّمة إهناض هي القضية

 وإقامة والقوانني، ابلدستور وليس ابلفكر يكون إّّنا األّمة وإهناض
 احلكم، إقامة هو اإّنّ  اخلليفة ونصب للمسلمني، خليفة نصب يعين الدولة

 اليت العقلية فالعقيدة. وقلب عقل فعل أي الرفيع السياسة مبعىن سياسة واحلكم
 وعنهما املتدفقة، ابملشاعر والقلب ابلوعي العقل متأل احلياة أفكار عنها تنبثق

 حيتاج ال فهو. البشر سياسة هو أو احلكم، هو الفعل وهذا. الفعل يصدرًا مع
 ابلفكر مُيآلن وقلب عقل إىل حيتاج وإّّنا يكون، حىت أوالً  وقوانني دستور إىل

 الذي فالفكر. القوانني وإىل رتو الدس إىل احلاجة توجد ذلك بعد مث املستني
 أوالً  احلية العقلية العقيدة أي شيء، كل وقبل أوالً  احلياة يف النظر وجهة يعطي
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 الدولة، جدتوُ  احلكم ُوجد ومىت احلكم، ُوجد ُوجدت فمىت شيء، كل وقبل
 .القوانني وتوجد الدستور يوجد وحينئذ

 مع حتدث اليت اليومية للمشاكل معاجَلات هي إّّنا واألحكام والقوانني
 اليت احلية العقلية العقيدة تلك عن أي احلياة، يف النظر وجهة عن منبثقة البشر

 كمللح أداة والقوانني فالدستور. السلطان هذا عليها وُبين السلطان أقامت
 احلكام هبا يتقيد اليت األعمال على للحكم مقياس وهي له،ًا أساس وليست
 أو القوانني هذه عنها تنبثق اليت األفكار أّما. حيكموهنا اليت الرعية هبا ويقيدون
 اليت وهي احلاكم، إلجياد األّمة تدفع اليت وهي احلكم توِجد اليت فهي األحكام

 معينة، وبطريقة معني وجه على هناشؤو  ويرعى األّمة يسوس احلاكم جتعل
 هبا وتنبض ،اً واقعيًا إدراك ومدرَكة ،اً مع والقلب العقل عن صادرة سياسة
 تنبض حية سياسة سياسته وجَتعل احلكم، حرارة احلاكم يف فَتجعل املشاعر
 وإّّنا والقوانني الدستور ليس األّمة طريق عن الدولة إقامة يف فاألصل. ابحلياة

 أي. والقوانني الدستور عنها ينبثق اليت العقلية العقيدة يف ةاحليا بعث هو
 وإقامة اإلسالم أبفكار إهناضها هو إّّنا احملقق الفناء من األّمة إنقاذ يف األصل
 وصدقها اإلسالم أفكار بصحة الثقة إعادة أي اإلسالمية، اخلالفة

 نفوس يف اإلسالمية العقيدة يف احلياة بعث أخرى بعبارة أو وصالحيتها،
 .املسلمني
 

 املسلمون أيها
 الفناء، يلحقها أن فحرام للناس، ُأخرجت أّمة خي ُوجدت أّمتنا إنَّ 

 وحققت العامل، يف اهلدى نشرت اليت األّمة إهنا. العفاء يدركها أن وإجرام
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 ابلرمحة الناس ومشلت الرعااي، حكم يف احلق وحترت البشر، بني العدل
 من كل ومتعت االستقرار، وأوجدت الطمأنينة، ونشرت ابلرعاية، وأحاطتهم
 الناس إنقاذ أجل من عاشت اليت األّمة إهنا. احلياة بسعادة لدعوهتا استجاب

 وكان هللا، كلمة إعالء سبيل يف منها املاليني واستشهد والكفر، الشرك من
 نوال األعلى وَمثَلها للعامل، سالميةإلا الدعوة محل احلياة يف األصلي عملها

 .هللا وانرض
 اإلنسانية همّ  حتمل كانت اليت احملتد، العريقة الِفعال، الكرمية األّمة هذه

 إليها مفتقرة اإلنسانية تزال ال واليت النور، إىل الظلمات من لتخرجها كلها
 وطمأنينة التقوى راحة إىل املادية وقلق املادة جشع من أخرى مرة لتنقذها
 اطاخل حيث كله والكفر الفناء، خطر على فةمشر  اليوم هي األّمة هذه. اإلميان

 يف التشكيك فيها الكفار ثرأ األّمة هذه. األخي اإلجهاز عليها لإلجهاز
 واخرتاعاهتم الكفار صناعات مشس فيه بزغت ظرف يف وأحكامه دينها أفكار
 بعرض الكفر أفكار فأروها املادي، التقدم وحرارة الفكري الرقي بوهج

