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ميثاق األمة
﴿   



امليثاق لغة وشرعا العهد قال تعاىل:
 ،﴾  وقال﴿ :

  

 ،﴾      وقال:

﴿

،﴾          
وقال        ﴿ :
        

 .﴾ ويطلق اصطالحا يف هذا العصر على جمموعة
من القواعد يؤمن هبا الشعب ،وجيعلها وجهة نظره يف احلياة،
ويتخذها مصدرا لدستوره وقوانينه.
والشعب الذي يتخذ ميثاقا له إمنا هو الشعب الناشئ،
الذي أنشأ له دولة ،وبدأ حياة جديدة غري حياته اليت كان
يعيش عليها ،كما هي احلال يف الدول اإلفريقية ،ويف كل دولة
انشئة حديثا وابدئة يف حياة جديدة غري حياهتا األوىل .وحني
انفصلت البلدان العربية عن جسم اخلالفة العثمانية عند انتهاء
احلرب العاملية األوىل ،حاول كل قطر صار كياان أن يضع له
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ميثاقا ،مسّاه امليثاق الوطين ،أو امليثاق القومي .كما حصل يف
العراق وسوراي مثال .أما الشعوب واألمم العريقة الوجود فال
تفكر يف وضع ميثاق هلا ،ألنه قد تركزت عندها عقيدة سياسية
معينة ،وتركزت لديها قواعد معينة جعلتها وجهة نظرها يف
احلياة ،واختذهتا مصدرا لألحكام اليت تقوم مقام الدستور
والقوانني ،إن مل يكن لديها دستور وقوانني ،واختذهتا مصدرا
للدستور والقوانني ،إن كان هلا دستور وقوانني .وهذه القواعد
حمفوظة ومعروفة ومتفق عليها دون أن تكتب ،ودون أن يقال
عنها إهنا ميثاق األمة ،أو ميثاق وطين ،أو ميثاق قومي ،وهذه
هي احلال يف مجيع الدول العريقة.
واألمة اإلسالمية ِمن أعرق األُمم على األرض وعندها
عقيدة سياسية ،هي وحدها العقيدة الصحيحة ،وتركزت يف
نفوسها أفكار وأحكام جعلتها وجهة نظرها يف احلياة ،واختذهتا
مصدرا لألحكام اليت تنظم الدولة وسائر العالقات ،أو ما
يسمونه ابلدستور والقوانني ،وقد سطر ذلك كله يف مصدرين
عظيمني مها الكتاب والسنة .وهلذا ليست هي يف حاجة إىل
ميثاق يسمى ميثاق األمة ،وال يصح أن يكون هلا ميثاق وطين،
أو ميثاق قومي ،ألن الكتاب والسنة يوجبان عليها حماربة الرابطة
الوطنية والرابطة القومية.
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غري أن هذه األمة اإلسالمية ملا أتثرت ابألفكار الغربية،
من جراء الغزو التبشريي والثقايف ،مث السياسي والعسكري ،من
الدول الغربية الكافرة لبالد املسلمني.
وملا بعدت عن تطبيق اإلسالم يف الدولة واجملتمع ،بعد أن
قُضي على دولة اخلالفة عام 1924م.
فَ َق َد الكتاب والسنة يف نفوس أبنائها الصفة السياسية،
والصفة التشريعية ،ومل تعد العقيدة اإلسالمية لديهم عقيدة
سياسية.
صور أن اإلسالم عقيدة
فضعف عندهم من جراء ذلك تَ ُّ
ونظام للحياة والدولة واجملتمع.
إال أن هذه األمة اإلسالمية العريقة صحت من غفوهتا،
بعد املعاانة الشديدة ،اليت حلقتها من جراء بُعدها عن اإلسالم،
ومن جراء سيطرة الغرب وأفكاره وأنظمته ،وعمالئه .وبعد أن
كشفت الغرب على حقيقته البشعة ،وأدركت فساد أفكاره
وأنظمته ،وفساد األفكار واألنظمة االشرتاكية والشيوعية ،وفساد
القومية واإلقليمية ،ومدى خطرمها عليها ،وعلى كياهنا كأمة.
فعادت إىل إسالمها لتجد فيه احلل ملشاكلها ،وأصبح هو
أملها يف اخلالص ،ويف إنقاذها مما تعانيه وتكابده ،وأصبحت
تتصور أن العقيدة اإلسالمية هي عقيدة سياسية ،وأن الكتاب
والسنة حيواين نظاما كامال للحياة والدولة واجملتمع ،وأهنما هلما
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الصفة السياسية والصفة التشريعية .وصارت تدرك أن خالصها
وإنقاذها ونصرها ال يتم إال ابلرجوع إىل الكتاب والسنة
ووضعهما موضع التطبيق والتنفيذ.
ولذلك كان األمر الطبيعي واألمة تشعر بضرورة تغيري
اجملتمع احلايل ،وتؤمن ابلكتاب والسنة أن جيعل الكتاب والسنة
ميثاق األمة ،وأن يتخذا مصدرا للدستور والقوانني .غري أن اختاذ
الكتاب والسنة ميثاقا لألمة ال بد أن يظهر يف خطوط عريضة،
تربز فيها أفكار حتوي كيفية التطبيق يف اختاذ الكتاب والسنة
ميثاقا ،وتتضمن ما يضمن سالمة السري يف تعيني ماذا يعين
الكتاب ،وماذا تعين السنة ،وتبني ما هو أسلوب فهمهما،
وكيف يكوانن مصدر الدستور والقوانني ،وتشرح ما هي ماهية
الدولة اليت تقوم على أساسهما ،من أجل تنفيذمها ،ولذلك كان
ال بد من أن يكون اختاذ الكتاب والسنة ميثاقا مبلورا يف خطوط
عريضة تعرب عن الصورة العملية الختاذ امليثاق ،ومن هنا وجدت
فكرة هذا امليثاق.
وهذه هي اخلطوط العريضة اليت يتبلور فيها اختاذ الكتاب
والسنة ميثاقا لألمة.
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أحكام عامة
 -1لقد آمنت األمة ابإلسالم عقيدة ونظاما ،وطريقة
معينة يف العيش ،ووجهة نظر يف احلياة تعيش حبسبه ،وحتيا يف
الدنيا من أجله ،وحتمله للعامل قيادة فكرية ورسالة عاملية.
 -2اإلسالم هو الدين السماوي الذي أنزله هللا سبحانه
على سيدان حممد  لتنظيم عالقة اإلنسان بربه وبنفسه وبغريه
من بين اإلنسان.
 -3اإلسالم إمنا يتمثل ابلكتاب والسنة.
 -4الكتاب والسنة نزل هبما الوحي من عند هللا على
سيدان حممد رسول هللا  فالكتاب جاء به الوحي لفظا ومعن
وعرب عنها
من عند هللا ،والسنة جاء هبا الوحي معن من عند هللا َ
الرسول  أبلفاظ من عنده.
 -5جيب على كل مسلم مكلّف أن يتقيد يف مجيع أفعاله
حيل له أن يكون فِعل من أفعاله بوصفه
ابألحكام الشرعية ،وال ّ
عبدا هلل على غري ما جاء يف خطاب الشارع ،أي على غري
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    ﴿

:احلكم الشرعي لقوله تعاىل
 « َمن َع ِم َل َع َملا:  ولقوله،﴾   
  ﴿ : ولقوله تعاىل،»علَي ِه أَم ُرَن فَـ ُه َو َرد
َ س
َ لَي
 فالتقيد ابحلكم الشرعي هو.﴾     
﴿ : ولذلك قال تعاىل،من مقتضيات العقيدة اإلسالمية
.﴾       
 العقيدة اإلسالمية هي اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه-6
.ورسله واليوم اآلخر وابلقدر خريه وشره من هللا تعاىل
 وال بد أن يكون دليل، العقائد ال تؤخذ إال عن يقني-7
: فقال تعاىل، ألن هللا ذم الذين يعتقدون عن ظن،العقيدة قطعيا
،﴾            ﴿
 واعترب،فنعى على من يتبعون الظن عند الكالم على العقيدة
      ﴿ :الظن ضالال فقال
: ومل يعتربه علما فقال،﴾       
              ﴿
.﴾   
 وجيوز أن، احلكم الشرعي جيوز أن يؤخذ عن ظن-8
 فخرب اآلحاد يعترب حجة يف األحكام الشرعية.يؤخذ عن يقني
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كلها ،وجيب العمل به سواء أكانت أحكام عبادات ،أم
معامالت أم عقوابت ،أم غري ذلك ،ألن الرسول  يقول:
«نَض ََّر َّ
َّاها لِ َمن ََل يَس َمع َها،
اهاُُ ،ثَّ أَد َ
اّللُ َعبدا ََِس َع َم َقال َِت ،فَـ َو َع َ

ب ح ِام ِل فِقه َال فِقه لَه ،ور َّ ِ
ب َحام ِل فِقه إِ ََل َمن ُه َو أَفـ َقهُ
فَـ ُر َّ َ
َ ُ َُ
ِمنهُ» .فالرسول يقولَ « :عبدا» ومل يقل عبيدا ،وعبد جنس

يصدق على الواحد وعلى األكثر ،فمعناه أنه يكفي الواحد
واآلحاد يف نقل حديثه ،وألن النيب  بعث يف وقت واحد اثين
عشر رسوال إىل اثين عشر ملكا يدعوهم إىل اإلسالم ،وكان كل
رسول واحدا يف اجلهة اليت أ ِ
ُرسل إليها ،فلو مل يكن تبليغ الدعوة
واجب االتباع خبرب الواحد ملا اكتفى الرسول  إبرسال واحد
للتبليغ ،وقد انعقد إمجاع الصحابة على العمل خبرب الواحد يف
األحكام الشرعية.
 -9العقيدة واالعتقاد مبعن واحد ،وهو اإلميان ،واإلميان
هو التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل .فال بد أن جتتمع
هذه الثالث معا وهي اجلزم ،واملطابقة للواقع ،وأن يكون ذلك
عن دليل .أن جتتمع يف التصديق حىت يصح أن يكون إمياان ،أي
عقيدة .وهلذا ال حيرم التصديق غري اجلازم خبرب اآلحاد ،ألنه ال
يكون اعتقادا.
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 -10احلكم الشرعي هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال
العباد ابالقتضاء ،أو ابلتخيري ،أو ابلوضع ،فخطاب الشارع هو
احلكم الشرعي ،وهلذا فإن ما ليس خطااب للشارع ال يعترب
حكما شرعيا .واحلكم هو الرأي يف املسألة املتعلقة بفعل العبد،
وهذا الرأي إن كان من الشارع فهو حكم شرعي ،وإن كان من
غري الشارع فليس حكما شرعيا ،وتعترب التعاريف الشرعية
والقواعد الكلية أحكاما شرعية إذا استنبطت ابجتهاد صحيح.
كل منهما فكر ،ولكنهما
 -11العقيدة واحلكم الشرعي ّ
خيتلفان ابلنسبة لتعلق هذا الفكر ،فإن كان متعلقا بفعل العبد
فهو حكم شرعي ،سواء أكان متضمنا ما يؤمن به ،أم مل
يتضمن ،وإن كان غري متعلق بفعل العبد ،وإمنا هو يتعلق
أبفعال القلب ،أي ابلتصديق ،وعدم التصديق فهو من العقيدة،
فبالنسبة ملا جاء يف خطاب الشارع من أفكار ينظر ،فإن كان
مما طُلب اإلميان به ،ومل يطلب فيه العمل ،كالقصص واإلخبار
ابملغيبات فهو من العقيدة ،وإن كان مما طُلب فيه العمل فهو
من األحكام الشرعية .فقوله تعاىل،﴾  ﴿ :
وقوله ،﴾    ﴿ :وقوله  ﴿ :
 ،﴾  وقوله﴾    ﴿ :
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وما شابه ذلك من نصوص الشرع اليت مل يطلب فيها عمل يعترب
من العقيدة .وقوله تعاىل   ﴿ :
 ،﴾وقوله ،﴾  ﴿ :وقوله ﴿ :
 ،﴾       وقوله :
اب» ،وقوله« :البيِع ِ
ص َلةَ إَِّال بَِف ِاِتَ ِة ال ِكتَ ِ
ان ِِبخلِيَا ِر َما ََل
ََ
«َال َ

ُّد األ ِ
شه ِ
َخ ِي فَـليَـتَـ َع َّوذ
يَـتَـ َف َّرقَا» ،وقوله« :إِ َذا فَـ َر َ
َح ُد ُكم ِم َن التَّ َ
غ أَ
ِِب َِّ
اب َج َهنَّمَ ,وِمن َع َذ ِ
ّلل ِمن أَربَعَ ،ع َذ ِ
اب ال َق ِبَ ،وِمن فِتـنَ ِة ال َمحيَا
َ
والمم ِ
يح َّ
الد َّج ِال» ،وما شاكل ذلك من
اتَ ،وِمن فِتـنَ ِة ال َم ِس ِ
َ ََ

نصوص الشرع اليت طُلب فيها عمل يُعترب من األحكام الشرعية.
وأما ابلنسبة ملا مل ِ
أيت يف خطاب الشارع من األفكار املتجددة
فإنه يُفهم واقعها أوال ممن هلم خربة بفهم هذا الواقع ،مث يُفهم
النص الشرعي املتعلق جبنس هذا الواقع ،أو الذي حيوي ِعلّة
النص على ذلك الواقع،
متعلقة هبذا الواقع وجبنسه ،مث يُطبق هذا ُّ
النص من
فإن انطبق عليه كان داخال حتته ،فيُعطى ما لذلك ّ
حيث كونه قد طُلب فيه عمل ،أو مل يُطلب عمل فيعرف ما إذا
كان من العقائد ،أو من األحكام ،فيعترب كأنه جاء يف خطاب
الشارع ،ألن خطاب الشارع قد جاء حبكمه .وهكذا مجيع
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األفكار ،فكل فكر متعلق بفعل العبد فهو من األحكام
الشرعية ،وكل فكر ليس متعلقا بفعل العبد فهو من العقائد.
 -12األمة هي جمموعة من الناس جتمعها عقيدة واحدة
ينبثق عنها نظامها ،واألمة اإلسالمية جتمعها العقيدة اإلسالمية،
والعقيدة اإلسالمية تنبثق عنها األحكام الشرعية ،فاملسلون أمة
واحدة.
 -13الرابطة اليت تربط املسلمني بعضهم مع بعض هي
ُخوة اإلسالمية ،قال
العقيدة اإلسالمية ،وهبذه العقيدة حتصل األ ُ
تعاىل ،﴾  ﴿ :وقال رسول هللا « :ال ُمسلِ ُم
أَ ُخو ال ُمسلِ ِم» ،فباإلميان ابإلسالم صاروا إخوة.
 -14الرابطة اليت تربط الرعية يف الدولة هي التابعية ،وليس
العقيدة اإلسالمية ،فمن حيمل التابعية ميلك مجيع احلقوق اليت
يستحقها ،والواجبات اليت جتب عليه ،ولو كان غري مسلم،
ومن ال حيمل التابعية فليس له ما للمسلمني ،وليس عليه ما
َ
الذمي قد ضمن له الشرع ذلك .ملا ُروي أن رسول
عليهم ،ألن ّ
يض َوفُ ُّكوا ال َع ِاينَ«،
هللا  قال« :أَط ِع ُموا اْلَائِ َع َوعُ ُ
ودوا ال َم ِر َ
قال أبو عبيد (وكذلك أهل الذمة ُجياهد ِمن دوهنم ،ويفك
عُناهتم ،فإذا استُ ِنقذوا رجعوا إىل ذمتهم وعهدهم أحرارا ،ويف
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ذلك أحاديث) ،وألن املسلم الذي ال يرحل للعيش حتت
سلطان املسلمني ليس له ما للمسلمني ،وليس عليه ما عليهم.
ملا ورد يف حديث سليمان بن بريدة« :ادعُ ُهم إِ ََل ِ
اْلس َلِم فَِإن
وك فَاقـبَل ِمنـ ُهم َوُك َّ
َّح ُّوِل ِمن
َجابُ َ
ف َعنـ ُهمُُ ،ثَّ ادعُ ُهم إِ ََل الت َ
أَ
ِ
ِ
ك فَـلَ ُهم َما
ينَ ،وأَخِبُهم أَنَّـ ُهم إِن فَـ َعلُوا َذلِ َ
َدا ِرهم إِ ََل َدا ِر ال ُم َهاج ِر َ
ِ
ِ ِ
ين» فهذا نص يشرتط
ينَ ،و َعلَي ِهم َما َعلَى ال ُم َهاج ِر َ
لل ُم َهاج ِر َ

