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 -1حزب التحرير

هو حزب سياسي مبدؤه اإلسالم .فالسياسة عمله،
واإلسالم مبدؤه ،وهو يعمل بني األمة ومعها لتتخذ اإلسالم
قضية هلا ،وليقودها إلعا د ة اخلـالفة واحلكم مبا أنزل هللا إىل
الوجود .
وحـزب التحـرير هو تكتل سياسي ،وليس تكتالً روحياً،
وال تكتالً علمياً ،وال تعليمياً ،وال تكتالً يريًاً ،والككرة
اإلسالمية هي الروح جلسمه ،وهي نواته وسر حياته .

 -2أسبا ب قيا م حزب التحرير
إن قيام حزب التحرير كان استجابة لقوله تعاىل:
        

[       آ عمران] .
بغية إهناض األمة اإلسالمية من االحندار الشديد ،الذ ي

وصلت إليه وحتريرها من أفكار الككر وأنظمته وأحكامه ،ومن
سيطرة الدول الكافرة ونكوذها .
وبغية العمل إلعا د ة دولة اخلـالفة اإلسالمية إىل الوجود،
حىت يعود احلكم مبا أنزل هللا .


وجوب قيا م أحزاب سياسية شرعا :

أوال :أما كون قيا م احلزب كان استجابة لقوله تعاىل:
   فألن هللا سبحانه قد أمر املسلمني يف هذه
اآلية أن تكون منهم مجاعة متكتلة ،تقوم مأمرين اننني :
الو  :الدعوة إىل اخلري ،أي الدعوة إىل اإلسالم .
والثاين  :األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر.
وهذا األمر إبقامة مجاعة متكتلة هو جملرد الطلب ،لكن
وجدت قرينة تدل على أنه طلب جازم ،فالعمل الذ ي حددته
اآلية لتقوم به هذه اجلماعة املتكتلة  -من الدعوة إىل اإلسالم،
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -هو فرض على املسلمني
أن يقوموا به ،كما هو اثبت يف كثري من اآلًات واألحا ديث

الدالة على ذلك ،قا ل َ « : وال ِذ ي نَـف ِسـي بـِيَده لَـتَـأ أمـ أرن
ِ
وف ولَـتَـنـهون َع ِن المن َك ِر أو لَي ِ
ِ
ث َعلَي أكم
وش َكن اّللأ أَن يَـبـ َع َ
أ
أ
بـال َمع أر َ َ أ
ِ
ِ
ِ
يب لَ أكم » [رواه أمحد]،
ع َقااب من عنده أُث لَتَدعأـنهأ فَالَ يَسـتَج أ

فيكون ذلك قرينة على أن الطلب هو طلب جازم ،واألمر فيه
للوجوب .
وجيب أن تكون هذه اجلماعة املتكتلة حزابً سياسياً ،وهذا
آت من انحية أن اآلية طلبت من املسلمني أن يقيموا منهم
مجاعة ،ومن انحية حتديد عمل هذه اجلماعة مأنه الدعوة إىل
اإلسالم ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
وعمل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شامل ألمر
احلكام ابملعروف ،وهنيهم عن املنكر ،بل هو أهم أعمال األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر وهو حماسبة احلكام ،وتقدمي النصح
هلم ،وهذا عمل سياسي ،بل هو من أهم األعما ل السياسية،
وهو من أبرز أعما ل األحزاب السياسية .
وبذلك تكون اآلية دالة على وجوب قيام أحزاب
سياسية .

غري أن اآلية حصرت أن تكون التكتالت أحزاابً
إسالمية ،ألن املهمة اليت حددهتا اآلية واليت هي الدعوة إىل
اإلسالم ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -وفق أحكام
اإلسالم  -ال يقوم هبا إال تكتالت وأحزاب إسالمية .
واحلزب اإلسالمي هو الذ ي يقوم على العقيد ة
اإلسالمية ،ويتبىن األفكار واألحكام واملعاجلات اإلسالمية،
وتكون طريقة سريه هي طريقة الرسول . 
وهلذا ال جيوز أن يكون التكتل بني املسلمني على غري
أساس اإلسالم فكرة وطريقة .ألن هللا أمرهم بذلك ،وألن
اإلسالم هو وحده املبدأ الصاحل يف هذا الوجود ،فهو مبدأ عاملي
يتكق مع الكطرة ،ويقوم على معاجلة اإلنسان من حيث هو
إنسان ،فيعاجل طاقاته احليوية من غرائز وحاجات عضوية،
وينظمها وينظم إشباعها تنظيماً صحيحاً ،دون كبت أو إطالق،
ودون أن تطغى غريزة على غريزة ،وهو مبدأ شامل ينظم شؤون
احليا ة مجيعها .
وقد ألزم هللا سبحانه املسلمني أن يتقيدوا مأحكام

اإلسالم مجيعها ،سواء أكانت تنظم عالقاهتم خبالقهم ،كأحكام
العقائد والعبا دات ،أو مأنكسهم كأحكام األيالق واملطعومات
وامللبوسات أو بغريهم كأحكام املعامالت وغريها من
التشريعات .
وأوجب عليهم أن يطبقوا اإلسالم تطبيقاً شامالً يف مجيع
شؤون احليا ة ،وأن حيكموا به ،وأن يكون دستورهم وسائر
قوانينهم أحكاماً شرعية مأ يوذ ة من كتاب هللا وسنة رسوله
 . قال تعاىل        :
[      املائد ة ،]48 :وقا ل :
         

[        املائد ة ]49 :و َّ
عد
عدم احلكم ابإلسالم إنكاراً له ككراً ،قال تعاىل   :
[       املائد ة]

وغري اإلسالم من املبا دئ األيرى كالرأمسالية والشيوعية
ومنها االشرتاكية هي مبا د ئ فاسد ة ،تتناقـض مع فطرة
اإلنسان ،وهي من وضع البشر ،وقد ابن فسادها ،وظهر عوارها

وهي تتناقض مع اإلسالم وأحكامه ،فأيذها حرام ومحلها
والدعوة إليها حرام ،والتكتل على أساسها حرام .
هلذا جيب أن يكون تكتل املسلمني على أساس اإلسالم
وحده فكرة وطريقة ،وحيرم عليهم أن يتكتلوا على أساس رأمسايل
أو شيوعي أو اشرتاكي ،أو قومي أو وطين أو أو ماسوين ،أو
أمثاهلا .لذلك فإنه حيرم عليهم إقامة أحزاب شيوعية أو اشرتاكية
أو رأمسالية أو قومية أو وطنية أو ماسونية ،وحيرم عليهم
االنتساب إليها ،أو الرتويج هلا فهي أحزاب ككر وتدعو إىل
الككر ،وهللا يقول        :
[      آ عمران] ،واآلية اليت
معنا تقول    :أي إىل اإلسالم ،والرسول 
ِ
س َعلَي ِه أَم أرَن فَـ أه َو َرد » [متفق عليه]
يقولَ « :من َعم َل َع َمال لَي َ
وقد حرم اإلسالم إقامة أحزاب طائكية وأحزاب تدعو إىل
العصبية ،وحرم التكتل على أساسها والدعوة إليها  .. .وجعل
القتال بناء عليها إمثـاً كبـرياً .عن جندب بن عبد هللا الْبَ َجلِ ِي

ول َِّ
ت َرايٍَة ِع ِّمـيـ ٍة يَدعأو
قا ل :قَا َل َر ُس ُ
اَّلل َ « : من قأتِ َل ََت َ
َع ِ
صبـِيـة فَِقتـلَةٌ َج ِاهلِيـةٌ » [أخرجه مسلم] .
ص أر َع َ
صبـيـة أَو يَـن أ
َ

اثنيا :وأما بغية إهناض المة اإلسالمية من االحندار
الذ ي وصلت إليه ،وحتريرها من أفكار الككر وأنظمته وأحكامه،
ومن سيطرة الدول الكافرة ونكوذها ،فإنه يكون برفع األمة فكرًاً
عن طريق تغيري األفكار واملكاهيم اليت أد ت إىل احنطاطها تغيرياً
أساسياً شامالً ،وإجيا د أفكار اإلسالم ومكاهيمه الصحيحة
لديها ،حىت تكيف سلوكها يف احليا ة وفق أفكار اإلسالم
وأحكامه .
وإن الذ ي أد ى إىل هذا االحندار الكظيع ،وغري الالئق
الذ ي وصلت إليه األمة هو الضعف الشديد الذ ي طرأ على
أذهان املسلمني يف فهم اإلسالم وأدائه ،جراء عوامل التغشية
على فكرة اإلسالم وطريقته منذ القرن الثاين اهلجري حىت اآلن .
وعوامل التغشية هذه نتجت عن أمور كان من أبرزها :
 .1نقل الكلسكات اهلندية والكارسية واليواننية وحماولة

بعض املسلمني التوفيق بينها وبني اإلسالم مع وجود التناقض
التام بني تلك الكلسكات وبني اإلسالم .
دس احلاقدين على اإلسالم أفكاراً وأحكاماً ليست
ُّ .2
من اإلسالم لتشويهه وإبعا د املسلمني عنه .
 .3إمهال اللغة العربية يف فهم اإلسالم وأدائه ،وفصلها
عن اإلسالم يف القرن السابع اهلجري مع أن دين هللا ال يكهم
بغري لغته ،كما أن استنباط أحكام جديد ة للوقائع املتجدد ة عن
طريق االجتها د ال يتأتى بدون اللغة العربية .
 .4الغزو التبشريي والثقايف مث السياسي من الدول الغربية
الكافرة من القرن السابع عشر امليالد ي حلرف املسلمني عن
اإلسالم وإبعادهم عنه ،بغية القضاء عليه .
لقد قامت حماوالت عديد ة ،وحركات متعد د ة ،إسالمية
وغري إسالمية ،إلهناض املسلمني لكنها قد أيكقت مجيعها ،ومل
تستطع أن تنهض املسلمني ،وال أن حتول دون االحندار الكظيع .
أما سبب إيكاق هذه احملاوالت واحلركات اليت قامت

إلهناض املسلمني ابإلسالم فريجع إىل أمور عد ة منها :
 -1عدم فهم الككرة اإلسالمية من قبل القائمني على
إهناض املسلمني فهماً دقيقاً لتأنرهم بعوامل التغشية ،وكانوا
يدعون إىل اإلسالم بشكل عام مكتوح ،دون حتديد لألفكار
واألحكام اليت يريدون إهناض املسلمني ،ومعاجلة مشاكلهم هبا،
وتطبيقها ،لعدم وضوح هذه األفكار واألحكام يف أذهاهنم،
وجعلوا الواقع مصد راً لتككريهم ،يستمدون منه تككريهم،
وحاولوا أن يؤولوا اإلسالم ويكسروه مبا ال حتتمله نصوصه حىت
يتكق مع الواقع القائم ،مع أنه مناقض لإلسالم ،ومل جيعلوا الواقع
موضع تككريهم ،ليغريوه حسب اإلسالم وأحكامه .
لذلك ان دوا ابحلرًات والدقمقراطيات ،وابلنظام الرأمسايل
واالشرتاكي ،وعدوها من اإلسالم ،مع أهنا تتناقض مع اإلسالم
تناقضاً كلياً .
 -2عدم وضوح طريقة اإلسالم لديهم يف تنكيذ فكرة
اإلسالم وأحكامه وضوحاً اتماً ،فحملوا الككرة اإلسالمية
بوسائل مرجتلة ،وبشكل يكتنكه الغموض .

وصاروا يرون أن عود ة اإلسالم تكون ببناء املساجد
وإصدار املؤلكات ،أو إبقامة اجلمعيات اخلريية والتعاونية ،أو
ابلرتبية اخلُلُقية وإصالح األفرا د ،غافلني عن فسا د اجملتمع،
وسيطرة أفكار الككر وأحكامه وأنظمته عليه ،ظانني أن إصالح
اجملتمع يكون إبصالح أفرا ده ،مع أن إصالح اجملتمع إ اا يكون
إبصالح أفكاره ومشاعره وأنظمته ،وإصالحها سيؤد ي إىل
إصالح أفراده ،فاجملتمع ليس أفراد اً فقط ،وإ اا هو أفراد
وعالقات ،أي أفراد وأفكار ومشاعر وأنظمة ،وهذا واضح من
ِ
عمل رسول هللا  لتغيري اجملتمع اجلاهلي إىل جمتمع إسالمي،
إذ أيذ يعمل على تغيري العقائد املوجود ة إىل العقيد ة
اإلسالمية ،وعلى تغيري األفكار واملكاهيم والعا دات اجلاهلية إىل
أفكار اإلسالم ومكاهيمه وأحكامه ،ومن مث تغيري مشاعر الناس
من االرتباط بعقائد اجلاهلية وأفكارها وعا داهتا ،إىل االرتباط
ابلعقيد ة اإلسالمية ،وأفكار اإلسالم وأحكامه ،حىت قيض هللا
له أن يغري اجملتمع يف املدينة ،حيث أصبحت مجهرة أهل املدينة
تدين بعقيد ة اإلسالم ،وتتبىن أفكار اإلسالم ومكاهيمه

وأحكامه ،وعندها هاجر رسول هللا  إليهم هو وأصحابه بعد
حصول بيعة العقبة الثانية ،وأيذ يطبق عليهم أحكام اإلسالم،
وبذلك أوجد اجملتمع اإلسالمي يف املدينة .
أو يرون أن عود ة اإلسالم تكون ابلعما املا دية،
وحبمل السالح ،غري مكرقني بني دار اإلسالم ودار الككر ،وبني
كيكية محل الدعوة وإنكار املنكر يف كل دار منهما :
فالدار اليت نعيش فيها اليوم ،وإن كان جل أهلها من
املسلمني ،هي دار ككر ابالصطالح الشرعي ألهنا تطبق أحكام
الككر ،وهي تشبه مكة أًام بعثة الرسول  ، ويكون محل
الدعوة فيها ابلدعوة واألعمال السياسية ال ابألعمال املا دية،
كما محل الرسول  الدعوة يف مكة ،إذ اقتصر على محل
الدعوة ،ومل يستعمل األعمال املا دية ،ألنه ليس املراد تغيري
حاكم َح َك َم بغري ما أنزل هللا يف دار إسالم ،بل املراد تغيري دار
ككر مأفكارها وأنظمتها ،وتغيريها يكون بتغيري األفكار واملشاعر
واألنظمة فيها ،كما فعل رسول هللا  يف مكة .

