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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تقدیم
ـ   ه احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، املبعوث رمحة للعاملني، حممد األمني وعلى آله وصحبه ومـن تبع

  وبعد،. بإحسان إىل يوم الدين
يعاجل موضوعاً من أهم املوضوعات املطروحة على الساحة اإلسالمية، وهذا املوضوع واسع ومتشعب )  اإلسالمالدعوة إىل(هذا الكتاب  -

مل يشبعوه حبثاً كما أشبعوا غريه من موضـوعات   -رضوان اهللا عليهم-فاألئمة اتهدون من سلفنا . وحساس، وهو موضوع وعر وليس ممهداً
كان يدور حول األمر بـاملعروف  " الدعوة إيل اإلسالم"وجل ما تكلموا فيه يف موضوع . اخل..... رث مثل العبادات واملعامالت والزواج واإل
ذلك أنه مل يكن يدور يف خلدهم أن اخلالفة اإلسالمية ستستأصل، وأن الدولة اإلسـالمية سـتهدم،   . والنهي عن املنكر وحول الدعوة الفردية

وإذا خطر شيء من ذلك هلم فإم ال يستطيعون . اإلسالمية ستحول من دار إسالم إيل دار كفـروأن الشريعة اإلسالمية ستعطل، وأن البالد 
  .متوقعة أو مفترضة أن يقدموا له احللول واملعاجلات، ألن اتهد يعاجل أموراً واقعة وليس أموراً

اولة جادة لنقل هـذا املوضـوع مـن التيـه     ولكنه حم. لذلك فإن هذا الكتاب هو جمرد مسامهة يف موضوعه، وال ندعي أنه شامل كامل
  .واالنفالت واألهواء وتقليد الكفار إىل األصول الشرعية اإلسالمية

هذه الدعوة أكثر مما يركز على واجباا ومندوباا، ذلـك  " كيفية" فهو يركز على" الدعوة إىل اإلسالم"وحني يبحث هذا الكتاب يف  -
  .ية باتت ملحة وخطرية إىل حد كبري فاق اجلوانب األخرىألن احلاجة اآلن إىل معرفة هذه الكيف

فكـل  . ألن هذا اجلانب يشكل العمود الفقري للدعوة إىل اإلسالم اآلن" كيفية الدعوة إلقامة اخلالفة اإلسالمية" والكتاب يركز أكثر على
إلسالم ال جتعل حمورها ومركز تنبهها إقامة دولـة  دعوة إىل اإلسالم اآلن، يف ظل هذه الظروف حيث ال توجد دولة إسالمية، كل دعوة إىل ا

  .جمتزأة أو منحرفة اإلسالم هي دعوة
كيفية الـدعوة إلقامـة اخلالفـة    " هذه الدعوة وخاصة" كيفية" ويركز على" الدعوة إىل اإلسالم" وحني حيصر الكتاب مهه يف موضوع -

  :يس حمل حبثها هذا الكتاب ولكنه يعرض هلا باختصار، وذلك مثلفهو ينطلق من املنطلقات اإلسالمية األساسية اليت ل" اإلسالمية
 .العقيدة اإلسالمية بصفائها ونقائها هي أهم شيء يف اإلسالم -1
أركان العقيدة اإلسالمية ال يكفي فيها الظن أو غلبة الظن بل ال بد فيها من القطع واليقني، وال جيوز فيها التقليد، وإال حتـول   -2

 .افات واتباع املدجلنياملسلمون إىل أخذ اخلر
 .وجيوز فيها التقليد شأا شأن األحكام الشرعية الظن، يكفي فيها غلبة) ملحقات األركان(املتعلقة بالعقيدة  األفكار -3
األحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها الشرعية فقط، وهي القران والسنة وإمجاع الصحابة والقياس املبين على علة شرعية جـاءت   -4

واملقلد جيب عليه أن يتأكد أنه فهم قول اتهد  الذي يستنبط احلكم الشرعي من دليله هو العامل اتهد فقط،و. يف نص شرعي
 .صحيحاً الذي قلده فهماً

حبسـب  ( عندما تتزاحم الواجبات على املسلم حبيث ال يستطيع أن يقوم ا كلها فإنه جيب عليه أن يقدم ما هو أشد وجوبـاً  -5
 ).الشخصي حبسب اهلوى واالستنسابالدليل الشرعي وليس 

يف األمر بـاملعروف   يكون محل الدعوة اإلسالمية يف الداخل متمثالً يف احلال الطبيعية للمسلمني، أي يف حال وجود اخلالفة اإلسالمية، -
محل الدعوة اإلسالمية يف اخلارج والنهي عن املنكر ويف دعوة غري املسلمني الذين يعيشون داخل الدولة اإلسالمية للدخول يف اإلسالم، ويكون 

  .ويكون باجلهاد حني يرى اخلليفة ذلك يف دعوة غري املسلمني باحلجة والربهان للدخول يف اإلسالم، متمثالً
فإن محل الدعوة اإلسالمية ينصب يف الداخل على العمل إلقامة هذه  أما يف احلال غري الطبيعية للمسلمني، أي يف حال عدم وجود خالفة،

، ودعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم فإا تستمر ولكن حبجـم  )الذي هو عمل إصالحي(ف والنهي عن املنكر الفة، وأما األمر باملعرواخل
وتصبح املنكرات فيها هي األصـل،   أقل، ذلك ألن البالد اإلسالمية حني ال يكون فيها دولة إسالمية تطبق الشريعة اإلسالمية تصبح دار كفر،

العمل اإلصالحي الترقيعي غري كاف أو غري جمد، ويصبح الواجب هو العمل االنقاليب اجلذري الذي يطيح بنظام الكفر ويقيم نظـام   ويصبح
أما محل الدعوة اإلسالمية خارج البالد اإلسالمية يف حال عدم اخلالفة اإلسالمية فإنه يتمثل يف دعوة غـري املسـلمني للـدخول يف    . اإلسالم
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ويتمثل يف حشد طاقات املسلمني املوجودين خارج البالد اإلسالمية كـي   مثل يف اهلجوم على األفكار غري اإلسالمية لبيان زيفها،ويت اإلسالم،
  .يساعدوا يف إقامة اخلالفة اإلسالمية يف البالد اإلسالمية

  :ية املتعلقة ذه الدعوة من مثلاألساس يفترض فيه أن يعاجل األحكام" الدعوة إىل اإلسالم" إن أي كتاب يتصدى إىل موضوع -
 .كون العمل إلقامة اخلالفة اآلن فرض عني بأقصى طاقة وأقصى سرعة -1
 .كون هذا العمل جيب أن يكون ضمن كتلة وال يكفي أن يكون فردياً -2
 .مع بيان حدود صالحياته الشرعية كون هذه الكتلة جيب أن يكون هلا أمري مطاع، -3
 .ألن محل الدعوة واجب على الرجال والنساء ساء،كون هذه الكتلة تضم الرجال والن -4
 .كون هذه الكتلة يكون الرابط فيها هو العقيدة اإلسالمية واألفكار اإلسالمية -5
وجوب أن تتبىن هذه الكتلة من األفكار واألحكام واآلراء اإلسالمية كل ما يلزمها من أجل القيام مبهمتها، ومـن أجـل أن    -6

 .شخاصتكون التبعية لألفكار وليس لأل
 .وجوب أن تكون هذه الكتلة كتلة سياسية ألن عملها هو عمل سياسي وهو أخذ احلكم إلقامة اخلالفة اإلسالمية -7
، ألنه عمل ألخذ احلكم عن طريق األمة بعد أن يوجد الرأي العام املنبثق عن وعـي  وليس عنفياً كون عمل هذه الكتلة فكرياً -8

 .عام
 .كم يف أنظمة الكفر القائمةعدم جواز اشتراك هذه الكتلة يف احل -9

وأخذ املساعدات املالية أو غريها من هذه األنظمة هو  عدم جواز اران هذه الكتلة ألي نظام من األنظمة القائمة على الكفر، -10
 .نوع من االران

 كيفية القيام ذه الـدعوة  يفترض فيه أن يعاجل األحكام اليت تبني" الدعوة إىل اإلسالم" وكذلك فإن الكتاب الذي يتصدى إىل موضوع -
  :من مثل

بل يكـون   وهذا الفكر ال يكون افتراضياً بالفكر، بل ال بد أن يكون مسبوقاً ،أي أن العمل ال يكون ارجتالياً القاعدة العملية، -1
كل ذلـك  هذه الغاية وهذا العمل وهذا الفكر . هذا العمل يكون من أجل حتقيق غايةوهذا الفكر مع . وليد اإلحساس بالواقع

وهذا يبقي حامل الـدعوة يف اجلـو   . بناء على اإلميان بالعقيدة اإلسالمية والغاية النهائية هي رضوان اهللا، مأخوذ من اإلسالم،
 .اإلمياين الذي يعطيه احلوافز والضوابط يف الوقت نفسه

أما األساليب فهي أعمال مباحـة خيتـار   و. إذ أن الطريقة أحكام شرعية ثابتة إىل قيام الساعة التفريق بني األسلوب والطريقة، -2
 .واألحوال منها حامل الدعوة ما يناسب الظروف

رفـة احلكـم   ذلك أن تطبيق احلكم الشرعي يسـتلزم مع . املعرفة بالواقع السياسي أمر ضروري مثل املعرفة باألحكام الشرعية -3
وإذا . عي وجهلنا مناطه فال ميكننا تطبيق هذا احلكمفإذا عرفنا احلكم الشر). الواقع الذي جاء احلكم له(الشرعي ومعرفة مناطه 

والذي يعمل هلدم النظام وأخذ السلطة منه جيب أن يكون علـى درايـة   . حاولنا تطبيقه فسنخطئ ألننا سنرتله على غري واقعه
 .ودولياً فقط بل إقليمياً كافية بالواقع السياسي ليس حملياً

بد من محل الـدعوة   بل ال ن مع أهل القوة ورموز السلطة فقط كما يتوهم بعضهم،العمل ألخذ السلطة وإقامة اخلالفة ال يكو -4
وجنحت يف التفاعل مـع األمـة    وانتقلت إىل دور التفاعل، حىت إذا اجتازت الدعوة الدور التثقيفي، يف أوساط الشعب، أوالً

 .صرة من أهل القوة ورموز السلطةعندئذ تبدأ الكتلة بطلب الن ووجد الرأي العام املنبثق عن وعي عام عند األمة،
على أساس اإلسالم  والشرط هو أن تكون قائمة. تعدد الكتل أو اجلماعات أو األحزاب اليت تعمل يف محل الدعوة جيوز شرعاً -5

 .عقيدة وشريعة
ملسلم أن يكفر  فال جيوز. يف حال تعدد اجلماعات اإلسالمية جيب عليها أن تلتزم باألحكام الشرعية اليت تبني آداب االختالف -6

وكل رأي لـه دليـل   . ما دامت هذه املخالفة ضمن حدود االجتهاد الشرعي آخر رد أنه خالفه يف الرأي، أو يفسق مسلماً
بل يقال له يف حالـة الشـبهة أو   . أو له شبهة دليل هو رأي شرعي ال جيوز تسفيهه وال تسفيه حامله شرعي قوي أو ضعيف،
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أما إذا كان الرأي ال يوجد له دليل شرعي . ويناقش باليت هي أحسن بالربهان والدليل يف،رأيك خطأ أو رأيك ضع: الضعف
ذير حامله من أنـه  وعندئذ ال بد من مهامجة هذا الرأي وحت ،)أي رأى كفر(غري إسالمي  وال شبهة دليل فإنه يكون حينئذ رأياً

 ).كافراً وحامل رأي الكفر ليس دائماً(حيمل رأي كفر 
يعطلون الشريعة اإلسالمية ويسنون شرائع أخرى دون أن يكرههم على ذلك أحد هم يف الغالـب كفـار وإن    يناحلكام الذ -7

أما إذا كـانوا يؤمنـون أن   . ذلك ألم فضلوا شرائع الكفر على شريعة اإلسالم. صاموا وصلوا وحجوا وزعموا أم مسلمون
ولذلك ال جيوز حلملة الدعوة وال . ة وليسوا بكفرة من هذه اجلهةهلوى فإم فسق شريعة اإلسالم هي األحسن وعطلوها مؤقتاً

 من رأى منكم منكراً«: باحلديث الشريف عمالً ألي مسلم أن يعلن رضاه عنهم وال أن يساندهم وال حىت أن يسكت عنهم،
 .»وذلك أضعف اإلميان فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيده،

يف الدعوة إىل اإلسالم جيب أن يالحظ فيه أمـور مـن    rبرسول اهللا  أن ينبه إىل أن االقتداء" الدعوة إىل اإلسالم" تابويفترض يف ك -
  :مثل

 .أما اآلن فإننا يف الغالب ندعوا مسلمني لاللتزام باإلسالم للدخول يف اإلسالم، كان يدعو كفاراً rالرسول  -1
وهذا يعين أن هنـاك  . أما اآلن فنحن عندنا مجيع األحكام. قد اكتمل نزوهلا كان يدعو واألحكام الشرعية مل يكن rالرسول  -2

وهناك أحكام كان يعمـل  . يعمل ا يف مكة ألا مل تكن قد نزلت وحنن جيب علينا أن نعمل ا rمل يكن الرسول  أحكاماً
الدفاعي واجـب اآلن   القتال(هو مشروع واآلن  يف مكة، القتال مل يكن مشروعاً فمثالً. ا مث نسخت فهي ليست مطلوبة منا

وحـده أمـا    rعلى الرسـول   ومحل الدعوة يف مكة كان واجباً). باخلليفة وحده ولو مل تكن دولة إسالمية ألنه ليس منوطاً
 أن واستمر األمر على ذلك إىل إذ كانوا يبايعونه على بيعة النساء فقط، فقط، بالنسبة للصحابة رضوان اهللا عليهم فكان مندوباً

. rعلى املسلمني وليس فقط على الرسـول   ومنذ ذلك احلني صار محل الدعوة واجباً بايع األوس واخلزرج بيعة العقبة الثانية،
 .وبعد فتح مكة مل تعد واجبة وأما ما كان ونسخ فهو مثل اهلجرة من مكة إىل املدينة فقد كانت واجبة،

دور املكي وأعمال الدور املدين يقصد منه األعمال املنوطة باألفراد واألعمال وبناء على ذلك فإن تصنيف األعمال إىل أعمال ال -3
فهناك أعمال خاصة باحلاكم وال يقوم ا األفراد وال تقوم ا الكتلة مثل إقامة احلدود واملبـادرة إىل  ). اخلليفة(وطة باحلاكم املن

فراد سواء يف دار اإلسالم أو دار الكفـر مثـل العبـادات    وهناك أعمال يقوم ا األ. القتال من أجل الفتوحات وعقد اهلدنة
مثل بناء مسـجد أو  ) اخلليفة( وهناك أعمال يقوم ا األفراد ويقوم ا احلاكم. واألخالق واملطعومات وامللبوسات واملعامالت

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو محل الدعوة عن طريق احلجة
حتقيـق   هل: وهي مثل إقامة اخلالفة اإلسالمية، عوة إىل اإلسالم حني يكون األمر يتعلق بتحقيق غاية حمددةهناك مسألة تواجه محلة الد -

  : وهذه املسألة يتفرع عنها مسألتان أو ليس له وقت معني؟ ،)أو عشرون أو ثالثون عشر سنوات مثالً(هذه الغاية له وقت حمدد 
ألن  أا حتتاج إىل أكثر من عقد أو عقـدين أو ثالثـة؟  ) لى أساس عقيدة األمة وشريعتهاأي إقامة دولة ع(هل طبيعة هذا العمل  األوىل،

وإال كانت الكتلـة غـري   . بل تعمل على أساس إجناز مشروعها ضمن الوقت الذي تتطلبه طبيعة هذا املشروع الكتلة ال تعمل بشكل مفتوح،
  .جادة أو تعمل بغري هدى

عها وحتقق غايتها ضمن املدة املعقولة فهل هذا يعين أا خمطئة يف بعض براجمها وعليها أن تعيـد النظـر   إذا مل تنجز الكتلة مشرو والثانية،
املفروض يف مثل هذا الكتاب أن جييـب   ولذلك مل حيقق اهللا النصر على يديها؟ أو أن هذا يعين أن الكتلة غري خملصة هللا، لتمحص هذه الربامج؟

  .عن هذه املسائل
من  أن جييب عن بعض التساؤالت ويكشف بعض الشبهات ويصحح ما يتعلق ا من مفاهيم،" الدعوة إىل اإلسالم" بويفترض يف كتا -
  :مثل

كُم يا أَيها الَّذين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم الَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللّـه مـرجِع  ﴿: هناك من يسيء فهم قوله تعاىل -1
عن  فيفهم من ذلك أن املسلم مسؤول عن نفسه وأسرته فقط وليس مسؤوالً ،]105 :املائدة[ ﴾جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 .محل الدعوة إىل الناس
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ك أن كـل  فيفهم من ذل» يتعرض للبالء ملا ال يطيق: ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه«: هناك من يسيء فهم احلديث الشريف -2
اخل يفهم من ذلك أن عليه أن يتجنبه ولـو تـرك   .....  عمل يعرضه إىل مشقة مثل السجن والطرد من الوظيفة ونقمة الظاملني

 .الدعوة وساير الظاملني
فاعتزل تلـك  : فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: قلت«: rهناك من يسيء فهم حديث حذيفة بن اليمان عن الرسول  -3

فيفهم منه أنه يف حالة عدم وجـود خليفـة   » ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلكالفرق كلها 
 .على املسلمني العمل إلقامة اخلالفة بل املطلوب هو العزلة حىت املمات للمسلمني فليس واجباً

ويصل بـه  » حىت تلقوا ربكم ،ال يأيت عليكم عام وال يوم إال والذي بعده شر منه«: هناك من يسيء فهم احلديث الشريف -4
 .األمر إىل اليأس والقنوط والقعود عن العمل

 .وتكون النتيجة عنده القعود عن العمل. وليس من عملنا هناك من يقول بأن تغيري األمور هو من عمل املهدي عليه السالم، -5
وإذا كان فيه من نقص فـإن الكمـال هللا   . غريها كثرية اًكما أنه عاجل أمور. لقد عاجل هذا الكتاب غالبية األمور الواردة يف هذا التقدمي -
  .وأن جيزي كاتبه خري اجلزاء للمسلمني، ونسأل اهللا أن جيعل فيه نفعاً. ولعل الطبعة الثانية تكون أوىف وأكمل بعون اهللا وتوفيقه. وحده

 .حلمد هللا رب العاملنيوا. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين
  "جملة الوعي"

  

  أھمیة حمل الدعوة اإلسالمیة
 

لذلك ال تقتصر الدعوة إىل . فأن تدعو إنساناً إىل اإلسالم فمعناه أنك متيله إىل ما تدعوه إليه وترغبه فيه. إن الدعوة هي فعل إمالة وترغيب
ويعطي املسـلم  . عمل، ولذلك حتمل الدعوة بلسان احلال ولسان املقالاإلسالم على القول فقط، بل تشمل كل ما يميل ويرغّب من قول أو 

 .بالتزامه املثل احلي ملا يدعو له بلسانه، ويبني صورة اإلسالم احلقيقية بالتزامه احلق
  .]33 :فصلت[ ﴾لمنيومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَ إِننِي من الْمس﴿: قال تعاىل

 .]15 من اآلية: الشورى[ ﴾... فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت﴿: وقال جل من قائل
  .والدعوة إىل اهللا واجبة وهي عبادة يتقرب ا الداعي إىل ربه، ويعلم أن مقامها رفيع، يرفعه اهللا ا يف الدنيا واآلخرة

  .نبياء الذين قاموا ا وأقاموا عن طريقها دين رموالدعوة إىل اهللا هي مهمة األ
  .]36: النحل[ ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿: قال تعاىل
فرسـولنا   ]46-45 :األحـزاب [ ﴾وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِرياً ~يراً يا أَيها النبِي إِناَّ أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذ﴿: وقال تعاىل

بلغ اإلسالم ونصح األمة كان شاهداً على الناس مبا دعاهم إليه يف الدنيا حىت أنه كان يستشهدهم ويطلب من اهللا سبحانه أن يشهد  rالكرمي 
ألمته، حنافظ عليه إن أردنا أن حنـافظ   rفالدعوة هي إرث النيب » أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ..«: له، وها هو يف حجة الوداع كان يقول

  .على اإلسالم فينا
  .ألنه ال يتصور وجود مؤثر لإلسالم من غري دعوة توجده

  .وال يتصور نقاء اإلسالم يف نفوس اتباعه من غري دعوة تنقية من غبش األفكار املنحرفة وتأثره ا
  .ور إقامة اإلسالم من غري دعوة تقيمهوال يتص

  .وال يتصور انتشار قوي لإلسالم من غري دعوة تنشره
  ...فلوال الدعوة اإلسالمية ملا قوي الدين وملا انتشر، وملا حوفظ عليه، وملا أقيمت حجة اهللا على خلقه

  .م إىل ذلكوما أحوجنا اليو. فبالدعوة إىل اإلسالم يعود اإلسالم إىل سابق عزه وقوة وجوده
  ...وما أحوج العامل اليوم إىل ذلك. وبالدعوة إىل اإلسالم ينتشر اإلسالم بني الناس مجيعاً، ويكون الدين كله هللا
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 رسالً مبشرِين ومنذرِين لـئَالَّ ﴿: يقول تعاىل. وبالدعوة إىل اإلسالم تظهر حجة املسلم، وتقطع حجة الكافر، وال يعذر يف تركه اإلسالم
  .]165 :النساء[ ﴾يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً

. وحرصوا عليها حرصهم على الدين rوقام ا املسلمون األوائل، وأوهلم النيب . ومن هنا أخذت الدعوة إىل اإلسالم أمهيتها بني املسلمني
فمن أول ما نزل على الرسول . rبل قل ملا تعدى إميان الرسول . م ملا وصل إلينا، وملا اعتنقه مئات املاليني من البشرولوال الدعوة إىل اإلسال

r ومن أوائل ما نزل عليه . أمره أن يقرأ لنفسه وأن يقرأ للناس ﴾إقرأ﴿: قوله تعاىلr كان قوله تعاىل :﴿رذفَأَن قُم﴾.  
. rن كل جوانبه، وأوجدت املسلمني األوائل الذين كانوا خري من محل اخلري رسالة بعد الرسـول  أوجدت اإلسالم م rفدعوة الرسول 

  .وهكذا حىت يومنا هذا جيب أن متضي الدعوة حىت قيام الساعة. ودعوة هؤالء هي اليت محلت اإلسالم ملن بعدهم
. املاء يروي ويسقي ويعطي اخلري للناس، ولكنه حباجة ملن ينقلهفكما أن . ومن هنا فإن الدعوة بالنسبة لإلسالم هي كاجلريان بالنسبة للماء

بع فكذلك اإلسالم الذي هو الدين احلق، والتصور الصحيح هلذه احلياة هو أيضاً حيتاج ملن ينقله، وينقل خريه لكي يروي ويسقي ويهدي من ات
  .رضوان اهللا

  .ومن هنا تربز الصلة الوثيقة بني اإلسالم وبني الدعوة له
: فعمر الدعوة هو بعمر اإلسالم. الزمة له لزوم تأثريه، والزمة له لزوم انتشاره. ن هنا كانت الدعوة ركناً ركيناً وأمراً حيوياً يف اإلسالموم

  .منذ نشأته إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
  .ا عليها وقتهم ويبذلوا هلا جهدهمومن هنا جيب أن تأخذ الدعوة أمهيتها يف حياة املسلمني، وجيب أن تشغل باهلم وأن ينفقو

  
  :األمر بالمعروف والنھي عن المنكر من حمل الدعوة

أعين  -واعلم أن هذا الباب « :ويف هذا يقول اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرح صحيح مسلم وحتت باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .أزمان متطاولة، ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جداً قد ضيع أكثره من -باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشك أن يعمهـم اهللا  . وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحلَ والطاحلَ. وهذا باب عظيم به قوام األمر ومالكه
 .]63 :النور[ ﴾رِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَم... ﴿: تعاىل بعقاب

فإن الدعوة تعدل ذلك . وأن احلاجة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضرورية وباقية ما بقيت احلاجة إىل احلياة نفسها وأمنها وعافيتها
مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثـل قـوم   «: وضرب لذلك مثالً فقالمدى هذه احلاجة يف احلديث  rوقد وضح النيب ... كله

لو : فقالوا. وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها
األعلى وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيـديهم جنـوا وجنـوا    أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا؟ فإن تركهم الذين يف 

وأن أي اون يف القيام بـه  . وذا احلديث يتبني كيف أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يساوي حياة اتمع وسالمته. ]رواه البخاري[» مجيعاً
وقد عرب القرآن عن أمهية الدعوة وحاجة الناس إليهـا  . ح الكل من املهلكني املغرقنيال جزاء له إال أن وي السفينة باجلميع إىل القاع وأن يصب

. ومل تقتصر ألفاظ القرآن على مادة الدعوة بل مشلت الكثري من األلفاظ واملعاين اليت تدور مجيعها حول موضـوع الـدعوة  . بكثري من اآليات
فقد عبر القرآن عن الدعوة بلفظ األمر باملعروف والنـهي عـن   :  احلصرنذكر بعضها على سبيل الذكر ال rوكذلك هي أحاديث الرسول 

وقال جل من  ]110 :آل عمـران [ ﴾...كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه﴿: املنكر قال تعاىل
وقال رسول . ]104 :آل عمران[ ﴾مفْلحونَن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْولْتكُ﴿: قائل
» اً منه مث تدعونه فال يستجاب لكموالذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف وتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاب«: rاهللا 

 .]رواه مسلم[» من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه، ذلك أضعف اإلميان«: rوقال . ]رواه الترمذي[

  :التبلیغ من حمل الدعوة
لك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ وكَذَ﴿: وكذلك عبر القرآن عن الدعوة بلفظ الشهادة على الناس، قال تعاىل

 .]143 :البقرة[ ﴾... الرسولُ علَيكُم شهِيداً



 10

 .]رواه البخاري[» ليبلغ الشاهد الغائب«: rويقول الرسول . ]ابن ماجه[» واملؤمنني شهود اهللا يف األرض... «: rويقول الرسول 
 
  :صي بالحق من حمل الدعوةالتوا

 يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّـه ﴿: قال تعاىل. وكذلك عبر القرآن عن الدعوة بالتبليغ
وكذلك عبر القرآن واحلديث عـن الـدعوة   . ]رواه البخـاري [» بلغوا عين ولو آية«: rل ويقول الرسو. ]67 :املائدة[ ﴾... يعصمك من الناسِ

 بألفاظ التواصي باحلق، واإلرسال للتبشري واإلنذار وتبيني احلق، والنصيحة وتذكري الناس وجمادلة أهل الكتاب باليت هي أحسـن واجلهـاد يف  
إِال الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  ~إِنَّ اِألنسانَ لَفي خسرٍ  ~والْعصرِ ﴿: تعاىلوقال  .وغريها الكثري. والعمل إلظهار الدين. سبيل اهللا

ـبأ [ ﴾... وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً﴿: وقال تعاىل .]العصر[ ﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ ومـا  ﴿: وقال تعاىل .]28 :س
ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِالَّ بِلسر نا ملْنس4 :إبراهيم[ ﴾... أَر[ .وقال تعاىل :﴿ ...نيالَملْعل كْرإِالَّ ذ وإِنْ ه﴾ ]وقـال  ]104 :يوسف :﴿  ـهإِنو

وقَـاتلُوهم  ﴿: وقال تعـاىل . ]125 :النحل[ ﴾... وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن... ﴿: وقال ]44 :الزخرف[ ﴾لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسأَلونَ
لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى ال تتلَ﴿: وقال تعاىل. ]39 :األنفال[ ﴾حع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه لَوو ينِ كُلِّهى الد

  . ]33 :التوبة[ ﴾كَرِه الْمشرِكُونَ
. ]متفـق عليـه  [» هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال. أال إن الدين النصيحة«: rوقال رسول اهللا 

على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومـن معـه مـن    إذا أقر أمرياً  rكان رسول اهللا «: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
أو (وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال ... قاتلوا من كفر باهللا. اغزوا باسم اهللا ويف سبيل اهللا: املسلمني خرياً مث قال

وعـن  . ]رواه مسـلم [» ... ك فاقبل منهم وكف عنـهم مث ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابو. فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم) خالل
نضر اهللا عبداً مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هـو أفقـه   «: أنه قال rرسول اهللا 

  .]رواه الترمذي[» منه
والدعوة تشمل الناس مجيعاً ويقوم ا املسـلمون  . دعوةوهكذا تتضافر اآليات واألحاديث حىت أن كل آية وكل حديث حيمل يف ثناياه ال

  .مجيعاً كل حبسب استطاعته
 فلو جئنا إىل اآليات اليت تتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقط دون غريها من آيات الدعوة، وذلك على سبيل املثـال، لرأينـا أن  

الذي هو أسـوتنا وقـدوتنا    rب أن يشمل املسلمني مجيعهم، فهي بالنسبة للنيب هذه اآليات قد أخربتنا أن هذا الركن العظيم يف اإلسالم جي
. وهذا بيان لكمال رسـالته . ]157 :األعراف[ ﴾يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴿: تقول
  .لذي أمر اهللا على لسانه بكل معروف وى عن كل منكر وأحلّ كل طيب وحرم كل خبيثهو ا rفإنه 

  .]110 :آل عمران[ ﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه﴿: وهي بالنسبة لألمة تقول
  .حيث يقومون بواجب األمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. تشمل مجيع املسلمني من أفراد إىل مجاعات إىل أويل األمرواألمة هنا 

  .]71 :التوبة[ ﴾... والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿: وهي بالنسبة لألفراد تقول
األمـر  : فدل على أن أخص أوصاف املؤمنني. فجعل اهللا تعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرقاً بني املؤمنني واملنافقني": قال القرطيب

  .]4/47تفسري القرطيب [ "ملنكر ورأسها الدعاء إىل اإلسالمباملعروف والنهي عن ا
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ عـنِ   ﴿:  نوع عملها فتقولوهي بالنسبة للجماعات واألحزاب تبني

  .]104 :آل عمران[ ﴾الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه  الَّذين إِنْ مكَّناهم في اَألرضِ ﴿: وهي بالنسبة ألويل األمر تقول

 .]41 :احلج[ ﴾عاقبةُ اُألمورِ
ن أَظْلَم ممنِ افْترى علَـى  م﴿ ،]104 :آل عمـران [ ﴾... ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ﴿: ويف القرآن بيان أن الدعوة تكون لإلسالم

 .]73 :املؤمنون[ ﴾... وإِنك لَتدعوهم إِلَى صراط مستقيمٍ﴿ ،]7 :الصف[ ﴾... سالمِكَذب وهو يدعى إِلَى اِإلاللَّه الْ
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قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَـى  ﴿ ،]33 :فصلت[ ﴾... للَّهومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى ا﴿: ويف القرآن بيان أن الدعوة تكون هللا
  .]108 :يوسف[ ﴾... بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي

 :النـور [ ﴾رِيق منهم معرِضونَوإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَ﴿: ويف القرآن بيان أن الدعوة تكون إىل احلكم مبا أنزل اهللا

48[، ﴿ا ونعمقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِنيمؤلَ الْما كَانَ قَوماإِننأَطَع ...﴾ ]ـابِ   ﴿ ،]51 :النورتنَ إِلَـى كوعدي
ثُم مهنيب كُمحيل ونَ اللَّهرِضعم مهو مهنم لَّى فَرِيقوت23 :آل عمران[ ﴾ي[.  

ومنه ما يتعين، يؤجر القائم به وال يعذر تاركه حىت . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض على الكفاية على تفصيل الحق إن شاء اهللا
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهونَ عـنِ السـوِء   ﴿: ل تعاىلقا. حيث رتب اهللا على القيام به النجاة ورتب على تركه العذاب. يقام

  .]165 :األعراف[ ﴾وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ
وإذا كانـت  . هو املنكر األول واألساس لكـل منكـر   وإذا كان اإلميان هو املعروف األول واألساس لكل معروف، فإن يف مقابله الكفر

وإذا كان احلكم مبا أنـزل اهللا  . الطاعات هي املعاريف املنبثقة عن املعروف األول، ففي مقابلها املعاصي هي املنكرات املنبثقة عن املنكر األول
فإن يف مقابله احلكم بغري ما أنـزل  . عوة وبه ينشر الدينهو رأس الطاعات الذي به حيافظ على اإلميان، وبه حيافظ على الطاعات، وبه تقام الد

  .وهو اتباع الشهوات واألهواء والضالل رأس املعاصي، اهللا هو
أه ومن هنا جيب على األمة أن جتتمع مجيعها على إقامة هذه الفريضة، وليعلم املسلم الذي يهتم بأمر دينه أن ما يتلوه من آية، وأن ما يقـر 

فإنه خطاب موجه إىل األمة من خالله  rوحىت لو كان اخلطاب موجهاً للرسول . به وحده بل يعم اخلطاب اجلميع من حديث ليس مقصوداً
وإن أمره بالعبادة فله ولغريه وإن أمره باحلكم مبا أنزل اهللا فله ولغريه . فإن أمر اهللا املسلم باإلميان فهو أمر له ولغريه. ما مل يرد دليل التخصيص

  .أيضاً
 

 اإلیمان في حمل الدعوة وأولویات الفروض أھمیة
  

  .إن اإلسالم هو عبارة عن معاريف أمر اهللا بإقامتها، ومنكرات طلب الشارع االمتناع عنها وإزالتها
  .اإلسالمية ورأس املعاريف وأعالها هو اإلميان باهللا تعاىل وسائر أركان العقيدة

  .اهللا سبحانه وتعاىل اجتنابه، والتنفري منه والتحذير من الوقوع حببائله ورأس املنكرات وأخبثها هو الكفر بكل صوره، وقد طلب
فتقوى . وهي تتحقق بطاعة اهللا ورسوله، وهي مثرة اإلميان ومكملة له وهي من مقتضياته. مث يأيت من باب املعاريف من بعد اإلميان التقوى

فكلما قوي إميان املسلم كلمـا قـوي التزامـه    . هذا االلتزام مربوط باإلميانو. وال يكون ذلك إال بااللتزام بشرع اهللا. اهللا هي اجتناب غضبه
فاملسلم مأمور باإلميان وبطاعة اهللا ورسوله، ومنهي عن الكفر بكل صوره وعن املعاصي بكافـة  . ويضعف هذا االلتزام بضعف اإلميان. بالطاعة
  .أشكاهلا

كن أن يبقى وينتثر إال حبمله والدعوة له، وإجياد الكيان الذي حيفظ علـى املسـلمني   وإميان املسلم وتقواه، واجتنابه للكفر واملعاصي ال مي
مل يطلب مـن املـؤمنني    rفالرسول . وعمله rهذا ما دلّ عليه واقع الرسول . عقيدم وتقواهم، ومينعهم من الوقوع حببائل الكفر واملعصية

بيئة اإلميان والتقوى بإقامة الكيان الذي جيعل اتمع كله يسري بنفس االجتاه الـذي  معه جمرد اإلميان والتقوى، بل كان يعمل معهم على إجياد 
  .وهذا ما حتقق له عندما أقام الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة. يسري عليه إميان الفرد وتقواه

واملنكرات اليت جيب أن يبتعد عنـها ال  . افظ عليهافاملعاريف اليت جيب أن توجد ال بد من محلها للناس والدعوة هلا، وإجياد الكيان الذي حي
  .حيمي مرتكبيها بد من حماربتها ومالحقتها والتنفري منها وحماسبة مرتكبها وإزالة الكيان الذي يتسبب بوجودها، أو

م به، وأن يسبق يهم عـن  وال بد أن يسبق أمرهم باملعروف ائتماره. ولذلك ال بد للمسلمني من األمر باملعروف، ومن النهي عن املنكر
  .املنكر انتهاؤهم عنه
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  :االئتمار بالمعروف واالنتھاء عن المنكر: الجانب األول
لقـدر  فاملسلم مطلوب منه اإلميان باهللا ورسوله وكل العقيدة اإلسالمية، أي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقضاء وا

  .، وبكل ما جاء يف الكتاب والسنة مما كان قطعياًخريمها وشرمها من اهللا تعاىل
فاملطلوب منه أن يؤمن بوجود اهللا اخلالق لكـل  . فاإلميان واجب عيين على كل مسلم، وهو مطلوب باإلمجال، ومطلوب منه أن حيوز أصله

يف هذا الكون، وما تقـوم  شيء، والذي يتصف بكل صفات الكمال، ويترته عن كل صفات النقص، وأن كل ما  كمثل ھ شيء، والذي ليس 
ـ  . هعليه احلياة وحيتاج إليه اإلنسان هو من اهللا القدير، الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، والذي ال خيرج شيء عن إرادته وعلم

. ل فقد حصل اإلميان بـاهللا فمىت حاز املسلم هذا األص. فهو وحده املعبود احلق الذي ال ملجأ إال إليه وال خضوع إال له، وال راحة إال برضاه
عـن   وكذلك مطلوب منه أن يؤمن بأن حممداً رسول اهللا، جاء بدين اإلسالم وحياً من عند اهللا، وليس بعبقريته وفطنته، وأنه معصوم فيما بلّغه

هذه هي أصول اإلميان فمن أقر . وأن يؤمن بسائر رسل اهللا وكتبه على وجه اإلمجال، وأن يؤمن باملالئكة وباليوم اآلخر وبالقضاء والقدر. ربه
زيد وهذا بالتايل يولكن هذا اإلميان يقوى و. -طبعاً ما مل يقم أو يعتقد بشيء ينقض هذا اإلميان-ا فقد صار مؤمناً وإن فاتته بعض التفاصيل 

لك بأن يكثر املؤمن من التفكّـر بآيـات اهللا   فاإلميان باهللا يقوى ويصبح أكثر تأثرياً يف واقع احلياة، وذ. يستدعي قوة االلتزام واستقامة السلوك
فكلما فكّر املسلم يف خملوقات اهللا ويف دقة تركيبها وقدرة خالقها وحكمته وعلمه كلما قوي إميانه وازداد تقديسه هلذا اخلالق . الكونية واملرتّلة

ه حسه إىل ما غفل عنه منها كلما أقبل على هـذا اإللـه   وكلما فكر اإلنسان يف ما أنعم اهللا عليه من نِعم، وحاول أن يعدها وأن ينب. العظيم
الكرمي حامداً شاكراً مطيعاً، وكلما فكر املسلم يف نقص ما سوى اخلالق وحاجته وعجزه كلما سارع إىل إفراد هذا اخلالق وحـده بالعبـادة   

  .والطاعة واخلضوع
لم بالقرآن كلما قوي يقينه باستحالة أن يكون هذا القرآن مـن  يقوى ويضعف، فكلما ازدادت معرفة املس rوكذلك اإلميان برسول اهللا 

، ويف حياته، وما عاناه يف سـبيل اهللا، ويف  rوكذلك كلما تفكر يف سرية رسول اهللا . هو رسول اهللا rعند غري اهللا، وقوي يقينه بأن حممداً 
لتايل يزداد حرصه على إرضائه وطاعته ومحل اهلم الـذي محلـه   وبا. وتعلقه بشخصية هذا النيب العظيم rمواقفه، كلما ازداد حبه لرسول اهللا 

  .طيلة حياته rرسول اهللا 
، وحيث تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت   كذلك اإلميان باليوم اآلخر، فكلما تفكّر املسلم بأحوال يوم القيامة حيث جيعل الولدان شيباً

كلما هاله هذا املنظر الغييب الذي أخربه اهللا عنه، وبالتـايل صـار    وتضع كل ذات محل محلها، وحيث يبدو الناس سكارى من هول ما حيدث
وكلما تفكر املؤمن باآليات واألحاديث اليت تتكلم عن اجلنة وما أعده اهللا فيها . يتجنب فزع ذلك اليوم، ويتلمس أسباب األمن يف ذلك اليوم

وأيضاً كلما تفكر املؤمن ... ملذّات الدنيا، وازداد شوقه إىل تلك اجلنة العاليةللمؤمنني من النعيم املقيم والسعادة األبدية كلما صغرت يف عينيه 
ن عـذاا،  باآليات واألحاديث اليت تتحدث عن النار وما أعده اهللا فيها للكافرين واآلمثني من العذاب األليم واجلحيم املقيم كلما ازداد خوفه م

يتجنب أسباب دخول النار، ولو أدى به ذلك إىل دخول سجون الظـاملني، وإىل تعـريض   وهان عليه خوفه من عذاب الدنيا وآالمها، وأصبح 
فكلما كربت اآلخرة يف عني املؤمن . فمىت انعقد القلب على اإلميان استجابت اجلوارح هللا طاعةً مبصرةً والتزاماً قوياً.. وهكذا. ظهره لسياطهم

  .االلتزام وأيد املؤمن بالثبات على القول والعمل مهما كانت الصعوبات واملشقات وكلما قوى اإلميان قوي. صغرت الدنيا وصغر ما فيها
. واإلميان باهللا جيب أن يصحبه كفر بكل ما عداه من أنداد، مهما اختذت هذه األنداد من أشكال وصور، سواء أكانت أصناماً أم أفكـاراً 

وقال  ]96-95 :الصافات[ ﴾واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ ~قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ ﴿: قال تعاىل. فقد واجه القرآن عبدة األصنام ومحلة األفكار
وقـال   ]22-19 :الـنجم [ ﴾تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى ~أَلَكُم الذَّكَر ولَه اُألنثَى  ~ومناةَ الثَّالثَةَ اُألخرى  ~أَفَرأَيتم الالت والْعزى ﴿: تعاىل
وإِذَا تتلَى علَـيهِم   ~ن علْمٍ إِنْ هم إِالَّ يظُنونَ وقَالُوا ما هي إِالَّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِالَّ الدهر وما لَهم بِذَلك م﴿: تعاىل

قُلْ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يـومِ الْقيامـة الَ    ~ أَنْ قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِنْ كُنتم صادقني آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِالَّ
  .]26-24 :اجلاثية[ ﴾ريب فيه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

وكما أن اإلميان حيتاج إىل نظر وتدبر، فكذلك الكفر حىت ينبذ يسـتدعي النظـر   . اطل، جيب أن ينبذ ويكفر بهفكل ما عدا اإلميان باهللا ب
فاآليات السابقة حترك عقول الناس وتطلب منهم أن يتدبروا يف واقع عقائد الكفار حىت يتيقنوا أا باطلة، وحىت يكفروا بالطـاغوت  . والتدبر

 :البقـرة [ ﴾يع علـيم ن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللَّه سمفَم... ﴿: قال تعاىل. حق كفره



 13

سلم حىت يستمسـك  وكالمها مطلوب من امل. فكما أن النظر والتدبر هو وسيلة لإلميان باهللا فكذلك هو وسيلة أيضاً للكفر بالطاغوت. ]256
  .بالعروة الوثقى ويهتدي االهتداء الصحيح

فمن آمن باهللا ونبذ كل ما عداه وجد نفسه متيل إىل هذا اإللـه العظـيم اخلـالق    . هذا اإلميان املطلوب من كل مسلم جيعله متقيداً حبسبه
ويتوجه املسلم يف حياتـه إىل  . ما حيبه اهللا، وبغض ما يبغضهالقدير، فيحبه وخيشاه ويطمع برمحته ويتعبده ويتقيد بأمره، فينشأ عند املسلم حمبة 

فلوال اهللا ملا اهتدى، وملا استقام . كيف ال وهو اإلنسان الضعيف العاجز احملتاج إىل من يدبر أمره. اهللا ليحمده على ما أنعم عليه وتفضل به له
فاإلميـان جيـر حتمـاً إىل    . هللا يعيش معيشة ضنكاً، وخيسر الدنيا واآلخرةفباتباعه ألمر اهللا حييا حياة طيبة، وبإعراضه عن ذكر ا. وصلح أمره

. يهااللتزام والتقوى، ويرتب على كل مسلم التوجه إىل اخلالق لعبادته وطاعته، واالبتعاد عن كل ما يغضبه، واحلرص على اإلتيان بكل ما يرض
. طاعة وهو معاريف كثرية حددها الشارع للمسلمني، وطلب االلتـزام ـا  إن ما يرضي اهللا هو ال... فما الذي يرضي اهللا؟ وما الذي يغضبه؟

  .وما يغضبه هو املعصية وهو منكرات كثرية أيضاً حددها الشارع، وطلب االبتعاد عنها
  

  :الفرض العیني والفرض الكفائي
ض الذي جيب أن يقوم به كل مكلف بعينـه، فلـو   فالفرض العيين هو الفر. إن الناظر يف الفروض اإلهلية جيد أن منها العيين ومنها الكفائي

وهذا يعـين  . تركه املسلم مل يسقط عنه حىت لو قام به مجيع املسلمني، ولو قام به وحده وتركه مجيع املسلمني لسقط عنه وبرئت ذمته أمام اهللا
وما يقـال يف الفـروض   . ته أمام خالق الذممأنه جيب على كل مسلم أن يفتش عن كل الفروض العينية ويلتزم ا حىت تربأ ساحته وختلوا ذم

وهذا يعين أن املسلم عليه أن يؤدي الصالة، ويصوم رمضان، وحيج البيت احلرام مـىت اسـتطاع،   . العينية يقال يف النواهي، إذ أا كلها عينية
وغريها مما ... تعد عن الزنا والكذب والغيبةويزكي مىت ملك النصاب، ويرب والديه، ويأكل احلالل الطيب، ويبتعد عن أكل احلرام اخلبيث، ويب

  .جيب على املسلم أن يتحراه، فيقوم ا إن كانت معروفاً، ويبتعد عنها إن كانت منكراً
  

  :الفرض الكفائي
فهي ليست مطلوبة مـن كـل فـرد    . وهناك فروض كفائية واملطلوب هو أن توجد هذه الفروض بغض النظر عمن يوجدها من املسلمني

وال يسـقط اإلمث  . فإن مل توجد يصبح املسلمون كلهم آمثني حىت توجد. فقد توجد بالقليل وقد توجد بالكثري. إمنا املطلوب أن توجدبعينه، و
وال يظنن ظان أن مشاركة املسلمني له يف اإلمث سيخفف عنه فيتـهاون بفـروض   . إال عن من سعى إلجيادها، وتلبس ذا السعي تلبساً جاداً

فوقوع األمة معه يف اإلمث يعزيه  ]95 :مرمي[ ﴾وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا﴿: قال تعاىل. سيأيت يوم القيامة وحيداً حيمل إمثه مبفرده الكفاية، ألنه
بالعمل إلجيادها ليـربئ   فليسارع كل مقصر يف الفروض الكفائية اليت مل تقم إىل التلبس اجلاد. يف الدنيا، ولكنه لن خيفف عنه شيئاً يف اآلخرة

فاملسلم الذي آمن باهللا وخاف من وعيده وطمع يف وعده يهمـه أن يرضـي اهللا   . ذمته أمام اهللا قبل أن يأيت يوم تتقلب فيه القلوب واألبصار
فإن اإلمث سيناله إن مل يتلبس فطاملا أنه مل يقم بعد . ويفوز باجلنة ويزحزح عن النار، هذا املسلم ينظر إىل الفرض الكفائي على أنه جيب أن يقام

وأما إن كان قائماً فال حرج عليه طاملا أن هناك من أقامه، فمىت تربأ ذمة املسلم أمام اهللا جيب عليـه أن يهـتم بـالفروض    . بالعمل على إقامته
مر باملعروف والنهي عن املنكر، كلـها مـن   فمثالً احلكم مبا أنزل اهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا واالجتهاد واأل. الكفائية اهتمامه بالفروض العينية

فإذا فقد االجتهاد يف األمة مثالً فإن اجلميع يأمث إال من عمل على إجيـاد  . الفروض الكفائية اليت جيب أن يعمل املسلمون على إجيادها وإال أمثوا
فإذا وجد االجتهاد سقط احلـرج عـن   . مل يوجد بعدووجود العاملني إلعادة االجتهاد ال يسقط اإلمث عن غريهم طاملا أن االجتهاد . جمتهدين

ـ    ن اجلميع، وكذلك إجياد الدولة اإلسالمية، فإن كل قاعد عن العمل إلجيادها آمث أمام اهللا، ووجود العاملني على إجيادهـا ال يسـقط اإلمث ع
: ما نصه" ض على الكفاية فرض على كل مسلمالفر" حتت عنوان" الفكر اإلسالمي" وقد جاء يف كتاب. القاعدين طاملا أن الدولة مل تقم بعد

وال يسقط الفرض حبال من األحوال حىت يقام بالعمل الذي فرض، ويستحق تارك الفرض العقاب على تركه، ويظل آمثاً حىت يقوم بـه، وال  "
 ]41 :التوبـة [ ﴾... خفَافًا وثقَـاالً  انفروا﴿: فقوله تعاىل. فرق يف ذلك بني فرض العني والفرض على الكفاية فكلها فرض على مجيع املسلمني

فمحاولة التفريق بني فرض العني وفرض الكفاية من جهة الوجوب إمث عند اهللا وصد عـن  . وكلها طلب الفعل فيها طلباً جازماً. فرض كفاية
يضاً ال فرق بني فرض العني وفرض أما من حيث سقوط الفرض عمن وجب عليه فإنه أ. سبيل اهللا، ومغالطة للتساهل بالقيام بقروض اهللا تعاىل
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فال يسقط الفرض حىت يقام العمل الذي طلبه الشارع، سواء طلب القيام به من كل مسلم كالصالة املكتوبة، أو طلب القيام به مـن  . الكفاية
يفة وحتصل البيعـة لـه، ففـرض    مجيع املسلمني كبيعة اخلليفة، فإن كالً منها ال يسقط حىت يقام العمل أي حىت تقام الصالة، وحىت يقام اخلل

وعلـى  . الكفاية ال يسقط عن أي واحد من املسلمني إذا قام بعضهم مبا يقيمه حىت يتم قيامه، فيبقى كل مسلم آمثاً ما دام القيام بالعمل مل يتم
ذي إذا أقامه البعض سقط عن ذلك فمن اخلطأ أن يقال أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقني، بل فرض الكفاية هو ال

هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العـني  . الباقني، وسقوطه حينئذ أمر واقعي، ألن العمل املطلوب قد قام ووجد فلم يبق جمال لبقائه
سقط هذا الفرض عـن  وال ي. وعلى ذلك فإن إقامة الدولة اإلسالمية فرض على مجيع املسلمني، أي على كل مسلم من املسلمني. سواء بسواء

فإذا قام البعض مبا يقيم الدولة اإلسالمية ال يسقط الفرض عن أي واحد من املسلمني مـا  . أي واحد من املسلمني حىت تقوم الدولة اإلسالمية
مث عن أي مسلم وال يسقط اإل. دامت الدولة اإلسالمية مل تقم، ويبقى الفرض على كل مسلم، ويبقى اإلمث على كل مسلم حىت يتم قيام الدولة

وال يسقط هذا الفـرض  . وهكذا كل فرض على الكفاية يبقى فرضاً على كل مسلم. حىت يباشر القيام مبا يقيمها مستمراً على ذلك حىت تقوم
  ".حىت يقام العمل املطلوب

م خالقه وديانه عليه أن يقوم بفروض ومىت تبين لنا ما هي فروض العني وما هي فروض الكفاية تبين لنا كيف أن املسلم حىت تربأ ساحته أما
  .العني وأن يشارك غريه يف إجياد فروض الكفاية

  
  :أولویات الفروض

فإذا استطاع املسلم أن يقوم بكل الفروض العينية والكفائية فهذا هـو املطلـوب وال   . على أن القيام بالفروض العينية له أولويات شرعية
وإذا حصل تضارب فيمـا بـني   . إن القيام بالفروض العينية مقدم على القيام بالفروض الكفائيةأما إذا حصل تضارب ف. يوجد عنده مشكلة

الفروض العينية فإن الشرع، وليس العقل، وضع أوليات لبعضها على بعض، فنفقة العيال مقدمة على سداد الدين، وسداد الدين مقـدم علـى   
وإذا حصل تضارب فيما بني الفـروض  ... وهكذا. معة مقدمة على الوفاء بالوعدوصالة اجل. وصوم رمضان مقدم على صوم النذر. نفقه احلج

وهنـا يكـون امليـدان فسـيحاً     . الكفائية حبيث ال ميكن إقامتها مجيعها فإن الشرع كذلك، وليس العقل، وضع أولويات لبعضها على بعض
وهـي مـن   . نها الفرض الذي يأخذ اجلهد الكبري والوقت الكثريألن الفروض الكفائية كثرية ومنها الصعب والباهظ التكاليف، وم. ومتشابكاً

وما يقوم به وما يتركه ال يكون بنـاء  . فصار ال بد من أن يقوم ببعضها دون بعضها اآلخر. الكثرة حبيث ال يستطيع املسلم أن يقوم ا مجيعها
ويؤخذ من القرائن الشرعية اليت . وإعطاء الشرع األولوية له على هواه وال على تقديره العقلي أو اختياره الشخصي بل بناء على ترجيح شرعي

  .تبني أمهيته
  

  :أھم الفروض الكفائیة
فمثالً حنن حني نقرر أن إقامة الدولة اإلسالمية تأيت يف رأس سلم األولويات بني الفروض الكفائية فإننا أخذنا هذا من نصـوص القـرآن   

  .والسنة
ومن ... و﴿ ]44 :املائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: اهللا كثرية، منهافاآليات اليت توجب احلكم مبا أنزل 

... و﴿ ]47 :املائدة[ ﴾فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه... و﴿ ]45 :املائدة[ ﴾لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدو﴿ ]60 :النساء[ ﴾... ي رـجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و ...﴾ 

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا  و﴿ ]49 :املائدة[ ﴾... م بينهم بِما أَنزلَ اللَّه والَ تتبِع أَهواَءهموأَن احكُو﴿ ]65 :النساء[
  .]50 :املائدة[ ﴾لقَومٍ يوقنونَ

  .ا على وجود الدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل اهللاهذه النصوص وما يف معناها من آيات أخرى وأحاديث يتوقف العمل 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلـدوا  و﴿ ]38 :املائدة[ ﴾... والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿: واآليات اليت جاءت تأمر بإقامة احلدود كثرية منها

ةلْدائَةَ جا ممهنم داح2 :النور[ ﴾... كُلَّ و[ ﴿ةًولْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو ...﴾ ]4 :النور[ 
اُء الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسـادا  إِنما جزو﴿ ]33 :اإلسراء[ ﴾... ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا... و﴿
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وجاءت أحاديث كثرية جبلد شارب اخلمر . ]33 :املائدة[ ﴾... أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالَف أَو ينفَوا من اَألرضِ
رجم الزاين احملصن، والسن بالسن، والقصاص يف اجلروح، واَألرش حيث ال حيصل القصاص، وإيقاع عقوبة التعزير حيث مل حيدد الشـرع  وب

  .هذه األحكام واحلدود اليت شرعها اهللا يتوقف العمل ا على وجود الدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل اهللا. حداً
 ﴾... انفروا خفَافًا وثقَاالً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سـبِيلِ اللَّـه  ﴿: منها اد يف سبيل اهللا كثرية،واآليات اليت جاءت تأمر باجله

ولُه والَ يدينونَ دين الْحق مـن الَّـذين أُوتـوا    قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه والَ بِالْيومِ اآلخرِ وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسو﴿ ]41 :التوبة[
 ]36 :التوبـة [ ﴾... وقَاتلُوا الْمشرِكني كَافَّةً كَما يقَـاتلُونكُم كَافَّـةً  ... و﴿ ]29 :التوبة[ ﴾الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه و﴿ ]39 :األنفـال [ ﴾... ى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كله للَّهوقَاتلُوهم حتو﴿
فهذه اآليات وما يف معناها من آيات وأحاديث يتوقـف  . ]60 :األنفال[ ﴾... مهمعدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم الَ تعلَمونهم اللَّه يعلَ
لقد جاءت أحاديث تقول بأن اجلهاد ماضٍ إىل يوم القيامة ال يعطله عدل عادل . العمل ا على وجود الدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل اهللا

أي أن اجلهاد يكون مع كـل  . و داعي اجلهاد سواء كان هناك دولة إسالمية أو مل يكنأي أن املسلم عليه أن جياهد حني يدع. وال جور جائر
وإذا أمروا بقتـال فـإم يـأمرون بقتـال     . ولكن هؤالء األمراء الفجرة ال جياهدون وال يأمرون باجلهاد يف سبيل اهللا. أمري براً كان أو فاجراً
رجال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويهدموا دويالت الكفر هذه ويقيموا بدالً منها دولة  وسيستمرون على ذلك حىت ينهض. املسلمني فيما بينهم

  .اإلسالم الواحدة اليت حتكم مبا أنزل اهللا
ـ   ﴿: واآليات اليت جعلت األمة اإلسالمية حاملة رسالة للعاملني وخري أمة بني األمم، كثرية منها ـاسِ تلنل ـترِجأُخ ةأُم ريخ متونَ كُنرأْم

ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَـى  ... و﴿ ]8 :املنافقون[ ﴾... وللَّه الْعزةُ ولرسوله... و﴿ ]110 :آل عمران[ ﴾... بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ
 :البقـرة [ ﴾... مةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا وكَذَلك جعلْناكُم أُو﴿ ]141 :النسـاء [ ﴾الْمؤمنِني سبِيالً

وكيف تكون العزة للمؤمنني، وكيف ال يكون للكفار سبيل على املؤمنني، وليس للمؤمنني دولة؟ وكيف يأمرون غريهم مـن األمـم   . ]143
  .إن ذلك ال يستقيم إال بوجود الدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل اهللا. يف عقر دارهم قاصرون عن ذلكباملعروف وينهوم عن املنكر وهم 

ومن مات ولـيس يف  «: واألحاديث الكثرية اليت تأمر املسلمني أن يكون هلم إمام يبايعونه على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله كثرية منها
من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس «و» إلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى بهإمنا ا«و» عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

وقد أمجع الصحابة رضوان اهللا عليهم على لزوم إقامة خليفة لرسول . ]رواهن مسلم[» خرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات مميتة جاهلية
خليفة أليب بكر، مث لعمر، مث لعثمان، مث لعلي بعد وفاة كل منهم رضوان اهللا عليهم، والصـحابة كلـهم   وأمجعوا على إقامة . بعد موته rاهللا 

  .أمجعوا طوال حيام على وجوب نصب خليفة
  .ومع اختالفهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإم مل خيتلفوا مطلقاً على إقامة خليفة

جمتمع إسالمي من صناعات وطب وبناء للمستشفيات وإقامـة للمصـانع واملختـربات     وكذلك فإن ما حيتاجه املسلمون أثناء عيشهم يف
  .وإعداد للقوة وغريها الكثري من الفروض الكفائية، كل هذه األمور يتوزع املسلمون فيما بينهم تأمينها
ئم على عبوديته هللا من جهـة واإلعـداد   ولكن ال ينتظم هذا التأمني حبيث يتكامل تكامالً من شأنه أن حيقق العيش اإلسالمي الرغيد والقا

لياً والقوة للمسلمني لكي ينشروا الدعوة من جهة ثانية إال من خالل دولة تشرف هي على إجياد هذه الفروض إجياداً فعاالً ينسجم انسجاماً ك
  .مع حقيقة اإلسالم وغاياته

ويف حال غياب الدولة اإلسالمية تتعطـل مجيـع   . الشرع عليهمكذلك وقد أوكل الشرع إىل احلاكم أن جيرب الناس على التزام ما أوجبه 
  .كذلك إذا أمهل الناس األحكام املتعلقة م فلن جيدوا حاكماً يلزمهم ا. األحكام املنوطة باحلاكم

الوجـود العملـي   وبذلك تتعطل أكثر األحكام املتعلقة بالناس وذا يصري وجود الدولة اإلسالمية هو أساس من األسس اليت يقوم عليها 
  .فإذا ادم هذا األساس وتعطلت نصوص كثرية جداً من نصوص اإلسالم. لإلسالم يف معترك احلياة

 .وفقد املسلمون هويتهم وعزم واستبيحت ديارهم، وتسلّط عليهم عدوهم، وفشت فيهم املنكرات كما هو حاصل اليوم
 

  :ال تكون بدون إقامة الدولة اإلسالمیة إقامة اإلسالم
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  .اإلسالمية أن هناك من يقوم إلقامة اإلسالم من غري أن يصب جهده على إجياد الدولة ومن عجيب األمر أن ترى
اإلسالمية والعمل إلجيادها إال على أا حكم شرعي عـادي ال   ومن عجيب األمر كذلك أن ترى أن بني املسلمني من ال ينظر إىل الدولة

  .غريه يفضل وال يقدم على
من خالل األنظمة القائمة على حساب العمل إلقامـة   ألمر كذلك أن ترى بني املسلمني من يعمل لتطبيق األحكام الشرعيةومن عجيب ا

  .أناطه الشرع ا من إقامة أحكام اإلسالم الدولة اإلسالمية، اليت تقوم هي مبا
وهذا العمل . لدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل اهللامن الفروض الكفائية هو العمل إلقامة ا وبذلك نستطيع أن نقرر أن أهم وأوجب فرض

الدولة غري قائمة حىت اآلن، وبذلك يصبح هذا الفـرض الكفـائي    ولكن الكفاية غري حاصلة ذا القسم، ألن. يقوم به اآلن قسم من املسلمني
  .اإلسالمية استطاعته إلقامة الدولةتقدم آنفاً، أي أن كل مسلم صار اآلن مطالباً أن يعمل قدر  شبيهاً بفرض العني، كما

 –احملرمـات   وأصحه هو أن ينظر املسلم إىل الواجبات العينية اليت أوجبها اهللا عليه، وأن ينظر إىل rومن هنا فإن أدق اقتداء برسول اهللا 
. قوم ا أو يشارك يف القيام ا قدر اسـتطاعته اليت أمر اهللا بإجيادها لي مث ينظر إىل الواجبات الكفائية. اليت حرمها اهللا عليه –وهي كلها عينية 

  .إلقامة غالبية أحكام اإلسالم من عينية وكفائية هدانا اهللا ألهم فرض كفائي، وهو العمل إلقامة الدولة اإلسالمية اليت هي الطريق وبعد النظر
وكلها  –احملرمات  م بالفروض العينية، وانتهى عنفهو قد قا. ليوم احلساب عندما يسأل عما قدم وأخر واملسلم ذا يكون قد حضر نفسه

وذا يكون املسلم قد أمسك باحلقيقـة  . الفروض املتعلقة به، وما أكثرها وقام بالواجب الكفائي األول الذي بقيامه به يسقط عنه كل –عينية 
اتمع، وهو إن بقي عليه شيء مل يقم بعـد فـال    يففقام مبا يقيم اإلسالم يف حق نفسه كفرد، وقام كذلك مبا يقيم اإلسالم . أطرافها من كل

والصـالة علـى    ومن مثل رد السالم وتشميت العـاطس . واليت طبيعة قيامها تكون فردية وليست مجاعية يعدو القليل من الفروض الكفائية،
  .امليت
  
  :بالمعروف والعلم بالمنكر العلم

وال ائتمار . واالنتهاء نا إىل حبث العلم باملعروف والعلم باملنكر، فالعلم يسبق االئتماراملنكر هذا جير وحبث االئتمار باملعروف واالنتهاء عن
  املسلم؟ فما هي حدود العلم املطلوب شرعاً من. وال انتهاء إال بعلم

نه وتعاىل طلب مـن  فاهللا سبحا. وإال ملا كان العمل عبادة. الشرعي وأن يكون العمل حبسب العلم. من بديهي القول أن يسبق العلم العملَ
  .فال بد من معرفتها حىت ينتهى عنها وكذلك طلب منهم أن ينتهوا عن املنكرات،. باملعاريف، فال بد من معرفتها حىت يقام ا املسلمني القيام

ومـا  ﴿: تعـاىل  قال. لطاعةفليس العلم مطلوباً لذاته وإمنا ألجل العبادة وا. الزم هلا ومن أجلها فالعبادة والطاعة والتقيد هي األصل والعلم
بِإِذْن طَاعيولٍ إِالَّ لسر نا ملْنسأَر فأىب العلم إال أن  العلم، طلبنا العلم ألجل": وكما يقول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا. ]64 :النساء[ ﴾... اللَّه

ويف . ده األدىن وهو التقليد ويتحقق حبده األعلـى وهـو االجتـهاد   يتحقق حب فالعبادة والطاعة مها املقصودان، والعلم ما. "يكون ألجل اهللا
مبتعداً عن مبطالا فقد قـام بالعبـادة    فمن صلى حمافظاً على أركان صالته وشروطها. طاملا التقيد قد وجد والطاعة قد حتققت كليهما خري

. درجـات  خري العلم الذي يرفع اهللا به املسـلم : ته خري كثريمل يكن عن اجتهاد وتتبع فقد فا وأدى ما هو مطلوب، ولكن كون قيامه بالعبادة
على ظنه أن ما يقوله هذا العامل هو األصوب واألقـرب إىل   فيغلب. فقد قام بالعبادة مقلداً يأخذ احلكم ممن عنده علم وتقوى وورع يف نظره

حاالً من العامي الذي يأخذ  ولكن أفضل. فهو أيضاً مقلد اتباعاً أي أخذ احلكم عن غريه ولكن مع معرفة الدليل، وكذلك من صلى. طاعة اهللا
فهـو  . الطاعة والعبادة، أما اتهد فهو أحسن حاالً وأفضل مآالً وأرفع درجـات  وكالمها قد أخذ احلكم من غريه وحقق. احلكم دون دليله

  .احلكم الشرعي بنفسه، ويفتش عن األدلة ويستنبط منها حكم اهللا يف حقه يأخذ
  

  :المتعلقة بأعمالھ على كل مسلم أن یعرف األحكام فرض عین
 املسلم بالغ عاقل أن يتفقه يف الدين األمور اليت تلزمه يف احلياة ألنـه مـأمور أن   أما احلكم الشرعي يف حق املكلف فهو أنه جيب على كل

يكـون التفقـه يف الـدين     وعلى ذلك. لقة بأعمالهاملتعالشرعية  وال سبيل إىل ذلك إال مبعرفة األحكام. يسير أعماله كافة بأوامر اهللا ونواهيه
إن صلى وجـب عليـه    فهو. وما زاد على ذلك فهو مستحب بالنسبة له. يف معترك احلياة فرض عني ال فرض كفاية لألحكام الالزمة للمسلم
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وباملقدار الذي ميلكه، فإن كان ماله ذهباً أو الزكاة عليه معرفة ما يؤديه  معرفة كيفيتها، وإن بلغ ماله النصاب وحال عليه احلول ووجبت عليه
وإن علمها فقد اسـتزاد مـن   . بالثمار واملواشي عليه أن يتعلم كيفية تأديتها وملن تؤدى وال يضره عدم معرفة أحكام الزكاة املتعلقة فضة كان

بذمته، تعلّق تبعاً  وهكذا فإن كل فرض تعلق. ذه الدولةالدولة اإلسالمية كان عليه أن يتعلم ما يقيم به ه وإن قام يعمل إلقامة. اخلري وله أجره
  .له العلم به
  .لصحة إميانه واستقامة التزامه يطمئن ستطيع املسلم إن تأمن له ذلك أنوذا ي

  .وينجيه يوم احلساب برمحته. فإنه سيجد رباً رحيماً يقبل منه عمله فهو إن صفت نيته لربه وهدي إىل صواب العمل
  

  :عن المنكر األمر بالمعروف والنھي: الثاني الجانب
 املنكرات، وجيب على املسلم أن يأمتر بكل معروف تعلق بذمته وينتهي عن كل منكر، قلنا إن اإلسالم هو بيان لكل املعاريف، وبيان لكل

منكر انتهى عنه؟ أو ينهي عن أكثـر  ينهى عن كل  هل يأمر بكل معروف ائتمر به؟ أو يأمر بأكثر منه أو بأقل، وهل: والسؤال الذي يرد هو
  .منه أو عن أقل؟

إسالمي ال خيرج أي مفهوم فيه عن  يريد أن يقوم جمتمع فالشرع. هذا املوضوع من إدراك واقع ما يريد الشرع أن يتحقق ال بد قبل تناول
جيب أن يوجد كل ما أمر اهللا بـه مـن    أي. منكر أنكره الشرع جيب أن مينع ويالحق ولكل. مفاهيم الشرع، وال أي عمل عما أقره الشرع

مجيعاً القيام ذه املهمة، وجعلها مهمـة   وقد طلب اهللا سبحانه من املسلمني. وأحكام، وأن يالحق كل منكر حدث أو ميكن أن حيدث عقائد
باملعروف والنـهي   فإن األمر: أما بعد(: )إحياء علوم الدين(يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا يف كتابه . عظيمة جليلة، وأعطى عليها األجر اجلزيل

النبيني أمجعني، ولو طوي بساطه وأمهل علمه وعملـه لتعطلـت النبـوة     عن املنكر هو القطب األعظم يف الدين وهو املهم الذي ابتعث اهللا له
  ).لبالد، وهلك العبادا وعمت الفترة، وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة، واستشرى الفساد، واتسع اخلرق، وخربت واضمحلت الديانة

  
  :الدین الجھات التي أنیط بھا إقامة

ألن األمة فيها األفراد، وفيهـا احلكـام، وفيهـا    . تنفيذ األحكام الشرعية وال بد قبل تناول املوضوع هذا بتفاصيله، من معرفة من أنيط به
وتحاسب وتقوم حبسب تقصريها فيما  ومن مث ينصح. اجهة من هذه اجلهات أناط ا الشرع جمموعة من األحكام، لتلتزم  وكل. اجلماعات

  :نقول ولذلك. فسيشكل علينا تبعاً لذلك قيامنا بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أُنيط ا، فإذا أشكل علينا واقع املناط هذا،
. ومنها ما هو منوط باألفراد ويقوم به اخلليفة إن قصروا. هأن ينفذ إن األحكام الشرعية منها ما هو منوط باخلليفة أو األمري، وال جيوز لغريه

  .ومنها ما هو منوط باجلماعة. باخلليفة وجيوز لألفراد يف حاالت ومنها ما هو منوط
وربا وسرقة، وقتل وزنـا، وكـذب    باألفراد فهو كالصالة والصوم واحلج والزكاة واالبتعاد عن احملرمات من مخر وميسر أما ما هو منوط

سواء كانوا يف دار كفر أو يف دار إسالم، وسـواء كـانوا يعيشـون يف الـبالد      واملسلمون مطالبون ذه األحكام. ش وغيبة وما شاهاوغ
. والصحابة رضي اهللا عنهم يف مكة فقط أو يف املدينـة فقـط   rوهذه ال ينظر فيها إىل ما كان يعمله الرسول . يف بالد الكفار اإلسالمية أو
اإلسالمية، كل هـذه األحكـام    املطلوبة من األفراد من عبادات ومعامالت ومطعومات وملبوسات وأخالق وسائر العقائد شرعيةفاألحكام ال

 فإذا كان الفرد املسلم يف دار كفر والسلطة متنعه من التقيد بأحكام. ويلُّ أمرهم وكل فرد مسؤول عن أفراد أسرته الذين هو. مطالب ا الفرد
 إِنَّ الَّـذين توفَّـاهم  ﴿: دار كفر عمالً بقوله تعاىل هذه وجب عليه أن يهاجر إىل دار أخرى سواء أكانت الدار دار إسالم أوالشرع الفردية 

فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مـأْواهم   ه واسعةًمستضعفني في اَألرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّ الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا
. ]98-97 :النسـاء [ ﴾يستطيعونَ حيلَـةً والَ يهتـدونَ سـبِيالً    إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَ ~ جهنم وساَءت مصريا

إال إذا كان يعمل لتحويل دار الكفر . دار الكفر إىل دار اإلسالم حىت ولو كان يستطيع أن يلتزم باألحكام الفردية يهاجر من واملستحب له أن
  .اإلسالم هي الدار اليت حتكم باإلسالم وأماا بأمان املسلمني ومعلوم أن دار. اليت يعيش فيها إىل دار إسالم

أو رعاية الشـؤون  . كفاية من يعولون هم قصروا فهو مثل إعطاء األفراد نفقة إن عجزوا عنباألفراد ويقوم به اخلليفة إن  وأما ما هو منوط
  .إقامة مساجد يف القرى واألحياء إن عجز السكان عن ذلك ومثل. الفردية إن عجز األفراد عن هذه الرعاية
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عقد الصلح أو سن القـوانني   حلدود أو إعالن احلرب أوأو األمري وحده وال جيوز لغريه أن ينفذه فهو مثل إقامة ا وأما ما هو منوط باخلليفة
  .حصرها الشرع باحلاكم عليه أن يقوم ا فهذه وغريها أمور. اإللزامية أو رعاية الشؤون اإللزامية

علـيهم أن   ،يف حاالت فهو كاجلهاد، فهو من أعمال اخلليفة، ولكن إذا دهم العدو املسلمني فجأة وأما ما هو منوط باخلليفة وجيوز لألفراد
خليفة وحصل ما يستدعي اجلهاد، فإن األفراد يقومون باجلهاد ولـو   أو إذا مل يكن للمسلمني. يهبوا للقتال ولو مل يأمرهم أو يأذن هلم اخلليفة

خليفة وحتت  أن يكونوا دون ولكن األصل يف املسلمني أن ال يرضوا هذه احلالة األخرية أي حالة. أمري جمموعة صغرية مع حاكم فاجر، أو مع
  .إمرة حكام فجرة

 وعمـل احلـزب  . كالعمل إلقامة اخلالفة وكمحاسبة احلكام ومحلهم على احلق وقصـرهم عليـه   وأما ما هو منوط باجلماعة حصراً فهو
  .واجلماعة أو التكتل أو أية جمموعة إسالمية تقع ضمن هذه الدائرة

وحركات يتخبطون خبط عشـواء يف   جهل أو جتاهل له، جيعل املسلمني أفراداًأنيطت به األحكام الشرعية أمر مهم، ألن أي  إن تبيان من
علـى   ويصري املسلم يهمل فروضاً متعلقة بذمته، ويقوم مبندوبات. وبالتايل التطبيق الصحيح فيضيع على املسلمني الفهم الدقيق،. تنفيذ الشرع

الشرعية املتعلقة بأفرادها كجماعة، أو تأخذ عمـل الدولـة    ، ومل األحكامحساا، وتصري اجلماعة تدرس األحكام الشرعية املتعلقة باألفراد
العني كأحكـام   فروض ويصري العامل حيدث الناس ببعض. هذا التقسيم الذي راعاه الشرع، والذي جيب أن نراعيه اإلسالمية حني ال تعي مثل

ياة املسلمني، أو أحكام الغيبة، ناهيك عن الفروض الكفائيـة وأمههـا   حب الصالة والزكاة والصوم، ويترك بعضها اآلخر كأحكام البيع املتعلقة
  .األمة، ويضع حلوالً هلا، ويتصدى ملعاجلتها اإلسالمية، ويظهر مبظهر العابد الواعظ، وليس مبظهر العامل السياسي الذي يتحرى مشاكل الدولة

حتاسب علـى   وال. وتنهى عن املنكر إن هي قصرت فيما أوكل إليها االلتزام به، وتؤمر باملعروف، إن ما هو منوط بكل جهة جيب عليها
واألمة كلـها  . وكل واحدة منها تقوم مبا أنيط ا. أوجد جهات بل. فالشرع من حيث التطبيق مل يوكل إىل جهة واحدة. أمر مل يوكل إليها
منها، وقام اخلليفة مبـا هـو    عة أو اجلماعات مبا هو مطلوبقام املسلمون كأفراد مبا هو مطلوب منهم، وقامت اجلما فإذا. تقوم بالشرع كله

  .مطلوب منه فقد وجد التطبيق الكامل لإلسالم
بالتفصيل الذي يلزمه ما هو مطلوب منـه   ولكنه يتبىن. النظر إىل أن الفرد املسلم عليه أن يؤمن باإلسالم كامالً، وبشكل جممل وهنا نلفت

يقوم  إنه. وكذلك اخلليفة. وأي تقصري يف أي منها حياسبه اهللا عليه. احلزب الذي يعمل معه ماعة أوكفرد، وما هو مطلوب منه كعضو يف اجل
ويقوم كذلك مبا هو مطلـوب منـه شـرعاً    ... الزنا والربا فهو يصلي ويصوم وحيج ويرب والديه، وميتنع عن. مبا هو مطلوب منه شرعاً كفرد

يف أي منها حياسبه اهللا عليه  وأي تقصري. مي بيضة املسلمني، وحيكم مبا أنزل اهللا، ويقيم احلدودويعلن اجلهاد، وحي فهو يسن القوانني،. كخليفة
  .يف اآلخرة، وحتاسبه األمة عليه يف الدنيا

حياسب الفرد على أمر غـري مطلـوب منـه، وال     فال. الواقع ال بد من وضوحه عند املسلمني لكي يستطيعوا أن يفرقوا حني احملاسبة فهذا
  .وال حياسب اخلليفة على غري ما هو مطلوب منه. سب اجلماعة على غري ما هو مطلوب منهاحتا

وأمر بإجيـاد   أن يقوموا بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل حبسب علمه وطاقته،) املسلمني كل(والشرع قد طلب من املسلمني 
واجباً يف كل األحوال، سواء أكانت هناك دولة إسالمية أم مل تكـن،   وجعله – أفراداً ومجاعات وحكاماً –هذه الفريضة عن طريق املسلمني 

أحكام اإلسالم أم أساء التطبيـق،   املطبق على املسلمني هو حكم اإلسالم أم هو حكم الكفر، وسواء أحسن احلاكم تطبيق وسواء أكان احلكم
وسيبقى حكمه قائماً حـىت قيـام    وأيام الصحابة وأيام التابعني وتابعيهم rأيام الرسول  فقد كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر موجوداً

  .الساعة
واجلماعات  اإلسالمية ما يوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيجب أن يقوم به األفراد وإذا حصل من األفراد أو اجلماعات أو الدولة

  :والدولة اإلسالمية وذلك على تفصيل
ذلك وبالقدر مـن   أن يأمروا مبا ائتمروا به، وأن ينهوا عما انتهوا عنه إذا حصل أمامهم ما يدعو إىل ه مطلوب منهمفاملسلمون بآحادهم فإن

. فرض العني الذي يأمث املسلم إن مل يبادر إىل القيام به وال يعذر بتركه وهنا يأخذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حكم. العلم الذي حيملونه
غريهم ممن يصادفهم، كل واحد من هؤالء جيب عليه  ه اليومية مع زوجته أو أوالده أو أقاربه أو جريانه، أو زبائنه أو معارفه أوحيات فاملسلم يف

أحد غـري   كإتيان معصية أمامه يف جملس ليس معه. وهناك من املعاصي من قد ال يطلع عليها إال هو كيف ال. النصح له إن هو قصر أو عصى
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فموقعه ال يسده غريه، وال دائرتـه  . أمامهم، ولعدم علمهم ا ، فإن ترك نصحه أمث وال يأمث معه غريه لعدم فشو املعصيةهذا الشخص العاصي
  .منكر يظهر يف دائرته ال يكون غريه مسؤوالً عنه وكل. وال ميألها سواه

باستطاعة هذا املسلم أن ينقل  به، وانتهى عن املنكر، كانما أمره اهللا سبحانه، أي ائتمر باملعروف املتعلق  وإذا التزم املسلم حبق نفسه بكل
وإن كان عن اتباع نقله إىل غريه علـى  . استطاع أن ينقله عن علم وبينة ةعلم وبين لآلخرين ما كان حبق نفسه، فإن كان قد أخذ أحكامه عن

مل جيد يف نفسه القدرة على إقناع اآلخـرين أن   الة إنويستطيع يف هذه احل. املستوى، وإن كان عامياً يف تقليده نقله كذلك نقل العامي نفس
: يقول تعـاىل . وفهمهم إقناعهم، كأن يدهلم على عامل أو مفت أو شاب من محلة الدعوة الذين يثق بفكرهم حييلهم على ما ميلك القدرة على

﴿اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمونَ بِا ورأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعبننَ عوهنيو وفرعالةَ لْمونَ الصيمقينكَرِ وويقـول تعـاىل  . ]71 :التوبة[ ﴾... الْم :
ـ [» بلّغوا عين ولو آية«: rويقول الرسول . ]2 :املائدة[ ﴾... علَى اِإلثْمِ والْعدوان وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا... ﴿  ]اريرواه البخ

وذا يكون . ]والترمذي وأمحد رواه أبو داود[» فوعاها وأداها، فرب حامل فقه غري فقيه إىل من هو أفقه منه نضر اهللا عبداً مسع مقاليت«: rويقول 
 .واالنتهاء عن املنكر ومن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الفرد قد قام مبا عليه كفرد من واجب االئتمار باملعروف

 
 :العلم أھمیة

أفكار املعروف وأفكار املنكر املوجودة يف زمام ومن حـثهم النـاس علـى التـزام      وهنا ال خيفى ما للعلم والعلماء من كبري أثر يف بيان
  .وترك املنكر املعروف

راد األمة، العلم الذي حيتاج فرض عني عليهم مثلهم مثل سائر أف والعلماء هم الذين حصلوا باإلضافة إىل عملهم الذي يتصل بعملهم، وهو
فرض عليهم، فمطلـوب   وهم بعلمهم هذا ال يعفون من أي. كفاية على األمة وقد قاموا به فلهم أجرهم على ذلك إليه اآلخرون، وهو فرض

اريث، وآخر يتصـدر يف  فإذا رأيت عاملاً بأحكام املو. العمل إلقامة اخلالفة ومنه. منهم ما هو مطلوب من أي فرد من أفراد األمة سواء بسواء
يعفون من القيام بالتزامام الفرديـة الـيت    وثالث هو قاض شرعي يف مسائل األحكام الشرعية من زواج وطالق فهؤالء وأمثاهلم ال التفسري،

قعود العلمـاء   اليوم منوما نراه . اليت تعلقت باألمة مجيعها، وهم منها يطاهلم ما يطال أي فرد منهم تعلقت بأعيام وال من الفروض الكفائية
  .وحياسبون على التقصري أمام اهللا، وجيب أن حياسبوا كذلك أمام األمة عن القيام ذه الفريضة حتت أية حجة واهية فهو أمر غري مقبول شرعاً،

 الْعلَمـاءُ  خشى اللَّه من عبادهإِنما ي... ﴿: تعاىل يقول. والتقوى خشية. والعلم هو الذي يؤدي إىل التزام التقوى. للطاعة والعبادة فالعلم
يف صالم أو يف جهادهم أو يف محل الـدعوة، أو   ومن هنا ينشأ العلماء ااهدون الذين تراهم يف أول الصفوف دائماً سواء. ]28 :فاطر[ ﴾...