التحول ليكون هلم ما لنا ،وعليهم ما علينا ،أي لتشملهم
األحكام.
 -15التابعية هي محل الوالء للدولة والنظام ،واختاذ دار
دار إقامة دائمية.
اإلسالم حتت ظل سلطان اإلسالم َ
مدمرة ،وقد َحرمها
 -16القومية نعرة خبيثة وعنصرية ّ
اهلِيَّ ِة فَأ ِ
الرجل تَـع َّزى بِعز ِاء اْل ِ
َعضُّوهُ ِِبَ ِن
اإلسالم ،قال « :إِ َذا َّ ُ ُ َ َ َ َ
ِ
وها فَِإنَّـ َها ُمنتِنَة»
أَبِيه َوَال تَكنُوا» وقال عن احلمية اجلاهليةَ « :دعُ َ
وجاء يف مسلم أن رسول هللا صلى هللا علية وآله وسلم قال:
ض ِ
ِِ
صبَة،
« َوَمن قَاتَ َل َِت َ
صبَة ،أَو يَدعُو إِ ََل َع َ
ب ل َع َ
ت َرايَة عميَّة يَـغ َ ُ
صبَةا ،فَـ ُقتِ َل ،فَِقتـلَة َج ِاهلِيَّة» .والقومية حني دستها
ص ُر َع َ
أَو يَـن ُ
الدول الكافرة بني املسلمني مزقت مشل املسلمني إىل أقوام
وأجناس ،فحني حتركت يف املسلمني القومية الرتكية ،والقومية
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ف األمة
العربية ،والقومية الكردية ،والقومية الفارسية تصدع ص ُّ
متزق دولتهم،
اإلسالمية ،فأدى ذلك إىل تفرق كلمة املسلمني ،و ُّ
وانفصال أقطارهم بعضها عن بعض ،فكان خطرها مدمرا لألمة
اإلسالمية ،وهادما للدولة اإلسالمية ،وإذا متكنت من املسلمني
جعلتهم أمما ،وحفرت بني بالدهم خندقا ال ميكن ردمه ،وال
يتأتى أن يُع َقد فوقه جسر ،وجعلت بينها حدودا كجدار من
رصاص ،جيعلها ابلنسبة لبعضها دار حرب ،ولذلك كانت
الدعوة إىل القومية إمثا كبريا ،ومنكرا فظيعا ،وكان اختاذها رابطة
إجراما يف حق املسلمني ،ويف حق اإلسالم ،فتجب حماربة
القومية ،ومقاومة الدعوة هلا ،وجواب كوجوب اجلهاد .ومثل
القومية يف اإلمث والشر اإلقليمية واملذهبية الطائفية ،فهذه كلها
تؤدي إىل تفتيت األُمة وابلتايل إضعافها ،فيعامل كل من يدعو
إىل القومية واإلقليمية واملذهبية الطائفية معاملة اجملرم الذي
يستحق أقسى العقوابت.
 -17العامل كله من بالد إسالمية ،وبالد غري إسالمية إما
دار إسالم ،وإما دار حرب وكفر ،وال اثلث هلما مطلقا ،ودار
اإلسالم هي البالد اليت ُحتكم بسلطان اإلسالم ،وتُطبق عليها
أحكامه ،وأماهنا أبمان املسلمني ،أي بسلطاهنم ،وأما دار الكفر
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أو دار احلرب فهي البالد اليت ال ُحت َكم بسلطان اإلسالم ،وال
تُطبق عليها أحكامه ،أو اليت أماهنا بغري أمان املسلمني ،أي بغري
سلطاهنم ،ألن إضافة الدار للحرب أو للكفر ،أو إضافتها
لإلسالم هي إضافة للحكم والسلطان ،ال للسكان وال للبالد.
بدليل أن الرسول  اعترب ذلك يف وصفه دار املهاجرين،
وإعطاء َمن أيتيها أن يكون له ما للمسلمني ،وعليه ما عليهم
ِمن األحكام ،ففي حديث سليمان بن بريدة « ُُثَّ ادعُ ُهم إِ ََل
الت ِ ِ
ِ
ِ
ابلتحول ِمن بالد
فأمر
َ
َّح ُّول من َدا ِرهم إِ ََل َدا ِر ال ُم َهاج ِر َ
ين» َ
ّ
ليس عليها سلطان اإلسالم إىل بالد عليها سلطان اإلسالم ،مث
ك فَـلَ ُهم َما
قال بعد ذلك مباشرة « َوأَخِبُهم أَنَّـ ُهم إِن فَـ َعلُوا َذلِ َ
ِ
ِ ِ
التحول
ينَ ،و َعلَي ِهم َما َعلَى ال ُم َهاج ِر َ
لل ُم َهاج ِر َ
ين» .فرتب على ّ
التحول شرطا ليكون هلم ما للمهاجرين ،وعليهم
أحكاما ،وجعل ّ
ما عليهم ،مما يدل على أن الدار إمنا تُعتَرب ابلسلطان واألحكام
واألمان ،فبحسبها تكون ،فإن كانت إسالمية كانت دار
إسالم ،وإن كانت كفرا ،كانت دار كفر.
 -18ال جيوز ملن يقيم إقامة دائمية يف دار احلرب أي دار
الكفر أن يدخل دار اإلسالم إال أبمان ،أي إال إبذن خاص
للدخول ،ألن احلريب ُمينَع ِمن دخول دار اإلسالم إال أبمان،
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وأما َمن كانت داره دار إسالم ،ومل يكن داخال حتت سلطان
اخلليفة ،كأن كان خارجا عن اخلالفة ،أو مل تنضم بالده
لسلطان اخلالفة ،فإنه يدخل بغري أمان ،أي بغري إذن ،وحكمه
يف الدخول كحكم َمن كان داخال حتت سلطان اخلليفة سواء
بسواء ،من غري أي فرق بينهما.
 -19البالد اإلسالمية هي البالد اليت حكمها املسلمون
بسلطان اإلسالم ،وطُبِّقت عليها أحكام اإلسالم ،سواء أكانت
ال تزال عامرة ابملسلمني كالقفقاس ،أم كانت قد أُجلي عنها
املسلمون ،واستوطنها الكفار كاألندلس املسماة إبسبانيا فكلها
بالد إسالمية ما دام قد حكمها املسلمون بسلطان اإلسالم،
وطُبّقت عليها أحكام اإلسالم ،ويرتتب على ذلك أن تظل
أحكام أراضيها كما كانت يوم سلطان اإلسالم ،إن فتحت
فتحا كانت أرضها خراجية كاألندلس ،وإن أسلم أهلها عليها
كانت أرضها عشرية كإندونيسيا ،وكذلك كل بالد تسكنها
أكثرية إسالمية ،ولو مل يسبق أن حكمها املسلمون ،فهي بالد
إسالمية ،ألنه قد أسلم أهلها عليها.
 -20الوحدة بني البالد اإلسالمية فرض على املسلمني
فحرم تع ّدد اخلالفة،
ألن اإلسالم َحرم تعدُّد الدولة اإلسالميةّ ،
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ِ
ِ
صف َقةَ يَ ِدهَ ،وََث ََرةَ قَـلبِ ِه فَـليُطعهُ
قال َ « :وَمن َِبيَ َع إِ َماما فَأَعطَاهُ َ
اع ،فَِإن َج َاء آ َخ ُر يُـنَا ِزعُهُ فَاض ِربُوا عُنُ َق اآل َخ ِر» ،فإنه
إِن استَطَ َ

ينهى عن تقسيم الدولة إىل دولتني ،إذ منازعة اخلليفة اقتطاع
جزء من البالد ،وإقامة خالفة اثنية فيها ،وقال « :إِ َذا بُويِ َع
ِخلَلِي َفتَـ ِني فَاقـتُـلُوا اآل َخ َر ِمنـ ُه َما« فإنه ينهى عن إقامة دولتني يف
البالد اإلسالمية ،إذ مبايعة خليفتني هي إقامة دولتني ،فهذه
النصوص صرحية يف حترمي تع ّدد الدول ،فإذا تعددت كان ذلك
منكرا وجبت إزالته ،وإزالة تعددها إمنا هو توحيدها.
 -21غري املسلمني خماطبون أبحكام اإلسالم ابألصول
والفروع سواء بسواء ،ألن اإلسالم جاء جلميع الناس .قال
تعاىل ﴾    ﴿ :وألن هللا سبحانه قد
كلفهم صراحة ببعض الفروع ،فاآلايت اآلمرة ابلعبادة متناولة
للكفار ،كقوله تعاىل ﴾   ﴿ :وقوله:
﴿ ﴾    وألهنم لو مل يكونوا مكلفني
ابلفروع ملا أوعدهم عليها ،فقد قال تعاىل ﴿ :
 ،﴾    وقال   ﴿ :
 ،﴾    وقال   ﴿ :
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 ،﴾فثبت كوهنم مكلفني ببعض األوامر والنواهي ،فكذلك
سائر األوامر والنواهي ،فهم خماطبون أبحكام اإلسالم،
ومكلفون ابلفروع كما هم مكلفون ابألصول ،إال أهنم ال
يكرهون على تغيري عقائدهم ،وال على تغيري األحكام اليت هي
عندهم من العقائد ،ويُ َقُّرون على ما أقرهم رسول هللا  من
األحكام ،وذلك لقوله تعاىل ،﴾    ﴿ :وقوله :
ِ
ِ ِ
ت َعنـ َها»،
«إِنَّهُ َمن َكا َن َعلَى يَـ ُهوديَّتِه أَو نَص َرانِيَّتِه؛ فَِإنَّهُ ال يُـف َُ
فيرتكون وما يعتقدون وما يعبدون ،وأي فعل أقرهم الرسول 
عليه كشرهبم اخلمر ،وكزواجهم فإننا ال نتعرض هلم ،وما عدا
ذلك ِمن العقوابت واملعامالت فإنه يطبق عليهم كما يطبق على
املسلمني ،سواء بسواء ،ويُستثن من ذلك البعثات الدبلوماسية،
فإن هلم ما يسمى ابحلصانة الدبلوماسية لقول النيب  لرسويل
مسيلمة« :أَما و َِّ
اّلل لَوَال أ َّ
ت أَعنَاقَ ُك َما».
َن ُّ
الر ُس َل َال تُـقتَ ُل لَ َ
ض َرب ُ
َ َ
وولدوا بعد ارتداد
 -22الذين ارتد آابؤهم عن اإلسالمُ ،
آابئهم ،أي ُولدوا من أبوين كافرين مرتدين فإهنم يعتربون كفارا،
وال يعتربون مرتدين ،أما عدم اعتبارهم مرتدين ،فألهنم مل يرتدوا
هم ،بل الذين ارتدوا هم آابؤهم ،فال ينطبق عليهم أهنم ارتدوا،
19

وأما اعتبارهم كفارا فألهنم تولدوا من أبوين كافرين ،وكل من
تولد من أبوين كافرين كافر ،ملا ُروي عن ابن مسعود« :أ َّ
َن

ال :من لِ ِ
ال:
لصبـيَ ِة؟ قَ َ
النِ َّ
َّب  ل ََّما أ ََر َ
اد قَـت َل عُقبَةَ ب ِن أَِب ُم َعيط قَ َ َ
َّار ََلُم َوِألَبِي ِهم» وملا ثبت أن النيب  سئل
َّار» ويف رواية «الن ُ
الن ُ