أما دار اإلسالم اليت حيكم فيها مبا أنزل هللا ،فإنه لو قام
حاكمها ،وحكم ابلككر الصراح ،فيجب على املسلمني أن
ينكروا عليه ذلك ،وأن حياسبوه لريجع إىل احلكم ابإلسالم ،فإن
مل يرجع ،وجب عليهم محل السالح يف وجهه لريغموه على أن
يعود إىل احلكم مبا أنزل هللا ،كما ورد يف حديث عبا د ة بن
ِع الَم َر أَهلَهأ إِال
الصامت عن رسول هللا  قالَ « :وأَن الَ نأـنَاز َ
أَن تَـروا أكفرا بـواحا ِعن َد أكم ِمن ِ
اّلل فِ ِيه بأـرَها ٌن » [رواه البخاري]،
ََ
َ
وحديث عوف بن مالك الذ ي رواه مسلم «قِيل اي رسو َ ِ
اّلل
َ َ َأ
أَفَالَ نأـنَابـِ أذ أهم بـِالسـي ِ
ف فَـ َقا َ الَ َما أَقَ أاموا فِي أكم الصالَ ةَ » ،وإقامة
الصال ة كناية عن احلكم ابإلسالم وهذان احلديثان مها يف
حماسبة احلاكم املسلم يف دار اإلسالم ،ويف بيان كيف تكون
حماسبته ،ومىت تستعمل القوة املا دية معه ملنع ظهور الككر البواح
يف دار اإلسالم ،بعد أن مل يكن .
اثلثا :وأما بغية العمل إلعا د ة دولة اخلـالفة واحلكم مبا
أنزل هللا إىل الوجود ،فألن هللا سبحانه وتعاىل قد أوجب على
املسلمني التقيد جبميع األحكام الشرعية ،وأوجب عليهم احلكم

مبا أنزل هللا ،وال يتأتى ذلك إال بوجود دولة إسالمية ،ويليكة
يطبق على الناس اإلسالم .
واملسلمون منذ أن قضي على دولة اخلـالفة يف احلرب
العاملية األوىل يعيشون بدون دولة إسالمية ،وبدون احلكم
ابإلسالم ،لذلك كان العمل إلعا د ة اخلـالفة ،وإعا د ة احلكم مبا
أنزل هللا إىل الوجود فرضاً يوجبه اإلسالم ،وهو واجب حمتم ،ال
ييار فيه ،وال هواد ة يف شأنه ،والتقصري يف القيام به من أكرب
ات
املعاصي ،يعذب هللا عليه أشد العذاب ،قال َ « : وَمن َم َ
ات ِميتَة َج ِاهلِية » [رواه مسلم] ،وألن
س يف عأنأ ِق ِه بَـيـ َعةٌ َم َ
َولَي َ
القعود عنه هو قعود عن القيام بكرض من أهم فروض اإلسالم
إذ يتوقف عليه إقامة أحكام اإلسالم ،بل يتوقف عليه إجيا د
اإلسالم يف معرتك احليا ة ،و(ما ال يتم الواجب إالّ به فهو
واجب).
هلذا قام حزب التحرير ،وأعلن عن نكسه يف القدس يف
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وقد جعل تكتله قائماً على العقيد ة اإلسالمية ،وتبىن من أفكار
اإلسالم وأحكامه ما يلزمه يف السري لتنكيذ غايته ،وقد تالىف
مجيع النواقص واألسباب اليت أد ت إىل إيكاق التكتالت اليت
قامت إلهناض املسلمني ابإلسالم ،فأ درك الككرة والطريقة
إد راكاً فكرًاً دقيقاً مما نزل به الوحي من كتاب هللا وسنة رسوله،
ومما أرشدا إليه من إمجاع الصحابة والقياس ،ومل جيعل الواقع
مصد ر تككريه بل موضع تككريه ليغريه وفق أحكام اإلسالم،
والتزم طريقة الرسول  يف سريه يف محل الدعوة والسري هبا يف
مكة حىت أقام الدولة يف املدينة ،وجعل الرابط الذ ي يربط بني
أفراده هو العقيد ة وما تبناه من أفكار اإلسالم وأحكامه .
وبذلك كان جـديـراً مأن حتتضنه األمة ،وأن تسري معه ،بل
إنه واجب عليها أن حتتضنه وأن تسري معه ألنه احلزب الوحيد
اهلاضم لككـرتـه ،املبـصـر لطريقته الكاهم لقضيته ،امللتزم برتسـم
سـرية الرسـول  دون حيد عنها ،ودون أن يثنيه اثن عن حتقيق
غايته .

 -3غاية حزب التحرير

هي استئناف احليا ة اإلسالمية ،ومحل الدعوة اإلسالمية
إىل العامل .وهذه الغاية تعين إعا د ة املسلمني إىل العيش عيشاً
إسالمياً يف دار إسالم ،ويف جمتمع إسالمي ،حبيث تكون مجيع
شؤون احليا ة فيه مسرية وفق األحكام الشرعية ،وتكون وجهة
النظر فيه هي احلالل واحلرام يف ظل دولة إسالمية ،هي دولة
اخلـالفة اليت ينصب املسلمون فيها يليكة ،يبايعونه على السمع
والطاعة على احلكم بكتاب هللا وسنة رسوله ،وعلى أن حيمل
اإلسالم رسالة إىل العامل ابلدعوة واجلها د .
واحلزب يهدف إىل إهناض األمة النهضة الصحيحة،
ابلككر املستنري ،ويسعى إىل أن يعيدها إىل سابق عزها وجمدها،
حبيث تنتزع زمام املبا درة من الدول واألمم والشعوب ،وتعود
الدولة األوىل يف العامل ،كما كانت يف السابق ،تسوسه وفق
أحكام اإلسالم .
كما يهدف إىل هداية البشرية ،وإىل قيا د ة األمة للصراع
مع الككر وأنظمته وأفكاره ،حىت يعم اإلسالم األرض .

 -4العضوية يف حزب التحرير
يضم احلزب إىل عضويته الرجال والنساء من املسلمني،
بقطع النظر عن كوهنم عرابً أو غري عرب بيضاً أو سوداً ،فهو
حزب جلميع املسلمني ،ويدعو مجيع املسلمني حلمل اإلسالم
وتبين أنظمته بقطع النظر عن قومياهتم وألواهنم ومذاهبهم ،إذ
ينظر إىل اجلميع نظرة اإلسالم .
وطريقة ربط األشخاص فيه تكون ابعتناق العقيد ة
اإلسالمية ،والنضج يف الثقافة احلزبية ،وقيامه اباللتزامات
اإلسالمية ،وتبين أفكار احلزب وآرائه ،والشخص نكسه هو
الذ ي يكرض نكسه على احلزب ،حني ينصهر فيه ،وحني تتكاعل
الدعوة معه ،ويتبىن أفكاره ومكاهيمه ،فالرابط الذي يربط بني
أفراد احلزب هو العقيد ة اإلسالمية والثقافة احلزبية املنبثقة عن
هذه العقيد ة .وحلقات النساء فيه مكصولة عن حلقات الرجال،
ويشرف على حلقات النساء األزواج ،أو احملارم ،أو النسا ء .

 -5عمل حزب التحرير

عمل حزب التحرير هو محل الدعوة اإلسالمية ،لتغيري واقع
اجملتمع الكاسد وحتويله إىل جمتمع إسالمي ،بتغيري األفكار
املوجود ة فيه إىل أفكار إسالمية ،حىت تصبح رأًاً عاماً عند
الناس ،ومكاهيم تدفعهم لتطبيق هذه األفكار والعمل مبقتضاها،
وتغيري املشاعر فيه حىت تصبح مشاعر إسالمية ترضى ملا يرضي
هللا وتثور وتغضب ملا يغضب هللا ،وتغيري العالقات فيه حىت
تصبح عالقات إسالمية تسري وفق أحكام اإلسالم ومعا جلاته .
وهذه األعما ل اليت يقوم هبا احلزب هي أعمال سياسية،
إذ احلزب يرعى فيها شؤون الناس وفق األحكام واملعا جلات
الشرعية ،ألن السياسة هي رعاية شؤون الناس مأ حكام اإلسالم
ومعا جلاته .
ويربز يف هذه األعمال السياسية تثقيف األمة ابلثقافة
اإلسالمية لصهرها ابإلسالم ،وختليصها من العقائد الكاسد ة
واألفكار اخلاطئة ،واملكاهيم املغلوطة ،ومن التأنر مأفكار الككر
وآرائه .

كما يربز يف هذه األعمال السياسية الصراعُ الككري
والككاح السياسي .
أما الصراع الككري فيتجلى يف صراع أفكار الككر
وأنظمته ،كما يتجلى يف صراع األفكار اخلاطئة والعقائد الكاسدة
واملكاهيم املغلوطة ،ببيان فسا دها ،وإظهار يطئها ،وبيان حكم
اإلسالم فيها .
أما الككاح السياسي فيتجلى يف مصارعة الككار
املستعمرين ،لتخليص األمة من سيطرهتم وحتريرها من نكوذهم،
واجتثاث جذورهم الككرية والثقافية والسياسية واالقتصا دية،
والعسكرية وغريها من سائر بالد املسلمني .
كما يتجلى يف مقارعة احلكام ،وكشف يياانهتم لألمة،
ومؤامراهتم عليها ،وحماسبتهم والتغيري عليهم إذا هضموا حقوقها،
أو قصروا يف أداء واجباهتم حنوها ،أو أمهلوا شأانً من شؤوهنا ،أو
يالكوا أحكام اإلسالم .
فعمل احلزب كله عمل سياسي ،سواء أكان يارج احلكم

أم كان يف احلكم ،وليس عمله تعليمياً فهو ليس مد رسة ،كما
أن عمله ليس وعظاً وإرشا داً ،بل عمله سياسي تعطى فيه
أفكار اإلسالم وأحكامه ليعمل هبا ولتحمل إلجيا د ها يف واقع
احليا ة والدولة .
واحلزب حيمل اإلسالم ليصبح هو املطبق ،وتصبح عقيدته
هي أصل الدولة ،وأصل الدستور والقوانني فيها .ألن عقيد ة
اإلسالم هي عقيد ة عقلية ،وهي عقيد ة سياسية انبثق منها نظام
يعاجل مشاكل اإلنسان مجيعها سياسية كانت أو اقتصا دية،
نقافية أو اجتماعية ،أو غريها .

 -6مكان عمل حزب التحرير
مع أن اإلسالم مبدأ عاملي ،إال أنه ليس من طريقته أن
يعمل له من البدء بشكل عاملي ،بل ال بد أن يدعى له عاملياً،
وأن جيعل جما ل العمل له يف قطر ،أو أقطار حىت يتمركز فيها
فتقوم الدولة اإلسالمية .

إن العامل كله مكان صاحل للدعوة اإلسالمية ،غري أنه ملا
كانت البالد اإلسالمية يدين أهلها ابإلسالم كان ال بد أن تبدأ
الدعوة فيها ،وملا كانت البالد العربية ،اليت هي جزء من البالد
اإلسالمية ،تتكلم اللغة العربية ،لغة القرآن واحلديث ،وهي جزء
جوهري من اإلسالم وعنصر أساس من عناصر الثقافة
اإلسالمية ،هلذا كانت البالد العربية هي ْأوىل البالد ابلبدء يف
محل هذه الدعوة .
وقد كان بدء نشوء احلزب ،ومحله الدعوة يف بعض البالد
العربية ،مث أيذ يتوسع يف محله للدعوة توسعاً طبيعياً ،حىت أصبح
يعمل يف كثري من األقطار العربية ،ويف بعض األقطار اإلسالمية
غري العربية .

 -7التبين يف حزب التحرير

بعد الد راسة والككر والبحث لواقع األمة ،وما وصلت
إليه ،ولواقع عصر الرسول  ، وعصر اخللكاء الراشدين وعصر
التابعني من بعـده ،وابلرجوع إىل الرسول  وكيكية محله الدعوة

منذ بدأ حىت وصل إىل إقامة الدولة يف املدينة ،مث د راسة كيكية
سريه يف املدينة ،وابلرجوع إىل كتاب هللا وسنة رسوله ،وإىل ما
أرشدا إليه من إمجاع الصحابة والقياس ،وابالستنارة مأقوال
الصحابة والتابعني ،وأقوال األئمة اجملتهدين ،بعد كل ذلك تبىن
حزب التحرير أفكاراً وآراءً وأحكاماً تتعلق ابلككرة والطريقة،
وهي أفكار وآراء وأحكام إسالمية ليس غري ،وليس فيها أي
شيء غري إسالمي ،وال تتأنر مأي شيء غري إسالمي ،بل هي
إسالمية فحسب ،ال تعتمد غري أصول اإلسالم ونصوصه.
وقد تبىن احلزب من هذه األفكار واألحكام واآلراء
ابلقد ر الذ ي يلزمه لسريه يف العمل الستئناف احليا ة اإلسالمية
ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل إبقامة دولة اخلـالفة ونصب
اخلليكة .
ضم َن جمموع ما تبناه ،وما صد ر عنه من هذه
وقد َّ
ضمنها كتبه ونشراته الكثرية ،اليت
األفكار واآلراء واألحكامَّ ،
أصد رها ونشرها للناس .

وهذه هي الكتب املتبنا ة :
 . 1كتاب :نظام اإلسالم .
 . 2كتاب :نظام احلكم يف اإلسالم .
 . 3كتاب :النظام االقتصا د ي يف اإلسالم .
 . 4كتاب :النظام االجتماعي يف اإلسالم .
 . 5كتاب :التكتل احلزيب .
 . 6كتاب :مكاهيم حزب التحرير.
 . 7كتاب :الدولة اإلسالمية .
 . 8كتاب :الشخصية اإلسالمية (يف نالنة أجزاء).
 . 9كتاب :مكاهيم سياسية حلزب التحرير.
. 11كتاب :نظرات سياسية حلزب التحرير.
. 11كتاب :مقدمة الدستور.
. 12كتاب :من ِ
مقومات النكسية اإلسالمية .
. 13كتاب :أجهزة دولة اخلـالفة .

. 14كتاب :األموال يف دولة اخلـالفة .
. 15أسس التعليم املنهجي يف دولة اخلـالفة .
. 16قضاًا سياسية .
. 17منهج حزب التحرير يف التغيري.
. 18كتاب :حزب التحرير "التعريف" .
 وهذه كتب أخرى أصد رها احلزب :
 . 1كتاب :كيف هدمت اخلـالفة .
 . 2كتاب :نظام العقوابت .
 . 3كتاب :أحكام البينات .
 . 4كتاب :نقض االشرتاكية املاركسية .
 . 5كتاب :التككري.
 . 6كتاب :سرعة البديهة .
 . 7كتاب :الككر اإلسالمي .
 . 8كتاب :نقض نظرية االلتزام .

 . 9كتاب :نداء حار.
. 11كتاب :السياسة االقتصا دية املثلى .
. 11كتاب :الدقمقراطية نظام ككر.
. 12حكم الشرع يف االستنسا خ.
كما أصد ر احلزب آالف النشرات واملذكرات والكتيبات
الككرية والسياسية .
واحلزب حني حيمل هذه األفكار واألحكام للناس إ اا
حيملها هلم محالً سياسياً ،أي يعطيهم إًاها حىت يتبنوها ،ويعملوا
هبا وحيملوها إليصاهلا إىل احلكم وواقع احليا ة ،ألن ذلك واجب
عليهم ابعتبارهم مسلمني كما هو واجب على احلزب ابعتباره
حزابً إسالمياً ،وأفراده من املسلمني .
وقد اعتمد احلزب يف تبنيه لألفكار واألحكام اإلسالمية
على ما جاء به الوحي من الكتاب والسنة ،وما أرشدا إليه من
إمجاع الصحابة والقياس ،ألن هذه األدلة األربعة هي اليت نبتت
ُح ِجيتها ابلدليل القطعي .

