بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

الفرق بٌن الدعوة لإلسالم والعمل لإلسالم
إلى Fahmi Burhan
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
من فضلكم ،أرٌد االستفسار عن معنى الدعوة والعمل.
قال المؤلف فً كتاب التكتل الحزبً :إننا نعتقد أن الفلسفة الحقٌقٌة للنهضة هً مبدأ ٌجمع الفكرة
والطرٌقة معا ،وأن هذا المبدأ هو اإلسالم ،ألنه عقٌدة ٌنبثق عنها نظام لجمٌع شؤون الدولة واألمة،
ومعالجة جمٌع مشاكل الحٌاة .ومع كونه نظاما عالمٌا ،فإنه لٌس من طرٌقته أن ٌعمل له من البدء بشكل
عالمً ،بل ال بد أن ٌدعى له عالمٌا ،وأن ٌجعل مجال العمل له فً قطر أو أقطار حتى ٌتمركز فٌها ،فتقوم
الدولة اإلسالمٌة ...إلخ.
فهمت من هذا النص أن هناك فرقا بٌن الدعوة والعمل ،وكأن لهما مصطلحا خاصا عند الحزب .وذلك
حٌث قال إن من طرٌقة اإلسالم أن ال ٌعمل بشكل عالمً بل ال بد أن ٌدعى بشكل عالمً من البدء .وقد
قال المؤلف أٌضا فً موضع آخر من كتاب التكتل الحزبً :فتتقلب علٌها األجواء حارة وباردة ،وتهب
علٌها الرٌاح عاصفة ولٌنة ،وتتناوبها األجواء صافٌة وملبدة ،فإذا ثبتت لهذه العوامل فقد تبلورت فكرتها،
ووضحت طرٌقتها ،وأعدت أشخاصها ،وقوت رابطتها ،واستطاعت أن تخطو الخطوة العملٌة فً الدعوة
والعمل من كتلة حزبٌة إلى حزبً مبدئً متكامل ...إلخ.
وقد نص حزب التحرٌر أٌضا فً كتاب نقطة االنطالق :ولذلك ٌجب أن تكون الدعوة عن طرٌق
الحزب ،وباسم الحزب ،أي أن الدعوة هً لإلسالم ،والعمل هو الستئناف حٌاة إسالمٌة ،لكن الذي ٌحمل
الدعوة اإلسالمٌة وٌعمل الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة هو حزب التحرٌر.
فالسؤال منً:
 .1هل لحزب التحرٌر مفهوم خاص عن الدعوة والعمل؟
 .2وهل ٌوجد فرق بٌن الدعوة والعمل؟
جزاكم هللا خٌرا كثٌرا بقٌام الخالفة اإلسالمٌة ،وأرجو منكم العفو إن أسأت فهم تلك النصوص،
وأرجو منكم التصحٌح إن أخطأت فً فهمها ،عسى هللا أن ٌأتً بنصره قرٌبا ،وٌومئذ ٌفرح المؤمنون.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
نعم إن هناك فرقا فً السٌاق الذي تسأل عنه فً كتاب التكتل بٌن الدعوة لإلسالم والعمل لإلسالم،
فالدعوة لإلسالم هً حمل أفكاره وتبلٌغها وشرحها ،وأما العمل لإلسالم فٌعنً العمل على إقامته فً واقع

الحٌاة والدولة والمجتمع ،وطرٌق ذلك قٌام التكتل السٌاسً الذي ٌحمل اإلسالم بالعمل فً قطر أو أقطار
من أجل تغٌٌر المجتمع فٌه وإقامة الدولة وأخذ الحكم ...ثم حمل الدعوة عن طرٌق الدولة لتوحٌد بالد
المسلمٌن ولنشر اإلسالم وتطبٌقه فً العالم كله ...وهذا الفرق مبٌن فً كتاب التكتل فً األسطر التً نقلتها
فً سؤالك واألسطر التً تلٌها ،حٌث جاء فً كتاب التكتل ما ٌلً:
[إننا نعتقد أن الفلسفة الحقٌقٌة للنهضة هً مبدأ ٌجمع الفكرة والطرٌقة معا ،وأن هذا المبدأ هو اإلسالم،
ألنه عقٌدة ٌنبثق عنها نظام لجمٌع شؤون الدولة واألمة ،ومعالجة جمٌع مشاكل الحٌاة .ومع كونه نظاما
عالمٌا ،فإنه لٌس من طرٌقته أن ٌعمل له من البدء بشكل عالمً ،بل ال بد من أن ٌُدعى له عالمٌا ،وأن
ٌُجعل مجال العمل له فً قطر أو أقطار حتى ٌتمركز فٌها ،فتقوم الدولة اإلسالمٌة التً تنمو نموا طبٌعٌا
حتى تشمل جمٌع البالد اإلسالمٌة أوال ،ثم تحمله الدولة اإلسالمٌة لباقً أنحاء العالم ،باعتباره رسالتها،
وباعتباره رسالة إنسانٌة عالمٌة خالدة] انتهى.
وكذلك جاء فً كتاب مفاهٌم حزب التحرٌر ما ٌزٌد هذا األمر بٌانا:
[وإلنتاج العمل ال بد من تحدٌد المكان الذي ٌبدأ فٌه ،والجماعة التً ٌبدأ العمل بها .نعم إن اإلسالم
عالمً وهو ٌنظر إلى اإلنسانٌة كلها ،وٌعتبر جمٌع بنً اإلنسان سواء ،وال ٌقٌم وزنا الختالف البٌئات
والمناخ والتربة وما شاكل ذلك فً الدعوة ،بل ٌعتبر جمٌع بنً اإلنسان صالحٌن العتناق الدعوة،
وٌعتبر المسلمٌن مسؤولٌن عن تبلٌغ هذه الدعوة لجمٌع بنً اإلنسان ،ولكنه مع ذلك ال ٌبدأ بالعالم ألن
البدء به ٌعتبر عمال مخفقا وال ٌؤدي إلى نتٌجة مطلقا ،بل ال بد أن ٌكون البدء بالفرد ،وأن ٌكون
االنتهاء بالعالم .ولذلك وجب أن تحمل الدعوة فً مكان تتركز فٌه حتى ٌصبح نقطة ابتداء ،ثم ٌؤخذ هو
أو غٌره من األمكنة التً تركزت فٌها الدعوة وٌتخذ نقطة انطالق تنطلق منها الدعوة فً طرٌقها ،ثم
ٌتخذ هو أو غٌره نقطة ارتكاز تقوم فٌها الدولة التً تركز فٌها الدعوة وتسٌر فً طرٌقها الطبٌعً:
طرٌق الجهاد] انتهى النقل من كتاب مفاهٌم حزب التحرٌر.
وبهذا ٌتضح الفرق بٌن الدعوة إلى اإلسالم بكونه نظاما عالمٌا ٌصلح أن ٌحمل وٌدعى له وٌبلغ للناس
فً كل مكان من العالم ،وبٌن العمل لإلسالم بحصر المجال فً قطر أو أكثر من أجل تغٌٌر المجتمع فٌه
وإقامة الدولة التً تحكم باإلسالم وتحمله إلى العالم بالدعوة والجهاد.
آمل أن ٌكون األمر قد أصبح واضحا.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 21رجب الخٌر 1442هـ
الموافق 2521/53/55م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2875406646038674

موقع حزب التحرٌر
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