عن أهل الدار يبيتون من املشركني فيصاب من نسائهم وذراريهم
قالُ « :هم ِمنـ ُهم» وهؤالء الذين ارتد آابؤهم يعاملون معاملة
الدين الذي ُولدوا عليه ،فإن كان اليهودية أو النصرانية عوملوا
معاملة اليهود أو النصارى ،أي معاملة أهل الكتاب ،وإن صاروا
مشركني عوملوا معاملة املشركني ،فال تؤَكل ذابئحهم وال تُن َكح
نساؤهم.
كل منهما كفر ،واالشرتاكية
 -23الرأمسالية كالشيوعية ّ
جبميع أنواعها كفر ،فعقيدة فصل الدين عن الدولة عقيدة كفر،
وعقيدة املادية والتطور املادي عقيدة كفر ،واشرتاكية الدولة،
واالشرتاكية الزراعية وما شاهبها كفر ،وكما أن النصرانية دين
كفر ،فكذلك الرأمسالية مبدأ كفر ،وكما أن اليهودية دين كفر،
فكذلك الشيوعية مبدأ كفر ،ألهنا كلها ملل كفر ،والكفر ملّة
واحدة ،وكذلك مجيع أنواع االشرتاكية كفر.
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أحكام متنوعة
 -24شاعت يف هذا العصر كلمتا حضارة ومدنية ،صارات
تطلقان على شيء واحد هو إنتاج العقل ،فتطلقان على
الفلسفة والفكر ،وكل ما يتعلق بوجهة النظر يف احلياة ،وتطلقان
على األشكال املادية احملسوسة ،مما تُنتجه الصناعة والفن ،وكل
ما هو ِمن األشكال احملسوسة يف احلياة .فيُقال حضارة األُمم
السابقة ،ومدنية األمم السابقة ويُراد هبما ما تركته هذه األمم،
ِمن أفكار تتعلق بوجهة النظر يف احلياة ،كالدين والفلسفة وما
شاكل ذلك ،وما تركته من آاثر مادية وأشكال حمسوسة.
كالبناء واألدوات املصنوعة وغري ذلك ،وكذلك يُقال حضارة
هذا العصر ومدنية هذا العصر ،ويراد هبما هذا املعن ،وهو كل
ما يُنتجه العقل ِمن فكر ،ومن أشكال مادية .وهذا اإلطالق
على هذا الوجه هلاتني الكلمتني خطأ ،فإن ما يُنتجه العقل مما
يتعلق بوجهة النظر يف احلياة متباين متام التباين مع ما يُنتجه ِمن
األشكال املادية احملسوسة كالصناعات واالخرتاعات ،والصواب
أن تطلق إحدامها على أحد هذين األمرين وتطلق الكلمة الثانية
على األمر اآلخر ،واألوىل أن تطلق كلمة احلضارة على إنتاج
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العقل مما يتعلق بوجهة النظر يف احلياة ،ألهنا من احلضر مقابل
البدو ،فإنه يراد منها طريقة احلياة ،وأن تُطلق كلمة مدنيّة على
األشكال املادية احملسوسة ،فَتُ َعّرف احلضارة أبهنا جمموعة املفاهيم
وتعرف املدنية أبهنا األشكال املادية احملسوسة.
عن احلياةّ ،
واحلضارة ختتلف ابختالف األمم وطرائقها يف العيش،
فاحلضارة الشيوعية هي غري احلضارة الغربية ،واحلضارة اإلسالمية
غري احلضارة الغربية ،وغري احلضارة الشيوعية ،وال توجد حىت
اآلن حضارة إنسانية مطلقا ،ألن جمموعة مفاهيم األمم
والشعوب عن احلياة خمتلفة ومتباينة ،فما لدى اإلنسانية من
حضارات هو حضارات خمتلفة ومتباينة ،وكذلك ما يف اتريخ
العامل من حضارات هو حضارات خمتلفة متباينة ،فحضارة
اإلسالم غري حضارة الروم ،وحضارة اليوانن غري حضارة الفرس
وهكذا ،فكلمة حضارة إنسانية ال وجود هلا.
 -25احلضارة اإلسالمية تتناقض مع احلضارة الغربية،
وتتناقض كذلك مع احلضارة الشيوعية ،فأساس احلضارة
اإلسالمية هو العقيدة اإلسالمية ،خبالف أساس احلضارة
الغربية ،فإن أساسها هو فصل الدين عن الدولة ،وخبالف أساس
احلضارة الشيوعية فإن أساسها هو املادية ،وهي أن احلياة
تتطور من نفسها تطورا ذاتيا ،فالعامل بطبيعته
واإلنسان والكون ّ
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مادي ،وحوادث العامل املتعددة هي مظاهر خمتلفة للمادة
املتحركة ،هذا ابلنسبة لألساس.
أما تصوير احلياة فإنه عند الرأمسالية هو النفعية ،وعند
التطور ،مبعن االنتقال احلتمي من حال إىل حال
الشيوعية هو ّ
يف حركة تصاعدية ،خبالف اإلسالم فإن تصوير احلياة عنده هو
احلالل واحلرام .وأما السعادة فإهنا لدى احلضارة الغربية واحلضارة
الشيوعية مبعن واحد وهو إشباع املتع اجلسدية ،خبالف اإلسالم
فإن السعادة عنده هي الطمأنينة الدائمة ،سواء أشبعت املتع
جدت الطمأنينة الدائمة
اجلسدية أو أصاهبا احلرمان ،فإنه إذا ُو َ
انل اإلنسان السعادة ،وإذا مل توجد مل ينل السعادة ،وإذا
أُشبعت مجيع املتع اجلسدية ،فال تتحقق السعادة إال ابلطمأنينة
الدائمة وهي تُنال بنوال رضوان هللا ،ومن هنا كانت السعادة
مبعناها األساسي طلب رضوان هللا ،ألن به تتحقق الطمأنينة
الدائمة ،وهبذا التناقض بني أساس احلضارة اإلسالمية ،وأساس
احلضارة الرأمسالية ،وأساس احلضارة الشيوعية ،وبني تصوير
اإلسالم للحياة ،وتصوير الرأمسالية والشيوعية هلا وبني معن
السعادة يف نظر اإلسالم ،ومعن السعادة يف نظر الرأمسالية
والشيوعية تكون احلضارة اإلسالمية على النقيض من احلضارة
الغربية ،وعلى النقيض من احلضارة الشيوعية.
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 -26ال جيوز للمسلم أخذ حضارة غري احلضارة اإلسالمية
مطلقا ،إذ ال جيوز للمسلم أخذ جمموعة املفاهيم عن احلياة غري
ما جاء به اإلسالم ،فهو ُمقيد أبخذها من اإلسالم فيحرم عليه
أخذ غريها ،سواء أكانت متعلقة ابلنظرة إىل احلياة ،أم كانت
متعلقة مبعاجلة مشاكل احلياة ،فكل حضارة غري احلضارة
اإلسالمية ال َحي ّل أخذها مطلقا ،أما املدنية فإنه ينظر فيها ،فإن
كانت غري متأثرة بوجهة النظر يف احلياة فإنه جيوز أخذها
كالصناعات واألسلحة وأدوات الزينة ،وأشكال الثياب وأشكال
التزيني والتجمل وغري ذلك ،فإن هذه أشياء ،واألصل يف
األشياء اإلابحة ،أما إذا كانت متأثرة بوجهة النظر يف احلياة فإنه
ال جيوز أخذها كرسم كل ذي روح ،وحنت كل ذي روح ،وما
شاكل ذلك مما جاء النهي الصريح عنه ،فاملدنية جيوز أخذها إال
ما جاء النهي عنه ،أما احلضارة فال جيوز أخذها مطلقا.
 -27جيب أن يُفرق بني العلوم التجريبية ،وما هو ُملحق
هبا كالرايضيات ،وبني املعارف الثقافية ،فالعلوم التجريبية وما
يُلحق هبا عاملية ال ختتص أبمة من األمم ،وال تتعلق بوجهة النظر
يف احلياة ،فهي يف روسيا كما هي يف أمريكا حقائق واحدة،
وعلوم واحدة دون أي فرق ،وهي لدى مجيع الشعوب واألمم
حديثا وقدميا واحدة ،مل ختتلف ولن ختتلف ابختالف الشعوب
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واألمم ،وال ابختالف وجهة النظر يف احلياة ،خبالف الثقافة
وهي املعارف اليت تؤثر يف العقل وحكمه على األشياء ،فإهنا
ختتلف ابختالف وجهات النظر .فالنظرة الثقافية يف روسيا،
ختتلف عن النظرة الثقافية يف أمريكا ،فالتشريع واالقتصاد
والتاريخ وما شاكلها هي يف روسيا غريها يف أمريكا ،وكذلك
الثقافة اإلسالمية غري الثقافة الشيوعية ،وغري الثقافة الرأمسالية،
والنظرة الثقافية يف اإلسالم غريها لدى الغرب ،وغريها لدى
الشيوعيني ،وهلذا ال بد أن يُفرق يف التعليم بني العلم مبعناه يف
العصر احلديث ،وبني الثقافة ،فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق
هبا حسب احلاجة ،وتؤخذ من كل إنسان ،إال إذا كانت بعض
هذه العلوم تُؤدي إىل زيغ يف العقائد ،أو ضعف يف املعتقدات،
فإن هذه العلوم فقط حيرم تعليمها ،فإذا فقدت أتثريها جاز
تعلُّمها ،خبالف الثقافة فإنه يقتصر يف تعليمها على الثقافة
اإلسالمية ،ويوقف عند َح ِّد النظرة الثقافية يف اإلسالم ،إال يف
املرحلة العالية ،ومراحل البحث والنقد ،فإنه جيوز أن تُعلم ،ولكن
ال ألخذها ،بل لنقضها وإبطاهلا ،وال يُعلم شيء منها من غري
أن يُعلم إىل جانبه نقضه وإبطاله ،ألن القرآن الكرمي جاءت فيه
عقائد اآلخرين ،ولكن جاءت يف معرض بياهنا إلبطاهلا والرد
عليها.
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أما الفنون والصناعات فقد تُ ْل َحق ابلعلم ،كالتجارة
واملالحة والزراعة فتؤخذ ،وقد تُ ْل َحق ابلثقافة ،مثل رسم كل ذي
روح ،وصنع الصلبان ،فال تؤخذ ألهنا تتأثر بوجهة النظر يف
احلياة.
 -28هناك فرق بني الطريقة والوسيلة واألسلوب ،فالطريقة
تكون حسب وجهة النظر يف احلياة ،وختتلف ابختالفها ،ويُْلتَزم
تتغري .أما الوسيلة واألسلوب فإن كال منهما يكون
هبا وال ّ
حسب ما يتطلبه العمل ،وال ختتلف ابختالف وجهة النظر ،وال
يُْلتَزم هبا ،بل تتغري ،فإاثرة التناقضات يف نظر الشيوعية من
الطريقة ،واجلهاد يف نظر اإلسالم ِمن الطريقة ،واستعمار
الشعوب يف نظر الرأمسالية من الطريقة .أما األدوات اليت
تستعمل مثل املدفع والسيف والقنبلة الذرية ،وكيفية استعمال
هذه األدوات ِمن مثل اخلطط احلربية ،والفنون العسكرية ،وما
شاكل ذلك فإنه من الوسائل واألساليب ،ومن هنا ال يصح
أخذ الطريقة من غري اإلسالم ،بل ال بد أن يُْلتَزم ابلطريقة اليت
جاء هبا اإلسالم ،خبالف الوسائل واألساليب فإنه جيوز أخذها
أن ُوجدت إال ما جاء هني صريح عنه.
ّ
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الكتاب
 -29الكتاب هو القرآن الكرمي املنزل على رسولنا حممد
 على لسان جربيل ،وهو ما نُِقل إلينا بني َدفيت املصحف
ابألَحرف السبعة نقال متواترا.
 -30ما نُقل إلينا ِمن القرآن الكرمي نقال متواترا ،وعلمنا
أنه من القرآن هو وحده الذي يكون حجة ،وأما ما نُقل إلينا
منه آحادا كمصحف ابن مسعود وغريه فال يكون حجة ،وذلك
ألن النيب  كان مكلفا إبلقاء ما أُنزل إليه من القرآن الكرمي
على طائفة تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ،ومن تقوم احلجة
القاطعة بقوهلم فال يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما
مسعوه ،فإذا ُوِجد ِمن القرآن الكرمي شيء مل ينقله َمن تقوم احلجة
بقوهلم ،وإمنا نُِقل آحادا ،فإنه ال يعترب ،ألنه جاء على خالف ما
ُكلِّف به الرسول  يف انفراد الواحد بنقله ،وعلى خالف ما
كان عليه إلقاء القرآن ِمن الرسول ِمن إلقائه على ِعدة من
املسلمني حيفظونه ،ويكونون ممن تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ،إىل
جانب أمره بكتابته.
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 -31ليس للقرآن الكرمي ظاهر وابطن ،وإمنا هو كالم
عريب ،جاء على لسان العرب .قال تعاىل،﴾ ﴿ :
وقال ،﴾   ﴿ :فيفهم كما يفهم أي كالم
ومراد هللا سبحانه ِمن القرآن الكرمي هو ما َع ّرب عنه القرآن
عريبُ ،
عرب عنه ،ويفهم ُمراده ِمن
الكرمي ،وليس هناك ُمراد هلل تعاىل يُ ّ
فَهم العبارات اليت َع ّرب هبا فحسب ،فمراد هللا سبحانه هو ما
جرى التعبري عنه ليس غري ،فاملفهوم العريب هو ُمراد هللا سبحانه
ِمن كالمه الذي َع ّرب عنه ابللفظ العريب ،واألسلوب العريب،
فاملراد ِمن اخلطاب هو ما َد ّل عليه اخلطاب ابألدلة اللغوية،
والداللة الشرعية اليت جاءت ابلكتاب أو السنة ،وهذا ليس له
دل عليه الكالم العريب ،ابلفهم
ظاهر وابطن ،وإمنا له مدلول ّ
العريب ،لأللفاظ العربية ،واألساليب العربية.
 -32القرآن مشتمل على آايت ُحمكمات وأُخر
متشاهبات .على ما قال تعاىل    ﴿ :
 ﴾   أما احملكم فهو ما ظهر معناه
وانكشف كشفا يرفع االحتمال ،أي ما كانت داللته صرحية،
ال حتتمل التأويل .كقوله تعاىل   ﴿ :
 ،﴾وقوله،﴾   ﴿ :
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وقوله .﴾     ﴿ :وأما
املتشابه فهو املقابل للمحكم ،وهو ما حيتمل أكثر من معن،
أي ما تعارض فيه االحتمال ،واحتمل عدة معان متعارضة.
كقوله تعاىل،﴾     ﴿ :
وقوله ،﴾      ﴿ :وقوله﴿ :
 ،﴾ وقوله ،﴾  ﴿ :وقوله﴿ :
 ،﴾ وقوله .﴾  ﴿ :وما شاكل ذلك مما
حيتمل لفظه عدة معان متعارضة ،ال ميكن اجلمع بينها ،فيحتاج
عني أحدها .أو مما ظاهره موهم للتشبيه
إىل قرينة لفظية تُ ِّ
فيستحيل شرعا أو عقال أن يكون املراد منه مدلول لفظه،
عني املعن املراد منه.
فيحتاج إىل قرينة شرعية أو عقلية تُ ِّ
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السنة
 -33السنة هي قول الرسول  ،وفعله ،وتقريره مما صدر
عنه غري القرآن الكرمي ،وهي وحي من هللا تعاىل ،ألن هللا
سبحانه يقول         ﴿ :
 ،﴾ويقول ،﴾      ﴿ :ويقول﴿ :
 ،﴾    ويقول.﴾  ﴿ :
 -34السنة كالقرآن من حيث كوهنا وحيا من هللا ،ومن
حيث كوهنا شريعة هللا ،وال فرق بني القرآن الكرمي والسنة يف
الشريعة ،فكل منهما خطاب الشارع لقول هللا تعاىل﴿ :
 ،﴾       و ( َما) من
صيغ العموم .ولقوله،﴾      ﴿ :
وقوله ،﴾       ﴿ :فالسنة
دليل شرعي كالقرآن الكرمي من غري أي فرق بينهما.
 -35وصلت السنة إلينا عن طريق الرواية ،خبالف القرآن
ِ
ني القرآن الكرمي الذي نزل على
الكرمي ،فإنه قد نُقل إلينا نَقال فَ َع ْ ُ
رسول هللا ،والذي ألقاه على قوم تقوم احلجة القاطعة بقوهلم،
والذي أمر حبفظه وكتابته هو الذي نُِقل إلينا كما نزل به الوحي
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عينا ،أما السنة فإن الرواة قد َرووا لنا ما قاله الرسول  ،وما
فعله ،وما سكت عنه ،وهلذا كان اعتبار الشيء أنه من السنة
متوقفا على الراوي.
 -36الذين َرووا عن الرسول  إما أن يكونوا من
الصحابة ،أو ال يكونوا من الصحابة ،ألنه ليس كل َمن رأى
الرسول  صحابيا ،وال كل من روى عنه صحابيا ،بل
الصحايب لفظ عريب فيفهم حسب داللة اللغة .والصحايب لغة
الصحبة ،ومل يرد نص شرعي يبني
هو كل َمن حتقق فيه معن ُ
معن الصحايب ،فيكون معناه ما دلت عليه اللغة ،وقد ُروي عن
سعيد بن املسيب يف تعريف الصحايب أنه (ال بد من أن
يصحبه َسنَة أو سنتني ،أو يَغزو معه غَزوة أو غزوتني) أما َمن
رأى الرسول  أو َروى عنه ومل يصحبه فليس بصحايب ،ولذلك
ملا ُسئل أنس بن مالك :هل بقي ِمن أصحاب رسول هللا 
غريك؟ قال( :بقي نس ِمن األعراب رأوه ،أما َمن صحبه
فل).
 -37يُ َلزم كل مسلم بقبول رواية الصحايب واالحتجاج
ردها ،ألن عدالة الصحابة اثبتة بنص القرآن
هبا ،وال َحي ُّل له ّ
الكرمي القطعي ،فمن ثبت أنه ِمن املهاجرين ،أو أنه من األنصار
31