  .العمل مبوجبه ون الناس إىل العلم الصحيح وإىلتراهم يف أول الصفوف يهد. الكفر ومفاهيم اإلحلاد يف مناصحة احلكام، أو يف مواجهة أفكار
أو أم يأمرون بعلمهم، والباقون هم الذين ينفذون، بل هم . أو شكالً مميزاً فال يتصور أن للعلماء منصباً رمسياً يف اإلسالم أو مرتبة دنيوية،

  .وصحابته rالرسول  كان يشملمثلما هو مأمور أي فرد من أفراد املسلمني، واخلطاب من اهللا يشملهم كما  مأمورون
ووجودهم أو إجيـادهم  . والعلماء حىت يعرف م احلق ويقام به، فهم وسائطه، وم يعرف املسلم حق ربه والشرع قد أوجب وجود العلم

االجتهاد فرضاً على  ومن هنا كان. جهل معرفة أحكام اهللا سبحانه يف زماا هو فرض كفائي، فإن مل يوجدوا فاألمة كلها تأمث، ألا ستقع يف
ومن حيث دافع الناس فإم بطبعهم مييلـون  . اإلمث وجيب أن ال خيلوا أي عصر من األعصار من وجود اتهدين، وإال فإن األمة تقع يف الكفاية

. بغري علم تبعاً ألهوائهم اسومن هنا فإن على العامل أن ال يقع يف فتنة علمه فيطلب املنصب واملكسب، ويفيت الن. إىل العامل وحيبون األخذ منه
معروفاً فإن منكره هو الرياء، وحب الرئاسة، وطلب األجر الرخيص به، ومـن   فإذا كان العلم بالشرع. أو يزور حقائق الشرع إرضاء للحاكم

ون علـيهم األمـوال،   هلم فتراهم يغـدق  استغالل احلكام وخاصة يف زماننا للعلماء واستخدامهم ألغراضهم السياسية وجعلهم عمالء هنا كان
. الكـبرية  حىت يصبحوا للناس مراجع ومفتني يرجعون إليهم يف األمور. وتقوم الدعاية القوية هلم ويظهروم أمام الناس مبظهر العلماء األجالء،

إن أحل احلكام : راهمالشرع تطويع البنان إلرادة صاحبه، فت فيفتوم مبا يرضي احلكام، ويغضب اهللا، وخيضعون النصوص لرغبام، ويطوعون
الكـافرة وافقـوهم وإن    النصوص يلووا ويسوقوا سوق الشهود على صحة ما يريدون، وإن أحل االستعانة بالدول الربا أحلوه، وذهبوا إىل

 عملهم هـذا  وجيب على األمة أن تقسو عليهم يف. أهل سوء جيب النصح هلم فهؤالء هم العلماء العمالء، وهم. أحل الصلح مع اليهود أوجبوه
على حساب الشرع ينطبق علـيهم   فهؤالء وأمثاهلم ممن ميدون أيديهم للحكام. وأن ال تكون تبعيتها هلم على حساب الشرع بأن تنفض عنهم،
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يقع  فهؤالء وأمثاهلم جيب أن يشهر م حىت ال. ]أمحد بن حنبـل  رواه[» إن أخوف ما أخاف على أميت كل منافق عليم اللسان«: rقول الرسول 
  .النار فتاواهم، وأولئك هم الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة فما أصربهم على اآلخرون يف حبائل

. وأمر به، وانتهاء عن املنكر، وي عنه، فقد صلح أمر حيام الفردية نعم إنه إذا قام املسلمون والتزموا ذه الفريضة من ائتمار باملعروف،
ولكن . يكون جانب مهم من الدين قد استقام ويلزم غريه، وحني يلتزم يف متجره، ويف عالقاته مع الناس من حوله، يلتزم يف بيته فاملسلم حني

أي جانـب عـن    الطاعة، وأن ميتثل اتمع بكليته باملعروف وترك املنكر، وأن ال خترج أية جزئية وال وكما قلنا سابقاً إن الغاية من الدين هي
أفراد فحسب، بل هو مكون من أفراد مجعتهم عقيدة، انبثـق عنـها    نب الفردي أو اجلماعي، فاتمع ليس مكوناً منحكم اهللا، سواء يف اجلا
. حتكيم حكـم اهللا فيهـا   فإذا تأمن فيه اجلانب الفردي فقد تأمن فيه جانب واحد، وبقيت جوانب كثرية ال بد من. نظام لكافة شؤون احلياة

 يف واقعهم، والذي ال يوجد يف واقع املسلمني بدافع تقوى اهللا أوجده اخلليفة بقـوة  وا عليهم خليفة يقيم اإلسالمفهؤالء األفراد أُمروا أن يؤمر
وجعـل  ) كل الناس(بإجيادها واحملافظة عليها، ومحلها للناس  فهذه العقيدة أمر الشرع. »إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن« السيف

وهذا . اإلسالمية لتسهر على تنفيذه وهذا النظام بينه الشرع، وبين كيفية تنفيذه، وجعل مهمة ذلك على الدولة. يةاإلسالم طريقة ذلك الدولة
: قـال  وما أبلغ قول اإلمام الغزايل حـني . الدولة هي اليت تقوم به، وتنشر الدعوة عن طريقه اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم جعل الشرع

  .»فمهدوم، وما ال حارس له فضائع فما ال أس له. ن توأمان، فالقرآن أس والسلطان حارسأال إن القرآن والسلطا«
  

  :محاسبة الحاكم
فأنزل أحكاماً عملية من شأا أن حتافظ . واقعاً جمسماً الذي أنزله اهللا وبينه مل يتركه أفكاراً مبينة فقط، بل أراده الشارع أن يكون والشرع

للحاكم أحكامـاً، وأمـره    فأمر بإجيادها للمحافظة على الشرع، وجعل اهللا. ما مينعه، وجعل طريقة ذلك الدولة ومتنععلى وجوده يف الواقع، 
طاعته يف ذلك، وحماسبته إن هو قصر، وطلب ذلك من األمة أفراداً وأحزاباً، قال  واه، وطلب منه إقامة الدين والسهر عليه، وطلب من األمة

أفضل اجلهاد كلمـة  «: r وقال. ]رواه احلـاكم [» عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله زة بنسيد الشهداء مح«: r رسول
على يد الظامل ولتأطرنه علـى   لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن«: rوقال أيضاً  ]رواه ابن ماجة والنسـائي [» سلطان جائر حق عند

احلق قصراً  وال يستطيع أن يأطر احلاكم الظامل على احلق أطراً وال أن يقصره على. ]داود والترمذي رواه أبو[» ق قصراًاحلق أطراً ولتقصرنه على احل
  .ذلك إال من كان ذا شوكة وقوة، أي مجاعة أو حزب ألن األفراد ال يستطيعون
طبق األحكام وبضياعها تضيع، فقد قال أبو بكر رضي وبوجودها ت. والصحابة والفقهاء يف املاضي عرفوا أن دولة اإلسالم هي مالك األمر

ابن تيمية عن الفضيل عـن   وقد ذكر شيخ اإلسالم. »ما استقامت األمراء«: كيف يدوم؟ قال) اإلسالم(مالك األمر  اهللا عنه عندما سئل عن
  .»لدعونا ا للسلطان لو كان لنا دعوة مستجابة«: عياض وأمحد بن حنبل قوهلما

نظامه عاملي، وهو كـذلك حيمـل   فعقيدته عاملية و. لقوم دون قوم البشر، وليس لكل الناس حيمل يف طياته اخلري جلميع بينواإلسالم دين 
جيب أن توجد، لتقوم مبا عليها أن تقـوم   يف العامل، وذلك بوجود دولة تطبقه وحتمله للعامل فالدولة اإلسالمية هي بدورها معروف طريقة نشره

  .توجد؟ ومن الذي يقوم اعوجاجها إذا اعوجت؟ ؟ ومن الذي يوجدها إذا ملفما هي وظيفتها. به
اجلماعية، للفروض العينية  فالدولة مسؤولة عن التطبيق سواء لألحكام الفردية أو. فهي إقامة الدين كل الدين أما وظيفتها اليت أناطها اهللا ا

وإال  فاملسلم إذا مل يصلِّ أمرته الدولـة بالصـالة  . ، وإزالة املنكر بالشكل العملياملعروف فهي مسؤولة عن إقامة الدين أي إقامة. أو الكفائية
وأمثاهلا مطلوب من الدولة أن تسهر علـى وجودهـا، وحماسـبة     وكذلك إذا مل يزك أو حيج أو يصم، فإن كل هذه الفروض العينية. عاقبته

تأمني للطب واهلندسة والتعلـيم   فإن مل تتأمن كل املصاحل اليت حتتاج هلا األمة من .احلال بالنسبة للفروض الكفائية وكذلك هي. املقصرين فيها
 وإن مل توجد الفروض اليت يتوزع على األمة وجودها من وجود للجهاد واالجتهاد. مهمات وغريه مما حيتاج إجياده إىل سياسة وتنسيق وتوزيع

وقد حدد . وحتمله على تالفيه. أن حتاسبه األمة عليه وأي تقصري منه يف ذلك جيب. فإن هذه أحكام أناطها الشارع باخلليفة وأمره أن يوجدها
  .فقد حرم على املسلمني اخلروج على احلاكم إال يف حالة إظهار الكفر البواح. الشارع أحكاماً دقيقة يف ذلك

بأحكام الشرع، وهو املسؤول شرعاً عـن منـع    األصل يف الدولة اإلسالمية أن يكون احلاكم فيها هو القوام على رعاية شؤون الناس إن
اهللا إليـه   وقد أوكل ]متفق عليه[» اإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته«: يقول rفالرسول . مجاعات املنكرات، سواء حصلت من أفراد أو من
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عى األمر استخدام القوة إلرغـامهم علـى   وإذا استد. أوجبها اهللا عليهم أن يرغم الناس أفراداً ومجاعات على القيام بأداء مجيع الواجبات اليت
األمر استخدام القـوة ملـنعهم مـن     كما أوجب اهللا عليه أن مينع الناس عن ارتكاب احملرمات وإذا استدعى. أن يستخدمها أدائها وجب عليه

اإلسـالم،   ا مسؤولة شرعاً عن تطبيقاألصل يف تغيري املنكر وإزالته باليد أي بالقوة، أل فالدولة هي. ارتكاب احملرمات وجب عليه استخدامها
  .وعن إلزام الناس بأحكامه

يأكل أموال الناس بالباطل، أو مينع احلقوق، أو يهمل يف شأن من شـؤون الرعيـة، أو    كأن يظلم أو –ولكن إذا حصل من احلاكم منكر 
ففرض على املسلمني مجيعاً أن حياسـبوه وأن   - تيف واجب من واجباا، أو خيالف حكماً من أحكام اإلسالم أو غري ذلك من املنكرا يقصر

  .عليه أفراداً ومجاعات، ويأمثون بالسكوت عنه، وبترك املنكر والتغيري عليه ينكروا عليه ذلك، وأن يعملوا على التغيري
: قال rلمة أن رسول اهللا روى مسلم عن أم س ملا. اإلنكار والتغيري عليه عند ارتكاب منكر من املنكرات بطريقة احملاسبة باللسان ويكون

قال رسـول  : وملا روي عن ابن مسعود قال» من رضي وتابع ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن«
» قصـراً  املنكر، ولتأخذن على يد الظامل، ولتأطرنه على احلق أطراً، ولتقصرنه على احلق كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن«: rاهللا 

قولة احلق عند سـلطان   rكما جعل رسول اهللا  ]رواه أبو داود[» على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم أو ليضربن اهللا قلوب بعضكم«: ويف رواية
ولـورود  . ]رواه ابن ماجـة والنسـائي  [» كلمة حق عند سلطان جائر«: أي اجلهاد أفضل؟ قال جائر أفضل اجلهاد حيث أجاب الرجل الذي سأله

 واحدة استثنيت من حرمة اخلروج عليه بالسالح وهي حالة ما إذا أظهر الكفر البواح الـذي  يث حترم اخلروج عليه بالسالح إال يف حالةأحاد
فعن عوف بـن مالـك   . الصراح، وترك احلكم مبا أنزل اهللا أي إذا أظهر احلكم بأحكام الكفر. فيه من اهللا برهان بأنه كفر صراح ال شك فيه

حتبوم وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون علـيكم، وشـرار أئمـتكم     خيار أئمتكم الذين«: يقول r مسعت رسول اهللا: األشجعي قال
رواه [» ال ما أقاموا فيكم الصـالة : قلنا يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك، قال: ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم، قال الذين تبغضوم

: قال rاهللا  وعن أم سلمة أن رسول. باإلسالم، أي تطبيق أحكام الشرع من باب تسمية الكل باسم اجلزء ة احلكمواملراد بإقامة الصال. ]مسلم
رواه [» ال ما صـلوا : نقاتلهم؟ قال أفال: فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا ستكون أمراء«

علـى   rبايعنا رسول اهللا «: وعن عبادة بن الصامت قال. الصالة من باب إطالق اجلزء على الكل أي ما قاموا بأحكام الشرع ومنها ]مسـلم 
إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم : األمر أهله قال والطاعة يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، وعلى أثّرة علينا، وعلى أن ال ننازع السمع

  .]رواه مسلم[» حلق أينما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئمنقول ا من اهللا تعاىل فيه برهان، وعلى أن
أي يف حالة حكمه بأحكام الكفـر  . األحاديث ينهى عن اخلروج على احلاكم بالسالح إال يف حالة عدم حكمه مبا أنزل اهللا فمفهوم هذه

  .فيه البواح، الذي فيه من اهللا برهان بأنه كفر صراح ال شك
وجب  –ولو حبكم واحد  –أن حكم حبكم الكفر الصراح  وإذا وصل به احلال. املسلم موجوداً مث هو قصر هذا كله فيما إذا كان احلاكم

أصالً، ومل تكن هنـاك   الوقوف بوجهه ومنعه ولو بقوة السالح، فكيف يكون احلال إذا مل يوجد احلاكم املسلم على األمة بأفرادها ومجاعتها
ويعم الفساد، وتشيع الرذيلة، وتفشو األخالق السيئة، وستقوم العالقـات   ملناطة باحلاكم ستتعطل،فمن الطبيعي أن كل األحكام ا. دار إسالم
وسيصبحون كاألسد بـال  . شوكتهم وسيضعف املسلمون وتقل هيبتهم وتلني. ويستفيض املنكر وينتشر، ويضمر املعروف وينحسر الفاسدة،

  .األكل تشبع وال صورة األسد تفزع ةأنياب وال خمالب، وسيصبحون صورة من غري واقع، فال صور
يقـوم   ولكن من. ينبغي على األمة إجياد اخلليفة الذي حيكم مبا أنزل اهللا، ألن وجوده فرض فإنه –وهي حالنا اليوم  –ففي مثل هذه احلالة 

  .والنهي عن املنكروعملها يف األمر باملعروف  بإجياده، وكيف يكون إجياده؟ وهنا يأيت حبث وجوب وجود اجلماعات اإلسالمية
  

 جماعة تحمل الدعوة وجوب وجود
الكالم  وحنن هنا لسنا بصدد. باجلماعات يتحدد بعد حتديد العمل املطلوب شرعاً من اجلماعة إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر املتعلق

فقراء املسلمني، أو مجعيات الوعظ واإلرشاد، أو  تقوم ملساعدة عن مجاعات تقوم من أجل إقامة أحكام شرعية جزئية، كاجلمعيات اخلريية اليت
على عاتقها إقامة الـدين كلـه،    وإمنا يتناول حبثنا وجود مجاعات تأخذ. أو مجعيات تعليم القرآن الكرمي، وما شاكلها مجعيات بناء املساجد،
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 ا إجياد كل املعاريف اليت أمر الشـرع بإجيادهـا،  اإلسالم يف حياة املسلمني، ويكون مهه وذلك عن طريق إقامة اخلالفة اليت هي بدورها تقيم
  .اإلسالم كامالً يف الداخل، ومحل الدعوة إىل العامل وإزالة كل املنكرات اليت ى الشرع عنها، وتأخذ دورها يف احلياة من حيث تطبيق

فاجلماعة اليت تريـد  . ياة وتغيض بغياامهمات عظيمة أناطها الشرع ا، تتحقق بوجودها، وتغيب عن واقع احل فإن على الدولة اإلسالمية
وعندما ال توجد مجاعة يف أيامنـا تعمـل   . تريد حتقيقه، وهو إجياد هذه الدولة العمل إلقامة الدولة اإلسالمية يأخذ حكمها أمهيته من أمهية ما

ونوا بكل الفـروض الـيت أناطهـا اهللا بالدولـة     ا احلياة اإلسالمية عن طريق إقامة الدولة اإلسالمية؛ فمعىن ذلك أن املسلمني قد الستئناف
  .أكرب إمث القعود عن ذلك اإلسالمية، وما أكثرها، وبالتايل ما

 يلحقهم اإلمث حني يزين الزاين، ويسرق السارق، ويظلم احلاكم، وترتل النسـاء إىل  فاملسلمون الذين ال يعملون الستئناف احلياة اإلسالمية
ألن كـل ذلـك   . وينتشر املنكر وينحسر املعـروف  الفساد، ويتوقف اجلهاد، ويتحكم الكفار باملسلمني،الشوارع كاسيات عاريات، ويكثر 

والـيت هـي    فرضه اهللا عليهم، وهو فرض العمل إلقامة اخلالفة الراشدة، اليت يرضى عنها اهللا، حدث ورتع حني أمهل املسلمون الفرض الذي
فالعمل اجلماعي هـذا  . اإلميان يف نفوسهم فتحصد التقوى واإلحسان حياة املسلمني، وتزرعبدورها تضع األمور يف نصاا، وتقيم الشرع يف 

ويعود ا إىل سابق عزهـا   وانتشال األمة من احلضيض الذي وصلت إليه،. عليها تغيري األوضاع املتردية وتصحيحها هو فريضة شرعية يتوقف
  .ةمهدي وجمدها تقتعد مركز الصدارة بني األمم، أمة هادية

ألن يهـدي اهللا  «: rفإذا قال الرسول . إنقاذ املسلمني مما هم فيه فأي أجر يناله املسلم اليوم اكرب من العمل اجلماعي هذا الذي يؤدي إىل
 وإنقاذهم من اهلالك، وفتح ، فما هو أجر من عمل لصالح أمر املسلمني مجيعهم]رواه البخاري[» النعم بك رجالً خري لك من أن تكون لك محر

ال «: سـبيل اهللا  يف ملن سأله عن عمل يعدل اجلهاد rوإذا قال الرسول . أفواجاً بعمله هذا الباب على مصراعيه لكي يدخل الناس يف دين اهللا
. ]البخـاري  رواه[» ومن يستطيع ذلك؟: قال. أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر وتصوم وال تفطر هل تستطيع إذا خرج ااهد: قال. أجده

: rوأمل يقل الرسول » سلطان جائر أفضل اجلهاد كلمة حق عند«: rأمل يقل الرسول . ن للجهاد هذه املرتبة وهذه املكرمة عند اهللافإذا كا
أجيوز للمسلم، وقد علم حبال املسلمني اليـوم،  . ]رواه احلاكم[» واه فقتله سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره«
 أيكون معهـم . ]رواه مسـلم [» عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى مثل اجلسد إذا اشتكى منه« أيكون معهم ذا. كهم هلكىيتر أن
وهذا هو حال الفرض يف اإلسالم مثله مثل باقي الفروض يؤجر . عظيم أو إمث مبني فدون املسلم أجر. ]رواه مسلم[» كالبنيان يشد بعضه بعضاً«

  .اركهويعاقب ت فاعله
بل نعين ذلك العمل . اجلماعي اجلزئي الذي يوجد جزئية أو اثنتني من اإلسالم ونعود للتذكري أننا ال نعين يف كالمنا هذا الدعوة إىل العمل

  .الذي يهدف إىل إقامة اإلسالم كله عن طريق العمل إلقامة اخلالفة اجلماعي
  

  :المطلوبة صفات الجماعة
وقد . احلياة اإلسالمية عن طريق العمل إلقامة اخلالفة هو وجوب شرعي اجلماعات اليت تعمل الستئناف نعم إن وجوب وجود اجلماعة أو

 :آل عمـران [ ﴾لحونَوأُولَئك هم الْمفْ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ﴿: الكرمية دلت عليه اآلية

 على املسلمني وجوباً كفائياً وجود مجاعة على األقل يكون عملها هو الـدعوة إىل اخلـري   فقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ]104
  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

هنا تفيد التبعيض لقرينة شرعية هـي أن وجـوب    ﴾منكُمو﴿ .هو للوجوب وذلك لوجوب الدعوة واألمر والنهي ﴾ولْتكُن﴿ فاألمر يف
اليت حتتاج إىل عمل ودراية وحكمة  والنهي عن املنكر هو وجوب كفائي وليس يف مقدور الناس مجيعاً أن يقوموا ذه الفريضة األمر باملعروف

فاألمر منصب على وجـوب وجـود   . اعة املسلمنيمن املسلمني وليس مج هنا تأيت مبعىن مجاعة ﴾أُمةٌ﴿ وعليه فإن كلمة. ال يستطيعها اجلميع
ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً  ولَما﴿: مجاعة من الناس حيث قال تعاىل عن موسى وقد وردت يف القرآن كلمة أمة مبعىن. مجاعة من املسلمني

  .]32 :القصص[ ﴾... يسقُونَ من الناسِ
اآلية الكرمية بأنه الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنـهي عـن    ل مجاعة من املسلمني موصوف عملها يفوليس املطلوب هو أية مجاعة ب

فهـو إمـا أن يرعـى    . يشمل فيما يشمل احلكام ألنه من حيث الواقع ميثل احلاكم رأس كل معروف ورأس كل منكر وهذا الوصف. املنكر
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ومن هنا تأخـذ اجلماعـة    .تساهل ا فتجب حماسبته على ذلكاإلسالم وي أن يفرط بأحكامشؤون رعيته باإلسالم وباألحكام الشرعية، وإما 
موجـودين، أو حماسـبتهم علـى     بإجيادهم على الوجه الشرعي املطلوب إن مل يكونـوا : سياسية ألن عملها متعلق باحلكام وصف أن تكون

باحلـاكم   ارتباط هـذا الفـرض   rوقد بين الرسول . وا عن احلقهم حاد تقصريهم ومحلهم على احلق وقصرهم عليه إن كانوا موجودين مث
 من عنـده،  لتأمرنّ باملعروف ولتنهونّ عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً والذي نفسي بيده«: وأمهيته يف أحاديث عدة منها
رواه ابـن ماجـة   [» جـائر  جلهاد كلمة حق عند سـلطان أفضل ا«: rوحيث يقول الرسول . ]رواه أمحد والترمذي[» مث لتدعنه فال يستجيب لكم

وحيـث يقـول   . ]رواه احلـاكم [» فأمره واه فقتله سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر«: rوحيث يقول . ]والنسائي
قلنـا   .النصيحة الدين«: rوحيث يقول . ]ماجـة  رواه ابن[» مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم«: rالرسول 
  .]رواه مسلم[» هللا عز وجل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: ملن؟ قال

ومنه حماسـبة احلكـام أو إجيـادهم    . باملعروف والنهي عن املنكر ولذلك فإن عمل اجلماعة هو إىل جانب الدعوة إىل اخلري، العمل باألمر
  .أساس اإلسالم وعليه فاآلية توجب وجود أحزاب أو مجاعات سياسية قائمة على. ه باحلكامسياسي الرتباط وهذا عمل. حسب الشرع

، وجيعل العمل إلجياده واجباً شرعياً، وبالتايل جيعل واجباً شرعياً كذلك فإن تعلق وجود كثري من أحكام الدين بوجود اخلليفة جيعل وجوده
فاآلية، وهي مدنية، قـد دلـت   . »بواج ما ال يتم الواجب إال به فهو« كل ذلك من باب و. تعمل إلجياده واجباً شرعياً وجود اجلماعة اليت

) لا(وذلـك أن  . الدعوة واألمر والنـهي أساس اإلسالم، وحددت نوع عملها أو جنسه وهو  على وجوب وجود أحزاب سياسية قائمة على
فمن حيث اللفظ فإن العمـوم يسـتغرق   . جنس املطلوب  تفيد حتقيقالتعريف اليت) لا(هي ) املنكر(و) املعروف(و) خلريا(املوجودة يف كلمة 

أما هـذا  . ومجاعات وحكاماً أفراداً: ومن مث فهو يشمل كل املتعلقني به. التنفيذ فإنه يتحقق بالقليل والكثري مجيع أفراد املطلوب، أما من حيث
مبهماً،  أجل إجياده، وال حيدد حتديداً مزاجياً أو حتديداً اعتباطياً أو حتديداًاجلماعة من  القليل والكثري فإنه حمدد شرعاً وحبسب الواقع الذي تقوم

. وجيب النصح هلذه اجلماعة حىت تتدارك هذا اخللـل وتتالفـاه  . بل هو حتديد واضح حبيث أنه إذا أُخلَّ به فيجب العمل على تاليف هذا اخللل
  .للعقل أو للهوى أو للظروف أو للمصلحة وليس متروكاً. مثل أي أمر آخر فاألمر مقيد بالشرع مثله

  
  :أساس اإلسالم وجوب وجود حزب أو أحزاب سیاسیة على

أما حتديد املعاريف اليت جيب العمـل  . غري، وبينت نوع عملها وعموم ذلك فاآلية دلت على وجوب وجود أحزاب سياسية إسالمية ليس
أا جيب أن تتـبىن األحكـام الشـرعية     ا، فمرتبط بالواقع الذي وجدت فيه من حيثوحتديد املنكرات اليت جيب العمل على إزالته إلجيادها،

فهي تراقب : تعيشه هلذه اآلية، وتعمل حملاسبة احلاكم يكون عملها ومادة ثقافتها متعلقة بالواقع الذي فاجلماعة اليت تقوم امتثاالً. الالزمة لتغيريه
وتوجد الوعي يف األمة، وتعمل مع احلاكم إىل نشر الدعوة اإلسـالمية إىل   احلق وقصره عليه، أعمال احلاكم وحتاسبه على التقصري، حبمله على

فتحـدد  . تتبىن كل ما يتعلق بعملها هـذا  اجلماعة اليت تقوم امتثاالً هلذه اآلية وحيث ال يوجد خليفة وال خالفة، فإا جيب أن أما... اخلارج
  ...اليت جيب أن تسلكها واألفكار اليت تلزمها إلقامة هذا األمر، وهكذا قالغاية املطلوبة شرعاً، ومن مث حتدد الطري

اجلماعة وعملـها ومـادة ثقافتـها     وجود مجاعة سياسية سواء كانت هناك دولة إسالمية أم مل تكن، وأما حتديد غاية هذه فالواجب هو
  .فمرتبط بالواقع

هـي دار   حيكمهم مبا أنزل اهللا، وحيث أن الدار اليت يعيش فيها املسـلمون وجود خليفة للمسلمني  وحيث أننا نعيش اليوم يف حالة عدم
كان ال بد من وجود اجلماعـة  . وبالتايل فهو جمتمع غري إسالمي كفر، وحيث أن اتمع اليوم تقوم عالقاته وأنظمته على غري أساس اإلسالم،

اهللا، أي استئناف احلياة اإلسالمية،  وإعادة احلكم مبا أنزل. إىل جمتمع إسالمي على حتويل الدار إىل دار إسالم، واتمع اليت يكون عملها منصباً
  .جيب على اجلماعة أو احلزب أن يسعى لتحقيقها هذه هي الغاية اليت. ومحل الدعوة إىل العامل

  
  :السیاسیة كیفیة بناء الحزب أو الجماعة

  تصل إىل حتقيق غايتها الشرعية؟ فما هي الطريق الشرعية اليت جيب أن تسلكها هذه اجلماعة حىت
  اجلماعة لتصل من خالهلا إىل حتقيق هذه الغاية؟ وما هي األحكام الشرعية اليت جيب أن تتبناها هذه
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  .على أساسها؟ اليت حتكم فهم اجلماعة للطائفة الكبرية من األحكام الشرعية الالزمة هلا خلوض الدعوة وما هي الضوابط واألصول الشرعية
يتعدد حكم اهللا يف املسالة عندها؟ وما هـو موقفهـا مـن     امل مع احلكم الشرعي؟ وكيف تصل إليه؟ وما هي مصادره؟ وهلكيف تتع

 اخلالفية؟ األحكام الشرعية
  العقيدة؟ وكيف تتعامل مع العقل وما هو دوره يف أخذ احلكم الشرعي ويف أخذ

 كريها؟تف وكيف تتعامل مع الواقع وهل جتعله مصدر تفكريها أو موضع
 وكيف تتعامل مع املصلحة، وهل حتديدها عقلي أو شرعي؟

. على اجلماعة أن تقوم به وعليـه  استطعنا حتديد غاية اجلماعة، وعملها، وطريقها، وطريقة تفكريها فإننا عندها نعرف ما وبعد، فإننا مىت
  .نقومه إن هي اعوجت ونعرف بعدها ما علينا أن ننصح به إذا هي خالفت وأن

أن تسلكها ال بد من التذكري بأصل ال جتوز الغفلة عنه، وهو أن الشرع مل  أن نتناول بالبحث الطريق الشرعية اليت جيب على اجلماعةوقبل 
ـ . وأبان حكمه. لم بهوتك من أمور الدنيا واآلخرة، أو من أمور اخلري والشر، صغريها وكبريها وم اإلنسان إال يترك أمراً س أو بفاملسلم إن ل

سـبحانه   منهما، إن تعامل مع غريه أو تزوج أو صلى أو صام أو تكلم أو قام بأي عمل فإن اهللا ثوبه، إن دخل البيت أو املسجد أو خرجخلع 
يكره  ياً جيب االنتهاء عنه، أو مندوباً يستحب القيام به، أو مكروهاً قد بين له كيفية القيام به، وبين له حكمه إن كان أمراً جيب القيام به، أو

وما يقال يف األفعال يقـال يف األشـياء   . حدودها فهذه أحكام لكل أفعال اإلنسان جيب أن يقف املسلم عند. أو مباحاً على التخيري القيام به،
وذلـك  حكماً،  وعليه فال يوجد فعل أو شيء إال وأنزل اهللا له. مباحة إال ما استثناه الدليل الشرعي وهي أا كلها. ولكن على تفصيل آخر

 .»األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل التحرمي األصل يف«و» الشرعي األصل يف األفعال التقيد باحلكم«: جرياً على القاعدتني الشرعيتني
 

  :وطریقة في اإلسالم فكرة
تعلقة بسلوك هذه الطريـق  أنزل اهللا ال بد وأن نفتش عن األدلة الشرعية امل وحنن حيث نريد سلوك الطريق اليت من شأا أن تقيم احلكم مبا

 :يوسـف [ ﴾... سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومـن اتبعنِـي   قُلْ هذه﴿: قال تعاىل. املسلم على بصرية من اهللا وهدى ونور حىت يسري

108[.  
. تقتضيه املصلحة سلوك الطريق اليت يراها مناسبة ه وماإن من عادة الشرع أن يبني للمسلم حكم الشيء، ويترك لعقله وظرف: يقال هنا وال

ال . متروكة للمسـلمني  اإلسالمية وجعلها فرضاً جيب أن تنصب جهود األمة على إجياده ولكن طريقة إجيادها مبعىن أن اهللا قد أمر بإجياد الدولة
  .يقال ذلك ما دام الشرع مل يتركها ومل خيير فيها

من املشاكل إال وقد بين الشرع حكمـاً   فما من حكم شرعي يتناول معاجلة مشكلة. ة لطبيعة األحكام الشرعيةذلك ألن فيه خمالف ال يقال
  .يبني كيفية تنفيذ هذا احلكم وجعله مطبقاً يف واقع احلياة شرعياً عملياً آخر متعلقاً به ومكمالً له

واخليال وتتداوهلا األلسـن للتـرف    دو مثاليات توجد يف الكتب واألذهانوأحكامه إن كان ينقصها طريقة عملية فإا تغ فأفكار اإلسالم
  .الفكري الذي ال طائل حتته

فأشـع مجيـع غرائـز    . حيام فأنزل هلم األنظمة اليت تتناول مجيع شؤون. قد بين يف شرعه معاجلات مشاكل الناس فاهللا سبحانه وتعاىل
 مث مل يكتف اإلسالم بذلك بل أنـزل أحكامـاً  . فكان اإلسالم بياناً وبالغاً مبيناً. نظم عنها من اإلنسان وحاجاته بالعقيدة اإلسالمية وما انبثق

. يبقى اإلسالم فلسفة خيالية أو جمرد مواعظ وإرشـادات  شرعية أخرى من شأا أن جتعل هذه املعاجلات مطبقة يف واقع احلياة ومنفذة حىت ال
ببيان أن اهللا هو  rفلم يكتف الرسول . هلذا البيان ، بل كان باإلضافة إىل ذلك حاكماً منفذاًمبلغاً عن ربه فحسب rلذلك مل يكن الرسول 

يف مكة على إجياد الدولة اإلسـالمية، حـىت إذا    فدعا إىل اهللا وعمل معه تكتل الصحابة. املعبود وحده بل عمل على إجياد ذلك يف الواقع اإلله
 وعمل كـذلك علـى نشـر   . عمل على تطبيق اإلسالم، ومعاقبة كل من خيرج عن العقيدة والنظام أوجد الكيان الذي يقوم على هذا اإلميان

إلجيادها وأحكام العقوبات وأحكام اجلهـاد وأحكـام    من هنا كان حكم الدولة اإلسالمية وحكم العمل. اإلسالم عن طريق الدعوة واجلهاد
واحملافظة عليهما والعمل على  العملية اليت وضعها الشرع حلراسة العقيدة والنظام كلها من األحكام الشرعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .نشرمها والدعوة هلما لتحقق عامليتهما
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يتحرك وملا وصـل   لبقي اإلسالم جامداً ال هذه األحكام الشرعية اليت بينت كيفية محاية وتنفيذ ونشر أحكام العقيدة والنظام ال وجود ولو
مـا   معه من غري أن حيمل» ال تزن وال تشته حليلة جارك«: كالدين النصراين الذي يكتفي بقول لبقي جمرد مواعظ وإرشاداتو. إلينا وانتشر

والجتاحته أفكار عملية أخرى تنفذ ما عجز هو عن تنفيـذه، ولـو    ولصار اإلسالم أثراً بعد عني،. رض الواقعأجيعل هذا الكالم مطبقاً على 
  .بطون الكتب كغريه أفكاراً مجيلة للعرض التارخيي كجمهورية أفالطون بصورة خاطئة، ولبقي يف

متعلق ا وهي عقوبة مقترف الزنـا تطبقهـا    الزنا حراماً، فالذي مينع وجود هذه العالقة احملرمة يف الواقع هو حكم شرعي آخر فإذا كان
وبين حكـم مرتكبـه    ]32 :اإلسراء[ ﴾فَاحشةً وساَء سبِيالً وا الزنى إِنه كَانَوالَ تقْرب﴿: بقوله تعاىل فالشرع بين حكم الزنا. الدولة اإلسالمية

وعين اجلهة اليت تقوم بتنفيذها وتسهر على تطبيقها بقـول   ]2 :النور[ ﴾... مائَةَ جلْدة الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما﴿: بقوله تعاىل
 فخلوا سبيله، فإن اإلمام ألن خيطئ يف العفو خري مـن  استطعتم، فإن وجدمت للمسلم خمرجاً إدرأوا احلدود عن املسلمني ما«: rالرسول 

  .بذلك فجعل اإلمام هو من يقوم ]رواه الترمذي واحلاكم[» أن خيطئ يف العقوبة
وهكذا . اجلهة اليت تقوم بتنفيذ العقوبة وهي الدولة اإلسالمية وعني. كذلك الصالة فإن الشرع قد بين أا فرض وبين حكم عقوبة تاركها

  .غالبية األمور اإلسالم بين طريقة تنفيذه حبكم شرعي آخر وجعل اإلمام صاحب الصالحية يف التنفيذ يف فإن كل أمر بينه
تعلق ا من أفكار، وفيه األفكار اليت تـبني اخلـري   من عقائد فرعية وما ي وباالستقراء جند أن اإلسالم فيه العقيدة األساسية وما يتفرع عنها

العبادات واملعامالت واملطعومات وامللبوسـات   واحلسن والقبح، واملعروف واملنكر، واحلالل واحلرام، وفيه األحكام الشرعية اليت تنظم والشر،
سـالم  اإل ي الصورة املتميزة للمجتمع الـذي دعـا  وهو يعط. نساينسالمي بل اتمع اإلاتمع اإل وكل هذا مطلوب وجوده يف. واألخالق

سـالمية والـيت   الشرعية املكملة للفكرة اإل واألحكام) الفكرة اإلسالمية( وحيسن أن نطلق على هذه العقائد واألفكار واألحكام أا. جيادهإل
الدولـة   قامـة وأحكام كيفية محل الـدعوة إل  الفةكأحكام العقوبات وأحكام اجلهاد وأحكام اخل تعمل على إجيادها واحملافظة عليها ونشرها

  ).اإلسالمية أحكام الطريقة( املكملة حيسن أن نطلق عليها أا اإلسالمية وأحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هذه األحكام الشرعية
  

  :الذین أھملوا الطریقة
الذي ظهر عند املسلمني املعاصرين لكثري من األحكام الشـرعية   هو اإلمهال) أن اإلسالم هو فكرة وطريقة(والذي أجلأ إىل هذا التصنيف 

عندما عمل ـا فألـا    rوحبجة أن الرسول . وحبجة أا ليست واجبة االتباع اآلن. وإسقاط التقيد ا حبجة أا ليست واجبة االتباع اآلن
مـن  . رفنا تركناها لغريها من األحكام اليت تناسب ظرفنافإن هي ناسبت ظرفنا اليوم أخذناها وإن مل تناسب ظ. كانت تناسب وضعه وظرفه

فلم يعد مستساغاً اجللد والرجم والقطع كما . هذا املنطلق وجد من ينادي بتغيري أنظمة العقوبات حبجة أا صارت ال تناسب أوضاعنا القائمة
لقرون الوسطى، وتذكرهم بدينهم وكيف كان يظلم النـاس  كان من قبل، حبجة أا أحكام قاسية وينظر الغرب هلا على أا مهجية كهمجية ا

فطاملـا  . كذلك وجد من ينادي بوقف اجلهاد. فال بأس باستبدال السجن والتغرمي ا. بأحكامه اجلائرة، وسيؤدي ذلك إىل التنفري من اإلسالم
ومبا أن اإلسالم هو احلجـة  . وم هو عصر تبادل الثقافاتفالي. أنه وجد لنشر اإلسالم فباإلمكان إجياد ما حيل حمله من وسائل الدعاية واإلعالم

. القاطعة واحلق املبني فتستطيع بالقلم واملذياع والتلفاز أن حتقق أكثر بكثري مما حتققه صولة السيوف اليت تغلق القلـوب وتـؤرث الضـغائن   
ك وجد من يقول بأن نظام اخلالفة ليس إلزامياً يف وكذل. وكذلك وجد من يقول بإسقاط اجلزية حبجة أا مسجة على األمساع ومنفرة للطباع

إذ أن . وراحوا يصدرون الفتاوى اليت تربر أخذ أشكال احلكم احلديثة، ويدعون إىل عدم االقتصار على نظام اخلالفة القدمي . الشرع اإلسالمي
  .أن يأخذ صوراً متعددةاملهم هو تطبيق األنظمة اإلسالمية وليس شكل النظام الذي يقوم بالتطبيق، والذي ميكن 

من هذا املنطلق كثرت الطروحات املتعلقة بطريقة العمل إلقامة الدولة اإلسالمية، حىت صار املسلمون يرون أن عودة اإلسالم تكون عـن  
دارس التبشـريية، أو يف  طريق تأليف املؤلفات اإلسالمية، أو بناء املساجد، أو إنشاء اجلمعيات اخلريية، أو فتح املدارس اإلسالمية على منوال امل

وأمهـل  ... الدعوة إىل مكارم األخالق، أو بالعمل املسلح، أو بالعمل للوصول إىل احلكم عن طريق املشاركة يف احلكم ويف اللعبة الدميقراطية
  .للوصول إىل احلكم rطريق الرسول 

ومن مث راحوا يهملـون األحكـام الشـرعية    . بهم غامضوهكذا فإن املسلمني اليوم يأخذون باألحكام الشرعية املتعلقة بالفكرة بشكل م
 .كل ذلك نشأ بسبب تأثرهم بالفكر الغريب، ووقوفهم عاجزين عن فهم اإلسالم فهماً تشريعياً واضحاً، وبالتايل معرفة تطبيقه. املتعلقة بالطريقة
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. ا أن توجد اإلسالم كله منفّـذاً يف واقـع احليـاة   ومن هنا نشأ حبث الفكرة والطريقة حىت ال يهمل املسلمون أحكاماً شرعية مهمة من شأ
  .فإمهاهلا هو ختلٍ عن جزء مهم من اإلسالم، وهو معصية حياسب اهللا عليها

وقد جلأ املسلمون مـن  . حبث أن اإلسالم فكرة وطريقة، لزيادة اإليضاح وتسهيل الفهم وتبسيط التطبيق. ومن هنا جلأنا إىل هذا التصنيف
أو أحكـام  ) النظـام االقتصـادي  (أو ) النظام االجتماعي(أو القول بـ) عقيدة وأنظمة(سالم لتصنيفات كالقول بأن باإلقبل إىل مثل هذه ا

فجمعها الفقهاء ورتبوها وجعلوا  rفكلها كانت أحكاماً منثورة زمن الرسول ) أحكام األخالق(أو ) العبادات(و) امللبوسات(و) املطعومات(
  .وهكذا... ملسلم فهمها وتطبيقهاهلا األبواب لكي يسهل على ا

ان هـذا  فحىت ال ينظر املسلمون إىل أحكام شرعية ثابتة وملزمة على أنه ميكن استبداهلا واحليد عنها، وبالتايل إمهاهلا وإسقاط االلتزام ا ك
  .البحث

ام اجلمهورية، وعن القـوانني اإلسـالمية   وبناء عليه، فال جتوز االستعاضة عن العقوبات الشرعية بعقوبات عصرية، وعن نظام اخلالفة بنظ
  .للوصول إىل احلكم بأفكار وأحكام عقلية مهما خلع عليها من فتاوي rبالقوانني الغربية املدنية، وعن طريقة الرسول 

قـد   ومعىن ذلك أن الشرع. لذلك فإنه إذا كان حكم إقامة الدولة اإلسالمية هو حكم شرعي فإن طريقة إقامتها هو كذلك حكم شرعي
  .وضع هلا األدلة التفصيلية وطلب االلتزام ا وعدم اخلروج عنها شأا يف ذلك شأن األحكام الشرعية األخرى املتعلقة بأحكام الطريقة

والذي ينظر إىل كتب الفقه يرى أن فقهاء املسلمني قد وضعوا أبواباً ثابتة، وفصلوا يف أحكام العقوبـات، وأحكـام اجلهـاد، وأحكـام     
ما عدا أحكام العمل إلقامة الدولة اإلسالمية حيث مل يتعرضوا هلا ألا مل تكن تلزمهم، وألن املسلمني . وغريها من أحكام الطريقة.. .اإلمارة

أما اليوم فيجب أن تصب جهود املسلمني على . يف خمتلف عصورهم مل حيتاجوا إىل مثل هذا البحث ألنه مل يأت يوم مل يكن هلم دولة إسالمية
  .باط أحكام الطريق وتبينها، وذلك من األدلة الشرعية، وليس االستعاضة عن ذلك بأحكام عقلية متأثرة بالظروف واألهواءاستن

ومىت وجد االلتزام أمكن احملاسـبة، وأمكـن   . rوالطريق عندما تكون شرعية جيب أن يظهر فيها االلتزام بالنصوص، والتأسي بالرسول 
حاسح أي عضو يف اجلماعةالنصيحة، وصار املسؤول ينصوي بحاسكما ي ،حنصوي وال يكون األمر متروكاً للعقـل، وال لالرتباطـات   . ب
  .وال يصح أن يطلق على طريقة العمل بأنه جتربة، بل خيضع للشرع وحده. الشخصية، وال لتجارب احلياة

فمـا هـي   . ويناقش ا ويدعو هلا. رعية، وعن أدلتها التفصيليةفمن يعمل إلقامة الدولة اإلسالمية فمن الطبيعي أن يسأل عن الطريق الش
  األعمال الشريعة اليت جيب التقيد ا حني العمل إلقامة الدولة اإلسالمية؟

علـى السـبب    اإلصـبع ، حبيث يوضع وعميقاً دقيقاً وملعرفة الطريق الشرعية، ال بد من إدراك الواقع الذي يعيشه املسلمون اليوم إدراكاً
ومىت مت فهم الواقع، ومعرفة السبب األساسي أمكـن حتديـد   . سي الذي يتعلق مبعاجلته معاجلة كل ما يتعلق به حىت تأيت املعاجلة جذريةاألسا

وتستطيع بعدها أن تعرف اجلماعة األعمال الشرعية اليت جيـب  . وهي نقل الناس إىل الواقع الشرعي املطلوب. الغاية الشرعية املطلوب حتقيقها
 rالشبيهة ذه الفترة أو القريبة منها ألخذ األحكام الشرعية من فعلـه   rوذلك بالرجوع إىل الفترة اليت كان يعيش فيها الرسول . ا التقيد
  .فيها

  
  :الغزو الفكري ساعد على طمس أحكام الطریقة

. إبعاد املسلمني عن الفهم الصحيح لإلسـالم فمن حيث الواقع نرى أن املسلمني قد تعرضوا لغزو فكري هائل جنح فيه الكفار الغربيون يف 
هذا األمـر سـهل علـى    . وصار املسلمون بنتيجته يؤولون اإلسالم مبا يتفق والقواعد الفكرية الغربية املنبثقة من عقيدة فصل الدين عن احلياة

متزيقها إىل ما يزيد عن أربـع وأربعـني دولـة    الغرب أن يقوم خبطوته التالية وهي إقصاء اإلسالم عن حياة املسلمني دم اخلالفة اإلسالمية و
ومينـع  , حيافظ له على خريات البالد كان قد صنعه على عينه ليكون ناطوراً, له تابعاً مث نصب على كل دولة حاكماً. صورياً مستقلة استقالالً

وضع مناهج التعليم لكي يضمن نشـوء  و, وسخر أجهزة اإلعالم للدعاوة ألفكاره, ووضع له األنظمة. أي عمل خملص يقضي على مكتسباته
  .كل هذا وغريه مكن الكفار من املسلمني ومن استمرار إبعاد اإلسالم عن الواقع ...له أجيال من أبناء جلدتنا تابعني فكرياً

ز الغريب حيـث  وحيام قائمة على الطرا, فصارت أفكارهم متأثرة بالفكر الغريب. وكان جراء هذا أن أختلط على املسلمني احلق والباطل
. فانقطعت األواصر بـني شـعوم  , من املشاعر الروحية والوطنية والقومية وصارت مشاعرهم خليطاً. أخذت النفعية تتحكم بنظرم للحياة
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 وبذلك اقتصر اإلسالم على بعض األحكـام الشـرعية  . إذا مل يكن هلم دولة إسالمية وصار املسلمون خيضعون ألنظمة الكفر وال يرون بأساً
وبعبارة أخرى صارت حياة املسلمني شبيهة حبياة الغربيني من حيث فصل الـدين عـن   , وبعض األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية, الفردية
  .فزاد تعلق املسلمني باألرض وقل تطلعهم إىل السماء. احلياة

, والظلـم، واحلرمـان  , فيها الفقـر  ت معيشتهم ضنكاًعلى املسلمني، فصار, اليت ال حتايب أحداً, أن وقعت سنة اهللا, وكان من نتيجة هذا
  ... والعالقات الفاسدة, واألخالق السيئة, واجلهل يف أمور الدين والدنيا

خـالق  فمن مل مييز كأن يعترب أن الفقر هو علة العلل أو أا األ, على اجلماعة أن متيز بني املرض األساسي وبني عوارضه, وجتاه هذا الواقع
ومن يدرس الواقـع  . وليس املرض األساسي, من أعراض املرض نه سيخرج إىل املسلمني بعمل جزئي يتناول عارضاًفإ... ه اجلهل السيئة أو أن

, وضياعهم, دراسة دقيقة عميقة يتبني له أن غياب الدولة اإلسالمية كان هو السبب الذي أدى إىل غياب اإلسالم غيابا تاما عن حياة املسلمني
على اجلماعـة  , وإلعادة اإلسالم منفذا يف واقع حياة املسلمني.... وتفشي كل هذه العوارض فيهم من جهل وفقر وظلم, هموحتكم الكفار في

مـن غـري   , أن تدرك أنه جيب حتويل الدار من دار كفر يعيش فيها املسلمون اليوم إىل دار إسالم خيضع فيها املسلمون ألحكام اإلسالم مجيعها
, يل اتمع احلاضر من جمتمع غري إسالمي إىل جمتمع إسالمي يؤمن أفراده بأفكار اإلسالم وتلتقـي مشـاعرهم عليـه   وأنه جيب حتو. استثناء

  .وحيكمون ويتحاكمون ألنظمة اإلسالم فيوجد بعدها اإلسالم كامالً
, قيدة اإلسالمية املنبثقة عنها أنظمتهاو إقامة الدولة اإلسالمية على الع, وهي العمل على إجياد دار اإلسالم. وذا تكون قد وضحت الغاية

  .واليت يعيش املسلمون يف كنفها حياة إسالمية قائمة على االلتزام بأوامر اهللا ونواهيه
واألعمال الشرعية اليت جيب التقيد ا لبلـوغ  , ميكنها أن تنتقل إىل حبث الطريق الشرعية اليت جيب سلوكها, وبعد أن حتدد اجلماعة الغاية

وكانـت دعـوة   , يف مكة حيث كانت الدار دار كفر rوملعرفة ذلك ال بد من الرجوع إىل الفترة اليت كان يعيش فيها الرسول . يةهذه الغا
  .لتقتبس منها اجلماعة معامل الطريق وأعماهلا ومراحلها, تشق طريقها للظهور rالرسول 

  
  :نفسھا rالطریقة الیوم ھي طریقة الرسول 

نعم إن خطـوات  . من أعمال أدت إىل قيام الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة rة أن تدرس ما قام به الرسول ن على اجلماعفإ, ومن هنا
فسنة الـدعوات  . وتشق طريقها بصرب وأناة بالرغم من كل الصعاب, والدعوة تعرف أحكامها من تلك الفترة, rالطريق تؤخذ من الرسول 

) ولتقاتلنـه , ولتخرجنـه , ولتؤذينه, لتكذبنه: (حني بدء نزول الوحي إليه rة بن نوفل للرسول وهي كما قال ورق. احلقة ال يشذ عنها أحد
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مـن  ﴿: ويقول تعاىل). ما أتى قبلك من رسول إال وقد أخرجه قومه(: قال له ورقة» أو خمرجي هم«: rفقال الرسول 

  .]34 :األنعام[ ﴾وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا والَ مبدلَ لكَلمات اللّه ولَقد جاءك من نبإِ الْمرسلنيقَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ 
وقام بأعمال مقصودة أدت به إىل إجيـاد دار اإلسـالم يف   . فقد عاش يف مكة وهي دار كفر, rفطريقة العمل هي نفس طريقة الرسول 

  .حركة االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم, حيث أقيمت الدولة اإلسالمية, كانت اهلجرة من مكة إىل املدينةو. املدينة
  ؟rكما كانت زمن الرسول , مرحلة مكية ومرحلة مدنية: هل يعين كالمنا هذا أنه جيب أن متر الدعوة اليوم يف مرحلتني: وهنا يرد سؤال

  :مرت الدعوة يف مرحلتني r واجلواب على ذلك أنه زمن الرسول
. فيها بأكثر مما نـزل  ومل يكن املسلم مكلفاً. أكثر آيات العقائد وقليل من آيات األحكام rمرحلة مكية نزلت فيها على الرسول  -1

والصرب علـى احتمـال   , فيها بالصفح والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة وبالكف عن استعمال السالح مأموراً rوكان الرسول 
  .ذىاأل

فيها بإقامـة   مأموراً rوكان الرسول . باقي آيات العقائد واكتمل فيها نزول األحكام rومرحلة مدنية نزلت فيها على الرسول  -2
عـن   ويف هذه املرحلة صار املسلم مسـؤوالً . ورعاية شؤون العباد, عالن اجلهاد وفتح البالدوإ, وإنزال العقوبات, كام اإلسالمأح

 .اإلسالم كله
فأحكـام  . سب املسلم عليـه وأي تقصري يف أي حكم حيا. ن مسؤولون عن اإلسالم كله سواء ما نزل منه يف مكة أو يف املدينةواليوم حن
إىل آخر ما هنالك , وأحكام العقوبات و البينات وأحكام األراضي وامللكيات, وأحكام الصيام واحلج, الزواج وأحكام البيع واجلهادالطالق و
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, ولكن هناك أحكام أنيط تنفيذها خبليفة املسلمني فال يستطيع الفرد القيـام ـا  . عنها ت يف املدينة صار املسلم مسؤوالًمن األحكام اليت نزل
وهناك أحكـام مل تـنط   . وأحكام ملكية الدولة وأحكام اخلالفة, وذلك كأحكام العقوبات على اإلمجال، وأحكام جهاد املبادأة لنشر الدعوة

حىت أن اإلسـالم  . وما نزل يف املدينة, سواء ما نزل منها يف مكة, وحياسب على تقصريه, أن يلتزم ا يف كل األحوال وعلى املسلم, باخلليفة
ـ ﴿: يقول تعاىل, أوجب اهلجرة على املسلم من البلد الذي ال يستطيع القيام باألحكام الفردية فيه هِم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِس

رواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وسـاءت مصـرياً   قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في اَألرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِ
~ اء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسبِيالً إِالَّ الْمونَ سدتهالَ ييلَةً وونَ حيعطتسالَ ي انكَـانَ   ~الْوِلْدو مهنع فُوعأَن ي ى اللّهسع كلَـئفَأُو

فعلـه   ولكن نأخذ ونتأسى مبا. نه ال يصح تسمية مرحلة مكية ومرحلة مدنية يف وضعنا اليوموعلى هذا فإ. ]99-97 :النساء[ ﴾اللّه عفُواً غَفُوراً
وهذا فيما يتعلق بالعمـل  . وهو يف مكة فقط فيما يتعلق مبراحل سريه يف الدعوة واألعمال اليت قام ا وأدت إىل إجياد دار اإلسالم rالرسول 

  .إلقامة دار اإلسالم وتبقى األحكام الفردية مطلوبة من املسلم يقوم ا سواء كان يف دار الكفر أو يف دار اإلسالم
  

 دار اإلسالم كیفیة إقامة
  .واآلن نعود إىل حتديد األعمال املطلوبة شرعاً، واملراحل اليت جيب السري حبسبها إلقامة دار اإلسالم

  :ولنقسم البحث قسمني
  .يف التغيري rقسم نتناول فيه منهج الرسول 

  .rوقسم نتناول فيه منهج اجلماعة أو احلزب يف العمل للتغيري وذلك بعد التأسي مبنهج الرسول 
  

  :rدور التثقیف في زمنھ 
وكان يطوف علـى  . صار يدعو الناس، فآمن به من آمن، وكفر من كفر، حىت فشا ذكر اإلسالم يف مكة، وحتدث الناس به rحني بعث 

ويكتلهم  ]2-1 :املدثر[ ﴾قُم فَأَنذر ~أَيها الْمدثِّر  يا﴿: امتثاالً لقوله تعاىل. ويدعو الناس لإلسالم يف مكة جهراً. الناس يف أول أمره يف منازهلم
وكان يرسل ملن يدخل يف اإلسالم جديداً مـن  . لذلك كان أصحابه يستخفون يف صالم يف الشعاب من قومهم. على أساس هذا الدين سراً

لْقة اليت أسلم على يـدها  وهي احلَ. فقد أرسل خباب بن األرت ليعلم زينب بنت اخلطاب وزوجها سعيداً القرآن يف بيت سعيد: يعلمه القرآن
حيث كان يقرئهم فيهـا القـرآن ويـأمرهم باسـتظهاره     . واختذ دار األرقم مركزاً للكتلة املؤمنة، ومدرسة هلذه الدعوة اجلديدة. سيدنا عمر
: نـزل قولـه تعـاىل    يف دار األرقم بن أيب األرقم حـىت  خيفي أمره ويستتر به، ويكتل معه من يؤمن به، ويعلمه سراً rوظل النيب . وفمهمه

﴿رمؤا تبِم عد94 :احلجر[ ﴾... فَاص[.  
. بغض النظر عن سنه ومكانته، وبغض النظر عن جنسـه وأصـله  . يدعو يف أول أمره من أنس فيه االستعداد لقبول هذه الدعوة rوكان 

وأكثرهم من صغار . أة من خمتلف البيئات واألعمارفتكتل معه على هذا األمر نيف وأربعون شخصاً، حىت أمر بإظهار دينه، ما بني رجل وامر
  .وكان فيهم الضعيف والقوي والغين والفقري. الشباب

 rواطمأن الرسول . وملا نضج هؤالء الصحابة يف ثقافتهم، وتكونت عقليتهم وصارت عقلية إسالمية، وأصبحت نفسيتهم نفسية إسالمية
  .اتمع كله أظهرها حني أمره اهللاإىل أن كتلته صارت كتلة قوية قادرة على جماة 

يدعو لدين جديد ويعرفون أنـه أسـلم    rفكان الناس يف مكة يعرفون أن حممداً . وكان أمر الدعوة اإلسالمية ظاهراً من أول يوم بعث به
هم ويف اعتناقهم الـدين  يكتل أصحابه ويسهر عليهم، ويعرفون أن املسلمني يستخفون عن الناس يف تكتل rمعه كثريون، ويعرفون أن حممداً 

. وكانت هذه املعرفة تشعر أن الناس كانوا حيسون بالدعوة اجلديدة، وحيسون بوجود املؤمنني ا وإن كانوا ال يعرفون أين جيتمعـون . اجلديد
هو ظهور هذه الكتلـة   إمنا كان الشيء اجلديد. لإلسالم شيئاً جديداً rومن هم هؤالء الذين جيتمعون من املؤمنني، ومل يكن إعالن الرسول 

  .املؤمنة
الَّذين يجعلُـونَ   ~إِنا كَفَيناك الْمستهزِئني  ~فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عن الْمشرِكني ﴿: قوله تعاىل rوعندما نزل على الرسول 

الدعوة وجهر ا، وانتقل بذلك من دور االستخفاء إىل دور اإلعـالن،   rلرسول أظهر ا ]96-94 :احلجر[ ﴾مع اللَّه إِلَها آخر فَسوف يعلَمونَ
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وبدأ االصطدام بني اإلميان والكفر وبدأ االحتكـاك بـني األفكـار    . ومن دور االتصال مبن يأنس فيهم االستعداد إىل دور خماطبة الناس مجيعاً
فقد كان . وهي أشد ما عرف روعة يف العصور مجيعها. رحلة التفاعل والكفاحوبدأت املرحلة الثانية وهي م. الصحيحة وبني األفكار الفاسدة

وكان أبو جهل يلقي عليـه رحـم   . وكانت أم مجيل زوجة أيب هلب تلقي النجس أمام بيته، وكان يكتفي بأن يزيله. يرجم rمرتل الرسول 
ووثبت كـل  . وكان املسلمون يهددون ويؤذَون. اً على الدعوةالشاة مذبوحة ضحية لألصنام فيحتمل األذى، وال يزيده ذلك إال إصراراً وصرب

فهذا بالل وهذا عمار وأمه وأبوه وغريهم الكثري يعطون أروع األمثلة يف الصرب . قبيلة على من فيها من املسلمني يعذبوم ويفتنوم عن دينهم
  .واملعاناة والتحمل

وأن الناس سريجعون إىل دين آبائهم، . م أن حديثه لن يزيد عن حديث الرهبان واحلكماءأول األمر لظنه rمل يعن الكفار بدعوة الرسول 
 rولكن ملا بادأهم الرسـول  . هذا ابن عبد املطلب يكلَّم من السماء: وكانوا إذا مر يف جمالسهم يقولون. لذلك مل ينفروا منه ومل ينكروا عليه

  .هم، وضلل آباءهم ناصبوه العداوة وأمجعوا على خالفه وعداوته وحماربتهوتصدى هلم بأن ذكر آهلتهم وعام، وسفّه أحالم
ما بال حممد ال حييل الصـاف  : فسألوه عن معجزاته بأسلوب كمي الذع، ويقولون. فأرادوا احلطَّ من شأنه بتكذيبه فيما يزعم من نبوته

ويطول م اللجـاج، ويبقـى   ... عليهم جربيل، وملاذا ال حييي املوتى واملروة ذهباً، وال ينـزل عليه كتاب خمطوط من السماء، وملاذا ال يظهر
واستعملوا مجيع الطرق إلرجاعه عن دعوته، فمن التعذيب ألتباعه إىل اإلشاعات إىل املقاطعـة إىل  . على دعوته الناس إىل أمر ربه rالرسول 

  .سكاً، ومحاسة يف الدعوةإال اعتصاماً حببل اهللا ومت rغريها من األساليب اليت مل تزد الرسول 
ومل يكـن يتـاح   . وحتمله القائل فذاع أمر الدعوة، وصار ذكر اإلسالم يفشو يف اجلزيرة، وتتحدث به الركبان rوبلغت أخبار الرسول 

اهللا ويبشـرهم   إىل الكعبة ويدعو العرب إىل دين rللمسلمني أن خيتلطوا بالناس ويتحدثوا إليهم إال يف األشهر احلرم حيث كان يرتل الرسول 
  .بثوابه وينذرهم عذابه وعقابه

  
  :rدور التفاعل في زمنھ 

فالدعوة حتمل بذاا كفـاح قـريش   . أظهر الكتلة، ومحل الدعوة سافرة متحدية rكان اصطدام قريش بالدعوة أمراً طبيعياً ألن الرسول 
، واإلقالع عن النظام الفاسد الذي يعيشونه، فكان يعيب آهلتـهم  فقد كانت تدعو لتوحيد اهللا وعبادته وحده، وخلع ما دونه. واتمع يف مكة

وكان يـدعو بكـل   . ويندد حبيام الرخيصة، وينعي على وسائل عيشهم الظاملة، ويهامجهم باحلق ويهامجونه بالدعاوات واإلشاعات الكاذبة
. صنوف األذى والتكذيب والتشريد واإلشـاعة واملقاطعـة  صراحة ال يكني وال يلني وال يستكني وال حيايب وال يداهن، رغم كل ما القاه من 

  .أن يصل إىل الناس وأخذ اإلسالم ينتشر rوقد استطاع الرسول 
وملا حدث أن تويف عمه وزوجه واشتد أذى قريش عليه خرج إىل الطائف يلتمس من ثقيف النصرة واملنعة، ويرجو إسـالمهم، ولكنـهم   

وشـددت  . rفازدادت قريش أذى لرسـول اهللا  . ودخل يومها جبوار املطعم بن عدي. إال جبوار فصار ال يستطيع دخول مكة. ردوه شر رد
وجعل يعرض نفسه يف املواسم على القبائـل يـدعوهم إىل   . فلم يصرفه ذلك عن الدعوة. النكري عليه، وأخذت متنع الناس من االستماع إليه

فأثر ذلك . عمه أبو هلب يتعرض له بالتكذيب، وحيرض الناس حىت ال يستمعوا إليه اإلسالم وخيربهم أنه نيب مرسل ويسأهلم أن يصدقوه، وكان
فلم يسمع له أحد، وكـان بعضـهم يـرده رداً    . فأتى كندة يف منازهلا، وكلباً وبين حنيفة وبين عامر بن صعصعة. عليهم وانصرفوا عن مساعه

يرون أن قريشاً جتعل كل نصري له عدواً هلا وعوناً عليها، فزاد اإلعراض عنه من أم كانوا  rومما زاد من إعراض القبائل عن الرسول . قبيحاً
. وصارت الدعوة صعبة يف مكة وما حوهلا، وظهر اتمع املكي يف مجود الكفر والعنـاد  rوزادت عزلة الرسول . الناس كأفراد ومن القبائل

يا نيب اهللا، كنـا يف  «: باستعمال السالح وقالوا rصحابه يستأذن الرسول وعندما اشتد إيذاء الصحابة جاء عبد الرمحن بن عوف مع بعض أ
  .]رواه ابن أيب حامت والنسائي واحلاكم[» إين أمرت بالعفو، فال تقاتلوا القوم: بقوله rعزة وحنن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فمنعهم الرسول 

  :قد سار يف مكة يف دورين متتالني rوذا يكون الرسول 
  .ر التعليم والتثقيف واإلعداد الفكري والروحي وهو دور فهم األفكار وجتسيدها يف أشخاص وتكتلهم حوهلادو -
ودور نشر الدعوة والكفاح، وهو دور نقل األفكار إىل قوة دافعة يف اتمع تدفعه ألن يطبقها يف معترك احلياة فتؤمن ا اجلمـاهري   -

 .وتفهمها وحتملها وتكافح يف سبيل تطبيقها
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أما الدور األول فهو دور دعوة الناس إىل اإلسالم وتثقيفهم بأفكاره وتلقينهم أحكامه، وتكتيل من يستطيع التكتل على أسـاس العقيـدة   
ال يفتر عن الدعوة ويدأب على تثقيف من يدخلون يف اإلسالم باألفكار  rاإلسالمية، وهو دور التكتل السري يف الدعوة حيث كان الرسول 

 دار األرقم ويتكتلون، ويزداد كل يوم إميام، وتزداد كل يوم صالم ببعضهم، ويزداد إدراكهم حلقيقة املهمـة الـيت حيملوـا،    وجيمعهم يف
فيستعدون للتضحية يف سبيلها، حىت غرست هذه الدعوة يف نفوسهم، وسرى اإلسالم فيهم سريان الدم يف عروقهم، فصاروا إسـالماً ميشـي   

مل تستطع الدعوة أن تبقى حبيسة يف نفوسهم رغم استخفائهم ورغم سرية تكتلهم واحلرص علـى إخفـاء جتمعهـم،    وبذلك . على الطريق
وذا أحس الناس على دعوم وعلى وجودهم، فاجتـازت  . فأخذوا يتحدثون إىل من يثقون م وإىل من يأنسون منهم استعداداً لقبول الدعوة

وهـو  . وبذلك انتهى الـدور األول . أن تنطلق، ووجدت احملاوالت النطالقها وخماطبة الناس مجيعاً ا الدعوة بذلك نقطة االبتداء وصار ال بد
  .دور التكتل السري والتثقيف الذي يبين هذا التكتل

. ملون عليهمث بدأ دور آخر هو دور التفاعل والكفاح، بإفهام الناس اإلسالم فيتجاوبون معه ويقبلون عليه، فيختلط بنفوسهم أو يردونه وحي
وهكـذا بـدأ   . وحيصل من هذا االصطدام أن يهزم الكفر والفساد ويستقر اإلميان والصالح وينتصر الفكـر الصـحيح  . فيصطدمون بأفكاره

ينشر الدعوة على الناس كافة جهاراً اراً سـافراً   rالتفاعل، وبدأ فيه الكفاح بني فكر وفكر، بني مسلمني وكافرين، بدأ حني صار الرسول 
يف الدعوة إىل التوحيد واحلملة على أفكار الوثنية والشرك، والنعي على تقليد اآلباء واألجـداد   rوصارت اآليات ترتل على الرسول . تحدياًم

يتحـدث   rوصار الرسول . من غري نظر، وصارت ترتل يف احلملة على املعامالت الفاسدة فتهاجم التجارة الفاسدة والغش يف الكيل وامليزان
، وصارت جتمع الدعوة إىل التثقيف املركـز،  rلناس مجاعات ويطلب إليهم أن يسلموا وأن يؤازروه، وتزداد اخلصومة بني قريش والنيب إىل ا

فكـان هلـذه   . باحللقات يف البيوت ويف الشعاب، ويف دار األرقم، تثقيفاً مجاعياً، وتنتقل من دعوة من يؤنس فيه اخلري إىل دعوة الناس مجيعـاً 
اجلماعية والتثقيف اجلماعي أثر على قريش، إذ ازداد حقدها، وأحست باخلطر يقترب منها، وبدأت تتخذ اخلطوات اجلدية للمقاومـة  الدعوة 

فقـد أمسعـت   . ولكن كان هلذه الدعوة اجلماعية أثر يف الدعوة نفسها. فيزداد األذى واالضطهاد. وال لدعوته rبعد أن كانت ال تأبه حملمد 
وكان للدعوة اجلماعيـة أثـر   . مة اإلسالم وانتشرت الدعوة إىل دين اهللا بني أهل مكة، ودخل الناس يف اإلسالم رجاالً ونساًءالناس مجيعاً كل

وكان يزيد النار اشتعاالً يف نفوس زعماء قريش مهامجعة . نقلها إىل أفق أوسع، وإن كان نقل محلتها إىل املشقة والعذاب وحتمل صنوف األذى
وكانت مرحلة من أشق املراحل على الرسول . والقسوة واالستعباد الذي كان يسود مكة وكشفه ألحوال الكفار وأعماهلم للظلم rالرسول 
r وصحابته.  