 وجنح الفتنة هلا فحصلت. الصناعات إبظهار الضالل موأحكا االخرتاعات،
 مفرتق على جعلوها حىت وأحكامه اإلسالم أبفكار تشكيكها يف الكفار
 الوجود، من اإلسالمية اخلالفة وأزالوا اإلسالمية، الدولة دمروا إذا حىت. الطرق
 اهل يبقى ال حىت الفناء طريق يف وذهول حية حالة يف وهي األّمة هبذه ساروا

 .أثر
 ووضعوها الطريق هناية هبا وصلوا السي منًا عام أربعني وبعد واليوم

 فنيت كما تفىن ترتكوهنا فهل. الفناء وشك على فصارت اهلاوية، حافة على
 ويؤيد دعوته، ويبّلغ رسالته، حيمل من هللا سيبعث وحينئذ قبل، من األمم
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: تعاىل قال بكم، غيكم فيستبدل دينه،                       
             ، وقال :                

              ، مرة تستأنف حىت إلنقاذها ُمَهَجكم تبذلون أم 
 وفساد وضالل كفر من فيه هو مما إلنقاذه العامل إىل رسالتها محل أخرى

 ؟النور إىل الظلمات من وخترجه وشقاء،
 

 املسلمون أيها
 به، صلتكم وقّويتم هللا، إىل رجعتم إذا إالّ  لكم يتأتى ال أّمتكم إنقاذ إن

 املثل هرضوان نوال وجعلتم توكله، حق عليه وتوكلتم منه، العون واستمددمت
 وإعالء هللا، دين نشر أجل من هو ّّناإ أّمتكم إنقاذ فإنّ . احلياة هذه يف األعلى
 أن يعين وهو هللا، لعباد السعادة وجلب هللا، خللق الرمحة وإيصال هللا، كلمة

. والضالل اإلحلاد ُيسحق وأن الطاغوت، رأس حُيطم وأن الكفر، نفوخ ُيشدخ
 إلعالء صادق وجبهاد املستني، الفكر بسالح مرير بكفاح إالّ  يتم ال كله وهذا
 وال ابهلل إالّ  لكم قوة ال ولذلك. هللا سبيل يف واألرواح األنفس وبيع هللا، كلمة
 .النصي ونِعم املوىل نِعم وهو. املعني الناصر هو وحده فاهلل هللا، إالّ  لكم سند

 
 املسلمون أيها
 وازداد السماء، إىل أبصاركم فارفعوا ابألرض التصاقكم طال لقد
 يتحرك ألن األوان آن لقد. اآلخرة نعيم إىل افالتفتو  الدنيا متاع يف اهنماككم

 الشوق فاجعلوا. نعيمها إىل تْصبوا وأن رحيها، تتنسموا وألن اجلنة، إىل حنينكم
 دعوة وأجيبوا الوغى، وساحات الكفاح معارك إىل حيملكم الذي املركب إليها
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: قال إذ لكم هللا                             
            ، ق وم وا»: قال إذ إليكم الرسول طلب ولّبوا 

 .«َواأْلَْرض   َوات  االسممَ  َعْرض َها َجنمة   ِإىَل 
 ُمِصيَبةِ  َعَلى اّللَِّ  َرُسولَ  أَنُْخُذهُ  ِإنَّ : قَاُلوا يةانِ الثَّ  بةقَ العَ  ةعَ ي ْ ب َ  ابَ حَ صْ أَ  نَّ إِ 
َناف َ وَ  ِإنْ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  لََنا َفَما:  لِلنَّيبِّ  َوقَاُلوا اأْلَْشرَاِف، َوقَ ْتلِ  اأْلَْمَوالِ   ؟ِبَذِلكَ  ي ْ

 املسلمون أيها اجلنة نعم،. «اجْلَنمة  : قَاِئلً  اْلنمفس م ْطَمِئنم  اّللمِ  َرس ول   َعَلْيِهم فَ َردم »
: تعاىل قال. هللا كلمة وإعالء اإلسالم لنشر هللا سبيل يف النفوس بذل مثن

                                        
                    .،املسلمون أيها اجلنة نعم 

 آن فهل. ويُقتلون فَيقتلون سبيله يف يقاتلون ،هللا مع عقدوها اليت الصفقة
 تبور، لن اليت الصفقة هللا مع َتعِقدوا وألن اجلنة، هلذه تشتاقوا ألن األوان
 حيييكم ملا دعاكم إذا له وتستجيبوا مرضاته، ابتغاء أنفسكم او فتشر      

                             ؟ 
 

 املسلمون أيها
 قلوبكم، يف نورها انطفأ قد اإلسالمية العقيدة أن الفادحة مصيبتكم إن

 يف ميتة وصارت تصرفاتكم، يف حرارهتا وفقدت أعمالكم، يف أثرها وذهب
اً خلق تعيدكم واجعلوها هللا، بذكر وأحيوها القرآن أبحكام فأنيوها. نفوسكم