قبلت روايته قطعا ،وال َحي ّل ملسلم ردها ألنه يعين َرُّد َمن أثن هللا
عليه ،وع ّدله يف القرآن الكرمي.
ِ
تج بروايته
 -38غري الصحابة من الرواة يشرتط فيمن ُحي ّ
منهم أن يكون عدال ضابطا ملا يرويه ،فالوثوق ابلراوي حىت
يُعتَرب ما رواه أنه من السنة ال يتم إال إذا توفرت فيه العدالة
والضبط ،فال بد من التحري الدقيق عمن يؤخذ عنه احلديث.
وال تُقبل رواية َمن يف مذهبه رأي يَ ْك ُفر َمن يعتقده ،وكذلك من
يستحل الكذب على رسول هللا  لتأييد مذهبه ،أو للدعوة
ُّ
إىل فرقته والرتغيب هبا ،أو ملصلحة اإلسالم ،أو ما شاكل ذلك.
ب َعلَ َّي ُمتَـ َع ِمدا فَـليَـتَـبَـ َّوأ َمق َع َدهُ
ألن الرسول  يقولَ » :من َك َذ َ
ِمن النَّا ِر» ،فالكاذب على رسول هللا  ساقِط العدالة قطعا.
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فهم الكتاب والسنة
 -39الكتاب والسنة قول عريب ،وهو قول تشريعي،
واالستدالل هبما يتوقف على معرفة اللغة العربية.
 -40اللغة العربية كسائر اللغات وضعها العرب،
واصطلحوا عليها ،فتكون ِمن اصطالح العرب ،وليست توقيفا
ِمن هللا تعاىل .وما دام العرب قد اصطلحوا عليها فطريق معرفتها
هي أخذها عنهم ،فإذا قالوا هم إن لفظ كذا موضوع ملعن
وسلّم
كذا ،أو قالوا إن معن كذا موضوع للفظ كذا قُبل قوُهلم ُ
به ،ومل يناقش ،ألنه ال مشاحة يف االصطالح ،فاملسألة مسألة
وضع اصطلحوا عليه وليست مسألة عقلية ،وال متعلقة
ابإلدراك.
 -41املراد ابلعرب هنا العرب األقحاح ،الذين كانوا
ظل قسم
يتكلمون اللغة العربية قبل فساد اللسان العريب ،وقد ّ
منهم حىت القرن الرابع اهلجري ،كانوا يسكنون البادية ،ومل تفسد
لغتهم ،وأما َمن جاء بعدهم ِمن العرب فال تؤخذ اللغة عنهم،
كالمهم حجة.
وليس ُ
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 -42ال بد من التقيد يف مدلول اللفظ مبا وضعه العرب،
وحصر معن اللفظ مبا وضعه العرب ،ألن املسألة مسألة نقل
عن الواضع كما َوضع ليس غري ،وعلى ذلك فإن كون الكلمة
مشتقة من مادة معينة ال يعين أن مجيع مشتقات هذه املادة
تتحد يف املعن ،وأن إحداها تعطي معن األُخرى ،فقد تعطي
اللغة أكثر من كلمة للمعن الواحد ،وقد ال تعطي للكلمة إال
معن واحدا ُو ِضعت له ،وال يُعطي هذا املعن غريها ،وذلك كله
حسب وضع العرب ،فاحتاد الكلمات ابالشتقاق ال يعين االحتاد
يف املعن ،بل أتخذ الكلمة معناها الذي وضعه هلا العرب بغض
النظر عن مادة االشتقاق.
 -43إن التقيد يف مدلول اللفظ مبا وضعه العرب ال يعين
منع االشتقاق والتعريب واجملاز ،فلنا أن نثري اللغة العربية هبذه
األبواب الثالثة ،ألن هذه األبواب ليست خاصة ابلعرب
األقحاح ،وإمنا اخلاص هبم هو وضع أصول االشتقاق والتعريب
واجملاز ،ووضع تفصيالت اللغة العربية وأوزاهنا ،أما استعمال
اجملاز واالشتقاق والتعريب فهو لكل عريب عارف ابللغة ،ما دام
يسري على ما وضعه العرب ،وبذلك كانت اللغة العربية ابجملاز
واالشتقاق والتعريب قادرة على التعبري عن كل معن جديد،
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وكل شيء جديد ،وابلتايل كانت قادرة على التعبري عن
احلوادث املتجددة الستنباط حكمها من النصوص الشرعية.
 -44إن قدرة الكتاب والسنة على إعطاء احلكم لكل
حادثة تتوقف على قدرة اللغة العربية على التعبري عن كل معن
يتجدد ،وهذا يوجب بل ُحيتم أن تتحد اللغة العربية ابإلسالم،
أي ابلكتاب والسنة ،حبيث يصبحان شيئا واحدا غري قابل
لالنفصال ،أي أن تكون اللغة العربية جزءا جوهراي ِمن اإلسالم،
أي جزءا من الكتاب والسنة غري قابل لالنفصال عنهما ،وهذا
هو الذي كان ،والذي يتحتم أن يظل حىت آخر الدهرِ ،
ومن
هنا كانت معرفة اللغة العربية شرطا أساسيا ِمن شروط
االجتهاد ،وكانت قراءة الفاحتة ابللغة العربية شرطا ِمن شروط
صحة الصالة ،وكانت ترمجة القرآن الكرمي غري جائزة مطلقا،
ولذلك خرج املسلمون من جزيرة العرب حيملون إىل العامل
الكتاب والسنة بيد ،واللغة العربية ابليد األخرى ،ويُعلمون الناس
اللغة العربية كما يعلموهنم الكتاب والسنة سواء بسواء ،وهلذا
جيب أن جيعل املسلمون اللغة العربية كالكتاب والسنة سواء
بسواء من حيث تعلّمها ومن حيث احملافظة عليها ،فإنه ال بقاء
يف واقع احلياة ،وواقع العالقات املتجددة للكتاب والسنة بغري
اللغة العربية.
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 -45إن الوقوف عند حد املعاين اليت وضع العرب هلا
األلفاظ ،والتقيد مبا وضعوه ال مينع اللغة العربية ِمن أن تسع
العلوم واالخرتاعات املتجددة ،فإنه جيوز ألرابب كل علم وكل
اخرتاع أن يضعوا مصطلحات لعلمهم واخرتاعهم ،فيصطلحون
على وضع ألفاظ معينة ،من اللغة العربية ملعان معينة من علومهم
وخمرتعاهتم ،فذلك جائز ،وقد وضعه العرب أنفسهم ،وجعلوا
خيصص فيما اصطلح له ،فعلم النحو
االصطالح جائزا ،ولكن ّ
وقواعد اإلمالء وما شاكل ذلك مل يضع العرب مصطلحاهتا وإمنا
وضعها أرابب تلك العلوم ،ومل يعرفها العرب فاصطالحات
العرب األقحاح
العلوم وضعها أهل العلوم ،وقد قَبِل ذلك
ُ
أقروه ،فكذلك كل علم يتجدد ،وكل اخرتاع يتجدد توضع له
و ُّ
اصطالحات جديدة من قبل أرابب العلم وأرابب االخرتاع،
ويستعملون له اللغة العربية ،على أن يتقيدوا ابأللفاظ العربية
وابألوزان العربية حىت يَظل اللفظ عربيا كما وضعه العرب ،وال
يتغري فيه إال املعن املنقول له اصطالحا .وبذلك تتسع اللغة
العربية للعلوم واالخرتاعات املتجددة مع التقيُّد مبا وضعه العرب
والوقوف عند حده.
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سن الدستور والقوانني
 -46كلمة القانون اصطالح ،ومعناه األمر الذي يصدره
السلطان ليسري عليه الناس .وقد عُِّرف أبنه (جمموع القواعد
الت ََيب السلطان الناس على اتباعها يف علقاهتم) وقد أطلق
على القانون األساسي لكل دولة كلمة الدستور ،وأُطلق على
سائر القوانني األخرى غري القانون األساسي كلمة القانون .وقد
عُّرف الدستور أبنه (القانون الذي ُُيدد شكل الدولة ونظام
احلكم فيها ،ويُ ِبني حدود واختصاص كل سلطة فيها) .هذا
ما تعنيه كلمتا الدستور والقانون ،فالدستور والقانون كل منهما
أمر السلطان ،واملسلمون إمنا هم مقيدون أبوامر هللا ونواهيه،
فهم مقيدون ابلكتاب والسنة ،والسلطان نفسه ُمقيد أبوامر هللا
ونواهيه ،أي ابلكتاب والسنة ،ومن هنا هم ليسوا حباجة ماسة
إىل دستور وقوانني ،ألن األحكام الشرعية قد بينت القواعد اليت
جيب عليهم اتباعها يف عالقاهتم ،وبيّنت شكل الدولة ونظام
احلكم ،واختصاص كل سلطة .فدستورهم وقانوهنم إمنا هو
احلكم الشرعي ،أي خطاب الشارع ،به وحده يتَ قيدون ،وحبسبه
وحده يسريون يف عالقاهتم ،وسائر أفعاهلم وتصرفاهتم ،سواء يف
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الدولة ،أو يف اجملتمع .ومن هنا مل يكن للدولة اإلسالمية منذ
عهد اخللفاء الراشدين حىت زوال اخلالفة اإلسالمية أي دستور
أو قانون ،إال حني سيطرت الدول الكافرة على آخر الدولة
اإلسالمية يف آخر أايم العثمانيني ،فأجربوها على سن القوانني،
مث سن دستور.
 -47إن هللا تعاىل أمر بطاعة السلطان ،وتنفيذ أوامره.
قال تعاىل      ﴿ :
ِ ِ
اع ِِن،
ي فَـ َقد أَطَ َ
 ،﴾   وقال َ « :وَمن يُطع األَم َ
ومن يـع ِ ِ
ص ِاين» ،غري أن طاعة السلطان ُم َقيّدة
ي فَـ َقد َع َ
ََ َ
ص األَم َ
مبا ُجعل له أن يقوم به برأيه واجتهاده ،ال بكل شيء ،فهو ال
ُحي ُّل حراما ،وال ُحيِّرم حالال حبجة أن هللا أمر بطاعته ،وإمنا ينفذ
أحكام الشرع على الناس ،فالطاعة إمنا هي طاعة الشرع وقد
جعل هللا له أن ينفذ أحكامه برأيه واجتهاده ،فوجبت طاعته يف
هذا ،وما عداه فالطاعة هي هلل ورسوله ال للسلطان .والسلطان
إمنا ينفذ شرع هللا ،ومبا أن األحكام الشرعية اختلف الصحابة
فيها ،واختلف اجملتهدون فيها ،ففهم بعضهم من النصوص
الشرعية غري ما فهمه البعض اآلخر ،وبذلك تع ّدد فَ ْهم
األحكام ،فإن الشارع قد جعل للخليفة أن يتبن رأاي من هذه
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اآلراء ،ويُلزم الناس ابلعمل به وجتب طاعته يف هذا ،وقد انعقد
إمجاع الصحابة على أن للخليفة أن يتبن أحكاما ،وأنه إذا تبن
حكما وجبت طاعته ،وصار هو حكم هللا يف حق املسلمني
مجيعا .صحيح إن طاعة اخلليفة فيما تبن ِمن األحكام واجبة،
وله أن يُلزم الناس أبحكام ُمعينة ،ولكن القيام بذلك ليس قياما
أبمر اخلليفة ،وإمنا هو قيام مبا أمر هللا ،واخلليفة إمنا َعني فهما
ُمعينا ِمن أفهام متعددة للنص الشرعي ،فالعمل إمنا يكون
ابحلكم الشرعي ال أبمر اخلليفة ،بدليل أنه لو تبن غري احلكم
الشرعي ملا وجبت طاعته ،بل حرمت طاعته .ومن هنا مل يكن
االلتزام مبا تبن اخلليفة طاعة ألمر اخلليفة يف أمر ِمن أوامره هو،
وإمنا هو طاعة هلل فيما أمر هللا ،فهو قيام مبا أمر هللا ،ال مبا أمر
اخلليفة ،ومن هنا مل يكن للسلطان أن جيرب الناس على اتباع
قواعد معينة يضعها هلم ،إال يف حالة واحدة هي ما جعل هللا له
أن يقوم به برأيه واجتهاده.
 -48إن عدم حاجة املسلمني لدستور وقوانني إمنا هي
عدم حاجة ألحكام ِمن وضع البشر أيمر هبا السلطان ،ألن
الشرع جاء بكل شيء ،قال تعاىل  ﴿ :
 ﴾  فلم تبق هناك حاجة لدستور وقوانني ِمن
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وضع البشر ،ولكن ما جعل الشرع للخليفة ِمن تبين أحكام
معينة فيما اختلفت فيه آراء اجملتهدين ،وما جعله له من إلزام
الناس آبراء معينة ِمن آرائه هو فيما جعل له أن يقوم به برأيه
واجتهاده ،كأمر قيادة اجليش ،ونفقات واردات بيت املال ،وما
شاكل ذلك ،فإنه جيعل للسلطان صالحية أن يسن دستورا
وقوانني ،وأن ُجيرب الناس على اتباعها ،وعلى ذلك جيوز أن
يكون للمسلمني دستور وقوانني ِمن األحكام الشرعية ،ومما
جعلته األحكام الشرعية للخليفة أن يقوم به برأيه واجتهاده.
وابلنسبة لتبين األحكام يُنظر ،فإن كان اخلليفة ال يستطيع أن
يقوم أبمر يتوجب عليه القيام به إال إذا تبن حكما معينا يف
ذلك األمر ،أو كانت وحدة الدولة ،أو وحدة احلكم ،أي
السلطان ،أو وحدة األمة أو وحدة البالد ال تتأتى ،أو ال ُحيافظ
عليها إال إذا تبن حكما معينا ،فإن التبين يف هاتني احلالتني
يكون واجبا على اخلليفة ،عمال ابلقاعدة الشرعية (ما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب) ،وأما يف غري هاتني احلالتني فإن
التبين جائز ،وليس بواجب .وأما ابلنسبة ملا جعل له أن يقوم به
برأيه واجتهاده ،فإن كان ميكنه أن يعطي رأيه يف العمل حني
لزوم القيام به ،وال ضرورة ألن يُعِّني له أسلواب معينا سلفا ،فإنه
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يبني رأاي معينا للقيام بذلك العمل،
يف هذه احلال جيوز له أن ّ