فإن دور التفاعـل  . ولئن كان االنتقال من دور الثقافة إىل دور التفاعل هو من أدق األدوار، ألنه حيتاج إىل حكمة وصرب ودقة يف التصرف
. وار، ألنه حيتاج إىل جرأة وصراحة وحتد دون أن حيسب للنتائج واألوضاع أي حساب، وحتصل فيه فتنة املسلمني عن دينهمهو من أشق األد

  .ويظهر فيه اإلميان وقوة االحتمال، ويظهر ما يف النفس من صدق اللقاء
احلبشة فراراً بدينه، ومنهم من مات حتت  فكان منهم من هاجر إىل. واإلرهاقمع صحابته يتحملون األذى والظلم  rهكذا سار الرسول 

وصار العرب . واستمروا على ذلك مدة كافية لتحويل جمتمع مكة، ولكن شدة األذى هي اليت حالت دون ذلك. التعذيب، ومنهم من احتمل
وصار العمـل لالنتقـال إىل    .غضاب قريشإلميان، ألم كانوا يسعون لعدم إوكثري من الناس يقفون موقف املتفرج، ومل يتقدموا خطوة حنو ا

يطلب النصرة واملنعة من القبائل حىت يستطيع أن يبني للناس مـا نـزل    rدور ثالث وهو دور تطبيق اإلسالم خارج مكة حيث راح الرسول 
  .إليهم من رم

  
  :یعرض اإلسالم على القبائل rالرسول 

. الكهمـا  rفعظمت املصـيبة علـى الرسـول    .  عام واحدهلكا يف وزوجه خدجية رضي اهللا عنها rذلك أن أبا طالب عم الرسول 
ما نالـت  «: يقول rوكان الرسول . حىت نثر بعضهم على رأسه التراب. ووصلت قريش من أذاه إىل ما مل يكونوا يصلون إليه قبل وفاة عمه

إىل الطائف يلتمس النصرة واملنعة له مـن   rفلما تويف أبو طالب خرج الرسول . ]سرية ابن هشام[» مين قريش شيئاً أكرهه حىت مات أبو طالب
شرافهم وكلمهم مبا جاءهم له من نصرته على اإلسالم والقيام معه على من خالفه مـن  فر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأعمد إىل ن. قومه

  .ارومل يستطع دخول مكة إال جبو. طلب منهم الكتمان rقومه، فرفضوا عرضه وأوصلوا خربه إىل قومه مع أنه 
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يا بين فالن إين رسول اهللا إليكم، يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وأن «: يقف على منازل القبائل ويقول rوكان الرسول 
عمـه   وكان. ]سرية ابن هشام[» ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه األنداد، وأن تؤمنوا يب وتصدقوا يب ومتنعوين حىت أبين عن اهللا ما بعثين به

ويكلمونه وجيادلونـه  . قومك أعلم بك حيث مل يتبعوك: ومل يقبل منه أحد، وكانوا يقولون. أبو هلب يقف وراءه ويرد عليه ما يقول ويكذبه
  .»اللهم لو شئت مل يكونوا هكذا«: ويكلمهم ويدعوهم إىل اهللا ويقول

منازهلم وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، وأنه أتى كلبـاً يف   أتى كنده يف rوحدث الزهري أن رسول اهللا : "وجاء يف سرية ابن هشام
منازهلم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، وأنه أتى بين حنيفة يف منازهلم وطلب منهم النصرة واملنعة فلم يكن أحد من العـرب أقـبح رداً   

واهللا لـو أين  : رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس فقال له. عليه منهم، وأنه أتى بين عامر بن صعصعة فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه
أرأيت إن حنن بايعناك على أمرك مث أظهر اهللا على من خالفك أيكون لنا األمر من : مث قال. أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به العرب

فإذا أظهرك اهللا كـان األمـر   . ونكأفتهدف حنورنا للعرب د: فقال بيحرة. »األمر إىل اهللا يضعه حيث يشاء«: rبعدك؟ قال له الرسول 
  ".لغرينا، ال حاجة لنا بأمرك

على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس باملوسم أتاهم يدعو القبائل إىل اهللا وإىل اإلسالم، ويعرض عليهم نفسه وما جاء  rبقي الرسول 
  .تصدى له ودعاه إىل اهللا وعرض عليه ما عندهبه من اهللا من اهلدى والرمحة، ال يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إال 

. بنو عامر بن صعصـعة  -1. ودعاهم وعرض نفسه عليهم فلم يستجب منهم أحد rوكان من سمى من القبائل الذين أتاهم رسول اهللا 
 -11. ءبنـو البكـا   -10. بنو نضر -9. عبس -8. سلَيم -7. حنيفة -6. مرة -5. غسان -4. فزارة -3. حمارب بن خصفة -2

  .وذلك حسب طبقات ابن سعد. احلضارمة -15. عذرة -14. احلارث بن كعب -13. كلب -12. كندة
  

  :نةستجابة أھل المدیا
دعو القبائل إىل اهللا ويعرض نفسه عليهم كل سنة مبجنة وعكاظ ومىن أن يؤوه حىت يبلغ رسالة ربـه وهلـم   ما أقام ي rوأقام رسول اهللا 

فساقه إىل هـذا احلـي مـن    . عرب تستجيب له ويؤذى ويشتم حىت أراد اهللا إظهار دينه ونصر نبيه وإجناز ما وعدهفليست قبيلة من ال. اجلنة
فجلس إليهم فدعاهم إىل اهللا وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا هللا ورسوله فأسرعوا وآمنـوا  . األنصار فانتهى إىل نفر منهم وهم حيلقون رؤوسهم

  .وصدقوا
  .فأسلم من أسلم. دعوا قومهم إىل اإلسالممث قدموا املدينة و

وهي العقبـة  : بالعقبة rأسلموا من األوس واخلزرج من أهل املدينة فلقوه  وملا جاء املوسم من العام املقبل وافاه اثنا عشر رجالً من الذين
هم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههـم يف  وأمره أن يقرئ. معهم مصعب بن عمري بناء على طلبهم rوبعث رسول . األوىل فبايعوه بيعة النساء

وملـا  . ومها سيدا قومهمـا .. مث حدث أن آمن أسيد بن حضري وسعد بن معاذ. سعد بن زرارةوكان مرتله على أ) املقرئ(مي وكان س. الدين
فإن كالم رجالكم ونسائكم علـي  : هلمقال . سيدنا وأفضلنا رأياً وأميننا نقيبة: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: أسلم هذا األخري قال لقومه

  .فما أمسى يف دار عبد األشهل رجل وامرأة إال مسلماً ومسلمة. حرام حىت تؤمنوا باهللا ورسوله
  

  :ةبیعة العقب
وخرج من خرج من األنصار من املسلمني إىل املوسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك فواعدوا رسـول اهللا  . مث أن مصعباً رجع إىل مكة

r وجاءهم الرسول . لعقبة من أوسط أيام التشريقاr قال . وكان معه العباس عمه فقط. واجتمع معهم وكانوا ثالثة وسبعني رجالً وامرأتني
وحممـد  . يا معشر اخلزرج أنكم قد دعومت حممداً إىل ما دعومتوه إليه«: هو أول من تكلم فقال rوكان العباس عم الرسول : أسعد بن زرارة

وقد أىب حممد النـاس كلـهم   . س يف عشريته مينعه واهللا منا من كان على قوله، ومن مل يكن منا على قوله مينعه للحسب والشرفمن أعز النا
ة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فارتأوا رأيكم وأمتـروا بيـنكم وال   وجلد وبصر باحلرب واستقالل بعداو غريكم، فإن كنتم أهل قوة
   .»فإن أحسن احلديث أصدقه. واجتماع تفترقوا ال عن مأل منكم

  .قد مسعنا ما قلت، فتكلم يا رسول اهللا فخذ لنفسك ولربك ما أحببت: قالوا
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أبـايعكم علـى أن   «: مث قال. فتال القرآن ودعا إىل اهللا ورغَّب يف اإلسالم وشرط لربه أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً: rفتكلم الرسول 
نعم والذي بعثك باحلق نبياً لنمنعنك مما مننع منـه  : فأخذ الرباء بن معرور بيده مث قال ]سرية ابن هشام[» كم وأبناءكممتنعوين مما متنعون منه نساء

  .فبايِعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا أبناء احلروب وأهل احلَلْقة ورثناها كابراً عن كابر. أزرنا
وإنا قاطعوها، فهل عسيت أن  -يعين اليهود  -سول اهللا إن بيننا وبني الرجال حباالً يا ر: فاعترض أبو اهليثم بن التيهان والرباء يتكلم فقال

بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنا منكم وأنتم مـين،  «: مث قال rحنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول اهللا 
  .]سرية ابن هشام[» أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم

فلما . مث ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه. أبسط يدك يا رسول اهللا: مث قال الرباء. فقالوا نبايعه على مصيبة األموال وقتل األشراف
. يا أهل األخاشب هل لكم يف حممد والصبأة معه قد أمجعوا علـى حـربكم  : بايع القوم وكملوا صاح الشيطان على العقبة بأبعد صوت مسع

وأنـا كفيـل علـى    ، اخرجوا يل منكم اثىن عشر نقيباً ليكونوا كفالء على قومهم ككفالة احلواريني لعيسى بن مرمي«: rول فقال الرس
والذي بعثك بـاحلق   rحىت أن العباس بن عبادة قال للرسول . وهكذا متت البيعة يف هذا اجلو اإلمياين اخلالص. فأخرجوا منهم ذلك. »قومي

  .]سرية ابن هشام[» مل نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إىل رحالكم«: r غداً بأسيافنا، فقال الرسول إن شئت لنميلن على أهل مىن
ملـا  «: وقد ذكر ابن سعد يف طبقاته عن عروة عن عائشة قـاال . وانتهى املوسم وغادر القوم مكة اليت جن جنوا عندما بلغها خرب البيعة

. وجعل البالء يشتد علـى املسـلمني  . قد جعل اهللا له منعة وقوماً أهل حرب وعدة وجندةطابت نفسه و rصدر السبعون من عند رسول اهللا 
ومـن أراد اخلـروج   . أنه قد أخرب بدار هجرم وأا يثـرب  rمث أخربهم الرسول . واستأذنوه باهلجرة rفشكا ذلك أصحاب رسول اهللا 

ا خنل، فذهب وهلي إيل أا اليمامة أو هجر، فـإذا هـي املدينـة     رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض«: rقال . فليخرج إليها
  .]رواه البخاري ومسلم[» يثرب

كان يريد كياناً عنـده قـوة    rإن حماوالت طلب النصرة من القبائل وبيعة العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية تدل جيمعها على أن الرسول 
ر على الدعوة فحسب واحتمال األذى، بل يتجاوزه إىل أن تكون هناك قوة يدفع ا املسـلمون  ومل يعد األمر يقتص. ومنعة لنصرة هذا الدين

طبقـه يف  عن أنفسهم، بل متتد إىل ما هو أبعد من ذلك أيضاً إىل إجياد النواة اليت تكون حجر الزاوية والدعامة األوىل يف إقامة دولة اإلسـالم ت 
وحدثت اهلجرة وكان . ل معه القوة اليت حتميه وتزيل من أمامه كل حاجز مادي يقف يف سبيل نشرهاتمع، وحتمله رسالة عاملية للناس، وحتم
  .وكانت اهلجرة إىل املدينة ختتلف كلياً عن اهلجرة إىل احلبشة. فيها ترك للمال وللوطن والزوج واألهل

وقد جعلها اهللا للمسلمني املضطهدين يف مكة فرجة فتحهـا   .فاهلجرة إىل احلبشة كانت هجرة أفراد فراراً بدينهم، وخوفاً عليهم من الفتنة
ومل . بل ترتاح فيها النفوس لتأخذ االستعداد من جديد على محل الدعوة نشيطة قويـة . عليهم لكي يغريوا أجواءهم، فال يبقون حتت املطارق

نظمة اليت هاجروا إىل بالدها لقلـب احلكـم يف   تشكل خطوة من خطوات الطريق حيث يقوم املهاجرون بالعمل من اخلارج وبالتعاون مع األ
  .املكان األصل يف محل الدعوة

  
  :ةالھجرة إلى المدین

وهي حركة . نشاء الكيان أي الدولة اإلسالميةالم والصرب إىل طور التنفيذ بعد إبينما شكلت اهلجرة إىل املدينة انتقاالً للدعوة من طور الك
يف املدينة حيث سيحمل اإلسالم بصورة خمتلفة متاماً وذلك عن طريق دولة حتكـم   rاليت أقامها الرسول  انتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم

  .به وتطبقه وتدعو له باحلجة والربهان، وحتمله بالقوة اليت حتمي هذه الدعوة من قوى الشر والطغيان
وكان املسجد مكاناً للصالة وللتشـاور وإلدارة  . قام مسجداً فأقام أول ما. إىل املدينة استقبله عدد كبري من أهلها rوملا وصل الرسول 

وعقد معاهـدات مـع   . فيشكل السرايا ويعني قوادها ويرسلها خارج املدينة. أجواء املدينة للقتال يهيئشؤون املسلمني والقضاء بينهم، وأخذ 
  .يتصرف يف املدينة تصرف احلاكم رئيس الدولة rوعلى اإلمجال صار الرسول . اليهود

  .rحىت أقيمت دار اإلسالم فما هو املتعلق بذمتنا من فعله  rوهذا ما قام به الرسول 
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وإذا كان العمل إلقامة دولة اإلسالم فرضاً فإن سلوك الطريـق الـيت سـلكها    . جيب علينا أن نسري سريته rبسرية الرسول  وحنن تأسياً
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومـن  ﴿: يقول تعاىل. الوجوب تأخذ نفس احلكم، إذ أن بيان فعله تابع للمبني يف rالرسول 

نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعب108 :يوسف[ ﴾ات[.  
  :rوعليه فإن علينا أن نقسم عملنا إىل دورين أو مرحلتني كما فعل الرسول 

  .والتأسيس مرحلة التثقيف -
 .مرحلة التفاعل والكفاح -

من أعمال، وذلك بإجياد الثقافة اإلسالمية املركزة عند من يقبل حتمل أعباء الدعوة،  rففي املرحلة األوىل علينا أن نقوم مبا قام به الرسول 
ويكون ذلك عن طريـق احللقـات   . سالمية اخلريةوذلك بتكوين العقلية اإلسالمية النرية والنفسية اإل. وبناء الشخصية اإلسالمية املتميزة عنده

ويدعو كل من يؤنس فيه اخلري لقبول هذه الدعوة بغض النظر عن السن واملكانة، وبغـض النظـر عـن     rكما كان يفعل الرسول . املركزة
  :ونبقى على ذلك حىت يتحقق يف هذه الكتلة الناشئة. اجلنس واألصل، ويتكتلون على ذلك

  .فيصبحون قادرين على جماة فساد الواقع. بأن تتكون عقليتهم ونفسيتهم حبسب اإلسالم النضج يف الثقافة، -
فيصريون يتطلعون إىل نشر ما عندهم ويبدأون ذلك مع من يأنسـون فيـه اخلـري مث    . أن ال يطيقوا أن تبقى الدعوة حبيسة يف نفوسهم -

 .يتوسعون
 .عهمأن حيس الناس على دعوم وعلى وجودهم وعلى اجتما -

  .أمكننا أن ننتقل إىل الدور الثاين أو املرحلة الثانية rحىت إذا وجدت فينا هذه األمور الثالثة اليت وجدت يف الصحب األول للرسول 
وأن نبادئ اتمعات القائمة ونتصدى ألفكارها وعاداـا وأنظمتـها    rويف هذه املرحلة جيب علينا أن جنهر بالدعوة كما فعل الرسول 

يدعو بكل صراحة  rوجيب علينا أن ندعو كما كان الرسول . وأنظمته احلقة باملقابل ها وتبيان أفكار اإلسالم ومفاهيمهخطئها وفسادوبيان 
وجرأة وقوة، فال نلني وال نستكني، وال حنايب وال نداهن، ودون أن حنسب أي حساب لعادات أو تقاليد أو أديـان أو مبـادئ أو حكـام أو    

مل الدعوة حبيث تكون السيادة املطلقة للمبدأ اإلسالمي، بغض النظر عما إذا وافق الناس أم خالفهم، ومتشى مع عادام أم سوقة، وجيب أن حن
وملا كان الزعماء سـيقفون حـائالً يف   . بل يتمسك باملبدأ ويصرب عليه حىت يغير اآلخرون بناء عليه. ناقضها، قَبِل به الناس أم رفضوه وقاوموه

هم وكشف والئهم، اً ضدهم، وذلك بكشفهم وكشف أالعيب، فإن ذلك سيقتضي كفاحاً سياسيrه الدعوة كما وقفوا أيام الرسول وجه هذ
تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ   ﴿: فها هو القرآن يهاجم أبا هلب ويذكره بامسه حيث يقول. rوكشف تآمرهم ومهامجتهم متاماً كما هاجم الرسول 

 بتو~ ا أَغْنم با كَسمو الُهم هنبٍ ~ى علَه ا ذَاتارلَى نصيكـذلك  . بالرغم من شرفه ومكانته يف بـين هاشـم   ]3-1 :املسد[ ﴾... س
-11 :املـدثر [ ﴾اوجعلْت لَه ماالً ممدود ~ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا ﴿: تعرض القرآن بالتهديد لسيد بين خمزوم الوليد بن املغرية بقوله تعاىل

وبقولـه يف   ]13 :القلم[ ﴾عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ﴿: وبقوله فيه يف سورة نون والقلم وما يسطرون ]26:املدثر[ ﴾سأُصليه سقَر﴿: إىل أن يقول ]12
  .]16-15 :العلق[ ﴾ناصية كَاذبة خاطئَة ~كَالَّ لَئن لَم ينته لَنسفَعا بِالناصية ﴿: أيب جهل

يف هـذه   rمن حرص على هداية اآلخرين، حيث كان دأب الرسول  rوحملُنا للدعوة جيب أن يظهر عليه ما ظهر على دعوة الرسول 
  .املرحلة أن يفهم الناس مبدأ اإلسالم ليكون مبدأهم، ولتصبح غايته غايتهم، أي أن نريد من الناس أن يتبنوا عن قناعة ما حنمله هلم

  .الرد والصد والتكذيب والتشريد واإلشاعة واملقاطعة فكذلك حيدث معنا اليوم rكما حدث مع الرسول و
إين أمرت بـالعفو،  «: ذلك، ومنعهم من ذلك بقوله rوكما نشأ عند الصحابة شعور باحلاجة إىل استعمال السالح وطلبوا من الرسول 

  .ح واستعماله من أجل الوصول إىل احلكم قبل طلب النصرةكذلك جيب أن نتمنع عن محل السال» فال تقاتلوا القوم
النصرة لينتقل إىل الدور الثالث وهو دور التمكني واحلكم عن طريقها، فكذلك علينا أن نطلب النصرة لنصـل إىل   rوكما طلب الرسول 

  .rإقامة احلكم عن طريقها كما تبينا ذلك من فعل الرسول 
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  :طلب النصرة
ولنراجعه بتمهل ونستخلص منه ما يلزمنا، خاصة وأن هناك مـن  . »طلب النصرة«م حكم مهم من أحكام الطريقة وهو ولنقف قليالً أما

ومل . وكأا أمر فرعي ليس له وزن، أو كأن سندها ضعيف وال جيوز األخذ ـا . يعمل إلقامة الدولة اإلسالمية وال ينظر إىل النصرة أدىن نظر
مع أن السرية كلها تعرضت هلذا احلكم مع اختالف ضئيل ال يـذكر  . يهامجون هذا احلكم ويهامجون من يفعله يقفوا عند هذا احلد بل راحوا

آووا ﴿ والقرآن نفسه قد ذكر الـذين . فكتاب السرية مل يكونوا منتمني إىل أحد من مجاعات هذه األيام، ومع ذلك فقد قالوا ا. يف التفاصيل
  .وهو وصف فيه مدح، ووصف ألبرز ما اتصفوا به ﴾اَألنصارِ﴿ ومساهم ﴾ونصروا

وأنه بالرغم من الرد القبيح الذي تتاىل عليه مـن  . قد طلب النصرة من الزعماء الذين ميلكون القوة rوالناظر يف السرية يرى أن الرسول 
فهذا اإلصرار إن دل . ته مخس عشرة قبيلة وبطناًوقد ذكر ابن سعد يف طبقا. قبيلة إىل قبيلة فإنه بقي مصراً على الطلب وكرره ومل يهدأ بطلبه

  .على شيء فإنه ليدل بشكل واضح على أن طلب النصرة كان أمراً من اهللا له بفعله
فقد أثىن عليهم القرآن يف أكثر من موضع وتاب علـيهم  . وتسمية القرآن ملن استجاب له يف هذا األمر بأم األنصار دليل آخر على ذلك

  .تهم بعد املهاجرين مباشرةوتقع مرتب. اهللا
يا بين فـالن إين رسـول اهللا   «: كان يقول rفالرسول . تدل على أن هذا الطلب هو حكم شرعي. واأللفاظ اليت تضمنها طلب النصرة

فهناك  ]سرية ابن هشام[» وأن تؤمنوا يب وتصدقوا يب ومتنعوين حىت أبين عن اهللا ما بعثين به... إليكم يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً
  .وليس هو حبد ذاته جمرد أسلوب. تتخذ له األساليب املناسبة لتنفيذه. واألمر هو حكم شرعي. أمر من اهللا ورسوله

يف العقبة الثانية لتـدل بشـكل    النصرة، وبينه وبني من كان يبايعهوبني من كان يطلب منهم  rمث أن املناقشات اليت دارت بني الرسول 
فكيـف  . كان يرمي ذا العمل الذي كان يصر عليه إقامة هذا الدين، وإقامة الكيان الذي حيميه ويطبقه وينشـره  rأن الرسول  واضح على

  !وحلساب من يكون هذا اإلمهال؟. مله وهو احلكم الذي كان عن طريقة تغيري وجه الدعوة واالنتقال ا إىل الدار اليت تطبقها وتنشرها
هـم  وهـا  . يفهم أن األمر يتعلق باحلكمفها هو وفد بين عامر بن صعصعة . ظهاراً للدينن وراء هذا العمل مبايعة وإكفار أفقد فهم ال -

يا معشر اخلزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إىل صاحبنا تسـتخرجونه مـن بـني    : وقوهلم. كفار مكة جين جنوم ملا علموا بأمر العقبة الثانية
يا أهل األخاشب هل لكـم يف حممـد   : هو الشيطان يصيح بأبعد صوت بعدما متت بيعة العقبة الثانية بقولهوها . نايعونه على حربأظهرنا وتبا

  .والصباة معه قد أمجعوا على حربكم
إن بيننـا وبـني   : انوقال أبو اهليثم بن التيه. فيايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا أبناء احلروب وأهل احللقة: وأثناء بيعة العقبة الثانية قال الرباء

  .القوم حباالً، وإنا قاطعوها فهل عسيت أن أظهرك اهللا أن تتركنا وتعود إىل قومك
  .إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف: وقال أسعد بن زرارة

  .إن شئت لنميلن على أهل مىن بأسيافنا: وكالم العباس بن عبادة
  .»بل الدم الدم واهلدم واهلدم أحارب من حاربتهم وأسامل من ساملتم«: على أيب اهليثم رداً rوقال الرسول 

  .بأن نفسه قد طابت وقد جعل اهللا له منعة وقوماً أهل حرب وعدة وجندة rوها هي عائشة تقول عن الرسول 
  .»ساقه هلذا احلي من األنصار ونصر دينه عزاز نبيهإ وملا أراد اهللا«: يف موضوع طلب النصرة rوها هو ابن هشام يقول عن الرسول 

فهذه األلفاظ تعطي داللة واضحة على أمهية هذا احلكم، ومتنع أن يصرف معناها إىل أن من يدعى إىل اإلسالم فيستجيب يكون قد نصـر  
يها مفارقة للعرب كافـة، وأن  ظهار الدين، والنصر، واحلرب، وأن يقتل األشراف، وأن تعضهم السيوف، وأن ففألفاظ البيعة، وإ. دينهذا ال

هو طلب احلمايـة   rمينعوه مما مينعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، كل هذه ألفاظ جتعل فهم طلب النصرة على الوجه الذي طلبه الرسول 
  .سالتهولو باستعمال القوة لتبليغ الدين، وطلب إقامة الدولة اليت حتمي الدين ودعاته، وتطبق أحكامه وتنشر إىل العامل ر

  :rويالحظ يف هذا اال أن الرسول 
وهذه تطلب ولو من مشركني كما حدث مع عمه حيث محاه ومنعه ومنع أي . قد طلب املنعة واحلوار حلماية أشخاص وحلماية الدعوة -

غط علـى املسـلم   وهذه ال يصح أن تتخذ للض. وكما حدث مع املطعم بن عدي عندما أجاره بعد رجوعه من الطائف. أحد من التعرض له
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واهللا يا عماه لو وضعوا الشـمس  «: قد قال لعمه حني طلب منه أن خيفف من زخم دعوته rفالرسول . الذي يجار أو أن يساوم على دينه
  .]سرية ابن هشام[» يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه

صل بالسادة ويطمع بإميام طمعاً يف إميان من وراءهم، وهذا من شأنه أن جيعل الدعوة أسهل انتشـاراً وأكثـر   كان يت rأن الرسول  -
  .وتساهم جيداً يف صنع القاعدة الشعبية. تقبالً

  .قد طلب النصرة واملنعة عن طريق أهل القوة، وشرط هلا اإلسالم كما حدث يف بيعة العقبة الثانية rأن الرسول  -
أا كانت تطلب من الزعماء الذين كانوا جيمعون إىل جانب الزعامة القـوة   rنصرة هذا من أهل القوة كان واقعه زمن الرسول وطلب ال

  .فالزعيم كان حينها هو نفسه احلاكم وهو نفسه القائد العسكري، وهو نفسه الذي يعود الناس إىل رأيه. الشعبية
وحنن علينا أن نفعـل مـا   . وما يرى له من شعبية فإا يف الغالب ليست حقيقية. ويفقد الشعبية أما اليوم فإن احلاكم ميلك القوة باإلكراه،

من حيث أننا جيب أن نتصل مبن هلم ثقل ووزن يف اتمع لفتح الباب أمام من وراءهم، وتأمني القاعدة الشعبية، وجيـب أن   rفعله الرسول 
وعند اشتداد األذى على أفراد اجلماعة فال بأس من أن جياروا من معارفهم . ول إىل احلكمنطلب النصرة من أهل القوة مثل ضباط اجليش للوص

آخذين بعـني االعتبـار    rأو أقارم شرط أن ال يشكل ذلك ضغطاً ومساومة على إميان الفرد اار، وذا نكون قد قمنا مبا قام به الرسول 
  .الواقع الذي نعيشه

  :فنوجد بذلك rوهذه هي الطريق اليت جيب أن نسري عليها متأسني بفعل الرسول  rالرسول  هذه هي الطريق اليت سار عليها
املهاجرين الذين قام على أكتافهم محل الدعوة  rالشباب املعدين إعداداً من شأنه أن يقيم اإلسالم على أيديهم، كما أعد الرسول  -1

  .وقيادة األمة من بعده rيف مكة وإقامة الدولة مع الرسول 
سالم كنظام حكم، وحتتضنه حني يقام، دة الشعبية اليت ال ترضى إال باإلالرأي العام للفكرة املنبثق عن الوعي العام، أي إجياد القاع -2

 .كما حدث مع أهل املدينة حيث صاروا يريدون اإلسالم ومستعدين حلمايته
 .أهل القوة واملنعة اليت نصل عن طريقها إىل استالم احلكم -3

واهللا سبحانه قد وعد املـؤمنني امللتـزمني   . rنا هذه األمور، فقد يأ لنا قيام األمر على الطريقة نفسها اليت سلكها الرسول ومىت يأت ل
 ﴾نَّ اللَّه لَقَوِي عزِيـز ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ... ﴿: وقال ]47 :الروم[ ﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمنِني... ﴿: بشريعته بالنصر حيث قال

ين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهـم  وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في اَألرضِ كَما استخلَف الَّذ﴿: وقال ]40 :احلج[
  .]55 :النور[ ﴾... يبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي الَ يشرِكُونَ بِي شيئًادينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَ

  
  :الطریقة واألسلوب
ه؟ أو قاله أثناء سريه يف مكة يعترب وحياً له من اهللا، وبالتايل هو واجب االلتزام ب rهل كل ما فعله الرسول : السؤال الذي يطرح اآلن هو

  أو أن هناك أفعاالً وأقواالً ليست من الوحي وال تدخل يف جمال وجوب التأسي؟
  .وهنا يأيت حبث الطريقة واألسلوب والوسيلة

بأا خاضعة للتجربة، فـإن  ) اليت هي جمموعة أحكام شرعية وليست أساليب(هل يصح احلكم على الطريقة : ويطرح سؤال آخر أيضاً هو
  من الزمن حكمنا بصحتها، وإالّ كانت خاطئة؟ أمثرت بعد جتربتها فترة

  :يف شأن املوضوع األول
وما ينطـق عـن   ﴿: قال تعاىل. والتأسي به يف كل ما يقول ويعمل rأن اهللا سبحانه وتعاىل قد طلب من املسلمني اتباع الرسول : نقول
ـنجم [﴾ إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى ~الْهوى   ]7: احلشـر [﴾ ... وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا ... ﴿: وقال تعاىل ]4-3: ال

عن دائرة االتباع والتأسي إال أن يأيت الدليل ) أي بلغنا إياه( rهي من ألفاظ العموم، وعليه فإنه ال خيرج أي شيء آتانا إياه رسول اهللا ) ما(و
  .الشرعي الذي خيصص هذا العموم

  :وقد أتت بعض األدلة اليت تستثين من االتباع بعض أقواله وأفعاله من مثل
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فأمور الدنيا من مثل الزراعة والتصنيع واالختراعات ودراسات الطـب   ]رواه مسـلم [» أنتم أعلم بأمر دنياكم«: rحديث الرسول  -
. ه األمور هو بشر كغريه وال ميزة له يف ذلـك قد أرشدنا إىل أنه يف هذ rوالرسول . واهلندسة، فهذه كلها ال تدخل حتت الوحي

  .يف حادثة تأبري النخل rكما بين ذلك 
ال يشاركه فيها أحد وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى وإباحة الوصال يف الصـوم،   rاألفعال اليت ثبت كوا من خصوصياته  -

 .rجيوز االقتداء فيها بالنيب  وال rوإباحة تزوجه بأكثر من أربع نسوة، وحنو ذلك مما ثبت أنه خاص بالرسول 
وذلك كالقيام والقعود واملشي واألكل والشرب وحنوه فهذه ال نزاع يف . األفعال اجلبلّية اليت من جبلّة االنسان وطبيعته أن يقوم ا -

 .وألمته rكون الفعل على اإلباحة بالنسبة للرسول 
ساليب املختلفة ويستعمل له الوسائل املناسبة فاحلكم الشرعي هو عندما كان ينفذ احلكم الشرعي، كان يتخذ له األ rإن الرسول  -

أما الكيفية اليت ينفذ ا احلكم الشرعي أي األسلوب، والوسائل املناسبة لتنفيذ احلكـم الشـرعي فهـي    . حكم اهللا وجيب تنفيذه
 .كشخص على أن يكون أسلوباً طيباً ووسيلة ال تؤدي إىل احلرام rمتروكة للرسول 

فقـد  . والشرع مل حيدد له كيفية معينة يف التنفيـذ . هو حكم شرعي جيب تنفيذه ]94: احلجر[﴾ ... فَاصدع بِما تؤمر﴿: قوله تعاىل فمثالً
 وهي بالتايل غـري . فلم تكن ملزمة له rأما الكيفية اليت صدع ا الرسول . باألمر امتثاالً ألمر اهللا الذي ال يستطيع خمالفته rصدع الرسول 

قد وقف على الصفا، أو دعا إىل طعام، أو خرج باملسلمني يف صفني  rفإن كان الرسول . يف إقامة دولته rملزمة للجماعة اليت تتأسى بفعله 
فهـي  . فكل هذه أساليب متعلقة بتنفيذ احلكم الشرعي، أي هي أفعال فرعية متعلقة باحلكم األصل الذي هو الصدع. يطوف م حول الكعبة

  .ومتروك للجماعة حتديد األنسب منها من غري حتديد هلا من الشرع. احة من حيث األصلعلى اإلب
) وأعدوا(فقوله  ]60: األنفـال [﴾ ... وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم﴿: ومثالً قوله تعاىل

) رباط اخليـل (أما الوسيلة . واملطلوب هو اإلعداد الذي حيقق وجه العلة وهو اإلرهاب. وهو فرض حترم خمالفته. حكم شرعي جيب التزامه هو
وعليه فإن املطلوب هو الوسـائل  . والوسائل اليت يتحقق ا اجلهاد متجددة. فكل وسيلة تؤدي إىل اإلرهاب مطلوب إجيادها. فهي غري ملزمة

الصواريخ  –املدفعية  -الطريان (ووسائل اجلهاد وحتقيق اإلرهاب ألعداء اهللا وللمنافقني يف يومنا هي من مثل . يف تنفيذ احلكم الشرعيالفعالة 
  .وعليه فاحلكم الشرعي هو حكم اهللا الذي أنصب عليه اخلطاب مباشرة فهو حكم األصل...) 

  .فهو على اإلباحة ومتروك لنا حتديد األسلوب األنسب. واألسلوب هو حكم فرعي متعلق بكيفية تنفيذ حكم األصل
  .وهي على اإلباحة أصالً ومتروك لنا حتديد الوسيلة األفعل. والوسيلة هي األداة اليت ينفذ ا احلكم الشرعي

مة، بطريقة السري أم بتطبيق سوءاً ما نزل يف مكة أو يف املدينة، أكان متعلقاً بالعقيدة أم باألنظ rوبناء عليه فإن كل ما صدر عن الرسول 
  .يعترب وحياً يدخل يف جمال التأسي ما عدا هذه االستثناءات املذكورة وغريها من مثلها rفكل ما صدر عنه . األحكام الشرعية

ك قام بأعمال وكذل. يف مكة يرى أنه قام بأعمال تعترب أحكاماً شرعية ال جيوز خمالفتها بل جيب التزامها rوالناظر يف سرية دعوة الرسول 
وجيب التمييز بني ما يعترب حكمه من أحكام الطريقة وبني ما هو . وأختذ وسائل لينفذ ا احلكم الشرعي املطلوب منه. هي من باب األساليب

  .أسلوب أو وسيلة حىت تعرف اجلماعة ما هو املطلوب منها حتديداً وما هو املتروك هلا
ساليب املتروكة الختيار اجلماعة حسب الظروف، ألنه سيؤدي إىل إمهـال األحكـام الشـرعية    وال جيوز اعتبار الطريق كلها من باب األ

  :ولبيان ذلك نعطي بعض األمثلة. املتعلقة بالطريق، ويقوم بدهلا بأحكام من عند نفسه
هذا األمر يكشـف عـن وجـود    و. فهذا أمر من اهللا لرسوله باجلهر بالدعوة ]94: احلجـر [﴾ ... فَاصدع بِما تؤمر﴿: يقول تعاىل -

مل يكن خمرياً بني أن يصـدع   rوالرسول . األول وهو عدم اجلهر قبل نزول اآلية والثاين هو اجلهر امتثاالً لآلية: حكمني شرعيني
عن أمره، ويـدخل يف   rفهذا حكم شرعي قد بينه الشرع ومل يفعله الرسول . بل جيب أن يطيع حكم اهللا باجلهر. أو ال يصدع

  .تدل على أن اآلمر هو اهللا تعاىل ﴾بِما تؤمر﴿: وقوله تعاىل. لتأسيجمال ا
لعبد الرمحن بن عوف  rوقول الرسول  ]77 :النساء[ ﴾... أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ﴿: يقول تعاىل -

رواه ابـن أيب حـامت والنسـائي    [» إين أمرت بالعفو، فال تقاتلوا القوم«: ة الكفار عليهمحني طلب أن يستعملوا السالح يف مواجهة شد

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلمـوا وإِنَّ اللَّـه علَـى    ﴿: ومن مث نزول قوله تعاىل بعد ذلك أثناء اهلجرة من مكة إىل املدينة ]واحلاكم
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يرلَقَد مرِهصفهو حكـم  . وأن الذي أذن به هو اهللا تعاىل. كل ذلك يدل على أن القتال مل يكن مأذوناً به مث أذن به ]39 :احلج[ ﴾ن
يفعله أو ال يفعله عن أمره على أنه كان متروكاً له، بل هو وحي ويـدخل يف جمـال    rومل يكن الرسول . شرعي وجيب التزامه

 .ا حنن كذلك أن نتقيد بهعلين. أن يتقيد به rفكما كان على الرسول . التأسي
يا بين فالن إين رسول اهللا إليكم، يـأمركم أن تعبـدوا اهللا وال   «: حني كان يطلب النصرة من القبائل rوكذلك قول الرسول  -

حىت أبين عـن   )ويف رواية وتنصروين(تشركوا به شيئاً وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه األنداد، وأن تؤمنوا يب ومتنعوين 
وأدل ما يـدل  . حي يف هذاكان ميتثل الو rوالرسول . فهو بين يف حديثه هذا أن األمر هو أمر اهللا ]سرية ابن هشام[»  ما بعثين بهاهللا

 .على طلب النصرة رغم كثرة الرفض وشدة الرد وقبحه rصرار الرسول على هذا إ
سبة للوسائل واألساليب اليت كان ينفذ ا احلكم الشرعي فـنحن غـري   أما بالن. هذه أمثلة تتعلق ببعض األحكام الشرعية املتعلقة بالطريقة

  .فنقوم باألسلوب املناسب والوسيلة الناجحة يف تنفيذ احلكم الشرعي. مطالبني ا على التحديد من حيث األصل
وهي حبقنا حكم شرعي جيب . شعابمع املؤمنني بدعوته يف دار األرقم، ويف بيوت بعضهم، ويف ال rفالثقافة املركزة كان يفعلها الرسول 

ويعني هلا وقت أسبوعي، وحيـدد  . فيختار له أسلوب احللقات أو األسر لتعطى فيها األفكار بشكل مركز. ويتبىن له األسلوب املناسب. التزامه
ر عند شباب الدعوة املـؤمنني  كل هذا يكون بالشكل الذي يناسب تركيز األفكا. رة، وحيدد هلا الوقت الذي تستغرقهعدد أفراد احللقة أو األس

  .وكل هذا متروك لنا، وحنن حندده مبا يتناسب وحتقيق احلكم الشرعي الذي هو إجياد الثقافة املركزة. ا
كان يعرض نفسه ودعوته على الناس يف أسواق مكة وعلى رؤوس األشهاد، وحنن حني نقوم بذلك نتـبىن لـه األسـلوب     rوالرسول 

املتاحة كأن يكون عن  وتتخذ له الوسائل. أو يف مناسبات الناس كأفراحهم وأتراحهم. أو نشر الفكرة يف الدواوين املناسب، كأسلوب اخلطابة
  .طريق الكتب أو االت أو النشرات أو الكاسيتات، أو بالصوت مباشرة فكلها وسائل مباحة

أم راكباً أو أية وسيلة استعملها فهي ليسـت جمـاالً    عندما صعد إىل الطائف ليطلب النصرة، فسواء صعد راجالً rوكذلك فإن الرسول 
  .فالوسائل متروكة لنا من غري حتديد الشرع هلا. للتأسي

هي أحكام شرعية حددها له الوحي ومل خيرج عنها قيد شعرة، وحنن كذلك جيب علينـا   rلذا فإنه جيب علينا أن نعلم أن طريق الرسول 
وهي متروكة لنا كمـا  . قتضيه تنفيذ احلكم الشرعيفهي مما ي. ل واألشكال واألساليبري هو الوسائوكل ما يتغ. أن ال خنرج عنها قيد شعرة

  .rكانت متروكة للرسول 
فنقوم بـأي  . أن إقامة دار اإلسالم هي حكم شرعي، وهناك من يتصور أن طريق إقامتها هي مبرتلة األسلوب، وحندده حنن من عند أنفسنا

فنقوم مثالً مبساعدة الفقراء أو بالدعوة إىل األخالق، أو ببناء املدارس واملستشفيات، أو ندعو إىل فضـائل  . سالمعمل يؤدي إىل إقامة دار اإل
حني كان ميتثل أمر ربه يف سلوك  rأو جناهد احلكام بالقتال، أو نقوم باملطالبة باملشاركة يف احلكم، فكل هذا خروج عن التأسي به . األعمال

 rوكما كف الرسول . بالدعوة امتثاالً ألمر اهللا، علينا أن نصدع وإال كنا من املخالفني rفكما صدع الرسول . إلسالمالطريق إلقامة دار ا
النصرة نطلبها حنن مع األخذ بعني االعتبـار   rوكما طلب الرسول . يده عن القتال ومل يأذن للمسلمني باستعمال السالح، كذلك منتثل حنن

وخمالفتها وعدم اإلتيان ا يعترب خمالفة . فهي لنا حمددة rال فكما أن خطوات السري كان حيددها اهللا سبحانه لرسوله وباإلمج. اختالف الواقع
  .شرعية

  .وال خيار لنا يف ذلك سوى الطاعة. فنحن يف الطريق غري خمريين، فالشرع قد حدد الغاية لنا، وحدد لنا طريق بلوغها
وال نترك للعقل أو للظروف أو للمصلحة أي اعتبـار  . مكانة يف حتديد خطوات الطريق) قرآن وسنة( ومن هنا فإنه ليس إال للنص الشرعي

  .يف حتديد أية خطوة
والنص الشرعي يفهم حبسب مدلوله اللفظي وليس حبسب أهواء الناس وميوهلم، بل امليل يتبع الشرع وحنن ملزمون مبا يرضي اهللا سـبحانه  

  .وتعاىل
  .وحندد مراحل عمله واألعمال اليت متت يف كل مرحلة. ونلتزمها متاماً كما سار عليها rفهم طريقة الرسول وعليه فإن علينا أن ن

فنحن نلتـزم  ) كاالتصال باألفراد، ومجع من آمن معه يف مكان سري واملداومة على تثقيفهم(بأعمال  rففي مرحلة التثقيف قام الرسول 
  .اهللا وخنتار هلا ما يلزم من وسائل وأساليب من عند أنفسنا أصل هذه األعمال كأحكام شرعية هي من عند
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إعالن الدعوة على رؤوس األشهاد، ونزول مئات اآليات اليت ـاجم العقائـد والعـادات    (بأعمال  rويف مرحلة التفاعل قام الرسول 
ونضـيف إىل  . ل هذه األعمال كأحكام شرعيةوحنن نلتزم أص) الفاسدة، واجم زعماء قريش بأمسائهم أو أوصافهم، عرض نفسه على القبائل

السياسي وتبين مصاحل األمـة علـى    أعمال املرحلة األوىل اليت هي التثقيف أعمال املرحلة الثانية حيث يتجلى فيها الصراع الفكري والكفاح
ومن مث خنتار هلذه األعمال مـا   rل متاماً كما كان يفعل الرسو. ساس اإلسالم وكشف خطط الكفار املستعمرين مع أذنام احلكام العمالءأ

  .يلزم من وسائل وأساليب من عند أنفسنا
عندما سار يف هذه الطريق،  rوالرسول . فيها يف مكة جيب أن جيري التأسي إلقامة دار اإلسالم rنعم من تلك الفترة اليت كان الرسول 

وكان يأتيـه أمـر اهللا   . وما النت له قناة، وال ضعف له عزم. ألذىوقام بأعمال من أجل ذلك، القى يف طريقه اهلوان واالستضعاف الشدة وا
حيث يأمر اهللا  ]94 :احلجـر [ ﴾... فَاصدع بِما تؤمر﴿: وإنه لبعيد الفهم عن سلوك الطريق الصحيحة من يسمع قوله تعاىل... فيجهد يف تنفيذه

إـا إن مل  . إن الطريق غري ملزمـة : وليس بأمره هو، وبعد ذلك يقوليصدع بأمر ربه  rرسوله بأن يصدع بأمره حصراً، ويرى أن الرسول 
وكـل  . ملثل هذه املواقف اليت وقفها يتحدى فيها الكفار ويتعرض آلهلتهم وزعمائهم ولعادام وألفكارهم rتكن ملزمة فما حاجة الرسول 

مع عادات قومه الفاسدة ريثما يتمكن منهم ولو فعـل ذلـك   كان يستطيع أن حيايب الزعماء ويسترضيهم، أو يتماشى . ذلك بتوجيه القرآن له
: وهاجم الزعماء كما سبق بيانـه  ]2 :املـدثر [ ﴾قُم فَأَنذر﴿: وقال اهللا سبحانه. بأمره rفقد نزل القرآن وامتثل الرسول . لكان خالف أمر ربه

﴿بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب1 :املسد[ ﴾ت[، ﴿ كذَل دعلٍّ بتنِيمٍعز﴾ ]ودافع القرآن عن الرسول بقوله ]13 :القلم :﴿وننجبِم كبر ةمبِنِع تا أَنم﴾ 
وـاه عـن   . وأمره بالصدع وإنذار أم القرى أي مكة وما حوهلا ]9 :القلم[ ﴾ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴿: ووصف حال الكفار بأم ]2 :القلم[

  معه، فقد كان القرآن يرتل والرسول يسري حبسبه، وأي حجة بعد هذا ملن يقول بأن الطريق غري ملزمة؟الدعوة بالسالح هو ومن 
كان باستطاعته أن خيالف أمر اهللا يف ما نزل أو يف بعضه، ألنه من حيـث   rومعىن ذلك أن الرسول . ومعىن كوا غري ملزمة أا اختيارية

ويف هذا كل البعد عـن  . أو سلوك غريها rلك أننا حنن كذلك خمريون بني سلوك طريق الرسول ومعىن ذ. األصل هو غري ملزم مبا كان يرتل
  .ومنهجه يف التغيري rالفهم الصحيح والتأسي بعمل الرسول 

  
  :خلط بعض المسلمین الیوم بین الطریقة واألسلوب
كان تقسيم اتمعـات   r فزمن الرسول rالرسول  والشبهة اليت تنشأ عند بعضهم آتية من كون األوضاع القائمة اليوم هي غريها زمن

أما اليوم فالتقسيمات أكثر تعقيداً وتداخالً، وكانت القبيلة اليت هي مبرتلة دولة تعد باآلالف أما اليـوم فإـا تعـد    ) القبائل والعشائر(بدائياً 
ن، أما اليوم فهي دعوة مسلمني من حيث األصل السـتئناف  باملاليني أو عشرات املاليني، وكانت الدعوة يف السابق هي دعوة كفار إىل اإلميا

أما اليوم فإن الزعماء مرتبطون بسياسـة  . بدعوة الرسول يف مكة) الروم والفرس(مل تتدخل الدول الكربى  rوزمن الرسول . احلياة اإلسالمية
  ..ذاوهك. سالم واملسلمنيوالدول الكربى هي اليت تكيد لإل. الدول الكربى وهم من صنائعها

وكثري من األمور قد تغري؟ إن يف ذلك مجوداً وحتجراً، وحنن غري مضـطرين   rكيف نأخذ بطريق الرسول : أهل الشبهة لسان حاهلم يقول
  .فاملهم هو حتقيق األهداف الكربى للدعوة أال وهي تطبيق اإلسالم عن طريق دولة إسالمية وحتقيق العبودية هللا. للتقيد به

فإذا تغـري الواقـع   . يف أخذ املوضوع نقول بأن احلكم الشرعي يرتل دائماً على الواقع الذي وجد ألجله هذا احلكم ولبيان الفهم الصحيح
والعربة يف الواقع هي بصفاته األساسـية ولـيس بأشـكاله    . إذا مل يتغري الواقع يبقى احلكم الشرعي كما هو. تغري احلكم الشرعي املتعلق به

  .الظاهرية
عة من الناس تؤمن بأفكار مشتركة تتولد عنها مشاعر القبول والرضى لكل ما يوافق هذه األفكار، ومشـاعر السـخط   فاتمع هو جممو

فيعيش الناس احليـاة الـيت يقتنعـون ـا     . ومن مث يقوم النظام الذي يطبق هذه األفكار على الناس ومينع جتاوزها. والغضب لكل ما خيالفها
  .ويطمئنون إليها

ع هذا قد يأخذ أشكاالً خمتلفة، فقد يكون بصورة بدائية أو بصورة معقدة، فكل جمموعة من البشر تنتظمها األفكار واملشاعر إن واقع اتم
املشتركة، وحيكمها نظام من جنس هذه األفكار سواء أخذ شكل القبيلة أو أخذ شكل الدولة احلديثة، وسواء كان يعـد بـاآلالف أو يعـد    

  .املواصفات اليت جعلته جمتمعاً موجودة فيه ومل تتغريباملاليني، هو جمتمع ألن 
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يق الشرعية وقد سلك الطر. قد عمل على إجياد اتمع اإلسالمي وذلك عن طريق إجياد األفكار واملشاعر واألنظمة اإلسالمية rوالرسول 
ينة األفراد املؤمنني الذين كانوا يشـكلون غالبيـة   فقد أوجد يف املد. وكانت أعماله تصب كلها يف هذا االجتاه. سالمياليت توجد اتمع اإل

هم وأقام النظـام تشـكل اتمـع    سالم، وتولدت عندهم املشاعر املتجانسة، وعندما هاجر إليجد لديهم األفكار األساسية يف اإلسكاا، وأو
  .وقد أخذ شكال بسيطا يف أول أمره مث حتول إىل جمتمع حيتاج إىل تنظيم وأجهزة. سالمياإل

أما ما يقال من أن الدول الكربى مل تكن تتدخل، واآلن صارت تتدخل ومتنع وصول اإلسالم، فإننا نقول بأن هذا ال يغري طريقاً بل يزيد و
وهذا يتطلب إضافة ثقافة وعملٍ على الدعوة تأخذ بعني االعتبار هذا الواقع، فتعمل الكتلة بالسياسة الدولية لكي حتيط علمـاً  . الطريق صعوبة

  .ياسات الدول الكربى وتفهم ما ختطط لنا وتنفذه بواسطة عمالئها وصنائعها حىت ميكننا مواجهتهبس
بشكل قليل  كام ولوحكام، فإننا نقول بأن تناوله لألحكان جل مهه اإلميان ومل يكن يتناول إال القليل من األ rوأما ما يقال بأن الرسول 

مع مالحظة أن العمل يف مكة كان بالدعوة إىل دخول اإلسالم، أما اآلن فإن الـدعوة  . الدعوةيدل على طلب االهتمام باألحكام الشرعية يف 
وصاروا مسؤولني أمام اهللا تعاىل عن كل اإلسالم وليس عـن  . سالمية، ونزلت عليهم كل األحكام الشرعيةهي بني مسلمني عندهم العقيدة اإل

. أما من ميوت اليوم فإن اهللا سيسأله عن اإلسالم كلـه . ل إال عما أنزل حىت وقت وفاتهفاملسلم الذي كان ميوت يف مكة ال يسأ. اإلميان فقط
  .لذلك جيب أن تكون الدعوة شاملة وأن تكون دعوة الستئناف احلياة اإلسالمية ألننا لسنا دعوة جديدة وال ديناً جديداً

العقيدة اإلسالمية بل فقدان العقيدة اإلسالمية لعالقتها بأفكار وكذلك فإن الناظر إىل واقع املسلمني اليوم يرى أن مشكلتهم ليست ضياع 
وكل ذلك كان بتأثري الفكر الغريب على املسلمني، الذي ترعاه الدول الغربية الكافرة وتعمل على . فغاضت منها احليوية. احلياة وأنظمة التشريع

  .وتسخري وسائل اإلعالم من أجل نشر هذاووضع برامج التعليم . إبقائه وتركيزه عن طريق زرع أنظمة تابعة هلا
فكان ال بد من عرض اإلسالم عرضاً صحيحاً كامالً متكامالً يظهر فيه أمهية العقيدة واإلميان بأنه الفكر األساسـي الـذي تنبثـق عنـه     

وذلك بالتركيز علـى  . ذه العقيدةومن مث عرض ألفكار عن احلياة من خالل ه. األحكام، وتبىن عليه األفكار، وتتعني به وجهة النظر يف احلياة
وعندما يفرض على املسلم اإلميان واألحكام يتبني له قوة احلـق  . ا واآلخرةينكم له وحده، وإليه يرجع أمر الدأن اخلالق املدبر هو اهللا، وأن احل

  .وكذلك قوة الكتلة يف فهم اإلسالم والدعوة له، وقدرا على التغيري. وحيويته
ساس هذه الـدعوة هـو   ويكون أ. بإقامة الدولة اإلسالميةوذلك . ليوم هي دعوة مسلمني الستئناف احلياة اإلسالميةولذلك فإن الدعوة ا

  .العقيدة اإلسالمية، تعطى بشكل سياسي، جبعلها مسرية جلميع األعمال حبسب أوامر اهللا ونواهيه
وكذلك ال تـتغري  . مل يتغري حكم العمل إلقامة الدولة اإلسالمية لذلك. لذلك فإن ما تغري هو الشكل، أما اجلوهر فقد بقي هو هو مل يتغري

  .طريق الوصول إىل ذلك
  

  !تجربة األحكام الشرعیة؟
  :وفي شأن السؤال الثاني
  فهل يصح هذا اإلطالق؟. ا اخلط التجرييب الذي متر به الدعوةسالمية بالتجربة، ويصف الطريق بأهناك من يصف العمل إلقامة الدولة اإل

  .»الطريق الشرعية«ويعطي مدلوالً غري مطابق ملدلول كلمة . وصف الطريق بالتجربة هو يف غري حمله إن
وجيب على اجلماعة االلتزام ا التزامها بالشرع وال جيوز احليد عنها . إن طريق العمل يف اإلسالم هي أحكام شرعية تعتمد على قوة الدليل

) إن هي حققت اهلدف تكن جتربة ناجحة وإال فهي فاشلة وجيـب تغيريهـا  (تكون موضع جتربة واختبار فال . طاملا رأا حبقها أحكاماً شرعية
  .حىت جتد الطريق التجربة اليت من شأا حتقيق اهلدف

ة، من شأا أن حتقق غايتها واليت هي استئناف احليـاة اإلسـالمي   -كما أسلفنا-بل إن الطريق الشرعية هي جمموعة من األحكام الشرعية 
وال يغريها إال إذا . ويتعبد اهللا سبحانه بالتقيد ا والصرب عليها طاملا أا أحكام شرعية حبق من يقوم ا. وهذه األحكام تعتمد على قوة الدليل
  .تبني له أن هناك دليالً أقوى يف العمل

ر ختتلف عنها عند الذين يعملون حبسب األنظمـة  ، وهي ذا املعياrوالطريق الشرعية جيب أن يظهر فيها التأسي واضحاً بعمل الرسول 
  .جاح والفشل وبتحقيق اهلدف أو عدم حتقيقهالعمل ويربطون الصحة واخلطأ بالنالوضعية، حيث جيرب الناس أفهامهم وخيتربون 
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مون به يصح أن يطلق عليـه أنـه   فأي عمل يقو. وحتتاج دائماً إىل التغيري والتطوير. إن طبيعة األنظمة الوضعية أا غري ائية عند أصحاا
وهـذا  . فإن حقق النتيجة كان صحيحاً وإال فال. ومعيار صحة الفعل عندهم هو حتقيق الغاية منه فقط. وإن قوانني الغرب كلها جتارب. جتربة

. عتمد على الدليل الشـرعي خيتلف عن املسلم الختالف طبيعة اإلسالم الذي هو منهج رباين من العليم اخلبري، فهو صحيح ومكتمل طاملا أنه ا
. لذلك كان التقيد هو األساس، ومنه ينطلـق بـالتقومي  . وصحته آتية من صحة الدليل الشرعي، وصحة االستدالل، وليس من ربطه بالنتيجة

ـ ﴿: وفيما يتعلق بأعمال الطريق فإن النتيجة أي االستخالف والتمكني هو حتصيل جيب حصوله لقوله تعاىل ذين آمنـوا مـنكُم   وعد اللَّه الَّ
ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي اَألرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو   ـدعب ـنم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند 

نِي الَ يوندبعا ينأَم هِمفوئًاخيرِكُونَ بِي ش55 :النور[ ﴾... ش[ ولقوله تعاىل :﴿ ...كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصإِنْ ت﴾ ] وإن  ]7 :حممـد
 إذا وال يترك أي حكم شـرعي إال . مل حتصل النتيجة ال يلغى الطريق أو يستبدل، وال يعلن عن فشله، بل يراجع ويعاد النظر يف أحكام الطريق

وقد يكـون  . وإذا مل يتبني للجماعة خطأ فما عليها إال االلتزام مبا عندها، والصرب عليه حىت يأيت اهللا بأمره.تأكدت اجلماعة من خطأ فهمها فيه
 ا أَنهم قَد كُذبوا جاَءهم نصـرنا حتى إِذَا استيئَس الرسلُ وظَنو﴿: قال تعاىل. األمر متعلقاً بسنة تأخري النصر اليت مل ينج منها الرسل من قبل

  .]110 :يوسف[ ﴾...
ووسائل اجلماعة هي أقل بكثري من وسائل األنظمة اليت تواجهها، وإن جناح العمـل لـيس   . نعم إن العمل شاق وحيتاج إىل جهود ضخمة

، بل هو مربوط بصحة الفكرة وقوة االلتـزام مـن قبـل    مربوطاً مبدة زمنية حمددة، حىت إذا انقضت ومل يؤت العمل مثاره حكم عليه بالفشل
. ومىت اكتملت هذه األمور يسأل عن النصر الذي يتوصل إليه عن طريق طلب النصرة. والتقبل للفكرة بشكل عام من قبل الناس. القائمني ا

  . هذا اال يكون على غلبة الظنوتقدير اجلماعة يف. وتقدير اكتمال هذه األمور القطعي متروك هللا rكل ذلك كما فعل الرسول 
وتأخره ال يعين وجود خطأ ما بالضرورة بل قد يعين أن نسبة اإلعداد والتهيئة غري كافية، . ت عوامل النصر جاء، وإال فهو يتأخرفإذا حتقق
. لى العهد، أو يسقط أفـراد منـها  أتسقط بعد يأس، أم تبقى ع: لشباب الكتلة أو اجلماعة والتأخري قد يكون من باب االبتالء. زادوجيب أن ت

وعليهـا أن تفـتش يف   . ويف حال مل جتد اجلماعة ما يدعو إىل تغيري طريقها فال جيوز التغيري حتت حجة التأخري. على كل حال جتب املراجعة
وليس هناك أدلة شـرعية علـى   وعليه فإن التأخري قد ال يعين فشالً، . أساليب عملها ووسائلها اليت هي يف األصل مباحة وختتار منها األنسب

  .بلوغ اهلدف يف مدة زمنية معينة
فإن صحت هذه األفكار وهذه . نعم جيب أن ينصب النظر على صحة األفكار واألحكام املتعلقة بالطريق، وا يعد الشباب، وا يأ األمة

  .ليها وال جيوز تغيريها مهما تأخر قطاف مثرهااألحكام بنظر اجلماعة، ومت اختيار األساليب والوسائل الناجحة هلا، فيجب الصرب ع
. لذلك فحركته أبطأ بكثري. ودوالب تغيري اتمع أكرب بكثري من دوالب تغيري األفراد. إن أمر التغيري يتعلق بأمة، وليس بتغيري فرد أو أفراد

عندما يعمل جيب أن يعمل ويف ذهنه أن هذا األمـر لـن    وهذا ال يعين أن الفرد. حىت ال يكاد يراها إال من أويت بصرية نافذة وتوجهاً صحيحاً
بل ينطلق الفرد أو أفراد اجلماعة ويف ذهنهم أنه سيقوم على أيديهم، وسيشـهدونه إن  .يقوم على يديه، وأنه سيقوم على أيدي األجيال القادمة

والوعد مل يأت لفرد أو ألفراد . قد يقصر وقد يطول بل املقصود أن عمر الفرد الزمين. وصحبه rكما قام على أيدي الرسول . شاء اهللا تعاىل
فهذه اجلماعة املؤمنة هي اليت وعدها اهللا سبحانه باالستخالف، وحني العمل قد ميوت الفرد، وقد ميوت األمري، وقـد يسـقط   . بل للجماعة

فهذا علمه عند اهللا وال يسـأل  . طال أمده أم قصر الكثري ويبقى الوعد قائماً ما دامت اجلماعة قائمة على أمر اهللا، وسيتحقق النصر على يديها
  .واجلماعة مسؤولة عن االلتزام فقط. عنه

ال . تأخر حتقق هدفها حكمنا عليها بالفشل وختلينا عنها، ملصلحة عمل آخر جتـرييب  لذلك ال يقال عن احلكم الشرعي إنه جتربة، حبيث لو
  .أما األساليب والوسائل فيصح إخضاعها للتجربة. يقال ذلك ما دمنا متأكدين أنه حكم شرعي حبسب الدليل

  

  أطروحات مخالفة للطریقة الشرعیة
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وعن أمهية التأسي به وعدم اخلروج عن طريقته جند هناك أطروحات يقف وراءها مجاعات إسـالمية،   rإزاء ما ذكرنا عن طريقة الرسول 
وال بد من استعراض سريع هلا وإماطة اللثـام  . فال بد من االهتمام بالقولوبغض النظر عن القائل . أو مفكرون مسلمون، تتعلق ذا املوضوع

  :ونعرض فيما يلي أمهها. عنها حىت ال يبقى املسلم يف حرية، يضيع يف متاهات هذه الطروحات، أو حيمل شبهات تتعلق حبمل الدعوة
ھناك من المسلمین من یقول بأن فرض العمل إلقامة الخالفة یجب أن یقتصر 

 :دعوة الحكام وملئھمعلى 
فإن جنحت دعوة هؤالء تغريت اتمعات لصاحل اإلسالم بسهولة وإال . واملأل من الناس هم سادة الناس ممن بيدهم األمور وحييطون باحلكام

وة املسـلمني العـاديني   والذي أجلأ إىل هذا الفهم من االقتصار على املأل يف الدعوة هو أن العمل إلقامة اخلالفة من خالل دع. فلن حيصل تغيري
ال ينبغي ملسـلم أن  «: rسيوقعهم حتت إذالل احلاكم، وستتحمل نفوسهم ما ال تطيق الصرب عليه، واملسلم قد ي عن ذلك بقول الرسول 

  .]رواه أمحد والترمذي وابن ماجة[» يتعرض من البالء ملا ال يطيق: وكيف يذل نفسه؟ قال: قيل .يذل نفسه
وحيث . لذي تنشأ فيه الدعوات يرى أا تنشأ يف اتمعات اليت يكثر فيها الظلم والفسق والضياع والعنت ومشقة احلياةوالناظر يف الواقع ا

يدعون أول  rلذلك كان األنبياء سابقاً، ومنهم رسولنا الكرمي . يكون مرد كل هذه الظواهر إىل البعد عن اإلميان باهللا وحده وحقه باحلاكمية
  .ميان باهللا وعبادتهما يدعون إىل اإل

اطلة وما ينشأ عنها من قـوانني حبسـب   وتكون التصورات االعتقادية الرب. واتمعات بشكل عام، قدمياً وحديثاً، يقودها احلكام وملَؤهم
يف عندما مسع وهذا ما حدا بأعرايب حص. ويتولون كرب الدفاع عنها ومحايتها. وحيافظون عليها حلفاظهم على مصاحلهم ومراكزهم. مصاحلهم

والناس يف هذه اتمعـات ينقـادون   ". إن هذا أمر تكرهه امللوك: "ألول مرة ألن يقول كلمة بعيدة الغور، صائبة اهلدف rبدعوة الرسول 
م احلكام عنهم ويعلمون أن دفع ظل. وخيضعون للنظام املطبق عليهم ولو كانوا له كارهني. هلؤالء احلكام وملَئهم، فهم يتأثرون أكثر مما يؤثرون

  .مكلّف
وكان الذي يتوىل مسؤولية الـرد وقيـادة   . واألنبياء والرسل عندما يبعثهم اهللا، يبعثهم إىل أقوامهم ليبصروهم احلق ويهدوهم سواء السبيل

  .املواجهة هم احلكام وملؤهم من الذين استكربوا
هم زعماء الناس وسادم، وهم الذين يشكلون الوسـط السياسـي   و. هم أعوان احلكام، وهم أصحاب املصاحل واألغنياء املترفون: واملأل

وهم الذين بين اهللا سبحانه أم يف طليعة من يتصدى ألنبياء اهللا، ألن نفوسهم قد امتألت حبب . والفكري للحاكم، يعتمد عليهم ويستعني م
نه وتعاىل هلم يظنون أا تتعارض مـع مصـاحلهم ومراكـزهم    لذلك فعندما تأيت دعوة اهللا سبحا. املال واجلاه، ومصاحلهم ارتبطت مبراكزهم

فينصاع مبا حتمل نفسه من شرور وآثام لنصـائحهم وتقـوم   . فيتصدرون املواجهة ويوغرون صدر احلاكم، ويزينون له حماربتها والقضاء عليها
أ املعركة الفكرية والكفاح السياسي بني أنبياء اهللا وهـؤالء  املواجهة على أشدها بني أنبياء اهللا وهؤالء احلكام الذين حييط م هؤالء املأل، وتبد

ويقوم األنبياء بالدعوة إىل احلق باحلق وهم عزل وضعفاء ال ميلكون من القوة إال سلطان الكلمة الصادقة مبا . احلكام وملئهم على كسب الناس
بتداًء، من قوهلم إا سحر البيان أو إـا أسـاطري األولـني أو إن    فيواجههم احلكام ومعهم ملؤهم باحلجة الباطلة ا. هلا من تأثري على النفوس
وتنفـتح  . وحني ال ينفع ذلك يلجئون إىل التعذيب والتشريد والبطش والتقتيل. وإن املؤمن ا سفيه من أراذل الناس. حاملها جمنون أو كذاب

سنة واحدة حيدثنا القـرآن عنـها   . ن يبقى من الناس على دين ملوكهماملعركة من أوسع أبواا بني األنبياء وأتباعهم وبني احلكام وملئهم وم
  .بإجياز معرب

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى ﴿: قال تعاىل يف سورة األعراف. فيعترضه أول ما يعترضه املأل من قومه. فها هو سيدنا نوح عليه السالم يدعو قومه
قَالَ الْمُأل من قَومه إِنا لَنراك في ضالَلٍ مـبِنيٍ   ~ه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّ

~ نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكاللَةٌ وبِي ض سمِ لَيا قَو61-59: األعراف[﴾ قَالَ ي[.  
وإِلَـى عـاد   ﴿: قال تعاىل يف سورة األعـراف . فريد عليه دعوته أول ما يرد املأل منهم. ا هو سيدنا هود عليه السالم يدعو قومه عاداًوه

كَفَروا من قَومه إِنا لَنراك في سفَاهة وإِنا لَنظُنـك   قَالَ الْمُأل الَّذين ~أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَالَ تتقُونَ 
بِنيالْكَاذ ن66-65: األعراف[﴾ م[.  
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: قال تعاىل يف سـورة األعـراف  . وها هو سيدنا صاحل عليه السالم حني دعا قومه مثوداً كان أول من أنكر عليه دعوته هم املأل من قومه
﴿أَخ ودإِلَى ثَموهرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص موقال تعاىل. ]73: األعراف[﴾ ... اه :﴿  ـنوا مركْبتاس ينُأل الَّذقَالَ الْم

لٌ مسرا محالونَ أَنَّ صلَمعأَت مهنم نآم نمفُوا لعضتاس ينلَّذل همونَ قَونمؤم لَ بِهسا أُرا بِمقَالُوا إِن هبر ي  ~نا بِالَّذوا إِنركْبتاس ينقَالَ الَّذ
  .]76-75: األعراف[﴾ آمنتم بِه كَافرونَ

لَى مـدين أَخـاهم   وإِ﴿: قال تعاىل يف سورة األعراف. وها هو سيدنا شعيب عليه السالم حني دعا قومه يف مدين واجهه املأل مستكربين
هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعـا   ﴿: وقال تعاىل. ]85: األعراف[﴾ ... شي ـكنرِجخلَن همقَو نوا مركْبتاس ينُأل الَّذقَالَ الْم

نتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعاشنلَّتي منَّ فودعلَت 88: األعراف[﴾ ... ا أَو[.  
قـال  . وها هو سيدنا موسى عليه السالم، إذ أرسله اهللا إىل فرعون وملئه فكذبوه وأخافوا من معه وأشاعوا عليه وحرضوا فرعون على قتله

: ، وقال تعـاىل ]103: األعـراف [﴾ ملَئه فَظَلَموا بِها فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفِْسدينثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ و﴿: تعاىل
﴿يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نُأل م109: األعراف[﴾ قَالَ الْم[﴿ ،همقَوى ووسم ذَرنَ أَتوعرمِ فقَو نـُأل مقَالَ الْمضِ  وي اَألروا ففِْسديل

كتهآلو كذَريإِنَّ   ﴿: ، وقال تعاىل]127: األعراف[﴾ ... وو مهـنفْتأَنْ ي هِملَـئمنَ ووعرف نم فولَى خع همقَو نةٌ ميى إِال ذُروسمل نا آمفَم
  .]83: يونس[﴾ مسرِفنيفرعونَ لَعالٍ في اَألرضِ وإِنه لَمن الْ

واليت ال تشذ عن سرية من سبقه من األنبياء، أن الذي كان جيمد الدعوة ومينع اإلميان ا واالستماع هلا هو شدة  rوحتدثنا سرية الرسول 
وتبقى . ما يالقيه من قد آمن وخياف الذي يريد أن يؤمن أن يالقي. فيخاف املؤمن أن يفتنه قومه وأهله عن إميانه. املالحقة والتعذيب للمؤمنني

مث ينسحب البساط من حتت أرجل الطواغيت، وميسك بزمام األمر من قـام  . املعركة سجاالً بني املؤمنني وبني من خالفهم وعلى رأسهم املأل
  .حبق هذه الدعوة

جاء عقبة بن أيب معـيط بسـال   ساجد وحوله ناس من قريش  rبينما النيب : "وقد جاء يف البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
فقال الـنيب  . ، فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السالم فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلكrجزور، فقذفه على ظهر النيب 

r :»م فرأيتـه : قال ابن مسعود رضي اهللا عنـه » ...أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، : اللهم عليك املأل من قريش
  ".قتلوا يوم بدر فألقوا يف بئر

حاكماً واحداً فقط ومأله، بل كان فيها مأل متعددون، وهؤالء هم الذين تصـدروا مواجهـة دعـوة     rإن مكة مل تعرف زمن الرسول 
  .وصرف الناس عنها rالرسول 

  .يف دعوته إىل الناس كافة rواألنبياء أُرسلوا إىل أقوامهم بينما أُرسلَ حممد 
قد دعا اجلميع من غري تفريـق،   rفالرسول . املأل من قريش كبر الرد والصد فليس معىن ذلك أن الدعوة كانت مقصورة عليهم وإذا توىل