 - 8طريقة حزب التحرير

 طريقة السري يف محل الدعوة هي أحكام شرعية ،تؤيذ
من طريقة سري الرسول  يف محله الدعوة ألنه واجب االتباع،
لقوله تعاىل          :
[        الحزاب] ،وقوله
تعاىل         :
[   آ عمران ،]3 1 :وقوله تعاىل  :
[       احلشر .]7 :وكثري
غريها من اآلًات الدالة على وجوب اتباع الرسول  والتأسي
به واأليذ عنه .
 لكون املسلمني اليوم يعيشون يف دار ككر ،ألهنم حيكمون
بغري ما أنزل هللا فإن دارهم تشبه مكة حني بعثة الرسول 
لذلك جيب أن يكون الدور املكي يف محل الدعوة هو موضع
التأسي .
 ومن تتبع سرية الرسول  يف مكة حىت أقام الدولة يف
املدينة تبني أنه مر يف مراحل ابرزة املعامل ،كان يقوم فيها مأعمال

معينة ابرزة .فأيذ احلزب من ذلك طريقته يف السري ،ومراحل
سريه ،واألعمال اليت جيب أن يقوم هبا يف هذه املراحل أتسياً
ابألعمال اليت قام هبا الرسول  يف مراحل سريه .
وبناء على ذلك حدد احلزب طريقة سريه بثالث
مراحل :
الوىل :مرحلة التثقيف إلجيا د أشخاص مؤمنني بككرة
احلزب وطريقته لتكوين الكتلة احلزبية .
الثانية :مرحلة التكاعل مع األمة ،لتحميلها اإلسالم،
حىت تتخذه قضية هلا ،كي تعمل على إجيا ده يف واقع احليا ة.
الثالثة :مرحلة استالم احلكم ،وتطبيق اإلسالم تطبيقاً
عاماً شامالً ،ومحله رسالة إىل العامل .
أما املرحلة األوىل فقد ابتدأها احلزب يف القدس عام
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الكبري ،والسياسي القدير ،والقاضي يف حمكمة االستئناف يف
القدس األستا ذ تقي الدين النبهاين عليه رمحة هللا ،وكان احلزب
يقوم فيها ابالتصال مأفراد األمة ،عارضاً عليهم فكرته وطريقته

بشكل فرد ي ،ومن كان يستجيب له ينظمه للد راسة املركزة يف
حلقات احلزب ،حىت يصهره مأفكار اإلسالم وأحكامه اليت
تبناها ،ويصبح شخصية إسالمية ،يتكاعل مع اإلسالم ،ويتمتع
بعقلية إسالمية ،ونكسية إسالمية ،وينطلق إىل محل الدعوة إىل
الناس .فإ ذا وصل الشخص إىل هذا املستوى ،فرض نكسه على
احلزب ،وضمه احلزب إىل أعضائه .كما كان يكعل رسول هللا
 يف مرحلته األوىل من الدعوة ،واليت استمرت نالث سنني،
من دعوته الناس أفرادا ،عارضاً عليهم ما أرسله هللا به ومن كان
يؤمن يكتله معه على أساس هذا الدين سراً ،وحيرص على
تعليمه اإلسالم ،وإقرائه ما نزل عليه وينزل من القرآن حىت
صهرهم ابإلسالم ،وكان يلتقي هبم سراً ويعلمهم سراً يف أماكن
غري ظاهرة ،وكانوا يقومون بعبا دهتم وهم مستخكون .مث فشا ذكر
اإلسالم مبكة وحتدث به الناس وديلوا فيه أرساالً.
ويف هذه املرحلة انصبت عناية احلزب على بناء جسمه،
وتكثري سواده وتثقيف األفراد يف حلقاته ،ابلثقافة احلزبية املركزة،
حىت استطاع أن يكون كتلة حزبية من شباب انصهروا ابإلسالم،

وتبنوا أفكار احلزب ،وتكاعلوا معها ومحلوها للناس .
وبعد أن استطاع احلزب تكوين هذه الكتلة احلزبية،
وأحس به اجملتمع ،وعرفه وعرف أفكاره ،وما يدعو إليه ،انتقل
إىل املرحلة الثانية .
 وهي مرحلة التكاعل مع األمة لتحميلها اإلسالم ،وإجيا د
الوعي العام ،والرأي العام عندها على أفكار اإلسالم وأحكامه،
اليت تبناها احلزب ،حىت تتخذها أفكاراً هلا ،تعمل على إجيا د ها
يف واقع احليا ة ،وتسري مع احلزب يف العمل إلقامة دولة اخلـالفة،
ونصب اخلليكة ،الستئناف احليا ة اإلسالمية ومحل الدعوة
اإلسالمية إىل العامل .
ويف هذه املرحلة انتقل احلزب إىل خماطبة اجلماهري خماطبة
مجاعية .وقد كان يقوم يف هذه املرحلة ابألعمال التالية :
 -1الثقافة املركزة يف احللقات لألفراد لتنمية جسم احلزب،
وتكثري سواده ،وإجيا د الشخصيات اإلسالمية القا درة على محل
الدعوة ،ويوض الغمرات ابلصراع الككري ،والككاح السياسي .

 -2الثقافة اجلماعية جلماهري األمة مأفكار اإلسالم
وأحكامه اليت تبناها احلزب ،يف د روس املساجد والنواد ي
واحملاضرات وأماكن التجمعات العامة وابلصحف والكتب
والنشرات ،إلجيا د الوعي العام عند األمة ،والتكاعل معها .
 -3الصراع الككري لعقائد الككر وأنظمته وأفكاره،
وللعقائد الكاسد ة ،واألفكار اخلاطئة ،واملكاهيم املغلوطة ،ببيان
زيكها ويطئها ومناقضتها لإلسالم ،لتخليص األمة منها ومن
آاثرها .
 -4الككاح السياسي ،ويتمثل مبا يلي :
أ -مكافحة الدول الكافرة املستعمرة ،اليت هلا سيطرة
ونكوذ على البالد اإلسالمية ومكافحة االستعمار جبميع أشكاله
الككرية والسياسية واالقتصا دية والعسكرية ،وكشف يططه
وفضح مؤامراته لتخليص األمة من سيطرته ،وحتريرها من أي أنر
لنكوذ ه .
ب -مقارعة احلكام يف البالد العربية واإلسالمية وكشكهم

وحماسبتهم والتغيري عليهم كلما هضموا حقوق األمة ،أو قصروا
يف أداء واجباهتم حنوها ،أو أمهلوا شأانً من شؤوهنا ،وكلما يالكوا
أحكام اإلسالم .
والعمل على إزالة حكمهم إلقامة حكم اإلسالم مكانه .
 -5تبين مصاحل األمة ،ورعاية شؤوهنا وفق أحكام
الشرع .
وقام احلزب بكل ذلك اتباعاً ملا قام به الرسول  بعد
أن نزل عليه قوله تعاىل     :
[  احلجر] ،فإنه أظهر أمره ،ودعا قريشاً إىل
الصكا وأيربهم أنه نيب مرسل وطلب منهم أن يؤمنوا به ،وأيذ
يعرض دعوته على اجلماعات كما يعرضها على األفراد ،وقد
تصد ى لقريش وآهلتها وعقائدها وأفكارها فبني زيكها وفسا د ها
ويطأها وعاهبا وهامجها كما هاجم كل العقائد واألفكار
املوجود ة .وكانت اآلًات تنزل متالحقة بذلك وتنزل مهامجة ملا
كانوا يقومون به من أكل الراب ،ووأد البنات وتطكيف الكيل
ومقارفة الزان ،كما كانت تنزل مبهامجة زعماء قريش وسا دهتا،

وتسكيههم وتسكيه آابئهم وأحالمهم وفضح ما يقومون به من
آتمر ضد الرسول  وضد دعوته وأصحابه .
وكان احلزب يف محل أفكاره ،ويف تصديه لألفكار
األيرى ،والتكتالت السياسية ،ويف تصديه ملكافحة الدول
الكافرة املستعمرة ،ويف مقارعته للحكام صرحياً سافراً متحدًاً ،ال
يداجي وال يداهن وال جيامل وال يتملق وال يؤنر السالمة ،بغض
النظر عن النتائج واألوضاع فكان يتحد ى كل من خيالف
اإلسالم وأحكامه ،ما عرضه لإليذاء الشديد من احلكام من
سجن وتعذيب وتشريد ومالحقة ،وحماربة يف رزق ،وتعطيل
مصاحل ،ومنع من سكر ،وقتل ،فقد قتل منه احلكام الظلمة يف
أوزبكستان والعراق وسورية وليبيا العشرات ،كما أن سجون
األرد ن وسورية والعراق ومصر وليبيا وتونس وتركيا ،وابكستان،
وآسيا الوسطى وخباصة أوزبكستان ،وغريها ،مليئة بشبابه،
وذلك اقتداء برسول هللا  ، فقد جاء برسالة اإلسالم إىل العامل
أمجع متحدًاً سافراً مؤمناً ابحلق الذ ي يدعو إليه يتحد ى الدنيا
مأكملها ،ويعلن احلرب على األمحر واألسود من الناس دون أن

حيسب أي حساب لعا دات وتقاليد ،أو أدًان أو عقائد أو
حكام أو سوقة ،ومل يلتكت إىل شيء سوى رسالة اإلسالم ،فقد
اب دأ قريشاً بذكر آهلتهم وعاهبا ،وحتداهم يف معتقداهتم وسكهها
وهو فرد أعزل ال عد ة معه وال معني ،وال سالح عنده سوى
إقمانه العميق برسالة اإلسالم اليت أُ ِ
رسل هبا .
ومع أن احلزب التزم يف سريه أن يكون صرحياً وسافراً
متحدًاً ،إال أنه اقتصر على األعمال السياسية يف ذلك ،ومل
يتجاوزها إىل األعمال املا دية ضد احلكام ،أو ضد من يقكون
أمام دعوته ،اقتداء برسول هللا  من اقتصاره يف مكة على
الدعوة ،ومل يقم مأية أعمال ما دية حىت هاجر ،وعندما عرض
عليه أهل بيعة العقبة الثانية أن أي ذن هلم مبقاتلة أهل مىن
ك » [الطبقات الكربى]،
ابلسيوف أجاهبم قائالًَ « :ل نأـؤَمر بـِ َذلِ َ
وهللا سبحانه قد طلب منه أن يصرب على اإليذاء كما صرب من
سبقه من الرسل حيث قال هللا تعاىل له   :
         

[النعام. ]3 4 :



وعدم استعمال احلزب القوة املا دية للدفاع عن نكسه ،أو
ضد احلكام ،ال عالقة له مبوضوع اجلها د ،فاجلها د ماض إىل يوم
القيامة ،فإ ذا ما هاجم األعداء الككار بلداً إسالمياً وجب على
املسلمني من أهله ردهم ،وشباب حزب التحرير يف ذلك البلد
جزء من املسلمني جيب عليهم ما جيب على املسلمني من قتال
العدو ورده بوصكهم مسلمني .وإذا ُوِجد أمري مسلم وقام
ابجلها د إلعالء كلمة هللا واستنكر الناس فإن شباب حزب
التحرير يلبون بوصكهم مسلمني يف ذلك البلد الذ ي حصل فيه
االستنكار.
وملا جتمد اجملتمع أمام احلزب جراء فقد األمة نقتها
بقا دهتا وزعمائها الذين كانوا موضع أملها ،وجراء الظروف
الصعبة اليت وضعت فيها املنطقة لتمرير املخططات التآمرية،
وجراء التسلط والقهر الذ ي قمارسه احلكام ضد شعوهبم ،وجراء
شد ة األذ ى الذ ي يوقعه احلكام ابحلزب وشبابه ،ملا جتمد جراء
كل ذلك قام احلزب بطلب النصرة من القا درين عليها .وقد
طلبها لغرضني :

الو  :لغرض احلماية حىت يستطيع أن يسري يف محل
دعوته وهو آمن .
الثاين :اإليص ـا ل إىل احلكم إلقامة اخلـالفة وتطبيق
اإلسالم .
ومع قيام احلزب مأعمال النصرة هذه فإنه قد استمر يف
القيام جبميع األعمال اليت كان يقوم هبا ،من د راسة مركزة يف
احللقات ،ومن نقافة مجاعية ،ومن تركيز على األمة لتحميلها
اإلسالم ،وإجيا د الرأي العام عندها ومن مكافحة الدول الكافرة
املستعمرة وكشف يططها ،وفضح مؤامراهتا ،ومن مقارعة
احلكام ،ومن تنب ملصاحل األمة ورعاية لشؤوهنا .
وهـو مسـتـمر يف كل ذلك آمالً من هللا أن حيقق له ولألمة
اإلسالمية الكوز والنجاح والنصر ،فتكون املرحلة الثالثة حـيـث
إقـامـة اخلـالفة الراشد ة ،وعندئذ يكرح املؤمنون بنصر هللا .

 -9فكرة حزب التحرير

الككرة اليت يقوم عليها حزب التحرير ،وتتجسد يف
جمموعة أفراده ،ويعمل ألن يصهر األمة هبا ،وألن تتخذها
قضيتها هي الككرة اإلسالمية ،أي العقيد ة اإلسالمية وما انبثق
عنها من أحكام ،وما بين عليها من أفكار.

وقد تبىن احلزب من هذه الككرة القد ر الذ ي يلزمه
بوصكه حزابً سياسياً يعمل إلجيا د اإلسالم يف اجملتمع ،أي
جتسيد اإلسالم يف احلكم والعالقات وسائر شؤون احليا ة ،وقد
وضح احلزب كل ما تبناه بشكل تكصيلي يف كتبه ونشراته اليت
أصد رها ،مع بيان األدلة التكصيلية لكل حكم ،ولكل رأي،
ولكل فكر ،ولكل مكهوم .
وهذه  اا ذج إمجالية من بعض أبرز ما تبناه من أفكار
وأحكام وآراء ومكاهيم :

العقيدة اإلسالمية

العقيد ة اإلسالمية هي اإلقمان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله

واليوم اآلير واإلقمان ابلقضاء والقد ر يريمها وشرمها من هللا
تعاىل .
واإلقمان هو التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل ،فإ ذا
كان التصديق عن غري دليل ال يكون إقماانً ألنه ال جزم فيه ،وال
يكون التصديق جازماً إال إذا نبت عن دليل قطعي ،لذلك ال بد
أن يكون دليل العقيد ة قطعياً وال جيوز أن يكون ظنياً .
والعقيد ة "شها د ة أن ال إله إالّ هللا وأن حممدا رسو
هللا" والشها د ة ال تكون شها د ة إال إذا كانت عن علم ويقني
وصدق ،وال تكون عن ظن ،فالظن ال يكيد العلم واليقني .
والعقيد ة اإلسالمية هي أساس اإلسالم ،وأساس وجهة
نظره يف احليا ة ،وهي أساس الدولة ،وأساس الدستور ،وسائر
القوانني ،وأساس كل ما انبثق عنها ،أو بين عليها من أفكار
اإلسالم وأحكامه ومفاهيمه .فهي قيا د ة فكرية وهي قاعد ة
فكرية ،وهي عقيد ة سياسية ،ألن األفكار واألحكام واآلراء
واملكاهيم اليت انبثقت عنها ،أو بنيت عليها تتعلق بشؤون الدنيا
ورعايتها ،كما تتعلق بشؤون اآليرة ،فهي أساس رعاية الشؤون

يف الدنيا فكيها أحكام البيوع واإلجارات والوكاالت والككاالت،
وامللكية والزواج والشركات واإلرث ،كما فيها أحكام تتعلق ببيان
كيكية تنكيذ أحكام رعاية شؤون الدنيا كأحكام إقامة أمري
للجماعة وأحكام طريقة نصب األمري ،وطاعته وحماسبته،
وكأحكام اجلها د والصلح والسلم واهلد ن وكأحكام العقوابت
وغريها ،فهي عقيد ة رعاية شؤون فتكون عقيد ة سياسية ألن
السياسة هي رعاية الشؤون ،وهي عقيد ة ال تنكصل عن النضال
والقتال يف محل دعوهتا ومحايتها وقيامها يف سلطان ،ومحاية
السلطان هلا ،وبقائه قائماً عليها وعلى تنكيذها ،وحماسبته إن
قصر يف تطبيقها وتنكيذها ،أو يف محلها رسالة إىل العامل .
وهي تقتضي إفراد هللا وحده ابلعبودية واخلضوع والتشريع،
ونكي العبودية لغريه من املخلوقات ،من أصنام وطواغيت،
وأهواء وشهوات ،فهو وحده اخلالق واملتكرد ابلعبا د ة ،وهو
احلاكم ،واملتصرف واملشرع واهلا د ي والرزاق واحمليي واملميت
والناصر ،والذ ي بيده امللك ،وهو وحده على كل شيء قدير،
ال يشاركه يف شيء من ذلك أحد من يلقه .