يبني ،أي جيوز له أن يَسن قانوان ،وجيوز أن ال
وجيوز أن ال ّ
يَسن ،وأما إذا كان القيام ابلعمل ال يتأتى إال بوضع أساليب
مدروسة وحمضرة ،وإذا مل توضع تعذر القيام ابلعمل ،وحصلت
الفوضى ،فإنه حينئذ جيب القيام ِّ
بسن القوانني وحيرم عدم سنّها.
سن قواعد معينة جيرب الناس على القيام هبا
وعلى ذلك يكون ّ
واجبا يف بعضها ،وجائزا يف بعضها اآلخر ،أما مجع هذه القواعد
الواجبة واجلائزة يف دستور واحد ،ويف قانون واحد فذلك جائز،
وليس بواجب ،ومن هنا كان سن دستور وقوانني للمسلمني
جائزا ،ولكن من األحكام الشرعية ،ومما ُجعل للخليفة أن يقوم
به برأيه واجتهاده.
 -49إن تبين األحكام الشرعية حي ّد من البحث واإلبداع،
وال يشجع على االجتهاد ،ألنه يُلزم الناس ابحلكم املتبن ،إذ ال
جيوز هلم أن يعملوا بغريه ،واحلكم إمنا يستنبط للعمل به ،ال جملرد
العلم واملعرفة ،فإذا كان العمل به ال جيوز فإن اجملتهد حينئذ ال
يرى حاجة لالستنباط ،ألن جمرد العلم ال حيفز على االجتهاد،
كما حيفز داعي العمل ،وبذلك َحي ّد من البحث واإلبداع ،وال
يشجع على االجتهاد ،ومن هنا كانت األحكام اليت تبناها
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اخللفاء الراشدون قليلة جدا ،بل اندرة ،ومن أجل هذا نصح
اإلمام مالك اخلليفة أاب جعفر املنصور أن ال يتبن كتابه املوطأ،
وأن يرتك الناس يعملون مبا يرون ،وذلك حني طلب أبو جعفر
املنصور من اإلمام مالك أن يتبن كتابه بعد أن حث ابن املقفع
أاب جعفر على أن يتبن للقضاة أحكاما معينة يلزم الناس العمل
هبا .إذ إن ترك الناس يعملون مبا يرون يكثر اإلبداع ،ويشجع
االجتهاد ،وينمي الثروة الفكرية ،والثروة التشريعية ،ويشحذ
العقول ،ويوجد يف األمة احلشد من املبدعني واجملتهدين .وعلى
هذا ال بد أن حياول التقليل من األحكام املتبناة إذا حصل َس ّن
دستور وقوانني.
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اجملتمع
 -50اجملتمع هو جمموعة من الناس تنشأ بينهم عالقات
دائمية ،ففرد زائدا فردا زائدا فردا يساوي مجاعة ،أي ينشأ من
هذه اجملموعة من األفراد مجاعة ،فإذا نشأت بني هؤالء األفراد
عالقات دائمية كانوا جمتمعا ،وإن مل تنشأ بينهم عالقات دائمية
ظلوا مجاعة وال يشكلون جمتمعا ،فالذي جيعل جمموع الناس
يشكل جمتمعا إمنا هو العالقات الدائمية فيما بينهم .وهذه
العالقات إمنا تنشأ بدافع مصاحلهم ،فاملصلحة هي اليت توجد
العالقة ،ومن غري وجود مصلحة ال توجد عالقة .إال أن هذه
املصاحل إمنا يُعيّنها من حيث كوهنا مصلحة أو مفسدة مفهوم
اإلنسان عن املصلحة ،فإن رأى الشخص أن هذا األمر مصلحة
نشأت العالقة ،وإن رأى أن هذا األمر ليس مصلحة مل تنشأ
العالقة ،فاملفهوم هو الذي عني املصلحة ،وابلتايل فاملفهوم هو
الذي أوجد العالقة ،ومبا أن املفاهيم هي معاين األفكار ،فتكون
األفكار هي اليت عينت املصلحة ،وابلتايل هي اليت أوجدت
العالقة ،فوحدة األفكار بني جمموعة الناس ،أوجدت وحدة
النظر إىل املصاحل ،وابلتايل أوجدت العالقة ،غري أن وحدة
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األفكار وحدها ال تكفي ألن توجد العالقة ،بل ال بد أن تكون
معها وحدة املشاعر ،أي أن هذه املصلحة ال بد أن يُ َسّر هبا
الشخصان حىت توجد العالقة ،أي ال بد أن تتحد مشاعرمها يف
النظرة إىل املصلحة من سرور وغضب ،وحزن وأمل إىل غري ذلك
من املشاعر ،إىل جانب وحدة األفكار حىت توجد املصلحة،
وابلتايل حىت توجد العالقة ،إال أن وحدة األفكار واملشاعر
كذلك ال تكفي ،بل ال بد أن تكون معها وحدة النظام الذي
يعاجلون به هذه املصاحل حىت توجد العالقة ،أي ال بد أن يتفقا
على كيفية معاجلة هذه املصلحة حىت توجد العالقة ،وهلذا فإن
العالقة حىت توجد بني الناس ال بد أن تتحقق بينهم وحدة
األفكار واملشاعر والنظام ،فإذا مل توجد وحدة هذه األمور الثالثة
بينهم ال توجد عالقة .ومن هنا كان اجملتمع هو الناس وما يوجد
بينهم من أفكار ومشاعر وأنظمة ،فاجملتمع مكون من أانس
وأفكار ومشاعر وأنظمة ،فهو جمموعة من الناس بينهم عالقات
دائمية ،إال أن هذه العالقات الدائمية إمنا أوجدهتا وحدة
األفكار واملشاعر واألنظمة فيما بينهم ،وحبسبها تكون
اجملتمعات ،ولذلك ختتلف اجملتمعات بني الناس ابختالف
األفكار واملشاعر واألنظمة لديهم.
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 -51اجملتمع اإلسالمي هو اجملتمع الذي تسري العالقات
فيه ابألفكار واملشاعر واألنظمة اإلسالمية ،أي هو جمموعة من
املسلمني تكون العالقات اليت تنشأ بينهم وبني بعضهم ،وبينهم
وبني غريهم ُمسرية ابلعقيدة اإلسالمية ،واألحكام الشرعية،
فوجود مسلمني فقط دون حتكم األفكار واملشاعر واألنظمة
اإلسالمية يف عالقاهتم ال جيعل اجملتمع جمتمعا إسالميا ،بل ال بد
من أن تكون األفكار واملشاعر واألنظمة اليت تتحكم يف
عالقاهتم كذلك أفكارا ومشاعر وأنظمة إسالمية ،فكون
سري العالقات إسالمية شرط
األفكار واملشاعر واألنظمة اليت تُ ّ
أساسي ليكون اجملتمع جمتمعا إسالميا .فال يكفي أن يكون
الناس مسلمني ،بل ال بد أن تكون األفكار واملشاعر واألنظمة
إسالمية أيضا ،ألن اجملتمع أانس وأفكار ومشاعر وأنظمة .ومن
هنا كان اجملتمع الذي يعيش فيه املسلمون اليوم يف مجيع أقطار
العامل جمتمعا غري إسالمي ،ولو كان الناس مسلمني ،ألن
سري مجيعها ابألفكار واملشاعر واألنظمة
العالقات ال تُ ّ
اإلسالمية ،حىت البلدان اليت ال تزال تفصل اخلصومات يف
القضاء حسب األحكام الشرعية فإهنا جمتمع غري إسالمي ،ألهنا
سري ابقي العالقات على غري أفكار اإلسالم وأحكامه ،وال بد
تُ ِّ
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سري مجيع العالقات حسب العقيدة اإلسالمية ،واألحكام
أن تُ ّ
الشرعية ،حىت يكون اجملتمع جمتمعا إسالميا.
 -52طريقة تغيري اجملتمع غري اإلسالمي الذي يعيش فيه
املسلمون اليوم وإجياد جمتمع إسالمي مكانه هي تغيري مجيع
العالقات دفعة واحدة ،أي بشكل انقاليب ال ابلتدريج ،أي
إبلغاء مجيع العالقات املوجودة ،وإجياد عالقات إسالمية مكاهنا
دفعة واحدة ،وتبدأ ِمن نظام احلكم ،وتنتقل لسائر األنظمة دفعة
واحدة ،فأول عمل يقام به حتطيم أجهزة احلكم القائمة حتطيما
اتما ،وإجياد أجهزة احلكم اإلسالمي مكاهنا ،وأجهزة احلكم تُلزم
الناس أبفكار اإلسالم وأحكامه ،وتفرض على املسلمني أن
سري هلم يف أعماهلم أوامر هللا ونواهيه ،وأن يكون مقياس
يكون املُ ِّ
األمور كلها لديهم هو احلالل واحلرام ،وتسري يف إحداث هذا
التغيري ابلتوجيه وإبيقاع اجلزاء ،فتذكر املسلمني ابإلسالم،
وتشرح للناس مجيعا أفكار اإلسالم وأحكامه ،ويف الوقت نفسه
تعاقب املخالف ابحلدود واجلناايت والتعزير ،ولكنها تعتمد يف
إلزام املسلمني ابلتقيّد أبفكار اإلسالم وأحكامه على ما لديهم
من اعتقاد ،أي على الدافع الذايت ،فإن مل يوجد هذا الدافع
الذايت جلأت إىل اإللزام ابلقوة وإيقاع اجلزاء.
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االقتصاد
 -53املشكلة االقتصادية ليست فقر البالد ،وإمنا هي فقر
األفراد ،وبعبارة أخرى املشكلة االقتصادية هي توزيع الثروة،
وليست إنتاج الثروة ،فمشكلة فقر البالد إذا حصلت ُحت ُّل
ابلعمل على زايدة اإلنتاج ،أو ابلتوسع ،أو ابالندماج يف بالد
أخرى ،وحصوهلا ليس حتميا ،فقد حتصل يف البالد الفقرية ،وقد
ال حتصل كالبالد الغنية ،وهي ال تتعلق بوجهة النظر يف احلياة،
وال ختتلف ابختالف الشعوب واألمم وال تشكل مشاكل بني
السكان .أما مشكلة فقر األفراد فهي حتصل حتما ،ألن وجود
أشخاص عاجزين ،أو مصابني مبرض الكسل ،أو طرأ عليهم
عجز ،كل ذلك ومثله حتمي احلصول يف اجملتمع ،وكون امللكية
غريزة وتسابق الناس على زايدة ملكيتهم ال خيلو منه جمتمع.
لذلك فإن وجود الفقر يف األفراد أمر ال مناص من حصوله،
وبذلك كانت مشكلة فقر األفراد أمرا ال مناص من وقوعه،
فتحتاج إىل َح ّل ،مث إن هذه املشكلة تتعلق بوجهة النظر يف
احلياة وختتلف ابختالف الشعوب واألمم ،فأانس يرون أن اجلزاء
جيب أن يكون بقدر اجلهد ،فمن ال يُنتج كان من العدل أن
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يكون فقريا ،وأانس يرون أن العاجز عن الكسب ظُْلم أن ُحيَرم
من حق العيش ،فإن عجزه خلقة ،أو طرء العجز عليه ليس يف
ضمن له العيش ،وأيضا فإن
ملكه ،وبذلك كان العدل أن يُ َ
التنافس يف معرتك احلياة على العيش والتسابق على املال أمر
طبيعي ،وهذا التنافس والتسابق يوجد مشاكل بني السكان ال
بد من حلها ،وهذا كلهُ يُري أن املشكلة اليت ال بد هلا من َح ّل
هي مشكلة فقر األفراد ،ال فقر البالد ،ومعاجلة فقر األفراد
تؤدي إىل معاجلة فقر البالد ،وهلذا كانت املشكلة هي التوزيع،
وليس اإلنتاج.
ضمن إشباع مجيع احلاجات األساسية
 -54جيب أن يُ َ
جلميع أفراد الرعية فردا فردا إشباعا كليا ،وأن يُضمن ُّ
متكن كل
َ
ضمن للرعية
ي
فرد منهم من إشباع مجيع احلاجات الكمالية ،وأن ُ َ
كلها األمن والتعليم والتطبيب ،وسائر احلاجات األساسية
للجماعة.
 -55امللكية ثالثة أنواع هي :امللكية الفردية ،وامللكية
العامة ،وملكية الدولة .أما امللكية الفردية فهي حكم شرعي،
مق ّدر ابلعني أو املنفعة يقتضي متكني َمن يضاف إليه ِمن
انتفاعه ابلشيء وأخذ العوض عنه .وأما امللكية العامة فهي إذن
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الشارع للجماعة ابالشرتاك يف االنتفاع ابلعني ،وأما ملكية الدولة
كل مال مصرفه موقوف على رأي رئيس الدولة واجتهاده.
فهي ّ
 -56امللكية العامة اثبتة يف طبيعة املال وصفته ،بغض
النظر عن رأي الدولة فينظر إىل واقع املال ،فإن كان املال ِمن
مرافق اجلماعة كساحات البلدة ،أو من املعادن كالنفط ،أو من
طبيعته أن ال ميلك فرداي ،كان ملكا عاما طبيعيا ،وال تستطيع
الدولة إبقاءه ملكا فرداي ،وإن مل يكن هذا املال ِمن أي واحد
حيل للدولة أن متلكه جربا
من هذه الثالثة بقي ملكا فرداي ،وال ّ
عن صاحبه ال ملكية عامة ،وال ملكية للدولة ،وأما ملكية
الدولة فإهنا حمصورة يف املال الذي فيه حق لعامة املسلمني ،وهو
غري املال الذي هو ملك لعامة املسلمني ،فإن كان يف املال حق
لعامة املسلمني كاخلراج ،والضرائب ،والفيء كان ملكا للدولة
جيب أن متلكه ،وإن مل يكن فيه حق لعامة املسلمني كان ملكا
سمى
لألفراد ،وال َحي ّل هلا أن متلكه ،وعلى ذلك فإن ما يُ ّ
ابلتأميم ال َِحي ُّل مطلقا ،ألنه يعين حتويل امللكية الفردية إىل ملكية
الدولة ،إذا رأت أن هناك مصلحة عامة ،تقتضي ملكية هذا
املال اململوك فرداي ،وهذا ال جيوز ،ألن الشرع َحرم أخذ املال
حترميا عاما .قال « :ال َُِي ُّل الم ِرئ أَن َي ُخ َذ عصا أ ِ
َخ ِيه بَـغَ ِي
َ َ َ
49