قد عاتبه ربه ملا عبس يف وجه ابن أم مكتوم، وهـو مـؤمن    rحىت أن الرسول . فلم تعرف دعوته تفريقاً بني غين وفقري وال بني سيد ومسود
وليس هذا العتاب من اهللا لرسـوله  . دعوة السادة الذين كان جمتمعاً م مع أنه كان يطمع بإميام وبإميان من وراءهم فقري أعمى، وحرص على

  .فدعوة السادة كدعوة العامة سواء يف الطلب. منعاً من االهتمام بدعوة السادة بل فيه منع من التفريق فقط
و السادة مل يكن يدعوهم فقط ألم زعماء وسادة بل كان يدعوهم طمعاً يف إميان من عندما كان يدع rحىت أن السير تذكر أن الرسول 

  .إذاً فإن الدعوة كانت تشمل اجلميع. وراءهم من الناس العاديني
ونا وكذلك صهيب وسلمان مل يك. وكذلك فقد لىب نداء الدعوة أناس مل يكونوا معتربين أسياداً يف قومهم من مثل بالل وعمار وأمه وأبيه

 tوكذلك فإن عامر بن فهرية وأم عبيس وزنرية والنهدية وابنتها وجارية بين مؤمل كلهم كانوا رقاباً أعـتقهم أبـو بكـر    . من سادة قريش
  .وهؤالء كانوا من أوائل املؤمنني

، والوضـيع يف قومـه   كان يدعو من يأنس فيه اخلري ابتداء، مث دعا الناس مجيعاً، وكان يستجيب له صغار السن وكبـارهم  rفالرسول 
  .والشريف

مـن إقامـة دار    rحىت حيقق لنا ما حققه الرسول  rفال اقتصار يف موضوع الدعوة بل مشول للجميع، وبالطريقة اليت سلكها الرسول 
  .اإلسالم
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وھناك من المسلمین من یقول بأن العبادة ھي المطلوبة ولیس العمل إلقامة 

 :الدولة اإلسالمیة
إىل عبادة اهللا ومل يدع إىل إقامة دولة إسالمية، أو أن القضية املركزية هي عبادة اهللا وليست الدولة اإلسالمية، أو ليس دعا  rوأن الرسول 

  .املهم أن نقيم دولة إسالمية بل املهم هو أن نعبد اهللا، أو ما يف هذا املعىن
  .ولإلجابة على هذا االعتراض ال بد من حتديد واقع العبادة وكيف تتحقق

ال معبـود إال اهللا  : هو) ال إله إال اهللا(ومعىن . فالعبادة هي الغاية اليت خلق اهللا اإلنسان من أجلها. فاهللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان ليعبده
ـ ) حممد رسول اهللا(و. وحده وأن ما عداه باطل جيب أن يكفر به وجيب أن يشهد اإلنسان بذلك اء أي أن تكون العبادة والطاعة حبسب ما ج

  .وجيب أن يشهد اإلنسان بذلك rبه حممد رسول اهللا وحده 
  .وحده وهذا أصل جيب حتقيقه يف كل عمل أو قول يف حياتنا rفالعبادة هي هللا وحده وال تكون إال مبا شرع اهللا مما جاء به رسول اهللا 

 واقع حياته فهو إمنا يندفع بدافع إشـباع حاجاتـه   فاملسلم حني يقوم يف هذه احلياة بالعمل لتحقيق حاجة يف نفسه، أو لتحقيق قيمة ما يف
  .وغرائزه اليت قد تشبع على أكثر من وجه

  .وإشباعها على الوجه الشرعي فقط واالقتصار عليه، وتعليق ذلك على اإلميان باهللا، جيعل عمل املسلم عبادة
  .حي احلياةوحيث أن وراء كل عمل حتقيق رغبة أو حاجة، كانت أعمال اإلنسان شاملة لكل نوا

ـ  ؤدي إىل فالعبادة هي أن جيعل اإلنسان كل أعماله مسيرة بأوامر اهللا ونواهيه، وأن يكون هذا التسيري قائماً على اإلميان باهللا وحده، وهذا ي
  .مشولية العبادة لكل أعمال اإلنسان

حيج أو أن يقوم مبا وضعه الفقهـاء حتـت بـاب     فليس معىن هذا أنك تأمره فقط بأن يصلي أو يزكي أو) أعبد اهللا: (وعندما تقول ملسلم
  .إمنا معناه أن يطيع اهللا يف كل ما أمر وأن ينتهي عن كل ما ى عنه. العبادات

وعلى هذا فالدين كله عبادة، والعبـادة  . والعبادة تكون لتسيري األعمال مجيعها بناء على اإلميان باهللا وحده. فاإلميان باهللا هو أصل األعمال
  .ومعىن ندين هللا أي نعبده ونتذلل ألمر اهللا العليم اخلبري، وخنضع له راضني مستسلمني. لذلمعناها ا

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيله ألهل الكفر والنفـاق، وإقامـة ديـن اهللا يف حيـاة     : لذلك كان من عبادته وطاعته
  ...ضة املسلمني، كما تظهر يف الصالة والزكاة والقياماملسلمني، ونشر الدعوة بني الناس مجيعاً، ومحاية بي

فإذا كان واقع املسلم أنه ال يصلي فدعوته إىل الصـالة  . وعبادة اهللا الشاملة لكل أعمال اإلنسان يقوم ا املسلم حبسب الواقع الذي يعيشه
. شتري حبسب الشرع اإلسالمي هـي دعـوة إىل عبـادة   هي دعوة إىل عبادة، ودعوته إىل الصيام هي دعوة إىل عبادة ودعوته إىل أن يبيع وي

وحيث أن اإلميان باهللا هو أصل كل عبادة لذلك كان جيب أن يسبق الدعوة إىل الصالة أو الصيام، إثارة منطقة اإلميـان يف املـدعو، وجعـل    
  .اإلميان هذا هو الدافع للتقيد واملسير لألعمال

ويقوم به من يؤمن باهللا، وجيب أن يسبق الدعوة لـه  . م مبا أنزل اهللا هي أمر اهللا جتب طاعتهوكذلك فإن الدعوة إىل إقامة اإلسالم، واحلك
  .الدعوة إىل اإلميان باهللا، وذا تتحقق العبادة يف هذا األمر

، فإن الدعوة إىل إقامـة  ومبا أن املسلمني اليوم يعيشون يف أنظمة كفر ال تستمد أحكامها من عند اهللا، وال حييا املسلم فيها احلياة اإلسالمية
  .الدين تكون دعوة إىل عبادة اهللا، جيب أن تنصرف إليها اهلمم، وتبذل هلا اجلهود

ـ  ق وهلذا فإن علينا أن نربط دعوتنا إىل عبادة اهللا مبشكالت عصرنا واليت تتمثل مجيعها بالدعوة إىل استئناف احلياة اإلسالمية، حيث تتحق
. وهي دعـوة إىل عبـادة  . ك كانت الدعوة إىل إقامة الدولة اإلسالمية هي دعوة إىل إقامة الدين وهي عبادةولذل. عبادة اهللا على أكمل صورة

  .واملسلم الذي ال يقوم بذلك يكون مفرطاً بعبادة اهللا سبحانه. لكوا أمراً من اهللا الذي آمنا به
وفيـه  . تظهر وكأن العمل إلقامة اخلالفة متعارضة مع العبادةولذلك كانت طبيعة طرح هذا املوضوع من قبل هؤالء املسلمني خاطئة ألا 

  .ضرب للقرآن ببعضه، وهذا ي عنه املسلمون
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 :غیر محققة rوھناك من یقول بأن سیرة الرسول 
) ة عليهموليس حج(ويعتربون أن ذلك حجة هلم . وبالتايل فإننا غري مطالبني بالعمل ا. ومعىن ذلك أننا غري ملزمني بنصوص ليست موثقة

  .يف مكة حني العمل إلقامة اخلالفة rيف القعود عن التأسي بفعل الرسول 
فهي جانب من  rومبا أا متعلقة بأفعال الرسول . ولإلجابة على هذا القول نقول بأن السرية هي أخبار وحوادث حتتاج إىل حتقيق وتوثيق

وأدى قيامه ـا إىل  . فسريته يف مكة هي أعماله اليت قام ا. بالكتاب والسنة وعليه جيب أن يهتم املسلمون بسرية املصطفى اهتمامهم. الوحي
  .وإمهاهلا يورث القادرين على حتقيقها إمث عدم التحقيق، ويورث املسلمني إمث عدم حث القادرين على حتقيقها. إقامة دار اإلسالم يف املدينة

يطرحونه وكأم معفَون مـن العمـل   . ون عادة بتخريج األحاديث وحتقيقهاومن غريب األمر أن الذين يطرحون هذا الطرح هم ممن يهتم
  .إلقامة الدين، يطرحونه ويكتفون بأم سجلوا نقطة مهمة وفاصلة

. أَنسي هؤالء املسلمون أم مأمورون كأي مسلم آخر بالعمل إلقامة الدولة اإلسالمية، وهذا يوجب عليهم البحث والتقصي والتحقيـق 
عاهم الواقع لتخريج أحاديث نبوية يف أمور شرعية، جزئية، وهو جهد يشكرون عليه، فبذلوا اجلهود وقضوا األوقـات الطويلـة يف   إم إذا د

  فكيف م، وكم عليهم أن ينفقوا من اجلهود واألوقات مىت علموا أن األمر متعلق بإقامة الدين؟. ذلك
  .ها كما مل تصل إىل احلد الذي تؤخذ فيه كل مرويااإن كتب السرية مل تصل إىل احلد الذي مل فيه أخبار

من عدالـة  إن الكتابة التارخيية اليت عمل كتاب السرية يف جماهلا مل يعتمد فيها ما اعتمد يف طرائق احملدثني من شدة يف التدقيق، ويف التثبت 
  .الرواة والنقلة، ومن صحة ما ينقل، ومن مبالغة يف اإلجياز، وحترج يف النقل

واحلق أن علم احلديث يتطلـب مـا حققـه    . مما جعل علماء احلديث أو املهتمني بالتحقيق ينظرون إىل كتاب السرية وكأم متساهلون
  .احملدثون وعلماء احلديث يف أنفسهم ويف نقلهم

 rخر الذي ال يتعلق بالرسول أما اجلانب اآل. وصحابته rوإن علم السرية يتطلب يف جانب منه هذا، وهو اجلانب املتعلق بسرية الرسول 
فاحلوادث كثرية واأليام متر بسرعة فال يستطيع كاتب السرية أو التاريخ اإلحاطـة بكـل   . وصحابته فليس التساهل به مما يغمز يف هذا العلم

ة به ألا حتـوي أخبـار   من أهم ما جيب على املسلمني العناي rمن هنا كانت سرية الرسول . احلوادث إن هو أراد أن يعتمد طريقة احملدثني
فالسرية النبوية هي مادة من مواد التشريع لذلك تعترب جزءاً مـن  . وهذه كلها تشريع كالقرآن. من أقواله وأفعاله وسكوته وصفاته rالرسول 
لَقَد ﴿: القرآن، قال تعاىل أمر به rهذا فضالً عن أن االقتداء بالرسول . يعترب دليالً شرعياً ألنه من السنة rوما صح فيها عن النيب . احلديث

  .فالعناية بالسرية وتتبعها أمر شرعي ]21: األحزاب[﴾ ... كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
وقد بدأ املؤرخون شفوياً، وبدأ اجليل األول الـذي شـاهد أعمـال    . وقد كانت طريقة األوائل يف نقل السرية تعتمد على رواية األخبار

ومحلها عنه اجليل الذي بعده، ودون بعضهم منها أحاديث متفرقة كاليت ترى يف كتب احلـديث  . أو مسع عنها ورواها يرويها لغريه rسول الر
حىت إذا جاء القرن الثاين رأينا بعض العلماء يبدءون يف مجع أخبار السرية وضم بعضها إىل بعض وتدوين ذلك بطريقة الرواية بذكر . حىت اآلن

ولذلك يستطيع علماء احلديث ونقاده أن يعرفوا أخبار السرية الصحيحة املقبولة مـن  . لراوي ومن روى عنه متاماً كما يفعل يف احلديثاسم ا
فاملسألة ليست إنشاء علم جديد، وإمنـا  . وهذا هو املعتمد عند االستشهاد بالسرية إذا كان صحيحاً. الضعيفة املردودة مبعرفتهم الرواة والسند

  .على أنه يوجد من حقق السرية من بعض املهتمني rالدقة وتوخي الصواب من قول وفعل الرسول  تقصي
 .يف إقامة الدين ال بد من أن يتحقق من النصوص اليت يعتمد عليهـا كأدلـة لعملـه    rواجلماعة أو احلزب الذي يقوم بالتأسي بالرسول 

فقد بـين  . احلديث وكما يرشد القرآن الكرمي على مراحل سري الدعوة وأعماهلاكذلك فإن كتب السرية على اختالفها جتمع كما جتمع كتب 
فقد جاء يف القرآن الكرمي مـا يـبني   . القرآن الكرمي كثرياً من تفاصيلها بالشكل الذي يكفي ألن يلقي الضوء الساطع على صحة املنقول منها

  .كثرياً يف حتديد املطلوب وبشكل دقيق
هامجة العقائد الفاسدة فتعرض لألصنام والدهرية واليهودية واوسية والصابئني، وقد دل القرآن على ذلـك يف  مل rفمثالً تعرض الرسول 

العادات واألعراف حيث هاجم الوأد والوصيلة واحلام واألزالم، وتعـرض للحكـام وتنـاوهلم     rوهاجم الرسول ... كثري من آياته الشريفة
وليس . والتزامها به يكون التزاماً بأصل العمل وباملعىن العام منه. واجلماعة تلتزم ذا كله. ى الدعوةباالسم وباألوصاف وكشف مؤامرام عل
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فتتعرض لألفكار اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة واجم األعراف والعادات املنحرفة عن اإلسـالم يف واقعهـا،   . بتفصيالته وال وسائله وال أشكاله
موتتعرض للحكام وتكشف مؤامرام وتبني أفكار اإلسالم وأحكامه وتدعو األمة إىل تبنيها والعمل معها إلقامتها يف حيا.  

واجه وهو أعزل من غري حماباة وال مسايرة ومن غري قبول ألنصاف احللول، ورفض كل عروضات الترغيب والترهيب وصرب  rوالرسول 
  .اداً للجماعة أثناء سريهاوالقرآن قد حدثنا عن هذا فيكون هذا إرش. ومل حيد عن أمر ربه

فيه داللة على أنه قبل نزول هذه اآلية مل يكن صدع بـل   ]94 :احلجر[ ﴾... فَاصدع بِما تؤمرr :﴿ن نزول قوله تعاىل على الرسول بل إ
  .سرية واستخفاء وهي مرحلة ما قبل الصدع

وذكر القرآن للمهاجرين واألنصار دليل علـى  . أمر بالدعوة خارج مكة ]7 :الشورى[ ﴾... التنذر أُم الْقُرى ومن حولَه... ﴿: وقوله تعاىل
  .وجود اهلجرة والنصرة

مـا  (والبخاري مثالً قد ذكر حتت بـاب  . وكتب احلديث زاخرة بأخبار املسلمني يف العهد املكي. وبذلك يكون القرآن هو املرشد األول
الـدعاء للمسـلمني بالنصـر،     rفذكر حديث خباب بن األرت عندما جاءه يطلب من الرسول ) كةوأصحابه من املشركني مب rلقي النيب 

وكذا يف بـاقي  . من قومه حني صعد إىل الطائف rعلى املأل من قريش، وذكر كذلك أشد ما القى الرسول  rوذكر كذلك دعاء الرسول 
  .نصوصه ولذلك فإننا لسنا أمام أمر مطلوب منا فعله وال منلك. كتب احلديث

  .واجلدير بالذكر هنا أن كُتاب السرية هم أئمة موثقون عدول ومشهود هلم
مـن  : "وقال فيه الشافعي. "من أراد املغازي فعليه بابن إسحاق: "قال عنه الزهري) املغازي(وله  )هـ152 -هـ 85(فابن إسحاق  -

  .تارخيه وذكره البخاري يف". أراد أن يتبحر يف املغازي فهو عيال على ابن إسحاق
حممد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثـه يـدل   : "قال عنه اخلطيب البغدادي )هـ230 -هـ 168( )الطبقات(وابن سعد وله  -

أحـد احلفـاظ   : "وقال عنه ابن حجر". كان صدوقاً ثقة: "وقال عنه ابن خلَّكان". على صدقه فإنه يتحرى يف كثري من رواياته
 ."الكبار الثقات املتحررين

ـ 310 -هـ 224(والطربي  - كان عاملاً بالسنن : "وقال عنه اخلطيب البغدادي. اتبع فيه طريقة اإلسناد) تاريخ الرسل وامللوك(وله  )هـ
وكان لغلبة احلديث عليه أن وضع كتابه يف التاريخ علـى طريقـة   ". وطرقها وصحيحها وسقيمها، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم

: حيث قال عنه ابن عسـاكر ) من األخبار rذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا (ديث يسمى وله كتاب يف احل. احملدثني
 ."r إنه من عجائب كتبه وتكلم فيه بكل ما يصح عن حديث رسول اهللا"

 .وكذلك فإن ابن كثري والذهيب يعتربان ممن هلم باع طويل يف احلديث -
  

وجھ حكام الیوم ھو طریقة التغییر وھناك من المسلمین من یرى أن حمل السالح في 
 :علیھم الواجبة االتباع

  .منابذم بالسيف إن مل يقيموا حكم اهللا rويستدلون حبديث أشرار األئمة الذين طلب الرسول 
ه ليعاجلـه  أن التحقق من مناط احلديث أي الواقع الذي يرتل علي: ولإلجابة على هذا الفهم الذي جنلُّ أصحابه وإن خالفناهم الرأي، نقول

وكانت . فكان إماماً مببايعة املسلمني له. فاحلديث يتناول احلاكم اإلمام، يف دار اإلسالم، الذي بويع مبايعة شرعية. يكشف لنا فقهه الصحيح
بطاعته فإن حـدث   واملسلمون يف هذه احلالة مأمورون. الدار اليت حيكمها هذا اإلمام هي دار إسالم، أي حتكم باإلسالم وأماا بأمان املسلمني

 وفرط هذا احلاكم مبا أنزل اهللا، وأخذ حيكم علناً بأحكام الكفر، ولو حبكم واحد، من غري أن يكون معه حىت وال شبهة دليل فـإن املسـلمني  
اهللا  فعن عوف بن مالك األشجعي قال مسعت رسـول . وتأمل معىن احلديث، موضوعنا، يتبين لك ذلك. مأمورون مبنابذته بالسيف على ذلك

r م وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار «: يقولم ويبغضونكمخيار أئمتكم الذين حتبوقيل يـا   .أئمتكم الذين تبغضو
، واملراد بإقامة الصالة أي تطبيق أحكام الشرع من ]رواه مسلم[» ال، ما أقاموا فيكم الصالة:  ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قالأفال: رسول اهللا

  .ب تسمية الكل باسم اجلزءبا
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فهو ليس إماماً للمسلمني وإن كان حاكمهم، وليس منصباً عليهم تنصيباً شـرعياً، كمـا هـو    : أما حاكم دار الكفر فواقعه خيتلف متاماً
  .همطلوب شرعاً، ومل يتعهد أصالً بإقامة أحكام اإلسالم يف حيام وإن كان فرضاً علي

وأن املسألة تتعدى تغـيري احلـاكم إىل احلكـم    . ا فإننا سنجد أنه ال يكفي محل السالح يف عملية التغيريكذلك فإننا إذا نظرنا إىل واقعن
وإنّ أمر احلكم باإلسالم ليس مـن السـهولة حبيـث    . إنه حيتاج إىل رجال دولة وإىل وسط سياسي إسالمي. باإلسالم، فمن سيقوم بأعبائه

. إنه حيتاج إىل خربة ودراية ومتابعة وإىل فهـم شـرعي مميـز   . كرية أو من إخالص لإلسالميستطيعه قائد عسكري مهما أويت من كفاءة عس
  :يؤمن كل ذلك rوطريق الرسول 

إنه يؤمن القائد املسلم السياسي الفذ الذي ميلك خربة السنوات الطويلة اليت قضاها يف محل الدعوة قبل إقامة الدولـة اإلسـالمية،    -
ودجلها ودهاءها فال ختدعه، ويستطيع أن حيمي الدولة وينتقل ا إىل الدور الذي يليق ـا بـني دول   يعلم أحابيل الدول الكافرة 

  .دولة هادية مهدية وخالفة راشدة على منهاج النبوة: العامل
الـدعوة  ويؤمن الشباب املؤمن الذي محل أعباء الدعوة قبل قيام الدولة، حيث سيشكلون مع غريهم من املسلمني املهتمني بـأمور   -

 .الوسط السياسي اإلسالمي وسيكون منهم الوالة وأمري اجلهاد والسفراء ومحلة الدعوة للناس يف الدول األخرى
 .ويؤمن القاعدة الشعبية اليت حتتضن اإلسالم ودولته وحتميهما -
ون أن احلـاكم وجهـاز   ويؤمن أهل القوة املدربني والذين ستزيد قوم بوقوف الناس معهم وليس يف وجههم، خاصة حني يعلم -

 .احلكم معه والقوة اليت يستند إليها هي قوة هلم يقومون مبا فرضه اهللا عليهم من تطبيق لإلسالم وإعزاز للدين
. ن العمل املسلح حيتاج إىل مال وسالح وتدريب وهذا يفوق قدرة احلركة، فيغريها باللجوء إىل الغري، وهذا هو أول سـبيل السـقوط  مث إ

  .من مغالطة) جرب(مع ما يف كلمة . مون هذه الطريق فكانت وباالً عليهموقد جرب املسل
ني إال وإننا حني نشري إىل محل السالح ليس هو الطريقة الشرعية يف التغيري فذلك ليس ضناً ؤالء احلكام الظلمة الذين مل يرعوا يف املسـلم 

ألصـحابه يف   rونذكرهم مبنع الرسول . حد جهودهم يف العمل الشرعي املطلوببل ضناً بأخوة لنا يف الدين، خملصني حنب أن تتو. وال ذمة
أَلَم تر إِلَـى  ﴿: ، ونزول قوله تعاىل]سرية ابن هشام[» لقد أمرت بالعفو، فال تقاتلوا القوم«: مكة من استعمال السالح بناء على طلبهم وقوله هلم

أَقو كُميدكُفُّوا أَي ميلَ لَهق ينالُالَّذتالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزآتالةَ ووا الص77 :النساء[ ﴾... يم[.  
وأية إضافة أو حذف أو تغيري أو تبديل أو حتوير سيظهر أثرهـا  . يف الدعوة rوهكذا تتضافر األدلة الشرعية لتؤيد سلوك طريقة الرسول 

مـن أجـل    rومن هنا حرصنا على أمهية القراءة اجليدة للشرع ولطريقة الرسول . اإلسالميةالسيئ على الدعوة وعلى اجلماعة وعلى األمة 
  .الوصول إىل حسن التأسي، وعلى اهللا قصد السبيل

  

  طریقة اإلسالم في فھم األحكام
  

العلم الشرعي املطلوب، ألنـه   إن عمل اجلماعة أو احلزب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر املتعلق بإقامة الدين ال بد من أن يقوم على
  .كما بينا سابقاً ال عمل قبل العلم وال عبادة هللا إال بعلم مع إخالص النية له سبحانه

فما هي حدود العمل الشرعي املطلوب من هذه اجلماعة، وما هي الثقافة اليت جيب أن تتثقف ا، وتبىن شباا على أساسها، ويئ األمـة  
  هلا؟

فـإن  . ا العلم الشرعي املطلوب من اجلماعة والتقيد به جيري األمر باملعروف والنهي عن املنكر من هذه اجلماعة أو احلزبإنه بناًء على هذ
واألمر كله تقيد واتبـاع،  . هي خالفت ما هو مطلوب منها شرعاً نصحت، وإن اعوجت قومت، وإنه ليطاهلا من هذه الفريضة ما يطال غريها

  .صيحة تطال اجلميعوالن. وال جتوز املخالفة
والذي جيدر البدء به يف هذا اال هو أن هناك طريقة ثابتة للتوصل إىل استنباط األحكام الشرعية كلها، سواء منها األحكـام الشـرعية   

  ...املتعلقة حبمل الدعوة أو بالعبادات أو باملعامالت أو العقوبات أو باملطعومات أو بامللبوسات أو باألخالق
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ذلك أن العقيدة اإلسالمية متلي على املسلم أن ال يأخذ، ولـو  . ة الثابتة أمالها اإلسالم وطبيعته، ال عبقرية املسلمني وذكاؤهموهذه الطريق
فكان ال بد من الطريقة اليت حتفظ عليه هـذا املنحـى،   . حكماً واحداً، من خارج الشرع، وأن يتقيد باستنباطه حبدود ما تدل عليه النصوص

  .يث يقتصر على الوحي فقط، وحبيث تتكامل النظرة إىل العقيدة مع النظرة إىل الفقه وضوابطهوتضبط فهمه حب
فهي الـيت تـؤدي إىل اسـتنباط    . وهذه الطريقة الثابتة يف االجتهاد هي من األمهية حبيث تأيت يف املرتبة األوىل من ثقافة اجلماعة أو احلزب

وإال فـال  . إىل وجود األحكام الشرعية الصحيحة، على غلبة الظن، ووجد األجر عليها فإن كانت طريقة االستنباط صحيحة أدت. األحكام
تطلـق  عربة بأي رأي ال يقوم على طريقة االستنباط الشرعية الثابتة، وإن مسي شرعياً زوراً، فليست العربة بالتسمية بل بالواقع الذي يصح أن 

  .لذلك فهي ملزمة. عليه هذه التسمية
من األمس للتمثل ذه الطريقة اليت متنع املسلمني من التأثر بالفكر الغريب وطريقة استنباطه، وهو مرض العصر الذي وقع  وحنن اليوم أحوج

  .حيث صارت اجتهادام وفتاويهم متحللة من الضوابط، تسري مع اهلوى الغريب وليس مع اهلدي الرباين. به كثري ممن يسمون بالعلماء
لشرع له طريقة ثابتة يف االجتهاد جيب أن جيتمع عليها كل املسلمني وإن اختلفت نتيجة اجتـهادام، وحنـن هنـا    إذاً فلجوء املسلم إىل ا

  .وهي كما كانت طريقة للسلف كذلك جيب أن تكون للخلف وخللفهم حىت قيام الساعة. سنعرض هلذه الطريقة بإمجال
  

  :فھم الواقع
ادثة فهماً عميقاً، مث اإلتيان باألدلة الشرعية الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة وفهمها ودراستها، وطريقة اإلسالم هذه تقوم على فهم املشكلة احل

  .ومن مث يصار إىل استنباط احلكم من هذه األدلة
غـيري  فوجود اجلماعة أو احلزب الذي يعمل للتغيري مرتبط بالواقع الذي وجد فيه، من حيث أنه جيب أن يتبىن األحكام الشرعية الالزمة لت

  .هذا الواقع
  .وفهم الواقع يقتضي وضع دراسات مستفيضة عنه

وعملية االسـتنباط  . وفهم الشرع يقتضي حتديد مصادر األدلة الشرعية، وحتديد قواعد األصول وهي القوانني اليت جيري حبسبها االستنباط
  .اء األحكام على عللهاهذه حتتاج إىل اتهد الذي ميلك املقدرة على إنزال األحكام على وقائعها وإجر

من هنا كـان علـى   . إذاً فقيام أية مجاعة أو حزب مرتبط بالواقع الذي نشأ فيه، فهو يريد أن يغريه فيجعله موضع التفكري، وموضع التغيري
هل هـي  : مييز بينها واملشاكل الكثرية جيب أن. احلزب أو اجلماعة أن تدرس الواقع دراسة عميقة، ودقيقة، وحتدد املشاكل اليت جيب معاجلتها

. وهذا يتطلب التمييز بني املشكلة وظواهرها، وبني املرض األساسـي وعوارضـه  . مشاكل ناجتة عن مشاكل، أو مشاكل ناجتة عنها مشاكل
 .وذا الفهم يتحدد واقع املرض األساسي، وما نتج عنه من عوارض مرضية، وبعد االنتهاء من تشخيص الداء ينتقـل إىل تشـخيص الـدواء   
ى وهنا يلفت النظر إىل أن الطبيب املاهر جيب أن ال ختدعه العوارض عند حتديد املرض األساسي، فإذا كان مرض يف املعدة عند إنسان مـا، أد 
ية إىل وجود حساسية عنده، وبالتايل أدت هذه احلساسية إىل طفرة جلدية مع وجود بعض احلرارة، فإن الطبيب إذا اكتفى مبعاجلة الطفرة اجللد

فال بد أوالً من معاجلـة  . واحلرارة بأن أعطى الدواء املناسب هلما وغفل عن معاجلة املعدة، فإن مثل هذا العالج قاصر، ومثل هذا الطبيب فاشل
حىت إذا عوجل ذهب املرض وذهبت معه عوارضه، ومن مث حيدد هذا الطبيب املاهر إن كانت هـذه العـوارض   . األصل الذي هو مرض املعدة

ولكن تبقى معاجلة . وقد تترك آثاراً ال بد من معاجلتها. فقد تذهب تلقائياً مبجرد معاجلة السبب الذي أنتجها. اجلة أو من غري معاجلةتذهب مبع
  ..العوارض جزئية وهكذا

اسـية الـيت   فمن املشـاكل األس . فإننا نعلم أن فيه مشاكل أساسية نتجت عنها مشاكل فرعية كثرية. كذلك الواقع الذي نعيش فيه اليوم
كالفقر الناجم عن الظلـم،  (وأنتج هذا كثرياً من املشاكل اجلزئية النامجة عنه . تصيب األمة اليوم البعد عن متثل حاكمية اهللا يف حياة املسلمني

أَعرض عن ذكْـرِي  ومن ﴿: ويف هذا يقول تعاىل مبيناً السبب األساسي يف ذلك..)  واجلهل، وفشو األخالق السيئة وحتكم العالقات الفاسدة
  .]124 :طه[ ﴾... فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا
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وهذه املشاكل اجلزئية وجدت بوجوده، ومعاجلتها اجلذرية الدائمة ال تكون إال عن طريق تغيريه أوالً، فما مل يصب العمل على اسـتئناف  
أعمال املسلم كلها يف احلياة حبسب أوامر اهللا ونواهيه، وتدفعـه إلقامـة    احلياة اإلسالمية، وذلك جبعل العقيدة اإلسالمية عقيدة سياسية تسير

  .احلكم مبا أنزل اهللا، فإنه ما مل يصب العمل على هذا فلن يقضي على كل آثار التحاكم لغري ما أنزل اهللا تعاىل
هو موضوع استنقاذ حقوق املسلمني، وال تدعيم لذلك مل تكن املشكلة األساسية تعليمية وال أخالقية وال اقتصادية، وال املوضوع الرئيسي 

. وأن هذه احلاكمية هي هللا وحده. بل املوضوع هو موضع احلاكمية هللا جبانبيه العقائدي والعملي. مواقعهم االجتماعية واالقتصادية والعسكرية
 نفوسهم من االهتمام بإجياد النظام املنبثق عـن  فمن حيث الواقع جيب إعادة ثقة املسلمني بأحكام إسالمهم، وذلك بإعادة ما فقدته العقيدة يف

هذه العقيدة يف حيام، ومن التطلع إىل اجلنة والشوق هلا، واخلوف من جهنم والفرار منها، ومن االهتمام بأحوال املسـلمني مجـيعهم، بـل    
  .بأحوال الناس كل الناس من خالل العقيدة اإلسالمية

. املرض األساسي وتعلم حقاً وصدقاً أنه مىت متت معاجلة هذا املرض مت القضاء على كل عوارضـه  لذلك فإن اجلماعة، ذا اإلدراك، حتدد
  .ومن هنا تتبني لنا أمهية الوعي على الواقع
  .فال بد من حتقيق املناط قبل الشروع يف مجيع األدلة الشرعية. وهذا ما يسمى عند األصوليني باملناط
ويتطلب الدقة، ألننا إذا فهمنا الواقع بشكل خاطئ، وانطبـع يف  . ب من التفقه يف األحكام املتعلقة بهوالوعي على الواقع والتفقه فيه أصع

طأ الذي انطبع يف ذهننا هذا الفهم اخلاطئ للواقع، مث ذهبنا نتلمس األدلة الشرعية اليت تعاجل الواقع فإننا ال بد سنأيت باألدلة اليت تعاجل الواقع اخل
  .ملعاش، لذلك فإننا سنورد األدلة يف غري حملهاذهننا وليس الواقع ا

وال جيوز اعتبار الواقع مصدراً للتفكري، وال ينشأ من الواقع أي حكم بل يفهم الواقع كمـا هـو   . وفهم الواقع والتفقه فيه حيتاج إىل العقل
  .على حقيقته

  
  :فھم الشرع

وال جيوز استعمال العقل يف . لشرعية هلذا الواقع، املستنبطة من األدلة الشرعيةمث بعد معرفة الواقع على حقيقته بواسطة العقل تأيت املعاجلة ا
  .املعاجلة كحكم أو كمصدر، وإمنا عمل العقل هنا هو أن يفهم املعاجلة املوجودة يف األدلة الشرعية

 تعتمد عليها يف فهم الشرع الذي تريد وفهم الشرع يقتضي معرفة املصادر اليت تستقي منها اجلماعة الشرع، ومعرفة القواعد األصولية اليت
وبالتايل تعطي التصور الصحيح بنظرها للواقع الذي تريد نقل الناس إليه ومعرفة الطريقة اليت تتبعها يف عملية االجتهاد . به السيئأن تغري الواقع 

  .أي طريقة االستدالل
  

  :مصادر الشرع
ومعلـوم أن املصـادر األساسـية    .  املصدر بعد البحث واالقتناع القطعي بهفليس هناك حكم إال وله مصدر صدر منه، لذلك جيب تبين

للتشريع اإلسالمي وهي الكتاب والسنة غري خمتلف عليهما، أما املصادر التبعية كاإلمجاع والقياس واالستحسان ومذهب الصحايب وشرع من 
  .اعة يعطي صورة عن اجتاهها يف أخذ الشرعوتبني ما يصلح ألن يكون دليالً عند اجلم. قبلنا فهذه كلها خمتلف فيها

ـ    ا ومعلوم أن تبين املصادر التبعية يعتمد على أدلة قطعية، أي جيب أن يأيت من القرآن والسنة ما يثبت قطعاً أا أدلة شـرعية يعتمـد عليه
 يكفي يف أخذ املصـادر الشـرعية   وال. كمصدر للتشريع، أي أن املصدرين األساسني قد أرشدا إىل األخذ ذا املصدر أو ذاك بشكل قطعي

  .بالتقليد، فهي من الكليات اليت جيب فيها القطع، والتقليد ال يوصل إىل القطع
وحتديد املصادر من األمهية . فإذا حصرت مصادر التشريع عرفنا أي الينابيع اليت تعب منها هذه اجلماعة، وأياً منها اليت ال جيوز األخذ منها

وحتديد املصادر جيب أن يسبق حتديـد األحكـام الشـرعية    . احد منها فقط يؤدي إىل اخلطأ يف كل األحكام املتعلقة بهمبكان ألن اخلطأ يف و
  .املتعلقة بعمل اجلماعة، فليس مقبوالً أن تقوم مجاعة حتمل رسالة اإلسالم من غري تنبٍ للمصادر الشرعية
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ـا  ا بذلك حتمل اخلري الكثري، بل ستحمل بذلك الغث والوليس مقبوالً أن تتبىن كل املصادر التبعية ظناً منها أ سمني وختلط، وسيؤدي
خضاع الشرع للواقع أو للعقل أو لألهواء أو للعواطف أو للمصلحة، ويكون عند ذلك الدليل يف خدمتها وليس العكس كمـا هـو   هذا إىل إ
  .مطلوب

 الواقع، وبعيداً عن التأثر بالواقع، بل تتأثر بالنصوص فقـط ودالالـا   فاألصل يف اجلماعة أن حتدد مصادرها قبل أن تعطي رأيها يف تغيري
مث إن ما تثبته اجلماعة من مصادر تثبته لنفسها وتكون أصوالً حبقها وال تلزم اآلخرين ا، بل تنـاقش  . القطعية يف إثبات املصادر أو عدم إثباا

  .اً أن ما عندها قطعي يف نظرها، وإال فإا تضيق على نفسها وعلى اآلخريناآلخرين مبا عندها لتحملهم عليه باحلجة واإلقناع، خصوص
  

  :أصول فھم الشرع
أي تنتقـل إىل معرفـة   . وبعد أن تثبت اجلماعة املصادر اليت تستقي منها الشرع تنتقل إىل معرفة كيفية التعامل واألخذ من هذه املصـادر 

يكون يف ذهنه قاعدة  ام من مصادرها، وال شك أن الفقيه حني يعرض ليأخذ حكماً شرعياًالقواعد اليت يوصل البحث فيها إىل استنباط األحك
  .فال علم من غري أصول سواء كانت مكتوبة أو غري مكتوبة. من قواعد األصول يبين عليها حكمه

والنواهي، وفيها الناسخ واملنسوخ وفيها  والنصوص الشرعية فيها العام واخلاص، وفيها امل واملفصل، وفيها املطلق واملقيد، وفيها األوامر
واجلماعـة  ... مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة، وفيها املنطوق واملفهوم واملعقول من النص، وفيها خرب الواحد وأين حيتج به وأين ال حيتج به اخل

  .جيب أن حتدد قواعدها األصولية وتتبناها وتعرف ا
ومبا أا خالفية فيجب أن ختـرج  . ومعلوم أن كل قاعدة يتشعب عنها كثري من الفروع. مها خالفيةإن هذه القواعد األصولية هي يف معظ

  .من دائرة اخلالف بالتبين فيها ملا تراه اجلماعة أنه الصواب، وبعد تبنيها جيري الفهم للفروع حبسب هذه القواعد
ة على فهم الشرع من مصادره، وليس عليها بعد ذلك إال أن تتبـع  وبعد معرفة األصول والقواعد األصولية تكون اجلماعة قد ملكت القدر

. وهذا ما جيب أن خترج به للناس عن طريق تثقيف شـباا بـه  . وهذا ما جيب أن متتاز به اجلماعة عن غريها. طريقة االجتهاد املعروفة الثابتة
  .ساسهما جيب أن تقوم هذه اجلماعة على أوهذا أول 

مث بعد هذا حيدد املرض األساسي الذي يشكو منه هذا . أول ما يفعله أنه يسمع للمريض وصف حاله. ل الطبيبنعم إن عمل اتهد كعم
تعينـه   املريض بعد أن يبعد عنه التأثر بأعراض املرض، مث بعد هذا يعود بالذاكرة إىل العلم الذي اكتسبه أيام الدراسة، وقد يراجع الكتب اليت

  .عالج أي إنه انتقل إىل الناحية النقلية يف وصف العالجعلى وصف العالج، مث بعدها ال
وأن يكون التغيري بناء على الـدليل  . نعم إن اجلماعة اليت تريد التغيري وتقوم به، إذا كانت مجاعة إسالمية فيجب أن يكون تغيريها إسالمياً

بل الشرع هو الذي جيب أن ميلي على اجلماعة . ع والظروفالشرعي وليس بناء على الرأي الشخصي وال اهلوى وال املصلحة العقلية وال الواق
. وليست حمبة اإلسالم والغرية على أوضاع املسلمني هي اليت متلي على اجلماعة أي حكم، فمصلحة املسلمني حيددها الشـرع . احلكم الشرعي

  .ومىت تكون املصلحة معتربة شرعاً. املصلحةوهنا ال بد من بعض التفصيل الذي جيلو نظرة اإلسالم إىل . والشرع جاء مبصلحة املسلمني
  

  :المصلحة
فإن ترك تقريرها للعقل استغلق على النـاس  . املصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي إما أن يقررها العقل، وإما أن يقررها الشرع

فال يستطيع أن يقرر ما هو مصلحة له ألنـه  . تهوهو ال يستطيع اإلحاطة بكنه اإلنسان وحقيق. تقرير املصلحة احلقيقية، وذلك أن العقل حمدود
وال ميكن أن يقرر مصلحته على وجه . وال يدرك حقيقة اإلنسان إالّ خالقه. ال يدرك حقيقته حىت يدرك أن هذا الشيء هو مصلحة أو مفسدة

. أو مفسدة ولكنه ال ميكنه اجلـزم بـذلك   نعم إن اإلنسان ميكنه أن يظن أن هذا الشيء مصلحة. التحقيق إالّ خالقه، وهو اهللا سبحانه وتعاىل
إذ قد يظن الشيء مفسدة مث يظهر أنه مصلحة، فيكون قد أبعـد  . لذلك كان ترك تقرير املصلحة بناء على الظن يؤدي إىل الوقوع يف املهالك

وم على الشيء أنه مفسدة مث يتبني وقد حيكم العقل الي. وقد يظن الشيء مصلحة مث يظهر أنه مفسدة، فيكون قد أوقع الضرر بنفسه. اخلري عنه
وهـذا مـا   . وهذا ال جيوز يف احلكم على الشيء. له غداً أنه مصلحة، أو يتبني له أنه مفسدة اليوم بعد أن كان حكم عليه باألمس أنه مصلحة

عديل يف القوانني، حىت أصـبح تطـوير   فإننا نراهم دائمي التغيري والت. تشتهر به األنظمة الوضعية، فواضعوها من البشر يتوخون ا اخلري للناس
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النظام من مستلزمات حلهم ملشاكلهم، ألم يف الواقع مل يستطيعوا حىت اآلن التوصل إىل احلكم على األشـياء واألفعـال احلكـم النـهائي     
فـدفاعاً عـن   . ه الناحيةومن هنا حكمهم بأن الذي ال يطور نظامه فهو جامد متحجر، ومن هنا نرى تأثر املسلمني بالكفار يف هذ. الصحيح

  .أنفسهم ودينهم، ولبعدهم عن الفهم الصحيح لطبيعة اإلسالم نراهم ينساقون مع عدوهم يف تبين طبيعة التفكري هذه
واملطلـوب هـو   . إن اخلالق وحده هو الذي يدبر أمر اإلنسان وحيل له مشاكله الناشئة عن حاجاته وغرائزه ويشبعها اإلشباع الصـحيح 

ومبا أن واقع اإلنسان هو هو ال يتغري فتكون معاجلاته ثابتة ال تتغري، فالرجل من حيث . يحة املنطبقة على الواقع الذي يراد معاجلتهاملعاجلة الصح
ن تبقى ومبا أن الرجل واملرأة كواقعني مها ثابتان ال يتغريان، فاألصل يف العالقة أ. هو رجل حيتاج حبسب طبيعته الثابتة إىل إشباع ميله حنو املرأة

.  يـتغري ثابتة فليس من املقبول أن نضع نظاماً حيدد عالقة الرجل باملرأة مث نعود ونغري هذا النظام بعد فترة حبجة التطور طاملـا أن واقعهمـا مل  
  .وهكذا

  فاخلمر كواقع هو هو مل يتغري، فما الدافع لتغيري حكمه كلَّ حني؟
  ...  حكمه كلّ حني؟ وهكذاوامليسر كواقع هو هو مل يتغري، فما الدافع لتغيري

 لذلك فإن التطور واملرونة والعصرنة هي من مواصفات األنظمة الوضعية اليت ال تدي إىل احلق، فهي ستستمر يف عملية التغيري الذي يعـرب 
ومن هنـا رفـض   . ورعن عجز اإلنسان يف االهتداء من عند نفسه إىل النظام الصحيح، وهي ستعرب عن هذا العجز بتذويق لفظي من مثل التط

  .بل ينكر) ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان واملكان( القاعدة املسماة شرعية
فالعنب يأخذ حكم اإلباحة، ومىت . فإن تغري واقعها تغري احلكم تبعاً لتغري الواقع. ومن هنا فإن حكم اهللا يف املسألة الواحدة واحد ال يتعدد

مه وصار حمرماً، ومىت حتول إىل خل احتاج إىل حكم آخر وهو اإلباحة أيضـاً، وال عـربة باملكـان وال    تغري واقعه بأن أصبح مخراً تغري حك
فال تأثري للزمان واملكـان علـى   . فال حيرم الشيء يف مكان وحيل يف مكان آخر، وكذلك ال حيل الشيء يف زمان وحيرم يف زمان آخر. بالزمان

  .احلكم الشرعي
حكام الوقائع املاضية كلها، واملشاكل اجلارية مجيعها، واحلوادث اليت ميكن أن حتدث بأكملها، حيث ال تقـع  والشريعة اإلسالمية حاوية أل

قـال  ...  واقعة وال تطرأ مشكلة وال حتدث حادثة إال وهلا حمل حكم، فقد أحاطت الشريعة اإلسالمية جبميع أفعال اإلنسان إحاطة تامة شاملة
فهي إما أن تنصب عليه دليالً من لقرآن واحلديث، أو تنبه على الباعـث   ]89 :النحل[ ﴾... ب تبياناً لكل شيءونزلنا عليك الكتا... ﴿: تعاىل

وهنا جيب الوقوف قليالً لبيان الفرق بني القيـاس  . على تشريعه، وهذا حيتاج إىل ذكر علة يدل عليها النص أي علة شرعية، وليس علة عقلية
  .العقلي والشرعي

  
  :القیاس العقلي

ويفرق بـني  . إن العقل يقضي التسوية يف احلكم بني املتماثالت أو املتشاات، لذلك جيعل القياس موجوداً بني كل أمرين بينهما وجه شبه
  .املختلفات أي يعطي أحكاماً خمتلفة بني األمور املختلفة

فالشرع فرق يف املتماثالت بني . كثري من املختلفات وهذا على خالف القياس الشرعي ألن الشرع كثرياً ما فرق بني املتماثالت ومجع بني
هـا،  األزمنة ففضل ليلة القدر على غريها من الليايل، وفرق يف املتماثالت بني األمكنة كتفضيل مكة على املدينة، وكتفضيل املدينة علـى غري 

وكل هذه ال جمال للعقل أن مياثل . الثالثية وال يف الثنائية وفرق يف الصلوات بني الرباعية والثالثية يف القصر فرخص يف الرباعية ومل يرخص يف
وجعل عدة املطلقة ثالثة قروء وعدة املتـويف  . وأوجب الغسلَ من املين الطاهر والتطهري من املذي النجس مع أما نزال من مكان واحد. فيها

اء والتراب يف الطهارة مع أن املاء ينظف والتراب يوسخ، وجعـل  ومجع بني امل. عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً مع استواء حال الرحم بينهما
  .القتل عقوبة الزاين احملصن وعقوبة القاتل العمد وعقوبة املرتد مع وجود الفرق بينهم

أحكاماً ال جمال للعقل فيها فحرم بيع الذهب بالذهب بالتفاضل أو نسيئة، وحرم لبس الـذهب علـى الرجـال دون     وكذلك بني الشرع
  .وحرم الربا وأحل البيع، وأجاز شهادة الكافر يف الوصية وشرط أن يكون الشاهد مسلماً يف الرجعة. ساء، وكذلك احلريرالن

  ".لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن اخلف أوىل من ظاهره: "من هنا كان قول سيدنا علي كرم اهللا وجهه ورضي عنه
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وكان ال بد أن يظهر يف ثقافته كيف يفهـم الواقـع   . ب الذي يعمل الستئناف احلياة اإلسالميةهذه مقدمات ال بد منها للجماعة أو احلز
عمليـة  ويبينه للناس حىت يقفوا على حقيقته، وكان ال بد من حتديد املصادر الشرعية والقواعد األصولية وتبنيها وتنشئة الشباب عليهـا، ألن  

وكذلك كان ال بد من تبين الثقافة األصـولية  . وهذا أيضاً يكون جزءاً من ثقافة اجلماعة. واعدتكوين عقليتهم جيب أن تنشأ على مثل هذه الق
ال ينكر تغري األحكام ( والفكرية اليت حتافظ على نقاوة الوحي وصفاء الفكر واستبعاد كل ما من شأنه أن ال حيافظ على الوحي صافياً من مثل

  ).حيثما تكون املصلحة فثم شرع اهللا(و) الدين مرن ومتطور( مبعناها الشامل،) حملظوراتالضرورات تبيح ا(و) بتغير الزمان واملكان
قيد نعم هذا ما جيب أن تتبناه اجلماعة كأصول هلا، حتكم نظرا وفهمها للشرع قبل أن تتبىن األحكام الشرعية املتعلقة بعملها، وليكون الت

  .حىت ترضي را. على ضوئها
. فعلى اجلماعة أن تتبنى حكماَ شرعياً يف املسائل اخلالفية بناء على قوة الدليل وأن تثبت عليـه . يف املسألة الواحدة وقد تتعدد االجتهادات

فتبين شباا عليها، وترتل ساحة املعركة ا وتناقش ا، وحتمل اآلخرين على تبنيها باحلجة واإلقناع . وتعرف اجلماعة بعدها بأصوهلا وفروعها
ا ستضيع فكرياً وستتخبط يف طريقة عملها. ا هي لنفسها باحلجة واإلقناعكما أخذوتعمل على الوصول لتحقيق غايتها بناء عليها وإال فإ.  

فاجلماعة سوف تعترضها مشقات وصعوبات هائلة أثنـاء  . وحبث املصادر واألصول مقدم على حبث األحكام الشرعية املتعلقة بتغيري الواقع
. فهي إن مل تتنب يف األصول وبشكل منضبط، وحبسب قوة الدليل، فإننا سنراها سريعة التقلب وسريعة يف تغيري ما عنـدها  سريها يف طريقها،

مع النظام الفاسد القائم والذي هو املشكلة والعقبة الرئيسية يف وجـه الـدعوة،    –كما يقولون  –فقد تلجأ إىل الدخول يف اللعبة الدميقراطية 
وقد تلجأ إىل مسايرة األديان السابقة واألخذ منـها  .  يوافق هذا التوجه وهو أن اإلسالم فيه الشورى اليت تشبه الدميقراطيةحبجة أن هناك أصالً

أو قد تـرى أن عملـها   . ا إىل هذا التغيري هو صعوبة السري يف الطريقة الشرعية الصحيحةوالذي أجلأه). أن شرع من قبلنا هو شرع لنا( حبجة
أو قد تعتمد العمل املسلح ألن الظروف فرضت عليها . ات يوصلها إىل تغيري الواقع، فتغرق يف األسلوب على حساب الطريقةبأسلوب اجلمعي

  .هذا العمل وليس احلكم الشرعي
الواقع والظروف  فتبين األصول واملصادر، واتباع طريقة االجتهاد الشرعية الثابتة هي اليت تقيد اجلماعة مبا يريده اهللا وحده وليس مبا يفرضه

  .أو متليه املصلحة
وإال تشعبت ا السبل، ولن يعبأ اهللا مبن تشعبت . وذا تتوصل اجلماعة بعد حتديد طريقتها يف التفكري الشرعي إىل حتديد طريقها يف العمل

  .به السبل يف أي واد هلك
تقل إىل حتديد هذه الثقافة على ضوء هذه املصـادر واألصـول   واحلزب أو اجلماعة بعد أن حتدد مصادر ثقافتها وضوابطها، ال بد من أن تن

  .اليت تبنتها
وتعمل على أن تبعد كل ما ال حيافظ على نقاوة الوحي، وتعمـل  . فهي يف حبثها املصادر واألصول تعمل على أن ال خيتلط فهمها للشرع
ميكن البحث يف ثقافة اجلماعة من غري حبث املصادر واألصـول  وال . على عدم تأثري اهلوى على فهم الشرع، وعلى عدم حتكم العقل بالتشريع

  .اليت تقوم عليها
 وبناء على ما تقدم جيب أن تنتقل هذه اجلماعة إىل الواقع الذي تعيشه األمة فتدرسه وتدرس ما فيه من أفكار ومشاعر وأنظمة، ملعرفة مدى

ت باألفكار الكافرة اليت صورها الكافر بأا الدسم الذي حتتاج إليه لتستعيد بـه  فاألمة غزي. جتاوب الناس وتقبلهم هلذه األفكار وهلذه األنظمة
واألمة حكمت سياسياً حبكام نواطري نصبهم الكافر املستعمر على رقاب املسلمني ليتسلط م على خريات األمة، وليمنع م أي عمل . عافيتها

الكافر الغريب املستعمر يعي خطورة العمل اجلماعي املنظم على بقائه وتركزه، وحيث أن . خملص يهدد مصاحله، ويشكل خطراً على استعماره
وعمل باملقابل على تشجيع الناس للقيام باألعمال اجلماعية اجلزئيـة، والـيت تعـاجل    . بث يف الواقع أفكاراً تنفر من العمل اجلماعي أو احلزيب

زعزع هذا الكافر الغريب ثقة املسلمني بدينهم أنه هو املعاجلة الصحيحة الوحيدة  وكذلك فقد. املشاكل الفرعية، من مثل الفقر وفساد األخالق
فعلـى احلـزب أو   . ملشاكل الناس، حني فصل عند املسلمني عقيدم عن حيام، وألزمهم هذا الفصلَ ومنعهم من العمل على إلغائه، وهكذا

وما هي طبيعـة هـذه األرض،   . ة عميقة دقيقة لتعرف على أي أرض تقفاجلماعة أن تدرس الواقع وما فيه من أفكار ومشاعر وأنظمة دراس
فال بد مـن  . ولتعرف فيما بعد كيف تسري عليها، وما حتتاجه من معاول وآالت لتذليل عقباا، وما حتتاج من أمسدة ومواد لتستعيد خصوبتها
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عليها أن تتبينه وأن تبينه لشباا وللناس حىت ال يغفلوا عنه، وحـىت   وهذا حبد ذاته يشكل جزءاً مهماً من ثقافة اجلماعة، ألن. فهم الواقع أوالً
  .يدركوا فيما بعد أمهية العالج وصوابيته

وبعد أن يتحدد الواقع الفكري والسياسي واالجتماعي الذي تعيشه األمة تنتقل اجلماعة إىل تبين األفكار واآلراء واألحكام الشرعية علـى  
در الشرعية اليت ذكرناها آنفاً، وتبني للناس ولشباا الطريقة اليت توصلت ا إىل هذه األفكار واآلراء واألحكام ضوء األصول والضوابط واملصا

  .الشرعية، ألن من شأن ذلك أن يوجد القناعة والوعي والشخصية اإلسالمية عند شباب اجلماعة بشكل مركز، وعند األمة بشكل عام
  

 ثقافة الجماعة
األمة حيتاج إىل تغيري، اقتضى أن يكون العمل للتغيري سياسياً عن طريق تكتل سياسي يقوم على مبـدأ اإلسـالم؛   إنه ملّا كان واقع  -

فكان ال بد من وضع دراسة عن مواصفات الكتلة ومقوماا وأن تتم دراسة التكتالت السابقة ملعرفة سبب إخفاقها وتالفيه، سيما 
وهذا يشكل مادة من . ليب املتروكة يف األصل للمسلم أن حيدد هو أفضلها وأنسبها للعملوأن الناحية التكتلية تتعلق بأحكام األسا

  .مواد الثقافة احلزبية
وإنه ملا كان املسلمون يعيشون يف جمتمع فيه خليط من األفكار واملشاعر واألنظمة، اقتضى سري العمل إلقامة دولة إسالمية التعرض  -

 .ر فيه، وكيفية تغيريه، حىت يوجد اتمع اإلسالمي املتجانس يف أفكاره ومشاعره وأنظمتهللمجتمع، وواقعه، ومكوناته، وما يؤث
وإنه ملا كان واقع الفرد خيتلف عن واقع اتمع، وبالتايل فإن مقومات الفرد ختتلف عن مقومات اتمع، وبناء علـى هـذا فـإن     -

 .املتعلقة باتمع األحكام الشرعية املتعلقة بالفرد ختتلف عن األحكام الشرعية
ة وإنه ملا كان عمل اجلماعة يتعلق بتغيري اتمع، فإا تتبىن تفصيلياً كل ما يتعلق بتغيريه من أفكار ومن أحكام شرعية متعلقة مبعاجل -

تعلق بإقامة هذا الواقع، وترشد، يف الوقت نفسه، الفرد منها ومن الناس إىل وجوب تبنيه لكل ما يتعلق بعمله من أحكام، سواء ما ي
اتمع اإلسالمي الذي تعلّق به كفرض كفاية ال يعذر بتركه، أو ما يتعلق بفرديته حني تدعوه هذه اجلماعة إىل وجـوب التقيـد   

 .باملعامالت والعبادات واألخالق القائمة مجيعها على العقيدة اإلسالمية، يف حياته اليومية
اً بالغرب، وصار املسلمون يتبعون أحكام عقوهلم يف حتديد املصـلحة، فمـن أجـل    وإنه ملا صار استعمال املسلمني لعقوهلم متأثر -

الوصول إىل حسن التأسي ودقة االلتزام اقتضى سري العمل التعرض للعقل ومقوماته ملعرفة حدود استعماالته، وكيفية اسـتعماله يف  
 .الواقع) …نقص يف األصل … (يف أفكار العقيدة، ويف األحكام الشرعية و

يف مكة، وما قام بـه مـن    rوإنه ملا كان العمل إلقامة احلكم مبا أنزل اهللا، وإقامة دار اإلسالم اقتضى ذلك معرفة سري الرسول  -
واقتضى سري العمل أيضاً التمييز بني حكم الطريقة وحكـم  . أعمال أدت إىل إقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة، ومن ثَم االهتداء ا

 .rاليب، حىت نصل إىل دقة التأسي بفعل الرسول الوسائل واألس
فة وإنه ملا كان العمل هو إقامة احلكم مبا أنزل اهللا، وتغيري األنظمة القائمة، اقتضى سري العمل املتابعة السياسية ألعمال احلكام ومعر -

 .كشف خططهم واقعهم، وواقع ارتباطهم، ومعرفة سياسة الدول الكربى اليت تتحكم يف تصرفام، والعمل على
وإنه ملا كانت بالد املسلمني ختضع ألنظمة الكفر وخاصة احلضارة الغربية وأنظمتها الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسـية،   -

 .اقتضى سري العمل إلقامة الدولة اإلسالمية التعرض للمبادئ بعقائدها وما يبىن عليها من أفكار، وما ينبثق عنها من أنظمة
ت الغاية الشرعية هي تطبيق اإلسالم، ومحله رسالة إىل العامل، اقتضى ذلك التعرض للحكم والدولة اإلسـالمية وشـكلها   وملا كان -

وأركاا وأجهزا ودستورها وفكرة عامة عما سيطبق فيها، واقتضى كذلك التعرض ألشكال احلكم املوجودة للتميز عنها وعـدم  
 .ألساس الذي تقوم عليه الدولةالتأثر بأشكاهلا، واقتضى كذلك التعرض ل

مية، على هذا املنوال تسري اجلماعة يف حتديد مواد ثقافتها للعمل ا والدعوة هلا، بالشكل الذي يقتضيه سري العمل الستئناف احلياة اإلسـال 
  .عن طريق الدعوة واجلهاد نشر الرسالة يف اخلارج بإقامة اخلالفة اليت حتكم املسلمني وغري املسلمني من رعاياها باإلسالم، ومن مث
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  :أھمیة العقیدة
 ملا كانت العقيدة اإلسالمية هي الدافع لعمل اجلماعة أو احلزب، وملا كانت إقامة احلكم مبا أنزل اهللا هي اهلدف، فقد وجب أن تؤخذ هذه

يوجد عند العاملني الشعور باملسؤولية واالهتمام الثقافة اليت تتبناها اجلماعة بالشكل الذي يربطها بالعقيدة ربطاً حمكماً؛ ألن من شأن ذلك أن 
واجلدية والتلهب واحلماسة والتضحية؛ وألن من شأن ذلك أن جيعل املسلم يتحمل صعوبات الطريق ومشاقها يف الوقت نفسه؛ وألن من شأن 

ويرضى مبشقة العمل العاجل واحلرمـان مـن    ذلك أن جيعل حامل الدعوة ال ينتظر من الناس شكراً، وإمنا خياف من ربه يوماً عبوساً قمطريراً،
وألن من شأن اختاذ العقيدة أساس الثقافة أن تكـون العقيـدة هـي    . متع الدنيا ونعيمها ليظفر برضوان ربه وليحظى بنعيم اآلخرة وسعادا

بل الذي حيمل املسلم على الدعوة، . األساس يف التغيري عند الناس، وليس كره الظلم الذي حيل م أو التخلص من اجلهل أو حتسني األوضاع
  .وهذا هو منهج اإلسالم أصالً. واملسلمني اآلخرين على قبوهلا هو أفكار اإلميان

  .وكذلك فإن أفكار اإلميان اليت تتخذ أساساً للثقافة التغيريية مع هذه الثقافة جيب أن تعطى بالشكل الذي يصب يف حتقيق هذه الغاية
  .ل الذي يعني على حتقيق هذه الغايةفالعقيدة جيب أن تعطى بالشك

  .واألحكام الشرعية املتبناة جيب أن تعطى بالشكل الذي يربز الغاية من إعطائها
  .ودراسة الواقع كذلك تعطى بالشكل الذي يساعد على حتقيق هذه الغاية

الشرعية، وتعطى من الزاوية اليت حتقـق الغايـة   وخالصة القول إن الثقافة احلزبية جيب أن تربط بالعقيدة اإلسالمية، ويستشهد هلا باألدلة 
وجيب أن ينشـأ شـباب   . الشرعية وهي حتقيق العبودية هللا بالشكل العملي عن طريق إقامة الدولة اإلسالمية، أي حتقيق احلاكمية هللا سبحانه

  .اجلماعة على هذا
ضاء، وهي مالك األمر كله، وا قوام كل شـيء فإـا حـني    وملا كانت العقيدة اإلسالمية هي مبثابة الرأس من اجلسد، والقلب من األع

  :تعطى
فهو الرب وحده، وهو اخلـالق  . فال أحد سواه ميلك مثل هذا احلق. جيب أن تؤدي إىل إفراد اهللا سبحانه وحده بالعبادة والتشريع -

ه عاجز، وناقص وحمتاج وحمدود فإنه يلتجئ ومبا أن اإلنسان بفطرته يشعر بأن. وحده، وهو العليم اخلبري املشرع، املدبر لألمر وحده
وأن اهللا سبحانه وتعاىل قد أرسـل رسـوالً مـن عبـاده     . إىل هذا اإلله لكي يهديه سواء السبيل، وخيرجه من الظلمات إىل النور

وأنـزل عليـه    فهو معصوم،. وطلب منا اتباعه وحده فيما بلغه عن ربه. واصطفاه برسالته يهدي ا من اتبع رضوانه سبلَ السالم
ووعدهم بالنعيم املقيم إن هم آمنوا وأطـاعوا،  . القرآن رسالة إىل الناس أمجعني هدى ونوراً ورمحة وموعظة وشفاء ملا يف الصدور

  .وحدها rفاإلنسان خملوق لعبادة اهللا وحده مبوجب الرسالة اليت جاء ا رسول اهللا . وأوعدهم جهنم إن هم أبوا
أن اإلسالم يربط واقع اإلنسان باإلميان مبا قبل احلياة الدنيا وهو اإلميان باهللا اخلالق املدبر، وباإلميـان مبـا   جيب أن يتبني للمسلمني  -

وأن من يقطـع هـذه   . وأن تعطى بالشكل الذي يبني هذه الصلة. بعدها وهو اإلميان بالبعث والنشور واحلساب والثواب والعقاب
 .وكالمه كفر. نة أو سلطان مبنيالصلة ويفصلها ال يقوم كالمه على حجة بي

 .جيب أن تعطى بالشكل الذي يؤدي إىل إحياء األمة ا ودفعها إىل محل اإلسالم رسالة للعامل -
وذلك بتبيان زيف كل األفكار املعاصرة من رأمسالية أو قومية أو . جيب أن يتبني املسلمون صحتها يف مواجهة أفكار الكفر املعاصر -

قامة مقارنة فكرية بني اإلسالم وهذه األفكار للوصول إىل نتيجة مزدوجة تتمثل بإسقاط كـل األفكـار   وذلك عن طريق إ. وطنية
لعامليـة عقيدتـه   ( األخرى، وبالتايل كل جتمع يقوم عليها، ومن مث بيان أن اإلسالم هو وحده احلق الذي يصلح العامل كل العـامل 

ويف هذا احلقل تعمل اجلماعة على إسقاط كل الشعارات والدعاوات . ذا اإلسالم، وبالتايل إلقامة الدولة اليت يتمثل فيها ه)ونظامه
دع مـا  (و) حرية الثقافة والفكـر ( من مثل. الرباقة، والالفتات واالدعاءات املزورة اليت وضعها الكافر املستعمر يف أذهان املسلمني

وتبعد كل تأثري للفكر الغـريب  . باملفهوم اجلاهلي) أو مظلوماً أنصر أخاك ظاملاً(و) وطين دائماً على حق(و) لقيصر لقيصر وما هللا هللا
مرونة الشـريعة  (و) تقنني الشريعة(و) تطوير الشريعة( وذلك بدحض األفكار القائمة على, عن أذهان املسلمني وعن حياة املسلمني

ال ينكر تغري األحكام بـتغري الزمـان   (و) ال سياسة يف الدين(و) فصل الدين عن السياسة(و. باملفهوم الغريب) لتلبية حاجات العصر
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ال إله إال اهللا، حممد رسول (املقابلة املبنية واملنبثقة عن ومع إسقاط كل هذه الشعارات تعمل اجلماعة على غرس األفكار ). واملكان
 ).اهللا

 حىت تنبذ هذه النفس كل فكر عداها، وكلَّ علماً وعمالً) ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا(نه ال يصفو يف النفس معىن كلمة ومعلوم شرعاً أ
، فقد قدم ذكـر الكفـر   ]256 :البقرة[ ﴾... فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى... ﴿: يقول تعاىل. إميان سواها

ميان بعد ذلك خالصاً يف النفس، وهـذا  بالطاغوت حىت ال يعلق يف النفس أي درن من أدران الشرك أو أية شائبة من شوائب الكفر، ويأيت اإل
تعين أنه بعد البحث والفكر تولـد   ﴾ال إلهفـ﴿ ]19 :حممد[ ﴾فاعلم أنه ال إله إال اهللا﴿: ويقول تعاىل. هو حال من يستمسك بالعروة الوثقى

. فهي نفي لغريه وإثبات لـه سـبحانه  . حدههي إثبات األلوهية هللا و ﴾إال اهللا﴿: وقوله. العلم بأنه ال إله موجود كإله وبالتايل يستحق العبادة
وعليه فال أفكار االشتراكية، وال أفكار القومية، وال أفكار الوطنية هي املنقذة أو الصحيحة بـل  . وهذا أقوى أنواع اإلثبات لغة ويفيد احلصر

  .هي فاسدة وباطلة، تشقي اإلنسان وال تسعده، وليس إال دين اهللا وشرعه هو اهلدى والنور والشفاء
وتسري اجلماعة يف بناء أفرادها وتكوين شخصيام اإلسالمية، وذلك بإعطائهم املقاييس اإلسالمية الصحيحة وإشباع نفوسهم حبب التقيد 

, وحبيث يصبح عقلهم لألمور منضبطاً مبقـاييس وأفكـار الشـرع   . بالشرع وبغضِ ما خالفه، وحب التحاكم إليه وبغضِ التحاكم إىل سواه
  .يصبح ميلهم مييل مع اإلسالم حيث مال، يرضون لرضاه ويغضبون لغضبهوحبيث 

ن وتسري اجلماعة يف تركيز هذه الثقافة عند شباا عن طريق حلقات مركزة، من شأا إعداد الشباب للقيادة والقيام بأعمال الدعوة، بعد أ
الواقع على العقل، وتقدم لشباا العملية الفكرية اليت اعتمدت عليها حـىت  وتسري اجلماعة يف فهم . يرتلوا إىل الواقع ا حلمل الناس على تبنيها

وهي بذلك تكون املرشدة هلم يف كيفية التعامل مع الواقع، وكيفية التوصل إىل مجلة التعـاريف  . توصلت إىل هذا التعريف أو التحديد العقلي
فهي حني تعرف العقل أو احلاجات العضوية، أو الغرائز، أو النهضة، . ه املناط هلاالعقلية للوقائع اليت تلزم لألحكام الشرعية واليت تشكل ما يشب

  .تعرفها ألا يف حاجة إىل إدراك واقعها الذي يتعلق به كثري من األحكام الشرعية… أو اتمع، أو احلضارة واملدنية 
وهذا حيتاج . نبط منها ما يتعلق حبل املشكلة أو معاجلة الواقعوتسري اجلماعة يف الوصول إىل احلكم الشرعي عن طريق األدلة الشرعية، فتست

وعليها أن جتري أمام شباا وأمام . إىل تبين كل العلوم اليت متكنها من فهم النصوص الشرعية، لتتوصل بواسطتها إىل معرفة حكم اهللا يف حقها
  .م يف فهم الشرع واستنباط أحكامهاملسلمني طريقة االستدالل لتعلمهم ا، وتركز يف نفوسهم طريقة اإلسال

فهذه الثقافة هي ليست للعلـم،  . وجيب أن حترص اجلماعة حني إعطاء هذه الثقافة املتبناة لشباا على أن الناحية العملية منها هي املقصودة
ي والكفاح السياسي ا، وحلملها وال لتنمية املعلومات، وال للوصول بالشباب إىل مستوى علمي متني، بل هي إلقامة حالة من الصراع الفكر

  .قيادة فكرية يف األمة إلقامة كيان ميثلها
وإال فإنه كرب مقتاً عند اهللا أن تعلـم  . فال تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر. وجيب أن حترص اجلماعة على ترمجة هذه الثقافة ترمجة عملية دقيقة

  .هذه اجلماعة احلق وتقوم خبالفه
ومن مث ترتل إىل األمة بأفكار اإلسـالم  . تتبىن هذه الثقافة، وأن تبين شباا وتؤسسهم عليها وتركزها يف نفوسهمن على اجلماعة أن نعم إ

فترتل لألمة بأفكار العقيدة، وبأحكام شرعية رئيسية بالشكل الـذي  . األساسية بشكل يوجد الرأي العام للفكرة املنبثقة عن الوعي العام عليها
وذا يوجد عندها التوجه الصحيح والذي يعترب بداية إلعادة شخصيتها املفقـودة  . الواحد وهو حتكيم شرع اهللا وحدهجيمع األمة على اهلدف 

  .منذ زمن
 r وهذه األفكار األساسية واألحكام الشرعية الرئيسية هي من مثل األفكار اليت تؤدي إىل إفراد اهللا يف التشريع والعبادة، وإفراد الرسـول 

شويق الناس للجنة، وختويفهم من النار، وأن العمل إلقامة الدولة اإلسالمية هو فرض من أهم فروض اإلسالم لتعلق كـثري مـن   يف االتباع، وت
وأن األمة اإلسالمية هي أمة واحدة من دون الناس، فال يباعد بينها جنس وال نظام، وأن املسلمني هم إخوة وليسـت الرابطـة   . الفروض به

وان البعد عن شرع اهللا هو الذي أورث املسلمني الذل واهلوان، وأن املسلمني جيب أن يتقيدوا بشرع رم فال . باعد بينهمالوطنية أو القومية لت
  .يأتون العمل إال بعد معرفة الدليل

  .إن مثل هذه األفكار هو الذي يوجد التربة الصاحلة ألن تقوم عليها أحكام اإلسالم يانعة ومثمرة
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. ومهنا أن نوجد الطريقة السليمة اليت يأمر ا الشرع للوصول إىل حتديد هذه الثقافة. أن تشمله ثقافة هذه اجلماعة إنّ كل ما ذكرناه جيب
  .واليت على ضوئها يتم تبنيها

الصراع الفكري والكفـاح السياسـي   وهكذا تنشأ عند اجلماعة طائفة كبرية من األفكار واآلراء واألحكام الشرعية الالزمة هلا، خلوض 
  .ه اجلماعةجياد الثفاقة املركزة عند من سيقوم األمر على أكتافهم، وإجياد الرأي العام عند األمة الذي جيعلها تتقبل الفكرة اليت تقوم عليها هذوإ

اجلماعة، فهي إن وفقت يف حتديده ال يضرها بعد ذلك إن أخطأت يف بعـض األحكـام    هطار الذي جيب أن ال خترج عنه هذهذا هو اإل
  .وهذا ال بد منه وال حميد عنه. عية، أو خالفت غريها أو خالفها غريهاالفر

  .واهللا ويل التوفيق. هذه هي الثقافة اليت حتتاجها اجلماعة لكي تصل إىل مبتغاها املتمثل بتحكيم شرع اهللا ونشر الدعوة يف العامل أمجع
  

  وجوب تبني األفكار التي تلزم لعمل الجماعة
وأدلة وجود اجلماعة . هو جمرد وجود مجاعة، بل املطلوب شرعاً هو إجياد اجلماعة اليت من شأا أن تقيم هذا األمر إنه ليس املطلوب شرعاً

  .تبني لنا ذلك
 :آل عمـران [ ﴾ولتكن منكم أُمةٌ يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحـون ﴿: ففي قوله تعاىل -

ية مبدؤها اإلسالم وحتمل األفكار واألحكام الشرعية اليت تلزم إلقامة الغاية اليت وجدت من ساد مجاعة سياأوجب الشرع إجي ]104
هلا من حتقيـق مـا    فليس املطلوب هو إجياد مجاعة من أجل وجودها فقط، بل ال بد. أجلها وهي اإلظهار والتمكني واالستخالف

من أجل ذاا فقط وإمنا من أجل حتقيـق  ) يالدعوة واألمر والنه(طلوب كذلك وليس امل). ر والنهيالدعوة واألم(طلب منها وهو 
  .وهي اإلظهار والتمكني واالستخالف) الدعوة واألمر والنهي ( الغاية اليت وجدت من أجلها 

فاد الشـرع أن كـل   أ ]رواه أمحد بن حنبل[» ال حيل لثالثة نفَرٍ يكونون بأرض فالة إالّ أمروا عليهم أحدهم«: rويف قول الرسول  -
عمل مشترك مطلوب من املسلمني إقامته ال بد له، حىت يقام، من أمري تكون طاعته واجبة فيما أُمر، وفيمن أُمر ومن مجاعة تلتـزم  

 .بأمر األمري، حىت تأيت النتائج من هذا العمل املشترك حبسب ما يريده الشرع
سلمني كثرياً من الفروض، وأناطها باخلليفة وحده دون سواه، صار ال بـد مـن   وملا رأينا أن اهللا سبحانه وتعاىل قد فرض على امل -