 ابالتباع من دون اخللق  وتقتضي إفر َاد الرسول حممد
 فهو املبلغ تشريع، وال يؤيذ عن سواه، فال يتبع غريه،أمجعني
 أو من أدًان، وال جيوز أن يؤيذ تشريع عن سواه من البشر،ربه
.كرد ابالتباع واأليذ عنه
َ ُ بل جيب أن ي، أو مشرعني،أو مبا د ئ
: [احلشر

       

          
  

،]7

،]3 6 : [الحزاب     

،]6 5 : [النساء

    

         
        

          
. ][النور
ً وتقتضي وجوب تطبيق اإلسالم تطبيقاً كامـالً شـامـال
، وترك تطـبيق جـزء آيـر، وحترم تطبيق جزء منه،دفعة واحد ة
 فاملسلمون مأمورون مأن يطبقوا،كما حترم التد رج يف تطبيقه
 :مجيع ما أنـزل هللا على رسـوله بعد نزول قوله تعاىل

        

[  املائد ة ،]3 :دون تكريق بني حكم وحكم ،فجميع
أحكام هللا سواء يف وجوب التطبيق ،لذلك قاتل أبو بكر
والصحابة معه مانعي الزكا ة ألهنم امتنعوا عن تطبيق حكم واحد
فقط ،هو الزكا ة .وقد توعد هللا من يكرق بني حكم وحكم،
ومن يؤمن ببعض الكتاب ويككر ببعض ابخلزي يف الدنيا
والعذاب الشديد يف اآليرة .حيث قال  :
         
           

[ البقرة. ] 85 :
وقد تعرض احلزب يف أفكار العقيد ة ،وما يتصل هبا
ملواضيع إنبات وجود هللا اخلالق وإنبات احلاجة إىل الرسل،
وإنبات أن القرآن من عند هللا ،وأن حممداً رسول هللا 
ابلدليل العقلي والدليل النقلي من القرآن واحلديث املتواتر.
ومواضيع القد ر ،والقضاء والقد ر ،والرزق ،واألجل ،والتوكل على
هللا ،واهلداية والضالل .

القواعد الشرعية
قاعد ة( :الصل يف الفعا التقيد ابحلكم الشرعي ) فال
يقام بكعل إال بعد معرفة حكمه و(الصل يف الشياء اإلابحة ما
ل يرد دليل التحرمي).
فاملسلم مأمور شرعاً بتسيري أعماله مجيعها حسب أحكام
الشرع ،قال تعاىل      :
[   النساء ،]6 5 :وقا ل  :
[       احلشر،]7 :
فاألصل يف املسلم أن يتقيد يف مجيع أفعاله مأحكام الشرع.
واحلكم هو يطاب الشارع املتعلق مأفعال العبا د .فكل ما مل يرد
يف يطاب من الشارع ال يكون حكماً شرعياً .وكل فعل وكل
شيء يف هذه الدنيا قد بني هللا حكمه .حيث قا ل :
        

[  املائد ة ،]3 :وحـيث قـا ل:
[   النحل. ]8 9 :

  

ويطاب الشارع العام جاء إباب حة األشياء ،واإلابحة
حكم شرعي ،ألن اإلابحة هي ما يري الشارع فيه اإلنسان بني
أن يكعله أو أن يرتكه .قا ل تعاىل      :
[  البقرة ،]2 9 :وقال    :
[       اجلاثية ،]13 :وهذا
يعين أن األشياء اليت يف السموات واألرض يلقها هللا لنا
وسخرها فهي مباحة ،وال حيتاج أي شيء منها إىل دليل ياص
ألنه دايل يف الدليل العام الذ ي هو اإلابحة .وقا ل :
[       البقرة،]16 8 :
وهذا يعين أن أكل كل شيء حالل فال حيتاج أكل شيء من
األشياء إىل دليل ألن الدليل العام أابحه .وإ اا حترمي أكل شيء
كامليتة واخلنزير واملرتدية والسباع ،وحترمي شرب شيء كاخلمر فإنه
حيتاج إىل دليل ِ
حمرم ويكون استثناء من الدليل العام الذ ي هو
اإلابحة .


وقاعد ة( :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب).



وقاعد ة( :استصحاب الصل).



وقاعد ة( :إن اخلـري مـا أرضى هللا وإن الشـر ما أسخطه).

حسنه الشرع ،وإن القبيح ما
احلسن ما ّ
 وقاعد ة( :إن َ
قبّحه الشرع).
 وقاعد ة( :إن العبا دات واملطعوما ت وامللبوسات
واملشروابت والخالق ال تعلل ويلتزم فيها ابلنص).

التعاريف الشرعية
كتعريف احلكم الشرعي مأنه (خطاب الشارع املتعلق
أبفعا العبا د) ،ومثل تعريف الواجب أنه (ما طألِب طلبا جازما
أو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه) ،واحلرام (ما هني عنه
هنيا جازما أو ما عوقب على فعله وأثيب على تركه).

التعاريف غري الشرعية
كتعريف الككر والطريقة العقلية ،والطريقة العلمية،
وتعريف اجملتمع ،فإهنا تعاريف لواقع .
 فالككر والعقل واإلد راك مبعىن واحد وهو :نقل الواقع إىل

الدماغ بواسطة اإلحساس مع معلومات سابقة يكسر بواسطتها
هذا الواقع .
توفر أربعة أشياء جمتمعة
ويشرتط يف الككر حىت يوجد ُ
هي :وجود واقع ،ووجود دماغ صاحل ،ووجود حس ،ووجود
معلومات سابقة ،فهذه األربعة جمتمعة ال بد من توفرها مجيعها
حىت حتصل العملية العقلية ،أي حىت يوجد فكر أو عقل أو
إد راك .
 الطريقة العقلية :إن الطريقة اليت جيري هبا عقل األشياء،
هي الطريقة اليت يعمل فيها العقل يف الوصول إىل األفكار ،أي
هي الكيكية اليت جيري حبسبها إنتاج العقل لألفكار فهي طريقة
التككري.
وطريقة التككري العقلية هي منهج معني يف البحث يسلك
للوصول إىل معرفة حقيقة الشيء الذ ي يبحث عنه عن طريق
نقل احلس ابلواقع ،بواسطة احلواس إىل الدماغ ووجود معلومات
سابقة يكسر بواسطتها الواقع ،في ِ
صد ر الدماغ حكمه عليه.
ُ
وهذا احلكم هو الككر ،أو اإلد راك العقلي .وتكون يف حبث

املواد احملسوسة كالكيزًاء ،ويف حبث األفكار ،كبحث العقائد،
وحبث التشريع ،ويف فهم الكالم كبحث الكقه وحبث األدب.
وهذه الطريقة هي الطريقة الطبيعية واألصلية يف الوصول إىل
اإلد راك من حيث هو ،وعمليتها هي اليت يتكون هبا عقل
األشياء ،أي إد راكها .وعلى منهجها يصل اإلنسان من حيث
هو إنسا ن إىل إد راك أي شيء يريد إد راكه .
 الطريقة العلمية :هي منهج معني يف البحث يسلك
للوصول إىل معرفة حقيقة الشيء الذ ي يبحث عنه ،عن طريق
إجراء جتارب على الشيء ،وال تكون إال يف حبث املواد
احملسوسة ،وال يتأتى وجودها يف األفكار ،فهي ياصة ابلعلوم
التجريبية ،وهي تكون إبيضاع املا د ة لظروف وعوامل غري
ظروفها وعواملها األصلية ،ومالحظة الظروف والعوامل األصلية،
واليت يضعت هلا ،مث تستنتج من هذه العملية على املا د ة
حقيقة ما دية ملموسة ،كما هي احلال يف املختربات .
والنتيجة اليت يصل إليها الباحث على الطريقة العلمية
ليست قطعية وإ اا هي ظنية فيها قابلية اخلطأ .وقابلية اخلطأ يف

الطريقة العلمية أساس من األسس حسب ما هو مقرر يف البحث
العلمي .
وهذه الطريقة هي فرع عن الطريقة العقلية وليست أساساً
للتككري ،ألن جعلها أساساً ال يتأتى ،إذ هي ليست أصالً يبىن
عليها وإ اا هي فرع عن أصل أي عن الطريقة العقلية ،وألن
جعلها أساساً خيرج أكثر املعارف واحلقائق عن البحث ،ويؤد ي
تدرس واليت تتضمن
إىل عدم وجود كثري من املعارف اليت َّ
حقائق ،مع أهنا موجود ة ابلكعل ،وملموسة ابحلس والواقع .
 اجملتمع :هو جمموعة من الناس تربطهم أفكار ومشاعر
واحد ة ونظام واحد .فهم جمموعة من الناس مبا فيهم العالقات،
وليس جمموعة الناس فقط فمجموعة الناس مجاعة ،وليست
جمتمعاً ،والذ ي يُكون اجملتمع هو العالقات .واجملتمع يف حقيقته
التكصيلية هو أانس وأفكار ومشاعر وأنظمة ،وإصالحه يكون
إبصالح أفكاره ومشاعره وأنظمته ،وابلعالقات وحلوهلا تتمايز
اجملتمعات فيقال جمتمع إسالمي ،أو جمتمع شيوعي ،أو جمتمع
رأمسايل .

املبادئ املوجودة يف الدنيا
املبا د ئ املوجود ة يف الدنيا نالنة :اإلسالم ،والدقمقراطية
الرأمسالية ،والشيوعية .
 الدميقراطية الرأمسالية :
هي مبدأ الدول الغربية وأمريكا وهي مبدأ فصل الدين
عن الدولة ،وفصل الدين عن احليا ة" ،دع ما لقيصر لقيصر وما
هلل هلل" وبناء على ذلك كان اإلنسان هو الذ ي يضع نظامه يف
احليا ة.
وهذا املبدأ هو مبدأ ككر يتناقض مع اإلسالم ألن هللا هو
املشرع وهو وحده الذ ي وضع النظام للبشر ،وجعل الدولة جزءاً
من أحكام اإلسالم ،وأوجب أن تعاجل مجيع شؤون احليا ة
ابألحكام الشرعية اليت أنزهلا .لذلك حيرم على املسلمني أن
يعتنقوا املبدأ الرأمسايل أو أن أييذوا أفكاره أو أنظمته ،ألنه مبدأ
ككر ،وأفكاره أفكار ككر ،وأنظمته أنظمة ككر تتناقض مع
اإلسالم .

رأي اإلسالم يف احلرايت :
ومن أبرز أفكار املبدأ الرأمسايل وجوب احملافظة على
احلرًات لإلنسان ،وهذه احلرًات هي حرية العقيد ة ،وحرية
الرأي ،وحرية امللكية ،واحلرية الشخصية .وقد نتج عن حرية
التملك النظام االقتصا د ي الرأمسايل املبين على النكعية ،اليت
أدت إىل االحتكارات الضخمة ،واليت دفعت الدول الغربية
الكافرة إىل استعمار الشعوب وهنب نرواهتا .
وهذه احلرًات األربع العامة تتناقض مع أحكام اإلسالم،
فاملسلم ليس حراً يف عقيدته فإنه إذا ارتد يستتاب فإن مل يرجع
يقتل ،قال َ « : من بَد َ ِدينَهأ فَاقـتأـلأوهأ » [رواه البخاري]،
واملسلم ليس حراً يف رأيه ،فما يراه اإلسالم جيب أن يراه ،وال
جيوز أن يكون للمسلم رأي غري رأي اإلسالم .
واملسلم ليس حراً يف امللك ،وال يصح له أن يتملك إال
ضمن أسباب التملك الشرعية ،فليس حراً أن قملك ما شاء مبا
شاء بل هو مقيد مأسباب التملك فال جيوز أن يتملك بسواها
مطلقاً فال يصح أن يتملك ابلراب ،أو ابالحتكار أو ببيع اخلمر

أو اخلنزير ،أو ما شاكل ذلك من طرق التملك املمنوعة شرعاً.
فإنه ال جيوز أن قملك مأي طريق منها .
واحلرية الشخصية ال وجود هلا يف اإلسالم ،فليس للمسلم
حرية شخصية ،بل هو مقيد مبا يراه الشرع ،فإ ذا مل يقم مأ داء
الصال ة أو الصيام مثالً يعاقب وإذا سكر يعاقب وإذا زان
يعاقب ،وإذا يرجت املرأ ة عارية أو متربجة تعاقب ،لذلك
فاحلرًات املوجود ة يف النظام الرأمسايل الغريب ال وجود هلا يف
اإلسالم ،وهي تتناقض مع أحكام اإلسالم تناقضاً كلياً .
ومن أبرز أفكار املبدأ الرأمسايل :الدقمقراطية .
رأي اإلسالم يف الدميقراطية :
والدقمقراطية هي حكم الشعب للشعب وابلشعب،
فأصل النظام الدقمقراطي أن الشعب هو الذ ي قملك اإلراد ة
والسيا د ة ،وقملك التنكيذ  ،فهو الذ ي قملك تسيري إرادته ألنه
سيد نكسه ،وليس ألحد سيا د ة عليه ،وبذلك يكون هو
املشرع ،فيشرع الشرع الذ ي يريد ويلغي ويبطل الشرع الذ ي يريد

إبطاله .وملا كان ال يستطيع ذلك بنكسه فإنه خيتار نواابً عنه
ليقوموا ابلتشريع نيابة عنه .
وهو الذ ي قملك احلكم والتنكيذ ،وملا كان من املتعذر أن
يباشر احلكم بنكسه لذلك فإنه خيتار حكاماً ليقوموا نيابة عنه
بتنكيذ التشريع الذ ي شرعه الشعب ،وبذلك كان الشعب
مصد ر السلطات يف النظام الرأمسايل الغريب ،فالشعب هو السيد
وهو الذ ي يشرع وحيكم .
وهذا النظام الدقمقراطي هو نظام ككر ،فهو من وضع
البشر ،وليس هو أحكاماً شرعية ،لذلك كان احلكم به حكماً
ابلككر ،وكانت الدعوة إليه هي دعوة لنظام ككر ،وهلذا فال جتوز
الدعوة إليه ،أو األيذ به حبال من األحوال .
وهذا النظام الدقمقراطي خمالف ألحكام اإلسالم،
فاملسلمون مأمورون بتسيري مجيع أعماهلم مأحكام الشرع .واملسلم
عبد هلل ،فهو يسري إرادته وفق أوامر هللا ونواهيه ،واألمة ال متلك
أن تسري إرادهتا وفق هواها ،ألهنا ليست هلا السيا د ة ،والذ ي
يسـيـر إرادهتا هو الشرع ألنه صاحب السيا د ة .لذلك فإن األمة

ال متلك التشريع ألن هللا هو املشرع ،ولو أمجعت األمة على
إابحة ما حرم هللا ،مثل الراب أو االحتكار أو الزان أو شرب اخلمر
فال يكون إلمجاعها أية قيمة ألنه يتناقض مع أحكام اإلسالم.
فإن أصرت على ذلك تقاتَل .
إال أن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل السلطان أي احلكم
والتنكيذ لألمة ،فجعل هلا حق ايتيار احلاكم وتنصيبه ،ليقوم
ابحلكم والتنكيذ نيابة عنها ،وقد شرع هللا هلا كيكية تنصيب
احلاكم ابلبيعة .وهبذا يد رك الكرق بني السيا د ة والسلطة،
فالسيا د ة للشرع والسلطة لألمة .