ِط ِ
يب نَـف ِس ِه» ،وح ّدد ما هو ملكية عامة ،وجعله يف طبيعة
املال ،وصفته ،ال برأي الدولة ،وح ّدد ما هو ملكية للدولة
وجعله حمصورا فيما هو حق لعامة املسلمني.
 -57مللكية األرض أحكام خاصة هبا ،وحيازة األرض أهنا
لإلنتاج الزراعي ،واستمرار هذا اإلنتاج وزايدته ،فتملك األرض
أي مال ابلشراء ،واهلبة ،واإلرث ،وغري ذلك من
كما ُميلك ّ
أنواع امللك ،ومتلك عالوة على ذلك ابإلحياء أبن كانت ميتة
فأحياها ،وبتمليك الدولة لألفراد ،وهو ما يُسمى يف االصطالح
الشرعي (ِبْلقطاع) ومىت ملك الشخص األرض أجرب على أن
يتوىل بنفسه استغالهلا ،إما مبباشرته هو العمل فيها ،أو بتأجريه
حيل له أن
عماال وحيواانت وآالت حرث وغري ذلك ،وال ّ
يؤجرها للزراعة مطلقا ،وإذا أمهلها ثالث سنوات دون استغالل
أُخذت منه جربا ،وأعطيت لغريه ،قال َ « :من أَحيَا أَرض ا
وروي أن النيب  أقطع أاب بكر وعمر أرضا،
َميـتَةا فَ ِه َي لَهُ»ُ ،
وصح عنه  أنه قالَ « :من َكانَت لَهُ أَرض فَـليَـزَرع َها أَو
فَـليُـزِرع َها أَ َخاهُ َوَال يُ َكا ِر َيها بِثُـلُث َوَال بِ ُربُع َوَال بِطَ َعام
س ًّمى» ،وروي أن عمر جعل التحجري ثالث سنني فإن تركها
ُم َ
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حىت متضي ثالث سنني فأحياها غريه فهو أحق هبا ،وهو القائل
«لَيس لِمحتَ ِجر حق بـع َد ثََل ِ ِ
ني».
ث سنِ َ
َ َ
َ ُ
 -58تباح التجارة اخلارجية جلميع أفراد الرعية إابحة
مطلقة ،سواء أكانت بضاعة أم نقدا ،فال رخص استرياد وال
رخص تصدير ،وال أذوانت عملة لعموم قوله تعاىل﴿ :
الذهب ِِبل ِفض ِ
ِ
ف
َّة َكي َ
 ﴾ وعموم قوله « :بيعُوا َّ َ َ
ِشئـتُم يَدا بِيَد» ،وهذا عام يشمل التجارة الداخلية واخلارجية
على السواء ،وال تؤخذ ممن حيمل التابعية ضريبة مجرك مطلقا.
لقول الرسول عليه الصالة والسالم« :ال يد ُخل اْلنَّةَ ِ
ب
َ ُ َ َ
صاح ُ
َمكس» .وأما غري الرعااي ممن ال حيملون التابعية فإنه ال يسمح
هلم بدخول البالد ،وال إبدخال ماهلم إليها سواء أكان بضاعة،
أم نقدا ،إال إبذن خاص ،أي إال برخص استرياد ،وأذوانت
عملة .وللدولة أن أتذن هلم ،وهلا أن متنعهم ،ألن َمن ال حيمل
التابعية ال يدخل إال أبمان ،ويؤخذ من هؤالء الذين ال حيملون
التابعية ضريبة مجارك حسب ما ي أخذون من جتارانُ ،روي عن
أيب جملز الحق بن محيد قال( :قالوا لعمر كيف أنخذ من أهل
احلرب إذا قدموا علينا؟ قال :كيف َيخذون منكم إذا
دخلتم إليهم؟ قالوا :العشر ،قال :فكذلك خذوا منهم).
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 -59التجارة اخلارجية تعترب حسب اتبعية التاجر ال
حسب منشأ البضاعة ،فالتّجار احلربيون حكما مينعون من
التجارة يف بالدان إال إبذن خاص للتاجر ،أو للمال .والتجار
املعاهدون يعاملون حسب املعاهدات اليت بيننا وبينهم ،والتجار
الذين من الرعية مينعون من إخراج ما حتتاجه البالد من املواد،
ومن إخراج املواد اإلسرتاتيجية ،وال مينعون من إدخال أي مال
ميلكونه.
ويستثن من هذه األحكام البلد الذي بيننا وبني أهله
حرب فعلية ك (إسرائيل) ،فإنه أيخذ أحكام دار احلرب الفعلية
يف مجيع العالقات معه ،جتارية كانت أم غري جتارية.
 -60مينع استغالل واستثمار األموال األجنبية يف البالد،
كما مينع منح االمتيازات ألي أجنيب.
 -61ال جيوز للدولة اإلسالمية أن تشرتك يف صندوق
النقد الدويل ،وال يف البنك الدويل ،وال أن تستعني هبما لتقومي
نقدها ،أو لتحسني أوضاعها املالية ،أو االقتصادية ،ملا يرتتب
على ذلك من ضرر للدولة ،وضرب لنقدها واقتصادها .ألهنما
مؤسستان تستخدمهما أمريكا للتحكم ابلنقد والتجارة يف العامل.
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كما ال َِحي ُل للدولة اإلسالمية أن أتخذ قروضا أجنبية من
املؤسسات املالية أو من الدول األجنبية لتمويل مشاريعها ،أو
لتحسني اقتصادها ،أو للمحافظة على قيمة نقدها؛ ملا يف ذلك
من خطر على الدولة ،واقتصادها ،ونقدها ،وسيادهتا ،إذ إن
القروض األجنبية أداة إلفقار البالد ،وضرب اقتصادها ،ونقدها،
وزايدة ديوهنا أضعافا مضاعفة ،ووسيلة لبسط نفوذ الدول
الكافرة املقرضة عليها ،مما ينقص من سيادهتا ويرهن إرادهتا.
وذلك مما ال جيوز شرعا ،ألنه وسيلة إىل احلرام ،والوسيلة إىل
احلرام حمرمة ،وألن هذه القروض ال تكون إال ابلراب ،والراب حرام
أيضا.
ونظرة بسيطة إىل الدول اليت مسحت لنفسها أبخذ القروض
األجنبية كاألردن ومصر وتركيا والسودان وغريها من الدول تُري
أن هذه الدول مل يتحسن اقتصادها ،ومل تنجح مشاريعها ،ومل
حتافظ على قيمة نقدها ،ومل تعاجل فقرها ،بل ابلعكس فقد اهنار
نقدها ،وازداد فقرها ،وتدهور اقتصادها ،وفشلت مشاريعها،
وتضاعفت ديوهنا أضعافا مضاعفة ،وأصبحت إرادهتا مرهونة
لصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،وأصبح للدول املقرضة
نفوذ عليها ،مما أدى إىل إضعاف سيادهتا.
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 -62األصل يف ملكية املصنع أهنا ملكية فردية ،وليست
ملكية عامة ،وال ملكية دولة ،فإن الرسول  استصنع خامتا،
واستصنع املنرب ،وقد استصنع كال منهما عند من ميلك املصنع
ملكية فردية ،وكان الناس يستصنعون يف أايم الرسول ،
وسكت عنهم ،مما يدل على أن الرسول قد أقر امللكية الفردية
يدل على أن املصانع ملكية عامة
للمصانع مطلقا .ومل يرد نص ّ
أو ملكية دولة ،فتكون ملكية فردية.
غري أن املصانع اليت تنتج مادة امللكية العامة جيوز أن أتخذ
حكم املادة اليت تنتجها ،فتصبح ملكية عامة ،كما جيوز أن
تكون مملوكة للدولة ،ابعتبارها انئبة عن األمة يف استخراج مادة
امللكية العامة ،وجيوز أن تكون مملوكة لألفراد ،تستأجرها الدولة
منهم الستخراج هذه املادة.
 -63واردات الدولة الدائمية هي الفيء ،واجلزية ،واخلراج
ومخس الركاز ،والزكاة ،وتؤخذ هذه الواردات دائميا ،سواء
أكانت هناك حاجة ،أم مل تكن ،فإذا كفت هذه الواردات كان
هبا ،وحينئذ ال َحيل للدولة مجع ضرائب مطلقا ،أما إذا مل ِ
تف
ّ
هذه الواردات للنفقات يُنظَر ،فإن كانت احلاجات اليت مل
تكفها الواردات حاجات غري ضرورية ،وال يُصيب البالد والناس
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ضرر من عدم القيام هبا كفتح طريق يغين عنها غريها ،وحفر
حيل أن جتمع الدولة
آابر ميكن االكتفاء عنها مبا هو موجود ال ّ
ضرائب من أجل القيام هبا ،بل تؤجل حىت يوجد مال من
الواردات الدائمية ،وإن كانت ضرورية أبن كان يُصيب البالد،
أو األمة ضرر من عدم القيام هبا ،ففي هذه احلالة جتمع الدولة
ضرائب للقيام هبا بقدر ما يلزمها ،ألن ذلك مما جيب على بيت
املال واملسلمني ،فإذا مل يوجد يف بيت املال مال انتقل وجوهبا
ِ
فضل عن
على املسلمني ،وجتمع من كل َمن كان لديه ما يَ ُ
حاجاته حسب حاله وأمثاله ابملعروف ،وال يصح أن تفرض
الضرائب غري املباشرة مطلقا ،فال ضرائب حراسة ،وال ضرائب
صحية ،وال ضرائب بلدية ،وال رسوم حماكم ،وال رسوم داللة،
وال غري ذلك مطلقا.
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الدولة
 -64السلطان يكمن يف األمة ،أو يف الفئة األقوى منها،
ولكنه إمنا يظهر ويتمثل يف شخص واحد منها هو األمري ،وما مل
يوجد األمري ال يوجد سلطان وجودا فعليا ،ومبا أن السلطان هو
رعاية شئون الناس وإدارة مصاحلهم ،وال غن للناس عن رعاية
مصاحلهم لذلك ال يصح أن ختلو األمة ِمن أمري ،فوجود األمري
يف األمة واجب حتمي ،حتتمه طبيعة حياة األمةِ ،
ومن هنا كان
وجود األمري واجبا وحمتما ،وكان خلو األمة ِمن أمري ال يصح أن
يكون وال حبال من األحوال ،وقد جاء الشرع بوجوب نصب
األمري ،وأمجع الصحابة على عدم جواز خلو األمة ِمن أمري .عن
عبد هللا بن عمر أن النيب  قالَ« :ال َُِي ُّل لِثَ َلثَِة نَـ َفر يَ ُكونُو َن
ِِبَر ِ
َح َد ُهم» ،وعن أيب سعيد أن
ض فَ َلة إَِّال أ ََّم ُروا َعلَي ِهم أ َ
رسول هللا  قال« :إ َذا َخ َر َج ثََلثَة ِيف َس َفر فَـليُـ َؤِم ُروا
َح َد ُهم» ،وأخرج البزار إبسناد صحيح من حديث عمر بن
أَ
ِ
اخلطاب أن النيب  قال« :إ َذا ُكنـتُم ثََلثَةا ِيف َس َفر فَأَم ُروا
َح َد ُكم» ،فهذه األحاديث تدل على أن نصب األمة أمريا
أَ
عليها فرض ،وأما عدم جواز خلو األمة من أمري فإن الصحابة
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رضي هللا عنهم أمجعوا على عدم جواز خلو األمة ِمن أمري أكثر
من ثالثة أايم ،فقد ابشروا االجتماع يف السقيفة للبحث يف
نصب خليفة لرسول هللا  منذ بلغهم نبأ وفاته ،وظلّوا يف
نقاش يف السقيفة ،مث يف اليوم الثاين اجتمع الناس يف املسجد،
فاستغرق ذلك ليلتني بثالثة أايم ،وأيضا فإن عمر عهد إىل أهل
الشورى عند ظهور حتقق وفاته من الطعنة ،وح ّدد هلم ثالثة أايم،
مث أوصى إذا مل يُتفق على اخلليفة أن يُقتل املخالف بعد األايم
الثالثة ،ووكل مخسني رجال من املسلمني بتنفيذ ذلك ،أي بقتل
املخالف ،مع أهنم ِمن أهل الشورى ومن كبار الصحابة ،وكان
ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ،ومل ينقل عنهم خمالف أو
م ِ
نكر ،مع أنه مما ينكر ،ألن فيه األمر بقتل كبار الصحابة إن
ُ
خالفوا ،فكان إمجاعا من الصحابة على أنه ال جيوز أن خيلو
املسلمون ِمن خليفة أكثر من ليلتني بثالثة أايم ،وحني أوصى
ليصل بكم
عمر ألهل الشورى قال هلم تشاوروا ثالثة أايم ،و ِّ
صهيب هذه الثالثة أايم اليت تشاورون فيها.
 -65السلطان لألمة ،ولكل واحد من أبنائها حق أن
يتقدم ألخذ السلطان منها ما دام جامعا لشروط اخلالفة .فإذا
خال منصب األمري كان على أهل احلَ ّل والعقد أن حيصروا
املرشحني لإلمارة ما دام كل واحد من أبناء األمة اجلامعني
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لشروط اخلالفة له أن يرشح نفسه ،وبعد حصر املرشحني ختتار
األمة من هؤالء َمن تراه أهال لإلمارة ،إال أن على أهل احلَ ّل
والعقد أن خيتاروا أمريا مؤقتا ،ريثما يتم انتخاب اخلليفة أو األمري