 أنيوها. التابعني اتبعي أو والتابعني الصحابة من األولني منيكاملسل آخر
 راية ورفع اإلسالم سلطان إلعادة وابلعمل وأحكامه اإلسالم أبفكار ابلثقة
 الكفر ظلمات من لتخرجوهم كافة الناس إىل الدعوة حبمل أنيوها. القرآن
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 ونعيم مأنينةالط نعمة إىل والشقاء القلق جحيم ومن اإلسالم، نور إىل والضالل
 جنته، يف والطمع عذابه من وابخلوف وطاعته، هللا بتقوى وأحيوها. السعادة
 وابلتقرب عمل، كل عند وتذّكره تصرف، كل يف وبذكره به، الصلة وبتقوية

 كان، أينما احلق بقول بل فحسب، والدعاء والزكاة والصوم ابلصالة ال إليه
 كل ويف وقت كل يف املنافقنيو  الكفار وجهاد ُوجد، أينما الباطل وكفاح
 .حني

 
 املسلمون أيها
 وأحكامه، اإلسالم أبفكار الثقة زعزعة أبنه داؤكم لكم انكشف لقد

. وأحكامه اإلسالم أبفكار اإلسالمية اخلالفة إقامة أبنه دواؤكم لكم وَوُضح
 حمددة الغاية وصارت النهار، رابعة يف كالشمسًا  واضح العمل هنج فصار
 العقيدة يف احلياة لبعث ندعوكم فإن لذلك. إنسان كل هيلمسًا حتديد

 بشرع والثقة هللا دعوة على والدأب ابهلل، الصلة بدوام نفوسكم، يف اإلسالمية
 وهنيب. املسلمني مجيع تربط اليت الرابطة وحدها اإلسالمية األخوة وجعل هللا،
 اخلالفة إلعادة صادقة، وتضحية كامل، ووعي متواصل بدأب تعملوا أن بكم

 فوق اإلسالم راية لرتفعوا سبيلها، يف والكفاح اإلسالم أفكار ببث اإلسالمية
 اإلسالم رسالة محل ولتستأنفوا العليا، هي هللا كلمة ولتجعلوا الراايت، مجيع

 .للعاملني ورمحة وهدىاً نور  العامل إىل
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 :تبصُّر النداء هذا ف

 فكرية بغزوة ومكتشفاهتم خمرتعاهتم ضوء على الغربيون الكفار قام -1
 عليها تقوم كانت اليت األفكار يف التشكيك هبا أثروا للمسلمني، كاسحة

 هي املبدئية الدول تدمي طريقة أن يدركون ألهنم لتدميها، اإلسالمية الدولة
 تشكل اليت والقناعات واملقاييس ابملفاهيم فيها واملفكرين ينيالسياس ثقة زعزعة
 أن قبلًا موضوع اإلسالمية الدولة يدمروا أن استطاعوا ولذلك الدولة، كيان

 .شكالً  تدميها يباشروا
 ألفكار املسلمني واملفكرين السياسيني وتعّشق اخلالفة نظام إبزالة -2

 بالد على املطلق السلطان ابأصح الغربيون الكفار صار وتشريعه، الغرب
 أبفكار تشكيكهم إثرة جبانب املسلمني على الكفر أنظمة فطّبقوا اإلسالم،
 تقوم اليت والقناعات واملقاييس ابملفاهيم ثقتهم وزعزعة وأحكامه، اإلسالم

 يف اإلسالمية ابألّمة وساروا املسلمني، جتمع اليت اآلصرة فأوهنوا أّمتهم، عليها
 .الفناء طريق

 عالقاهتم يف الكفر أنظمة وتركُّز ابملسلمني الكفار حتكم استمرار -3
 أفكار إعادة من املسلمني نفوس يف اليأس بَ َعث جيلني من تقرب مدة

 واحدة دولة يعودوا أن من فيهم اليأس وبَ َعث احلياة، إىل وأحكامه اإلسالم
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 وصار ناء،الف هاوية حافة إىل اإلسالمية األّمة وصلت وبذلك واحدة، وأّمة
 .العفاء يلحقها أن خُيشى

 أبفكار ثقتها إعادة هي الفناء من اإلسالمية األّمة إنقاذ طريقة -4
 ال ولذلك الثقة، هبذه نفوسها يف اإلسالمية احليوية وبعث وأحكامه، اإلسالم

 عن يتخلف أن له جيوز وال الثقة، هذه إلعادة العمل عن يقعد أن ملسلم حيل
 .سبيلها يف العقائدي نضالوال السياسي الكفاح

 رايتها، حتت املسلمني كلمة جتمع اليت هي اإلسالمية اخلالفة -5
 العامل، إىل دعوهتم محل من املسلمني ومتكِّن بسلطاهنا، اإلسالم بيضة وحتمي

 هللا فرضها وقد األمم، مصائر ويف الدويل املوقف يف تؤثر دولية قوة وجعلهم
 بطريقة إلقامتها يسعى أن مسلم كل على بجي ولذلكاً. مجيع املسلمني على
 تنقذ اليت وحدها هي إقامتها ألن السياسي، الطريق يف سالميةإلا الدعوة محل
 .للناس ُأخرجت أّمة خي وجتعلها الفناء، من األّمة