الشيوعية :

الشيوعية مبدأ ما د ي يقوم على أساس إنكار وجود شيء
غري املا د ة ،ويعترب أن املا د ة أزلية ،ال أول هلا وال آير ،وأهنا غري
خملوقة خلالق ،وأنه ال يوجد يالق ،كما ال يوجد يوم قيامة.
وتعترب أن الدين أفيون الشعوب .
وهي مبدأ ما د ي يقوم على نظرية التطور املا د ي والتطور

التارخيي ،فاملا د ة فيه هي أصل األشياء مجيعها ،وأن األشياء
تصد ر عنها ،وتتولد بطريق التطور ،وأن النظام فيها يؤيذ من
أدوات اإلنتاج ،وأن األنظمة تتطور بتطور آالت اإلنتاج ،وأن
اجملتمع فيها هو جمموعة عامة ،من األرض ،وأدوات اإلنتاج،
والطبيعة واإلنسان ،وكلها شيء واحد هو املا د ة ،وحني تتطور
الطبيعة وما فيها يتطور معها اإلنسان ،ويتطور اجملتمع كله .
لذلك كان اجملتمع فيها ياضعاً للتطور ،وحني يتطور
اجملتمع يتطور الكرد معه ،فيدور معه كما يدور السن يف
الدوالب  .والشيوعية متنع متلك أدوات اإلنتاج متلكاً فردًاً،
وجتعلها ملكاً للدولة .
واملبدأ الشيوعي مبدأ ككر ،وأفكاره أفكار ككر ،ونظامه
نظام ككر ،وهو يتناقض مع اإلسالم تناقضاً كلياً وجذرًاً يف
كلياته وجزئياته .
فاإلسالم بـيَّـن وأنبت أن املا د ة خملوقة وليست أزلية ،وأهنا
ستكىن ،وأن اإلنسان خملوق خلالق ،وأن الكون وما فيه خملوق
خلالق ،وأن النظام إ اا هو من عند هللا ،وليس من تطور املا د ة،

أو آلة اإلنتاج ،وال من البشر ،وأن اجملتمع هو إنسان وأفكار
ومشاعر وأنظمة ،وأن الذ ي حيدد اجملتمعات إ اا هو النظام
الذ ي يطبق عليها .فاجملتمع الذ ي يطبق اإلسالم يكون جمتمعاً
إسالمياً مهما كانت نوعية آلة اإلنتاج املوجود ة فيه ،واجملتمع
الذ ي يطبق عليه النظام الرأمسايل يكون جمتمعاً رأمسالياً ،واجملتمع
الذ ي يطبق عليه النظام الشيوعي هو جمتمع شيوعي مع أن آلة
اإلنتاج املوجود ة فيه هي نكس آلة اإلنتاج املوجود ة يف النظام
الرأمسايل .


احلضارة واملدنية :

احلضارة هي جمموع املكاهيم عن احليا ة .أما املدنية فهي
األشكال املا دية احملسوسة اليت تستعمل يف شؤون احليا ة.
وتكون احلضارة ياصة حسب وجهة النظر يف احليا ة،
فاحلضارة اإلسالمية هي غري احلضارة الغربية ،وغري احلضارة
الشيوعية ،ألن لكل حضارة من هذه احلضارات وجهة نظرها
اخلاصة ،واملختلكة عن غريها من احلضارات األيرى .

لذلك ال جيوز للمسلمني أن أييذوا شيئاً من احلضارة
الغربية ،أو شيئاً من احلضارة الشيوعية ،لتناقض هاتني احلضارتني
مع اإلسالم .
أما املدنية فإهنا إن نتجت عن احلضارة كالصور والتمانيل
ملا فيه روح ،فإهنا تعترب ياصة وال جيوز أن تؤيذ .فحضارة
اإلسالم حترم صنع التمانيل واقتناءها ،كما حترم رسم كل ذ ي
روح ،بينما احلضارة الغربية ،واحلضارة الشيوعية تبيحها وال
حترمها .
أما إن كانت املدنية انجتة عن العلم وتقدمه والصناعة
ورقيها ،كوسائل املواصالت من الطائرات والسكن والسيارات،
وكأ دوات اإلنتاج الصناعية والزراعية وكأ دوات احلرب املتـطـورة،
وكذلك مجيع ما تنتجه العـقـول البشـريـة مـن خمـرتعـات
ومكتشكات نتيجة لتقدم العلم ،ولرقي الصناعة كالعقول
اإللكرتونية وغريها .
فجميع هذه األشكال هي أشكال عاملية ،وهي جلميع

العامل ،وال ختتص حبضارة من احلضارات ،أو مأمة من األمم ،أو
بدين من األدًان ،بل هي للبشرية مجعاء ،ألهنا ال عالقة هلا
ابحلضارة ،وال بوجهة النظر عن احليا ة.
لذلك جيوز أن تؤيذ ألهنا ال تـتـعـارض مع أحكام
اإلسالم ،بل إن أيذها واجب على الككاية .

أحكام يف نظام احلكم يف اإلسالم


السلطان اإلسالمي :

لقد حدد اإلسالم السلطان اإلسالمي مأنه احلكم مبا أنزل
هللا ،قال تعاىل        :
[      املائد ة ،]4 8 :وقا ل :
         

[        املائد ة ،]49 :وعلى
ذلك فكل سلطان حيكم مبا أنزل هللا ،أي حيكم ابلكتاب والسنة
هو حكم إسالمي شرعي ،أي هو سلطا ن إسالمي شرعي .



شكل نظام احلكم يف اإلسالم :

وقد حدد اإلسالم شكل نظام احلكم مأنه نظام اخلـالفة،
وجعله وحده نظام احلكم للدولة اإلسالمية .روى مسلم عن أيب
حازم قال :قاعدت أاب هريرة مخس سنني فسمعته حيدث عن
ِ
وس أهم النبـِيَا ءأ أكل َما
س أ
يل تَ أ
النيب  قالَ « :كانَت بَـنأو إس َرائ َ
ك نَبـِي َخلَ َفهأ نَبـِي َوإنهأ الَ نَبـِي بَـع ِد ي َو َستَ أكو أن أخلَ َفا ءأ تَكثأـ أر »
َهلَ َ
[رواه مسلم] ،فهذا احلديث صريح مأن شكل نظام احلكم يف
اإلسالم بعد الرسول  هو نظام اخلـالفة ،ويؤيد ذلك ما جاء
يف أحا ديث عديد ة من جعل اإلمامة أي اخلـالفة هي وحدها
نظام احلكم يف اإلسالم ،كحديث « َسيَ أكو أن بَـع ِد ي أَئِمةٌ » [رواه
احلاكم يف املستد رك] ،وحديث «إ َذا بأويِ َع ِخلَلِي َفـتَـ ِ
ني » [رواه
مسلم] ،إىل غري ذلك من األحا ديث الدالة على أن نظام احلكم
يف اإلسالم هو نظام اخلـالفة ليس غري.
 طريقة نصب اخلليفة :
 وقد حدد اإلسالم الطريقة اليت ينصب هبا اخلليكة مأهنا

البيعة عن انفع عن ابن عمر قال :مسعت رسول هللا  يقول:
ت ِميتة ج ِ
ِِ
اهلِية » [رواه
« َوَمن َم َ
س يف عأنأقه بَـيـ َعةٌ َما َ َ َ
ات َولَي َ
مسلم] ،وعن عبا د ة بن الصامت قال« :ابيـعـنَا رسو َ ِ
اّلل 
ََ َ أ

ِع الَم َر
اع ِة ِيف ال َمـن َ
َعلَى السم ِع َوالط َ
ش ِط َوال َمك َرِه َوأَن الَ نأـنَاز َ
اف ِيف ِ
وم أَو نَـ أقو َ بـِاحلَ ِّق َحـيـثأ َما أكـنا الَ ََنَ أ
اّلل لَوَمةَ
أَهلَهأ َوأَن نَـ أق َ
الَئٍِم » [رواه البخاري] ،ويف حديث «إِ َذا بأويِ َع ِخلَلِي َفـتَـ ِ
ني فَاقـتأـلأوا
اآل َخ َر ِمنـ أه َما » [رواه مسلم] ،فهذه األحا ديث صرحية الداللة

مأن طريقة نصب اخلليكة هي البيعة كما انعقد إمجاع الصحابة
على ذلك .

وعليه فإن كل حكم وسلطان قام على نظام اخلـالفة،
وجرى نصب اخلليكة فيه بطريق البيعة ،وحكم مبا أنزل هللا أي
ابلكتاب والسنة هو حكم إسالمي شرعي ،وسلطا ن إسالمي
شرعي .
وكل يليكة نصبه املسلمون ،وابيعوه عن رضا فإنه يعترب
يليكة شرعاً وجتب طاعته .

 وعلى ذلك فالنظام امللكي ليس نظاماً إسالمياً ،وال يقر
اإلسالم النظام امللكي سواء كان الـ َمـلِك رمزاً للدولة يسود وال
حيكم كما هو حاصل يف بريطانيا وإسبانيا ،ألن اخلليكة ليس
رمزاً ،بل هو حاكم ومنكذ لشرع هللا نيابة عن األمة ،أو كان
امللك يسود وحيكم كما هو حاصل يف السعودية واألرد ن ،ألن
اخلليكة ال يرث اخلـالفة مريااثً كامللوك ،بل خيتاره املسلمون
ويبايعونه .ونظام الورانة غري جائز يف اإلسالم ،كما أن اخلليكة
حياسـبون ،بل هو ياضع ألحكام
ليس فوق القانون كامللوك ال َ
حياسب على كل تصرف من تصرفاته .
هللاَ ،

 كذلك فإن النظام اجلمهوري ليس نظاماً إسالمياً ،وال
يقره اإلسالم ،سواء أكان نظاماً رائسياً كالوالًات املتحد ة ،أم
نظاماً برملانياً كما هو احلا ل يف أملانيا .ألن النظام اجلمهوري
بشكليه قائم على أساس النظام الدقمقراطي الذ ي جيعل السيا د ة
للشعب ،بينما نظام اخلـالفة قائم على نظام اإلسالم الذ ي جيعل
السيا د ة للشرع ،واخلليكة ال متلك األمة عزله ،وإن كان هلا حق
ايتياره وحماسبته ،والذ ي يعزل اخلليكة هو احلكم الشرعي ،أي

إذا يالف الشرع خمالكة تستوجب عزله ،والذ ي له صالحية
البت يف أن اخلليكة قد يالف الشرع خمالكة تستوجب عزله هي
حمكمة املظامل ،وهي اليت متلك صالحية عزله .لقوله تعاىل:
        
           
 

[     النساء ،]5 9 :أ ي ردوه إىل
حكم هللا وحكم الرسول  ، والذ ي قمثل حكم هللا وحكم
الرسول  هي حمكمة املظامل ،أي هي اليت متلك صالحية عزل
اخلليكة ،بينما قملك الشعب يف النظام اجلمهوري عزل الرئيس .
واخلليكة غري حمدد مبد ة ،بل هو حمدد بتطبيق اإلسالم،
فإن مل يطبق اإلسالم عزل ولو بعد شهر من تنصيبه بينما رئيس
اجلمهورية مقيد مبد ة معينة .وعالوة على ذلك فإن رئيس
اجلمهورية يف النظام الربملاين يكون معه رئيس للوزراء ويكون
رئيس اجلمهورية رمزاً ال حيكم ،ويكون احلاكم معه هو رئيس
الوزراء بينما اخلليكة هو احلاكم وهو الذ ي يباشر احلكم والتنكيذ
بنكسه وال يكون معه وزراء حيكمون دونه .

أما النظام الرائسي فإنه وإن كان رئيس اجلمهورية هو
الذ ي يباشر احلكم لكنه يكون معه وزراء هلم صالحية احلكم
ويكون هو رئيساً هلم ويكون هو قائماً مقام رئيس احلكومة،
وهذا خبالف نظام اخلـالفة فإن اخلليكة هو الذ ي يباشر احلكم
بنكسه ومن معه يكونون معاونني له يستعني هبم ،وال توجد هلم
صالحيات الوزراء يف النظام الدقمقراطي اجلمهوري ،وحني يتوىل
اخلليكة رائستهم فإنه يتوالها بوصكه رئيساً للدولة ،وليس بوصكه
رئيساً للهيئة التنكيذية .
لذلك يوجد فرق كبري بني النظام اجلمهوري وبني نظام
اخلـالفة ،وعلى ذلك فال جيوز مطلقاً أن يقال عن الدولة
اإلسالمية ،اجلمهورية اإلسالمية ،كما ال جيوز أن يقال إن نظام
احلكم يف اإلسالم هو نظام مجهوري ،أو إن اإلسالم نظام
مجهوري ،وذلك لوجود التناقض التام بني اإلسالم وبني النظام
اجلمهوري .

 وحد ة دولة اخلـالفة :
نظام احلكم يف اإلسالم ،الذ ي هو نظام اخلـالفة هو نظام
وحد ة ،لدولة واحد ة ،وليس هو نظاماً احتا دًاً.
وال جيوز أن يكون للمسلمني مجيعاً يف الدنيا إال دولة
إسالمية واحد ة ،وال جيوز أن يكون هلم يف الوقت الواحد إال
يليكة واحد ينكذ عليهم كتاب هللا وسنة رسوله ،أي ينكذ الشرع
وحرم ما سواه.
اإلسالمي .ألن الدليل الشرعي إ اا جاء بذلك َّ
ملا ُروي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص يقول :إنه مسع رسول
صف َقةَ يَده َوََث ََرةَ قَـلبـِِه
هللا  يقولَ « :وَمن َابيَ َع إِ َماما فَأَعطَاهأ َ

فَـليأ ِطعهأ إن اسـتَطَاعَ فَِإن َج َاء آ َخ أر يأـنَا ِزعأهأ فَاض ِربأوا عأنأ َق اآل َخ ِر»
[رواه مسلم] ،وملا ُروي عن أيب سعيد اخلد ري عن رسول هللا
 أنه قا ل « :إِ َذا بأويِ َع ِخلَلِي َفـتَـ ِ
ني فَاقـتأـلأوا اآل َخ َر ِمنـ أه َما » [رواه
مسلم] ،وملا ُروي عن عرفجة قا ل :مسعت رسول هللا  يقول:
َجيع علَى رج ٍل و ِ
ِ
صا أكم أَو
اح ٍد يأ ِري أد أَن يَ أ
شق َع َ
« َمن أَ ََت أكم َوأَم أرأكم َ ٌ َ َ أ َ
اعتَ أكم فَاقـتأـلأوهأ » [رواه مسلم] .
يأـ َف ِّر َق ََجَ َ

وهذه األحا ديث صرحية يف أنه ال جيوز أن يكون
للمسلمني أكثر من يليكة واحد ،فإن جاء شخص آير ينازعه
فيجب قتل الثاين ،أو إذا بويع الننني فاألول هو اخلليكة ،والثاين
يقتل إن مل يتنازل ،وإن قام أحد لينازع اخلليكة ،ليقسم الدولة ،أو
ليقيم نكسه يليكة وجب قتله ،وصرحية يف أنه ال جيوز أن يكون
هلم أكثر من دولة واحد ة ،وصرحية يف وجوب أن تكون الدولة
اإلسالمية دولة وحد ة ال دولة احتا د مكون من وحدات .