صب أمريا
الدائم ،إذا مل يكن اخلليفة األول أو األمري األول قد نَ ّ
خيلفه يف اإلمارة ريثما ختتار األمة أمريها ،أو خليفة املسلمني،
فإن األمة حني طلبت من عمر أن يستخلف ،حصر املرشحني
للخالفة يف ستة ُخيتار منهم ،وبدأ عبد الرمحن بن عوف أيخذ
رأي الناس فيمن خيتارونه ِمن هؤالء الستة ،وقال :مل أترك رجال
وال امرأة إال واستشرته ،أي أخذت رأيه ،وإىل أن يتّم انتخاب
واحد ِمن الستة احملصور ترشيح اخلالفة هبم َعني عمر صهيبا
أمريا على الناس حىت يَتم االنتخاب.
 -66الدولة كيان تنفيذي جملموعة املقاييس واملفاهيم
والقناعات اليت تقبلتها األمة أي لألحكام الشرعية .والدولة هي
اليت تقود األمة يف معرتك احلياة فوق رقعة حمدودة ِمن األرض.
وكيان األمة ،وكيان الدولة يشكالن يف هذه البقعة كياان واحدا
حتتل الدولة فيه مركز القيادة ،فحىت يَظل هذا الكيان املشكل
ظل كيان الدولة كياان صاحلاُ يرعى
من الكيانني موجودا ،وحىت يَ ّ
شؤون الناس حسب جمموعة املقاييس واملفاهيم والقناعات،
وحىت تضمن األمة الطمأنينة واالستقرار ال بد من أن توجد يف
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كيان الدولة مفاهيم االنضباط تبعا لوجودها يف كيان األمة ،وال
بد من أن تكون هذه املفاهيم مغروسة يف النفوس طاغية على
العالقات متمكنة من األجواء حبيث يصبح عرفا عاما منبثقا عن
وعي عام ،وهذه املفاهيم أمهها مخسة هي:
األول:
أن يظل السلطان عمليا لألمة ،وأن يعترب اغتصابه منها
جرمية يعاقب عليها أش ّد العقاب ،فالشرع جعل نصب اخلليفة
لألمة جبعل البيعة هلا ،وجعل اخلليفة إمنا أيخذ السلطان هبذه
البيعة ،فجعل طريقة أخذ السلطان هي البيعة .وجعل البيعة
للمسلمني مجيعا يدل على أن السلطان لألمة ،وأنه إمنا يؤخذ
منها ،ومبا أن البيعة عقد مراضاة واختيار كسائر العقود ،لذلك
كان ال بد أن يؤخذ السلطان ِمن األمة ابلرضا واالختيار ِمن
غري إكراه وال إجبار ،وإن أخذت ابإلكراه واإلجبار كانت عقدا
ابطال مل ينعقد ،فيكون َمن أخذ السلطان ابلبيعة إجبارا مل تنعقد
ومن أخذ السلطان بدون
بَيعتُه ،فال يكون قد أخذ السلطانَ ،
بيعة كان مغتصبا ،ألنه ال ميلكه إال بعقد بيعة ابلرضا
واالختيار.
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الثاين:
الطاعة الكاملة للحاكم عن رضا واطمئنان يف كل ما أَمر
به ،وهنى عنه ،مما جعل الشرع له تصريفه برأيه واجتهاده ،وحىت
ظل واجبة ،وال يُعصى إال
لو ظلم ،وأكل احلقوق ،فإن طاعته تَ ُّ
إن أمر مبعصية .عن انفع عن ابن عمر عن النيب  قال:
ِ
ِ ِ
ب َوَك ِرَهَ ،ما ََل
َح َّ
« َّ
السم ُع َوالطَّ َ
يما أ َ
اعةُ َعلَى ال َمرء ال ُمسل ِم ف َ
صية ،فَِإ َذا أ ُِمر ِِبَع ِ
ِ
اعةَ» وعن أيب
صيَة فَ َل ََس َع َوَال طَ َ
يُـؤَمر ِِبَع َ
َ
هريرة قال :قال عليه الصالة والسالمَ « :سيَلِي ُكم بَـع ِدي ُوالة،
اجر بِ ُفجوِرِه ،فَاَسَعوا وأ ِ
ِ
ِ
ِ
َطيعُوا ِيف ُك ِل َما
فَـيَلي ُك ُم البَـ ُّر بِِ ِبهَ ،وال َف ُ ُ
ُ َ
َوافَ َق احلَ َّق» ،وروى البخاري عن ابن عباس قال :قال رسول هللا
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َحد
س أَ
َ « :من َك ِرَه من أَم ِيه َشيئا فَـليَصب َعلَيه ،فَإنَّهُ لَي َ
السلطَ ِ
ِم َن الن ِ
ات ِميتَةا
َّاس َخ َر َج ِم َن ُّ
ات إَِّال َم َ
ان ِشبا فَ َم َ
جِ
اهلِيَّةا» ،وروى البخاري عن عبد هللا قال :قال رسول هللا :
َ
ِ
ِ
«إِنَّ ُكم َستَـ َرو َن بَـعدي أَثَـ َراة َوأ ُُمورا تُـنك ُرونَـ َها ،قَالُوا :فَ َما ََت ُم ُرَن
ول َِّ
ال :أَدُّوا إِلَي ِهم َح َّق ُهمَ ،و َسلُوا َّ
اّللَ َح َّق ُكم».
اّلل؟ قَ َ
َاي َر ُس َ
فهذه األحاديث تُري مبلغ ما حث الشرع على طاعة والة
األمر من املسلمني ،مهما ظلموا وأكلوا أموال الناس.
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الثالث:
وجوب القيام مبحاسبة احلكام ونقدهم ابلقول ،ومهامجتهم
بقارص الكالم ،ابلرغم ِمن وجوب طاعتهم ،ألن األمة ّقوامة
وم َلزمة ابإلنكار عليه .فعن أم
على قيام احلاكم مبسئولياتهُ ،
سلمة عن النيب  قال« :إِنَّهُ يُستَـع َم ُل َعلَي ُكم أ َُم َراءُ فَـتَـع ِرفُو َن
ئَ ،وَمن أَن َك َر فَـ َقد َسلِ َمَ ،ولَ ِكن
َوتُـن ِك ُرو َن ،فَ َمن َك ِرَه فَـ َقد بَ ِر َ
من ر ِ
ض َي َوََتبَ َع» ،أي كره املنكر فليغريه ،ومن مل يقدر على
َ َ
تغيريه فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع ،أي
رضي بفعلهم بقلبه ،واتبعهم عليه يف العمل مل يربأ ومل يسلم.
وقال عليه الصالة والسالم« :سيِ ُد ُّ ِ
ام
الش َه َداء ََح َزةَُ ،وَر ُجل قَ َ
َ
ِ
نص َحهُ فَـ َقتَـلَهُ».
إِ ََل إِ َمام َجائر فَ َ
الرابع:
مقاتلة احلاكم ابلسالح إذا ظهر الكفر البَواح ،أي إذا
حكم احلاكم أبحكام الكفر ،أو إذا سكت عن طغيان الكفر يف
البالد ،فإنه يف هذه احلال جيب قتاله ،ففي حديث أم سلمة
صلَّوا» ،ويف رواية »أََال
«قَالُوا أَفَل نُـ َقاتِلُ ُهم؟ قَ َ
ال :الَ ،ما َ
صلَّوا« ويف حديث عوف بن مالك
نُـ َقاتِلُ ُهم؟ قَ َ
ال :الَ ،ما َ
ول َِّ
لسي ِ
الَ :الَ ،ما
ف؟ فَـ َق َ
«قِي َل َاي َر ُس َ
اّلل أَفَ َل نُـنَابِ ُذ ُهم ِِب َّ
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الص َلةَ« ويف حديث عبادة بن الصامت « َوأَن َال
أَقَ ُاموا فِي ُك ُم َّ
ال :إَِّال أَن تَـ َروا ُكفرا بَـ َواح ا ِعن َد ُكم ِم َن
ِع األَم َر أَهلَهُ ،قَ َ
نُـنَاز َ
َِّ ِ ِ
ص َراح ا» ،ويف رواية
اّلل فيه بُـرَهان» ،ووقع عند الطرباين « ُكفرا ُ
ألمحد « َما ََل ََي ُمرك ِبُِِث بَـ َواح ا» .فهذا كله يدل على وجوب
محل السالح على احلاكم إذا ظهر الكفر البَواح.
اخلامس:
ِ
جيب أن ينهض املسلمون لقتال األعداء حتت ظ ّل احلاكم
مهما كان حاله ،سواء أكان برا أم فاجرا لقول الرسول :
اد ماض مع البـ ِر وال َف ِ
ِ
اجر» ،أخرجه أبو داود عن أيب
«اْل َه ُ َ َ َ َ َ
هريرة.
هذه املفاهيم اخلمسة مفاهيم انضباط ال بد من وجودها
يف كيان الدولة وكيان األمة ،وال بد من طغياهنا ،وإن عدم
وجودها يعرض األمة والدولة لألخطار.
 -67جيب تطبيق اإلسالم كامال ،ودفعة واحدة ،وحيرم
التدرج يف تطبيق أحكامه .فبعد نزول قوله تعاىل﴿ :
 ﴾  أصبح املسلمون مطالبني ابلعمل جبميع
األحكام الشرعية ،سواء كانت تتعلق ابلعقائد أو العبادات أو
األخالق ،أو املعامالت ،أو تتعلق ابحلكم ،أو االقتصاد ،أو
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االجتماع ،أو ابلسياسة اخلارجية يف العالقة ابلشعوب واألمم
والدول يف حاليت السلم واحلرب.
إذ ال فرق بني حكم وحكم ،وال بني واجب وواجب ،وال
بني حرام وحرام .فكما جيب أن نقوم ابلصالة والصيام والزكاة،
كذلك جيب أن نقوم بنصب خليفة ،وإبزالة أحكام الكفر،
واحلكم مبا أنزل هللا .وكما حيرم علينا شرب اخلمر وأكل الراب،
كذلك حيرم علينا السكوت على احلكام الظلمة والفسقة ،كما
حيرم علينا السكوت على تطبيق أحكام الكفر ،ومواالة الدول
الكافرة.
فيجب أن يقام ابإلسالم كله ،وأن يطبق مجيعه ،وال جيوز
التدرج يف تطبيقه ،ألن املسلمني مطالبون بتطبيقه كامال .قال
تعاىل.﴾        ﴿ :
أي جيب عليكم أن أتخذوا مجيع ما جاءكم به الرسول من
الواجبات ،وأن تبتعدوا عن مجيع ما هناكم عنه من احملرمات،
ألن (ما) يف اآلية من صيغ العموم ،فتشمل وجوب أخذ مجيع
ما جاء به من واجبات ،ووجوب االنتهاء عن مجيع املنهيات.
كذلك قوله﴾     ﴿ :فهو أمر
للرسول وملن بعده من احلكام أن حيكموا جبميع ما أنزل هللا من
األحكام ،ألن (ما) يف اآلية من صيغ العموم ،وقد هنى هللا يف
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اآلية الرسول واحلكام من بعده عن اتباع أهواء الناس ،كما
حذره واحلكام من بعده أن يفتنهم الناس عن بعض األحكام
اليت أنزهلا هللا .وقد جعل هللا َمن مل حيكم جبميع ما أنزل من
األحكام كافرا وظاملا وفاسقا ،ألن (ما) الواردة يف آايت احلكم
الثالث عامة جلميع األحكام املنزلة ،ألهنا من صيغ العموم.
والرسول  أوجب قتال احلاكم ،وإشهار السيف يف وجهه إذا
ظهر الكفر البواح ،الذي عندان من هللا فيه برهان ،أي إذا حكم
أبحكام الكفر ولو حكما واحدا .كما ورد يف حديث عبادة بن
ِع األَم َر أَهلَهُ ،إَِّال أَن تَـ َروا ُكفرا بَـ َواح ا
الصامت « َوأَن َال نُـنَاز َ
ِعن َد ُكم ِمن َِّ
اّلل فِ ِيه بُـرَهان».
َ
لذلك ال عذر يف عدم تطبيق أحكام اإلسالم مجيعها،
ودفعة واحدة ،ودون تدريج حبجة عدم القدرة على تطبيقه ،أو
عدم مالئمة الظروف للتطبيق ،أو لعدم تقبل الرأي العام الدويل
بذلك ،أو لعدم قبول الدول الكربى ،أو غري ذلك من احلجج
الواهية فكلها أعذار وحجج واهية ال قيمة هلا .وكل َمن حيتج هبا
ويتخذها عذرا يف عدم تطبيق اإلسالم كامال ،فلن يقبل هللا منه
صرفا وال عدال.
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شكل الدولة
 -68خيتلف شكل احلكم يف اإلسالم عن سائر أشكال
احلكم اختالفا جوهراي ،فليس هو نظاما ملكيا ،وال يقر النظام
امللكي ،فهو ال جيعل لرئيس الدولة أية حقوق سوى ما ألي فرد
من أفراد األمة ،وال جيعل رئيس الدولة مالكا ،بل منفذا لشرع
هللا ،وليس هو رمزا لألمة ميلك وال حيكم ،بل هو ُم َوّىل ِمن قبل
األمة يف احلكم ،حيكم نيابة عنها ،وال ميلك شيئا من هذا
احلكم ،وليس فيه والية عهد مطلقا.
وليس هو نظاما مجهوراي ،فرائسة الدولة فيه ال حت ّدد بزمن
معني ،وإمنا حت ّدد بكيفية معينة ،فاخلليفة تشرتط فيه شروط حىت
يكون أهال للخالفة ،فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه
خيرج عن اخلالفة ،وينعزل يف احلال ،أو يصبح مستحقا للعزل،
ولكن ما دام مستكمال هذه الشروط فإنه يظل خليفة حىت
ميوت ،وأيضا فإن يف النظام اجلمهوري حت ّدد صالحيات رئيس
اجلمهورية من الشعب ،خبالف اإلسالم فإن صالحيات رئيس
الدولة غري حمددة ،فهو ميلك مجيع الصالحيات وهو الدولة بكل
صالحياهتا.
65