قامة اخلالفة ال ينجزه إالّ مجاعة، صار ال بد من وجود مجاعـة مـن   وملا كان نصب اخلليفة وإ. الفروض نصب خليفة إلقامة هذه
 ).اجب إالّ به فهو واجبما ال يتم الو: (بناًء على القاعدة الشرعية. شأا أن تقيم اخلليفة واخلالفة

. وهكذا يتبني أن وجود اجلماعة مرتبط بوجود الغاية الشرعية املطلوبة ارتباطاً ال ينفصم، فهي ليست مجاعة تقوم مبجرد الدعوة لإلسـالم 
ة اإلسالمية اليت تعتـرب  قامة الدولسالم يف حياة املسلمني عن طريق إبل هي مجاعة قامت من أجل إقامة اإل. وليست مجاعة تبليغ من أجل التبليغ

  .وعليه ال بد من وجود مجاعة من شأا أن حتقق الغاية اليت من أجلها وجدت. الطريقة الشرعية لتطبيق كل أحكام اإلسالم الفردية واجلماعية
  :وحىت تعترب هذه اجلماعة مستوفية لكل ما هو مطلوب منها كان ال بد هلا من

ألن من شأن التبين أن . وإلزام اتباعها بالتقيد به قوالً وعمالً وفكراً. راء الشرعية اليت تلزمها يف عملهاالتبين لكل األفكار واألحكام واآل -
وألنه مىت وجدت اجلماعة وكان أفرادها خمتلفي األفكار، ومتعددي االجتهادات، فإا، وإن توحد أفرادها علـى  . حيافظ على وحدة اجلماعة

كل عام، ال بد ستصاب بداء التشرذم وستعصف ا االنشقاقات، وسيوجد بداخلـها التحزبـات، وتصـري    الغاية، وتوحدوا على اإلسالم بش
قامة هذا الفرض إىل دعوة بعضهم البعض، وسيتنازعون فيمـا  ن دعوة اآلخرين إىل العمل معها إلمجاعات داخل اجلماعة، وستتحول دعوا م
فوحدة اجلماعة مطلوبة شرعاً، وال حيافظ علـى وحـدا يف   . مهية التبين وشرعيتهاا تأيت أهن من. بينهم كل يريد إيصال رأيه إىل سدة اجلماعة

ما ال يتم الواجب إال بـه  : (ويصري التبين مطلوباً من باب. هذه احلالة إالّ بالتبين الواحد لكل األفكار الالزمة للعمل، وإلزام شباا ذا التبين
  ).فهو واجب

آراء العمل عند اجلماعة كلها شرعية، وطاملا أن هذه اجلماعة حتوز ثقة شباا فقد جاز من حيث األصل تقيـد  فطاملا أن أفكار وأحكام و
ففي بيعة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رضي سيدنا عثمـان أن  . الشباب بأفكار العمل من باب جواز ترك املسلم رأيه والعمل برأي اآلخرين

إالّ أن . وبـايعوه . وقد أقره الصحابة على ذلك. هاده إىل اجتهاد أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وإن خالفاهيبايع باخلالفة شرط أن يترك اجت
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مـن   ذلك يعترب جائزاً وليس بواجب بدليل أن سيدنا علياً رضي اهللا عنه مل يقبل أن يترك اجتهاده الجتهاد أيب بكر وعمر، ومل ينكر عليه أحد
يب أن أبا موسى كان يدع قوله لقول علي، وأن زيداً كان يدع قوله لقول أيب بن كعـب، وأن عبـد اهللا   كذلك فقد صح عن الشع. الصحابة

فهذا يدل على جـواز رجـوع   . ورويت حوداث عن أيب بكر وعن عمر أما كانا يدعان قوهلما لقول علي فيها. كان يدع قوله لقول عمر
  .وعلى شباب هذه اجلماعة أن يتقيدوا بفهمها، وأن ينشأ منهم كُلٌّ فكري شعوري واحد. ادهاتهد عن قوله لقول غريه بناًء على الثقة باجته

. وكما أن على اجلماعة أن تتبىن يف األحكام الشرعية املتعلقة بعملها، كذلك عليها أن تتبىن ما يلزم من أساليب تنفيذ هـذه األحكـام   -
املطلوب من اجلماعـة إجيـاد   : وهو حكم يتعلق حبكم أصل جاء الدليل على إثباته، فمثالً. واألسلوب هو الوجه الذي ينفذ به احلكم الشرعي

فعلى أي وجه، وكيف سينفذ هذا احلكم الشرعي؟ ال بد من . ، وهذا حكم شرعي جيب التقيد بهrالثقافة املركزة عند شباا أسوة بالرسول 
  .وب احللقات أو األسر أو أي شكل آخرفقد يكون أسل. أسلوب معني يؤدى بواسطته هذا احلكم الشرعي

. ويأخذ حكم اإلباحة من حيـث األصـل  . فاختيار األسلوب يكون اختياراً عقلياً للعمل األنسب الذي يؤدى به هذا احلكم الشرعي -
  .والشرع قد طلب احلكم الشرعي وترك أسلوب تنفيذه للمسلم

لكي تتبىن أسلوباً معيناً وترشد شباا إليه، فتكون اجلماعـة قـد تبنـت     وتعدد األساليب للحكم الشرعي الواحد يضغط على اجلماعة -
  .أي يصبح أسلوباً ملزماً كاحلكم الشرعي امللزم التابع له. ومن ثَم يأخذ حكم األسلوب حكم متبوعه. أسلوبه املوصل إىل تنفيذه

سلوب ملزم، وتنظر حني تبنيها هلذا األ ا أن تتبىن ذلك كأسلوبفإذا اختارت مجاعة ما نظام احللقات كأسلوب إلجياد الثقافة املركزة فعليه
: فمـثالً . إىل حتقيق الغاية املرجوة من هذا األسلوب، وهي إجياد الثقافة املركزة، فتتبىن يف أسلوب احللقات كل ما من شأنه أن حيقق هذه الغاية

قد يكون على حساب التركيز، وان قل فستكثر احللقات حىت يصبح األمـر  فإن زاد العدد ف. عدد أفراد احللقة جيب أن يكون متناسباً مع الغاية
وكذلك مـدة  . ويكون حتديد العدد عقلياً. فال بد أن يكون هناك عدد يناسب عملية تركيز األفكار من غري زيادة وال نقصان. مرهقاً ومعوقاً

ألفكار حبيث لو طال لقل االستيعاب، ولو قل ملا أُديت األفكار بشكل احللقة ال بد أن تكون وقتاً يبقى فيه الدارسون مالكني لوعيهم يف فهم ا
سبوعي أو نصف شهري؟ ال بد أن يكون موعداً من شأنه أن ال يعوق اجلانب العملي يف الـدعوة،  وموعد احللقة هل هو يومي أو أ. ملمتكا

لتبين لكل األساليب املناسبة لألحكام الشرعية حبيـث تـأيت   وهكذا جيري ا. فال ينشغل الشباب بالناحية العلمية على حساب الناحية العملية
وجيوز لألمـري أن يغيـر يف   . وما يقال يف األساليب يقال كذلك يف الوسائل تقريباً. منسجمة متاماً مع حتقيق احلكم الشرعي الذي يراد حتقيقه

  .األساليب والوسائل حسب ما يقتضيه تنفيذ العمل
رقعة واسعة من األرض، ويكون له امتداده بني الدول، لذلك فإن ضخامة املهمة امللقاة علـى اجلماعـة أو    مبا أن عمل اجلماعة يتناول -

احلزب تفرض وجود جهاز إداري يستطيع احلزب أن يقوم بواسطته مبتابعة الدعوة وحتقيق أهدافها على كامل مساحة العمل، وينظم حركـة  
األجواء العامة على الفكرة، وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي، ويطلُّ علـى األمـة    ويهيئالدعوة ويضبطها، ويتابع تركيز الشباب 

إذاً ال بد من هيكلية تنظيمية تقف على حتقيق الغاية كأفضل ما يكون فتالحق مكتسبات العمـل  . كجسم وقف نفسه على حتقيق هذا الفرض
  .وحتافظ عليها

  .ظيمية ميكنها إدارة أعمال الدعوة بشكل ناجح يؤدي إىل حتقيق املطلوبفال بد من تبين جهاز إداري أو هيكلية تن -
حيدد صالحيات األمري، وكيف يدير احلزب، وكيـف يـتم   . مث يأيت بعد هذا تبين قانون إداري ينتظم فيه كل جسم احلزب واحلركة فيه

لقانون الذي ينظم إدارياً كل عمل احلزب ويعـني حـدود   فهو ا. وما هي حدود صالحيام. ومن يعني مسؤويل املناطق أو الواليات. اختياره
  .صالحيات اجلميع

واألساليب اإلدارية املتبناة تكون واجبة االلتزام . وكل هذا يأخذ حكم األسلوب والوسائل اليت تلزم لتنفيذ األحكام الشرعية املتعلقة بالعمل
  .ما دام األمري يراها الزمة، ألن طاعة األمري واجبة

  فكيف سيتصرف احلزب عندما تتم املخالفة، هل يعاجل املخالفة بالتوبيخ أو بعقوبات إدارية؟. ما جيري تبنيه جيب التزامهإن كل  -
ومشروعية هذه العقوبات تندرج . ن على الكتلة تبين عقوبات إدارية لكل من خيالف أي حكم متبىن، أو خيرج عن اخلط الشرعي املرسومإ

وإالّ ملـا  . ومبا أن احلكم الشرعي أوجب وجود أمري، كذلك فقد أوجب طاعته وحرم خمالفته فيما أمروه فيه عليهم). خمالفة األمري(حتت باب 
  .كان من معىن لوجود أمري للجماعة
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 ، ومن يطعِ األمري فقد أطاعين ومـن يعـصِ األمـري فقـد    ، ومن يعصين فقد عصى اهللامن أطاعين فقد أطاع اهللا«: rيقول الرسول 
  .]رواه مسلم[» عصاين

وهذه العقوبات هي على املخالفة لكل مـا هـو   . ووجود العقوبات اإلدارية جيب أن يطال اجلميع من األمري حىت أصغر عضو يف احلركة
عـن حـدود   فمن خالف يف األحكام الشرعية املتبناة أو يف األساليب، أو مل يراع وجود اجلهاز اإلداري أو القانون اإلداري، أو خرج . متبىن

  .صالحياته، جيب أن تطاله احملاسبة
ولقد رأينا بـأم  . وهكذا جيب أن يصحب اإلطار الفكري إطار تنظيمي منضبط يسهر على الترمجة الدقيقة ألفكار العمل وأحكام الطريق

  .العني كم من التنظيمات اإلسالمية وغري اإلسالمية قد اارت ألا مل تتنبه للناحية التكتلية فيها
ن الطبيعي عندما ال تأخذ اجلماعة فكرة التبين بعني االعتبار أن تعصف ا اخلالفات، وأن تعيش يف ختبط وعشـوائية ودوران يف حلقـة   فم

  .مفرغة، أو تصاب بالشطط وليس من حياسب، وهذا خيرجها عن كوا اجلماعة اليت من شأا أن حتقق الكفاية الشرعية
يار األعضاء واملسؤولني بناء على شروط شرعية منضبطة، وكان بناء على القرابة، أو املركز االجتمـاعي،  ومن الطبيعي أنه إذا مل يكن اخت

  .أو املنصب، أو املركز العلمي، فإن من شأن كل هذا أن يسيء إىل توزيع املهمات وجيعل من األفراد هواة مناصب
  .اجلميع فستتميز احملاسبة ويطغى امليزان ومن الطبيعي أنه إذا مل توجد القوانني اإلدارية اليت خيضع هلا

عاصي العمل، ومن الطبيعي أنه إذا مل توجد العقوبات اإلدارية اليت ال حتايب أن متر املخالفة الكبرية كما متر املخالفة الصغرية، وأن تستمرأ م
  .وتكثر األخطاء

اعل يف حركته حبيث تنتظم ضمنه أفكار الدعوة وشـباا، وحبيـث   وعليه فال بد من االنتباه إىل الناحية التنظيمية وتشكيل جسم حزيب ف
  .يسهل العمل، وتركيبة احلزب أو اجلماعة جيب أن تتفق متاماً وحتقيق الغاية اليت من أجلها وجدت

ها ويتبىن هلـا األحكـام   فإذا مل حتسن صياغتها وتركيبت. نن ظانٌّ أن الناحية التكتلية هي أمر ثانوي، بل هي تأخذ طابعاً مهماً جداًوال يظ
  .الالزمة وتأخذ ناحية اإللزام فإن كل ما وفقت اجلماعة إليه مما تقدم ذكره يصبح معرضاً لاليار والضياع

فمن تفرغٍ لبعض شباا حتتاج إليه اجلماعة، إىل مصاريف : ن القيام باملهمات احلزبية تفرض على احلزب أو اجلماعة بعض األعباء املاديةمث إ
فهذه األعباء املالية جيب أن يتحملها جسم احلزب أي . تقال، إىل نفقات طباعة، إىل غري ما هنالك مما تفرضه تكاليف محل الدعوة اإلسالميةان

  .شبابه، فمن قدم نفسه يف الدعوة يسهل عليه تقدمي ما هو أخف من ذلك
ان هذا اخلارج فرداً أم مجاعة أم حكومة، فإمنا تؤتى اجلماعة مـن  وجيب أن حترص اجلماعة على أن ال متد يديها إىل خارج مجاعتها سواء ك

غري وجـه  هذا القبيل، ويفكر أعداء الدعوة باستغالل حاجة اجلماعة إىل املال فيعرضون عليها املساعدة الربيئة يف بادئ األمر، مث ال يلبث أن يت
 .املساعدة إىل مساعدة ذات غرض وأرب

 
 دعو إلى اإلسالم؟ھل یجوز تعدد الحركات التي ت

مل نغـص يف  . لقد حاولنا يف موضوعات هذا الكتاب أن نعطي تصوراً متكامالً ميكن أن يشكل برناجماً ألي حركة أو حـزب أو مجاعـة  
ـ  . وإمنا أعطينا أساسيات ال بد من مراعاا، على أن تترك تفصيالت اجلماعة تهديها. التفصيالت ن واآلن يوجد على ساحة العمل كـثري م

. الطروحات اليت مل تقم على أساس صحيح، وكثري من اجلماعات اليت ال يصح أن يطلق عليها أا اجلماعات املستوفية للشروط املطلوبة شرعاً
وبالتايل . وما هي إال عبارة عن جتمعات ملسلمني ارتضت العمل اجلزئي الذي ال يعاجل حىت املشاكل اجلزئية، وغفلت عن رؤية شرعية متكاملة

وتعددت هذه اجلماعات حىت وصلت يف البلد الواحد إىل . سالميةم كامالً إىل واقع حياة األمة اإلسالمل اإلسالم محالً من شأنه إيصال اإلمل حت
ومع وجود هذه الكثـرة امللفتـة هلـذه    . املئات، وأضحت دكاكني ومزارع تستنفد اجلهود وتضيع على املسلمني التوجه والعمل الصحيحني

ولو أسـقطنا مـن   . سالم والعمل على حتقيقهاتتصف بالرؤية البعيدة ألهداف اإل بقي القليل القليل من احلركات اليت) اجلمعيات(ت اجلماعا
: مل املتكامل، فهل املطلوب شرعاًحساباتنا هذه املزارع والدكاكني، وجعلنا النظر ينصب فقط على اجلماعات الكبرية ذات الرؤية البعيدة والع

مجاعة واحدة تستوعب العمل كله وتؤدي املطلوب؟ أو جيوز شرعاً تعدد اجلماعات العاملة للتغيري ضمن األصول الشرعية؟ وما هي هو وجود 
  النظرة الصحيحة جلزئية العمل أو تكامله وتوازنه؟ أو إلقليمية الطرح وعامليته؟
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ومنهم . سالمي يف التغيريمنهم من يوجب وحدة العمل اإلرد، فسالمي أو تعدده أخذت حيزاً ال بأس به بني األخذ والإن وحدة العمل اإل
  .ولتبني لنا الغث من السمني. ولو رددنا فروع البحث إىل أصوله الستطعنا متييز األدلة الشرعية عن التربيرات. من جييز التعدد

  :اننيفلو نظرنا إىل الرأي الذي يوجب وحدة العمل اإلسالمي لرأينا الوجوب عنده يندرج حتت عنو
  .وحدة العمل اإلسالمي فريضة شرعية: العنوان األول
  .وحدة العمل اإلسالمي ضرورة حركية: العنوان الثاين

  :أما اعتباره فريضة شرعية فلألدلة التالية -1
وإن ﴿: قوله تعاىلو ]92 :األنبيـاء [ ﴾إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: لقوله تعاىل: األصل وحدة املسلمني ووحدة األمة -أ

مثَلُ املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشـتكى  «: rوقوله  ]52 :املؤمنون[ ﴾هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
  .]رواه البخاري ومسلم وأمحد[» منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينـات  ﴿: لقوله تعاىل: الفاألصل احلض على الوحدة والنهي عن االخت -ب
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء إمنا أمـرهم إىل اهللا مث  ﴿: ولقوله تعاىل ]105 :آل عمران[ ﴾وأولئك هلم عذاب عظيم
  .»ن فرق فليس منام«: rوقوله  ]159 :األنعام[ ﴾ينبئهم مبا كانوا يفعلون

فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف . ستكون هنات هنات«: rلقوله :  األصل التزام مجاعة ال مجاعات -ج
ـ  . دعانا النيب فبايعناه«: وللحديث الشريف. ]رواه مسـلم [» كائناً من كان طنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعـة يف منش

. ]رواه مسـلم [» إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهـان : ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله قال
  .]رواه الترمذي والنسائي[» يد اهللا مع اجلماعة«: rوقوله . ]رواه اإلمام أمحد[» اجلماعة رمحة والفُرقة عذاب«: rوقوله 
  :اعتباره ضرورة حركية وبشرية فألسباب كثرية منها أما -2
فكـراً  - إن التغيري اإلسالمي عملية شاقة، ودحر القوى اجلاهلية عن مواقعها ليس باألمر السهل، وحتقيق قوامة اإلسالم على اتمـع  -أ

  .يفرض تالحم القوى ضمن إطار وحدة اندماجية ال تنسيقية -وسلوكاً ونظاماً
فإذا كانت القوى العاملية املعاديـة  . لدويل على اإلسالم، وعلى احلركة اإلسالمي يفرض بالتايل وحدة املواجهة والتصديإن التواطؤ ا -ب

إىل وحدة  لإلسالم املتآمرة على العامل اإلسالمي تتعاون فيما بينها وتوحد جبهاا، أفال حيسن بالقوى اإلسالمية يف العامل اإلسالمي أن تتداعى
  .كي ال تكون لقمة سائغة، وكي ال تسهل تصفيتها وسحقها؟فيما بينها 

فلو مل تكن وحدة العمل اإلسالمي فريضة شرعية من حيث املبدأ، ألصبحت كذلك حفاظاً على املصـري اإلسـالمي وصـوناً للمسـرية     
  .اإلسالمية من التعطيل والتنكيل واإلبادة

هذه اجلبهات ال تفتـأ تـدرس   . معها اليوم جبهات على امتداد العامل اإلسالميإن القوى واألحزاب احمللية املعادية لإلسالم باتت جت -ج
أفيحسن بالقوى اإلسالمية حيال هذا الوقع أن تبقى مشرذمة مفككة؟ أم جيدر ا أن تتعلى فوق كل . وترصد وختطط وتستعد على كل صعيد

  االعتبارات واألسباب اليت حتول دون وحدا وتالمحها؟
تكون يف مستوى املواجهة تفكـرياً  . وغريها حتتم مبا ال يدع جماالً للتباطؤ والشك والتلكؤ قيام حركة إسالمية عاملية واحدةهذه املربرات 

  .وتنظيماً وختطيطاً وإعداداً
فة مـدى  وعلينا أن جنري حبسب طريقة اإلسالم يف االجتهاد ملعر. هذه هي أدلة ومربرات من يوجب وحدة العمل اإلسالمي وحيرم التعدد

  .انطباق األدلة على الواقع
وتناولنا أنه ال بد من مجاعة تعمل لتحقيق . وأنه جيب حتويله إىل دار إسالم. لقد تناولنا سابقاً أن الواقع الذي يعيشه املسلمون هو دار كفر

  .rهذا األمر، وأنه جيب أن تسري على خطى الرسول 
: عتمد عليها أصحاب هذا الرأي، من بسط واقع اجلماعة اليت تريد أن تعمل إلقامة هذا األمروال بد اآلن، وقبل تناول األدلة الشرعية اليت ا

  هي مجاعة من املسلمني؟: هل هي مجاعة املسلمني أو هي من مجاعة املسلمني، أو بعبارة أخرى
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هو فردي، أي يسـتطيع املسـلم أن    ومن هذه الفروض ما. جيب أن يسعى املسلمون إلقامتها إن اهللا قد فرض فروضاً: وملعرفة ذلك نقول
ومنها ما حيتاج القيام به إىل مجاعة، ومن هذه الطائفة من الفروض فرض العمـل إلقامـة الدولـة    . يقوم ا فردياً وال تسقط عنه حىت يقيمها

األيـدي وتتجمـع اإلرادات   فإقامة شرع اهللا واجب وليس يف مستطاع الفرد وحده القيام به مبعزل عن غريه، بل جيب أن تلتقي . اإلسالمية
  .الكثرية إلقامته

  ).ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب: (وهذا من باب
ولكن طبيعة إقامته ال حتتاج إىل كـل  . وعدم إقامته يورث القاعد عنه إمثاً عظيماً. وهذا الفرض هو من الفروض الكفائية اليت جيب إقامتها

مث وهذه اجلماعة كوا تعمل هلذا الفرض يسقط عن أفرادها إمث القعود ويبقى اإل. املسلمني بل إىل من تتحقق فيهم الكفاية، أي إىل مجاعة منهم
  .على من ال يعمل

وهذه اجلماعة من املسلمني تقوم إلقامة هذا الفرض، وحتاسب على صحة أو خطأ األفكار واألحكام املتبناة والالزمة هلـا حـني العمـل    
  .لتحقيق ما قامت من أجله

ملون مع غريها كما سنبني ذلـك  بل قد يع. وهذه اجلماعة ليست هي مجاعة املسلمني ألن هناك كثرياً من أفراد املسلمني ال يعملون معها
  .حني التكلم عن جواز التعدد، وقد ال يعملون مع أحد من اجلماعات

وأحكام اخلليفة ال تتناوهلا وال حيق هلا أن تباشر أي عمل من أعمال اخلليفة املنوطة به دون . وهذه اجلماعة ليس هي اخلليفة وال تقوم مقامه
  .غريه

وهي تضم فيما تضم اجلماعة أو اجلماعات، واألفـراد،  . واألمة اإلسالمية بأسرها هي مجاعة املسلمنيبل هي مجاعة من املسلمني فحسب، 
  .واخلليفة

فاملسلمون خيتلفون يف الفروع من . ومجاعة املسلمني هي األمة اإلسالمية اليت مجعت وآخت بينها العقيدةُ اإلسالمية وليس األحكام الشريعة
وأي خروج لفرد مـن املسـلمني أو   . ولو كانت األحكام هي معيار اإلخاء ملا آخى مسلم مسلماً آخر. خومغري أن يقدح هذا االختالف بأ

التـارك  «: rمجاعة منهم عن عقيدة املسلمني يعترب خروجاً عن األمة اإلسالمية ويكون قد شذ يف النار، وهذا هو املقصود حبديث الرسـول  
وتفترق أميت على ثالث وسـبعني  «: rوهذا هو املقصود حبديث الرسول . أي جلماعة املسلمني ]سـلم رواه البخاري وم[» لدينه املفارق للجماعة

  .]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل[» ما أنا عليه وأصحايب: ومن هي يا رسول اهللا؟ قال: فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا
واملسلمون تتكافأ دماؤهم وأمواهلم، وجيري أدناهم أقصاهم، وهـم يـد   . واحدة من دون الناس ومجاعة املسلمني أو األمة اإلسالمية هي أمة

  .على من سواهم، وإن تعددت أفهامهم اختلفت اجتهادام
نطبقهـا  ل) ماعة املسـلمني جب(ومن اخلطأ أن نأيت باألدلة املتعلقة ). مجاعة من املسلمني(وبني ) مجاعة املسلمني(إذاً؛ هناك فارق واضح بني 

  ).مجاعة من املسلمني(على الـ
وأن هذه أمتكم أمة واحـدة وأنـا   ﴿: وقوله تعاىل ]92 :األنبياء[ ﴾إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿: وعليه فإن قوله تعاىل

تكى منه عضو تداعى لـه سـائر   مثَلُ املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اش«: rوقوله  ]52 :املؤمنـون [ ﴾ربكم فاتقون
وإذا اعتربت أية مجاعة ). مجاعة من املسلمني(فاملقصود ا هو األمة اإلسالمية بأسرها وليس . ]رواه البخاري ومسلم وأمحد[» اجلسد بالسهر واحلمى

أقلها اعتبار من مل يكن معهم أنـه  من مجاعات العمل نفسها أا مجاعة املسلمني فهذا خطأ فادح وفهم غريب قد يؤدي إىل نتائج خطرية ليس 
  ...ال يشاركهم باالخوة وأنه كالتارك لدينه املفارق للجماعة وأنه قد شذ يف النار

آل [ ﴾وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظـيم ﴿: أما قوهلم مبنع تعدد اجلماعات بأدلة

 :األنعـام [ ﴾إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون﴿: وقوله تعاىل ]105 :عمران

159[.  
  .كذلك فإن هذه األدلة غري منطبقة على واقع ما استخدمت من أجله

وال : وتفسـريمها . ائد ال باألحكـام الشـرعية  وموضوعهما يتعلق بالعق. وهاتان اآليتان ليس هلما عالقة أبداً يف موضوع تعدد اجلماعات
واملقصـود ـم اليهـود    . تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات أي العقائد الواضحة والرباهني القاطعـة 
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 ﴾نوا كالذين تفرقـوا واختلفـوا  وال تكو﴿: [حىت أن اإلمام البيضاوي يقول يف تفسري هذه اآلية. ﴾وأولئك هلم عذاب عظيم﴿ والنصارى،
اآليات واحلجج املبينة للحـق،   ﴾من بعد ما جاءهم البينات﴿ كاليهود والنصارى اختلفوا يف التوحيد والترتيه وأحوال اآلخرة على ما عرفت

فله أجران ومن أخطـأ  من اجتهد فأصاب «: rواألظهر أن النهي فيه خمصوص بالتفرق يف األصول دون الفروع لقوله . املوجبة لالتفاق عليه
  ...انتهى قول البيضاوي]. وعيد للذين تفرقوا وديد على التشبه م ﴾وأولئك هلم عذاب عظيم﴿. »فله أجر واحد

فهي مجاعـة  . وختالف غريها أو خيالفها غريها يف األحكام الشرعية. أي إن اجلماعة اليت تعمل لتغيري الواقع تتميز عن غريها بأحكام شرعية
هلذا كانت هذه اآلية خمرجة عن الدين من خيالف عقيـدة  . وخالفها مع غريها ليس على العقيدة وإمنا على األحكام. قيدا إسالميةمسلمة وع

  .وليس هلا عالقة قطعاً يف موضوع تعدد االجتهاد. املسلمني وليس من خيتلف يف األحكام
فهي عامـة يف  . فنجيب أن العموم هنا ال يتعدى املوضوع الذي نزلت فيه وإذا قيل إن اآلية عامة والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب،

ومن جهة ثالثة . ومن جهة أخرى إن فهمهم هذا يعارض أحاديث جواز االختالف يف االجتهاد. خمالفة العقائد وليس يف غريها، هذا من جهة
  .إن فهمهم هذا يعين أن مفارقتهم هي مفارقة للدين

 ]159 :األنعـام [ ﴾الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ليست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون إن﴿: أما اآلية الثانية
قال  rأن رسول اهللا  وعن عائشة رضي اهللا عنها. يف اليهود والنصارى نزلت هذه اآلية :قال جماهد وقتادة والضحاك والسدي: [قال ابن كثري

ويف . مما هم فيـه  rأي فرقاً كأهل امللل والنِحل واألهواء والضالالت، فإن اهللا تعاىل قد برأ رسوله ) وكانوا شيعاً(» بدعهم أصحاب ال«: هلا
لست ﴿ أي تركوا دينهم الذي أُمروا به وهم اليهود والنصارى ﴾إن الذين فارقوا دينهم﴿: t قراءة محزة والكسائي عن علي بن أيب طالب

  ].أي بددوه فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض، وافترقوا فيه: [لبيضاويويقول ا[ ﴾منهم يف شيء
فاألول جاءت هذه األدلة وغريها كثري لتمنع منه حىت ال يكـون مثَلنـا مثـل اليهـود     . نعم إن املخالفة يف العقائد هي غريها يف الفروع

ولكـن  ... ﴿: وهذا يفسره قوله تعاىل. شيعاً أي ملالً ونِحالً والنصارى الذين اختلفوا على أنبيائهم وفارقوا دينهم إىل بدع وضالالت وكانوا
أما الثاين أي الفروع فقد تضافرت األدلـة علـى   . فاملوضوع موضوع إميان وكفر ]253 :البقرة[ ﴾... اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

ومن البساطة والسذاجة أن تنصب أدلـة  . ماء املسلمنيوهذا األمر معلوم ضرورة عند عل. جواز تعدد األفهام ضمن النص ومدلوله ال خارجه
  .عدم جواز االختالف يف العقائد لالستدالل ا على عدم جواز تعدد اجلماعات، ما دامت هذه اجلماعات تقوم على أحكام شرعية

من فـرق لـيس   «و» كان فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائناً من: ستكون هنات وهنِات«: أما أدلة
دعانا النيب فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرة علينـا، وأن  «و. »منا

  .»ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان
  .ه وطاعته وعدم جواز اخلروج عنه إال يف حالة إظهاره للكفر البواحهذه األدلة متعلقة باخلليفة ومبايعت

وهذه األدلة ال عالقة هلا من قريب أو بعيد باجلماعـة  . وإذا جاء من ينازعه ويريد أن يفرق أمر هذه األمة فليضرب بالسيف كائناً من كان
  .ه فقط، وحماسبتهبل تعمل إلجياد. من املسلمني اليت ال تأخذ أحكام اخلليفة وال تنوب عنه

) مجاعة املسـلمني (ال عالقة هلما مبنع التعدد فالعيش يف كنف » اجلماعة رمحة والفرقة عذاب«: وحديث. »يد اهللا مع اجلماعة«: وحديث
فإمنـا  «: r أما البعد والفرقة فإا تقرب الشيطان من املسلم، وينطبق عليه قول الرسـول . يشعر املسلمني بالرمحة) اجلماعة من املسلمني(أو 

ويف هذا العذاب، وليس يف منطوق هذين احلديثني وال يف مفهومهما ما يدل على وجوب وحدة العمـل اإلسـالمي   » يأكل الذئب القاصيةَ
  .إلقامة حكم اهللا

  .هذا ما ذُكر من أدلة شرعية على عدم جواز التعدد ومنعه وكلها غري منطبقة على ما سيقت له
ة، وما ذكر من آثار سلبية للتعدد، فهذه كلها ال متنع وال حترم وال توجب بل الذي يوجب وحيرم هو الشـرع  أما ما ذكر من مربرات عقلي

وعلـى  . فالواقع السيئ يفهم متاماً كما هو، وتضبط حقيقته، مث يصار إىل الشرع لإلتيان باألدلة اليت توجب أو حترم ملعاجلة هذا الواقع. وحده
  .اقع أي حكم شرعيذلك ال ميكننا أن نأخذ من الو
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  :جواز تعدد الحركات اإلسالمیة
يعين أن الرأي اآلخر  سالمي ال يرقى العتباره دليالً، فإن هذا المن أدلة على وجوب وحدة العمل اإلواآلن وبعدما أوضحنا بأن ما نصب 

فال بد من أدلة منضبطة تربز فيهـا  . خطأ وهو جواز تعدد مجاعات العمل صار هو املشروع على اعتبار أن نفي الشيء هو إثبات لضده، فهذا
  فما هي هذه األدلة؟. صحة االستدالل ودقة االستنباط

وقد دلـت السـنة علـى جـواز     . إن أدلة جواز االختالف يف الفروع دون األصول، أي يف األحكام دون العقائد، أكثر من أن حتصى
أما النهي عن االختالف فهو النهي . لك تابِعوهم، وكذلك علماء السلفاالختالف يف الفروع، واختلف الصحابة فيما بينهم على ذلك، وكذ

ـ  ث عن االختالف الذي اختلفه الكفار فيما بينهم، وكان اختالفاً يف أصول الدين ال يف فروعه، كاختالفهم على أنبيائهم، واختالفهم يف البع
وا شيعاً وأحزاباً وملالً ونِحالً ضاعت عن احلق الـذي أنزلـه اهللا إىل   والنشور، واختالفهم يف احلياة واملوت، واختالفهم يف كتبهم، حىت أصبح

فحذرنا اُهللا من مثل هذا  ]37 :مـرمي [ ﴾فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴿. أنبيائهم وأضاعوا أتباعهم عنه
  .االختالف الذي اختلفوا

. ]سرية ابن هشام[» فال يصلني العصر إال ببين قريظة مطيعاً من كان سامعاً«: املختلف لكالمه هلمأقر يوم اخلندق فهم الصحابة  rوالرسول 
  .]رواه البخاري[» إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر«: rوقول الرسول 

  :ويستدل من هذا احلديث
  .طئأن اتهد خيطئ ويصيب وليس كونه جمتهداً أنه ال خي -1
 .إن احلكم الذي استنبطه اتهد يعترب حكماً شرعياً ولو كان خاطئاً -2
 .إن اتهد الذي أخطأ ال يعلم أنه أخطأ، وإال ملا جاز له البقاء على خطئه بل يرجح عنده فهمه على غريه -3
 .ولكن خيتلف األجر بينهما. إن اتهد مأجور عند اهللا سواء أخطأ أم أصاب -4

  .ألئمة على أن اإلمث حمطوط عن اتهدين يف األحكام الشرعية يف املسائل الظنية من الفقهياتفهناك اتفاق بني ا
وقد نقل البغـدادي يف كتابـه   ) ما زالت الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث وهم مع ذلك متآلفون: (يقول القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه
  ).ما سرين لو أن أصحاب حممد مل خيتلفوا ألم لو مل خيتلفوا مل يكن رخصة: (قوله tالفقيه واملتفقه عن عمر بن عبد العزيز 

  :وقد أُلفت الكثري من املؤلفات لعلماء املسلمني الكبار تبني أسباب هذا االختالف
االجتـهادات  من هنا كانـت  . منها أن اإلنسان بطبيعته كإنسان يتفاوت الفهم عنده من إنسان آلخر، فالقدرات ختتلف، واألفهام ختتلف

ف واالستنباطات املختلفة منذ عصر الصحابة إىل عصرنا اليوم، وستبقى إىل قيام الساعة، ومنها أن طبيعة الشرع حتمل املسلمني على االخـتال 
  .ويف هذا رمحة

و الغسـل  أه: وذلك مثل االختالف يف آية الوضوء. كل جمتهد يفهم حبسب قراءته. فاختالف القراءات يؤدي إىل اختالف األفهام -
  .أم املسح بالنسبة للقدمني

فقد يكون احلديث صحيحاً عند فالن من العلماء أو الفقهاء ويكون عنـد غـريه   . اختالف العلماء والفقهاء على بعض األحاديث -
صـوليون  فقد اختلف احملدثون واأل: ولنأخذ على سبيل املثال احلديث املرسل. ضعيفاً، حبسب طريقة العامل يف قبوله احلديث أو رده
فمنهم من حيتج به، ويعتربه حجة، ومنهم من ال حيتج به، ويعتربه كاحلـديث  . والفقهاء من أئمة هذه األمة يف االحتجاج باملرسل

 .املنقطع
إن اهللا أنـزل الـداء والـدواء    «: تعارض األدلة، وذلك أن يأيت نص بالنهي عن التداوي بالنجس ومبا هو حرام كما يف احلديث -

مث يأيت نص آخر أو فعل آخر يبيح التداوي بالنجس أو مبا هـو   ]رواه أبو داود[» دواء، فتداووا، وال تتداووا حبراموجعل لكل داء 
ومثـل   ]رواه اجلماعـة [» رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف لبس احلرير حلكة كانت ما rأن النيب «: حرام، مثل حديث

 .]رواه البخاري[» ال يرون ا بأساًكان املسلمون يتداوون بأبوال اإلبل «: حديث
عدم وجود نص صريح يف املسألة، فيكون سبيل معرفة حكم اهللا يف املسألة هو االجتهاد، واالجتهاد حكـم ظـين فيـه قابليـة      -

 .االختالف
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ص، فطبيعة اللغة العربيـة  ومنها اتساع اللغة العربية يف مدلوالا كوجود االشتراك أو احلقيقة وااز، واملطلق واملقيد، والعام واخلا -
 .اليت نزل الوحي ا حتتمل ألفاظها وتراكيبها املعاين املختلفة واملدلوالت املتعددة

. احليضـة : الطهر وقد تعين: فكلمة قرء قد تعين لغة. ]228 :البقـرة [ ﴾... فليتربصن بأنفسهن ثالثة قروء... ﴿: فقوله تعاىل عن املطلقات
  .قد كان هذا سبباً يف اختالف الفقهاء حول هذا املوضوعفأي املعنيني هو املقصود؟ و

فهل ينسحب ما ذكرناه على موضوعنا الذي حنن بصدده أم ال؟ أي هل جواز االختالف يف األحكـام  . هذا بالنسبة للشريعة بشكل عام
أن هذا املوضوع له أدلته اخلاصة بـه والـيت   الشرعية والذي أقره الشرع جييز تعدد احلركات أو اجلماعات أو األحزاب العاملة يف التغيري، أم 

  خترجه عن احلكم السابق؟
واألحكام الشرعية الـيت  . اجلماعة أو احلزب يقوم على فهم شرعي قد يتعدد، مثله مثل أي فهم شرعي آخر، إال إذا كانت أحكام قطعية

بـل  . وز ملسلم يرى اخلطأ الكثري يف مجاعة أن يعمـل معهـا  وال جي. تتبناها اجلماعة هي أحكام شرعية اجتهادية وفيها قابلية الصواب واخلطأ
وكما قلت فإن طبيعة الناس وعلمائهم وطبيعة الشرع وطبيعة اللغة كلها تدل . ينصحها ويفتش عن اجلماعة اليت تربأ ذمته أمام اهللا بالعمل معها
ويصبح العمل مع . طاملا أنه ال يعدو أن يكون خالفاً يف الفهموهذا ال ضري فيه، . على جواز تعدد األفهام، وهذا ما يربر وجود أكثر من مجاعة

  .اجلماعة أو احلزب األقرب إىل الصواب هو الواجب
 :آل عمـران [ ﴾ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون﴿: وكذلك فإن قوله تعاىل

104[.  
الدعوة إىل اخلري واألمر بـاملعروف والنـهي عـن    : ى وجوب إقامة مجاعة منهم على األقل، ويكون عملهافاألمر يف هذه اآلية منصب عل

وإال لقال أمة واحدة، بل املطلوب هو جنس اجلماعة اليت يكون عملها الـدعوة واألمـر   . وليس املقصود من اآلية وجود مجاعة واحدة. املنكر
أما إذا وجدت أكثر من مجاعة لتعدد أفهام العمـل فـال   . يتحقق وجوده بوجود مجاعة واحدةوهذا الفرض هو فرض على الكفاية، و. والنهي

  :حنو. وهذا النوع من التعبري يتكرر يف مئات اآليات واألحاديث. شيء عليه
  .فليس املقصود منكراً واحداً بل جنس املنكر» ... من رأى منكم منكراً فليغريه بيده«: حديث

فريضة األمر باملعروف والنهي عـن  : وحتت باب» مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة«يف كتاب  ودودي رمحه اهللاأبو األعلى امل وقد ذكر
ليس مبعىن أن املسلمني مطالبون بأن تكون فـيهم   ﴾... ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري﴿ فالظاهر من كل هذا أن التبعيض يف آية: [املنكر

خلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أما بقية عامة املسلمني فليس بواجب عليهم القيام ذه املهمة أصـالً،  مجاعة تقوم بواجب الدعوة إىل ا
تسهر على إنارة سراج احلق واخلـري ومكافحـة    -على األقل-وإمنا معناه أن من الواجب أن ال ختلو األمة بأي حال من األحوال من مجاعة 

إذا مل تكن فيها وال مجاعة كهذه فمن احملال هلا البتة أن تسلم من لعنة اهللا وعذابه الشديد فضـالً عـن أن    فإنه. ظلمات الشر وغوائل الباطل
  .انتهى قول املودودي]. تكون خري أمة أخرجت للناس
  :وبناء على كل ما تقدم

انظروا . بسبب سوء فهم املسلمني ليس إالوإذا حتول إىل نقمة فإن ذلك يكون . إننا جيب أن نعلم جيداً أن الذي يقره الشرع هو الرمحة -
وشكوا إليـه   أن تالميذ الشافعي جاءوا إليه يوماً» شذور الذهب«جاء يف كتاب : إىل هذا الفقه اجلليل من إمامني عظيمني من أئمة هذه األمة

  : tافعي كيف يزور اإلمام أمحد بن حنبل بينما هم يتخاصمون مع تالميذه بسبب اختالف آرائهم، فقال هلم الش
 الفضائل ال تفارق مرتلَه: قلت                قالوا يزورك أمحد وتزوره 
 فلفضله، والفضل يف احلالني له                 إن زارين فبفضله أو زرته
  :وحدث مثل ذلك بني تالميذ اإلمام أمحد وبينه فقال هلم

 قمناه مقام الوالدأ                         إن خنتلف نسباً يؤلف بيننا علم
  حتدر من إناء واحد                     أو خيتلف ماء البحار فكلنا عذب 
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وملن أراد أن جيمع املسلمني كلهم يف عمل واحد فهذا، فضالً عن غفلته عن واقع الشرع، وغفلته عن واقع الناس، فإننا نقول له كمـا   -
ال تضيق على املسلمني ما وسعه اهللا «: بىن فهمه ومذهبه ويلزم به الناس أو مينع فهم اآلخرينقال اإلمام مالك هلارون الشريد حينما أراد أن يت

  .»عليهم
 وجيب االنتباه هنا إىل أن الدول الكافرة واألنظمة التابعة هلا عندما ترى على ارض الواقع مجاعة أو مجاعات تعمل جادة إلقامة حكم اهللا -

لغلظة معها وترويج اإلشاعات عليها، تعمد إىل إجهاض وتفشيل هذه اجلماعات عن طريق إنشاء مجاعـات  فإا، إضافة إىل استعمال أسلوب ا
هـذه  والعكس يف . ولو فرضنا أن التعدد ال جيوز فهذا معناه أن اجلماعة جيب أن تتوحد مع غريها، وستحوي بذلك الغث والسمني. تابعة هلا

  .بقاء على ما ينفع الناسطراح الغث واإلفإنه جيب ا. احلال هو املطلوب
ملا كان هذا الطرح، أي وجوب وحدة العمل اإلسالمي وعدم جواز تعدديته، خيالف واقع الشرع وواقع اإلنسان وواقع اللغة اليت نـزل   -

والقول بأن اهللا ال ينصر  .ويبقى الكالم فيه ألْهية عن العمل األهم، وهو العمل إلقامة اخلالفة. ا الوحي، فإن هذا جيعله طرحاً ال ميكن حتقيقه
فـإن اهللا  . بل إن اهللا ال ينصر املسلمني إال إذا تقيدوا بالشرع، واعتصموا حببل اهللا وقاموا بأمره. املسلمني إال إذا توحدوا هو حتكم غري مقبول

  .فالواحد على احلق كثري، والكثري على الباطل غثاء. ينصرهم وإن كانوا قلة
املوضوع، وهي أن وجود اخلليفة، ووجود الدولة اإلسالمية هو أهم مظهر من مظاهر توحـد املسـلمني، وال   وبقي أن نقول كلمة يف هذا 

وأمره نافذ ظاهراً . فاإلمام يتبىن، وهو بتبنيه يرفع اخلالف وال مينعه أو يزيله. تبقى األفهام خمتلفة ولكننا مأمورون بطاعته. يوجد توحد خارجه
  .أمري احلزب فإن أمره نافذ ضمن حزبه ويرفع اخلالف بني أعضاء حزبه وليس بني عامة املسلمنيأما . وباطناً على املسلمني

  
  عالمیة الحركة أو إقلیمتھا؟

 rكذلك فإن من املسلمني من يطرح أن احلركة اإلسالمية جيب أن تكون عاملية، وذلك ألن اإلسالم هو دين عاملي، وألن بعثـه حممـد   
حيث الواقع تواجه احلركة اإلسالمية حركات عاملية االنتشار، وكذلك فإن ضخامة التكاليف اليت حيتاجها التغيري  كانت للناس كافة، وألنه من

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَـى النـاسِ ويكُـونَ    ﴿: ويأيت أصحاب هذا الرأي بشواهد قرآنية. اإلسالمي تفرض العاملية
وما أَرسـلْناك  ﴿ وكذلك ]158 :األعراف[ ﴾... أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا قُلْ ياو﴿ ]143 :البقرة[ ﴾... رسولُ علَيكُم شهِيداال

وته إىل العامل أمجع لكل القوى، ولكل املعسـكرات، ولكـل   قد وجه دع rوها هو رسول اهللا  ]28 :سبأ[ ﴾... إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا
وال جيوز أن يبقـى  ). عظيم فارس(وإىل كسرى ) عظيم القبط(وإىل املقوقس ) عظيم الروم(وهرقل ) ملك احلبشة(فبعث إىل النجاشي . امللوك

  .هنا وهناك، ويبقى اجلهد اإلسالم صحية يف واد) مزارع(و) دكاكني(العمل اإلسالمي 
  .إن اإلسالم كدين هو عاملي يف عقيدته ويف نظامهنعم 

فـاهللا  . فاهللا هو خالق كل شيء، ومدبر األمر، وهو العليم اخلبري الذي جيب أن يلتجئ إليه اإلنسان العاجز الضعيف املخلوق من ماء مهني
بط وجوده كذلك مبا بعد احلياة من بعـث  ومرت. واإلنسان مرتبط وجوده بالغاية من خلقه وهي العبادة. خالق اإلنسان، وهو رب كل إنسان

... ﴿: وأن حقيقة العقيدة جيب أن تنقل للناس مجيعـاً، وتبلـغ هلـم   . ونشور، وجنة ونار، وجزاء على اإلميان والكفر وعلى الطاعة واملعصية
ةنيب نع يح نا ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهي42 :األنفال[ ﴾... ل.[  

  .والنظام الذي أنزله اهللا على رسوله وجعله منبثقاً عن هذه العقيدة هو نظام لإلنسان كإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو وضعه
وبالتايل فإن اإلسالم يفرض على اجلماعـة  . وهو يفرض أن تكون بذرة إنشاء الدولة اإلسالمية بذرة عاملية. نعم إن اإلسالم هو دين عاملي

لذلك فهي من حيث األصل جيب أن ال تنظر إىل عملها نظرة ضيقة، وال حتجم نفسها حبجم البلـد الـذي   . نفسها لتقوم ذه املهمة يئأن 
بل جيب عليها أن تنظـر إىل أـا   . واليت تضيع على احلق جذريته. تعمل فيه، وال تقبل بالطروحات الترقيعية أو التدرجيية اليت تقبل باحلق جمزأً

كانوا قبالً ينظرون إىل الصنم بأنه ينفع وبيده اخلري (قذ البشرية كلها من ترهات الكفر وأباطيل الشرك مهما اختذ لنفسه من أشكال جيب أن تن
هذا ما جيـب أن تكـون   . والعودة م إىل احلق الذي ال يتعدد) واآلن ينظرون إىل أفكار معينة أا تنفع ومنها اخلري ومن غريها الضر. والضر
وأن عملها وخط سريها مرسوم هلا، حىت إذا سارت عليه من غري تنكب، وصربت على مـا سـتالقيه   . ا عليه، وعلى أساسه تتبىن ثقافتهانظر

ـ ) عملياً ونظرياً(من غري حماباة وال مهادنة وال مداهنة، يكون اهللا سبحانه وتعاىل قد هيأها  ة للقيام ذا األمر قياماً عاملياً، وذلك بعد إقامة دول
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وبالتايل فإن . فكرها عاملي، ومن حيث العمل ال خترج عن كوا مجاعة تعمل يف مكان ما إلقامة دولة اخلالفة: فهي من حيث الفكر. اإلسالم
  .دولة اخلالفة هي اليت ستقوم باملهمة العظيمة

واملسلمون يف هذه الـدول يعيشـون   ) دوهذا مقصو(وهي أن بالد املسلمني مقسمة إىل دول . وتبقى نقطة يف املوضوع ال بد من ذكرها
. من بلـد بشكل عام يف أجواء متشاة، مع اختالف يف بعض األمور اجلزئية اليت ال تغري طريقاً وال متنع انتشاراً للعمل املنظم الواحد يف أكثر 

األقطار فيه قابلية التوسع واالنتشار، وهذا  وهذا االمتداد يعطي قوة للجماعة وجيعل توجهها أكرب وأفعل، وجيعل إقامة دولة اخلالفة يف قطر من
الدولة ألن تدخل مرحلة الصراع العاملي، ويف كال األمرين يعتمد على عـون اهللا   ويهيئما يعني اجلماعة للقيام باملهمة اليت ستلي قيام الدولة، 

  .تعاىل
  

  :جزئیة العمل أم تكاملھ وتوازنھ
رح فكرة التكامل والتوازن املطلوبني يف العمل اإلسالمي احلاضر، ويطرح يف مقابلة الطرح وكذلك فإن هناك من املسلمني العاملني من يط

  .اجلزئي، والغلو يف الطرح
فمن خصائص املنهج اإلسـالمي أن فيـه   . ويعين بتكامل الطرح عدم جواز احنصاره يف جانب أو جزئية دون اجلوانب واجلزئيات األخرى

مث إن العمل اإلسالمي األول يف عصـر النبـوة كـان    ... ونظاماً سياسياً ونظاماً عسكرياً... ، ونظاماً اجتماعياًنظاماً عبادياً، ونظاماً اقتصادياً
ففي نطاق التربية كان مربياً، ويف نطاق التعليم كان معلماً، ويف . كان يرعى ويتابع العمل اإلسالمي من شىت جوانبه rفرسول اهللا . متكامالً

يف أي زمان ومكان وليس له خيار  rوالعمل اإلسالمي ملزم بأن يقفو أثر الرسول ... ، ويف نظام التخطيط كان رائداًنطاق اجلهاد كان قائداً
  .بأن يتبع هذا الطريق أو ذاك

 ويف املقابل يرى أن اجلزئية يف العمل اإلسالمي تكون باالقتصار على جانب من جوانب العمل اإلسالمي يلتزمه وال يتعداه، ويـؤمن بـه  
: والقرآن قد أنكر البعضية على بين إسـرائيل فيقـول  . وأن اجلزئية تسبب التعدد والتشرذم يف العمل وتبدد الطاقات. وحده ويرفض ما عداه

﴿ ...يي الْحف يزإِال خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤأَفَت   ـدونَ إِلَـى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اة
  .مث يذكر أن التحدي اجلاهلي وكليته يفرض التكامل يف العمل اإلسالمي. ]85 :البقرة[ ﴾... الْعذَابِ

نه ومعياره الالزمـني، وإال  وعن التوازن يرى هذا الفريق من املسلمني العاملني أنه يكون بإعطاء كل جانب من جوانب العمل املتكامل وز
  .وأن من شأن التوازن اعتبار منطق األولويات. أدى إىل اخللل وإىل الغلو

وإن التوازن يفرض االهتمام بكل . وعليه جيب أن تتصف مجاعة العمل بالطرح الشمويل. وخالصة القول إن التكامل يتناول اإلسالم ككل
  .اد فيها وإال أدت إىل الغلو وال ينقص منها وإال أدت إىل اخلللفال يز. جانب حبسب مقادير ومعايري مناسبة له

ويشـعر بأمهيـة   . ومها قانونان يالحظهما املسلم وغري املسـلم . إن قانوين التكامل والتوازن مها قانونان حيكمان طبيعة األشياء واألفعال
  .وجودمها يف حياته ويعمل على حتقيقهما حىت تأيت النتائج حسبما يتوخى

  .أنه جيب أن يالحظ أن احلكم على تكامل األشياء وحتقيق توازا يعتمد على العقل خبالف األفعال فإنه يعتمد على الشرعإال 
وهذا هو جمال أهل التخصص وهذا ينطبـق عليـه حـديث    . ذلك أن العقل يدرك واقع األشياء وعناصرها املكونة منها، وبنسبها احملددة

  .]رواه مسلم[» اكمدني أنتم أعلم بأمر«: rالرسول 
  .ويراعي حتقيق هذا القانون يف عمله. فالفالّح والطبيب واملهندس، وامليكانيكي كل واحد منهم خبري مبادة عمله وقوانينها

. ]رواه البخـاري ومسـلم  [» كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: rأما األفعال فتحديدها يكون من اهللا تعاىل وينطبق عليها حديث الرسول 
ذلك أن احلكم على األفعال باحلسن أو بالقبح خيضع العتبـار  . »األصل يف األفعال التقيد باحلكم الشرعي«: بق عليه القاعدة الشرعيةوتنط

فإن كان الفعل حبسب أوامر اهللا ونواهيـه  . فحسب ما يؤمن به املسلم من أفكار حيكم على أفعاله. اإلنسان هلذا الفعل وال يأيت من ذات الفعل
  .»احلسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع«: وكذلك فإن القاعدة الشرعية تقول. ن وإال فهو قبيحفهو حس

أما إذا أراد حتقيـق ذلـك يف   . وعلى هذا فاملسلم حينما يريد حتقيق التكامل والتوازن يف األشياء يعتمد على عقله مثله مثل أي إنسان آخر
  .رعياألفعال فيجب أن يكون حبسب احلكم الش
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  :وهذا يقتضينا التفصيل التايل. إن قانون التكامل والتوازن يأخذ حجم الفعل املطلوب شرعاً وال يتعداه: ومثة أمر آخر
  .إن اإلسالم كامل، ويقوم باإلسالم كله كلُّ املسلمني أي األمة اإلسالمية -
  .واألمة اإلسالمية فيها األفراد واجلماعات واخلليفة -
  .ناط الشرع به أحكاماً دون غريهوكل واحد منهم أ -

فالفرد املسلم يقوم مبا هو مطلوب منه شرعاً كفرد، واجلماعة تقوم مبا هو مطلوب منها كجماعة، واخلليفة يقوم مبا هـو مطلـوب منـه    
وأي . ومشوليتـه  فإذا قام املسلمون كأفراد بكل ما هو مطلوب منهم، وكذلك اجلماعة، وكذلك اخلليفة حتققت عندها كلية العمـل  .كخليفة

  .على فروض دون أخرى خيرج املقصر عن كلية ما هو مطلوب منه ويوقعه يف اإلمث) للفرد أو للجماعة أو للخليفة(تقصري، أو اقتصار 
واإلسالم الكامل ال يكتمل وجوده من غري وجود اخلليفة، وتعلق وجود كثري من أحكام الدين بوجوده جيعل وجوده واجباً شرعياً، وجيعل 

فتقوم اجلماعة بكل ما هو مطلوب منها إلقامة الدين . لعمل إلجياده واجباً شرعياً، وبالتايل جيعل وجود اجلماعة اليت تعمل إلجياده واجباً شرعياًا
لدين الـذي  فهذه هي الكلية املطلوبة منها شرعاً، وليس كل ا. وهذا ما يسمى بالعمل الستئناف احلياة اإلسالمية. عن طريق إقامة دولة اخلالفة
فهي ال تأخذ عمل اخلليفة بل تعمل علـى  . بل هي ممنوعة شرعاً من القيام بكثري من األحكام كإقامة احلدود مثالً. ال تستطيعه وليس منوطاً ا

عمـا  فـإن اهللا سـائلهم   ... « ]رواه مسـلم [» فاألمري الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيتـه «: إجياده هو ليقوم هو باملطلوب منه
  .]رواه مسلم[» استرعاهم

ولكنه يتبىن بالتفصيل الذي يلزمه ملا هو مطلـوب منـه   . وهنا نلفت النظر إىل أن الفرد يؤمن باإلسالم كامالً، ويدعو له كذلك باإلمجال
يقوم مبا هو مطلـوب منـه    وكذلك اخلليفة فإنه. وأي تقصري يف أي منها حياسبه اهللا عليه. شرعاً، وملا هو مطلوب من اجلماعة اليت يعمل معها

ويقوم كذلك مبا هو مطلـوب منـه   ... شرعاً كفرد، فهو يصلي، ويصوم، وحيج، ويزكي، ويرب والديه، وميتنع عن الزنا والربا الكذب والغش
يف أي منها حياسـبه  شرعاً كخليفة، فهو يسن القوانني، ويعلن اجلهاد، وحيمي بيضة املسلمني، وحيكم مبا أنزل اهللا، ويقيم احلدود، وأي تقصري 

  .اهللا عليه
هذا هو الواقع الذي ترتل عليه األحكام الشرعية، وال بد من وضوحه عند اجلماعة لكي تستطيع أن تفرق بني ما هو مطلوب منها، وبـني  

. د حجم املطلـوب منـها  فهي إذا حددت واقعها تستطيع أن حتد. فال تعترب بالتايل ما هو مطلوب من اخلليفة مطلوباً منها. ما هو ليس مطلوباً
  .هذا من ناحية التكامل. وبالتايل تسأل عنه كله

وبعد أن حتدد اجلماعة املطلوب منها، فإن هي اقتصرت على جانب من املطلوب دون جانب، أو ركزت على جانب فأعطته أكثـر مـن   
هذا مع التذكري بأن الذي حيدد األولوية هـو  . وبفإا تفقد التوازن املطل. حجمه على حساب غريه، أو مل تراع جانب األولويات يف عملها

فاجلماعة عملها سياسي، وتقوم على مبدأ تريد أن جتعله مطبقاً على األمة اإلسالمية، وحتتل العقيـدة املركـز األول يف   . الشرع وليس العقل
ز على إقامة الدولة جيب أن يأخذ حيزه الواسـع  والتركي. الدعوة ألا األساس الذي يقوم عليه كل فرع والذي تتعلق به كل األحكام الشرعية

  .لتعلق كثري من األحكام ا ومن هنا جاءت تسميتها بتاج الفروض
وستبقى تشكو . وعليه فإن كانت اجلماعة تسعى لتحقيق تكاملها وتوازا خارج هذه النظرة فإا بذلك تكلف نفسها ما مل يكلفها به اهللا

  .و من التعدد، وتتحول إىل مجاعة شاكية باكية، ضاعت عن الطريق ألا أضاعت بوصلة اهتدائهامن النقص واالختالل كما هي تشك
فمـا  ... فإذا كان من خصائص املنهج اإلسالمي أن فيه نظاماً عبادياً، ونظاماً اقتصادياً، و نظاماً اجتماعياً، ونظاماً سياسياً ونظاما عسكرياً

  هو تعلق اجلماعة ذه األنظمة مجيعها؟
  .فإذا قام حكم اهللا قامت األنظمة اإلسالمية املختلفة. لقد وجدت اجلماعة إلجياد حكم اهللا

ففي النظام االقتصادي هناك أحكام شرعية متعلقة باألرض، وأحكام متعلقة بامللكيات، وأخرى باالستصناع، وغريها بالتجارة الداخليـة  
  .اخلليفة ويقوم هو بالرعاية املتعلقة ا وليست اجلماعةوكل هذه األحكام وغريها أناطها الشارع ب. واخلارجية

ويف النظام السياسي تقوم الدولة على قواعد وأركان حددها الشارع، من خليفة إىل معاونني، إىل والة وقضاة، وجهاز إداري وجملس أمة، 
  فما دخل اجلماعة يف كل هذا؟. وللخليفة صالحياته وكذلك للمعاونني والوالة، وللجيش مهماته، وللجهاز اإلداري جماله
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حىت اجليوش اإلسالمية فإن إعدادها الذي من شأنه أن حيقق الغاية من وجودها، وهو نشر الدعوة اإلسالمية إىل العامل، يقتضـي اإلعـداد   
ومـن  . بالقـاذف على املستوى العاملي وليس على املستوى احلركي الذي يتعلم فيه املسلم كيف يفكك رشاشه أو يستعمله أو كيف يضرب 

مدفعية، مدرعات، (وهذا يقتضي أن يكون التدريب على مستوى التخصص العايل . املعلوم أن هناك سالحاً فردياً وسالحاً ال متلكه إال الدول
ـ  ... وهكذا. وأن تنشأ املختربات ومصانع األسلحة واملطارات ومراكز التدريب...)  طريان، نووية، فضاء . ذافما هو شأن اجلماعة بكـل ه

والتأسي به يف ذلك جيـب أن ال خيـرج   . عندما كان يعد ويدرب صحابته مل يكن يفعل ذلك كمسؤول مجاعة بل كحاكم دولة rفالرسول 
  .عن هذه النظرة

بل عليها أن توجد اخلليفة الذي يقوم هو بدوره بتحقيق هذه األنظمة ألـا مـن   . فليس على اجلماعة أن تقوم هب برعاية هذه األنظمة
  .وإذا أمهلت األمة إجياد اخلليفة وحاولت القيام بأعماله تكون قد حرفت الشرع. وليتهمسؤ

فتحدد اجلماعة هيكلية النظام اإلسالمي وحتدد . إن على اجلماعة أن تتبىن فكرياً األنظمة اليت تريد حكم الناس ا حني يوفقها اهللا إىل ذلك
كام اإلسالم، لريوا فيه القدرة على معاجلة مشاكل الناس، والسري م حنو حتقيق عبوديتـهم  دستور الدولة، وتعطي صورة إمجالية للناس عن أح

  .جبعلهم يستظلون بنعمة تطبيق أحكام الشرع احلنيف عليهم
وأما اجلزئية اليت ذكرها أصحاب هذا الرأي، فإن كانت مجعيات خريية أو أخالقية أو مجعيات تقوم على حكم شرعي واحـد كتعاهـد   

ن مثالً، فإن هذه اجلمعيات ال شيء عليها طاملا أن أعضاءها يتجمعون على حكم شرعي، أما إذا ادعت هذه اجلمعيات أا بعملها هـذا  القرآ
  .تريد إقامة الدين فهنا نقول هلا أا خرجت عن الطريق الشرعية املرسومة وأصبحت جزئيتها مرفوضة

ه، وال عن الفرد أحكامه، ومل تعترب نفسها مجاعة املسلمني بل هي مجاعة من املسـلمني،  أما إذا قامت مجاعة، ومل تأخذ عن اخلليفة أحكام
حددت هدفها وهو إقامة حكم اهللا واستئناف احلياة اإلسالمية، ومن مث تبنت كل ما يلزمها يف العمل لتحقيق هدفها، فتبنت الفهم الصـحيح  

ا إعداداً جيداً بالعقيدة اليت تبنتها، وتبنت الطريق الذي يوصلها لتحقيـق هـدفها،   للعقيدة اإلسالمية، وما يتعلق ا من أفكار، وأعدت شبا
وتبنت الدستور الذي ستحكم به الناس، وتبنت األفكار اليت تبني زيف األفكار الباطلة املطروحة يف ساحة املسـلمني، وتصـحيح املفـاهيم    

الفردية حىت يكون فرداً مسلماً صاحلاً، من عقائد وعبادات ومعامالت وأخالق،  املغلوطة، وطلبت من الفرد الذي يعمل معها أن حيقق مقوماته
وركزت عملها على إقامة اتمع اإلسالمي الذي تقوم عالقاته على اإلسالم والذي ترعاه دولة اخلالفة، وراحت تراقـب حركـات احلكـام    

ه ما يصلح لألمة من األحكام الشرعية، وتعمل لتسلم احلكم عمليـاً  وأسيادهم حىت تعرف ما خيطط للمسلمني، وتكشفه هلم، وتتبىن يف مقابل
تكون هذه اجلماعة بذلك كله قد استكملت ما يلزمها كجماعة تعمل إلعـادة  . من هؤالء الطواغيت الذين ال يرقبون إال وال ذمة يف املسلمني

  .احلكم مبا أنزل اهللا
لتايل فإا جيب أن تقوم بكل ما هو مطلوب منها وهو كثري، وبالتوازن املطلوب فـال  هذه اجلماعة ثقافتها واسعة، وجمال عملها واسعا، وبا
فأفكارها أفكار رعاية شؤون، . بل حتافظ على طرحها السياسي وعملها السياسي... تتحول إىل مجعية رياضية أو أخالقية أو مؤسسة اقتصادية

  .وتنبٍ ملصاحل األمة
وكذلك فإن طرح اجلماعة الواسع حبيث يشمل ما هو مطلوب منها، ومـا لـيس   . املذكور آنفاً وعليه فإن طرح اجلزئية مرفوض بالشكل

  .مطلوباً هو أيضاًُ فهم خاطئ ومرفوض
 

  التـدّرج
ني الفكرة اليت نريد التطرق إليها ومعاجلتها وتبيان فسادها هي فكرة التدرج يف أخذ اإلسالم وما تولد عنها من فكرة جواز مشاركة املسلم

والقول بأن الدميقراطية من اإلسالم من باب تقريب اإلسالم إىل العقول نظراً لعالقة األفكار الوثيقة بعمـل اجلماعـات يف   . األنظمة احلالية يف
  .التغيري

  ...فما هو التدرج؟ وماذا يشمل يف نظر القائلني به؟ وما مسوغاته؟ وما هو احلكم الشرعي فيه؟
اهلبوط الروحي، والتخلّف املادي، والتأخر الفكري، واالحنطاط السياسي، صارت أفكارهم من جنس  ملا وصل املسلمون إىل احلضيض يف

ونشأت عند املتمسكني باإلسالم أفكار ال تعرب عن حقيقة اإلسالم ونظرته للحياة، بل تعرب عن سوء فهم وعدم إدراك حلقـائق  . واقعهم السيئ
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املستعمر الذي أصبحت أمور املسلمني يف يديه، يقلّبها كيف يشاء، أن يغرس مفاهيمه ومقاييسه  واستطاع الكافر. اإلسالم وتوجهاته يف احلياة
والسبب مل يكن . وكانت اجلولة ملصلحته. وأن يزرع أفكاره اليت أنبتت زرعاً خمتلفاً أكله يطيب يف فم أعدائه، وحيلوا يف لسام. بني املسلمني

ولقد حاولوا املقاومة بفهم متأثر بالواقع وخاضع للمصـلحة،  . تقيد الواضح، وضاع منهم الفهم الصحيحيف اإلسالم بل يف أهله الذين فقدوا ال
وبقي الكفر يرتع يف بالدنا وال مـن مـانع   . ولكنها كانت حماوالت عوجاء وخطوات عرجاء انتهت م إىل الفشل الذريع واالستسالم املريع

  ستعمر اإلسالم؟ وكيف كان رد املسلمني؟فكيف هاجم الكافر امل. مينعه أو زاجر يردعه
وكان الرد من املسلمني مبحاولة إجياد حلول . هامجه بأن امه بأنه ال يستطيع جماراة العصر، وال يستطيع إجياد احللول للمشاكل املستجدة

اقض كلياً مع األساس الذي يقوم عليـه اإلسـالم   ومبا أن األساس الذي يقوم عليه النظام الرأمسايل يتن. يف اإلسالم مبا يقول به النظام الرأمسايل
وكانـت  . عمدوا إىل التوفيق بني النقيضني فعمدوا إىل التأويل املغلوط والذي أوجد مفاهيم ومقاييس مغلوطة نِسبت إىل الشرع زوراً وتانـاً 

وكان جراء ذلك أن أخذ ـا علـى   . ايرة التطورالغاية من ذلك إجياد االنسجام بينهما، وإعطاء الصورة اليت تظهر أن اإلسالم قادر على مس
وكل دعوة . أساس أا أفكار وقواعد ومقاييس إسالمية، ومن خالهلا يفهم اإلسالم، مع أن األخذ ا يعين ترك اإلسالم واتباع النظام الرأمسايل

كار الكفر للمسلمني ودعوم ألخذها وترك الـدعوة  ويعين كذلك محل أف. للتوفيق أو متأثرة ذا التوفيق هي دعوة ألخذ الكفر وترك اإلسالم
  .اإلسالمية احلقّة

لذلك، ملا حاول املسلمون، إبان عصور االحنطاط، النهوض باألمة مبثل هذه األفكار، كان عملهم هذا ضغثاً علـى إبالـة ومل يسـتطيعوا    
  .انتشال األمة من احلضيض ألم هم نزلوا إليه

تطاول على الشريعة اإلسالمية، بقصد أو بغري قصد، فتدعي أنه ال يعقل وحنن على بعد أربعة عشر قرناً مـن  من هنا بدأنا نسمع األلسن ت
يف نظرها من التجديد، جتديداً يواكب الظروف وجيعل اإلسالم يف املقدمة مـن   فال بد. أن نظل حنتكم لنفس العقلية السابقة rبعثة الرسول 

ثة، وتطعيمه باألفكار العصرية حىت تؤلف القلوب عليه من جديد، وحىت خيرج من انغالقه، واام اآلخرين جديد، وال بد من إلباسه لباس احلدا
  .فلباسه القدمي مل يعد مقبوالً. له

ومن هذا املنطلق خرج بعض املسلمني بعدد من األفكار اليت تشكل قواعد فكريه هلم، وحتدد مسار القائلني ا، وتعين توجههم اجلديد يف 
وهي ما اتفق على تسميتها بأفكار عصر االحنطاط، اليت ظهرت إبان ظهور النهضة الغربية الفاسدة يف بالدنـا، حيـث ظـن هـؤالء     . حلياةا

  .املسلمون أن مسايرة الزمان، واالستفادة من الفكر الغريب الناهض أمر مطلوب إسالمياً ليبقى اإلسالم على مستوى العصر
القبول مبا يوافق الشرع أو مبـا ال  (، )خذ وطالب(، )إن الدين مرن ومتطور: (ثرة اليت ختدم هذا االجتاه من مثلفظهر كثري من األفكار املتأ

الدميقراطيـة مـن   (، )التدرج يف أخذ اإلسالم( ،)ما ال يؤخذ كله ال يترك جله(، )ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين(، )خيالف الشرع
وصارت هذه األفكار وما شاكلها هي املنطلق ). حيثما تكون املصلحة فثم شرع اهللا(، )بتغري الزمان واملكانال ينكر تغري األحكام (، )اإلسالم
النهضة اإلسالمية احلديثة واليت كان أهم روادها املاسوين مجال الدين األفغاين وتلميذه املاسوين حممـد  (أو القواعد الفكرية ملا مسوه بـ الفكري

  ).خ اإلسالمعبده الذي كان يسمى بشي
إن مثل هذا الكالم قاله أناس عن سوء نية وخبث طوية لكي يفصلوا املسلمني عن أسباب قوم، ويورثوهم ضعفاً يقعد م عن إقامة أمـر  

  .اهللا مرة ثانية
  .ور واحنطاطوقال أناس عن حسن نية وسالمة قصد ظناً منهم أن يف ذلك البلسم الشايف لكل ما يعاين منه املسلمون اليوم من تده

وحنن على كل حال حنذر املسلمني من كيد الكفار هلـذا  . وهذا الكالم، سواء أصدر عن سوء نية أو عن حسنها فإن أثره يف الواقع واحد
ىل جعلنا وأن اهللا سبحانه وتعا. الدين وننصحهم باإلقالع عن مثل هذه األفكار اليت أثبتت عقمها يف أرض الواقع، فلم تنبت خرياً ومل تبعد شراً

فالدين اإلسالمي مرتّل من عند اهللا . وأن طبيعة اإلسالم تفرض طريقة أخذه. أغىن الناس، ففي اإلسالم من الكفاية ما يغين عن األخذ من غريه
اعد الفكرية اليت وأن القو. وما على املسلم إال أن جيتهد يف النصوص الشرعية املرتّلة وليس خارجها ليعرف حكم اهللا تعاىل. ليعاجل شؤون احلياة

وطريقة االجتهاد هذه ثابتة وواحدة وال جيوز . تلزمه يف حياته جيب أن تكون منضبطة بأدلتها الشرعية فهي أحكام شريعة وهلا أدلتها التفصيلية
  .ومن هنا ينطلق أساس ضتنا متاماً كما انطلقت من قبل. تبديلها حبال من األحوال
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واعد واألفكار الشرعية املنضبطة اليت جيب أن تسيطر على أذهان املسلمني لتضبط تـوجههم وتعـني   وال بأس من التذكري ببعض هذه الق
األصل يف األفعال التقيـد بـاحلكم   (، )حيثما يكون الشرع تكون املصلحة وليس العكس( وهي من مثل. اجتاههم ليندفعوا للعمل حبسبها

اخلري هو ما أرضـى  (، )احلَسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع(، )لتحرمياألصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل ا(، )الشرعي
أن األمة اإلسالمية هي أمـة  (، ]من أعرض عن ذكر اهللا فإن له معيشة ضنكاً[، )ال حكم قبل ورود الشرع(، )اهللا والشر هو ما أسخطه
أن اإلسالم طراز معـين يف العـيش   (، )ال االشتراكية وال الدميقراطيةأن اإلسالم ال يقر الوطنية وال القومية و(، )واحدة من دون الناس

  )..خيتلف عن غريه كل االختالف
. وإن الوقوف أمام بعض النصوص الشرعية يدل داللة واضحة على أمهية التقيد مبا كان عليه السلف الصاحل وعدم اخلروج عنه إىل االبتداع

  .ألن كل ابتداع يف الدين مذموم
» أبداً«وكلمة  ]سرية ابن هشـام [» ، كتاب اهللا وسنة نبيهبيناً وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً«: rسول يقول الر

  .تشملنا
مـا أنـا عليـه    : قالوا ومن هي يا رسول اهللا؟ قـال . وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار ما عدا واحدة«: rويقول 

  .]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل[» موأصحايب اليو
  .]رواه ابن ماجة وابن حنبل[» تركتكم على احملجة البيضاء ال يزيغ عنها بعدي إال كل ضال«: rويقول 
  .]رواه مسلم[» ... خري الناس قرين مث الذين يلوم، مث الذين يلوم«: rويقول 
علـيكم  ... وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة يف النار. اً كثرياًإن من يعش منكم فسريى اختالف«: rويقول 