قواعد احلكم يف اإلسالم :
يقوم نظام احلكم يف اإلسالم على أربع قواعد هي :
 .1السيا د ة للشرع (ال للشعب) :

فالذ ي يسـري إرا د ة املسلم واألمة بشعوهبا املختلكة ،ليس
املسلم نكسه ،وال األمة اإلسالمية نكسها ،وال أي شعب من
شعوهبا ،بل إن إرا د ة الكرد املسلم ،وإرا د ة األمة اإلسالمية مسرية
مأوامر هللا ونواهيه فقط ،لقوله تعاىل    :
[     النساء ،]6 5 :ولقوله

سبحانه:

         

     

تعاىل:

[ الحزاب ،]3 6 :وقوله

       

            

[     النساء ،]5 9 :ولقوله  « : الَ
ت بـِِه » [أخرجه
يأـؤِم أن أَ َح أد أكم َحّت يَ أكو َن َه َواهأ تَـبَعا لِ َما ِجئ أ
احلسن بن سفيان بسند صححه النووي] وهذه األدلة صرحية يف

أن السيا د ة إ اا هي لشرع هللا وليست هي للشعب .
 .2السلطان لألمة :

واضح أن السلطان ،أي احلكم إ اا هو لألمة من الطريقة
اليت عينها الشارع لنصب اخلليكة من قبل األمة ابلبيعة ،ومن
كون اخلليكة أييذ السلطان هبذه البيعة وحيكم األمة نيابة عنها،
وكون اخلليكة إ اا أييذ السلطان هبذه البيعة دليل واضح على أن
السلطان لألمة تعطيه من تشاء ،كما وردت أحا ديث صرحية
تبني أن األمة هي اليت تؤمر األمري ،وتنصبه وتبايعه .فقد روى

عبد هللا بن عمرو أن النيب  قالَ « :والَ ََِي ُّل لِثَالَثَةِ نَـ َف ٍر
يَ أكونأو َن بـِأَر ِ
ض فَالَ ةٍ إِال أَم أروا َعلَي ِهم أَ َحدهم » [رواه أمحد]،

وهذا صريح يف النص على أن التأمري من األمة ،وسبقت
أحا ديث البيعة اليت تبني أهنا إ اا تكون من األمة .

 .3نصب خليفة واحد فرض على املسلمني :
وقد مرت معنا أحا ديث نصب اخلليكة ،ووجوب أن
يكون واحداً ،انئباً عن املسلمني يف احلكم ،كما دل على ذلك
إمجاع الصحابة .
 .4للخليفة وحده حق تبين الحكام الشرعية فهو
الذ ي يسن الدستور وسائر القوانني :
وقد نبت إبمجاع الصحابة أن للخليكة وحده حق تبين
األحكام الشرعية اليت تطبق يف الدولة ،ومن هذا اإلمجاع أُ ِيذت
القواعد الشرعية املشهورة( .أمر اإلمام يرفع اخلالف)( ،أمر
السلطان نفذ)( ،للسلطان أن َيدث من القضية بقد ر ما
َيدث من مشكالت).



أجهزة الدولة اإلسالمية :
أجهزة دولة اخلـالفة نالنة عشر جهازاً وهي :

 -1اخلليكة (رئيس الدولة).
 -2املعاونون (وزراء التكويض).
 -3وزراء التنكيذ .

 -4الوال ة .

 -5أمري اجلها د .

 -6األمن الدايلي .
 -7اخلارجية .
 -8الصناعة .
 -9القضا ء .

 -10مصا حل الناس (اجلهاز اإلداري).
 -11بيت املال .
 -12اإلعالم .

 -13جملس األمة (الشورى واحملاسبة).

وقد أُ ِيذت هذه األجهزة للدولة من فعل الرسول ، 
فقد كان هو رئيس الدولة ،وأمر املسلمني مأن يقيموا هلم
خليفة ،وقد عني أاب بكر وعمر معاونَـني له ،حيث قال كما
اي ِمن أَه ِل الَر ِ
ض فَأَبأو بَك ٍر َوعأ َم أر »
أيرج الرتمذ يَ « :وأَما َوِز َير َ
والوزير يف اللغة هو املعاون ،وليس الوزير ابالصطالح الدقمقراطي
الغريب .واختذ  ما كان يسمى يف عهده وعهد اخللكاء
الراشدين ابلكاتب ،وهو مبثابة وزير التنفيذ ،وقد عني الوالة
على األقاليم فعني معا ذاً والياً على اليمن ،ووىل عتَّاب بن أسيد
والياً على مكة بعد فتحها ،كما أن الرسول  كان يعني أمراء
للحرب واجلها د ،وأقام جيشا ،وكان هو  قائده الكعلي.
وكذلك اهتم  ابلمن الداخلي والشرطة ،روى البخاري أن
قيس بن سعد كان يكون بني يد ي النيب  مبنزلة صاحب
الشرطة من األمري .وكان  يدير السياسة اخلارجية ،كما أمر
بصناعة املنجنيق والعرا د ة (الداببة) ،وقد توىل  القضاء
بنكسه وعني قضا ة يقضون بني الناس فقد عني علياً قاضياً على
اليمن وقلد غريُه القضاء .أما اجلهاز اإلداري فقد عني كتاابً

إلدارة املصاحل ،وكانوا مبقام مديري الدوائر فقد عني معيقيب بن
أيب فاطمة كاتباً على الغنائم ،وعني حذيكة بن اليمان كاتباً على
يرص مثار احلجاز .وكان  يتوىل أمر املا أو يويل من يقوم
به ،فيوضع يف املسجد ويوزع ،أو يف يزانة ويقسم ،ويف عهد
الراشدين صار يسمى املكان بيت املا كما ذكر ابن سعد يف
الطبقات .وكذلك كان موضوع اإلعالم ،وخباصة يف األمور
املهمة ،بردها إىل الرسول  وأويل األمر كما يف اآلية 
           

[     النسا ء ،]8 3 :وكما ورد يف
بعض األحا ديث .أما جملس المة فلم يكن للرسول  جملس
معني دائماً ولكنه كان يستشري املسلمني حينما يريد ،فقد
مجعهم واستشارهم يوم أحد ،ومجعهم واستشارهم يف غري ذلك،
وكان أحياانً يدعو أشخاصاً معينني بشكل دائمي يستشريهم،
وكانوا نقباء القوم منهم محزة ،وأبو بكر وعمر ،وجعكر وعلي
وابن مسعود وسلمان ،وعمار ،وحذيكة وأبو ذر واملقد اد ،وسعد
بن عبا د ة ،وسعد بن معا ذ ،فكانوا مبثابة جملس يستشريهم فيه .



الحزاب السياسية

للمسلمني احلق شرعاً يف إقامة أحزاب سياسية ،حملاسبة
احلكام ،أو للوصول إىل احلكم عن طـريـق األمـة ،على شرط أن
يكون أساس هذه األحـزاب قـائمـاً على العقيد ة اإلسالمية ،وأن
تكـون األحكام واملعاجلات اليت تتبناها أحكاماً شرعية،
ومعاجلات شرعية ،وال حيتاج إنشاء احلـزب إىل تريـيـص بل
يككي فيه إعالم احلاكم ،وجيـوز أن تكـون األحـزاب متعد د ة،
لقوله تعاىل       :
        
[آ عمران] .


حماسبة احلكام

لقـد فـرض هللا سـبحـانـه وتعـاىل طاعة احلكام ،وأوجـب
حماسبتهم على أعماهلم وتصرفاهتم .وقـد أمـر املسلمني أمراً جازماً
مأن حيـاسـبوا احلكام ،وأن يغـيـروا عليهم إذا هضموا حقوق
الرعية ،أو قصروا بواجباهتم حنوها ،أو أمهلوا شأانً من شؤوهنا ،أو

يالكوا حكماً من أحكام اإلسالم ،أو حكموا بغري ما أنزل هللا.
ضل اجلِ َها دِ َكلِمةأ ح ٍّق ِعن َد سلطَ ٍ
ِ
ان َجائِ ٍر »
َ َ
أ
قا ل  « : أَالَ إن أَف َ َ
الش َه َد ِاء َمح َزةأ ب أن َعب ِد ال أمطلِ ِ
[رواه أمحد] ،وقالَ « :سـيِّ أد ُّ
ب

َوَر أج ٌل قَا َ إِ َىل إِ َم ٍام َجائِ ٍر فَأَ َم َرهأ َونَـ َهاهأ فَـ َقتَـلَهأ » [احلاكم يف
املستد رك] .

 طـاعـة من َيكم ابإلسالم فرض ما ل أيمر مبعصية
طاعة احلاكم املسلم الذ ي حيكم مبا أنزل هللا فرض على
املسلمني ،ما مل أيمر مبعصية ،وما مل يظهر الككر البواح يف
حكمه ،قال تعاىل      :
[     النساء ،]5 9 :فالطاعة للحاكم
املسلم الذ ي حيكم مبا أنزل هللا مطلقة إال يف حالة أمره مبعصية
فإنه ال جتوز طاعته يف املعصية اليت أمر هبا .قال  « : السم أع
ِ
ِ ِ
يما أَ َحب أَو َك ِرَه إِال أَن يأـؤَم َر
َوالط َ
اعةأ َعلَى ال َمرء ال أمسل ِم ف َ
صـيـ ٍة فَِإن أِمر بـِمع ِ
ِ ِ
اعةَ » [رواه أمحد] .
صـيَـ ٍة فَالَ َمس َع َوالَ طَ َ
بـ َمع َ
َ َ

 اخلروج على من َيكم ابإلسالم حرام إال إذا حكم
ابلكفر الصراح
وقد حرم اإلسالم اخلروج على احلاكم ،ما دام حيكم
ابإلسالم ،ولو ظلم ،فإنه حياسب على ظلمه ،وال جيوز اخلروج
ِ
اع ِة قِي َد
عليه ومقاتلته على ظلمه .قال َ « : من َخ َر َج م َن اجلَ َم َ
ِش ٍرب فَـ َقد َخلَ َع ِربـ َقةَ ا ِإلسالَِم من عأنأ ِق ِه إ َىل أَن يَـرِج َع » [رواه
أمحد] ،وقد ورد النهي صرحياً يف األحا ديث عن مقاتلة احلكام
وإن ظلموا ،إال يف حالة واحد ة وهي حالة ما إذا حكموا
ابلككر البواح ،أي الذ ي ال شك يف أنه ككر ابلدليل القاطع.
ئ
قال َ « : ستَ أكو أن أَم َراءأ فَـتَـع ِرفأو َن َوتأـن ِك أرو َن فَ َمن َع َر َ
ف بَ ِر َ

ِ ِ
َكن من ر ِ
ض َي َوََتبَ َع قَالأوا أَفَالَ نأـ َقاتِلأ أهم قَا َ الَ
َوَمن أَن َك َر َسل َم َول َ َ
صلوا » [رواه مسلم] ،والصال ة كناية عن احلكم ابإلسالم.
َما َ
ويف حديث عوف بن مالك الذ ي رواه مسلم «قِـيـ َل َاي َر أسو َ
ِ
اّلل أَفَالَ نأـنَـابـِ أذ أهم بـِالسـيـ ِ
ف فَـ َقا َ الَ َما أَقَ أاموا فِي أكم الصالَ ةَ »
ِع الَم َر أَهلَهأ إِال أَن
ويف حديث عبا د ة بن الصامت « َوأَن الَ نأـنَاز َ
تَـروا أكفرا بـواحا ِعن َد أكم ِمن ِ
اّلل فِ ِيه بأـرَها ٌن » [رواه البخاري] .
َ
ََ
َ

أحكام يف النظام االقتصادي يف اإلسالم
وقد وضع احلزب مقدمة طويلة لكتابه النظام االقتصا د ي
يف اإلسالم ،يصصها لنقض األفكار االقتصا دية للنظام
االقتصا د ي الرأمسايل ،وللنظامني االقتصا ديني الشيوعي
واالشرتاكي ،وبني فسا د هذه األفكار االقتصا دية مجيعها ،كما
بني مناقضتها ألفكار النظام االقتصا د ي يف اإلسالم وأحكامه .
وهذه بعض األفكار واألحكام يف النظام االقتصا د ي يف
اإلسالم :
 سياسة االقتصا د يف اإلسالم
سياسة االقتصا د يف اإلسالم هي ضمان حتقيق إشباع
مجيع احلاجات األساسية لكل فرد إشباعاً كلياً ،ومتكينه من
إشباع احلاجات الكمالية بقد ر ما يستطيع ،ابعتباره يعيش يف
جمتمع إسالمي معني ،له طراز ياص من العيش .
لذلك فـإن األحكام الشـرعـية قـد ضمنت إشباع احلاجات
األساسية ،من مأكل ومسكن وملبس لكل فرد إشباعاً كلياً،

وذلك بكرض العمل على القا در حىت يوفر احلاجات األساسية
له وملن جتب عليه نكقتهم ،وفرضها على املولود له ،وعلى
الوارث إن مل يكن قا دراً على العمل ،أو على بيت املال إن مل
يوجد من جتـب عليه نكقته .وهبذا ضـمـن اإلسالم لكل فرد بعينه
أن يشبع احلاجات اليت ال بد لإلنسان أن يشبعها .
 املشكلة االقتصا دية يف نظر اإلسالم
هـي تـوزيـع األموال واملنافع على مجـيـع أفراد الرعية ،وبتعبري
آير فإن املشكلة االقتصا دية هي توزيع الثروة ،وليس إنتاج
الثروة ،وإن كان انتاجها مهماً .
 أصل ملكية املا
املال أساساً مملوك هلل وحده ،وهللا قد استخلف فيه بين
اإلنسان ،فصار هلم هبذا االستخالف حق ملكيته ،وهللا هو
الذ ي ِأذ َن للكرد حبيازته ،فصار له هبذا اإلذن اخلاص ملكيته
ابلكعل .قال تعاىل       :

[النور ،]3 3 :فنـسـب املـا ل إلـيـه تعاىل وقا ل:
[    احلديد ،]7 :فجعل الناس يلكاء يف
املا ل عن هللا تعاىل ،فإنه هو الذ ي استخلكهم .

 

 أنواع امللكية
دولة .

امللكية نالنة أنواع :ملكية فردية ،وملكية عامة ،وملكية
أوالـ امللكية الفردية :

هي إذ ن الشارع لإلنسان ابالنتكاع ابلعني استهالكاً
ومنكعة ومبا دلة .وقد جعل اإلسالم التمـلك للـكـرد حقاً شرعياً،
فله أن يتملك أمواالً منقولة كاألنعام والنقود والسيارات
واملالبس ،كما له أن يتملك أمواالً غري منقولة ،كاألرض والبيت
واملصنع .وقد جعل الشرع للكرد سلطاانً على ما قملك للتصرف
فيه ،إال أن الشارع قد حدد األسباب اليت جيوز أن يتملك هبا
اإلنسان املال ،وأن ينميه ،كما حدد كيكية التصرف يف هذا
املا ل.

 أسباب التملك
وقد حدد الشارع األسباب اليت جيوز لإلنسان أن يتملك
هبا ،واألسباب اليت ينمي هبا أمواله .
فجعل من أسباب التملك العمل مأنواعه للنكس ،وعند
اآليرين ،ومن العمل إحياء املوات ،والصيد ،واستخراج ما يف
ابطن األرض ،والسمسرة والداللة واملضاربة واملساقا ة.
كما جعل الشارع من أسباب التملك اإلرث ،واحلـا جة
للمال مـن أجـل احلـيا ة ،وإعطاء الدولة من أمواهلا للرعية،
واألموال اليت أييذها األفراد دون مقابل جهد أو مال كأموال
اهلبات واهلداًا والوصاًا واألعطيات والدًات واملهر واللقطة .
وقد جعل الشارع الزراعة والتجارة والصناعة من أسباب
تنمية املال وكسبه وحدد الكيكية اليت ينمى هبا املال يف هذه
الطرق ،كما حدد الطرق اليت قمنع املسلم من أن ينمي فيها
أمواله ،أو أن يتخذها وسيلة للكسب ،فمنع كسب املال وتنميته
ابلطرق التالية :

 الشركات الرأمسالية املسامهة :
إن شركات املسامهة شركات حيرمها اإلسالم وال جييزها
ألهنا غري مستوفية مجيع شروط االنعقا د ،وشروط الصحة اليت
جاء هبا النص الشرعي ،ألن شركات املسامهة ال يتحقق فيها
أركان العقد اليت هي اإلجياب والقبول ،فهي تتم من جانب
واحد وهو املساهم ،إذ مبجرد أن يوقع الشخص على شروط
الشركة يصري شريكاً ،ومبجرد شراء الشخص للسهم يف الشركة
يصري شريكاً ،فهي عند الرأمساليني من قبيل اإلرا د ة املنكر د ة،
وليس يف شركة املسامهة عاقدان بل متصرف واحد ،وليس فيها
إجياب وقبول ،بـل قبول فحسـب ،وليس فيها ما ل وبد ن ،بل
مال فقط .
والشركة شرعاً ال بد أن تكون إبجياب وقبول من عاقدين
مثل البيع واإلجارة ،وما شاكل ذلك من العقود ،وال بد أن
تكون بني بدنني ،أو بني مال وبد ن ،وال جيوز أن تكون بني
األموال دون بد ن.