وليس هو نظاما دكتاتوراي ،فإن رائسة الدولة فيه مقيدة
حيرم حالال ،بل هو مقيد
أبحكام الشرع فال ُحي ّل حراما وال ّ
ابلشرع ،خبالف النظام الدكتاتوري فإنه مطلق الصالحية ،يسري
املشرع وهو املنفذ ،أما اخلليفة فليس
برأيه حسب ما يرى ،وهو ّ
مبشرع ،وإمنا هو منفذ للشرع.
ّ
وليس هو نظاما إمرباطوراي ،فاألقاليم اليت حيكمها مهما
كانت خمتلفة األجناس فإهنا ترجع إىل مركز واحد ،وهو يساوي
بني األجناس يف كل أحناء الدولة ،وال جيعل ملركز الدولة أية ميزة
على غريه ،ومالية األقاليم مالية واحدة جتىب للجميع ،فال يُنفق
على إقليم بقدر ما جيمع منه ،بل يُنفق عليه ما حيتاجه بغض
النظر عما جيب منه ،وتشريعه لكل األقاليم واحد ،وسلطة احلكم
يف كل األقاليم واحدة.
وليس هو نظاما احتاداي تنفصل أقاليمه ابالستقالل الذايت،
وتتحد يف احلكم العام ،بل هو نظام وحدة تعترب فيه كل األقاليم
بلدا واحدا ،وال ميلك أي إقليم أية سلطة من احلكم ،ال يف
السياسة الداخلية ،وال يف السياسة اخلارجية ،وال يف االقتصاد،
وال يف التعليم ،وال يف أي شيء مطلقا ،بل السلطة كلها يف يد
واحدة ويف مركز واحد ،وقد أمر الشرع ابلقتل والقتال للمحافظة
صف َقةَ يَ ِد ِه،
على الوحدة ،قال َ « :وَمن َِبيَ َع إِ َمام ا فَأَعطَاهُ َ
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اء آ َخ ُر يُـنَا ِزعُهُ فَاض ِربُوا
َوََثََرةَ قَـلبِ ِه فَـليُ ِطعهُ إِن استَطَ َ
اع ،فَِإن َج َ
عُنُ َق اآل َخ ِر» ،فشكل الدولة خيتلف عن مجيع أشكال الدول،
إذ هو خليفة يطبق الشرع ،وال يصري خليفة ،أي ال ميلك
السلطة إال إذا واله املسلمون ابلبيعة ،عن مطلق الرضا
واالختيار ،ومىت صار خليفة صار بيده وحده مجيع صالحيات
احلكم.
 -69السلطان غري القوة ،وإن كان ال يعيش إال هبا،
والقوة غري السلطان ،وإن كان ال يستقيم أمرها إال به.
فالسلطان هو احلكم ،ووالية األمر ،وهو كيان تنفيذي
جملموعة األفكار واملفاهيم واملقاييس اليت تقبلها األمة ،فعمله هو
تنفيذ األحكام ،والرعاية لشؤون الناس ،وتصريف أمورهم.
وبذلك يكون غري القوة ،وإن كان السلطان ال ميكن أن
يعيش إال ابلقوة ،ألهنا هي أداة احلماية للحكم ،وجملموعة
األفكار واملفاهيم واملقاييس واألحكام اليت قام عليها السلطان،
وهي يف الوقت نفسه أداة بيد السلطان يستخدمها لتنفيذ
األحكام ،وقهر اجملرمني والظاملني واملعتدين ،وقمعهم حىت يلتزموا
ابألحكام.
أما القوة يف الدولة ،فهي ليست رعاية شؤون الناس ،وال
تصريفا ألمورهم ،أي هي ليست السلطان ،وإن كان وجودها،
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وتكوينها ،وتسيريها ،وإعدادها ،وجتهيزها ال يتأتى بدون
السلطان.
وهي عبارة عن كيان مادي يتمثل يف اجليش ،ومنه الشرطة
ينفذ به السلطان األحكام ،ويقهر به اجملرمني والفسقة ،ويقمع
اخلارجني ،ويصد به املعتدين ،ويتخذه أداة حلماية السلطان ،وما
يقوم عليه من أفكار ومفاهيم ومقاييس.
ومن هنا يتضح أن السلطان غري القوة ،وأن القوة غري
السلطان.
لذلك ال جيوز أن يصبح السلطان قوة ،ألنه إن حتول
السلطان إىل قوة فسدت رعايته لشئون الناس ،ألن مفاهيمه
ومقاييسه تصبح هي مفاهيم القهر والقمع والتسلط ،وليس
مفاهيم الرعاية ،ويتحول إىل حكم بوليسي ،ليس له إال
اإلرهاب ،والتسلط والكبت والقهر وسفك الدماء.
وكما ال جيوز أن يصبح السلطان قوة كذلك ال يصح أن
تكون القوة سلطاان ،ألهنا ستصري حتكم مبنطق القوة ،وترعى
شؤون الناس مبفاهيم ومقاييس األحكام العسكرية ،ومقاييس
القمع والقهر ،وكال األمرين يسبب اخلراب والدمار ،ويولّد
الرعب واخلوف والفزع ،ويوصل األمة إىل حافة اهلاوية .مما
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سيوقع أش ّد الضرر ابألمة .والقاعدة الشرعية تقول( :ال ضرر وال
ضرار).
 -70يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي :أ -السيادة
للشرع ،ال للشعب .ب -السلطان لألمة .ج -نصب خليفة
واحد فرض على املسلمني .د -للخليفة وحده حق تبين
األحكام الشرعية ،فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانني .أما
أن السيادة للشرع وليس للشعب كما تنص على ذلك الدساتري
مسرية إبرادهتا،
الدميقراطية فذلك أن األمة اإلسالمية ليست ّ
تفعل ما تريد ،بل هي مسرية أبوامر هللا ونواهيه ،فهي خاضعة
للشرع ،ومن هنا كانت السيادة للشرع .وأما قاعدة السلطان
ب اخلليفة من قِبَل األمة،
لألمة فمأخوذة من جعل الشرع نَ ْ
صَ
ِ
ومن جعله أيخذ السلطان ابلبيعة ،وأما القاعدة الثالثة فإن
فرضية نصب اخلليفة اثبتة يف احلديث الشريف ،قال َ « :من
ِ
اعة لَِق َي َّ
اّللَ يَـوَم ال ِقيَ َام ِة َال ُح َّجةَ لَهَُ ،وَمن
َخلَ َع يَدا من طَ َ
ات ِميتةا ج ِ
ِِ
اهلِيَّةا» ،فالواجب هو
َم َ
س ِيف عُنُقه بَـيـ َعة َم َ َ َ
ات َولَي َ
وجود بيعة يف عنق كل مسلم ،أي وجود خليفة يستحق يف عنق
كل مسلم بيعة بوجوده ،وأما القاعدة الرابعة فقد ثبتت إبمجاع
الصحابة ،ومن هذا اإلمجاع أُخذت القواعد الشرعية املشهورة
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(أمر اْلمام يرفع اخللف) ،و(وأمر اْلمام نفذ) ،و(للسلطان
أن ُُيدث ِمن األقضية بقدر ما َُيدث ِمن مشكلت).
 -71تقوم الدولة على مثانية أجهزة هي:
 -1اخلليفة.
 -2معاون التفويض.
 -3معاون التنفيذ.
 -4أمري اجلهاد.
 -5الوالة.
 -6القضاة.
 -7مصاحل الدولة.
 -8جملس األمة.
وقد أقام رسول هللا  جهاز الدولة على هذا الشكل فقد
كان هو رئيس الدولة ،وأمر املسلمني أبن يقيموا هلم رئيس دولة
حني َأمرهم إبقامة خليفة ،وقد اختار الرسول عليه الصالة
اي
والسالم أاب بكر وعمر وزيرين ،أي معاونني له ،وقالَ « :وِز َير َ
ِمن أَه ِل األَر ِ
ض أَبُو بَكر َوعُ َم ُر» ،وهو قد عني للمقاطعات
والة ،وعني قضاة يقضون بني الناس ،وأما اجلهاز اإلداري فقد
عني ُ كتااب إلدارة مصاحل الدولة .وأما إمارة اجلهاد اليت
تشرف على الناحية احلربية واخلارجية والداخلية والصناعة ،فإن
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الرسول  وخلفاءه كانوا هم أبنفسهم يتولون ذلك .غري أن
عمر بن اخلطاب أنشأ ديواان للجند وجعل له مسؤوال خاصا،
وهو من صالحيات أمري اجلهاد .وأما جملس األمة فإن الرسول
 كان يستشري املسلمني حينما يريد ،وكان يدعو أشخاصا
معينني بشكل دائمي ليستشريهم وكانوا من نقباء القوم ،ومن
هذا يتبني أن الرسول  قد أقام جهازا معينا للدولة على شكل
خمصوص.
عني اخلليفة معاون تفويض له ،يتحمل مسئولية
 -72يُ ّ
احلكم ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده
تفويضا عاما.
ولذلك يشرتط يف هذا التقليد حىت يكون عقد نيابة أن
يشتمل على لفظ يدل على عموم النظر ،أي يد ّل على أن له
مجيع صالحيات احلكم ،وأن يشتمل كذلك على لفظ يدل
على أنه انئب عن اخلليفة ،أي ال بد يف التقليد للمعاون من
ألفاظ تدل على واقع املعاون ،وهو النيابة عن اخلليفة ،وأخذ
مجيع ما للخليفة من صالحيات ،فهو بيده ما بيد اخلليفة من
صالحيات احلكم ،فهو كاخلليفة يف السلطة سواء بسواء،
ولذلك كان الناس يشكون أليب بكر من عمر حني كان يتوىل
سلطة املعاون ،ويسألونه هل أنت اخلليفة أم عمر؟ فيقول :أان
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وهو وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ،إال أن املعاون
ال يقوم بعمل إال إذا أطلع اخلليفة عليه قبل القيام به ،فإن منعه
اخلليفة امتنع وإال قام به ،وإطالعه اخلليفة على العمل ليس أخذ
إذن به ،بل هو جمرد إطالع ،وال ينتظر اإلذن ،بل يقوم ابلعمل
بعد إطالع اخلليفة ،إال أن مينعه عن القيام به ،وكذلك للخليفة
أن يُلغي األعمال اليت قام هبا املعاون إذا كانت مما لو حصلت
من اخلليفة له أن يرجع عنها ،أما األعمال اليت إن حصلت ِمن
اخلليفة نفسه وال يصح أن يرجع عنها ،فال ميلك إلغاءها إذا قام
هبا املعاون ،وذلك كحكم نَ ّفذه على وجهه ،أو مال وضعه يف
حقه ،وجيب على اخلليفة أن يتصفح أعمال املعاون كلها ليُقر
منها املوافق للصواب ،ويستدرك اخلطأ ،فاملعاون انئب عن
اخلليفة يف كل أعمال اخلالفة ،غري أن عمله هو مطالعة اخلليفة
ملا أمضاه من تدبري وأنفذه من والية وتقليد قبل تنفيذ ذلك،
وامتناعه عن العمل إن أوقف عنه ،وكان يسمى وزير تفويض.
عني اخلليفة معاوان للتنفيذ ،وعمله من األعمال
 -73يُ ِّ
اإلدارية وليس من احلكم ،ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر
عنه أو عن معاون التفويض للجهات الداخلية واخلارجية ولرفع
ما يرد إليه من هذه اجلهات ليكون واسطة بني اخلليفة وغريه،
يؤدي عنه ويؤدي إليه ،وهذا اجلهاز يكون مبثابة معاون للخليفة
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ولكنه معاون يف التنفيذ ،وليس يف احلكم ،فهو موظف ،وليس
سمى وزير تنفيذ ،واألصل فيه أن يكون واحدا،
حباكم ،وكان يُ ّ
عني أكثر
عني معه من يقوم ابألعمال ،إال أنه جيوز أن يُ ِّ
له أن يُ ِّ
ِ
عني أكثر من واحد جعل كل واحد على قسم
من واحد ،وإذا ّ
معني ،ووزير التنفيذ هذا متصل مباشرة برئيس الدولة ،وعالقته
إمنا هي مع رئيس الدولة ألنه ينفذ له ما يريد ،ويرفع إليه ما أييت
فهو كاملعاون من أجهزة اخلليفة املتصلة به مباشرة ،وإن كان
ليس من أجهزة احلكم .ومن هنا كانت دار اخلالفة مؤلفة من
ثالث جهات :أحدها اخلليفة وهو رأس الدولة ،واثنيها املعاونون
أو وزراء التفويض ،واثلثها جهاز التنفيذ أو وزير التنفيذ.
 -74جملس األمة مكون من األشخاص الذين ميثلون
املسلمني يف حماسبة احلكام ويف الرأي لريجع إليهم اخلليفة ،وجيوز
لغري املسلمني أن يكونوا يف جملس األمة من أجل الشكوى ِمن
ظلم احلكام ،أو من إساءة تطبيق أحكام اإلسالم عليهم ،وال
حق هلم يف الشورى ،وال يف حصر املرشحني للخالفة ،وال يف
انتخاب اخلليفة ،وال يف مبايعته ،وال يف مناقشة القوانني
وتشريعها .وهؤالء األعضاء ينتخبون انتخااب مباشرا من الناس،
ولكل َمن حيمل التابعية إذا كان ابلغا عاقال احلق يف أن يكون
عضوا يف اجمللس رجال كان أو امرأة ،مسلما كان أو غري مسلم.
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وللمسلمني من األعضاء حق حصر املرشحني للخالفة ،ورأيهم
يف ذلك ملزم.
 -75للمسلمني احلق يف إقامة أحزاب سياسية حملاسبة
احلكام ،أو للوصول إىل احلكم عن طريق األمة على شرط أن
يكون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون األحكام اليت
تتبناها أحكاما شرعية ،وال حيتاج احلزب ألي ترخيص ،ومينع أي
تكتل يقوم على غري أساس اإلسالم كاألحزاب الشيوعية أو
القومية أو الوطنية.
 -76لكل فرد من الرعية أن يصدر أي جريدة أو جملة
سياسية كانت أو غري سياسية وأن يصدر أي كتاب دون
حاجة ألي ترخيص ،ويعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يصدر
أي شيء من شأنه أن يناقض األساس الذي تقوم عليه الدولة
أي العقيدة اإلسالمية.
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السياسة اخلارجية
 -77العامل كله يف حكم الشرع قسمان ال اثلث هلما،
ومها دار حرب أو دار كفر ،ودار اإلسالم .فكل بالد حتكم
ابإلسالم ،وأماهنا أبمان اإلسالم ،كانت دار اإلسالم ،ولو كان
أهلها من غري املسلمني .وكل بالد حتكم بغري اإلسالم ،وأماهنا
بغري أمان اإلسالم ،فهي دار حرب أو دار كفر ،ولو كان أهلها
من املسلمني .ففي حديث سليمان بن بَُريْ َد َة« :ادعُ ُهم إِ ََل
ِ
وك فَاقـبَل ِمنـ ُهم َوُك َّ
ف َعنـ ُهمُُ ،ثَّ ادعُ ُهم إِ ََل
َجابُ َ
اْلس َلِم فَِإن أ َ
الت ِ ِ
ِ
ِ
ينَ ،وأَخِبُهم أَنَّـ ُهم إِن
َ
َّح ُّول من َدا ِرهم إِ ََل َدا ِر ال ُم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َو َعلَيهم َما َعلَيهم» .فهذا
فَـ َعلُوا َذل َ
ك فَـلَ ُهم َما لل ُم َهاج ِر َ
نص يشرتط التحول لدار املهاجرين ،ليكون هلم ما لنا ،وعليهم
ما علينا ،ودار املهاجرين كانت هي دار اإلسالم ،وما عداها
دار حرب ،وهؤالء الذين أسلموا طُلب منهم أن يتحولوا إىل دار
اإلسالم ،حىت تُطبق عليهم أحكام دار اإلسالم ،وإن مل يتحولوا
ال تطبق عليهم أحكام دار اإلسالم ،يعين تطبق عليهم أحكام
دار احلرب ،مث إن كلميت دار كفر ،ودار إسالم اصطالح
شرعي ،وهي مضافة إىل اإلسالم ،وإىل احلرب والكفر وليست
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مضافة إىل املسلمني ،وال إىل الكفار ،وإضافتها إىل اإلسالم
تعين احلكم واألمان ابلنسبة للدولة ،فتكون دار اإلسالم هي اليت
يتحكم ابلدولة فيها دين اإلسالم ،وحتكمه يف الدولة إمنا يعين
السلطان واألمان ،وهذا كله دليل على أن العامل إما دار
اإلسالم ،وإما دار الكفر ،وبناء عليه فإن السياسة اخلارجية إمنا
تعين عالقة الدولة ابلبالد اليت تُعترب دار كفر ،سواء أكان أهلها
مسلمني أم غري مسلمني .وكل بالد حتكم ابإلسالم ،وأماهنا
أبمان اإلسالم ال تنطبق عليها السياسة اخلارجية ،بل تُعتَرب من
السياسة الداخلية ولو كانت منفصلة عن الدولة بكيان مستقل.
 -78العالقة اخلارجية للدولة مبنية على أساس محل
الدعوة اإلسالمية ،سواء أكانت عالقة سياسية أم اقتصادية ،أم
ثقافية أم غري ذلك ،فيتخذ فيها محل الدعوة أساسا لكل تصرف
من التصرفات ،فالرسول  قد جعل عالقاته مع كل دار كفر
سواء مع قريش ،أو مع سائر القبائل مبنية على أساس محل
الدعوة ،سواء يف احلرب أو الصلح ،أو اهلدنة ،أو حسن اجلوار،
أو التجارة أو غري ذلك ،وكذلك صحابته من بعده .فالسياسة
اخلارجية أساسها محل الدعوة اإلسالمية.
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 -79السياسة اخلارجية تقوم على أمرين  -أحدمها القيام
أبعمال مقصودة لتبليغ الدعوة وهذا أيخذ انحيتني  -القيام مبا
يسمى ابحلرب الباردة ،والسري يف خطة الدعوة والدعاية ،من
دعاة وبرامج تبليغ وما شاكل ذلك ،واثنيهما القيام ابألعمال
السياسية ،وما يُسمى ابألعمال الدبلوماسية ،فذهاب الرسول
 للعمرة يف حادث احلديبية من احلرب الباردة ،وآية
﴿ ﴾           من
الدعاية ،وإرساله  يف يوم الرجيع ستة من أصحابه ليعلموا
الناس اإلسالم وإرساله يوم بئر معونة أربعني رجال من خيار
املسلمني إىل جند يعلموهنم اإلسالم من خطة الدعوة ،وإرساله
الرسل إىل امللوك من األعمال الدبلوماسية ،وعقده املعاهدات
مع صاحب أيلة على حدود الشام من األعمال السياسية،
وهكذا كان الرسول عليه الصالة والسالم يقوم أبعمال مقصودة
لتبليغ الدعوة ،ويقوم أبعمال سياسية ودبلوماسية حلمل الدعوة،
هذه األعمال كلها تعترب من تبليغ الدعوة قبل القتال ،وهو مما
ول َِّ
طلبه الشرع ،عن ابن عباس قالَ « :ما قَاتَ َل َر ُس ُ
اّلل  قَـوم ا
قَ ُّ
اهم» ،وعنه  أنه قال لفروة بن مسيكَ« :ال
ط ،إِال َد َع ُ
تُـ َقاتِل ُهم َح َّّت تَدعُ َو ُهم َإَل ِ
اْلس َلم».
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 -80األصل يف القانون الدويل أن العامل كان منذ القدمي
جيري بني دوله عرف عام واصطالح يوافق عليه اجلميع ،بقواعد
وأفكار معينة .مثل عدم قتل الرسل ،ومثل عدم قتل النِساء،
ومثل عدم اإلجهاز على اجلريح ،ومثل عدم تعذيب األسري ،وما
شاكل ذلك ،ولكن األصل يف القانون الدويل احلديث هو أن
الدول املتقاربة الغاايت ،وهي الدول النصرانية يف العامل قد
عقدت عدة مؤمترات ،واتفقت على قواعد معينة ،وأفكار معينة
جعلتها قوانني دولية ،وألزمت نفسها هبا ،وكان ذلك لتنظيم
عالقات احلرب والسلم فيما بينها وحصرت مراعاة هذه القوانني
هبا وحدها ،ومل تدخل فيها الدولة اإلسالمية اليت كانت قائمة
يومئذ ،ومل تعترب القوانني الدولية منطبقة عليها .ولذلك كانت
القوانني الدولية ال تشمل الدولة اإلسالمية ،وال تراعيها الدول
الغربية مع الدولة اإلسالمية ،فلما ضعفت الدولة العثمانية،
وأخذت تسرتضي الدول الغربية ،أرادت أن تدخل يف القوانني
الدولية ،وأن جتعلها تشملها ،فمانعت الدول الغربية يف أول
األمر ،ولكن ملا تنازلت الدولة العثمانية عن جعل الشرع هو
احلكم يف ّ
عالقاهتا الدولية ،ورضيت جبعل القوانني الدولية هي
احلكم يف عالقاهتا مع الدول ،وافقت الدول الغربية على إدخاهلا
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معها ،وصارت تراعي القوانني الدولية ابلنسبة هلا ،ومنذ ذلك
التاريخ غلب التعامل بني الدول على جعل القوانني الدولية
عامة ،وهذا ما هو جار اآلن ،غري أن هذا خيالف أحكام
الشرع ،فإن عالقة الدولة اإلسالمية مع الدول األخرى ُحيكم فيه
الشرع ،ال القوانني الدولية ،ولذلك يُنظر للقوانني الدولية لكل
ص
قانون على حدة ،فيُؤخذ واقعه ويُفهم متام الفهم ،مث يُؤخذ النَ ُّ
الشرعي ،ويُفهم كذلك متام الفهم ،مث يطبق عليه ،ويعطى
احلكم الذي دل عليه النص الشرعي ،ولذلك ُحيكم الشرع
ابلعالقات الدولية بيننا وبني الدول األخرى ،وليس القوانني
الدولية.
 -81كما أن وجود الفرد احلقوقي إمنا هو ابلنسبة لعالقته
بغريه من األفراد ،وليس ابلنسبة ألعماله لذاته فقط ،فكذلك
وجود الدولة احلقوقي إمنا هو ابلنسبة لعالقاهتا بغريها من الدول،
وليس ابلنسبة ألعماهلا الداخلية فقط ،ألن الدولة شخصية
معنوية ،تُعتَرب حبسب ما هلذه الشخصية من مكانة ،وما لدى
الدول األخرى من صورة عنها .والدولة احلاملة للدعوة أكثر
أتثريا ابلنسبة لعالقاهتا بغريها من الدول فإن وجودها احلقوقي
ومحايتها يتوقفان على مدى هذه العالقات كأي دولة ،يضاف
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إىل ذلك أن تبليغها الرسالة اليت حتمل دعوهتا ،يتوقف على
مدى هذه العالقات ،وعلى مدى ما لشخصيتها من أتثري ،وما
لدى الدول األخرى من صورة عنها ،ولذلك تعترب احملافظة على
ِ ِ
أهم أهداف السياسة اخلارجية ،وقد
شخصيتها بني الدول من ّ
تشوه مسعة الدول األخرى اليت تعاديها ،وأن
اعتادت الدول أن ّ
حتط من منزلتها لدى العامل ،إبجياد رأي عام ضدها ،كما كانت
تفعل الدول الغربية جتاه الدولة اإلسالمية ،والرأي العام الدويل
والعاملي له أتثري كبري يف مكانة الدولة ،ويف احلرب ويف السلم،
وهلذا ال بد للدولة أن هتتم ابلرأي العام الدويل ،حىت تقاوم إجياد
رأي عام ضدها ،وحىت توجد رأاي عاما هلا ولفكرهتا ولدعوهتا.
وقد كان الرسول  يهتم بذلك ،قال عليه الصالة والسالم:
ت ِِب ُّلرع ِ ِ ِ
«نُ ِ
يِة َشهر».
صر ُ
ب من َمس َ
 -82إن هللا سبحانه قد أمر املسلمني حبمل الدعوة إىل
الناس كافة ،وإدخاهلم يف دولة اخلالفة ،وشرع اجلهاد طريقة
حلمل الدعوة ،فيجب أن تنهض الدولة إىل إعالن اجلهاد على
الكفار دون هوادة ،ودون توقف ،ومنذ أن قامت للمسلمني
دولتهم حىت آخر اخلالفة اإلسالمية ،واملسلمون هم الدولة األوىل
يف العامل سياسة وعلما وقوة ،فال جيوز للمسلمني أن يعقدوا
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أحالفا عسكرية ،أو معاهدات محاية مع الكفار مطلقا ،وال
جيوز هلم أن يضعوا قضاايهم يف يد جملس األمن ،أو هيئة األمم
املتحدة ،أو يف يد أية دولة يف الدنيا ،وأن يقبلوا اخلضوع
للقوانني الدولية الكافرة ،أو اهليمنة األجنبية مهما كانت
الظروف ،وهللا سبحانه يقول    ﴿ :
 ،﴾  فمثل هذه العالقات واملساعدات من
قبل الكفار واهليئات الدولية الكافرة تتناىف مع سياسة الدولة
اإلسالمية ،اليت جيب أن هتيمن هي على املوقف الدويل ،وتعود
اثنية الدولة األوىل يف العامل.
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