  .]رواه أبو داود والترمذي[» بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ
  .]رواه البخاري ومسلم[» كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: rويقول 

وترتيب اخلريية يدلنا على أن االلتزام يضعف كلما ابتعد الزمان عـن  . تباع احلسن والتحذير من االبتداعففي هذه األحاديث دعوة إىل اال
مما حيمل الداللة على أنه كلما ابتعد الزمن كلما اقتضى منا ذلك متسكاً أقوى، والتزاماً أشد، وحترياً للصواب أكثر، وتوخيـاً   rزمن الرسول 

وأن نكون على ما كان عليه الرسـول  . وسنة اخللفاء الراشدين املهديني rب منا أن نعض على سنة الرسول وإذا كان املطلو. لإلخالص أكرب
r فكيف السبيل إىل ذلـك يف أيامنـا   . فعلينا أن ال نبتدع يف الدين، وأن ال خنرج إىل حمدثات األمور، فإن ذلك مردود على فاعله. وصحابته
  ؟هذه

  .ة اإلسالمية نقية صافية يف نفوسنا، مل يطرأ عليها أي عامل من عوامل التغشيةإنه يكون بأن حنافظ على العقيد -
 .وأن نعب من مصادر اإلسالم النقية الصافية -
 .وأن حنافظ على طريقة االستدالل املنضبطة اليت متنع اهلوى والرأي من أن يتسرب إىل احلكم الشرعي -
وأوالدنا وأهلينا، ومصاحلنا وأهوائنا، حبيث تكون كلمة اهللا هي العليـا يف   أهم من أنفسنا: وأن جنعل اإلسالم أهم شيء يف حياتنا -

 .نفوسنا، وحبيث ال نقدم بني يدي اهللا ورسوله، وحبيث نكون كما كان احلال زمن السلف الصاحل
ن اهللا علـيهم أدران  وأن خنلع أفكار الكفر وأدرانه من نفوسنا وعقولنا ونبعد عنها رجه وبريقه، كما كان خيلع الصحابة رضـوا  -

 .اجلاهلية أمام عتبة اإلسالم ويدخلون فيه أنقياء أتقياء
فهذه الزمة ال يستغين عنها املسـلمون يف كـل   . وهذا كله يقتضي منا عود على بدء، فإنه ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا

  .حاهلم قوة أو ضعفاًوحبسب قرم منها أو بعدهم عنها يكون . مرحلة من مراحل حيام
  .ما هو التدرج؟ وماذا يشمل يف نظر القائلني به؟ وما مربراته؟ وما موقف الشرع منه؟: وبعد هذا التمهيد نسأل

فيطبـق  . وهو ما يعرب عنه عند أصحابه باملرحليـة . إن التدرج يعين الوصول إىل احلكم الشرعي املطلوب على مراحل وليس دفعة واحدة
يدعو إىل حكم غري شرعي ولكنه أقرب من سابقه إىل احلكم الشرعي بنظر القائل به، مث يتدرج يف التطبيق أو الدعوة من حكم  املسلم أوالً أو

  .غري شرعي إىل حكم غري شرعي آخر أقرب، حىت يصل حسب رأيه إىل احلكم الشرعي
  .يصل مع الوقت إىل التطبيق الكامل للشرع ويعين كذلك أيضاً تطبيق أحكام شرعية والسكوت عن أحكام غري شرعية أخرى ريثما
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فقد يأخذ احلكـم الواحـدة مرحلـة أو    . وليس خاضعاً لقواعد منضبطة عند القائلني به. وهذا التدرج غري مقيد بعدد ثابت من املراحل
قد تقل وقد تكثر، ووقـت كـل   وهذا التدرج يبقى للظروف واألوضاع تأثريها الواضح يف حتديد عدد املراحل، ف. مرحلتني أو ثالثاً أو أكثر

  .مرحلة قد يطول وقد يقصر
. )إن الدميقراطية مـن اإلسـالم  ( أو) إن االشتراكية من اإلسالم( وإن إطالق فكرة التدرج قد يشمل أفكاراً متعلقة بالعقيدة كقبول القول

تها بقليل ريثما يطبق يف مرحلة الحقة احلكم الشرعي وقد تشمل أحكاماً شرعية كأن تلبس املرأة املسلمة لباساً يصل ثوا فيه إىل ما حتت ركب
لكنها عنـدهم مطالبـة ليسـت    . وقد يتعلق بالنظام كاملطالبة باملشاركة يف احلكم، مع أنه حرام شرعاً وحبسب اعتراف القائلني به. املطلوب

و قد يكون بالعمل على إجياد بعـض األحكـام   أ. مقصودة لذاا بل للوصول إىل احلكم باإلسالم الذي هو األصل والواجب يف مرحلة الحقة
فيلتزم املقتنع . وقد تتعلق بالدعوة حني يدعى إىل كل هذا... اإلسالمية والسكوت عن األخرى على أمل أن تكثر حىت تطغى مث تسود وهكذا

من حيث االلتزام ال يقبل علـى   وقد يكون صاحب هذا الطرح من التقوى حبيث أنه. بالتدرج ذا األسلوب وحياول أن يدعو اآلخرين حبسبه
نفسه أي تفريط، ولكنه يقبل لغريه من باب حرصه على اآلخرين وحىت ال يرفضوا الدعوة إىل أحكام اإلسالم، فأن يكونوا على شيء افضـل  

  .من أن ال يكونوا على شيء
  

  :مبررات القائلین بالتدرج أو المرحلیة، وردھا
وكانوا ذا املنحى الذي انتحوه . وا إا مربرات تؤيد فهمهم هذا التفكري ويف الدعوة اإلسالميةلقد اعتمد أصحاب هذا الطرح على ما قال

ومن هـذه  . ومل يكونوا خاضعني للنص ودالالته بل أخضعوا النص ملا يريدونه كما سنرى. قد ساقوا مربرام سوق الشهود على ما يريدون
  :املربرات
  .بل نزل حترميه على دفعات ومراحل. احدةقوهلم إن اهللا مل حيرم الربا دفعة و -1

يـدونَ وجـه اللَّـه فَأُولَئـك هـم      وما آتيتم من رِبا ليربوا في أَموالِ الناسِ فَالَ يربوا عند اللَّه وما آتيتم من زكَـاة ترِ ﴿: قال تعاىل
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه   يا﴿: وقال .]130 :آل عمـران [ ﴾... الَ تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً... ﴿: وقال تعاىل .]39 :الروم[ ﴾الْمضعفُونَ

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم  ... ﴿: لوقا .]161 :النسـاء [ ﴾... وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه﴿: وقال .]278 :البقرة[ ﴾... وذَروا ما بقي من الربا
  .]275 :البقرة[ ﴾... الربا

ومن ثَم نزل حترمي أكل الربا املضاعف دون القليل يف . ومن جممل هذه اآليات فهم القائلون بالتدرج أن الربا كان مباحاً لدليل اآلية األوىل
ومن مث قالوا إن حترمي الربا بدأ بالتلميح ال  ﴾وذَروا ما بقي من الربا﴿: من الربا بدليل قوله تعاىل مث نهي يف اآلية الثالثة عن القليل. اآلية الثانية

وأَحلَّ اللَّه ﴿: وأخرياً حرم اهللا الربا بعد هذا التسلسل وبعد هذه املراحل اليت مر ا بقوله تعاىل. بالتصريح بدليل اآلية الرابعة حكاية عن اليهود
  .﴾بيع وحرم الرباالْ

  .إن الناظر يف فقه هذه اآليات نظراً تشريعياً صحيحاً جيد أن القول بالتدرج هو أبعد ما يكون عن الصواب
 ومعناها أن من أعطى هبة أو هدية يريـد . وموضوعها هو اهلبة واهلدية. فاآلية األوىل ال عالقة هلا بالربا احملرم ال من قريب وال من بعيد -

من تصدق بعدل مترة من «: rضعفها أو استردادها من الناس، فال يربوا عند اهللا، أي ال ثواب عليها عند اهللا أما الصدقة فقد قال رسول اهللا 
رواه [» وإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكـون مثـل اجلبـل   . كسب طيب، وال يقبل اهللا إال الطيب

وال . يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه فذلك الذي ال يربوا عند اهللا ﴾وما آتيتم من رِبا﴿": وكذلك قال ابن عباس. ]اريالبخ
عطية يريد إن من أعطى : يف هذه اآلية -رمحه اهللا-وقال ابن كثري ) نقله القرطيب(ويف هذا املعىن نزلت اآلية . "ولكن ال إمث عليه. يؤجر صاحبه

ذا فسره ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة وعكرمه وحممد بـن كعـب،   . أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى هلم فهذا ال ثواب له عند اهللا
  .وهذا الصنيع مباح. والشعيب

  .د فضلها وأضعافهاوربا ال بأس به وهو هدية الرجل يري. فربا ال يصح يعين البيع) رِبوان(الربا رباءان : وقال ابن عباس
وال يوجد . فقد نزلت تنهى عن أكل الربا املضاعف وهو ما كانوا عليه يف اجلاهلية ﴾الَ تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: أما اآلية الثانية -

  .فيها ما يدل على تقييد حترمي الربا
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وسورة آل عمران، اليت نـزل  . حترمي الربا، هي أول سورة نزلت يف املدينة ولقد قال املفسرون أن سورة البقرة، وهي السورة اليت نزل فيها
وعليه يكون ما ذكر يف آية آل عمران ليس . فيها النهي عن الربا املضاعف، نزلت بعدها، وعليه ينتفي أن اهللا سبحانه قد أباح أكل الربا القليل

  .وعليه فإن حكم الربا نزل حترميه يف بادئ األمر. ة اليت يعتاد عليها الكفار يف الربامن قبيل التدرج بل جيء ا باعتبار ما كانوا عليه يف العاد
فال تعين أنه قد مسح للمسلمني بشيء قليل من الربا مث ـوا   ﴾أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا يا﴿: أما اآلية الثالثة -
 فعفا اهللا عـز . فكانوا قد قبضوا بعضه وبقي بعض. ه اآلية نزلت يف قوم أسلموا وهلم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهمبل إن هذ. عنه

  .وجلَّ عما كانوا قبضوه وحرم عليهم ما بقي منه
: rوكذلك قـول الرسـول    ]279 :البقرة[ ﴾والَ تظْلَمونَ وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ... ﴿: ويعضد ذلك قول اهللا تعاىل

  .]سرية ابن هشام[» وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد املطلب. أال إن ربا اجلاهلية موضوع كله«
إن الربا املقصود يف هذه اآلية هو املـال احلـرام مـن     ﴾وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ﴿: أما اآلية الرابعة -

وليس املقصود ا الربا حبسـب التعريـف    ]42 :املائدة[ ﴾... أَكَّالُونَ للسحت... ﴿: الرشوة وغريها الذي كان يأكله اليهود كما قال تعاىل
  .الشرعي

وتعدد النصوص الواردة يف املوضوع كـان لوقـائع   . على مراحل وال يوجد ما يدل على أنه حرم. وعليه فإن الربا حرام من أول تشريعه
  .وال يوجد فيها ما يدل على التدرج. معينة

  :قوهلم إن اهللا عز وجلَّ قد حرم اخلمر على مراحل -2
  .]219 :البقرة[ ﴾... ثْمهما أَكْبر من نفْعهِمايسأَلُونك عن الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِ﴿: قال تعاىل
  .]43 :النساء[ ﴾... الَ تقْربوا الصالَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ... ﴿: وقال تعاىل

إِنما يرِيد  ~األََزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب و يا﴿: وقال
كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييلْ أَالشفَه الَةالص نعونَ وهنتم مت91-90 :املائدة[ ﴾ن[.  

: ىلومن جممل هذه اآليات فهم القائلون بالتدرج أن اخلمر كان مباحاً يف بادئ األمر بدليل اآلية األوىل، مث نزل تضييق اإلباحة بقوله تعـا 
  .مث تنهي عن اخلمر بعد هذا التضييق ﴾... الَ تقْربوا الصالَةَ وأَنتم سكَارى﴿

أي أا كانت متروكـة علـى   . فاخلمر مل يكن فيها حكم قبل حترميها. لناظر يف هذه اآليات نظرة تشريعية ال جيد أي تدرج يف التحرميوا
: فقد قـال  tويؤيد ذلك ما حدث مع سيدنا عمر بن اخلطاب . اإلباحة، أي أن الشرع كان ساكتاً عنها مع فعلهم هلا حىت نزلت اآلية الثالثة

»يا تذهب باملال والعقل فرتلتاللهم بلنا يف اخلمر بياناً شافياً، فإ ِسرِ﴿ نيالْمرِ ومالْخ نع كأَلُونسفدعي عمر  ﴾... يt   ،فقرئت عليـه
فقال . فدعي عمر فقرئت عليه ﴾... كَارىأَيها الَّذين آمنوا الَ تقْربوا الصالَةَ وأَنتم س يا﴿ فرتلت. فقال اللهم بين هلا يف اخلمر بياناً شافياً

فـدعي عمـر    ﴾إِنما الْخمر والْميِسر واألََنصاب واَألزالَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه﴿ فرتلت. اللهم بين لنا يف اخلمر بياناً شافياً
  .]رواه أمحد والترمذي والنسائي وأبو داود[» انتهينا انتهينا: عمر قال ﴾فَهلْ أَنتم منتهونَ﴿ فلما بلغ. فقرئت عليه

وظـل  لقد ظل سيدنا عمر يسأل اهللا تعاىل أن يرتل بياناً شافياً يف اخلمر الذي كان متروكاً على اإلباحة قبل نزول اآلية األوىل املـذكورة،  
  .أا ظلت على إباحتها حىت نزل التحرمي يف اآلية الثالثةيسأله تعاىل بالرغم من نزول اآليتني األوىل والثانية مما يدل على 
واملدقق يف فقه هذه اآلية يرى أا مل تنه املسـلمني  . فهي آية متعلقة بالصالة. والنهي يف اآلية الثانية منصب على الصالة وليس على اخلمر

ولو كان املسلم بعد نزول هذه اآلية تفـوح منـه   . يقولون عن الشرب عند الصالة بل ت عن الصالة يف حالة السكر حىت يعلم املسلمون ما
  .رائحة اخلمر وهو يصلي، أو حيمل معه قربة من مخر، أو قد شرب من اخلمر باملقدار الذي ال يضيع معه عقله فال شيء عليه

وحرم اخلمر يف اآليـة  . يف اآلية الثانيةوى عن الصالة حال السكر . إن اهللا سبحانه وتعاىل ذم اخلمر يف اآلية األوىل باعتبارها جتلب مضرة
وال  rإذ مل حيصل أن أحداً استحل شرب اخلمرة بعد حترميها أي بعد نزول آية املائدة، ال يف عهد الرسـول  . وهذا ال يقال عنه تدرج. الثالثة

ولقـد كانـت   . حبث التدرج يف اخلمـرة  يف عهد الصحابة وال يف عهد التابعني وتابعيهم، ومل تلحظ كتب الفقه لكبار علماء وجمتهدي األمة
ومل يراع املسلمون الفاحتون حداثـة  . الفتوحات اإلسالمية قائمة على قدم وساق، وكانت تفتح البلدان، وكان يدخل الناس يف دين اهللا أفواجاً
مع أـم كـانوا   .  مر ا حترمي اخلمرإسالم إخوام الذين دخلوا يف الدين من جديد، ومل يسكتوا عن شرب اخلمر ريثما ميروا يف املراحل اليت
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على أن حبث التدرج هذا مل يعهده علماؤنا األوائل األفاضل، بل هو حبث مستجد أملتـه شـدة   . حباجة لو أن هذا األمر يؤخذ بعني االعتبار
. ال بعض األحكام بل الدين كلـه الواقع وقساوة الظروف على حد قول بعض من تسموا بالعلماء وأرادوا أن جيعلوه منهجاً يف التفكري، ال يط

 وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة يف النـار . إن من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً«: rوصح حديث الرسول 
  .]رواه الترمذي وأبو داود[» ...

   لسابق حبجة التدرج باألحكام؟هل جيوز لنا أن نأخذ فيها باحلكم ا: والسؤال الذي يطرح نفسه كمخرج لدعاة التدرج هو
ألننا نكون قد فعلنا ما مل يأمر بـه اهللا  . فال جيوز شرعاً الرجوع إىل احلكم السابق. ألن حكم التحرمي للخمر قطعي. ال: واجلواب القطعي

  . عن شارافللخمرة اليوم حكم واحد، ال يتغري حبال من األحوال، وال يسقط اإلمث. سبحانه، وهذا الذي عليه السلف واخللف
وإذا . رقيق بل أوجد منافذ لهفهذا باطل ألن اهللا عز وجلَّ مل حيرم وجود ال. قوهلم بأن الشرع قد عاجل أحكام الرق بطريقة التدرج -3

 .عاد وجودهم فستعود أحكامه وسيعود وجود الرقيق ثانية
واجلواب على ذلك أن اهللا عز وجلَّ كان يـرتّل  . التدرجومل يرتل دفعة واحدة مما يدل على . قوهلم بأن القرآن نزل مفرقاً ومنجماً -4

ولـيس يف  . فرتل أول ما نزل اإلميان وذكر اجلنة والنار مث احلالل واحلرام. األحكام حبسب الوقائع واألحداث لتثبيت القلوب عليها
. تتعد مسؤوليتهم أكثر من ذلـك  ومل. فقد كان املسلمون مسؤولني يف حدود ما نزل. هذا أخذ جلزء من اإلسالم وترك جلزء آخر

. ولكن على تفصيل وضحته النصوص الشـرعية  .فعندما نزل اإلميان ومل ترتل األحكام كان املسلمون مسؤولني عن اإلسالم كله
ة أما األحكام الشرعية املنوط. فاألحكام الشرعية الفردية مسؤول عنها املسلمون على أي حال سواء بوجود الدولة اإلسالمية أم ال

  .وال عودة إىل الوراء. وهذا هو التفصيل امللزم للمسلمني وليس غريه. بالدولة اإلسالمية فقد تعلقت بالدولة
ماذا يعين التدرج، وماذا يشمل، وما هي مسوغاته عند القائلني به، ننتقل إىل بيان الـرأي الشـرعي الصـائب،    : واآلن، وبعد استعراض

  .وبالطريقة الشرعية يف التفكري
واملسألة ال . ل الرأي الصائب ومل أقل الرأي األقرب إىل الصواب؛ ألن فكرة التدرج هذه ليست من الشرع وال جيوز نسبتها إىل الشرعأقو

  .هل هو حكم شرعي أو ال، بقدر ما يتعلق بطريقة تفكري ال يقرها الشرع حبال من األحوال: تتعلق بالتدرج
بينما تقـوم طبيعـة النظـام    . فطبيعة النظام اإلسالمي أنه قائم على اتباع الوحي حصراً. هذلك أن لإلسالم طبيعة ختتلف جذرياً عن غري

  .الوضعي على االبتداع اإلنساين واخلربات البشرية واليت تبقى مهما قويت قاصرة عن حتديد املعاجلات الصحيحة ملشاكل اإلنسان
وإال فلن يقبل منه التزامه وعندما يدعو غريه إىل اإلسالم عليه أن . ن باهللا تعاىلواملسلم عندما يتقيد بالشرع عليه أن جيعل أساس تقيده اإلميا

  .فاملسألة تتعلق باإلميان أوالً، وااللتزام الصحيح ثانياً. جيعل أساس دعوته اإلميان باهللا، وإال فلن تقبل منه دعوته
فيسـهل بعـدها   . بإجياده أوالً ومن مث تغذيتـه : باألساس الروحي وحىت يتغري املسلم ويغري األنظمة تغيرياً صحيحاً وسليماً جيب أن يهتم

وعدم اعتماد املسلم على األساس الروحـي يف االلتـزام   . االلتزام، بغض النظر عن مطابقته لواقع الناس أو طباعهم أو أهوائهم أو عدم مطابقته
حي أي اإلميان باهللا ال جيعل هذا احلكم قريباً أو بعيداً إال بقدر قربـه أو  وقيام اإلسالم على األساس الرو. يوقعه يف اإلمث إن مل يؤد به إىل الكفر

  .بعده عن هذا األساس
، مع مسيس احلاجة rوأين جلأ الرسول . بل أين أمر اهللا به. أين هو األساس الروحي يف هذه الدعوة: واآلن نأيت لنسأل من يقول بالتدرج

  إليه، سواء يف مكة أم يف املدينة؟
وذلك عندما طلبوا . ]سرية ابن هشـام [» األمر هللا يضعه حيث يشاء« لبين عامر بن صعصعة حني كان يطلب منهم النصرة rالرسول  أمل يقل

أمل يكن يف اإلمكان إجابتهم إىل طلبهم، مث بعد أن يؤمنوا تـتغري  . أن يكون األمر فيهم من بعده مع شدة احلاجة عنده لوجود من ينصر الدعوة
هي الدعوة الصادقة واألمر الرباين الذي جعله صادقاً فيما يقول من غري مداهنة وال مساومة، ليحيا من حي عن بينة ويهلك مـن  مطالبتهم؟ أم 
  .هلك عن بينة

لو  واهللا يا عماه«: لعمه أيب طالب عندما جاءه يطلب منه أن خيفف عنه وأن ال حيمله من األمر ما ال يطيق، أمل يقل له rأمل يقل الرسول 
وهذا النص من . ]سرية ابن هشام[» وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه
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فلم يداهن ومل يهادن، ومل يساير، ومل حياب، ومل يـداج  . يفيد عدم قبوله بأدىن مساومة، وأعطى على ذلك أصدق مثل يف دعوته rالرسول 
  .بيدهم األمور بل كانت دعوته صرحية جريئةَ، تبعث الفكر الصادق الذي يدحض به الباطل وجيعله زهوقاًمن 

جعل أمل يأمر اهللا سبحانه املسلمني أن يهاجروا من املكان الذي ال يستطيعون أن يقوموا فيه مبا أوجبه عليهم إىل املكان الذي يستطيعون، و
رضِ قَالُوا أَلَم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالَئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في اَأل﴿: اىلاملكوث فيه حمرماً عليهم لقوله تع

  . اإلقامة حيث ال يتمكّن املسلم من إقامة الدينوقد نقل ابن كثري اإلمجاع على حترمي ]97 :النساء[ ﴾... تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها
فهل . وكانت كذلك هي آخر كالمه من غري أن تغيري. وبادأ ا قومه) ال إلھ إال اهللا محم د رس ول اهللا  (دعوته بـ rأمل يبدأ الرسول 

  .دعا إىل أقلّ منها يف بادئ األمر مث تدرج ا؟ أم أا كانت أول دعوته وآخرها
واهللا لو منعوين عقـال بعـري كـانوا    «: مانعي الزكاة، ومل يأخذهم بالتمهل وتطييب اخلاطر، قائالً قولته املشهورة tبكر  أمل يقاتل أبو

  .مع أن وضع املسلمني كان يومها يشهد حركة ارتداد ومترد واسعني. »يؤدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه
وهل ساروا على منواله حني طبقوا اإلسالم علـى البلـدان   . إلسالم مثل هذا الفهمهل عهد عن املسلمني األوائل الذين محلوا الدعوة إىل ا

املفتوحة اليت حتولت دارها من دار كفر إىل دار إسالم؟ مل يراعِ املسلمون األوائل أوضاع أهل هاتيك البالد الـذين كـانوا حـديثي عهـد     
بل كانوا يـدخلون يف  ... را أو عدم التعامل بالربا أو عدم معاقرة النساءفلم يتركوهم يشربون اخلمرة ريثما تألف نفوسهم عدم ش. باإلسالم

وكانوا ينفذون األحكام الشرعية املتعلقة بذمتهم سـواء  . اإلسالم كامالً فيمتنعون عن الربا وعن الزنا وعن اخلمر وعن كل ما حرمه اهللا عليهم
  .منها الفردية أم اجلماعية، العينية أم الكفائية

ت أمهات كتب الفقه اإلسالمي هذا املوضوع، وهل ذكر فقهاؤنا اتهدون األوائل املوثوقون أدىن إشارة عن التدرج، ومعلوم أن هل تناول
  فقهاءنا تناولوا بالتفصيل كليات الشريعة وجزئياا؟

ي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعـلْ لَـه   الْحمد للَّه الَّذ﴿ إن الشرع بكليته يدل على وجوب حتلّى الدعوة بالصدق واستقامة الطريق
واهللا أخربنا أن الكفار يودون أن نداهنهم ونسايرهم ونتنازل عن احلق، ونقبل بأرباع احللـول وأنصـافها    ]2-1 :الكهف[ ﴾... قَيما ~عوجا 

وانتـهاء   ]109 :البقرة[ ﴾... يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسهِم ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو﴿: بدءاً بالكفر لقوله تعاىل
: الظاملني بقولهوقد حذرنا ربنا من الركون إىل  ]8 :القلم[ ﴾فَالَ تطع الْمكَذِّبِني﴿ ،]9 :القلم[ ﴾ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴿: باألحكام لقوله تعاىل

﴿الَ ت اَء ثُميلأَو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرالَ تونَور113 :هود[ ﴾نص[.  
وما علينا كحملة دعـوة إال  . و بااللتزامإن الدعوة الصادقة إىل اإلميان الصادق جتعل التزام املسلم كامالً، ولو كان حديث عهد باإلسالم أ

والدولة اإلسالمية حني تقوم لن تقوم على أناس . أن نغرس اإلميان يف النفوس، وأن نعتين به حىت يؤيت أكله على أطيب ما يكون التزاماً وتقوى
بل هي كما قلنا سابقاً، جيـب  . وجتعلهم يقبلوا ولن تقوم على أناس مل تعمل الدعوة فيهم ومل تؤثر عليهم. فارغني أو مثقلني باألفكار الغربية

وال حاجة للجوء إىل فكرة التدرج حبجة تقريب النفوس من . أن تقوم على رأي عام منبثق عن وعي عام يتقبل فكرة اإلسالم وفكرة احلكم به
  .والواقع باإلسالموال حاجة للرضوخ لضعف اإلنسان أو مسايرة الواقع، ألن اهللا أمرنا أن نغري النفوس . اإلسالم

لعلم ولو عدنا إىل القرآن نستقرئ آياته ألدركنا أن األمر فيه قطع، وأن التدرج هو من األفكار الدخيلة الغريبة اليت أدخلها من تسمى بـا 
  .زوراً وتاناً

كم الذي يرتل يصـبح واجـب   وكان احل. واملسلمون معه كلما نزلت آية بادروا بتنفيذها دون أدىن مهلة أو تأخري rلقد كان الرسول 
 الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسـالَم ... ﴿: وصار املسلمون بعد نزول قوله تعاىل. التطبيق مبجرد نزوله

يتعلق بالعقائد أو العبادات أو األخالق، أو املعامالت، وسواء أكانت  سواء منها ما. مطالبني بتطبيق اإلسالم كله مطالبة كلية ]3 :املائـدة [ ﴾...
  .هذه األحكام تتعلق بناحية احلكم واالقتصاد أو االجتماع أم السياسة اخلارجية، يف حالة السلم أو يف حالة احلرب

أي خـذوا   ]7 :احلشـر [ ﴾تهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شـديد الْعقَـابِ  وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَان... ﴿: وقوله تعاىل -
يف اآلية من صيغ العموم فتشمل وجـوب العمـل جبميـع    ) ما(ألن . واعملوا جبميع ما آتاكم الرسول وانتهوا وابتعدوا عن كل ما اكم عنه

طلب باألخذ واالنتهاء الوارد يف اآلية يفيد الوجوب بقرينة ما ورد يف اية اآليـة  وال. الواجبات ووجوب االنتهاء واالبتعاد عن مجيع املنهيات
  .من األمر بالتقوى والوعيد بالعذاب الشديد ملن مل يعمل ذه اآلية
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 ]49 :املائـدة [ ﴾... فْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيكوأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ ي﴿: وقوله تعاىل -
وكذلك فيهـا  . واملسلمني من بعده بوجوب احلكم جبميع ما أنزل اهللا من األحكام أمرا كانت أم يا rالرسول  جازماً كذلك فإا تأمر أمراً

وللمسلمني مـن بعـده أن    rنصياع لرغبام، وكذلك فيها حتذير للرسول وللمسلمني من بعده عن اتباع أهواء الناس واال rي للرسول 
  .يفتنه الناس وأن يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل اهللا إليه

  .]44 :املائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: وقوله تعاىل -
  .]45 :املائدة[ ﴾لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَومن ... ﴿: وقوله تعاىل -
  .]47 :املائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ... ﴿: وقوله تعاىل -

الواردة هنا من صيغ العموم فتشمل مجيع األحكـام  ) ما(وألن . اً أو فاسقاًيف هذه اآليات جعل اهللا من مل حيكم مبا أنزل اهللا كافراً أو ظامل
  .الشرعية اليت أنزهلا اهللا أوامر كانت أم نواهي

ومن كل ما تقدم يتضح بشكل قطعي ال لبس فيه أنه جيب على املسلمني مجيعاً أفراداً ومجاعات ودولة أن يطبقوا أحكام اإلسالم كاملـة  
  .وأنه ال عذر لفرد أو مجاعة أو دولة يف عدم التطبيق. أو تدريج دون تأخري أو تسويف

وجيعل املطبق لبعض األحكام والتارك لبعضها آمثاً عند اهللا فرداً كان أو مجاعة . بالتدريج يتناقض مع أحكام اإلسالم كل املناقضة والتطبيق
  .أو دولة

مل يقبل من وفد ثقيف أن يدع هلـم صـنمهم    rفالرسول . ب االبتعاد عنهفالواجب يبقى واجباً جيب العمل به، واحلرام يبقى حراماً جي
وأىب عليهم كل اإلباء، وأصر على هدم الصـنم  . الآلت ثالث سنني، أو أن يعفيهم من الصالة على أن يدخلوا يف اإلسالم، مل يقبل منهم ذلك

  .دون تأخري، وعلى االلتزام بالصالة دون تأخري
ي ال يطبق مجيع أحكام اإلسالم أو يطبق بعضها ويترك بعضها اآلخر كافراً إن كان ال يعتقد بصالحية اإلسالم أو واهللا قد جعل احلاكم الذ

وجعله ظاملاً وفاسقاً إن كان ال يطبق مجيع أحكام اإلسالم، أو ال يطبق بعضها لكنه يعتقد . ال يعتقد بصالحية بعض األحكام اليت ترك تطبيقها
  .قبصالحية اإلسالم للتطبي

أي إذا حكم بأحكـام  . أوجب قتال احلاكم وإشهار السيف يف وجهه إذا أظهر الكفر البواح الذي عندنا فيه من اهللا برهان rوالرسول 
وأن ال ننازع األمر أهله ... «: الكفر اليت ال شبهة أا أحكام كفر، كثرية كانت هذه األحكام أم قليلة، ملا ورد يف حديث عبادة بن الصامت

  .]رواه مسلم[» إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان: قال
فأحكام . إذ ال فرق بني واجب وواجب وال بني حرام وحرام، وال بني حكم وآخر. وعليه فال تساهل وال تدرج يف تطبيق أحكام اإلسالم

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتـابِ  ... ﴿: انطبق علينا قول اهللا تعاىلوإال . وجيب أن تطبق وأن تنفذ دون تأخري أو تسويف أو تدريج. اهللا مجيعاً سواء
اميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِالَّ خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتذَابِوالْع دونَ إِلَى أَشدري 85 :البقرة[ ﴾... ة[.  

س هناك من عذر ألي مسلم يف عدم تطبيق أي حكم شرعي حاكماً كان أو فرداً عادياً إال إذا كانت هناك رخصة شـرعية وردت يف  ولي
، أي حالـة  )أو الراجح على الظـن رجحانـاً قويـاً   (وعدم القدرة يعترب رخصة شرعية يف حالة العجز احلقيقي احملسوس . النصوص الشرعية

ثلث مثار املدينة على قبيلة غطفان، أو مثل قبـول اخلليفـة    rة املكره إكراهاً ملجئاً، أو مثل حالة عرض الرسول االضطرار احلقيقي، مثل حال
  .للتحكيم مع البغاة، أو مثل إباحة امليتة للمضطر الذي خيشى اهلالك

الواقع، وللتفلت من هـذا الضـغط   وحنن، تجاه ما نراه من هذا الطرح، جند أن هذه الفكرة قد وجدت يف رؤوس أصحاا، نتيجة لضغط 
إذ أن الفكرة وجدت أوالً ومن ثَم أوجدوا الدليل الشرعي الـذي  . راحوا يتصيدون هلا األدلة تصيداً لتكون مربراً ومسوغاً هلم للدعوة حبسبها

املسلمون القائمون علـى فكـرة    جيب أن خيلع: وكنصيحة للخروج من هذا املنحى. وهذه هي بداية االحنراف. أولُوه حبيث خيدم هذه الفكرة
األمر ويغي رر األوضـاع،  التدرج ثوب الضعف الذي يلبسونه، وأن يتصلوا بالشرع اتصال الواثق بربه املؤمن به إمياناً راسخاً بأنه هو الذي يدب

وسـنرى  . عله منطلق الدعوة وحمط رحاهلافيستعلي بإميانه وجي. ومينح النصر ملن يستحقه، حىت يواجه ذا اإلميان شدة الواقع وقساوة األوضاع
  .من غري ما حاجة إىل التدرج. أن ذلك كله سينعكس على املدعوين تقيداً والتزاماً قومياً
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وهذا جيعل غري املسلم، أو املسلم املقصر الذي يدعى بناء على هـذا األسـاس   . إن الدعوة إىل التدرج هي دعوة لغري اإلسالم، وهذا حرام
قبول ما يعرض عليه، وهذا التردد يتحمل مسؤوليته الداعي إىل التدرج، ألنه مل يعرض عليه اإلسالم، ولبعد طرحه عـن األسـاس    متردداً يف

وهذا جيعل حجة اهللا قائمة على هؤالء املسلمني . الروحي القائم على اإلميان باهللا اخلالق املدبر، والذي بناء عليه يؤخذ احلكم الشرعي أو يترك
  . بدل أن تقوم حجتهم على غريهمالداعني

وحنـن  . والدعوة إىل التدرج فيها تدخل وحتكُّم يف التشريع حني جتيز لإلنسان تطبيقاً جمزأً حبجة أنه ال يقوى على التطبيق الكامل الفوري
فكيف يسمح املسلم لنفسـه  . يعلم ما خلقفالذي يعاجل اإلنسان هو ربه العليم اخلبري الذي . أُمرنا أن ال نقدم بني يدي اهللا ورسوله وال نؤخر

  .والصحيح هو أن تنحصر مهمة الداعي يف تنفيذ وتبليغ املعاجلة وليس يف وضعها. حني الدعوة للتدرج بالتدخل يف عملية التشريع هذه
خرين إذا تأثر ا املـدعو  وهذه الطريقة اليت سيحملها لآل. والدعوة إىل التدرج تعطي الداعي طريقة تفكري فاسدة يدعو الناس على أساسها

ملية التغـيري،  فإا تفسد عنده طريقة التفكري اليت جيب أن تتغري كما جيب أن تتغري األفكار اخلاطئة، علماً أن طريقة التفكري تأيت يف املقدمة يف ع
وسـتحل هـذه   . ا طريقة تفكريها ولو بشكل عـام وحنن ال نضمن تغري األمة تغرياً موثوقاً حىت نغير هل. إذ أا تسبق يف أمهيتها تغيري األفكار

  .الطريقة الفاسدة اليت يفكر ويدعو حبسبها حمل الطريقة الصحيحة
  

  االلتزام بالمبدأ فكرة وطریقة
ملّا استطاع الغرب الكافر جعل طريقة حياته يف العيش هي الطريقة اليت يسري عليها الناس، عاش املسلمون أوضـاعاً فكريـة واجتماعيـة    

ففقدوا التوجه السليم، وفقدوا شخصيتهم حني عملوا على اجلمع بـني  . عاشوا أفكاراً تناقض عقيدم. ادية وسياسية ال يحسدون عليهاواقتص
وقد دخل عليها هذا الدخن جلهلها وعـدم أخـذ   . أفكارهم املنبثقة عن عقيدم، وأفكارهم عن احلياة املنبثقة عن فكر دخيل مل تقر به األمة

وراحت تقبل . وجعلت ما تراه النفس من مصلحة هو مقصود الشريعة. فوفّقت توفيقاً غري موفَّق بني اإلسالم وما يناقضه. ور على أصوهلااألم
وصارت من جراء هذا حياةُ الناس االجتماعية واالقتصادية مليئة باملتناقضات، وصارت األوضـاع السياسـية   . كل تأويل، وتربر كل حتريف

  .تركيز هذه األفكار الدخيلة على حساب فكر األمة األصيل تسهر على
 يف ظل هذه األوضاع البالغة السوء بدأت تنشأ اجلماعات اإلسالمية واألحزاب لتواجه هذا الركام من األفكار اخلاطئة واملفاهيم املغلوطـة 

  .واملشاعر املنحرفة واألوضاع السياسية املرتبطة باألجنيب
وأن ترسم اخلط املستقيم الذي تريد أن يسري الناس علـى هـداه يف   . احلزب أو اجلماعة الترياق والبلسم الشايفواملفروض أن يكون لدى 

ـ  ﴿: مقابل اخلط األعوج الذي يصلى الناس بناره وتقول للناس س ـنع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتال تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هوهبِيل 
  .]153 :األنعام[ ﴾...

واملفروض أن تتوفر يف اجلماعة أو احلزب املواصفات اليت تؤهله للوصول، من وضوح الفكرة وإرادة الوصول وإعداد الثلة الواعيـة ويئـة   
  .األمة وااللتزام بأحكام الطريقة

رها احلق الذي جيب أن يفيء إليه كل الناس، وهـي اهلـدى   فمن حيث الفكرة فإا جيب أن حتتل املرتبة األوىل عند اجلماعة، فهي يف نظ
هي الصاحلة لإلنسان، املوافقة . الذي ينري لإلنسانية درا، وهي الرمحة املهداة من اهللا لعباده، وهي النور الذي خيرج البشرية من ظلمات اهلوى

فيها من العمق والشمول ما جيعلها جتيب لإلنسان على كل تسـاؤالته  . لهي املسعدة للحياة واحمليية لألم. لفطرته، املقنعة لعقله، املطمئنة لقلبه
  .ةعن احلياة اليت حيياها، وتصله صلة صحيحة مبا قبل احلياة ومبا بعدها، وتربطه خبالقه ربطاً صحيحاً يدرك به الغاية ويسعده حىت النهاي

ما ال تكون فكرته هي السائدة فإن الباطل سريتع واملنكر سيستشـري  واجلماعة أو احلزب عندما يؤمن ذه الفكرة يؤمن يف املقابل أنه عند
وحياة الضنك ستؤرق الناس، فلن ترى نفوسهم مطمئنة، وال فطـرم مرتاحـة وال عقـوهلم    . واهلوى سيتبع، والظلم سيحل والظلمة ستعم

  .متدبرة
فتتعهـدها  . تداء إىل الفكرة اليت تشكل روحها ومربر وجودهافاملوضوع األول الذي جيب على اجلماعة أن توليه عنايتها القصوى هو االه

وحتافظ على نقائها، فتبعد عنها كل ما ليس منها، ومتنع اختالطها مع غريها من األفكار الدخيلة، وحتدد موقفها مـن الـدعوات األخـرى    
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وصفاء الرؤية يكون بـإدراك احلكـم الشـرعي    . ولعل نقاء الفكرة يقتضي صفاء الرؤية لدى اجلماعة. واألفكار املطروحة على هذا األساس
  .وأن يكون هذا احلكم مستنداً إىل العقيدة اإلسالمية. بطريقة استدالل صحيحة

وفقدت مـربر  . ومىت فقدت الفكرة النقاء والصفاء والتبلور والوضوح، فقدت خصوصيتها ومل تعد ذلك النور وال اهلدى وال الرمحة املهداة
ن احلركات املنهزمة أمام الواقع، الذي استطاع أن يؤثر فيها بدل أن تؤثر هي فيه، وأن يشكلها بشـكله بـدل أن   وجودها وصارت كغريها م
  .تعطيه الشكل الذي جيب

والطريق لبلوغ الغاية هي . فوضوح الغاية من وضوح الفكرة. وبقدر ما تتبلور الفكرة عند أصحاا تتبلور طريقة إيصاهلا إىل الواقع العملي
  .شرعية منضبطة كغريها من األحكام الشرعية أحكام

ذلك ألن الفكرة املبدئية متنع على معتنقها والداعي هلـا  . واجلماعة املبدئية أو احلزب املبدئي هو الذي يتقيد يف كل حركاته وسكناته باملبدأ
معـىن وجـود   أساسها، وتعطي اجلواب املتميز عن  وألا فكرة أساسية تبدأ يف حبث األمور من. األخذ من غريها إال إذا أقرته هي على ذلك

وتكون أفكاره عن احلياة ومفاهيمه عن األشـياء  . ويصبح كل فكر فرعي مأخوذاً من هذا الفكر األساسي ومنبثقاً عنه. اإلنسان يف هذا الكون
  .وحكمه على األفعال كلها من جنس هذا الفكر األساسي

وكل ما فيه منسجم مع بعضه متام االنسجام النبثاقه عن قاعدة فكرية واحـدة  . كان موضع لبنةفبناء اإلسالم متكامل وليس فيه نقص ولو 
  .ثابتة تتواءم مع سنن احلياة وطبيعة اخللق

فمن آمن باإلسالم يصبح احلالل واحلرام مها مقياس أعماله ونظرته إىل األشياء وليست النفعية، ذلك أن النفعية تنسـجم مـع فكـرة أن    
وتصبح حياته . وتصبح سعادة املسلم هي بأن ينال رضا اهللا ال أن ينال أكرب قسط ممكن من اللذة. الذي يشرع وليس اهللا سبحانهاإلنسان هو 

ومن أراد . فمن قبل األساس قبل ما تولد منه. حياة عبودية هللا وخضوع ألمره ال حياة قائمة على فكرة احلريات اليت جتعله منخلعاً من كل قيد
هذا هو الفكر املبدئي والدعوة املبدئية الـيت علـى   . ليه أن يبدأ باألساس، وأن يالحظ االنسجام بني األفكار الفرعية وبني األساسأن يغري فع

فكما ال يقبل من . ولذلك ال يقبل من املسلمني وال من أنظمتهم وال من مجاعام أن خيلطوا بني اإلسالم وغريه. اجلماعة االنطالق من خالهلا
ة القائمة جعل اإلسالم مصدراً من مصادر التشريع إىل جانب مصادر غري شرعية أخرى مثل العرف، أو جعل اإلسـالم هـو املصـدر    األنظم

األساسي، كذلك ال يقبل من اجلماعات اإلسالمية مثل هذا االختالط، كأن تقوم على اإلسالم وعلى بعض األفكار الغربيـة الغريبـة عـن    
  .قبله اهللا سبحانه وتعاىل وال عباده املؤمنونفهذا ازام ال ي. اإلسالم

أي ال معبود وال مطاع حبـق  ) ال إلھ إال اهللا محم د رس ول اهللا  ( لذلك فإن كل اجلماعات اإلسالمية اليت عقيدا قائمة على أساس أن
قها عن العقيدة وأخذها من املصادر الشرعية فكل فكرة جيب أن يالحظ انبثا. إال اهللا، ال حيل هلا أن تشرق وتغرب يف أخذ أحكامها عن احلياة

  .املوثوقة واستنباطها مع أدلتها التفصيلية
هـي مـن   ) ال إله واحلياة مادة(مع القول بأن االشتراكية القائمة على فكرة ) ال إل ھ إال اهللا محم د رس ول اهللا   ( فكيف تنسجم كلمة

أو مع القول بأن القومية والوطنية القائمـة  . هي من اإلسالم) صل الدين عن احلياةف(أو مع القول بأن الدميقراطية القائمة على فكرة . اإلسالم
  على العصبية اليت رذهلا اإلسالم هي من اإلسالم؟

وهي تعين إفراد اهللا يف التشريع مع القول مبشاركتنا اآلخـرين أو مشـاركة   ) ال إل ھ إال اهللا محم د رس ول اهللا   ( وكيف تنسجم كلمة
  .تشريع؟اآلخرين لنا يف ال

القائمة على التذلل واخلضوع والعبادة لرب العاملني مـع فكـرة احلريـات    ) ال إل ھ إال اهللا محم د رس ول اهللا   ( وكيف تنسجم كلمة
وال خيضع إلله إال مبقدار ما يتناسب هذا اخلضوع مـع شـهواته   . املوجودة يف األنظمة الغربية اليت جتعل اإلنسان هو سيد نفسه يف كل شيء

  ومصلحته؟ورغباته 
وإال ضاعت شخصية اجلماعة يف خضم التوفيق الذي لـن  . نعم إن احلرص على العقيدة اإلسالمية يقتضي احلرص على كل ما انبثق عنها

  .يرضي اهللا وال عباده
ن التحريف وللمحافظة على الفكرة نقية، صافية، واضحة، مبلورة، جيب إبعادها عن التأثر بالواقع واخلضوع للظروف ووضعها يف منأى ع

  .والتبديل واملساومة
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وكما أن حامل الدعوة يريد أن يغري اتمع حبسب تصوره؛ كذلك فإن للمجتمع مبفاهيمه وأفكاره اخلاطئة وأوضاعه السياسية وتركيبتـه  
  .االجتماعية، ضغطه على حامل الدعوة وعلى اجلماعة اليت يعمل معها للتغيري

  
  :الحذر من االنحراف أو المساومة

ماعة عندما تقوم على الفكرة املبدئية وترتل إىل الواقع ستهب عليها العواصف حماولة اقتالعها من جذورها، وسيكون تعامل األنظمـة  فاجل
ذلك أن احلركات األخرى تطرح أفكاراً جزئية ال تؤذي األنظمة حبال، بل قد يكون فيها سد . معها خيتلف عن تعاملها مع احلركات األخرى

ولكن الدعوة اجلذرية القائمة على الفكرة املبدئية يتم فيها تناول األمور من أساسها وال ترضـى  . ات اليت أحدثتها األنظمة نفسهالبعض الثغر
 تقبـل  بالترقيع وال باملسايرة، وال تقبل بأنصاف احللول، وال تقبل بإصالح ما أحدثته األنظمة، وال تقبل ترك الدعوة إىل التغيري الكامـل، وال 

وبقـدر  . ومن الطبيعي أن تكون مواجهة هذه اجلماعة أو احلزب على غري مثـال . ل الفروع وترك األساس الذي تقوم عليه هذه الفروعتناو
  .التزام اجلماعة بالتغيري اجلذري بقدر معاداة األنظمة هلذه اجلماعة، وبقدر شدة املواجهة

وقـد  . طيع التحمل، فيضغط على مجاعته لكي ختفف من قوة طرحهـا وقد تنعكس شدة املواجهة هذه على حامل الدعوة نفسه فال يست
وقد توسوس له نفسه وحتدثه حديث االنكفـاء عـن   . تضيق عليه نفسه وتضعف إرادته عندما جيد نفسه ملفوظاً من الناس وكاألجرب مفرداً
بدأ بالضغط على مجاعته ويدعوها إىل التحـول عـن   في. العمل عندما تتعارض مصاحلة الدنيوية مع الوضع اجلديد الناشئ عن العمل مع مجاعته

ويكون بذلك قد استطاع أن . فإن استجابت اجلماعة ألصحاب هذه الطروحات من أعضائها بقي معها. املطالبة بالتغيري إىل املطالبة باإلصالح
وهنا تواجه . بيتها يف العمل حتول هو عنهاوإن رفضت ضغوطه وأصرت على جذريتها وانقال. يعمل لدينه ودنياه وأن يرضي اهللا وامللك بزعمه

ناراً داخلية من شباا الذين ثقلت مهتهم أمام ثقل الضربات، وناراً خارجية مع األنظمة اليت ال تتهاود مـع أصـحاب هـذه    : اجلماعة نارين
  .الطروحات

ومن املعلوم أن املساومة . يبدأ أسلوب العصا واجلزرةوتبدأ العروض تنهال على اجلماعة، و. وتبدأ معركة املساومة ما بني اجلماعة واألنظمة
وإال فإا ستصطلي بنـار األنظمـة   . ومىت دخلت اجلماعة يف املساومة حتولت إىل جتارة وبيع ذمم وإذالل أمم. تدخل يف شؤون البيع والشراء

  .وستكوى بلهيبها
ي الذي يتوفر يف قيادته وأعضائه احلرص على الشرع حبيث يكون هـو  من هنا حتتاج الفكرة املبدئية الصحيحة إىل اجلماعة أو احلزب املبدئ

واحلرص على الصفاء والنقاء والصرب، والتضحية واإليثار، ونكران الذات، وخلو النفس من حظ النفس، من أجل أن ال يتم االحنراف . األعلى
يف منأى عن التغيري والتالعب به جيب أن تربط كل فكـرة   ولكي تسري اجلماعة بشكل مضمون حيفظ عليها عملها، وجيعله. وال تتثاقل اهلمم

محـل الـدعوة    وكل حكم شرعي بالعقيدة اإلسالمية ربطاً حمكماً، حىت إذا حصل التعارض بني املنافع الفردية اآلنية وبني الثبات والصرب على
  .ع أمام وسوسة الشيطان وحديث النفس األمارة بالسوءلتحقيق غايتها الشرعية أتى الترجيح ملصلحة الدعوة، وكان هذا الربط هو السد املني

كان ال بد من أصول ضابطة حتدد األفكار وطريقة التفكري،  السيئومن أجل أن تنجو سفينة اجلماعة أو احلزب من الغرق يف أوحال الواقع 
  .حتت حجة التأويل والتربير ألن ذلك يربط اجلماعة مبا توصلت إليه، إذ ال حيق هلا اخلروج عن أصوهلا يف يوم من األيام

فحسن التوجه، وحسن التأسي، وحسن الفهم، تؤدي إىل تطهري اجلماعة والعاملني فيها من كل الشوائب اليت قد تكون علقت م، وتنقي 
  .النفوس وتقوي اإلميان

ها القائمون على العمل تنقيهم كمـا ينقـى   فالفنت اليت يصرب علي. وهذه الطريق ال يستطيع الصرب على وعثائها إال أولو العزم من املؤمنني
  .الذهب بالنار

وإن غموض الطريق واهلدف وعـدم  . وإال فإن فقدت األصول الضابطة فإن االنكفاء، والتبديل، والتراجع، والتلون، سيكون مصري اجلماعة
  .يل عندما تطالب بالدليلبلورة األفكار عندها سيجرها إىل التبديل عندما جتد صعوبة يف العمل وإىل التربير والتأو

ومىت رضخت اجلماعة للمساومة وقبلت باحلق جمزأً، وختلّت عن جذرية الطرح وانقالبية العمل فقدت قوا الوحيدة اليت كانت متتلكهـا،  
دوها حـىت  وتكون قد سقطت يف ميدان الصراع الفكري وكانت الغلبة لع. وصارت غري متميزة، وال تلفت نظر الناس إىل تفرد وال خصوصية

ويكون بذلك قد حتول إىل عقبة يف وجـه  . ألن طرحها صار مشوهاً وألنه صار يف مصلحة النظام. لو بقيت تنادي باإلسالم وتطرح اإلسالم



 77

ن بعضِ مـا  واحذَرهم أَنْ يفْتنوك ع... ﴿: وألمته من بعده rوهذا ما حذرنا منه اهللا تعاىل حني قال لرسوله . التغيري بدل أن يكون العكس
كإِلَي لَ اللَّهوكما قال سيدنا عمر  ]49 :املائدة[ ﴾... أَنزt ك عنه الرجال« :لقاضيه شريحال يلفتن«.  

فإن استطاعت أن حتافظ عليها وأن خترجها من دائرة املساومة، وتصرب عليها رغم . ويبقى السالح األمضى الذي متتلكه اجلماعة هو فكرا
من إعداد الثلة املؤمنة ويئـة األمـة    rاستطاعت بعد حني من الزمن أن يئ ما هيأه الرسول  rرت على خطا الرسول كل الظروف، وسا

  .وإقامة الدولة أن تقلب املعادلة ملصلحة الدعوة لتقبل احلكم مبا أنزل اهللا واستطاعت بعدها
أن يواجهوا الضغوط بأفكار اإلسالم املنسجمة مع الفكـرة األم  وحتلّي أصحاب الدعوة احلقة بأفكار اإلسالم بشكل صحيح يقتضي منهم 

 أو) طرح بعـض املطلـوب  ( أو) طرح ما يناسب الواقع( أو) خذ وطالب( فال ينسجم معها أن تواجه اجلماعة الضغوطات بعقلية. األساسية
وهذا هو منط تفكري الغرب . من أجل العمل من خالهلا فهذه األفكار وأمثاهلا إمنا قامت اجلماعة من أجل تغيريها ال). القبول بأنصاف احللول(

والذي خيتلف اختالفاً جذرياً عن طبيعة اإلسالم اليت ترفض كل هذا وتعمل على قلعه وتعمل علـى تثبيـت اإلسـالم    . الذي غزا به عقولنا
  .فالذي يريد ويعمل للتغيري جيب أن يبدأ بنفسه أوالً. وطريقته يف التفكري

ا جيب أن تتحلى به اجلماعة من حرص على نقاء الفكرة ووضوحها واحملافظة على ذلك نعرض فكرتني من األفكار اليت وبعد هذا العرض مل
 وبعـض بعض اجلماعات العاملـة لإلسـالم،    طرحها الغرب الكافر، وتعهدت إلزام املسلمني ا تلك األنظمةُ املوالية له، وتلقفها بكل أسف

الدميقراطية هـي   فكرة أن: وهاتان الفكرتان مها. كتاب الذين يتولون بشكل دائم تسويق أفكار الغرب والدعاية هلاالكتاب املسلمني، هؤالء ال
وفكـرة  ). الشوروقراطية( واليت قال عنها أحد هؤالء الكتاب من باب التوفيق اللفظي والتلفيق الفكري. من اإلسالم، وأا هي الشورى بعينها

ولنسري يف حبثنا هذا حبسب األصول الذي ذكرناهـا يف بدايـة   . اليت يقول ا بعض املسلمني وبعض حركام لكفراملشاركة يف حكم ا قبول
ـ  ذ حلقات هذا البحث ندرس الواقع الذي تطبق فيه الدميقراطية وواقع الدميقراطية وهل يف الشرع واقع شبيه بواقع الدميقراطية حىت يصح األخ

  ...ا
  

  :الدیمقراطیة
وصارت مفاهيمه عن احلياة . وذه الفكرة األساس أبعد كل تأثري للدين عن حياة الناس. يقوم على فكرة فصل الدين عن احلياة إن الغرب

فكانت فكرة الدميقراطيـة الـيت   . ونشأت تبعاً لذلك عند الغربيني أفكار من جنس هذه الفكرة األساسية ومتولدة عنها. حمكومة ذا األساس
وكانت فكرة النفعية هي مقياس أعماله، وكان تعريفه للسعادة بأـا احلصـول   . اً على نفسه بدل أن جتعل ذلك هللا تعاىلجعلت اإلنسان سيد

وأنشأ جمتمعاً قائماً على هذه األفكـار، ويف  ... وكانت فكرة تقديس الفرد اليت أدت إىل فكرة تقديس احلريات. على أكرب قد ممكن من اللذة
وهذا أمر طبيعي ألن اإلنسـان  . وكان من نتيجة هذه األفكار أن شقي اإلنسان الغريب بدل أن يسعد ا. فكر خيالفهنفس الوقت مضاداً لكل 

واتمع الذي يغلب عليه طابع األنانية وتسود فيه احلريات لن يكون سوى جمتمع يمي تسـود  . القاصر ال يستطيع أن يشرع لنفسه وال لغريه
  .فيه شريعة الغاب

وراح يكتشف وخيترع فوصل إىل نتائج علمية وتكنولوجية باهرة، ووصل إىل امتالك أسباب القـوة، ممـا   . الغرب أطلق لعقله العنان مث إن
أي أنه بعد أن كان يسـيطر علـى   . وراح يفرض نفسه على العامل مادياً مث فكرياً. مكنه من التغلب على العامل مبنطق القوة وليس مبنطق احلق

وتقوم وسائل اإلعالم ومناهج التعليم على الدعاية للغرب وفكره . ركز احلكام الذين خيدمون مصاحله ويفرض األنظمة اليت تناسبهالبالد، كان ي
  .وحياول أن يقنعهم أن سبب قوته هو فكرته عن احلياة. ومنهجه يف احلياة

، متحكمة، مستعمرة، قال عنها بأا راقيـة متقدمـة، ودوالً   مث إنه قسم العامل تقسيماً يناسب مصلحته، دوالً صناعية، منتجة، غنية، قوية
وعمل على تركيز هذا التقسيم ومنع تغير أوضاع الدول وخمالفـة هـذا   . فقرية، مستهلكة، ضعيفة، مغلوبة على أمرها، قال عنها بأا متأخرة

  .الواقع
أفراده من تأمني حاجام األساسية وبعض الكماليات وبصـورة  ومكّن . مث إنه أطلق احلريات يف بلده، وجعل الناس تنعم باستقرار سياسي

بينما حرم الدول الفقرية من التقدم حني حجب عنهم العلم الذي ميكنهم من القوة املادية، ومنعهم من تكوين صناعات أساسية لتبقى . متفاوتة
وذلك ألن الدول الغنيـة  . ا من االستقرار السياسي واألميناحلاجة ماسة إليه، وأفقر أهل البالد األخرى وجعلهم سواقاً لبضائعه، وحرم شعو
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وهذا الصراع مل يعد صراعاً مباشراً تشن فيه احلروب مباشرة بعضـها علـى   . الصناعية كانت تتصارع فيما بينها على استعمار الدول الفقرية
فيضـطرب  . يف البالد اليت ال تسيطر عليها رات القالقلبعض، بل كان يتم عن طريق جعل الشعوب تتقاتل فيما بينها، أو عن طريق إجياد الثو

  .ناهيك عن بعث العنصرية والعصبية وإثارة القومية بني أهل البالد أنفسهم. األمن واالستقرار وتتأجج األحقاد بني الناس
رم النـاس منـها يف الـدول    وكذلك فقد وفرت الدول الغربية لشعوا التأمينات االجتماعية من طب وتعليم وبطالة وشيخوخة، بينما ح

  .األخرى
ظمة وكذلك أنشأ، من باب تنويع أساليبه يف االستعمار، اهليئات العاملية من حمكمة العدل الدولية وجملس األمن الدويل، والبنك الدويل، ومن

وأنشـأ  . ساعدات للدول الفقـرية فانشأ القوات املتعددة اجلنسيات للتدخل لوقف الصراعات بني الدول األخرى أو حلماية امل. العفو الدولية
منظمة غـوث األوالد،  : املنظمات واهليئات لكي يتدخل بشكل مستور وغري مفضوح يف شؤون الدول الفقرية، ولشراء الذمم وذلك من مثل

  ...وأطباء بال حدود
ولكن هذا االستعمار مل يأخـذ  . ربإن فكرة فصل الدين عن احلياة وما تولد عنها من فكرة النفعية أوصلت إىل فكرة االستعمار عند الغ

. عـذاب صورته البدائية كما كان يف السابق، بل تطورت أفكاره ووسائله وأساليبه فأصبح استعماراً مبطناً، ظاهره الرمحة، وباطنه من قبلـه ال 
وجه إليه أنظار الشعوب للتأسي به، ومن هذا الباب راح الغرب يلبس على الناس احلقائق، ويظهر نفسه على أنه املثل األعلى الذي جيب أن تت

وأظهر، خداعاً ونفاقاً، أن ما به من نعمة فمن الدميقراطية ومن فكرة احلريات، . وعلى أنه القبلة اليت جيب أن ييمم املسلمون وجوههم شطرها
وإفقـار النـاس،   . استغالل خرياـا فهي املالذ وهي الغوث ملن أراد العيش يف مثل جنته، وأبطن حقيقة أن االستعمار ومص دماء الشعوب و
قصة الغـرب واسـتعماره طويلـة    . وإبقائهم متأخرين علمياً واقتصادياً، وجعلهم سوقاً دائمة لصناعاته وجتاراته هي سبب سيطرته على العامل

  .ذكرنا منها خمتصراً يفيد موضوعنا
فقامت يف احلياة الـيت  . هم الصحيحة لرييهم ما يريد هلم أن يروهنعم، لقد قلب الغرب احلقائق وقلَّب على الناس األمور ولبس عليهم رؤيت

  .»إن القوي حجته قوية وإن الضعيف حجته ضعيفة«: وكان شعارها يقوم على قاعدة. يسيطر عليها أفكار عامة باطلة ساد فيها منطق القوة
وهذا الواقع إن أثـر يف اجلماعـة فقـدت    . وليمنع التلبيسوهنا يأيت دور اجلماعة أو احلزب املبدئي ليعيد األمور لنصاا وليصحح النظرة 

التصور الصحيح وصارت تطرح ما يطرح عدوها من حل هلا، وإن فهمته على حقيقته، ومن مث جلأت إىل الشرع جلوءاً صحيحاً لتعرف كيف 
  .تعاجله، خرجت للناس بالشفاء واستطاعت أن خترجهم من ظلم الفكر الغريب إىل عدل اإلسالم

ذه املقدمة نرى أن ما يف الغرب من تفرد يف القوة سببه أنه أطلق لعقله العنان يف العلوم والتكنولوجيا، ومنع ذلك علـى غـريه مـن    من ه
وأن ما به من غىن فاحش فإن سببه االستعمار ومص دماء الشعوب وب خرياـا  . الشعوب مما أوصله إىل امتالك أسباب القوة املادية وحده

  .طيةوليس الدميقرا
  :أما ما هي الدميقراطية، وما الذي أفرزته يف واقع تطبيقها فلذلك قصة ثانية

كانت تتـدخل  . نشأت يف الغرب بعد أن اكتوى الناس هناك بنار تدخل الكنيسة يف شؤون حياة الناس) فصل الدين عن احلياة(إن فكرة 
فقام رجال الـدين يشـرعون باسـم الـدين     . راين تشريع ألمور احلياةوكان دينهم من ذلك براء، ألنه ال يوجد يف الدين النص. باسم الدين

. األوىل تقول بنفي االعتراف بالدين مطلقاً واألخرى تقول باالعتراف به، ولكن جيب فصله عن احليـاة : تشريعات ظاملة أدت إىل ردتي فعل
ظومة الدول االشتراكية اليت انفرط عقدها بعد عقـود مـن   وقامت على أساس الفكرة األوىل أفكار عن احلياة ونشأت عليها أنظمة عرفت مبن

وقامت على أساس الفكرة الثانية أفكار عن احلياة، وتبنتها أنظمة عرفت مبجموعة الدول الرأمسالية والـيت  . الزمن وبعد أن شقي الناس بتطبيقها
  .ويدل على ذلك الفكر والواقع. هي يف سبيلها إىل االنفراط
فهم يعترفون بوجود اإلله وجيعلونه فكرة فرديـة ال  . ن احلياة أعطت لإلنسان حق التشريع ومنعت ذلك على الدينإن فكرة فصل الدين ع
ولكن . وال مينع عندهم أن يكون إميان بال دين. وال مينع أن يكون اإلله عندهم هو اهللا أو املسيح أو بوذا أو شخص. ختص اتمع وال تؤثر فيه
فاإلنسان عندهم هـو الـذي يـدبر أمـوره     . وهذه الفكرة عندهم ال مساومة عليها وال تأويل هلا. و املدبر حصراًاإلنسان يف كل األحوال ه

  .»حكم الشعب بالشعب وللشعب«ومن هنا نشأت فكرة الدميقراطية اليت تعين . ويصرف شؤونه وينظم إشباع غرائزه
  .القوانني، أي هو الذي يشرع تعين أن الشعب هو سيد نفسه، أي هو الذي يسن) حكم الشعب(فـ
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  .تعين أن الشعب هو الذي يحكم مبا شرعه) بالشعب(و
  .تعين أن الشعب هو الذي يحكم مبا شرعه) للشعب(و

  :وقد ترمجوا ذلك عندهم عملياً بسلطات ثالث
  .وهي اليت تشرع األحكام والقوانني أو تعدهلا أو تلغيها وتراقب تنفيذها: السلطة التشريعية -1
 .وهي الذي تنفذ القانون العام أو اإلرادة الشعبية العامة أو القوانني واألحكام اليت شرعتها السلطة التشريعية: التنفيذية السلطة -2
 .وهي اليت تقضي يف كل ما يعرض عليها وفق األحكام والقوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية: السلطة القضائية -3

وكل نظام تنتفي . ، وميكن القول إن كل نظام يتميز ذه املواصفات األساسية هو نظام دميقراطيهذه هي مواصفات الدميقراطية األساسيةُ
سيادة الشـعب أو  : على أن أبرز هذه املواصفات األساسية هي. فيه صفة واحدة من هذه املواصفات األساسية ال يطلق عليه أنه نظام دميقراطي

  .كر الدميقراطي والعمود الفقري يف األنظمة الدميقراطيةإذ تعترب هذه الركيزة األوىل يف الف. األمة
إن كان هذا الواقع للدميقراطيـة موجـوداً يف اإلسـالم    : فهل يف اإلسالم دميقراطية؟ وهل واقع الدميقراطية هذا موجود يف اإلسالم؟ نقول

الدميقراطية هـي  «و» اشدين هم أول من طبق الدميقراطيةإن اخللفاء الر«و» إن الدميقراطية من اإلسالم«: عندها ميكننا أن نقول وحنن مطمئنون
  .وبالتايل جيب أن نعرف حكم اإلسالم فيها... وإن كان واقعها غري موجود، فإا تكون ليست من اإلسالم يف شيء. »بضاعتنا ردت إلينا

وألـا  . فهي وليدا، وتأخذ حكمها) ياةفصل الدين عن احل(نقول إن فكرة الدميقراطية هي فكرة تنسجم مع فكرة أساسٍٍ هلا وهي فكرة 
ال إل ھ إال اهللا  ( هي نقيض لفكرة املسلمني األساسية وهـي ) فصل الدين عن احلياة(ومعلوم أن فكرة . فرع ألصل مردود يعترب معتنقه كافراً

الَّ للَّه أَمر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه ذَلك الـدين  إِنْ الْحكْم إِ... ﴿: والفكرة اليت تتولد من عقيدة املسلمني وتنسجم معها هي) محمد رس ول اهللا 
تعين أنه ال اعتبار لرأي األكثرية تجاه مـا قـرره    ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ﴿: فقوله ]40 :يوسف[ ﴾الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ

واألمر والنهي والتحليل والتحـرمي للعلـي   . ففي النظام اإلسالمي تكون الكلمة العليا هي هللا. تشريع احلكم هو هللا وحدهرب العاملني من أن 
  .وال ميلك فرد أو مجاعة أدىن نوع من أنواع املشاركة يف التشريع مع اهللا. الكبري العليم اخلبري، وليس ملخلوق سواه

  .]41 :الرعد[ ﴾...الَ معقِّب لحكْمه... ﴿: وال ميلك أحد أن يعقب على حكمه ﴾م إِالَّ للَّهإِنْ الْحكْ﴿: فاهللا وحده هو الذي حيكم
وإِنْ تطع أَكْثَر من في اَألرضِ يضلُّوك ﴿: واهللا سبحانه يصرح يف حمكم آياته. فكيف جيتمع ليل الدميقراطية البهيم مع ار اإلسالم الناصع

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه ... ﴿: ويقول سبحانه ]116 :األنعـام [ ﴾... للَّهعن سبِيلِ ا
  .]216 :البقرة[ ﴾يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

  
  ھو الطاغوت؟ ما

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا  ﴿: غري اهللا هو حتاكم للطاغوت فقال سبحانهوقد قرر اإلسالم أن كل حتاكم ل
  .]60 :النساء[ ﴾أَنْ يضلَّهم ضالَالً بعيدا انُأُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَ

والطاغوت هو «) أعالم املوقعني(يقول ابن القيم يف كتابه . وحكم الطاغوت هو حكم اجلاهلية، وهو كل حكم يناقض حكم اهللا ورسوله
اهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا، أو فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري . كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

  .»يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا
... ﴿: كذلك فإن القرآن جعل الطاغوت نداً لإلميان بقوله. والقرآن اعترب أن من حتاكم إىل الطاغوت فإن إميانه زعم وادعاء وليس حقيقة

 كْفُري نثْقَىفَمالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو 256 :البقرة[ ﴾... بِالطَّاغُوت[.  
أَنْ اُعبدوا اللَّه واجتنِبـوا  ... ﴿: فاألمة اإلسالمية جيب أن تكون شاهدة على الناس بعد رسوهلا إىل قيام الساعة، تقول م ما قاله القرآن

36 :النحل[ ﴾... الطَّاغُوت[.  
وما تولد عنها من أفكار منها الدميقراطية هي أفكار طاغوتية، طلب منـا اإلسـالم نبـذها    ) فصل الدين عن احلياة(وعلى هذا فإن فكرة 

  .والكفر ا
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رف مجيـل  هل هو واقع مش: أما ما هو الواقع الذي أفرزه تطبيق كل هذا على األرض. هذه هي الدميقراطية وهذا هو حكم اإلسالم فيها
  حنب أن نعيش مثله، أو هو واقع مرذول يكتوي أهله بناره ويعيشون بفراغ وضياع نتيجة تطبيقه؟

  :الحریات عند الغرب
أعطى لنفسه حق التشريع، ورأى أن اإلنسان جيب أن يعيش حياته كما يرى هـو، ال  ) فصل الدين عن احلياة(إن الغرب بلجوئه إىل فكرة 

وقد توصل إىل أن حريتـه  . ورأى كذلك أنه ال ميكنه ممارسة هذا احلق إال إذا متتع حبريته. ه ال حبسب إرادة غريهوحبسب هوا. كما يرى غريه
وهـذه  . واعترب فكرة احلريات هذه مقدسة ال ميكن ألحد أن ميسـها . تتجلى يف حرية االعتقاد وحرية التملك وحرية الرأي واحلرية الشخصية

  :ددةاحلريات هلا معان اصطالحية حم
أو أن يتنقل بني العقائد ولو اختذ له يف كل يوم عقيدة، وأباحت لـه أن يلحـد   . فحرية االعتقاد أجازت للفرد أن يعتقد الدين الذي يراه

  .باألديان مجيعها
ا لكلبـه وأن  فلو أراد أن يهبـه . وحرية التملك مسحت للفرد أن ميتلك ما يشاء، وبأية كيفية يشاء، وأن يتصرف مباله بالشكل الذي يريد

  .حيرم منها ورثته فال أحد مينعه من ذلك
. وله نقض أن نقد أي رأي خيالف عقلـه أو هـواه  . وحرية الرأي تركت له أن يقول ما يريد من حق أو باطل، من غري وازع وال رقيب

  .وليس ألحد أن مينعه من ذلك
  .لقيم أو أي التزام خلقي أو رادع روحيواحلرية الشخصية أباحت لألفراد التصرف بأمورهم الفردية دون اعتبار 

وقد رتبت فكرة احلريات هذه، واليت هي من مستلزمات الدميقراطية، على الذين يعتنقوا، احنداراً يف القيم جعلت أصـحاا يصـلون إىل   
  .مستوى أحط من مستوى قطعان البهائم

وقد اونت كثرياً بالدين حينما أباحت للفرد أن يبدل دينـه كمـا   . ةفحرية االعتقاد جعلت الدين ليس بذي أمهية يف اتمعات الرأمسالي
وخلت النفوس من الرمحة وصار الناس . ومع انتشار الفكر املادي واحنسار الفكر الديين احنسرت القيم اخللقية واإلنسانية والروحية. يبدل ثوبه

  .يعيشون كالذئاب يسخر قويهم ضعيفَهم
فوجد كل رأي شاذ وغريب وباطل يف جمتمعام الـيت  . ناس أن يقولوا ما يشاؤون وأن يدعوا إىل ما يريدونوحرية إبداء الرأي مسحت لل
وصرت تسمع كل ناعق من أمثال سلمان رشدي، الذي تذرع حبرية االعتقاد وتستر حبرية إبـداء الـرأي   . خلت من احلق ومن مقياس احلق

  .وليس من قانون مينع ذلك rليجدف على الرسول 
أما حرية التملك ومقياسها النفعية فقد أوجدت تلك الرأمسالية الضخمة اليت اختذت االستعمار طريقة هلا للتحكم مبصائر الشعوب كافـة،  

ء واالستيالء على ثرواا، واالستئثار خبرياا، وامتصاص دماء شعوا، وتسابقها وتنافسها مع بعضها على الكسب احلـرام، واملتـاجرة بـدما   
وقـد  . ب، وإيقاد الفنت واحلروب بني الدول لتتمكن من بيع منتوجاا وتصريف صناعاا العسكرية، اليت تدر عليها األرباح الطائلـة الشعو

بل راحت تستعمل الدين، إن اضطرت، مطيـة ملصـاحلها، وتـدعي    . جتردت هذه الدول الرأمسالية من كل قيمة روحية أو خلقية أو إنسانية
  .ة لتخفي وجهها القبيح ورائحتها النتنةاألخالق واإلنساني

مل  أما احلرية الشخصية فقد حولت اتمعات يف البالد الدميقراطية إىل جمتمعات يمية منحطة، ونزلت م إىل مستوى من اإلباحية القذرة
. تراه يف احليوانات من ممارسـات علنيـة  وصرت ترى فيهم ما ال . فقد أباحت تشريعام املمارسات اجلنسية اخلاطئة والشاذة. تصله البهائم

فظهرت فـيهم  . ومارسوه حىت مع احليوانات. ومارسوا اجلنس بشكل مجاعي، وكذلك مارسوه مع أرحامهم من األمهات والبنات واألخوات
صـية كانـت حريـة    فاحلريـة الشخ . األسرة الواحدة وتفسخت األسرة يف جمتمعام، وفقد التراحم بني أفراد. أمراض مل تكن يف أسالفهم

وكانت احلرية هي اليت يرتكب بامسها مجيع املوبقـات وتسـتباح كـل    . االنفالت من كل قيد، والتحلل من كل القيم، حرية حتطيم األسرة
  .احملرمات