لذلك فإن شركة املسامهة الرأمسالية مل تـنـعـقـد ،لكقداهنا
ركناً من أركان العقد ،فكانت ابطلة .وكانت حراماً .فإهنا
ملخالكتها الشـرع تعـتـرب مما هنى هللا عنه ،فكـيها ترك ما أمـر هللا بـه
مـن شـروط انعقا د الشركة ،وفيها فعل ملا هنى هللا عنه ،وهو
خمالكة أمره .قال تعاىل      :
[       النور] .
 كذلك منع الشارع كسب املال وتنميته عن طريق الراب أو
االحتكار ،أو القمار ،أو الغش ،أو التدليس ،أو الغنب
الكاحش ،أو بيع اخلمر أو اخلنزير أو امليتة أو بيع الصلبان أو
شجرة عيد امليالد ،أو عن طريق السرقة أو النشل ،أو
االيتالس ،أو الرشوة ،أو الغلول .
اثنياـ امللكية العامة :
النوع الثاين من أنواع امللكية هو امللكية العامة .
وهي األعيان اليت جعل الشارع ملكيتها جلماعة
املسلمني .وجعلها مشرتكة بينهم ،وأابح لألفراد أن ينتكعوا منها،
ومنعهم من متلكها .

وهذه األعيان تتمثل يف نالنة أنواع رئيسية هي :
 .1مرافق اجلماعة اليت ال تستغين حيا ة اجلماعة اليومية
عنها ،وتتكرق عند فقدها ،كاملاء .قال رسول هللا : 
«ال أمسلِ أمو َن أش َرَكا ءأ ِيف ثَالَ ٍث ال َما ءِ َوال َك ِل َوالنا ِر » [رواه أمحد]،
واألمر ال يقتصر على هذه الثالث ،بل يشمل كل ما فيه حاجة
اجلماعة ويلحق هبذا النوع كل آلة تستعمل فيه فإهنا أتيذ
حكمه وتكون ملكية عامة كآالت ضخ املياه العامة وأانبيب
توصيلها ،وآالت مولدات الكهرابء من مساقط املياه وأعمدهتا
وأسالكها .
 .2األعيان اليت تكون طبيعة تكوينها متنع ايتصاص
األفراد حبيازهتا .كالبحار واألهنار والساحات العامة ،واملساجد،
والطرق العامة ،قال ِ « : من أمـنَا خأ َمن َسبَ َق » [رواه الرتمذ ي
وابن ماجه واحلاكم يف املستد رك] .
ويلحق هبذا النوع من امللكيات العامة القطارات وأعمد ة
الكهرابء وأانبيب املياه وقساطل اجملاري اليت متر ابلطريق العام
فإهنا تكون ملكية عامة تبعاً لكون الطريق ملكية عامة ،وال جيـوز

أن خيـتص هبا فـرد ،وال أن حيـمي مما هـو لعـمـوم الناس ،قا ل
 « : الَ ِحـمـى إِال ِ ِ
ّلل ولَِر أسـولِهِ » [رواه البخـاري] ،فـا حل ـ مى
َ
ال جيـوز لغري الدولة .
 .3املعا دن العِد اليت ال تنقطع :
وهي املعا دن الكثرية ،غري حمدود ة املقدار ،فإهنا تكون
مملوكة جلميع املسلمني ،وال جيوز أن قملكها األفراد ،أو
الشركات ،كما ال يعطى امتياز استخراجها وتصنيعها واحتكار
توزيعها ألفراد أو شركات بل جيب أن تبقى ملكية عامة جلميع
املسلمني ،مشرتكة بينهم ،وأن تقوم الدولة ابستخراجها بنكسها
أو بواسطة أُجراء وبيعها نيابة عن املسلمني ووضع وارداهتا يف
بيت املال .وال فرق يف هذه املعا دن بني أن تكون ظاهرة كامللح
والكحل ،أو تكون يف ابطن األرض وأعماقها وال يتوصل إىل
استخراجها إال مبشقة ومؤونة كبرية مثل الذهب والكضة واحلديد
والنحاس والرصاص واليورانيوم والنكط وغريها من املعا دن ،ودليل
ذلك ما روي عن أَبـيض ب ِن َمحَّال « أَن ه وفَ َد إِ َىل رسوِ ِ
اّلل 
َأ
أَ
َْ َ ْ
فَاسـتـقطَعه فَأَقطَعه ال ِملح فَـلَما أَدبـر قَا َ رجل اي رسو َ ِ
اّلل
َأ
َ َأ
َأ ٌ َ َأ
َ
ََ

أَتَد رِ ي َما أَقطَعتَهأ إَِّنَا أَقطَعتَهأ ال َما ءَ ال ِعد قَا َ فَـ َر َج َع فِ ِيه »
[أخرجه ابن حبان يف صحيحه] .
أما املعا دن القليلة احملدود ة املقدار كعروق الذهب
والكضة فإهنا تكون من امللكيات الكـردية .وجيوز أن قملكها
األفراد ،كما ملك رسول هللا  بالل بن احلارث املزين معا دن
القبلية من ان حية الـكـرع اب حلجاز ،وكان بالل قـد سـأ ل رسـول
هللا  أن يقـطـعـها له فأقطعه إًاها ،وملكها له .
 كيفية االنتفاع ابمللكية العامة
مبا أن امللكية العامة ملك جلميع املسلمني ،مشرتكة بينهم
فإن لكل فرد أن ينتكع من هذه امللكية العامة .فإن كانت أعيان
هذه امللكية مما يسهل على اإلنسان أن ينتكع منها مباشرة
بنكسه كاملاء والكأل والنار والطرقات العامة واألهنار والبحار
فللشخص أن ينتكع من ذلك بنكسه .
وإن كانت أعيان امللكية العامة مما ال يسهل على الكرد
االنتكاع هبا مباشرة كالنكط واملعا دن فإن الدولة تستخرجها

وتضع وارداهتا يف بيت املال وينكق منها اخلليكة مبا حيقق مصلحة
املسلمني .وقمكن أن يسري يف توزيع منتجاهتا ووارداهتا على
النحو التايل :
 .1ينـكـق على ما يتعـلق إب دارة أعيا ن امللكية العامة
واستخراجها من بناًات وموظكني ومستشارين ويرباء وآالت
ومصانع .
 .2ينكق على املسلمني الذين هم املالكون هلذه امللكيات
العامة فله أن يوزع عليهم من أعيان هذه امللكية كاملاء والغاز
والنكط والكهرابء بدون مثن أو أن يوزع عليهم نقوداً من وارداهتا
حبسب ما يرى فيه اخلري واملصلحة للمسلمني .
 .3حيمى منها للصرف على اجلها د وما يتطلبه من
مصانع للسالح ولتكوين اجليش ،ولنكقات بيت املال اليت جيب
على بيت املال اإلنكاق عليها يف حال وجود املال وعدمه .واليت
جيب على املسلمني اإلنكاق عليها يف حال عدم وجود مال يف
بيت املا ل.

اثلثاـ ملكية الدولة
هذا هو النوع الثالث من أنواع امللكية وهو ملكية الدولة،
وهي كل عني من أرض أو بناء تعلق به حق لعامة املسلمني.
وال تكون دايلة يف امللكية العامة .فملكية الدولة هي أعيان
تقبل التملك الكرد ي كاألرض والبناء واألشياء املنقولة .لكن ملا
تعلق هبا حق لعامة املسلمني صار تدبريها والقيام على شؤوهنا
والتصرف فيها موكوالً إىل اخلليكة ،أي إىل الدولة ألنه صاحب
الصالحية يف التصرف يف كل ما يتعلق به حق لعامة املسلمني،
وذلك كالصحارى ،واجلبال ،وشواطئ األهنار وموات األرض
غري اململوكة لألفراد ،واألبنية واملسقكات اليت تشرتيها الدولة ،أو
تعمرها أو تستويل عليها من األعداء يف احلرب كأبنية دوائر
الدولة واملدارس واملستشكيات وما شاكلها .
وللدولة أن متلك من أمالكها مما قملك لألفراد من أرض
وبناء فإن للخليكة أن قملك منها األفراد متليك رقبة ومنكعة ،أو
متليك منكعة دون متليك الرقبة ،أو يسمح هلم إب حياء األرض
املوات ومتـلكها ،يتصـرف يف ذلك مبا فيه مصلحة املسلمني .

 الراضي :
لألراضي رقبة ومنكعة ،فرقبتها هي أصلها ومنكعتها هي
استعماهلا يف الزراعة وغريها وقد أابح اإلسالم ملكية رقبة
األرض ،كما أابح ملكية منكعتها .ووضع لكل منهما أحكاماً
ياصة هبا .


أنواع الراضي :
األراضـي نـوعـان :أرض عـش ـريـة ،وأرض يراجية .
أوال -الرض العشرية :

هي األرض اليت أسلم أهلها عليها كإنـدونـيـس ـيـا ،وأرض
جـزيـرة العرب .واألرض املوات اليت حيييها اإلنسان .
واألرض العشرية متلك رقبتها ومنكعتها وجتـب فيها الزكا ة
على انتـج األرض وهو العشر إن سقيت مباء السماء أو نصف
العشر إن سقيت ابآلالت .

اثنيا -الرض اخلراجية :
هي األرض اليت فتحت حرابً ،أو صلحاً ،ما عدا جزيرة
العرب ،كالعراق والشام ومصر وغريها من البالد املكتوحة َعنوة .
واألرض اخلراجية رقبتها مملوكة للمسلمني ،والدولة انئبة يف
ملكية الرقبة عنهم .وجيوز لألفراد أن قملكوا منكعة األرض
اخلراجية .
وجيب يف األرض اخلراجية اخلراج وهـو مـقـدار تكرضه
الدولة على األرض ،كما جتـب الزكا ة على الناتج فيها بعد
إيراج اخلراج منه إذا بلغ النصاب .
وحيق لكل فرد االنتكاع ابألرض العشرية بيعاً ومريااثً وهبة
كما حيق له االنتكاع مبنكعة األرض اخلراجية بيعاً وشراء ومريااثً
كسائر األموال األيرى .


املصانع :
جيوز أن تكون املصانع مملوكة ملكية فردية ،كمصانع

السيارات أو األاثث ،أو اخلياطة أو املعلبات أو غريها من
املصانع اليت متلك فردًاً.
وجيوز أن متلك املصانع للدولة كأن متلك الدولة مصانع
السالح أو مصانع استخراج النكط أو املعا دن أو غري ذلك من
املصانع .
وتكون املصانع مملوكة ملكية عامة ،عندما تكون تنتج
ما د ة امللكية العامة مثل مصانع احلديد والنحاس والذهب
والكضة ومصانع استخراج النكط وغريها من أعيان امللكية
العامة .
وتكون ملكية هذه املصانع تبعاً مللكية املا د ة اليت
تنتجها ،اتبـاعـاً لقاعد ة (أن املصنع أيخذ حكم ما ينتج).


بيت املا :
واردات بيت املال هي :

 . 1األنكال والغنائم والكيء واخلمس .
 . 2اخلراج .

 . 3اجلزية .
 . 4واردات امللكيات العامة مأنواعها ،وتوضع يف ابب
ياص هبا .
 . 5واردات أمالك الدولة من أرض وبناء وغريها .
 . 6العشور اليت تؤيذ على حدود البالد .
 . 7مخس الركاز واملعد ن.
 . 8الضرائب .
 . 9أموال الزكا ة وتوضع يف ابب ياص هبا .


وجوب أن يكون النقد ذهبا وفضة :

كان املسلمون من أًام الرسول  قد اختذوا وحد ة
الذهب ،ووحد ة الكضة أساساً للنقد عندهم ،فاستعملومها جنباً
إىل جنب ،غري أهنم كانوا يتخذون من الداننري البيزنطية،
والد راهم الكسروية نقداً هلم ،ومل يسكوا نقداً ياصاً هبم منذ
أًام الرسول  حىت أًام عبد امللك بن مروان .فكي عهده
ضرب عبد امللك نقداً إسالمياً ياصاً ،جعله على شكل معني

وطراز ياص ،نقشه بنقوش إسالمية ياصة ،وجعله قائماً على
وحد ة الذهب ،ووحد ة الكضة ،بوزن الدينار والد رهم الشرعيني .
وقد ربط اإلسالم أحكاماً شرعية ابلذهب والكضة
ابعتبارمها ذهباً وفضة ،وابعتبارمها نقداً وعملة ،وأمثاانً لألشياء،
وأجرة للجهد ،فحرم كنزمها ،وربط هبما أحكاماً معينة اثبتة ال
تتغري فكرض الزكا ة فيهما ابعتبارمها نقدين ،وأمثاانً للمبيعات،
وعني هلما نصاابً معيناً من داننري الذهب ،ود راهم الكضة،
وحني فرض الدية جعلهما يدفعان فيها ،وعني هلا مقداراً معيناً
من الذهب هو ألف دينار ومقداراً معيناً من الكضة هو اننا
عشر ألف د رهم .وحني أوجب القطع يف السرقة ،عني املقدار
الذ ي تقطع فيه يد السارق من الذهب بربع دينار ،ومن الكضة
بثالنة د راهم ،وحني قرر أحكام الصرف يف املعامالت النقدية
جعلها يف الذهب والكضة .
فربط اإلسالم هلذه األحكام الشرعية ابلذهب والكضة
بوصكهما نقدين وعملة للتداول وأمثاانً للمبيعات هو إقرار من
الرسول  جلعل الذهب والكضة مها الوحد ة القياسية النقدية،

اليت تقد ر هبا أمثان السلع وأجرة اجلهد .
وهذا دال على اعتبار أن النقد يف اإلسالم هو الذهب
والكضة ،ألن مجيع األحكام اليت ارتبطت ابلنقود ربطت
ابلذهب والكضة .
وعليه فإن على املسلمني أن يكون نقدهم هو الذهب
والكضة ،وعلى دولة اخلـالفة أن جتعل نقدها هو الذهب
والكضة ،وأن تسري على قاعد ة الذهب والكضة ،كما كان
احلال أًام الرسول  واخللكاء من بعده .وعليها أن تسك
الداننري والد راهم على شكل معني وطراز ياص بدولة اخلـالفة،
وأن جتعل وزن الدينار هو وزن الدينار الشرعي  4,25غراماً
للدينار الواحد الذ ي هو وزن املثقال ،وأن جتعل وزن د رهم
الكضة هو وزن الد رهم الشرعي الذ ي يطلق عليه وزن سـبعة أي
كل عشرة د راهم منها وزن سبعة مثاقـيل فتسك الد رهم بوزن
 2.975غراماً للد رهم الواحد .
وقاعد ة الذهب والكضة هي وحدها القا درة على القضاء
على املشاكل النقدية ،وعلى ظاهرة التضخم الشديد ة اليت تعم

العامل ،وعلى إجيا د استقرار نقد ي ،ونبات ألسعار الصرف
وتقدم التجارة الدولية .وبقاعد ة الذهب والكضة وحدها قمكن
القضاء على حتكم أمريكا والدوالر األمريكي يف النقد الدويل،
ويف التجارة الدولية ويف االقتصا د العاملي ،فكي العود ة إىل قاعد ة
الذهـب هذه يكـقـد الدوالر أية قيمة أتنريية له يف العامل .

سياسة التعليم

جيب أن يكون األساس الذ ي يقوم عليه منهج التعليم
هو العقيد ة اإلسالمية ،فتوضع مواد الد راسة ،وطرق التعليم
مجيعها على الوجه الذ ي ال حيدث أي يروج يف التعليم عن
هذا األساس .
فسياسة التعليم هي تكوين العقلية والنكسية اإلسالمية،
فتوضع مجيع مواد الد راسة اليت يراد تد ريسها على أساس هذه
السياسة .
والغاية من التعليم هي إجيا د الشخصية اإلسالمية ،وتزويد
الناس ابلعلوم واملعارف املتعلقة بشؤون احليا ة ،وعليه فيجب
تعليم الثقافة اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم .

أفكار وأحكام يف العالقات العامة والسياسة اخلارجية:
السياسة هي رعاية شؤون األمة والدولة يف الدايل
واخلارج ،وتكون من الدولة بتطبيق النظام على الناس ورعاية
شؤوهنم وقضاء مصاحلهم يف الدايل ،ومبعرفة املوقف الدويل،
وسياسة الدول الكربى واملؤنرة فيه ،وبناء عالقات يارجية مع
الدول وفق ما يتطلبه محل الدعوة إىل العامل ابلدعوة واجلها د .
وتكون السياسة من قبل األمة ،ومن قبل األحزاب
املوجود ة فيها مبحاسبة احلاكم على رعايته لشؤوهنا ،وعلى ما قام
به من تصرفات وأعمال ،وتقدمي النصح له ،وابالهتمام بشؤون
املسلمني وأمرهم .


دار اإلسالم ودار الكفر:

دار اإلسالم هي الدار اليت تطبق فيها أحكام اإلسـالم
على مجـيع شـؤون احلـيا ة ،ويكون أماهنا مأمان اإلسالم ولو كان
أكثر أهلها من غري املسلمني .
ودار الككر هي الدار اليت تطبق فيها أحكام الككر،

ويكون أماهنا مأمان الككر ،ولو كان مجيع أهلها من املسلمني.
فالعربة يف الدار من كوهنا دار إسالم أو دار ككر ،ابألحكام اليت
تطبق فيها ،وابألمان الذ ي تكون آمنة به وليست العربة بدين
أهلها .
وبالد املسلمني اليوم ال يوجد فيها بلد ،وال دولة تطبق
أحكام اإلسالم يف احلكم ،وشؤون احليا ة ،لذلك فإهنا كلها
تعترب دار ككر ،ولو كان أهلها مسلمني .
وهلذا فإن اإلسالم يوجب على املسلمني كافة العمل
لتحويل دًارهم من دار ككر إىل دار إسالم ،وذلك إبقامة الدولة
اإلسالمية ،اليت هي دولة اخلـالفة ،وتنصيب يليكة ومبايعته على
أن حيكم فيهم مبا أنزل هللا ،أي أن يطبق عليهم أحكام اإلسالم،
يف البلد الذ ي تقام فيه دولة اخلـالفة ،مث يعملون مع دولة
اخلـالفة لضم بقية البلدان اإلسالمية إليها ،وبذلك تتحول إىل
دار إسالم ومن مث حيملون اإلسالم رسالة إىل العامل ابلدعوة
واجلها د .



اجلها د :

اجلها د هو بذل الوسع يف القتال يف سبيل هللا إلعالء
كلمته ،ونشر دعوة اإلسالم مباشرة أو معاونة مبال أو رأي ،أو
تكثري سواد ،أو غري ذلك ،فالقتال إلعالء كلمة هللا ونشر
اإلسالم هو اجلها د ،وهو فرض ،وقد نبتت فرضيته ابلقرآن
والسنة ،فقد وردت عشرات اآلًات واألحا ديث املوجبة له .
واجلها د فرض ككاية ابتداء ،وفرض عني إن هجم العدو،
ومعىن كون اجلها د فرض ككاية ابتداء هو أن نبدأ بقتال العدو
وإن مل يبدأان .فإن مل يقم ابلقتال ابتداء أحد من املسلمني يف
زمن ما أمث كل املسلمني برتكه .ولذلك فليس اجلها د حرابً
دفاعية ،وإ اا هو حرب إلعالء كلمة هللا ،وجيب ابتداء لنشر
اإلسالم ومحل دعوته ،ولو مل يهامجنا الككار.


العالقات الدولية :

عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول القائمة يف العامل
تقوم على االعتبارات التالية :

 -1الدو القائـمـة يف العـال اإلسـالمي تعترب كأهنا
قائمة يف بال د واحد ة ،فال تدخل ضمن العالقات اخلارجية،
وال تعترب العالقات معها من السياسة اخلارجية ،وجيب أن
يعمل لتوحيدها كلها يف دولة واحد ة.
إن املسلمني أمة من دون الناس ،وجيب أن يكونوا وحد ة
واحد ة يف د ولة واحد ة ،وكيان واحد  .لذلك ال تعترب العالقة
معهم ضمن العالقات اخلارجية للدول ،وال تعد من السياسة
اخلارجية ،بل جيب أن تعد من السياسة الدايلية ،وهلذا ال تعمل
معها عالقات دبلوماسية وال تعقد معها اتكاقيات ،بل جيب
العمل على توحيدها مجيعها يف دولة واحد ة يف دولة اخلـالفة،
وال يُعد رعاًا هذه الدول أجانب إن كانت دارهم دار إسالم،
ويعاملون معاملة أفراد رعية دولة اخلـالفة ،أما إن كانت دارهم
دار ككر فيعاملون معاملة رعاًا دار الككر ،مع عصمة الدماء
واألموال حبقها .
 -2الدو اليت بيننا وبينها معاهدات اقتصا دية ،أو
معاهدات جتارية ،أو معاهدات حسن جوار ،أو معاهدات

ثقافية ،تعامل وفق ما تنص عليه املعاهدات .ولرعاايها احلق
يف دخو البالد ابهلوية دون حاجة إىل جواز سفر إذ ا كانت
املعاهد ة تنص على ذلك ،على شرط املعاملة ابملثل فعال.
وتكون العالقات االقتصا دية والتجارية معها حمدود ة أبشياء
معينة ،وصفات معينة على أن تكون ضرورية ،ومما ال يؤد ي
إىل تقويتها .
وهذه الدول ،وإن كان بيننا وبينها معاهدات ،إال أهنا
تعد دوالً حماربة حكماً ،وذلك ألن كوهنم ككاراً مل خيضعوا
لسلطان اإلسالم ،فإهنم يعدون حماربني ،ألن الرسول  يقول:
ِ
اس َحّت يَش َه أدوا أَن الَ إِلَهَ إِال اّللأ َوأَن أحمَمدا
« أِمر أ
ت أَن أقَات َل الن َ
رسو أ ِ
اّلل » [رواه البخاري] فهو عام ،وألن بيننا وبينهم
َأ
معاهدات فإهنم يُعدون حماربني حكماً ،ولذلك جيب أن تكون
املعاهدات ذات مد ة حمدود ة وليست دائمية .
 -3الدو اليت ليس بيننا وبينها معاهدات ،والدو
االستعمارية فعال كإنكلرتا وأمريكا وفرنسا والدو اليت تطمع
يف بالدن كروسيا ،تعترب دوال حماربة حكما ،فتتخذ َجيع

االحتياطات ابلنسبة هلا ،وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات
ديبلوماسية .ولرعااي هذه الدو أن يدخلوا بالدن ،ولكن
جبواز سفر وبتأشرية خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذ ا
أصبحت حماربة فعال .
وهذه الدول تعد حماربة حكماً ،وذلك ألن كوهنم ككاراً مل
خيضعوا لسلطان اإلسالم ،فإهنم يعدون حماربني ،ألن الرسول
ِ
اس .. .احلديث » فهو عام ،وأما
 يقول « :أِمر أ
ت أَن أقَات َل الن َ
اعتبارهم حماربني حكما ال فعالً فألنه ال جيري قتال فعلي بيننا
وبينهم ،وألنه مل تعلن بيننا وبينهم حالة احلرب الكعلية ال من قبلنا
وال من قبلهم ،وكما قلنا يف البند السابق فال جيوز عقد
معاهدات دائمية معهم .
وإذا أصبحت هذه الدول ،كلها أو بعضها ،يف حالة
حرب فعالً ،أي اعتدت على بالد املسلمني ،فإهنا تعامل معاملة
احلرب الكعلية وفق البند الرابع ،ولذلك فإن أمريكا وبريطانيا بعد
عدواهنما على العراق وأفغانستان ،وكذلك أية دولة أيرى تعلن
احلرب على أي بلد من بالد املسلمني ،فإهنا تصبح حماربة فعالً،

وتطبق عليها أحكام احلرب الكعلية ما دامت حالة احلرب هذه
قائمةً بيننا وبينهم .
 -4الدو احملاربة فعال (كإسرائيل) مثال جيب أن
نتخذ معها حالة احلرب أساسا لكافة التصرفات .وتعامل
كأننا وإايها يف حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم
ال .ومينع َجيع رعاايها من دخو البالد .
وال جيوز الصلح الدائم مع هذه الدول احملاربة فعالً ،أي
وقف القتال الدائم أو اهلدنة الدائمية ألن هذا يُعطل اجلها د،
وهو ماض إىل يوم القيامة ،كما أن اهلدنة الدائمية متنع نشر
اإلسالم حىت يظهره هللا سبحانه على الدين كله .يقول هللا
سبحانه       :
[   النفا  ،]3 9 :ويقول الرسـول َ « : واجلِـ َهـا دأ
ض من أذ بـعثَـ ِين اّلل إِ َىل أَن يـ َقاتِل ِ
آخـ أر أمـ ِيت الدجـا َ » [أخرجه
َما ٍ أ َ َ
أ
أ َ
أبو داود من طريق أنس . ]

أما عن الصـلح املؤقت مع هذه الدول ،والـوقـف املـؤقـت

حلـالـة احلرب ،فإنه ينظر:
أ -إذا كانت الدولة ،اليت جتري بيننا وبينها احلرب
الكعلية ،هلا أرض غري إسالمية يقوم كياهنا عليها ،فإنه جيوز
الصلح معها هبدنة مؤقتة ،أي وقف حالة احلرب معها مد ة
مؤقتة ،إذا كان ذاك الوقف يف مصلحة اإلسالم واملسلمني،
وبشروط يقرها الشرع .
ودليل ذلك صلح احلديبية ،فهو كان بني الدولة
اإلسالمية ،الدولة اليت أقامها الرسول  يف املدينة ،وبني دولة
قريش القائم كياهنا على أرض هلا مل يكتحها اإلسالم بعد ،أي مل
تكن أرضاً إسالمية .
ب -أما إذا كانت الدولة ،اليت جتري بيننا وبينها احلرب
الكعلية ،قائماً كياهنا كله على أرض إسالمية ،أي ال يضم كياهنا
أرضاً هلا مل يكتحها املسلمون بعد ،مثل "إسرائيل" دولة يهود
املغتصبة لكلسطني ،فإنه ال جيوز الصلح معها ،ألن قيام هذه
الدولة ابطل شرعاً ،وألن الصلح معها يعين تنازالً هلا عن أرض

إسالمية وال بد ،وهذا حرام وجرقمة يف اإلسالم ،بل جيب أن
تستمر حالة احلرب الكعلية معها قائمة ،سواء أكانت هناك
هدنة عقدها معها احلكام غري الشرعيني يف بالد املسلمني أم مل
تكن .
وهكذا فإن أ ي صلح مع دولة يهود ولو على شرب من
قائم كله
األرض هو حرام شرعاً ،ألهنا مغـتصـبـة ومعـتـدية ،وكياهنا ٌ
على أرض املسلمني ،والصلح معها هو تنازل هلا عن أرض
إسـالمية ومتكـينها من متلكها ومن السيطرة على املسلمني فيها،
وهذا ال جيوز شرعاً .واإلسالم حيتم على املسلمني مجيعاً
حماربتها ،فتنكر جيوشهم للقتا ل ،وجتـمع القا درين جنوداً فيها،
ويستمر ذلك حىت القـضـاء على دولة يهود  ،واستنقا ذ بالد
املسلمني منها ،قا ل تعاىل     :
[   النسا ء] ،وقا ل سبحانه  :
      

 ،]1 9 4وقا ل تعاىل :
[البقرة. ]1 91 :

[ البقرة:

   



 -5ال جيوز لدولة اخلـالفة أن تعقد اتفاقيات عسكرية
مع غريها من الدو كاتفاقيات الدفاع املشرتك ،والمن
املتبا د  ،وما يلحق بذلك من التسهيالت العسكرية ،أو
أتجري القواعد ،أو املطارات أو املوانئ .كما ال جتوز االستعانة
ابلدو الكافرة ،وال جبيوشها ،وال أخذ قروض أو مساعدات
من هذه الدو .
إن هذه االتكاقيات حيرمها اإلسالم ،فيحرم على املسلمني
أن يعقدوها مع غريهم من دول الككر ،ألنه حيرم على املسلم أن
يقاتل حتت راية ككر ،أو يف سبيل ككر ،أو عن دولة كافرة ،أو
أن جيـعل للكافر سلطاانً على املسلمني أو على أرض اإلسالم .
وكذلك فإن الرسول  قد منع املسـلـمـني مـن االسـتـعـانة
ابلدول الكافرة ،حـيـث هنـى عـن االستضاءة بنار املشركني لـقـولـه
 « : الَ تَسـتَ ِ
ضـيئأوا بـِنَا ِر ال أمش ِركِ َني » [رواه أمحد] .والنار كناية
ِ
ني بـِ أمـشـ ِر ٍك » [صحيح ابن
عن احلرب ،وقال« :فَِإن الَ نَسـتَع أ
حبان] .

كما ال جيوز للمسلمني أن يضعوا قضاًاهم بيد الدول
الكافرة لتحلها هلم ،كأن يضعوا قضاًاهم بيد أمريكا أو روسيا،
أو بريطانيا ،أو فرنسا كي حتلها هلم .ألن االستعانة ابلدول
الكافرة وجبنودها ،أو بوضع قضاًاان بيدها جيعل هلذه الدول
جراء ذلك نكوذاً وسيطرة وسبيالً على املسلمني ،وقد منع هللا
املسلمني من أن جيعلوا للككار عليهم سبيالً.
أما عدم أيذ القروض واملساعدات من هذه الدول،
فألن قروضها تكون بكوائد ،وهي حمرمة ألهنا راب ،وألن هذه
القروض واملساعدات وسيلة إلجيا د سيطرة هلذه الدول الكافرة
على املسلمني وبالدهم وهذا حرام عمالً بقاعد ة (الوسيلة إىل
احلرام حمرمة).
 -6كما ال جيوز للمسلمني أن ينضموا إىل املنـظـمـات
الدولية العاملية كهيئة المم املتحد ة وكالبنك الدويل ،وكهيئة
التنمية الدولية ،لن هذه املنظمات تقوم على أساس يتناقض
مع أحكام اإلسالم ،وكذلك ال جيوز للمسلمني أن ينضموا

إىل املنظمات والحالف اإلقليمية ،كاجلامعة العربية ،ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي ،وأحالف الدفاع املشرتك .
إن هذه املنظمات أد ا ة بيد الدول الكربى ،وخباصة
أمريكا ،تسخرها لتحقيق مصاحلها اخلاصة ،وهي وسيلة إلجيا د
نكوذ الككار على املسلمني وبالدهم ،وذلك ال جيوز شرعاً ،ألن
الوسيلة إىل احلرام حمرمة .
عالوة على أن املنظمات اإلقليمية يف بالد املسلمني
تقضي بتكريس جتزئة بالد املسلمني ،وحتول دون توحيدها يف
دولة واحد ة.
وآير دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .
اخلامس عشر من َجا دى الوىل 143 1هـ .
املوافق للتاسع والعشرين من نيسان  2010م.