  .والسحاق والعري واخلمر، ومزاولة كل عمل مهما كان خسيساً مبنتهى احلرية دون ضغط وال إكراه وكانت حرية الزنا واللواط
وال متت بصلة ألي دين من . فهي من وضع أهواء البشر وليست من اهللا وال تستند إىل وحي السماء. ذه هي آثار الدميقراطية تدل عليهاه
وأـا  . ولو عدنا إىل منشئها يف عقول أصحاا املفكرين، والظروف اليت ولدت فيها لظهر لنا األمر جلياً أا قامت على أساس كفري. األديان
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إن سلطة امللوك مسـتمدة  «: ورداً على مقولة لويس الرابع عشر. »إننا مل نتلق التاج إال من اهللا«: رداً على مقولة لويس اخلامس عشر وضعت
وقد وصف املفكرون نظريـة  . »وامللوك غري مسؤولني عن كيفية ممارستها إال أمام اهللا. فاهللا وحده مصدرها وليس الشعب. من تفويض اخلالق

  .إجنيل الثورة الفرنسية العلمانية: جتماعي جلان جاك روسو بأاالعقد اال
 ومن كل هذا يتبين لنا مناقضة اإلسالم للدميقراطية مناقضة تامة يف املصدر الذي جاءت منه، والعقيدة اليت انبثقت عنها، واألساس الـذي 

  .قامت عليه، واألفكار واألنظمة اليت جاءت ا
واحلاكم فيها الذي يرجع إليه يف إصدار احلكم على األفعال واألشياء باحلسن والقبح . لدميقراطية هو اإلنسانفاملصدر الذي جاءت منه ا -

  .واألصل يف وضعها فالسفة أوروبا. هو اهلوى واملصلحة الظرفية
كم فيه الذي يرجـع إليـه يف   واحلا. rفهو من اهللا تعاىل، أوحى به إىل نبيه حممد عبده ورسوله . أما اإلسالم فإنه على النقيض من ذلك

  .وعمل العقل قاصر على فهم النصوص الشرعية. إصدار األحكام هو الشرع وليس العقل
وهذه العقيدة مل تنكر . وهي العقيدة املبنية على احلل الوسط) فصل الدين عن احلياة(أما العقيدة اليت انبثقت عنها الدميقراطية فهي عقيدة  -

وعلى أساس عقيدته قامت حضارته وعني اجتاهه . وبالتايل جعلت اإلنسان هو الذي يضع نظامه. احلياة ويف الدولة الدين لكنها ألغت دوره يف
  .الفكري

. فهو مبين على العقيدة اإلسالمية اليت توجب تسيري مجيع شؤون احلياة والدولة بأوامر اهللا ونواهيـه . أما اإلسالم فإنه على النقيض من ذلك
  .وعلى أساس عقيدته قامت حضارته وعني اجتاهه الفكري. ية املنبثقة عن العقيدة اإلسالميةأي باألحكام الشرع

أما األساس الذي قامت عليه الدميقراطية فهو أن السيادة للشعب، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وبناء عليهـا أوجـدت األنظمـة     -
  .لتترجم عملياً سيادا وسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية: الدميقراطية السلطات الثالث

ولكن اإلسالم جعل تنفيذ أوامر اهللا ونواهيه للمسلمني، وجعل مظهـره بإقامـة   . أما اإلسالم فالسيادة فيه للشرع، واألمة ال متلك التشريع
  .دولة اخلالفة احملددة بنصوص شرعية

، بينما كانت تشريعات اإلسالم قائمة على اتباع النصوص واستنباط والدميقراطية جاءت بأنظمة وأفكار قائمة على املصاحل واتباع اهلوى -
  .أي أا كانت قائمة على التقيد واتباع اهلُدى. األحكام الشرعية منها

 ولقد رأينا بعـد . إن القول بأن يف الدميقراطية بعض العناصر الطيبة اليت يستطيع اإلسالم االستفادة منها هو قول مردود ال يستند إىل دليل
وهل يف إسالمنا نقص يسد مبثـل  . هذا العرض للدميقراطية وما ولدته من واقع سيئ أنه ليس فيها أدىن خري حتتاج إليه خري أمة أخرجت للناس

  .هذا اإلدعاء
  

  :من حضارة الغرب العلم والتكنولوجیا لیس ناتجًا
ذلك . ن مثرات الدميقراطية فإنه قول ال يعرف قائله حقائق األمورأما القول بأن ما يوجد عند الغرب من تقدم علمي وتكنولوجي إمنا هو م

. وليست متعلقة بوجهة النظر. أن ما كان من قبيل املخترعات اليت بنيت على التجارب العلمية هو من األمور اليت مكّن اهللا منها عقل اإلنسان
وليس للدين أو املبدأ أي أثر يف ذلـك إال مـن   . ح لعقله بأن ينطلقوهذه نشاهدها عند الرأمساليني والشيوعيني واملسلمني وعند كل من يسم

هل يسمح املبدأ بالعلوم، ويبيح استعمال العقل، أم يقف يف وجهه كما فعلت الكنيسة من قبل؟ ومن املعلوم أن املبدأ : زاوية واحدة فقط وهي
  .، من باب إعداد القوة اليت جيب توفريها من أجل سيادة املبدأاإلسالمي ليس فقط يبيح استعمال النظر والعقل يف األشياء، بل إنه يوجبه

والغرب عرض علينا بضاعته الفاسدة من مثل الدميقراطية اليت منعنا الشرع من أخذها، بينما منع علينا بضاعته األخـرى وهـي علومـه    
فهل تقبـل  . ودلّل بعمله هذا بأنه على وعي مبا يفعل. رع منهاومكتشفاته ألا متكننا من امتالك أسباب القوة اليت حنتاجها، وهذه مل مينعنا الش

  بعض اجلماعات اإلسالمية أن تبقى على عمى من هذا؟
  .وهذا يظهر أن الذي يقول بأن الدميقراطية من اإلسالم هو شخص مل يفهم اإلسالم ومل يفهم الدميقراطية
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  :الدیمقراطیة لیست ھي الشورى
: إن اإلسالم يبدأ بالدميقراطية وينتهي بالديكتاتورية مستدالً بقول اهللا عز وجـلّ : دهم ممن يدعي العلمومن املضحكات املبكيات قول أح

﴿ ...لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي األََمف مهاوِرش159 :آل عمران[ ﴾... و[.  
راطية حينما أشار القرآن وأشارت السنة القولية والفعليـة إىل موضـوع   بقيت فكرة تتعلق مبوضوعنا وهي وقوهلم إن اإلسالم قد أقر الدميق

فكما أن الدميقراطية تقوم على أخذ رأي الناس كذلك اإلسالم أمـر بأخـذ   . وبعبارة أخرى ليست الدميقراطية سوى تلك الشورى. الشورى
 rوحيث كان الرسول  ]38 :الشـورى [ ﴾... أَمرهم شورى بينهمو... ﴿: وقال أيضاً ﴾وشاوِرهم في اَألمرِ﴿: رأي الناس حيث قال سبحانه

فما على  rفإذا كان هذا أمر القرآن وواقع الرسول . يف حياته العملية السياسية والعسكرية دائم االستشارة ألصحابه يأخذ رأيهم ويرتل عنده
ميقراطية هو فرق لفظي فقط، واختالف األمساء ال يضر ما دامت املسميات ويقولون كذلك بأن الفرق بني الشورى والد. املسلمني إال االمتثال

  .واحدة
منهم اخلبيث املدلّس، ومنهم املخلص اجلاهل حبقيقة الدميقراطية، فما على الفئة املخلصـة  : حنن نعلم أن املنادين بالدميقراطية أصناف وفئات

ومن طبيعة املخلص أنه يرعوي . مما يسبب وقوعها يف املعصية. بد اهللا على جهلإال أن تنأى بنفسها عن مثل هذا الطرح، وإال كانت كمن يع
  .ويرتجر ويعترب

  .فلما ظهر عفن االشتراكية فبماذا جييبون؟. هو إمامهم rلقد قال أمثال هؤالء يوماً إن االشتراكية من اإلسالم وأن الرسول 
ساعة موا، فماذا يرجو أصحاب هذه الدعوة؟ إن مثل هذا الطرح ليس ملصـلحة   وكذلك الدميقراطية فإا اليوم يف سكراا األخرية تنتظر

  .وحيملوا بدل أن يدوسوا عليها. اإلسالم بل ملصلحة الدميقراطية، فهم جيعلوا من األفكار العليا بدل أن يبينوا زيفها
 ال يصل إليه إال مجاعـة راشـدة يف فهمهـا، مستبصـرة يف     إن حتقيق أمر اهللا هو يف أن تكون الكلمة العليا هللا، وأن يكون الدين كله هللا

وال تقبل اخلضوع للواقع، وال . عميقة يف فهمها لألحكام الشرعية، تلفظ األفكار الوافدة واملصطلحات الدخيلة. مستنرية يف عقيدا. تأسيسها
  .الوقوع حتت تأثري الظروف

  
  المشاركة في أنظمة الكفر

وتمت كَلمةُ ربك صدقًا وعدال ال مبدلَ لكَلماتـه وهـو السـميع    ﴿: قال تعاىل. فال تبديل لكلمات اهللا. ةلقد كمل الدين ومتت النعم
يملز هلم القرآن وحفظه من أن. ]115 :األنعام[ ﴾الْعرتطاله يـد   وإنه ملن فضل اهللا على عباده أنه بعد أن أكمل هلم دينهم وأمت عليهم نعمته، وح

وقد حفظه اهللا ليكون حجة للناس أو علـيهم حـىت قيـام    . ]9 :احلجر[ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿: قال تعاىل. التغيري والتبديل
  .الساعة

ى املسلمني أن يقوموا بإرث النبـوة خـري   هو أُذُنُ اخلري اليت استقبلت آخر إرسال السماء إىل هذه األرض، وجب عل rوملا كان الرسول 
وقد جـاءت األدلـة   . وصحابته rيستمسكون بالقرآن، ويعضون على السنة بالنواجذ كما أُمروا، ويكونون على ما كان عليه الرسول : قيام

  .متضافرة على ذلك
نيف، دين العقل والفطرة، فإنه باملقابل، كانـت  وملا كان املسلمون، عند محلهم للدعوة، حيتكّون بباقي األمم، ويعرضون عليهم دينهم احل

األمم األخرى تعرض، ولو من باب الدفاع عن نفسها، ما عندها على املسلمني، وكان بعض املسلمني يتأثرون أحياناً ببعض ما عند غريهم من 
ه علماء املسلمني، الذين جعلـهم اهللا منـارات   ولكن ما أن متضي فترة حىت يتنب. ويكون هلذا أثره السليب على الفهم والدعوة. غري أن يشعروا

وعليـه  . وصوى يعرف م احلق، لذلك، فينفون عن الدين ما خلط به مما ليس منه، ومينعون التحريف، ويبطلون التزييف، فيعود للدين مضاؤه
  فكيف اخلالص؟. إىل أن جاءنا الشر الذي حنن فيه. فقد كان املسلمون يتنقلون ما بني خري وشر

  .ن حالتنا اليوم تستدعي منا العودة إىل أسباب صالح أول األمر لنعيد إىل اإلسالم سريته األوىلإ
علينا أن نتخلص من تلك العقلية الفاسدة اليت أورثنا إياها : وحىت ننقي اإلسالم من كل شائبة، وننفي عنه كل حتريف، ونبطل كل تزييف

لدعوة مبقاييس املنفعة واهلوى، فما وافق اهلوى أخذناه، وما خالفه تركناه، ومن مث نتأول النصوص الغرب، تلك العقلية اليت جتعلنا نقيس أمور ا
إن العقلية اإلسالمية الصحيحة تقوم على أن . ويأيت استشهادنا بالنصوص للداللة على صحة ما رأيناه. الشرعية بالشكل الذي يتوافق مع آرائنا
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اهللا أمزجتنا وال ميولنا، وال أن حنكِّم فيه أهواءنا، وال أن جنعل خوف األعداء، أو بعـد   ل يف فهمنا حلكماألمر هللا وحده، فال جيوز لنا أن ندخ
ل الناس، أو عدم رغبة احلكام يف الدين، أو املالبسات والظروف، أو عدم ظهور مصلحة، مربراً حلَملَة الدعوة للتخفيف من احلمـل والتسـهي  

انه وتعاىل هو العليم اخلبري، يعلم حقيقة ما طبع عليه البشر، وما حيتاجون إليه، وما يستطيعونه، والواقع الـذي  ذلك أن اهللا سبح. على املسلمني
  ...يعيشون فيه، ومن هم األعداء، وكيف جيب التعامل معهم و

الً، ومن مث معاجلتـه بالنصـوص   وطريقة االجتهاد الصحيحة والوحيدة، واليت سبق أن بيناها، تقوم على فهم الواقع الذي يراد معاجلته أو
أن واقعنـا  : أي كأننا نقول، عندما نسري حبسب هذه الطريقة. الشرعية حبسب دالالا، فتؤدي إىل معرفة حكم اهللا، دون سواه، يف هذا الواقع

ويف هذا يقـول اهللا  . فيههذا هو حكم اهللا : الذي نعيشه، مبا فيه من مالبسات وظروف، وما فيه من شدة وقسوة، وما يتوخى فيه من مصلحة
ومـا كَـانَ   ﴿: ويقول تعـاىل  .]1 :احلجرات[ ﴾أَيها الَّذين آمنوا الَ تقَدموا بين يدي اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع عليم يا﴿: تعاىل

سرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤالَ منٍ ومؤمـ ل بِينالَالً ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم األحـزاب [ ﴾اولُه: 

36[.  
  .العقليتني هو الذي أدى إىل هذا التباعد يف فهم األحكام اليت يراد معاجلة أوضاع املسلمني ا $تينك$إن الفارق بني 

ى أن العقلية املتأثرة بالفكر الغريب أدت، فيما أدت، إىل تعطيل بعض النصوص القطعية، والعدول عنها إىل غريها مما مل يأت بـه دليـل،   عل
فحكم الربا مثالً هو التحرمي القطعي، وبلفظ صريح ال حيتمل التأويل، وخال مـن  ... حتت حجة الظروف واملالبسات واملصلحة، ومنع الضرر

وقد جاء الواقع والظروف واملالبسات، وجلب املنافع، ودرء املفاسد ليؤثر فيهم وجيعلهم خيرجون حبكم مغاير، وهو جـواز التعامـل   . التعليل
  .بالربا

وذلك عندما نادت بـأن  . وقد قامت مجاعات على هذه العقلية، وخرجت بأحكام ال سند هلا من الشرع، بل ختالف الشرع خمالفة حادة
إلسالم، يف حني أا نقيض له كما بينا، وأن املشاركة يف األنظمة اجلاهلية جائزة شرعاً، وأا السبيل الوحيد املتوفر اآلن أمـام  الدميقراطية من ا

  .معارضة تامة rمع أا تعارض آيات القرآن وسنة الرسول . احلركة اإلسالمية العاملة للوصول إىل احلكم مبا أنزل اهللا
كرة التدرج يف تطبيق اإلسالم أو الدعوة له، نكون قد بينا يف الوقت نفسه، فساد ما تعلَّق ا من أفكار، كفكـرة  وحنن عندما بينا فساد ف

  .وحىت ال يبقى ملتقول بعد ذلك عذر. ولكننا يف هذا املوضوع مضطرون للوقوف قليالً أمام هذه الفكرة لرد ما علق ا من شبهات. املشاركة
ألننا إذا استطعنا أن نقنعهم بفساد فكـرة  . ما مل تصلح عقلية هذه اجلماعات يف فهم الشرع، فلن تنفع معهم النصيحة وحنن نعلم أيضاً أنه

فاحلذر كل احلـذر  . املشاركة يف احلكم، وهم على هذه العقلية، فإننا سنراهم يفتشون عن حكم بديل هلا ولكن من خالل هذه العقلية نفسها
  .ال يقرها الشرع، فهي األرض اليت تنبت مثل هذه األفكار الضالةمن مثل هذه العقلية اليت 

  وما هي مربرات القائلني ا؟) املشاركة يف احلكم(واآلن ماذا تعين 
وذلك يتم مبمارسة لعبة الدميقراطيـة،  . املشاركة تعين اشتراك املسلمني يف حكم قائم على غري أساس اإلسالم، وحيكم بغري أحكام اإلسالم

ويكون ذلك على سبيل التدرج أو املرحلية اليت . لربملان بغية إيصال الرأي وحامله إىل احلكم، ومع الوقت الوصول إىل التفرد باحلكمودخول ا
  .يقرها اإلسالم بنظرهم

  .أما مربرات القول جبواز املشاركة عندهم فهي عقلية وشرعية
  :أما العقلية منها فتتلخص مبا يلي

ألن أقطار العامل اإلسالمي مجيعاً ختضـع لسـلطات   . ول اإلسالم إىل احلكم تبدو اآلن غري ممكنة التحقيقإن الصورة التارخيية لوص -
مركزية قوية، تساندها قوى دولية متعددة، متلك قوى مادية ومعنوية رهيبة، وهي ترصد حتركات العـاملني لإلسـالم، وحتـاول    

  .السابق غري موجودلذلك فإن القياس على . حماصرم واحليلولة دون جناحهم
بينما اجلماعة املعاصرة تضـم مجاعـة مـن    . إن الدعوة اإلسالمية كانت تنظيماً يضم كل املسلمني، فقد كانت مجاعة املسلمني -

ومثـل هـذا   . وهذا ما جيعل اجلماعة املعاصرة يف موقف حرج، ألنه يوجد قاعدة عريضة من املسلمني ال ختضع لقيادا. املسلمني
نظمة اجلاهلية فوائد كثرية ومتعددة، وبذلك تكون احلركة اإلسالمية املعاصرة قد وضعت نفسها يف الطريق احلـزيب  تستفيد منه األ

 .الذي تسلكه األحزاب املعاصرة، إذا ما أرادت الوصول إىل احلكم
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ن تكـون عـن طريـق اللعبـة     وهذه األساليب إما أ. ومنهج األحزاب السياسية املعاصرة يقوم على أساليب تصل من خالهلا إىل احلكم
  .الدميقراطية، وإما أن تكون عن طريق االنقالب العسكري أو عن طريق الثورة الشعبية املسلحة

وإن األبواب قد سدت بوجه احلركة اإلسالمية املعاصرة حبيث ال تتمكن من احلصول على قوة عسكرية داخل جيوش دوهلم متكّنها مـن  
فلم يبق أمام احلركة اإلسالمية املعاصرة إىل الطريـق  ... ثورة الشعبية يف ظل األنظمة االستبدادية القائمةوسد باب ال. القيام بانقالب عسكري

  .الثالث، وهو طريق العمل السياسي احلزيب، والذي يؤدي إىل املشاركة يف احلكم غري اإلسالمي
ألنـه يف  . ميكن االحتجاج عليه بأمور جزئية تتعارض معـه وأمام هذا اهلدف الكبري الذي قامت احلركة اإلسالمية لتحقيقه ال : ويضيفون

وإن مرونة الشريعة اإلسالمية وواقعيتها ال ميكن أن حتول دون حتقيق األهـداف  . حالة تعارض اجلزئي مع الكلي يكون الترجيح جلانب الكلي
صورة واحدة من صور الوصول إىل احلكم رغـم  كما ال ميكن أن توقع املسلمني يف احلرج وتقصرهم على ... الكبرية بسبب معارضات جزئية

بل قـد يكـون مـن    ... وإذا تعذر تطبيق الصورة األوىل ميكن االنتقال إىل الثانية والثالثة والرابعة... استحالتها يف بعض الظروف واألوضاع
  .ترجح واحدة منها يف النهايةاملصلحة يف بعض األحيان السري يف هذه الطرق األربعة خبطوط متوازية يف مرحلة من املراحل، حىت ت

  
  :مناقشة التبریرات العقلیة التي أوردوھا وردھا

ية، إنه يظهر من خالل عرضهم للتربيرات العقلية اليت جتيز العدول عن أحكام الشرع يف التغيري أن ثقافة القائلني ذا هي ثقافة غري إسـالم 
ن طريقة اإلسالم املنضبطة يف التفكري من حيث كيفية النظر إىل الواقع يف اسـتنباط  وال ميلكو. وإن استعملوا بعض األلفاظ األصولية والشرعية

ومل يفرقوا بني الطريقة واألسلوب يف العمل، ولعل طغيان فكرة مرونة الشريعة هي . احلكم الشرعي، وال كيفية النظر إىل احلكم الشرعي نفسه
  .ضة عنها بأحكام غري شرعية حبجة موافقة العصراليت أوجدت عندهم التساهل باألحكام الشرعية، واالستعا

وبأحكام الشرع، طاملا أن كثرياً من األمور قد تغير، هو قول غري صحيح وال يـدل علـى    rإن القول جبواز أن ال نأخذ بطريقة الرسول 
واتمع مبكوناته األساسية . أشكاله املتغرية ذلك أن العربة يف الواقع هي مبواصفاته األساسية وليست يف. دراسة عميقة للواقع الذي يراد تغيريه

وسواء أكـان  . وإن أخذ أشكاالً خمتلفة كشكل القبيلة أو الدولة البسيطة أو الدولة املركبة. من ناس وأفكار ومشاعر وأنظمة، هو هو ال يتغير
إن التعرض لألفكـار اخلاطئـة   : فمثالً. تؤثر يف طريقة التغيري بينما األشكال املتغرية ال. فالعربة باملواصفات األساسية. دميقراطياً أم ديكتاتورياً

ولكن املتغري يف . فهو عمل ثابت rواملفاهيم املغلوطة والعادات والتقاليد السقيمة يف اتمع الذي يراد تغيريه هو حكم شرعي قام به الرسول 
ومعلوم أن الفكر املبدئي هو أقوى مـن غـريه،   . شيوعياً أو رأمسالياً مبدئياًذلك هو أن فكر اتمع قد يكون وطنياً منحطاً، أو قومياً ضيقاً، أو 

وشكل النظام إن كان قبلياً كمـا كـان   . فاختالف األفكار قد يصعب العمل أو يسهله ولكنه ال يغري الطريق. وإسقاطُه حيتاج إىل جهد أكرب
وسواء كان النظام . أحكام الطريقة، ولكنه من شأنه أن يعوق أو يسهل العملأم كان بسيطاً أم مركباً كما يف أيامنا، ال يغري  rزمن الرسول 

 انصب على طلب rوعمل الرسول . الذي يراد تغيريه يف محاية نفسه ومتكينه على جيوش أم على قبائل مسلحة، فإن هناك قوة يعتمد عليها
. على إجياد اتمع انصب عمله على املكونات األساسـية للمجتمـع   عندما عمل rوالرسول . النصرة من هذه القوة إلقامة الدولة اإلسالمية

وأوجد القاعدة الشعبية اليت ). وقد كانوا املهاجرين(فأوجد األفراد األقوياء بإميام، املعدين أعداداً ميكنهم من محل أعباء الدعوة وإقامة الدولة 
فقد أصـر  . ومن مث كان طلب النصرة هو طريقة استالمه للحكم). كانوا األنصار وقد(حتتضن الدعوة وحملَتها، وتقبل أن تقوم الدولة فيهم 

يف مكة جيد أن طريقة التغيري جيـب أن تتنـاول    rرغم كثرة موانعها وشدة ما القاه أثناء طلبها، والناظر يف عمل الرسول  rعليها الرسول 
ألن اختالف ما عليه األقطار واتمعات مـن  . كان، وال ختتلف من قطر إىل قطرالركائز األساسية، وجيد أن طريقته ال تتغري بتغري الزمان وامل

  .وطبيعتها أا قد تصعب العمل أو قد تسهله. مواصفات إمنا يتعلق بالشكل ال باجلوهر
. املرونـة هـذه   حتـت حجـة  . وكذلك فإن القول مبرونة الشريعة ال جيوز أن يكون مدعاة لتمتد إليها عقول املسلمني وأهواؤهم بالتغيري

ولكن ضمن األصول املنضبطة اليت تنطلق من منطلـق  . قدميها وحديثها. فالشريعة جعلها اهللا كاملة حبيث أا تتسع ملعاجلة مجيع مشاكل احلياة
  .أن احلكم هو هللا وحده

أسقط بعـض علمـاء املسـلمني    ولقد . أو جلعلها تتسع ملا ليس منها. وال جيوز أن يكون القول بسعة الشريعة مدعاة إلسقاط النصوص
طاملا أن مقصود الشريعة من العقوبات هو الزجر، وكل ما يزجر ميكن اعتباره موافقاً : العقوبات الشرعية حتت هذه احلجة، وذلك عندما قالوا
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النتقال إىل غريها طاملا أنه وملّا مل تعد العقوبات الشرعية متوافقة مع روح العصر، وصارت متجها نفوس الناس، وتأباها عقوهلم أمكن ا. للشرع
  .ولوال أن الشريعة مرنة متطورة ملا أمكننا ذلك. حيقق املقصود

وقالوا كذلك إن اجلهاد يف سبيل اهللا هو لنشر الدعوة، فإذا أمكن نشرها عن غري طريق اجلهاد، وبالوسائل احلضارية احلديثة املتاحـة مـن   
  .ولوال أن الشريعة مرنة متطورة ملا أمكننا ذلك. الستعاضة عنه مبثل هذه الوسائلإذاعة وتلفاز وغريها من وسائل اإلعالم، أمكن ا

وقالوا كذلك بشأن طريقة الوصول إىل احلكم اإلسالمي، فكل طريقة نراها موصلة ميكننا سلوكها، وليس ضرورياً أن نتقيد بصورة واحدة 
  .رنة، املتطورة، اليت ما جعل اهللا فيها من حرجفهذا مجود وحتجر خيالف طبيعة اإلسالم السمحة، امل. ال نتعداها

ه من تأثر وعليه فإن القول مبرونة الشريعة على هذا املعىن حرام، ملا فيه من تعطيل ألحكام الدين، وملا فيه من خمالفة لطبيعة اإلسالم، وملا في
  .وانسياق وراء التفكري الغريب

ملصلحة الكلي فإنه قول حيتاج إىل توضيح، ألنه يظهر أن تشابه األلفاظ من ألفـاظ   أما القول بأن اجلزئي إذا عارض الكلي كان الترجيح
حيث يكفي عنده أن تكو الشريعة قد تساحمت . ويبدو عليه التميع يف املفاهيم واملقاييس. األصوليني ال حيمل نفس املعاين املنضبطة اليت محلوها

  .أمر وكل موضوعيف أمر، وتساهلت يف موضوع حىت يعمم ذلك على كل 
فكما قرر علماء األصـول أن  . بقيت كلمة يف هذا املضمار وهي أن التربيرات العقلية ال جيوز أن يكون هلا أي أثر يف تقرير احلكم الشرعي

مـن   مث تأيت األدلة الشرعية ليتقرر حكم الشـرع . الواقع يشكل مناط للحكم، وهو ـ أي الواقع ـ ال يفرض وال مينع ولكن يفهم كما هو  
  .لذلك ال قيمة ملا ذكر من تربيرات عقلية أصالً. خالهلا

  :وأما املربرات الشرعية عندهم فهي تقوم على أن األصل عدم جواز املشاركة يف الوزارة اليت حتكم بشريعة غري شريعة اهللا تعاىل وذلك
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ ... ﴿: يقول تعاىل. لعموم النصوص الواردة يف وصف من حيكم بغري ما أنزل اهللا بالكفر والظلم والفسق -

، ]45 :املائـدة [ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هـم الظَّـالمونَ  ... ﴿: ، ويقول]44 :املائدة[ ﴾اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
  .]47 :املائدة[ ﴾اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ... ﴿: ويقول

 .]40 :يوسف[ ﴾... إِنْ الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه... ﴿: يقول تعاىل. ألن احلاكمية جيب أن تكون هللا وحده -
فَالَ وربك الَ يؤمنونَ ﴿: وجعل ذلك منافياً لإلميان حينما قال. اهللا كذلك فقد ى اهللا املؤمنني عن االحتكام إىل شريعة غري شريعة -

 .]65 :النساء[ ﴾ماحتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلي
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك  ﴿: تكام إىل غري ما أنزل اهللا فقالكما نعى على املنافقني موقفهم من االح -

 ﴾ضلَّهم ضـالَالً بعيـدا  شيطَانُ أَنْ يوما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد ال
 .]60 :النساء[

أَفَحكْم الْجاهلية ﴿: ن مؤثراً حلكم اجلاهلية على حكم اهللا تعاىليكووأن من يفعل ذلك . إنه ال جيوز ترك حكم اهللا إىل حكم غريه -
 .]50 :املائدة[ ﴾يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ

  :استثناء من األصل استدالالً باألدلة التالية) حسب رأيهم(ولكن جتوز املشاركة يف الوزارة . هذا هو حكم األصل
  .مشاركة يوسف عليه السالم يف الوزارة -1
 .موقف النجاشي -2
  .املصلحة -3
  

  سیدنا یوسف علیھ السالم والحكم بنظام كفر
. اتمع الذي عاش فيه كان جمتمعاً جاهلياً، وكانت عقيدة الشرك هـي املسـيطرة   بالنسبة إىل سيدنا يوسف عليه السالم فإم يقولون إن

وقـد أخرجـه   . وقد انتشر فيه الفساد اخللقي وتعرض فيه سيدنا يوسف للغواية والظلم، لدرجة أم رأوا سجنه من بعد ما رأوا آيات براءته
فاستخلصه لنفسه وقربه منه، فطلب منه سيدتا يوسف عليه السـالم أن  . تهامللك من السجن بعدما أعجب حبسن تأويله للرؤيا وحتقق من نزاه

وذا صار يقوم بأعباء الوزارة يف حكم جاهلي ونظام خمالف ملا كان معروفاً من شريعة بين . جيعله على خزائن األرض، فأجابه امللك إىل طلبه
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حىت أنه جلأ إىل حيلة االحتكام إىل شـريعة يعقـوب   . لطانه وحكمهأي س) دين امللك(وكان سيدنا يوسف من حيث التطبيق على . إسرائيل
  .وحسب شريعة يعقوب أن السارق يسترق. وذلك عندما دبر مكيدة ألخيه بأن امه بالسرقة. ليبقي أخاه عنده
كر من سري األنبياء وهديهم ألن األصل أن كل ما يذ. وال يقال إن هذا كان خاصاً بسيدنا يوسف، فالتخصيص حيتاج إىل دليل: ويضيفون

  .إمنا يراد به التأسي واالقتداء
وال يقال إن هذا كان من شرع من قبلنا، ألن موضوع احلكم ليس من فروع الشريعة اليت ميكن أن ختتلف فيها الشـرائع  : كذلك يضيفون

  .وهو مع إقراره هذا فقد شارك يف احلكم ]40 :يوسف[ ﴾... هإِنْ الْحكْم إِالَّ للَّ... ﴿ وألن سيدنا يوسف أقر. بل هي من األصول املتفق عليها
: إن الناظر يف اآليات املتعلقة مبوضوعنا من سورة يوسف يرى أن هذا الرأي، وهو جواز املشاركة يف أنظمة الكفر، مبين على آيتني ومهـا 

﴿ ...كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ ل76 :يوسف[ ﴾... م[ ﴿ضِقاونِ اَألرائزلَى خلْنِي ععل اج ...﴾ ]ففسروها تفسرياً يتفق مع  ]55 :يوسف
متناسني كل األصول املخالفة اليت ينبين عليها اإلسالم، ومتغافلني عن كل اآليات اليت تعارض هذا الفهـم، وضـاربني عـرض    . ما ذهبوا إليه

  .علق اتني اآليتني اوى كل ما بنوه علي موضوع سيدنا يوسف عليه السالمومىت اوى فهمهم املت. احلائط مبوضوع عصمة األنبياء
خيتارهم لنشر دينه، فهم األسوة والقدوة لقومهم، وهم اآليات الصادقة يف التعبـد وااللتـزام   . إن األنبياء هم أصفياء اهللا يف خلقه ومجتبوه

وسيدنا يوسف عليه السـالم  . هم من الفتنة ويثبتهم على احلق، ويعينهم عليهويعصمهم اهللا من املعاصي وحيفظ. حيث يقومون بأمره خري قيام
وكَذَلك يجتبِيك ربـك ويعلِّمـك مـن تأْوِيـلِ     ﴿: وقد مدحه اهللا وأثىن عليه ثناء عطراً يف غري آية، قال تعاىل. هو من هذه الثلة املصطفاة

كلَيع هتمنِع متيو يثاد6 :يوسف[ ﴾... اَألح[ وقال تعاىل :﴿ ِسـنِنيحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمو﴾ ] 22 :يوسـف[ 
وكَذَلك مكَّنا ليوسف فـي  ﴿: عاىلوقال ت ]24 :يوسف[ ﴾كَذَلك لنصرِف عنه السوَء والْفَحشاَء إِنه من عبادنا الْمخلَصني... ﴿: وقال تعاىل

ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ناُء وشن نا منتمحبِر يبصاُء نشثُ ييا حهنأُ موبتضِ ي56 :يوسف[ ﴾اَألر[.  
... ﴿: أاله عن تأويل رؤيـا كـل منـهما   فقد ذكر القرآن أنه قال لصاحبيه يف السجن عندما س. وقد كان داعياً إىل اهللا على أرفع طراز

 ارالْقَه داحالْو اللَّه أَم ريقُونَ خفَرتم اببأَأَر~    ـلْطَانس ـنا مبِه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماًء سمإِالَّ أَس ونِهد نونَ مدبعا تإِنْ م
  .]40-39 :يوسف[ ﴾ه أَمر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَالْحكْم إِالَّ للَّ

ـ ... ﴿: وقد كان عفّاً موصوالً باهللا مستعصماً، فصرف اهللا عنه كيد النسوة وكيد امرأة العزيز اليت ذكر القرآن قوهلا ع هدتاور  فِْسـهن ن
 رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتـي    ~فَاسنع ـرِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر

نيلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدكَي ~ يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتوشـهد لـه    ]34-32 :يوسـف [ ﴾فَاس
أحدمها الذي وقال له  ]36 :يوسـف [ ﴾نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحِسنِني... ﴿: فقد قال له صاحبا السجن. الناس بالعفة واإلحسان والصدق

وقالت النسوة بعد أن رفض أن خيرج من السجن إال من بعـد أن   ]46 :يوسف[ ﴾... يوسف أَيها الصديق أَفْتنا﴿: جنا بعد أن رأى امللك رؤياه
 ﴾حص الْحق أَنا راودته عن نفِْسه وإِنه لَمـن الصـادقني  حاش للَّه ما علمنا علَيه من سوٍء قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ اآلنَ حص... ﴿: تظهر براءته

وقد قرر سيدنا يوسف عليه السالم أن ما من  ]54 :يوسف[ ﴾... ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي... ﴿: وقال امللك بعد أن أعجب به ]51 :يوسف[
قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي قَد من اللَّه علَينا إِنه من يتقِ ويصـبِر  ... ﴿: وبعده عن املعصية حيث قال اهللا به عليه فلتقواه وصربه على الطاعة

ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ي 90 :يوسف[ ﴾فَإِنَّ اللَّه[.  
ن التقاهم، أن يكون متهماً عند بعض مسلمي اليوم، إنـه مل تـرد   أفيعقل مبن هذا هو حاله، وشهد له اهللا ا، ومل يكن متهماً عند أحد مم

جزاؤه مـن   ...﴿ بل مل يرد سوى حكم واحد حكم به وهو حكم. حىت وال إشارة واحدة يف القرآن، تدل على أنه كان حيكم بشريعة امللك
هاؤزج وفَه هلحي رف جِدومل ترد أية إشارة من علم تدل على أنه حكـم  . ريعة سيدنا يعقوبوهذا احلكم كان حبسب ش ]75 :يوسف[ ﴾... و

وهذه اآليـة   ]76 :يوسف[ ﴾... ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِالَّ أَنْ يشاَء... ﴿: والشبهة عندهم أتت من قوله تعاىل. بغري ما أنزل اهللا
  .طت هذه الدعوىمىت فسرت تفسرياً صحيحاً أزيلت هذه الشبهة وسق

  :اآلية أشكلت على أصحاب هذا الطرح، ففسروها مبا يناسب موقفهم، فتراهم يقولون
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بعد أن حلت سنوات ااعة وصار الناس يأتون من كل حدب وصوب إىل يوسف ليعطيهم من الغالل اليت وفرها بتدبريه، واليت فوض إليه 
فأخرب أخاه الصغري أنه أخوه حىت ال يبتئس، ودبر مكيدة ألخوته بأن جعل السقاية يف . رونجاء إخوته فعرفهم وهم له منك. امللك أمر توزيعها

فرد إخوة يوسف عنـهم  . ففقده وأذن مؤذن أن أصحاب العري سارقون، وجعلوا جائزة محل بعري ملن جاء به. رحل أخيه على غفلة من اجلميع
 قال إخـوة يوسـف   ]74 :يوسف[ ﴾قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذبِني﴿ أعوان يوسففقال القائمون على أمر التوزيع من . االام بكل تأكيد

﴿ ...هاؤزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤزوكان هذا على شريعة يعقـوب  ]75 :يوسف[ ﴾... ج ،فبـدأ بتفتـيش   . أي أن السارق له يسترق
مث بعد كل ذلك جاءت اآلية لتقول عـن سـيدنا   . من وعاء أخيه، فكان جزاؤه االسترقاق واالستعبادأوعيتهم قبل وعاء أخيه، مث استخرجها 

أي أن امللك . ففسرها البعض على معىن شريعة ونظام امللك ]76 :يوسف[ ﴾... ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك... ﴿: يوسف عليه السالم
أما يف هذه املسألة فقد دبر حيلة يسـتطيع  . كان سيدنا يوسف عليه السالم حيكم بشريعة هذا امللك ونظامهيف مصر كانت له شريعة ونظام و

فلجأ وبكيد لطيف ألن جيعلهم ينطقون هم بالعقوبة ليحاسبوا على أساسها، فلم يقل هلم أن جزاء السارق حبسب . ا أن يبقي أخاه إىل جانبه
  .لهم ينطقون باحلكم حبسب شريعة يعقوب ليبقي أخاه عندهشريعة امللك هي كذا وكذا، وإمنا جع

  .فتفسري هذه اآلية على هذا النحو هو الذي جعلهم خيرجون مبثل هذا الفهم
فالدين تعـين  : فقد جاء يف لسان العرب: ولو عدنا إىل كملة دين يف اللغة العربية لوجدنا أا من األلفاظ املشتركة اليت حتمل أكثر من معىن

ويـوم الـدين يعـين    . دنته بفعله ديناً أي جزيته: تقول. والدين تعين اجلزاء واملكافأة. دنتهم فدانوا أي قهرم فأطاعوا: تقول. والطاعةالقهر 
  .]4 :الفاحتة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿: والدين تعين احلساب ومنه قوله تعاىل. اجلزاء

والـدين تعـين    ]39 :األنفال[ ﴾... وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿: السلطان ومنه قوله تعاىلووالدين تعين الشريعة 
ومنه قولـه  . أي مملوكون ]53 :الصافات[ ﴾أَئنا لَمدينونَ... ﴿: ومنه قوله تعاىل. واملدينة هي األمة اململوكة. واملدين هو العبد. الذل واالستعباد

  .أي غري مملوكني ]87-86 :الواقعة[ ﴾ترجِعونها إِنْ كُنتم صادقني ~فَلَوالَ إِنْ كُنتم غَير مدينِني ﴿: اىلتع
  .وهناك معان أخرى هلا

نا نأخذ هذا املعـىن دون  وانتفاء معىن من هذه املعاين ال بد له من قرينة جتعل. فأي معىن بالتحديد هو املعىن الذي يريده اهللا سبحانه يف اآلية؟
ومن يأخذ املعىن املنضبط واملقيد بقرائن شرعية . ومن هنا يتبين أن من يأخذ املعىن الذي يناسبه ويناسب توجهه إمنا حيكم هواه يف الشرع. غريه

  فأي معىن هو املعىن املراد؟. تدل عليه يكون حمكماً لشرعه ملتزماً أمر به
كان سيؤدي إىل أن سـيدنا يوسـف قـد     كلمة دين هو شريعة وجدنا أن القرائن الشرعية متنع هذا الفهم إنفإن قلنا أن املعىن املراد من 

وما أَرسلْنا من ﴿: فهذا حرام على األنبياء واملؤمنني، وخمالف لطبيعة الرسالة اليت تقوم على إفراد اهللا يف العبودية والتشريع، يقول تعاىل. شارك
إِنْ الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر ... ﴿: فيوسف عليه السالم الذي يقول للناس ]25 :األنبياء[ ﴾لٍ إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه الَ إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدونقَبلك من رسو

. ال ميكن أن خيالفهم يف ذلك ويقبل حبكم األرباب املتفرقـة  ]40 :يوسف[ ﴾يعلَمونَ أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ
وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما اسـتطَعت  ... ﴿: ويف مثل هذا يقول سيدنا شعيب لقومه الذين يدعوهم

أي ليس أاكم عن شيء وأرتكبه، كما ال أترك مـا  «: وتفسري ذلك عند القرطيب ]88 :هود[ ﴾قي إِالَّ بِاللَّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيبوما توفي
  .»أمرتكم به

انسجاماً تاماً مع ما سبق اآليـة   وإن قلنا بأن املعىن املراد من كلمة دين هو استعباد، وصار أخوه مديناً أي عبداً مملوكاً فهذا املعىن ينسجم
ما كان ليأخذ أخاه يف استرقاق واستعباد امللك وجعله مديناً أي عبداً مملوكاً لـه  : فيكون معىن اآلية. من قول إخوة يوسف إن السارق يسترق

اً تاماً مع ما قبله، وينسجم متاماً مع مـا  بل ينسجم انسجام. وليس من قرينة شرعية متنعه. وهذا هو املعىن األقرب إىل الصواب. إال أن يشاء اهللا
  .وصف اهللا به سيدنا يوسف من أنه من احملسنني واملخلَصني وما شهد له الناس به

  .وذا ينتفي مثل هذا التفسري الذي يتعارض مع عصمة األنبياء، وعدم وقوعهم يف املعصية، أو أن يقولوا ما ال يفعلون
بأنه طلب منه لوزارة اخلزانـة   ]55 :يوسف[ ﴾قال اجعلْنِي علَى خزائنِ اَألرضِ إِني حفيظٌ عليم﴿ رأما تفسري قول سيدنا يوسف مللك مص

تعسـف  أو املالية، وأنه أثناء توليه هلذا املنصب مل يطبق يف حكمه شريعة يعقوب وإمنا نظام امللك غري القائم على أساس العدل هو تفسري فيـه  
  :وال بد من الوقوف على بعض النقاط لتجلية املوضوع. ن مذهب احلقكبري، وحيد واضح ع



 88

  :إن واقع احلكم يف تلك الفترة كان ملكياً، والنظام امللكي يف التاريخ أخذ شكلني -
أحد علـى   النظام امللكي املطلق حيث كان امللك هو احلاكم بأمره، املستبد برأيه، فما يراه جيب أن يسري عليه الناس، وال يعقب: أحدمها

وكان يعين أعوانه ويعزهلم مىت شاء، وقد خيتارهم لوالئهم له . التشريعية والتنفيذية والقضائية: وكانت تتجمع يف يده السلطات الثالث. حكمه
بـأمرهم   وهؤالء األعوان يكفي أن يكونوا موالني له مطيعني، حىت تطلق أيديهم فيحكمون. أو تزلّفهم له، أو حلصافة رأيهم وحسن تدبريهم

  .ويستبدون برأيهم ويصبحون صورة مصغرة عن امللك
وصـارت  . النظام امللكي املقيد، وقد أضحى امللك يف هذا النظام صورة أكثر منه حقيقة، حيث نزعت منه صـالحياته املطلقـة  : ثانيهما

بدل امللك، وهيئات تنفيذية تنفذها بدل امللـك،   وقامت هيئات تشريعية تسن القوانني. السيادة يف هذا النظام للدستور والقانون وليس للملك
لـذلك  . وهذا الشكل عرف بعد انتشار فكرة الدميقراطية مؤخراً. وأخرى قضائية تقضي يف اخلصومات وتفض املنازعات بني الناس بدل امللك

  لسالم؟فأي شكل من هذين الشكلني أخذه نظام امللك يف مصر زمن يوسف عليه ا. مسي النظام امللكي املقيد
مل تكن على املعىن الـذي  ) دين امللك(وما ورد من كلمة . إنه ال يتصور أن ملك مصر زمن يوسف عليه السالم كان مقيداً بدستور ونظام

وإن قياس نظام امللك زمن يوسف عليه السالم على أنظمة اليوم اليت حتكم تصرفات احلكام هو قول فيـه جمانبـة   . شريعة امللك: أوردوه أي
  .ب، وفيه قياس خاطئللصوا
. إن طلب سيدنا يوسف عليه السالم من امللك أن جيعله على خزائن األرض وإجابته إىل طلبه، ال يعين أن طلبه هذا متعلق بـاحلكم  -

وهو متعلق بغالل القمـح وسـنوات اخلصـب    . واملوضوع الذي ذكره القرآن كان حمصوراً مبوضوع الرؤيا، ومل يتعده إىل سواه
فطلب سيدنا يوسف أن يسند إليه أمر ختزين القمح وتدبري التوزيع يف سنوات اخلصب مبا . ، وما جيب العمل فيهاوسنوات اجلدب

وهذه مهمة صعبة ال يستطيع أن يقوم بأعبائها . يتناسب مع ما سيأيت من سنوات اجلدب، من غري أن يفرط يف مهمته وال أن خيون
، كيوسف عليه السالم، حىت إن ما حدث بني يوسف وإخوته كان متعلقاً حتديـداً ـذا   إال من كان مكيناً، أميناً، حفيظاً، عليماً

وال حيق لنـا  . وحنن ال نستطيع أن جنعله يتجاوز هذا اإلطار، وأن نوسع دائرة مهمة سيدنا يوسف عليه السالم من عندنا. املوضوع
وهذه ال بـد أـا   . ة امللك، وأهل بيته وجنده ورعيتهالقول إن مهمته هذه كانت متعلقة بسنة قبض األموال وصرفها على حاشي

  .فهذا التوسع حيتاج إىل دليل. ستجري حبسب نظام امللك وليس شريعة يعقوب
يالحظ أن امللك عندما أعجب حبصافة رأي يوسف ورجحان عقله ونزاهته، وقربه منه، أعطاه صالحية تدبري هذا األمـر اجللـل    -

 . بد أن يكون قد أطلق يده يف ذلك كي ال يتدخل فيه أحدوال. الذي شغله منذ أن رأى رؤياه
ممـا دفـع امللـك إىل    . ويالحظ أن سيدنا يوسف عليه السالم مل يفسر رؤيا امللك فحسب، بل أعطاه العالج والتدبري املناسـب  -

يعة أو نظـام جيـب أن   عندي شر: ومل يقل له. االطمئنان إىل طلب يوسف عليه السالم أن جيعله على خزائن األرض وإطالق يده
 .بل رضي بتفسريه للرؤيا ووضعه للعالج فقلده وظيفة التخزين والتوزيع على رأيه. تسري عليه

ال بد انه بعد أن أتت سنوات اجلدب، صار يوسف عليه السالم هو امللجأ الذي يلجأ إليه الناس لينقذوا أنفسهم من اجلـوع، وال   -
وقد يكـون هـذا   . وهذا من شأنه أن يعزز مركزه عند امللك وجيعله أكثر تقرباً منه. ريهبد أنه قد صار حديث الركبان بعدله وتدب

إىل إيتائه امللـك بعـد    ]78 :يوسف[ ﴾... أَيها الْعزِيز يا... ﴿: الذي مكّنه من االنتقال من كونه العزيز كما خاطبه إخوته بقوهلم
ورفَـع  ﴿: ومن مث قوله تعاىل عنه ]101 :يوسف[ ﴾ ...قَد آتيتنِي من الْملْك رب﴿: جميء والديه إليه من البدو حيث دعا ربه فقال

 .مما يعين أن األمر قد انتقل إليه يف النهاية ]100 :يوسف[ ﴾...أَبويه علَى الْعرشِ
فلماذا مل يؤخـذ  . عة يعقوبإن احلكم الوحيد الذي ذكره القرآن ونفذه سيدنا يوسف عليه السالم هو استرقاق أخيه حبسب شري -

 مبخالفته لنظام امللك إن كان للملك نظام ثابت خاص؟
إنه ال يتصور أن يصدر من سيدنا يوسف عليه السالم أية خمالفة شرعية، ذلك ألنه نيب معصوم، وصفه ربه بأنه كان حمسناً وخملصاً  -

جن، وهو الذي رفض أن خيرج مـن السـجن دون أن   وهو الذي فضل السجن على الغواية، وهو الذي كان يدعو يف الس. وتقياً
تظهر براءته، وهو الذي بعفته ونزاهته أعجب به كفار جمتمعه، من امرأة العزيز إىل نسوة املدينة إىل صاحيب السجن إىل امللك حىت 

أسلم أم بقي كافراً، أم هل : وجتدر املالحظة أن تفسري واقع ما كان عليه سيدنا يوسف أو حال امللك. إخوته قبل أن يكشفوا أمره
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مـا  ﴿ أو تفسري... أن امللك قد انتقل إىل يوسف بسبب موت امللك، أو تنحيه، أو أنه صار عزيزاً بعد عزل العزيز السابق أو موته
كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيضِ﴿ أو تفسري ﴾كَانَ لنِ اَألرائزلَى خلْنِي ععألن . نياً من أية جهة أتىكل هذا سيكون تفسرياً ظ ﴾اج

وال يعدوا ما ذكرناه حنن أيضـاً أن  . القرآن مل يزودنا بالتفاصيل الالزمة، وألن تفاصيله مما ال يلزم لنا كتشريع جيب أن نسري عليه
ألنبيـاء  ولكن يفترق عن غريه أنه ينسجم مع ما يليق باألنبياء من التقوى واإلميان، وال يتعارض مع عصـمة ا . يكون ظنياً كغريه

وكم هو بعيد هذا الفهم عن احلق عندما يعارض كالماً قطعياً أتى على لسان يوسف نفسه عندما أنكـر  . املقررة يف أصول الدين
وحنن بسرينا على هذا املنوال ببيان ما كان عليه سيدنا يوسف . على اآلخرين عقيدة الشرك وترك التحاكم هللا وحده، كما مر معنا

د أن نطلع برأي آخر يدعم رأينا بعدم جواز املشاركة يف أنظمة الكفر، فرأينا هو حكم شرعي ولـيس حكمـاً   عليه السالم ال نري
 .شرعياً ظنياً، وهو قطعي الثبوت قطعي الداللة

إمـا أن  : فاجلواب عن ذلك هو. إن يوسف عليه السالم كان حيكم بشريعة امللك بإذن من اهللا، ومل يكن يف ذلك خمالفا لربه: إذا قال قائل
  .حينئذ كان مشروعاً يكون هذا اإلذن لسيدنا يوسف هو إذنا خاصا به، وإما أن يكون اإلذن عاما للجميع، أي أن احلكم بشرائع الكفر

يف احلالة األوىل، أي إذا كان األمر جمرد إذن خاص لسيدنا يوسف عليه السالم فليس لغريه من البشر أن يعمل مبوجب هذا اإلذن، ولـيس  
  .ن أن نقتدي أو حنتج بهلنا اآل

وهل شرع من قبلنا شرع لنا أيضا؟ فريق من علماء . ويف احلالة الثانية، أي إذا كان هذا األمر مشروعا يف زمنهم فإنه يكون شرعا ملن قبلنا
نسخ الشـرائع   rد مستدلني بكثري من النصوص اليت تفيد أن ما جاء به حمم» شرع من قبلنا ليس شرعا لنا«: الفقه واألصول وضعوا قاعدة

وإذا أخذنا برأي هذا الفريق من العلماء فال حيل لنا أن نقتدي أو حنتج مبا عليـه  . السابقة مجلة، ونسخ بعض أجزائها تفصيال من باب التأكيد
نا شرع لنا مـا  شرع من قبل«فريق آخر من علماء الفقه واألصول وضعوا قاعدة أخرى هي . يوسف عليه السالم أو غريه من األنبياء السابقني

وهؤالء مل يقولوا بأن ما جـاء بـه   . وهؤالء أيضا هلم استدالالم، إذ لو مل يكن للشرائع السابقة أية فائدة لنا ملا ذكرها القرآن لنا. »مل ينسخ
شرعا لنا، إال ما نسخه من هؤالء يقولون بأن ما ذكره القرآن والسنة لنا من شرائع األنبياء السابقني يعترب . نسخ ما قبله مجلة واحدة rحممد 

  .أحكام وأعطانا بدال منه أحكاما جديدة
 وإذا طبقنا هذه القاعدة على املسألة اليت بني أيدينا فماذا جند؟ هل جاءت يف شريعتنا نصوص حترم احلكم بغري ما أنزل اهللا؟ هـل جـاء يف  

  الشريعة احملمدية؟ وشريعة القرآن ما حيذر كل التحذير احليد قيد أمنلة عن هذه rشريعة حممد 
فإذا قال قائل . نعم إن الشريعة احملمدية قد منعت من التحاكم إىل غريها، وحرمت بشكل قطعي أخذ أي حكم من أحكام الكفر واجلاهلية

  .يف شريعة القرآن) أي منسوخ(على فرض أنه كان مشروعا فهو حمرم : يف زمن سيدنا يوسف نقول له بأن هذا كان مشروعاً
ذلك أن العقائد حملها القلب واألحكـام  . بأن احلكم مبا أنزل اهللا هو من األصول وليس من الفروع هو كالم يف غري حملهإن القول  -

  .والعقائد تشكل األساس لألحكام الشرعية، بينما األحكام هي مثرات العقيدة. الشرعية حملها اجلوارح
  :واحلكم الشرعي املتعلق بأفعال العباد حيمل جانبني

  :ا نظري اعتقادي جيب اإلقرار بهأحدمه
  .وعدم اإلقرار به قد يؤدي إىل الكفر أو املعصية حبسب واقعه إن كان قطعياً أو ظنياً. فهو من هذا اجلانب متعلق بالعقيدة

  :وثانيهما عملي يتعلق بتنفيذه
  .فالصالة فرض وجيب اإلقرار ا كفرض، وعدم اإلقرار ا كفرض يؤدي إىل الكفر

  .رض وجيب القيام ا كفرض وعدم القيام ا كفرض يؤدي إىل املعصيةوالصالة ف
  .واستباحتها تؤدي إىل الكفر. واخلمرة حمرمة وجيب اإلقرار بتحرميها

  .ويؤدي شرا إىل املعصية. واخلمرة حمرمة وحيرم شرا
أما تنفيذه فهو طاعة وعدم تنفيذه فهـو  . لذي تناولهواإلقرار بذلك متعلق باإلميان للنص القطعي ا. وكذلك احلكم مبا أنزل اهللا فهو فرض

لـذلك  . فالذي ال حيكم مبا أنزل اهللا يكفر إن كان غري مقر به أو جاحداً له، ويعصي من غري كفر إن كان مقراً به ولكنه غري مطبق له. معصية
أما اجلانب الثاين أي اجلانب العملي فإنه . وهذا صحيح. ألولفإن القول بأن احلكم مبا أنزل اهللا هو من األصول املتفق عليها فإمنا يعين اجلانب ا
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هل هو من شرع من قبلنـا أو لـيس مـن    : يتعلق بالشريعة وتطبيقها، أي بالفروع، وليس باألصول، وهو من هذه الزاوية يدخل يف موضوع
  .شرعهم

ولكن أمثال هؤالء ممـن يـدعون   . لك على هذا النحوومن هذه الزاوية فقد أثبتنا أن سيدنا يوسف مل يشارك يف احلكم وال جيوز تفسري ذ
رأي يقول بأن شرع من قبلنـا  : ألن شرع من قبلنا كان للعلماء فيه رأيان. العلم فإن أصروا على مقالتهم هذه مردودة عليهم من نفس لغتهم

ورأي ثان يقول بأن شرع من قبلنا هـو  . ا الرأيليس شرع لنا، وعلى هذا يكون فهمهم جبواز املشاركة يف األنظمة اجلاهلية مردوداً عليهم ذ
وهو خيط الطريق إلقامة احلكم مبا أنزل اهللا، ودلت العقيدة، وأصـول   rوقد دلت اآليات الكثرية، ودل واقع الرسول . شرع لنا ما مل ينسخ

ت املشاركة يف األنظمة اجلاهلية مشـروعة  أي لو كان. بل إن اإلسالم بكليته لريفض مثل هذا الفهم. األحكام كلها على عدم جواز املشاركة
  .يف شرع من قبلنا فهي مما نسخته شريعتنا لورود األدلة الكثرية اليت حترمه

  .فهذا القول حيتاج إىل تفصيل. وإن القول بأن كل ما يذكر من سري األنبياء وهديهم إمنا يراد به التأسي واالقتداء
فقد دعوا مجيعاً إىل اإلميان باهللا الواحد اخلالق املدبر واإلميان مبالئكته وكتبه ورسـله واليـوم   . دةإن األنبياء مجيعهم يشتركون يف أمر العقي

  .]25 :األنبياء[ ﴾وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه الَ إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدون﴿: قال تعاىل. اآلخر
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلـك  ﴿: قال تعاىل. يف أمر التبليغ وحتمل وعثائه ومشقاته، والصرب على أمر اهللا، والتضحية يف سبيلهويشتركون 

نم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبالَ ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص ننيلسرإِ الْمقَالُ ﴿: وقال تعاىل ]34 :األنعام[ ﴾با يم
كلقَب نلِ مسلريلَ لق ا قَدإِالَّ م 43 :فصلت[ ﴾... لَك[.  

  .]64 :النساء[ ﴾... وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ ليطَاع بِإِذْن اللَّه﴿: قال تعاىل. ويشتركون يف دعوة قومهم إىل االلتزام والطاعة
حسرةً علَى الْعباد ما يـأْتيهِم مـن رسـولٍ إِالَّ كَـانوا بِـه       يا﴿: قال تعاىل. ويشتركون يف تكذيب أقوامهم هلم واستهزائهم بدعوم

أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهـم لَـنهلكَن    وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من﴿: وقال تعاىل ]30 :يس[ ﴾يستهزِئُون
 نيمالظَّال~ يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضاَألر كُمننكسلَن14-13 :إبراهيم[ ﴾و[.  

حتى إِذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاَءهم نصـرنا  ﴿: يف اية األمر، قال تعاىل ويشتركون يف أن اهللا جعل العاقبة والنصر هلم
نيرِمجمِ الْمالْقَو نا عنأْسب درالَ ياُء وشن نم يج110 :يوسف[ ﴾فَن[.  

وقد ذكرها اهللا سبحانه لنا من أجل . كرنا بعضها، وقد كان للسابقني مواقف تذكروهكذا كانت الدعوات مجيعاً تشترك يف أمور كثرية ذ
ـ   دعوة أن نتعلم منها وأن نعترب ونتعظ ونتذكر ملا فيها ونتذكر ملا يف من تثبيت لإلميان وتقوية للعزائم وإحسان للصرب، ولنتأكد أن سلسـلة ال

وقد جاءت اآليات لتنري للمسلم درب الدعوة وحتدثه عن طبيعة النـاس يف  . خلبري، وعاقبتهاواحدة يف عقيدا ودعوا إىل االلتزام مبنهج العليم ا
املواجهة، وعن استحكام العداء بني الكفر واإلميان، وعن الصراع بينها الذي لن يتوقف، وعن الوالء هللا والرباء من الشرك، وعـن التـدخل   

  ...الرباين بعد اختبار اإلميان ومتحيص العزائم
... ﴿: ألن اهللا سبحانه قد جعل لكل نيب نظاماً خمتلفاً قـال تعـاىل  . أن سرية األنبياء يقتدى ا يف املواقف وال يقتدى ا يف التشريععلى 

.  النـاس كافـة  إىل rوألن كل نيب كان يبعث إىل قومه خاصة بينما بعث الرسول حممد  ]48 :املائدة[ ﴾... لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا
ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ دينا فَلَـن  ﴿: قال تعاىل. وكانت رسالته رسالةً خامتةً، أَمر اُهللا أصحاب األديان األخرى باتباعها وأن يتركوا ما عندهم

رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْبأَ﴿: وقال تعاىل. ]85 :آل عمـران [ ﴾يـابِ   وتالْك ـنم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْننز
هلَيا عنميهم48 :املائدة[ ﴾... و[.  

 ختتلف عن غريها من حيث كوا خامتة وشاملة، وتشكل الدولة اإلسالمية فيها جانباً rمث أن طبيعة الرسالة اليت أنزلت على سيدنا حممد 
بينما جند عند األنبياء اآلخرين اخلصوصية يف . هو من أهم جوانبها، وحيث تعترب هي الطريقة الشرعية للمحافظة على اإلسالم وتطبيقه ونشره

على خالف اإلسالم الذي جـاءت  . وهذا يعين اقتصارها على زمان ومكان معينني. الدعوة، فقد جاءت ألقوام األنبياء دون غريهم من األقوام
وجيعل املسلمني يقتصـرون علـى   . وهذا االختالف ال يسمح بالقياس بني اإلسالم وغريه. كامه الشرعية الثابتة صاحلة لكل زمان ومكانأح

ولنأخذ على سبيل املثال ال احلصر رسالة سيدنا عيسى فإـا  . ألن أحكامه مترابطة مع بعضها ترابطاً يتناسب مع طبيعته. األخذ منه دون غريه
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. من حيث أا كانت خلقية روحية ليس فيها دعوة إىل إقامة دولة، وخاصة ببين إسـرائيل . rتالفاً واضحاً عن رسالة سيدنا حممد ختتلف اخ
  .فكيف تتشابه األحكام الشرعية بينهما؟

ليه دعاة اليوم ولـيس  إننا نأسف أن يأخذ منا البحث يف أمر بديهي من أمور الدين كل هذا الوقت، وأنه ليدل على املستوى الذي احندر إ
  .]108 :يوسف[ ﴾... قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومن اتبعنِي﴿: rلنا إال ما قاله القرآن الكرمي لسيدنا حممد 

  
  استحالل الحرام بحجة المصلحة

وقد وضع الشارع احلكيم رخصاً حيث علم أن النـاس  . بدلوا أو حيرفوافرض الشرع أموراً وحرم أخرى، ومل يسمح للناس أن يعدلوا أو ي
وحيث مل يضع رخصة فهو مل يسمح للناس أن يتفلتوا من احلكم حىت لو زينت هلم أهواؤهم وشياطينهم هذا التفلت باسـم  . قد حيتاجون إليها

  .ن اهللا هو كافر أو جاهل فاسقدون رخصة م... والذي يبيح ترك ما فرض اهللا وانتهاك ما حرم اهللا. املصاحل
  .لقد استدلوا باملصلحة على جواز املشاركة يف احلكم

ويقولـون إن العلمـاء   . فقد نقلوا تعريف املصلحة بأا وصف للفعل حيصل به الصالح أي النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور أو لآلحـاد 
  .ملصاحل العباد يف املعاش واملعادالشريعة، فهداهم استقراؤهم إىل أن الشريعة وضعت  استقرءوا

ولكنهم قالوا أن االشتراك يف احلكم ليس من قبيل املصاحل املرسلة، ألن النصوص الصرحية جـاءت  . وذكروا املصاحل املرسلة وما تقوم عليه
صيل أعظم املصـلحتني بتفويـت   واالستدالل هنا يعود إىل ترجيح خري اخلريين، وشر الشرين، وحت. قاطعة يف تأثيم املشارك يف احلكم اجلاهلي

  .أدنامها ودفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها
، ولكنه نفع قليل ترجح بـه  فاإلسالم حرم اخلمر وامليسر مع نصه على أن فيهما للعباد نفعاً. هذا مسلك يف الشريعة واضح املعامل: وقالوا

  .املفسدة العظيمة اليت يف اخلمر وامليسر
على الرغم مما فيه من إزهاق لنفوس املؤمنني، وإذهاب ألمواهلم، ألن القتال فيه مصاحل عظيمة حمبوبة للرب تبـارك  وأوجب الشرع القتال 

  .وتعاىل وفيه مصاحل عظمية حتصل للعباد
بنائها علـى   ترك هدم الكعبة وإعادة rويف املسرية اإلسالمية كان احلكام والعلماء يراعون هذا املنهج أثناء حركتهم باإلسالم، فالرسول 

 قواعد إبراهيم، على الرغم مما يف ذلك من املصاحل الدينية، ألن املفسدة اليت ستترتب على ذلك أكرب من املصلحة اليت ستترتب على تصـحيح 
  ... وهكذا...  ]رواه الترمذي والنسائي[» لوال أن قومك حديثو عهد جباهلية، هلدمت الكعبة وجلعلت هلا بابني«: وقال لزوجه عائشة. بناء الكعبة

فهذه احلكومات إمنا تقيم حكم الطاغني، وحتاد اهللا يف . ال شك أن يف املشاركة يف احلكم اجلاهلي مفاسد عظيمة: ومن هذا املنطلق يقولون
إن : ومع ذلك يقولـون . ]26 :الكهف[ ﴾اوالَ يشرِك في حكْمه أَحد ...﴿ ]57 :األنعام[ ﴾... إِنْ الْحكْم إِالَّ للَّه... ﴿ أمره، وتنازعه يف حكمه

بل قـد تـؤدي إىل إزاحـة    . احلركة قد ترى يف بعض األحوال أن املشاركة يف احلكم حتقق لإلسالم واملسلمني واحلركة اإلسالمية نفعاً كبرياً
هبوا إليه يف بعـدهم عـن طريقـة    ولننقل هلم بعض كلمام يف ذلك لنفهم رأيهم على حقيقته، وليفهم املدى الذي ذ. الطاغوت وإقرار احلق

  :إم يقولون. التفكري الشرعية حني يتم نقض هذه الطريقة، وبالتايل هذا الرأي
فاملسلم مطالب بأن حيارب هذه الدول الطاغوتية فكيف يكون هـو  . وان مشاركة املسلم يف احلكم اجلاهلي يوقعه يف تناقض كبري -

أَلَم تـر  ﴿ من حال الذين يزعمون أم آمنوا مث هم بعد ذلك يتحاكمون إىل الطاغوتاملقيم هلذا احلكم الطاغويت؟ وقد عجب اهللا 
بِه ا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَمو

  .]60 :النساء[ ﴾ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالًالً بعيدا
: وإن طاعة الطواغيت فيما يشرعونه خمالفني أمر اهللا تعين اختاذهم أرباباً من دون اهللا، كما قال احلـق يف شـأن أهـل الكتـاب     -

﴿ وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخااتداحا ووا إِلَهدبعيوا إِالَّ لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمو ن  ]31 :التوبة[ ﴾... اللَّهوقد بي
 .لعدي بن حامت أن معىن هذا االختاذ هو طاعتهم يف حتليلهم ما حرم اهللا وحترميهم ما أحل اهللا rالرسول 

- م يتخذون من يستوزروا حكمهم القبيح، ويدلسون بذلك علـى  وقد عهدنا حكام اليوم أ م من املسلمني الصاحلني زينة حيلون
 .لو كنا على الباطل ملا قبل فالن مشاركتنا يف احلكم: السذج والعوام، فيقولون
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بيثة ينبذونـه  ويزداد الطني بلة عندما ميررون من خالل الوزير املسلم القوانني اجلائرة الظاملة، وبعد أن حيققوا من ورائه أهدافهم اخل -
 .نبذ النواة

 والَ تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النـار ﴿: وقد حذرنا احلق من ذلك فقال. ويف املشاركة يف احلكم ركون إىل الذين ظلموا -
 .]113 :هود[ ﴾...

  .ويف املشاركة يف احلكم إطالة ألمد احلكم اجلاهلي
 :املائـدة [ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ... ﴿: يدخل يف الذين قال اهللا فيهموحسبنا أن املشترك يف احلكم  -

زلَ اللَّه فَأُولَئك هـم  ومن لَم يحكُم بِما أَن... ﴿ ،]45 :املائدة[ ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ... ﴿ ،]44
  .]47 :املائدة[ ﴾الْفَاسقُونَ

  .وصراحة اآليات ودالالا ال ختفى على ناظر. كل ذلك غري خاف على رواد احلركة ودعاا
مية نفعاً إن احلركة قد ترى يف بعض األحوال أن املشاركة يف احلكم حتقق لإلسالم واملسلمني واحلركة اإلسال: ويضيفون، ومع ذلك نقول

وميكننا أن نلخص املصاحل اليت قد تترتب على مشاركة احلركة اإلسالمية يف احلكـم يف  . بل قد تؤدي إىل إزاحة الطاغوت وإقرار احلق. كبرياً
  :النقاط التالية

  .درء املكائد عن احلركة اإلسالمية باالطالع على ما جيري يف اخلفاء والعمل على إفشاله -1
 .اجلماعة قادرة على قيادة الناس وليست مجاعة من الدراويش إعطاء النموذج على أن -2
 .إعادة الثقة باإلسالم بأنه قادر على تنظيم شؤون احلياة اخلاصة والعامة -3
 .زيادة خربة اجلماعة يف طرق إدارة احلكم -4
 .تعرف احلركة على النظام القائم اتقاء لشره -5
 .بعثات اليت تنظمها الوزاراتتدريب وتعليم الكوادر اإلسالمية املتخصصة عن طريق ال -6
 .وهؤالء حيلون كثرياً من االشكاالت للجماعة وأفرادها. إجياد جمموعة من أفراد اجلماعة اإلسالمية من أصحاب اجلاه عند الناس -7
 .زيادة املراكز اإلسالمية وحماربة املراكز الكافرة -8
 .تدريب الكوادر اإلسالمية على السياسة ودفع أالعيبها -9

 .ن هيبة السلطة ملصلحة اجلماعةاالستفادة م -10
وإذا امتنعت اجلماعة عن املشاركة قد يكون البديل املشارك هم األعداء الذين يسخرون كل إمكانام حملاربة احلركة اإلسالمية أو  -11

 .للقضاء على اإلسالم واملسلمني
قته بشـكل واضـح،   رأيهم؛ وذلك حىت يفهم على حقيلقد تناولنا رأيهم بشيء من التفصيل مع أن املقام هو مقام رد عليهم وليس نقالً ل

حلـق اهللا   $ارعـواء $على دين اهللا يف إصدار الفتاوى اليت تغضب خالق السماء واألرض وتثري امشئزاز املؤمنني، من غري  ولريى مدى التجرؤ
سها بأي حال من األحوال، ويرى مدى بعدهم تعاىل، وال تقيد بأمره، ولريى املسلم مدى مصادمتها لألحكام الشرعية القطعية، اليت ال جيوز م

عن التقيد بطريقة اإلسالم الصحيحة يف االستنباط، واختراع طريقة جديدة ظهرت بوادرها أيام احنطاط املسلمني وتأثرهم بطريقة الغـرب يف  
  .التفكري، وليتم تتبع أفكارهم بالتفصيل وردها، وطريقة تفكريهم ودحضها

هو أنه ال جيوز التعامل بالربا، لتحرمي اهللا الصـريح لـه بقولـه     -فيه االجتهادوالذي ال جيوز -اضح القطعي ان احلكم الشرعي الوفإذا ك
يمحـق  ﴿: ولكون القرائن الشرعية القطعية لتغلظ القول فيه حيث يقول تعاىل ]275 :البقرة[ ﴾... وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا... ﴿: سبحانه

اللَّه قَاتدبِي الصريا وبا﴿: وقد حذر اهللا سبحانه املتعاملني بالربا وأنذرهم إنذار حرب فقال ]276 :البقرة[ ﴾... الرقُـوا   يوا اتنآم ينا الَّذهأَي
نِنيمؤم ما إِنْ كُنتبالر نم يقا بوا مذَرو اللَّه ~ لُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَمهولسرو اللَّه نبٍ مرووصف من يأكـل   ]279-278 :البقرة[ ﴾... وا بِح

من  rوقد عده رسول اهللا  ]275 :البقـرة [ ﴾... الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس﴿: الربا بقوله
الشرك بـاهللا، والسـحر، وقتـل    : وما هي يا رسول اهللا، قال: قالوا. اجتنبوا السبع املوبقات«: قرنه مع الشرك باهللا حيث قالاملوبقات و

  .]متفق عليه[» النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات
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 أين ذهب التحرمي القطعي الصريح؟ وأين ذهب اإلنذار والوعيـد؟ ! لعوا، حبسب هذه الطريقة أن التعامل بالربا جائزومع ذلك نراهم قد ط
  .ملسلمإم بطريقتهم هذه يبدلون أحكام اهللا ويغريوا ومييعون احلكم الشرعي، وجيعلون التساهل يف أمور الدين أمراً طبيعياً، وشيمة عند ا

حبسـب هـذه الطريقـة    -ومع ذلك فإم طلعـوا  . بشهادموجيب إفراد اهللا يف حكمه وهذا . فرض) أنزل اهللا احلكم مبا(وكذلك فإن 
انظروا إىل ما نقل عنهم يف موضوعنا لنتبين كم حاد عن الصواب أولئك الذين يصفون . أنه جيوز للمسلم أن يشارك حبكم الطاغوت -تدعةبامل

  :إم يقولون. وعلماؤها، مع أن الرائد ال يكذب أهلهأنفسهم بأم رواد احلركة اإلسالمية 
اهللا يف أمـره   $وحتـادد $فهذه احلكومات إمنا تقيم حكم الطـاغني  . ال شك يف أن للمشاركة يف احلكم اجلاهلي مفاسد عظيمة" -

  .وتنازعه يف حكمه
 طاغوتية، فيكف يكون هو املقيم هلا؟فاملسلم مطالب بأن حيارب الدول ال. إن مشاركة املسلم يف احلكم توقعه يف تناقض كبري -
 .إن طاعة الطواغيت فيما يشرعونه خمالفني أمر اهللا تعىن اختاذهم أرباباً من دون اهللا -
 .إن حكام اليوم يتخذون من يستوزروم من املسلمني الصاحلني زينة حيلّون ا حكمهم القبيح -
 .ائرة الظاملةإن حكام اليوم ميررون من خالل الوزير املسلم القوانني اجل -
 .إن حكام اليوم بعد أن حيققوا من وراء الوزير املسلم أهدافهم اخلبيثة ينبذونه نبذ النواة -
 .إن يف املشاركة يف احلكم اجلاهلي ركوناً إىل الذين ظلموا -
 .إن يف املشاركة يف احلكم اجلاهلي إطالة ألمده -
ومع كل هـذا   ﴾الفاسقون﴾، ﴿الظاملون﴾، ﴿الكافرون﴿ هللا فيهم أمويدخل املشترك يف احلكم بغري ما أنزل اهللا يف الذين قال ا -

والذي يزيد الطني بلة أـا ليسـت   ! فأية جرأة يتجرأها هؤالء على دين اهللا؟. الذي ذكروه، وغريه مما سنذكره طلعوا برأيهم هذا
 ."ويف هذا إمث عظيم. خمالفة ألمر اهللا فقط بل هي دعوة ملخالفة أمر اهللا

لقد ظننا أم بعد سردهم حملاذير . ما الذي سيحققونه إذا هم قاموا باملشاركة؟: هذا السرد لكل هذه املخالفات الشرعية نتساءلواآلن بعد 
هذه الدعوة سيذكرون مصاحل عظيمة هائلة غفل عنها الشرع وفطنوا هم هلا، تستحق حسب منطقهم املرفوض، وطريقتهم العقيمة يف التفكري، 

لقد متخض فكرهم الفذ، الذي تبوأ مركز التشريع يف هذه املسألة، ليخرجوا للمسلمني بنتائج . رع، وهذه املناصرة ألعداء اهللاهذه املخالفة للش
وقد جـاء الواقـع ليكـون    . بل إن املردود سيكون عكسياً. ال تفيد الدعوة، وال تقرب املسلمني من احلق، وبالتايل من النصر، وال تغير واقعاً

  .شاهداً عليهم
فباهللا عليكم انظروا إليها وتأملوا كـم هـي   . لقد مسوا أحد عشر بنداً قالوا إا مصاحل عظيمة ستحقَق جراَء املشاركة يف احلكم اجلاهلي

  .ولنستعرضها مع بعض التعليق. أسباب تافهة أمام املعصية الكبرية اليت يقترفوا
  .زيادة خربة اجلماعة يف طرق إدارة احلكم -
 .وادر اإلسالمية على السياسة ودفع أالعيبهاتدريب الك -
 .تدريب وتعليم الكوادر اإلسالمية املتخصصة عن طريق البعثات اليت تنظمها الوزارات -

. إال إذا أريد من اإلكثار من البنود إظهار كثرة املؤيدات لكالمهـم . وكان األوىل أن تصاغ يف بند واحد. ثالثة بنود تتعلق مبوضوع واحد
فهل تستحق مثل هذه البنود أن خيالف املسلم أمر ربه من أجلها؟ أليس من طريق . لم أن األمر غري متعلق بكثرة الكالم بل بصوابيتههذا مع الع

أخرى، ليس فيها غضب اهللا، تستطيع احلركة من خالهلا أن تدرب شباا وتزيد خربم؟ وهل الطريق الشرعية تفتقد ملثل هـذا اإلعـداد؟ إن   
تزداد خربة واطالعاً على واقـع احلكـام ومـدى     rمية عندما ختوض العمل السياسي بشكل شرعي ومتقيد بطريقة الرسول احلركة اإلسال

فهل صار الداعية ليس يف استطاعته أن يدعو شارب اخلمرة لترك شـرا إال  . ارتباطهم بالدول الكافرة، وعلى أالعيبهم وعلى أساليبهم املاكرة
فكيف تسمح . هللا كم هي ضعيفة تلك العقول اليت أجنبت مثل هذه األفكار. أمامه مث تركها ليقنعه أنه يستطيع تركهاإذا دخل اخلمارة وشرا 

  !لنفسها أن تبدل يف شرع اهللا
  :كذلك فقد ذكروا البنود الثالثة التالية

  .تعرف احلركة اإلسالمية على النظام القائم اتقاء لشره -
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 .باالطالع على ما جيري يف اخلفاء والعمل على إفشالهدرء املكائد عن احلركة اإلسالمية  -
إذا امتنعت اجلماعة عن املشاركة قد يكون البديل املشارك هم األعداء الذين يسخرون كل إمكانام حملاربة احلركـة اإلسـالمية    -

 .وللقضاء على اإلسالم واملسلمني
ب الواقـع  فهل فعالً، ومن بـا . درء املكائد عن اإلسالم واملسلمنيوهو اتقاء شر األنظمة و. ثالثة بنود أخرى تدور حول موضوع واحد

اخلطر عن األمة وعنهم عن طريق املشاركة يف  يدرءونلنجعلهم يدينون أنفسهم بأنفسهم، هل فعالً  -من غري موافقة-الذي جناريهم يف طرحه 
ليطيل عمر نظامه، وليمرر عن طريقه خمططاته، وليحسـن صـورته    احلكم بغري ما أنزل اهللا؟ هم بلسام يقولون إن احلاكم إمنا يستوزر املسلم

فأين اتقاء الشر ودرء املكائد؟ إن النظام الذي يدخله هؤالء املسلمون لـن  . أمام الناس، مث إنه بعد أن حيقق ما يريد ينبذ الوزير املسلم نبذ النواة
  .على النظام وعلى من يشارك فيه تتجمل صورته بدخوهلم ستتشوه صورم هم وسيعطي الناس حكماً واحداً

  .وكذلك فقد ذكروا البندين التاليني واللذين كان األوىل ما أن جيعلومها بنداً واحداً
  .إعطاء النموذج على أن اجلماعة قادرة قيادة الناس -
 .إعطاء الثقة باإلسالم بأنه قادر على تنظيم شؤون احلياة العامة واخلاصة -

ولـوال أن  . وكان الواقع أكرب دليـل . بل لقد أعطت مثالً سيئاً ومنوذجاً ال حيتذى. ماعة أن تعطي هذه الصورةإنه لن يكون يف مقدور اجل
هناك حركات إسالمية خملصة وواعية، قامت بوجه هذه الدعوات، وعلماء مسلمني غيورين لسقط اإلسالم من النفوس نتيجـة للتصـرحيات   

طروحات يف تأييدهم لألنظمة ومناصرم هلا، وهللا كم هو الفرق عند اهللا، وعند عبـاده بـني   واملواقف اليت يصرحها ويقفها أصحاب هذه ال
امل حركة أو عامل يعيش يف رخاء األنظمة، وحتيط به هالة الزعامة املزعومة، وينفخ صدره من هواء التبجح باألنظمة الفاسدة، وبني حركة أو ع

فَاصبِر كَما صـبر  ﴿: ، ولو قبع يف زنازين احلكام الذين يشاركوم، يتذكرون قول اهللا سبحانهلومة الئم يقول احلق ويقوم به ال خياف يف اهللا
 :الـروم [ ﴾... فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حـق ﴿ ،]48 :الطور[ ﴾... واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿ ،]35 :األحقاف[ ﴾... أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ

  .فهل يستويان مثالً ]60
  :فقالوا. وكذلك فقد ذكروا البنود الثالثة األخرية واليت كان ميكن اختصارها ببند واحد

  .وهؤالء حيلون كثرياً من االشكاالت للجماعة وأفرادها. إجياد جمموعة من أفراد اجلماعة، من أصحاب اجلاه عند الناس -
 .املراكز الكافرة زيادة املراكز اإلسالمية وحماربة -
 .االستفادة من هيبة السلطة ملصلحة اجلماعة -

إن مثل هذه البنود لتدلل على ضآلة أحالم القائلني، وهل تستحق مثل هذه النتائج املخاطرة برضا اهللا وحتمل وصفه هلم بـأم ظـاملون،   
إننا ال نوافقهم على أن كل هذه النتـائج سـتحقَق   . ذافاسقون، مناصرون للظلمة؟ وليحققوا ما تستطيع احلركة أن حتققه دون الوقوع يف ه

للحركة إن هي عصت اهللا وشاركت يف احلكم اجلاهلي، بل أن املردود سيكون عكسياً على احلركة، وعلى الـدعوة بشـكل عـام وعلـى     
  .اإلسالم

ى سبيل ااراة معهم يف طريقة تفكريهم فإننا نستطيع عل. ولئن ذكر أصحاب هذا الطرح أحد عشر بنداً أو سبباً دفعهم ملثل هذا التصرف
  :ومن ذلك. اليت ال جتوز، أن نذكر أكثر منها بكثري تشكل حماذير وموانع ملثل هذا التصرف

. فهم إذا خلَوا إىل احلكام الذين قبلوا مشاركتهم يف احلكم قالوا هلم ما يرضيهم. احلركة وشباا النفاق مسئولوذه الطريقة يتعلم  -
وعملوا على إقناعهم أم إمنا يتقربون إىل احلاكم واحلكم ليستطيعوا اإلمساك بـه وأخـذ   . وا إىل الناس قالوا هلم قوالً آخروإذا خلَ

  .زمام املبادرة منه
 .تصبح طروحات اجلماعة، متميعة، متساهلة، متهاونة، وكل ذلك على حساب جذرية الطرح والتغيري -
وقد يقع على بعض اخلالفات بني أعضـائها  . عها، ويكشف خباياها، ويطلع على أسرارهاجتعل النظام حيصي أنفاس احلركة وأتبا -

 .فيعمل على تقويتها وتغذيتها، ليتسىن له أن يقبض على زمامها، وشقها عندما تدعو احلاجة
ية، مما يعطي صورة اقتصار الدعوة عند هذه اجلماعة إىل األحكام اليت ال تشكل خطراً على النظام، والسكوت عن األحكام املصري -

 .غري صحيحة عن الدعوة وعن اإلسالم
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عندما يسمح النظام للحركة اإلسالمية اليت تعمل من خالله بإقامة املؤسسات اليت يريدون العمل من خالهلا، يصبحون أسرى هذه  -
ايل ال يفكـرون بـاخلروج   فال يتحكمون مبا يزعج النظام وبالت. املؤسسات وأسرى اخلوف من وضع النظام يده عليها ومصادرا

 .عنه
تعطي احلركة اإلسالمية عندما تقبل باملشاركة يف األنظمة اجلاهلية املربر هلذه األنظمة بضرب احلركات اإلسالمية العاملة للتغـيري   -

. ، على اعتبار أن من يعمل ضد األنظمة هم أصوليون متشددون، وأن الذي يتعاون معها معتدل، متنـور rحبسب طريقة الرسول 
ومن غريب األمر أن أصحاب هذه الطروحات املتساهلة الوصولية وضعوا أحباثاً تشري أم مبنهجهم هذا هم املعتدلون الذين ميكـن  

 .لألنظمة أن تتعاون معهم وأن غريهم هم املتشددون
من الكفـار الـذميني،   من مثل جواز عدم أخذ اجلزية . تغريت مفاهيم اجلماعة اإلسالمية حبيث صارت تناسب األوضاع القائمة -

وجواز عدم تسميتهم بأهل ذمة حىت ال تثار حفيظتهم، ومن مثل قوهلم بأن الدميقراطية بضاعتهم وقد ردت إليهم، ومن مثل جواز 
 .التعامل بالربا، ومن مثل جواز املشاركة يف احلكم بغري ما أنزل اهللا

 ...إطالة أمد النظام -
 ...جتميل صورة النظام -
من النفوس، حني يرى الناس أن اإلسالم مل يقدم هلم شيئاً من خالل هذه األنظمة، وخاصـة بعـد أن وعـدهم    تسقط اإلسالم  -

واحلركـة بـذلك ال   . وتظهره أنه كغريه قاصر عن معاجلة مشاكلهم بشكل صـحيح . أصحاب هذه الطروحات باملن والسلوى
 .يئبل تعطي املثل الس... تستطيع أن تعطي عن نفسها أا منوذج حيتذى

 .تفسد شباا حني يصبح كل مههم يف الدعوة هو الدفاع عن تصرفات مجاعتهم، إن مل يكن عن تصرفات احلكام والتربير هلم -
سكوت احلركة عن احلكام يف ضرب محلة الدعوة اآلخرين واعتقاهلم، إن مل يكن مهامجتهم إرضاء للحكـام أو حبسـب طلبـهم     -

 .كما حدث يف مصر مؤخراً. منهم
فما كان حيقق مصلحة نقوم بـه ولـو   . جه جيعل املصلحة هي مقياس األعمال عند اجلماعة وليس التقيد باحلكم الشرعيهذا التو -

وهناك الكثري من األسباب غريهـا  ... وهكذا. فتصبح املصلحة يف نظر املسلم منهم أغلى من الشرع. خالف الشرع خمالفة حادة
 .اليت تشكل حالقة للدين وللدعوة

ا كل ذلك من خالل الواقع، وليس من خالل األدلة الشرعية، لنقول هلم إن طريقة تفكريهم هذه، حىت على مذهبهم، مل تـؤت  ولقد تناولن
  .وهي طريقة تفكري عقيمة وال يقرها الشرع. إال الثمار اخلبيثة على اإلسالم والدعوة

وحنن إذا بـدأنا  . ما من الواقع، أو رد حكم شرعي رداً عقلياً وحنن ليس من عادتنا، وهذا ما تعلمناه من الشرع، أن ندلل على فساد فكرة
ولكننا نعلم، ويعلم معنا كل املسلمني الواعني املخلصني العاملني أن . ونسقط ما عندهم مبيزام. الكالم على طريقتهم فلكي ندينهم بأفواههم

إذا كان األمر كذلك فإن ما أوردوه من أدلة شرعية، قـالوا إـم   و. املعول عليه وحده يف قبول قول أو عمل أو رفضه إمنا هو الشرع وحده
واملسألة ال تتعلق مبزيد أمثلة بـل بطريقـة   . يعلموا وإا ال ختفى على ناظر، ليعترب كافياً يف نقض مذهبهم وفهمهم، ولو كان عندهم املزيد

  .تفكري
فإن ذلك ال جيوز، وفيـه  . وهارغم معرفتهم ا مل يأخذوا ا ألسباب ذكروأم . ولن نسمع قوهلم إم يعرفوا، فال حاجة لتذكريهم ا

وأما ما متثلوا به من أقوال لبعض العلماء لتأييد فكرم، فهي فضالً عن أا أمثلـة غـري   . على الدين، واون بأحكامه الصحيحة القطعية جترؤ
قال العامل الفـالين،  : فإذا قالوا. واالعتبار للدليل وصحة االستدالل. شرعيةمنطبقة على واقع ما يدعون إليه، فإن أقوال الرجال ليست حبجة 

فهل جيوز أن ننسخ كالم اهللا ورسوله بقول أشخاص كائناً من كانوا؟ لقـد طغـت   . قال اهللا ورسوله، قوالً صحيحاً، قطعياً حمكما: نقول هلم
ويظهـر  . ولكن التاجر يتاجر لكي يربح ال لكي خيسر. م جتار الدعوةفكرة املصلحة على أصحاب هذا الطرح حىت صار يصح القول فيهم بأ

وذلك حينما يعتمدون على طريقة يف القياس غري شرعية تعتمد على فلسفة النص الشـرعي فلسـفة   . فساد تفكريهم كذلك من ناحية أخرى
وقد تركـوا  . مة اإلسالمية، وال عند علمائها، من قبلعقلية تقوم على الترجيح املصلحي، ليطلعوا من خالله باستنباط جديد مل يعهد عند األ

وهـذه  . وسار عليها كل علماء األمة من السلف الصاحل وكل من تـبعهم بإحسـان   rطريقة االستنباط الصحيحة اليت أرشد إليها الرسول 
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. قة الغرب يف القياس العقلي وتوخي املصلحةلقد جروا على طري. الطريقة الشرعية الصحيحة املنضبطة مل ير هلا أي أثر يف أي حبث من أحباثهم
فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعـة يف  . وإياكم وحمدثات األمور. إنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً«: rوصح فيهم حديث الرسول 

  .]رواه الترمذي وأبو داود[» النار
نفعاً، ولكنه نفع قليل، فترجح املفسـدة العظيمـة الـيت يف اخلمـر      إن اإلسالم حرم اخلمر وامليسر مع نصه على أن فيهما للعباد: يقولون

  .وامليسر
ألن القتال فيه مصاحل عظيمة حمبوبة للـرب تبـارك   . وأوجب الشرع القتال على الرغم مما فيه من إزهاق لنفوس املؤمنني وإزهاق ألمواهلم

  .وتعاىل وفيه مصاحل عظيمة حتصل للعباد
ألن املفسدة اليت ستترتب علـى  . عادة بنائها على قواعد إبراهيم على الرغم مما يف ذلك من املصاحل الدينيةترك هدم الكعبة وإ rوالرسول 

  .ذلك أكرب من املصلحة اليت ستترتب على تصحيح بناء الكعبة
حوال أن املشـاركة يف  ولكن احلركة قد ترى يف بعض األ. ال شك يف أن يف املشاركة يف احلكم اجلاهلي مفاسد عظيمة: وبناء عليه يقولون

  ...بل قد تؤدي إىل إزاحة الطاغوت، وإقرار احلق. احلكم حتقق لإلسالم واملسلمني واحلركة اإلسالمية نفعاً كبرياً
  .لقد طرحوا فكرم نفسها من زاوية ثانية، مما يدل على أن طريقتهم يف التفكري متأصلة يف نفوسهم

وقد رأينا ذلك يقوى ويزداد يف العصر احلايل عصـر  . بأحكام مناقضة لإلسالم هو أمر مؤملإن فهم النصوص ذا الشكل، واخلروج منها 
فبينما كان علماؤنا األوائل يسريون على أصول اإلسالم املنضبطة اليت فرضتها طبيعته، واليت . التأثر بالثقافة الغربية القائم على القياس املصلحي

ن أن يكون لإلنسان أدىن تدخل يف التشريع كما سنبين ذلـك الحقـاً إن شـاء اهللا، وجـدنا أن     تقوم على التقيد بشرع اهللا يف كل أمر دو
ومسحوا ألهوائهم أن تقدر املنـافع واملضـار   . املسلمني، وحبسب هذه الطريقة احملدثة املبتدعة، قد فتحوا ألنفسهم مدخالً للتشريع ووجلوا منه

وإذا غلبـت  . غلبت عندهم، من الناحية العقلية، املنافع على املضار كان املطلوب القيام بالفعـل فإذا . املتعلقة بأي فعل يريدون أن يقوموا به
وحبسب هذه الطريقة احملدثة املبتدعة يصبح املسلم مشرعاً إذ أنه يباشـر ـواه وبعقلـه تقـدير     . املضار على املنافع كان املطلوب ترك الفعل

  .املصلحة
 وهذه الطريقة هي نفسـها الطريقـة   . ذه الصورة املذكورة ليصلوا من خالهلا إىل معرفة حكم الفعلوقد اعتمدوا على فلسفة النصوص

  .فالغرب يعتمد على مثل هذه العقلية. املعتمدة يف الغرب
اضـح  بدليل أنه إذا تعارضت املصلحة عندهم مع احلكـم الشـرعي الو  . على أن هذه الطريقة جتعل املصلحة هي معبود املسلم ال أمر اهللا
  .الداللة، ترك احلكم الشرعي وأحلّ حمله احلكم املبين على املصلحة

ويكون احلكم الـذي اسـتنبط   . إن التعامل مع النصوص الشرعية له أصول حمددة، يبقى املسلم، وهو سائر حبسبها، عبداً هللا، مطيعاً ألمره
  .إال عندما يعتمد قياسه على وجود العلة املنصوصة يف الشرعوذلك ال يكون . حبسب الطريقة الصحيحة يف االستنباط هو حكم اهللا تعاىل

ولو كان لإلنسان لكان أعطـي صـالحية   . وليس ذلك لإلنسان أبداً. فتحديد اخلري والشر واحلسن والقبح واحلالل واحلرام هو هللا وحده
يؤمن باهللا اخلالق دون أن يكون مطلوباً منه أن يـؤمن  ولكان مطلوباً منه أن . وملا تدخلت الشريعة يف تفصيالت األحكام. التشريع منذ البداية

  .باهللا كمدبر ألمره، منظم حلياته
إن آالف الكتب اليت ألفت يف عصور املسلمني تعتمد على الطريقة الشرعية يف االستنباط، وقد استطاع فقهاؤنا األوائل حل كل مشاكلهم 

  .د بأصوهلافهي طريقة عملية ميسورة ملن أويت علمها وتقي. بواسطتها
وأا لو كانت طريقة صحيحة لوافق أحكامهـا  . ويكفي داللة على فساد هذه الطريقة أا طلعت بأحكام تعارض أحكام الشرع الواضحة

ولعل بعض األمثلـة تسـاعد   . وهذا ما يدلل على أا طريقة خاطئة حبد ذاا وكذلك هي خاطئة من حيث األثر الذي أحدثته. أحكام الشرع
  :ء املوضوع أكثرعلى جال

وحتدي كل ما خيالف اإلسالم وجماته لبيان زيفه، بغض النظـر  . إن محل الدعوة بشكل شرعي يقتضي الصراحة واجلرأة والقوة والفكر -
شى مـع  ويقتضي أن تكون السيادة املطلقة للمبدأ اإلسالمي بغض النظر عما إذا وافق مجهور الناس أم خالفهم، مت. عن النتائج، وعن األوضاع

يف  rهكـذا كـان رسـول اهللا    . وحامل الدعوة ال يتملق الناس وال يداجي من بيدهم األمور. عادام أم ناقضها، قبلوه أم رفضوه وقاوموه
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، قةدعوته، مؤمناً باحلق الذي يدعو إليه، متحدياً الدنيا بأكملها، مل حيسب أي حساب لعادات أو تقاليد أو عقائد أو أديان، أو حكام أو سـو 
قريشاً بذكر آهلتهم فعاا، وسفه أحالمهم وضلّل  rفقد ذكر ابن هشام أنه ملا بادأ رسول اهللا . ومل يتلفت إىل شيء سوى إىل رسالة اإلسالم

 ويتمثل بقـول اهللا . rوهكذا جيب أن تكون دعوة املسلمني اليوم ملن أراد أن يتأسى بالرسول الكرمي . آباءهم ناكروه وأمجعوا خالفه وعداوته
تركـت فـيكم مـا إن    «: rويتمثل بقول الرسول  ]108 :يوسف[ ﴾... قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومن اتبعنِي﴿: تعاىل

ال يصلح آخـر هـذا   «: وقوهلمويتمثل بسرية السلف الصاحل . ]سرية ابن هشام[» ، كتاب اهللا وسنة نبيهبيناً اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً
  .»األمر إال مبا صلح به أوله

إن املصلحة الراجحة تدل على أن األوفق واألصلح أن : أما اليوم، وحبسب هذه الطريقة احملدثة املبتدعة اليت ال يقرها اإلسالم نرى من يقول
فما نفـع الـدعوة إذا قمنـا    : ويقولون. يقة الشرعيةنأخذ األمور باحلكمة وأن ندعو باليت هي أحسن، وذلك حبسب طريقتهم ال حبسب الطر

بتحدي كل ما خيالفها؟ أنفتح قلوب اآلخرين بذلك أم نغلقها؟ وملاذا نظهر أن ما عندنا يعارض معارضة أساسية ما عند غرينـا؟ ألـيس مـن    
ما يظهر األمر وكأنه لـيس هنـاك كـبري    وخاصة عند. األوفق أن نظهر أننا نشترك مع غرينا بأمور تكون مفتاح الدخول إىل قلوم وعقوهلم

فنستعديهم بذلك وجنلـب  . وهل من مصلحة الدعوة أن تواجه احلكام وتفضح تآمرهم على األمة، وتكشف خمططام. اختالف بيننا وبينهم
ولرمبا استطعنا أن نصل . الفائدة فلرمبا قربونا وأوصلونا إىل بعض املراكز اليت تفيد الدعوة، ولرمبا تعم. شرهم أم حناول أن نتقرب ونتودد إليهم

ومن هنا تبدأ رحلـة التزلّـف   . لذلك جيب أن نثبت هلم أن ال داعي للخوف منا، وأن ال خوف من تقريبنا منهم. إىل احلكم عن هذه الطريقة
واالنشـغال بـاألمور   والتصرحيات البعيدة عن منهج احلق، ومواقف االسترضاء للحاكم وشهادة الزور على أعماله، والسكوت عن الباطل، 

وغريها الكثري من التصرفات القولية والفعلية ... والتغاضي عن األمور املصريية اليت جيب تنبيه األمة هلا. الصغرية واليت ال تثري احلاكم التكلم ا
  ...كل هذا التغيري كان وراءه تغيري طريقة التفكري هذه. اليت جتانب احلق

أن يقوم حبقه ويكون يف أول صفوف ااهدين املصـرحني بـاحلق،    rالم الذي ورث العلم عن النيب كذلك فإن من حق اهللا على الع -
وهذا ما كان عليه سلفنا الصاحل، فإننـا  . أي أنه جيب أن يكون إمام علم وحمراب وحراب. القائمني به، املواجهني للحكام الكاشفني خلططهم

إنه إذا قال العـامل كلمـة   : ويتمثل فهمهم بالقول. فهم مبتدع يعارض ما تعودنا يف علمائنا األوائلنرى أنه قد تولد عن هذه الطريقة املبتدعة 
. احلق، ومن مث اعتقل أو قتل فمن سيقوم مقامه؟ إن الضرر الذي سيلحق األمة من اعتقاله أو قتله هو أضعاف النفع الذي سيحققه جراء موقفه

  فلماذا حنْرم األمة خري هذا العالم؟
أن يكون املرشح مسلماً، ملتزماً بأحكـام اإلسـالم، ال   : كذلك فإنه بالنسبة للمشاركة يف االنتخابات النيابية فإا جتوز ولكن بشروط -

وال جيوز . يقبل بتشريع الكفر بل ينقضه ويعرض بدله احلكم الشرعي، وال جيوز له انتخاب رئيس غري مسلم، أو حكمه قائم على غري اإلسالم
  .هذا هو احلكم الشرعي الواضح... نح احلكومة الثقة بل جيب أن حيجبها عنها ألا ال تقوم على أساس اإلسالمله أن مي

أو لكننا رأيناهم قد طلعوا، وحبسب هذه الطريقة املبتدعة، برأي جييز للمسلم أن ينتخب املرشح الذي ال يلتزم بالشرع يف تشريع أو حماسبة 
. خاب املرشح النصراين والدخول معه يف لوائح انتخابية حبجة أن القانون حيدد عدد وطائفة النواب يف كل منطقةبل جييزون انت. اختيار حاكم

فمن األفضل يف هذه احلالة اختيار من يكون بنظرنا أنفع للمسلمني من أن خيتاره قومه . فاملرشح النصراين سينجح سواء انتخبه املسلمون أم ال
  .وهو لنا من املعاندين

  .كذا ميضي أصحاب هذه العقلية يف طروحام واليت كلما ازدادت كلما ازدادوا ا بعداً عن احلقوه
فليعِ أصحاب هذه العقلية احملدثة املبتدعة، والطروحات البعيدة عن الفهم الصحيح لإلسالم أن عقليتهم وطروحام ليست من اإلسـالم يف  

ومن غري هـذه الطروحـات   . إن الدعوة إىل اإلسالم حتتاج إليهم ولكن على غري هذه العقلية .وأن ما يقومون به حيتاج إىل توبة صادقة. شيء
  .ليكونوا ظهرياً له، ال لألنظمة اليت حتكم بغري ما أنزل اهللا

ولو كان ذلـك يف  . وما جيلب لنا املنافع أو يدفع عنا املفاسد ال يعلمه إال اهللا. إن حتديد املنفعة أو املفسدة بشكل قطعي هو هللا رب العاملني
لذلك يعترب اإلسالم أنه جيب على املسـلم  . وملا كانت احلاجة إىل دين من عند اهللا يدبر لإلنسان شؤون حياته. مقدور اإلنسان ألصبح مشرعاً

حة أو وحنن ال نعرف أن هـذا الشـيء مصـل   . أن يتقيد بشرع به، فما طلب الشرع فعله كان لنا مصلحة، وما طلب تركه كان لنا مفسدة
مفسدة إال بعد أن يرتل شرع فيه، ولكن قبل ذلك فليس يف مقدورنا حتديد ذلك، الفتقاد العقل للمقياس الذي أساسه مييز اخلري مـن الشـر،   
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، ومن هنا كان خطأ القاعـدة الـيت   »حيثما يكون الشرع تكون املصلحة«: ومن هنا كانت القاعدة الشرعية اليت تقول. واحلسن من القبح
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهـوا  ﴿: وهذا ما ترشدنا إليه اآلية الكرمية. »حيثما تكون املصلحة يكون الشرع«: تقول

  .]216 :البقرة[ ﴾تعلَمونَشيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم الَ 
فالطيب هو ما  ]157 :األعـراف [ ﴾... ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ... ﴿: ومن هذا املنطلق نستطيع أن نفهم قول اهللا تعاىل

. ما جعله اهللا حراماً، ومل نعرف أنه خبيث إال بعد حترميه عليناواخلبيث هو . جعله اهللا حالالً، ومل نعرف أنه طيب إال بعد حتليل اهللا سبحانه له
  .وليس معناها أن حتدد عقولنا الطيب فتحله، وال اخلبيث فتحرمه

). ترجيح خري اخلريين، وشر الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها( هذا ما عنوه بقوهلم
ذلك أن املصاحل تقضي باللجوء إليها عندما خيلو الواقع من نص . وهو أشد من القول باملصاحل املرسلة. أ، وفيه خطر على الشريعةإنه قول خط

وهـذا  . وأم به حيلون احلرام وحيرمون احلـالل . شرعي، بينما نرى أم بقوهلم هذا قد مسحوا ألنفسهم بتبديل أحكام اهللا ولعقوهلم بنسخها
  .وهذا هو سبب بعد آرائهم ومواقفهم عن احلق. للدين وهو منهج جد خطرييشكل حالقة 

إننا نرى من خالل كل ما عرضناه أن أصوهلم تنسجم مع بعضها وتتفق على التدخل يف تشريع اهللا، حني تسمح لعقـوهلم وأهـوائهم أن   
لذلك كان القياس . نه هم أن يكون ال إىل ما يريده الشرعتضع قواعد عقلية غري شرعية، وطريقة تكفري عقلية غري شرعية لتوصل إىل ما يريدو

مع أن القياس العقلي هو أهم ما رفضه الشارع للمسلمني ملا فيه من حماددة هللا ومشـاركة يف  . العقلي القائم على املصلحة رائدهم يف كل حبث
أن حبثهم يقوم على حتكيم الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، . التشريع، وملا فيه من جمانبة للصواب واحلق، وملا فيه من اتباع للميول واهلوى

  .ألن الطاغوت هو التحاكم لغري ما أنزل اهللا
 ويف اية هذا البحث الذي طال البد من التعريج على بيان الفرق بني القياس العقلي والقياس الشرعي لنبين فساد القياس العقلـي وأمهيـة  

  .وننجي أمتنا والناس أمجعنياللجوء إىل القياس الشرعي لننجو 
لقد جرى هؤالء املسلمون على طريقة الترجيح العقلي للمصلحة يف احلكم الشرعي نفسه، حيث راحوا يوازنون بني املصاحل اليت يؤمنـها  

هللا يف املسـألة إىل  احلكم الشرعي، وبني املفاسد اليت تترتب عليه مبنظور عقلي، فإن غلبت عندهم املفاسد ترك احلكم الشرعي الذي هو حكم ا
وإن غلبت املصاحل يف احلكم الشرعي عمل به ليس ألن اهللا قد أمر به، بل ألن العقـل وافـق علـى    . حكم عقلي بديل عنه غلبت فيه املصاحل

لى شـرع  ألنه جيعل القوامة للعقل واهلوى على الشرع، وألنه يعطي العقل دور احلكم ع. وهذا مسلك خطر وال جيوز السكوت عليه. اعتباره
وهذا ما يفسر خروجهم بآراء ختالف األحكام الشـرعية، وخاصـة يف   . وهذا هو التشريع الوضعي بعينه. اهللا، وألنه جيعل العقل فوق الشرع

لذلك ال يكمن اخلالف يف الرأي حول هل جتوز املشاركة يف احلكم بغري ما أنزل اهللا أم ال؟ بل يكمـن اخلـالف يف طريقـة    . موضوعنا هذا
كري اليت يتوصلون بواسطتها إىل احلكم غري الشرعي، إىل احلكم العقلي إىل احلكم بغري ما أنزل اهللا، إىل حكم الطاغوت الـذي أمـروا أن   التف

  .يكفروا به
 ويدل واقعها على فسادها، وال تصلح لالعتمـاد عليهـا أو األخـذ   . من هنا قولنا إن هذه الطريقة يف الفهم جتايف الفهم الصحيح وختالفه

ألن ذلك . وما جيلب لنا املنافع أو يدفع عنا املفاسد ال يعلمه إال اهللا. ذلك أن حتديد املنافع أو املفاسد بشكل قطعي هو هللا رب العاملني. حبسبها
ن يتقيد بشـرع  ولوجود احلاجة إىل دين إهلي يدبر لإلنسان شؤون حياته، اعترب اإلسالم أنه جيب على املسلم أ. لو كان لإلنسان العترب مشرعاً

وحنن ال نعرف أن هذا الشيء مصلحة أو مفسـدة  . من هنا كان اعتبار ما طلب الشرع فعله فيه مصلحة وما طلب تركه كان لنا مفسدة. ربه
  .ولكن قبل ذلك فليس يف مقدورنا حتديد ذلك. إال بعد أن يرتل شرع فيه

ويقتضـي  . ضي اجلمع بني األمور املتشاة وإعطائها أحكاماً متشاةواإلنسان عندما يشرع سيجري على طريقة القياس العقلي الذي يقت
وعندما ننظر إىل الشريعة اإلسالمية اليت شرعها العليم اخلبري نراها قـد أعطـت   . كذلك التفريق بني األمور املختلفة وإعطائها أحكاماً خمتلفة

ة، وأعطت أحكاماً متشاوأعطت أحكاماً ال . ة لكثري من األمور املختلفة، وهذا خبالف القياس العقليأحكاماً خمتلفة لكثري من األمور املتشا
  .وهذا وحده كاف لنقض هذه الطريقة املبتدعة اليت أحدثها هؤالء. جمال للعقل فيها

  



 99

 ال یتوّصل إلى الحالل بالحرام
  )الغایة ال تبرر الواسطة(

ي ال يعتمد على أَمارة من الشرع تدل على اعتباره، أي علة شرعية ورد ا لقد جرت عقول بعض املسلمني على طريقة القياس العقلي الذ
أو يفهمه من قياس . بل إن القياس العقلي عندهم يفهمه العقل من جمموع الشرع، دون أن يكون هناك نص معني يدل عليه. نص شرعي معني

أو يفهمه من ترجيح عقلي للمصلحة يف احلكم . ورد به الشرعحكم على حكم رد التماثل عقالً، دون أن كون هناك باعث على احلكم قد 
  .الشرعي نفسه ويف سائر األحكام

فإن ذلك كله ال جيوز وال بوجه من الوجوه، فالشرع عندهم قد دل مبجموعه على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، فكل مـا  
وذلـك  . دل النص الشرعي عليه، وإن مل توجد علة شرعية تدل على اعتبارهيؤدي بنظرهم إىل حفظ هذه اخلمسة فهو مطلوب شرعاً وإن مل ي

وكذلك فإن الشرع قد أجاز للمسلم املضطر أكل ما هو حمرم عليه أو شرب اخلمر، فإن اضطر املسلم للتعامل ... للتماثل املوجود بني األمرين
  .بالربا فال شيء عليه، للتماثل املوجود بني األمرين

ذلـك  . وال تصلح لالعتماد عليها أو األخذ ا. وهي طريقة يدل واقعها على فسادها. الفهم جتايف الفهم الصحيح وختالفه هذه الطريقة يف
ألمـور  أن القياس العقلي هذا يقتضي اجلمع بني املتماثالت والتفريق بني املختلفات، بينما نرى أن الشرع قد فرق بني املتماثالت يف كثري من ا

  .وهذا وحده كاف لنقض هذه الطريقة من أساسها. فات يف كثري من األمور، وأعطى أحكاماً ال جمال للعقل فيهاومجع بني املختل
  

  :التفریق بین المتماثالت
 وفرق بني. فبالنسبة للتفريق بني املتماثالت فإن الشرع قد فرق بني األزمنة، املتشاة عند املسلم، يف الشرف، ففضل ليلة القدر على غريها

وفرق بني الصلوات يف القصر، فرخص يف قصر الرباعية ومل يـرخص يف  . األمكنة يف الشرف كتفضيل مكة على املدينة، واملدينة على غريمها
وأوجب الغسـل مـن املـين    . وفرق بني املين واملذي فجعل املين طاهراً واملذي جنساً، مع أما نزال من مكان واحد. قصر الثالثية وال الثنائية

وأوجب غسل الثوب من بول الصبية األنثى والرش مـن بـول الصـيب    . طل الصوم بإنزاله عمداً دون املذي مع أما نزال من مكان واحدوأب
وقطع سارق ثالثة دراهم ومل يقطع غاصب القناطري، وجعل عدة املطلقة ثالثة قـروء  . وأوجب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة. الغالم

فلو ترك . وهكذا أحكام كثرية متشاة ويوجد فيها جامع... زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، مع استواء حال الرحم فيهما وعدة املتوىف عنها
فجاء الشرع وجعل لكل منهما حكماً غري حكـم  . للعقل أن يعطي أحكامه يف مثل هذه املسائل ألخطأ، وجلاء حكمه خمالفاً ملا أعطاه الشرع

  .هذه الطريقة يف القياس مما يدل على فساد. اآلخر
  

  :الجمع بین المختلفات
فالشرع قـد  . مع أن القياس العقلي ال يرضى بذلك. وبالنسبة للجمع بني املختلفات فإن الشرع قد أعطى أحكاماً واحدة يف مسائل خمتلفة

وجعـل  . الذهب واحلنطة مع اختالف واقعهاوحرم ربا الفضل يف . مجع بني املاء والتراب يف جواز الطهارة، مع أن املاء ينظف والتراب يوسخ
وجعل املسلم والذمي معصومي الدم بالرغم من . عقوبة املرتد والزاين احملصن القتل وإن اختلفت كيفيته، مع أن هناك فرقاً بني عمل كل منهما

  ...تالف واقع كل منهماوأوجب اجللد مثانني على القاذف بالزنا وشارب اخلمر مع اخ. اختالف كل واحد منهما باعتبار الدين
ولـو تـرك   . وهكذا أحكام كثرية ختتلف الوقائع فيها اختالفاً بيناً وال يوجد أي جامع بينها ومع ذلك فقد جعل الشرع هلا حكماً واحداً

دل على فسـاد هـذه   للعقل أن يقيس فيها جلاء حكمه خمالفاً، وملا استطاع أن يعطي فيها أحكاماً متشاة الختالف الواقع فيها، وذلك مما ي
  .الطريقة يف القياس

. فالشرع أحل البيع وحرم الربا مع أن كالً منهما بيع ومها متمـاثالن . باإلضافة إىل كل ذلك فقد أثبت الشرع أحكاماً ال جمال للعقل فيها
هادة الرجعة أن يكون الشاهد مسلماً وشرط يف ش. وشرط يف شهادة الزنا أربعة رجال واكتفى بشهادة القتل باثنني مع أن القتل أغلظ من الزنا

شعرها وبشرا مع أن الطبع ال مييل إليها ومل : وأوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إىل احلرة الشوهاء. بينما أجاز شهادة الكافر يف الوصية
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ويف هذا يقول سيدنا علي . مع أن باطنه أوىلوأوجب املسح على ظاهر اخلف دون باطنه . يوجبه بالنسبة إىل األمة احلسناء اليت مييل الطبع إليها
  .»لكان مسح باطن اخلف أوىل من ظاهره) أي عقلياً(لو كان الدين يؤخذ قياساً «: كرم اهللا وجهه

  :وهذا ما رفع مثل أيب العالء املعري الشاعر املعروف ألن يقول
 

تيدو دجسئني عخبمس م يف ربع دينارِ    يد تعماَ بالُها قُط 
  

إنه يسـتهجن  . أي إن اليد اليت أُتلفَت وديت خبمسمائة دينار فكيف تقطع يف سرقة ربع دينار؟ إنه يستهجن أن تقطع يف سرقة ربع دينار
وأنه لو جعل للعقل أن يفهم من جمموع الشرع علة أو يفهم من ظاهر النص علة، أو يفهم من جمرد التماثـل بـني   . حبكم العقل حكم الشرع

. هلذا ال جيوز القياس إال حبسب الطريقة اليت أقرها الشـرع . ود القياس بينهما حلرم كثرياً مما أباحه اهللا، وألحلَّ كثرياً مما حرمه اهللاحكمني وج
لـه   وال يقاس يف النص الذي مل يرد فيه علة شرعية، وال توضع له علة عقلية، وال تقدر. أي ال حيصل القياس الشرعي إال يف علة ورد النص ا

وقالوا إن العلة إما أن يكون النص قـد دل عليهـا   . هلذا فقد حدد الفقهاء مسالك العلة استقراًء من النصوص. علة شرعية ما مل تذكر أو تعني
  ).تراجع كتب األصول يف ذلك. (صراحة وإما داللة وإما استنباطاً وإما قياساً

 rجاء رجل من خثعم إىل رسـول اهللا  «: لنسائي عن عبد اهللا بن الزبري قالفقد روى أمحد وا. عندما أقر القياس حدد نوعه rوالرسول 
: أنت أكرب ولـده؟ قـال  : أفأحج عنه؟ قال. إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب الرحل، واحلج مكتوب عليه: فقال
فاحلج عبادة، وإقـراض املـال   » فاحجج عنه: قال. منع: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان جيزي ذلك عنه؟ قال: قال. نعم

والباعث على جـواز  . ولكن تسديد فرض احلج يشبه تسديد املال املقرض من حيث أن كالً منهما دين. معاملة وكل منهما خيتلف عن اآلخر
ولوال أن الرسـول  . وب القضاء ونفعهأحلق دين اهللا بدين اآلدمي يف وج rفالرسول . حج االبن عن أبيه يف مثل هذه احلالة كونه قضاء دين

r شرع ذلك ملا كان لعقولنا أن تقول به.  
فالرسـول  . وهذا يوجب اتباع العلة أينما وجدت، وهذا هو القياس. والتعليل لألحكام دليل على بيان الشيء الذي من أجله شرع احلكم

r  ا ليست بنجس«عندما قال عن اهلرةن العلة أي الباعث على اعت» إا ليست جنسة بقولـه بيـا مـن الطـوافني علـيكم     «: بارها أإ
: rوقـول الرسـول   . وعلى هذا فإن كل ما كان من الطوافني والطوافات ليس بنجس ما مل يستثن بدليل. ]رواه البخاري والترمذي[» والطوافات

ألن للبيت حرمة ويعتـرب  . تأذن قبل الدخول إىل بيت مايعين أن املسلم جيب أن يس. ]رواه البخاري ومسلم[» إمنا جعل االستئذان من أجل النظر«
وعليـه  . هي العلة أي الباعث على تشريع االستئذان) ألجل النظر: (فقوله. فالباعث على تشريع االستئذان حىت ال يسبق النظر إىل حمرم. عورة

فمىت . إال إذا كان عنده ضيوف أو ما شاكل ذلك. كم معهاألن العلة انتفت فانتفى احل. فإن املسلم الذي يدخل إىل بيته ال حيتاج إىل استئذان
  .وهلذا يلحق احلكم العلة وجوداً وعدماً. عادت العلة عاد احلكم معها

. وينبغي أن يعلم أن هذا القياس إمنا هو لذوي العقول اليت تفهم النصوص واألحكام واحلوادث. لذلك كان القياس من األمور الدقيقة جداً
حد من الناس يقوم به حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي، بل البد أن يكون ملن آتاهم اهللا بصرية وفهماً، وإال كان وسيلة من وليس هو لكل وا

وال يكون ألحد أن يقيس حىت يكون عاملاً مبا مضى قبله من السـنن  «: وسائل اهلدم والبعد عن حقيقة حكم اهللا، قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
ان العرب، ويكون صحيح العقل حىت يفرق بني املشتبه، وال يعجل بالقول، وال ميتنع من االستماع ممن خالفه ألن لـه يف  وأقاويل السلف ولس

فاستعمال القياس حيتاج إىل فهم دقيـق، وال جيـوز القيـاس    » ذلك تنبهاً على غفلة رمبا كانت فيه، أو تنبيهاً على خطأ ما اعتقد من الصواب
  .تهدالستنباط حكم إال للمج

واآلن مـا هـو رأي   . وتبيان أا ال تصلح أدلة على املوضوع. إننا يف كل ما ذكرناه من قبل مل نذكر إال أدلة القائلني باملشاركة ونقضها
  اإلسالم القطعي الذي ال يلزم فيه االجتهاد يف هذا املوضوع؟

تعين نفي األلوهية والعبادة والتشـريع  ) ال إله(وإن القول بـ. لعبادةإن الشرع بعقيدته قائم على اإلميان باهللا الواحد، وأنه جيب إفراده يف ا
وتكون عبادتـه واخلضـوع لـه    . فهو اإلله احلق املستحق للعبادة والتشريع وحده. تعين إثباا هللا وحده) إال اهللا(وإن القول . لكل ما عدا اهللا
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ومن هنا جيب إفراد ) حممد رسول اهللا(ين من الشهادتني وهو القول بأن وهذا ما يفيد الشطر الثا. rسبحانه ومعرفة شرعه عن طريق الرسول 
  .باالتباع والتأسي يف التشريع rالرسول 

وتقوم على ضبط قواعد االستنباط حىت ال يدخل يف . حىت إن أصول الفقه تقوم على حتديد مصادر الوحي حىت ال يؤخذ التشريع من غريه
وأن ال حكـم قبـل ورود   . وأن احلكم هللا وحـده . فيه يقوم على أن احلاكم هو اهللا سبحانه وتعاىل هلذا كان أول حبث. الشرع ما ليس منه

  .الشرع وال خارج الشرع
  ...والتحاكم لشرعه وحده. مث يأيت الفقه ليشكل الترمجة العملية لعبادة اهللا وحده، واخلضوع له وحده، وعدم قبول التشريع من سواه

عين أن الداعي هلا يقبل بوجود تشريع بشري إىل جانب التشريع اإلهلي، وبالتايل يقبل بوجود مشرع لألحكام واملشاركة يف أنظمة الكفر ت
فأين وحدانية املعبود اليت تقتضي وحدانية ... وتعين كذلك القبول بتعدد مصادر التشريع. غري الشرعية إىل جانب املشرع يف األحكام الشرعية

  العبادة ظاهراً وباطناً؟
  .م جواز اإلشراك باهللا يقتضي عدم جواز املشاركة يف حكمهإن عد

  .من هنا فإن الشرع بكليته يدل على عدم جواز املشاركة يف األنظمة اجلاهلية
والعمل على التأثري بـالواقع  . يف الدعوة تدل مبا ال يترك جماالً لشبهة واحدة على جذرية الطرح والبعد عن التأثر بالواقع rوسرية الرسول 

ومل يأبه لعادام وتقاليدهم، ومل حيسب لقبول الناس إيـاه  . مل يراعِ يف دعوته واقع الشرك يف كفّار مكة rفالرسول . حدث التغيري املطلوبلي
ـ . ووضع الدعوة يف مكة كان شديداً rمع أن وضع الرسول . ومل يداج من بيدهم األمور. أو رفضهم له أي حساب ال إل ھ إال  (فجهر بـ

وعلى هذا األساس رفضها أبو جهـل  . واليت هي اإلسالم كله جبوهره، والرفض الكلي لكل ما عداه عقيدة وشريعة) رس ول اهللا اهللا محم د  
أمام األسود واألبيض، واحلر والعبد، والغين والفقري، والعريب واألعجمـي،   rوعلى هذا األساس جهر ا الرسول . مع صناديد الكفر يف مكة

وواجههم وجاهم ا، وبادئهم بذكر آهلتهم فردوا بالعداوة، وساوموه وطلبوا منه أن يكف عنهم ويكفوا عنـه، وودوا  وعابد الوثن والكتايب 
وكان صرب اجلميع آية من . فلم يقبل منهم وصرب على مناكدم للدعوة وتعذيبهم ألصحابه، وصرب معه املؤمنون به. لو يدهن الرسول فيدهنون

لهجة، حىت أنه رفض شرط بين صعصعة حني جاء يدعوهم لنصرة دينه يف أشد أوقات الدعوة وفقدان النصـري،  آيات صدق الدعوة وصدق ال
فلم يقل إنه قد فتحت له ثغرة يستطيع أن يستفيد منها بعد أن سدت أمامه كـل  . فهم قد استعدوا لنصرته شرط أن يكون هلم األمر من بعده

  .»األمر هللا يضعه حيث يشاء«: ، مرشداً، داعياً، هادياًاملنافذ، بل قال هلم ولنا من بعدهم معلماً
ومضـى  . وهو يعين بذلك أن األمر هللا وحده، وال يشاركه فيه أحد، واهللا وحده هو الذي يضعه حيث يشاء، وليس ألحد من األمر شيء

ق ما هدفت إليه بإقامة دار اإلسالم يف املدينة ووصلت الدعوة إىل حتقي. يف دعوته ال يعتمد إال على قوة الفكرة وتوفيق اهللا سبحانه rالرسول 
وكان التوفيق من اهللا وسيكون ملن يتكل عليه ويستمد العون منه، وحيافظ على نقاء الفكـرة  . بعد أن فتح اهللا عقول وقلوب من نصروه وآووه
  .وصفاء الفهم واستقامة الطريق ونظافة التصرف

اليت حتكم بغري ما أنزل اهللا، لنعرض واقع احلكم يف األنظمة احلالية وكيف تـتم املشـاركة    واآلن، ويف اية موضوع املشاركة يف األنظمة
  .مث نعرض اآليات واألحاديث اليت حترم سلوك هذا الطريق وتقطع الطريق على أي تربير أو تأويل ألن اآليات قطعية يف دالالا. فيها

حبيث ال يتأتى وجود أي . فكري معني، فقد يكون دميقراطياً، وقد يكون إسالمياً إن الدستور يف أية دولة جيب أن يكون قائماً على أساس
  .حكم من أحكامه غري منبثق عن عقيدته وأساسه

ففي األنظمة الدميقراطية جيب أن تأيت أحكام الدستور منسجمة مع األساس الذي يقول بأن السيادة للشعب، أي إن الشعب هـو الـذي   
والسلطة التنفيذية عندما حتكم فإا تطبق ما شرعته السلطة التشريعية . س خيتاره هلذه املهمة، ويسمى جملس النوابيسن القوانني عن طريق جمل

وللحفاظ على تقيد احلكومة حبكم الشعب أعطيت للمجلس النيايب صالحية منح الثقة للحكومة حبيث ال تصبح شرعية إال بعد . باسم الشعب
ية مراقبة أعمال احلكومة واستجواا وحماسبتها، وبالتايل حجب الثقة عنها جمتمعة، أو عن وزير مـا، إذا مـا   وأعطيت صالح. أن مينحها الثقة

  .أخلَّ ومل يتقيد بأحكام الدستور
واإلسالم كما بينا يف موضوع سابق ال يقبـل بـأي   . ومن هنا فإن ما يصدر عن احلكومة من أعمال إمنا أساسه الدميقراطية وليس اإلسالم

  .ل ما مل يقم على أساس روحي، وهو أساس اإلميان باهللا تعاىلعم
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. تواألنظمة كما أن هلا أساساً واحداً فإن بناءها متكامل، وسياستها اليت تريد تنفيذها واحدة، وتسعى إىل تطبيقها عن طريق مجيع الوزارا
وصوت الـوزير املسـلم ال   .سياسة هو احلكومة جمتمعةوالذي صنع هذه ال. فسياسة كل وزارة جيب أن تنسجم مع سياسة الوزارات األخرى

يعدو أن يكون صوتاً واحداً من جمموعة أصوات ترسم مع رئيسها هذه السياسة على ضوء الدستور وما يقوم عليه من أساس، وهذا من حيث 
ة احلكومة تكون مرسومة من قبـل رئـيس   فالوزير عندما يختار للوزارة فإن سياس. أما من حيث التطبيق فالبون شاسع والفرق كبري. القانون

  .وليس للوزير إال االختيار بني تولّي الوزارة على أساس السياسة املرسومة أو الرفض وليس له أن يضع سياسة وزارته. البالد وفريقه
ختاذ القرارات الالزمة فإن هذا مث إن مسؤولية الوزراء هي مسؤولية تضامنية، وهذا يعين أن احلكومة عندما تريد تنفيذ سياستها املرسومة، وا
وهذا حيمل الـوزير املسـلم   . القرارات تؤخذ باألكثرية، وهذا يعين أن كل وزير يتدخل يف شؤون الوزارات األخرى ويبدي رأيه يف قراراا

راراا يف اخلارج وأمام النـاس  وهو يف هذه احلالة عليه أن يدافع عن سياسة احلكومة وق. املسؤولية عن كل ما يصدر ويتعلق بوزارته أو بغريها
وهنا قد يتصور أن الوزير املسلم سيأخذ واقع املعارض لكل ما يطرح وخيالف اإلسالم، فمثل هـذا الكـالم   . وإن كان معارضاً هلا يف الداخل

وه، فقد ميثل مسلمني يف أنظمة فمن حيث القانون ال التطبيق، فإن النائب ميثل الذين انتخب. فالوزير خيتلف عن النائب. يدل على ضحالة تفكري
أما الوزير فإنه ال يؤتى به إىل داخل احلكم ليعارض، وإال لبقي خارجه للمعارضة ففي األنظمة . دميقراطية وقد ميثل يساريني يف أنظمة رأمسالية

فاحلكومة تأيت لـتحكم  . باإلصرار وإذا دخل باخلطأ أخرج. الدميقراطية أن الذي يعارض احلكومة أو احلكم يبقى خارجها وال حيق له الدخول
وإن من يناقض سياستها خيرج منها بدعوة مـن رئـيس الـوزارة أو    . وتنفذ، وهلا سياسة تريد تنفيذها، وهي ليست يف وارد مجع املتناقضات

  .الوزراء جمتمعني، وحتجب عنه الثقة من قبل النواب ولو على شخصه منفرداً وتبقى احلكومة مستمرة
كر أنه مبجرد قبول الوزير املسلم املشاركة يف احلكم فإن هذا يعين قبوله للدستور القائم يف البالد واألساس الـذي يقـوم   وهنا البد من ذ

واملعارضة اليت نذكرها هنا ليس املقصود منها املعارضة ألصل النظام ولكنها معارضة من خالل النظام، وهي معارضة تدل على اختالف . عليه
  .اجلميع ألصلها يف الفروع مع إقرار

: مث إن كل مرسوم يتخذ ويتعلق بأية وزارة من الوزارات ال يصري نافذاً معموالً به حىت حيظى مبوافقة ثالثة أطراف ويذيل بتوقيعهم وهـم 
استصـدار  رئيس الدولة ورئيس الوزارة والوزير املختص، مما يعين كذلك أن الوزير املسلم غري مطلق اليد يف التصرف يف شـؤون وزارتـه و  

  .املراسيم العملية مبفرده
  :ومن هذا يتبني

أن األحكام اليت حتم ا احلكومة ال تقوم على أساس روحي هو أساس اإلميان باهللا بل على أساس دميقراطي يكون التشـريع فيـه    -
  .للشعب وليس هللا

رئيسها ووزرائها وزيراً وزيراً ال حيق هلـا  واحلكومة ب. إن احلكومة هي السلطة التنفيذية، وهي سلطة حكم وتنفيذ ألحكام الدستور -
 .اخلروج عن أحكام الدستور وإال اموا خبرقه

 .إن كل وزير، مبا فيهم الوزير املسلم، ال يرسم سياسة وزارته، بل يطبق السياسة املرسومة من قبل الدولة ككل مبا فيها رئيسها -
عمال ألن القانون نص على أن مسـؤولية الـوزراء مجاعيـة    إن كل وزير مسؤول عن كل ما يصدر عن احلكومة من قرارات وأ -

 .تضامنية
  .وجممل القول فإن املسألة منضبطة عند هذه األنظمة حبيث ال حيق ألحد أن يغرد خارج سربه وعلى طريقته

  .وتشهد اآليات الكثرية على حرمة اشتراك املسلم فيها. هذا هو الواقع الذي متثله احلكومات
فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّمـوك فيمـا   ﴿: قال تعاىل. أن يكون احلكم هللا كأساس تصدر عنه القوانني فاهللا سبحانه أوجب -

لمـؤمنٍ والَ  وما كَـانَ  ﴿: وقال تعاىل ]65 :النسـاء [ ﴾شجر بينهم ثُم الَ يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤ36 :األحزاب[ ﴾... م[.  

 .]59 :النساء[ ﴾... كُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ من... ﴿: قال تعاىل. واهللا تعاىل أوجب أن يكون احلاكم مسلماً -
وحـذر   ]49 :املائدة[ ﴾... وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه﴿: قال تعاىل. واهللا تعاىل أوجب على احلاكم املسلم أن حيكم باإلسالم -

يفْتنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ   واحذَرهم أَنْ... ﴿: فقال. سبحانه احلاكم املسلم من الفتنة عن بعض اإلسالم ولو كان حكماً واحداً
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كإِلَي وأمر بإشهار السالح يف وجه من حيكم بالكفر الصراح بقول الرسول  ]49 :املائـدة [ ﴾... اللَّهr   عن احلاكم الفاجر عنـدما
 .]ه مسلمروا[» إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهللا برهان«: سئل أفال ننابذهم بالسيف يا رسول اهللا قال

 :آل عمـران [ ﴾... الَ تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم... ﴿: وحرم سبحانه أن تكون بطانة احلاكم وحاشيته على غري اإلسالم حيث قال -

118[. 
زعـم   واهللا تعاىل أمر املسلمني أن يتحاكموا إىل اإلسالم وحرم عليهم االحتكام إىل الطاغوت، وبني أن من يفعل ذلك فإن إميانـه  -

يتحاكَموا إِلَـى  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ ﴿: وليس حقيقة، قال تعاىل
طَانُ أَنْ ييالش رِيديو وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو االطَّاغُوتيدعالال بض ملَّه60 :النساء[ ﴾ض[. 

أَيها الَّذين آمنوا الَ تتولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم قَد يئسوا مـن   يا﴿: واهللا سبحانه قد حرم على املسلمني تويل غريهم قال تعاىل -
ابِ الْقُبحأَص نم الْكُفَّار سئا يكَم ةرا﴿: ، وقال تعاىل]13 :املمتحنة[ ﴾ورِاآلخى    يـارصالنو ـودهذُوا الْيختوا الَ تنآم ينا الَّذهأَي

مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعاَء بيلأَونيمى ~  الظَّالرفَت    ضـرم ي قُلُـوبِهِمف ينالَّذ
ع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبصى أَنْ تشخقُولُونَ نيهِم يونَ فارِعسـي    يوا فـرـا أَسلَى موا عبِحصفَي هدن

نيمادن 52-51 :املائدة[ ﴾أَنفُِسهِم[. 
واحلق أم هم موالون لليهود والنصارى، ومن يواهلم يكـن والؤه ملـن وااله   . د شبهة أن حكام اليوم ليسوا يهوداً وال نصارىوهنا قد تر
  .هؤالء احلكام
  .]73 :األنفال[ ﴾والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ إِالَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في اَألرضِ وفَساد كَبِري﴿: وقال تعاىل

وهنا جيدر التنويه أنه ليس املقصود بعدم مواالة اليهود والنصارى هو مواالة غريهم، بل املقصود أنه حيرم مواالة كل مـا ومـن خـالف    
قـال  . كفـر وأن حرمة توليهم تقتضي الرباء منهم فكراً و سلوكاً، وعدم إقرارهم على أي أمر طاملا أن أساس ما عندهم قائم على ال. اإلسالم

 والْبغضاُء أَبدا حتى تؤمنـوا إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ ... ﴿: تعاىل على لسان إبراهيم
  .]4 :املمتحنة[ ﴾...

 :املائـدة [ ﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ﴿: قال تعاىل. وللمؤمننيوالوالء جيب أن يكون هللا ولرسوله 

56[.  
نتمسـكن  ( يقةإننا إن قبلنا املشاركة يف احلكم فال يعين هذا أننا نواليهم بل إننا نظهر الوالء على طر: وهنا أيضاً قد ترد شبهة وهي القول

وجيب إنكار ما يفعله احلاكم الذي حيكم . واحلق إن الوالء أمر تشترك فيه اجلوارح والقلب. ولكن قلوبنا تبقى منكرة ملا يفعلون) حىت نتمكن
ـ . rوأدىن درجات اإلنكار هو القلب وليس وراء ذلك إميان كما أخرب املصطفى . بغري ما أنزل اهللا باليد واللسان والقلب ن يتخـذ  وعلى م

. ومن يفعل ذلك فإنه يعصى اهللا ويأمث وإن كان قلبه منكراً. موقف أضعف اإلميان أن ال يأيت عمله أو قوله موافقاً ومؤيداً للحكم بغري اإلسالم
  .انه وتعاىلأي أن من يشارك يف احلكم بغري ما أنزل اهللا فإن أقل ما يقال فيه أنه فاسق وظامل وعاصٍ هللا سبح. ويكفر إن كان قلبه راضياً

  
  اإلصالح الترقیعي واإلصالح الجذري

ميـع،  جتاه هذا الواقع األليم الذي يعيشه املسلمون، قامت حركات إسالمية تعمل لتغيري هذا الواقع، وإجياد البديل الصاحل املتمثل، بنظر اجل
ة اإلصالحية يف الدعوة إلقامة اتمـع اإلسـالمي،   أحدمها يعتمد الطريق: وقد وجد عند هذه احلركات اإلسالمية طرحان. بالدولة اإلسالمية

بينما يعتمد الطرح اآلخر طريقة التغيري ويرى أن ال نفع من اإلصالح يف واقـع دب فيـه   . وراح يعمل على ترميم ما دم، وإصالح ما فسد
  .الفساد إىل األصول، ومل يعد ينفع معه الترقيع أو الترميم

عند أصحاب هذين الطرحني إىل اختالف نظرم للواقع، والعمل على معاجلته، فاختلفت بالتايل منـاهج   وقد أدى اختالف طريقة التفكري
  .العمل وطريق الدعوة

  .فما هو احلكم الشرعي يف هذا املوضوع؟
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الشـرعي إال علـى    إلعطاء احلكم الشرعي البد لنا من السري حبسب طريقة اإلسالم يف التفكري، ألنه ال ميكن أن يتوصل إىل معرفة احلكم
  .أساسها

فهمهـا  وسرياً على الطريقة الشرعية البد لنا من فهم الواقع الذي جيب العمل فيه، ومن مث استحضار األدلة الشرعية املتعلقة ذا الواقع، مث 
  .فهماً تشريعياً

إصالحاً، وفيه ما يدل على كيفية التغـيري،   ومعلوم أن اإلسالم، وهو الدين الكامل، فيه ما يدل على كيفية اإلصالح، عندما يقتضي الواقع
  .هل هو اإلصالح؟ أم هو التغيري اجلذري؟: فما هو املطلوب شرعاً اآلن. عندما يتطلب الواقع تغيرياً

تغيريه هو واقع الشيء الذي يراد ) إصالح أم تغيري(ولكن الذي حيدد نوع الدعوة . احلكم يف احلالتني هو هللا، وهو قائم على األدلة الشرعية
  .أو إصالحه

فإنـه جيـب أن يبـدأ    . أما التغيري، فسواء أكان تغيرياً لنفوس األفراد وحاهلم، أو تغيرياً للمجتمعات، أو تغيرياً ألوضاع الشعوب واألمـم 
يت حتـدد سـلوك   ذلك أن األساس تنبثق عنه كل األفكار الفرعية، واملفاهيم ال. باألساس الذي يعيش عليه اإلنسان أو اتمعات أو األوضاع

 .وبناء على هذا األساس، وما يرتبط به من أفكار جزئية أو فرعية يسعد اإلنسان أو يشقى، وتنهض األمـم أو تـنخفض  . الناس يف هذه احلياة
عمل مـن  واألساس الذي يقوم عليه املسلم أو اتمع اإلسالمي هو العقيدة اإلسالمية، وجيب أن ال خيرج أي عمل من أعمال املسلم، وال أي 

  .أعمال الدولة اإلسالمية عن العقيدة ومقتضياا
فإذا كان  .ساس وتنقيته مع التسليم بوجودهلسالمة األساس، أو لتصحيح األ. أما اإلصالح، وفيه تغيري، ولكنه يتناول الفروع دون األساس

كوماً ذا التأثري يكون العمل هنا إصالحاً ولـيس  األساس موجوداً، ولكنه طرأت عليه بعض الغشاوات، أو أثرت فيه بعض األفكار، وصار حم
فاملسلم املتأثر بالثقافة الغربية مثالً يعمل . وبالتايل تقويته ليظهر أثره يف الفروع حني التطبيق. ويكون العمل على إعادة األساس إىل نقائه. تغيرياً

واملسلم العاصي كذلك فإنه يعمل معـه علـى تقويـة    . لم سلوكهمعه على تنقية إميانه، وإزالة كل ما علق به من شوائب، ليصح توجهه ويس
وما ينطبق على الفرد املسلم ينطبـق  . منطقة اإلميان عنده حىت يوجد لديه الدافع الذي يدفعه للتقوى، والوازع الذي مينعه ويعصمه من املعصية

ألن أساسه وكل ما يقوم على هذا . ، فإن دعوتنا له تكون دعوة تغيريإننا عندما نريد أن ندعو كافراً إىل اإلسالم: فمثالً. على الدولة اإلسالمية
هذا مـا فعلـه    .ترك أساس الكفر الذي يقوم عليهاألساس وينبثق عنه باطل، وجيب إبدال األساس الصحيح به، فال ندعو كافراً إىل الصالة ون

وأنه لن يـدخل أحـداً مـن    . قبل عمالً من الكفار مهما كان حسناًواهللا سبحانه أخربنا أنه ال ي. وهذا ما يدل عليه واقع األمور rالرسول 
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ فَجعلْنـاه هبـاًء    ﴿: قال تعاىل. الكفار اجلنة عملُه ما مل يكن مبنياً على أساس اإلميان الذي جاء به اإلسالم

  .فاإلميان جيب أن يكون األساس لكل األعمال. عمله كله إذا ارتد وخرج من اإلميان كذلك فإن املسلم حيبط ]23 :الفرقان[﴾ منثُورا
أما إذا أردنا أن ندعو مسلماً فتكون دعوتنا له دعوة إصالح؛ ألن األساس عنده صحيح ولكن جيب إبعاده عن كل ما علق به من شوائب، 

وإذا حصل ذلـك  . ألصل، فإنه حيتاج إىل ما ينميه ويقويه، وخيصبه وينقيهفطاملا أن األساس موجود عنده با. وجعلت توجهه والتزامه ضعيفني
فالسلم إن شرب اخلمر، أو زىن، أو سرق، أو تعامل بالربا، أو تقاعس عن محل الدعوة اإلسالمية . وجد عنده التوجه الصحيح وااللتزام السليم

ذكّر باهللا اخلالق املدبر الذي جيب أن يعبد ويطاع، وإنه جيب أن ال ينظر إىل صـغر  فَي. الستئناف احلياة اإلسالمية فإنه يعاجل مبعاجلة منطقة إميانه
ويذكر كذلك بـأن جـزاء   . وأن اخلالق عندما أمره واه، فإنه مل يأمره وينهه إال مبا هو خري له يف دنياه وآخرته. الذنب بل إىل عظم اخلالق

فريكز معه على ذكر أهوال يوم . حسنات جيدها يوم القيامة وجتعله أهالً لنيل رمحة ربه املعصية سيئات تدخل صاحبها النار، وأن جزاء الطاعة
وال تستقيم األمور عند املسـلم، إال  . وهكذا، تثار عند منطقة اإلميان ليندفع يف الطاعة، ويرتدع عن املعصية. القيامة وعذاب جهنم ونعيم اجلنة

سلمني كأفراد جيب أن نأخذ بعني االعتبار أم مسلمون ويـراد تصـحيح أفكـارهم وإصـالح     لذلك فإننا اليوم يف دعوتنا للم. ذا الشكل
  .سلوكهم

هل تقوم علـى أسـاس   : فإنه ينظر. أما الدول اليت تقوم أنظمتها على دساتري، وتقوم دساتريها على مصادر، وتقوم مصادرها على أساس
ما أرشدا إليه كمصادر وحيدة من الوحي، وهل استمدت منها أحكام الدستور حبيث العقيدة اإلسالمية، وبالتايل هل اختذت الكتاب والسنة و

  .فإن فعلت ذلك، فإن هذه الدولة تكون يف هذه احلال إسالمية. ال خيرج أي حكم من أحكامه عن الوحي
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إصالحها، وليس تغيريها، كمـا  وإذا حدث أن مثل هذه الدولة قد حدث فيها كثري من الفساد أو سوء التطبيق، فإن مثل هذه الدولة جيب 
فإا كانت حتتاج إىل إصالح، وال جيوز اخلروج عليها، والتعاون مع الكفار الغـربيني  . كان احلال زمن الدولة اإلسالمية أواخر أيام العثمانيني

  .للقضاء عليها كما فعل من مسى بالشريف حسني
ة فعالً، واليت هي أساس الدساتري واألنظمة والقوانني، فإن املطلوب هو تغيريهـا  أما إذا كانت الدول ال تقوم على أساس العقيدة اإلسالمي
وإن قـالوا  (فإا دول غري إسالمية ألن أنظمتها ال تنبع من الشريعة اإلسالمية . وليس إصالحها، كحال الدول اليت يعيش فيها املسلمون اليوم

  ).سمالل، وباملسمى ال باإن دين الدولة هو اإلسالم، فالعربة بالتطبيق ال بالقو
وعليه فإنه ملا كانت أنظمة الدول اليت حتكم املسلمني اليوم دساتريها غري قائمة على أساس الكتاب والسنة حصراً، استوجب هذا الواقـع  

ء على اإلصـالح الترقيعـي   وهذا الواقع ال جيوز التعامل معه بنا. قيام عمل تغيريي جتاهها يقوم على التغيري اجلذري ملرتكزات النظام وقواعده
وإن أي تعامل معه على غري هذا األساس ال جيوز حبال ألنه اعتراف ضمين به، وألنـه  . اجلزئي بل بناء على التغيري االنقاليب اجلذري والشامل

ىل األنظمـة القائمـة توجهـاً    ومن هنا نرى أن اجلماعات اليت تتوجه إ. مطالبة غري شرعية جتاه هذا الواقع، وألن فيه احلكم بغري ما أنزل اهللا
وتعمـل  . ألن مآخذها جزئية. إصالحياً تتعايش معها، وتعمل للتغلغل يف صفوفها، وتكون طروحاا جزئية حبسب الواقع الذي تريد إصالحه

وتريد صبغه . تعمل فيه لذلك تتلون طروحاا حبسب البلد الذي. على إجياد قنوات اتصال فكرية مشتركة تعترب منطلق احلوار بينها وبني النظام
  .بالصبغة اإلسالمية ولو بقشرة تبقي على جوهره غري اإلسالمي ليظهر مبظهر اإلسالم من غري أن تتناول جوهره

وذلك ألم يربطـون  . وكذلك نرى أن دعاة التغيري يتمايزون يف طروحام متايزاً كامالً يف كل شيء عن الواقع الذي يعملون على تغيريه
فطاملا أن األساس خمتلف فكل ما ينبثق عنه مرفـوض لـرفض   . ويرفضون الواقع القائم من حيث األساس. ألساس الذي يؤمنون بهأفكارهم با

  .أساسه ولو تشابه يف بعض جزئياته
. وصـحابته  rلذلك يعيش أصحاب هذا الطرح ويف ذهنهم الصورة اليت يودون نقل الناس إليها، وتذهب الصورة م إىل زمن الرسـول  

وذا يكون الطرح واحداً لدى هذه اجلماعة يف أي بلد ألن األوضـاع الـيت وضـع    . فينقضون الواقع الذي يعيشون فيه نقضاً يتناول أساسه
  .الكافر املستعمر املسلمني ا واحدة ومتشاة وألن العالج هلذه األوضاع واحد

وذلك حني عمـل  . ن الكتاب والسنة مها املصدر الوحيد لتشريعات حياتنالقد عمل الغرب يف الفترة األوىل من استعماره لنا على إبعاد كو
ومن غريب ما نراه اليوم قيام حركات إسالمية تتعامل . على فصل الدين اإلسالمي عن واقع حياتنا وتنظيمها، وجنح، وكان جناحه الوبال علينا

. نعم أن هذا الواقع ال يصلحه الترقيع ولو كثر. صالح وليس االجتثاثمع ما أوجده الغرب من كيانات مصطنعة، صنعها على عينه، تعاملَ اإل
  .وإن من ال يدرك واقع األشياء ال يدرك حكمها فيفقد صوابية العمل وحسن التأسي
» مث تكون خالفة راشدة على منـهاج النبـوة  ... «: rإن من أراد أن يدعو إىل اهللا يف هذه األيام ال ميلك أن يبعد عنه حديث الرسول 

وان من أرادها أن تكون خالفة راشدة على منهاج النبوة ال ميلك إال التأسي بسرية خري البشر الذي أمثرت جهوده وأخرجـت  . ]رواه اإلمام أمحد[
 .واهللا نسأل أن نكون إحدى حلقاـا . وإا لسلسلة واحدة تلك هي سرية األنبياء ومن سار على درم. بتوفيق اهللا خري أمة أخرجت للناس

  .فنتأسى بسرية املصطفى ويتأسى بنا الناس فنجتمع معهم على أشرف عمل وأصدق عبادة
  

  !على الحكم بشریعة كفر؟ النجاشي الذي أسلم  r ھل أقّر الرسول 
كفـر،   إن من حيمل اإلسالم صادقاً، ويعمل إلعادته إىل واقع احلكم واحلياة خملصاً،سواء أكان فرداً أم كتلة ال ميكن أن يشارك يف حكـم 

وإن أية حجـة  . وهو يدعي أنه يعمل هلدمه، ألن املشاركة يف حكم كفر يطبق أنظمة الكفر وقوانينه هو تثبيت ألنظمة الكفر، وليس هدماً هلا
جـة  يؤتى ا لتربير املشاركة يف احلكم الكافر ما هي إال خمادعة للنفس قبل أن تكون خمادعة هللا وللذين آمنوا، خاصة عندما تكون تلـك احل 

  .تتعارض مع األدلة الشرعية القطعية الثبوت، القطعية الداللة
فسه خمالفـة  وإنه لبالء شديد، وإمث كبري أن يلجأ حامل الدعوة إىل اختاذ املصلحة اليت يرتئيها عقله، واليت مل يعتربها الشرع، دليالً يربر به لن

صل إىل شبهة دليل ليتخذ منه مربراً للمشاركة يف حكم كفر حيكم بغري ما أنزل أو أن يلجأ إىل ما ال ي. النص القطعي الثبوت، القطعي الداللة
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ـ  يت حتـرم  اهللا، مع أن هذه املشاركة يف احلكم الكافر تتناقض مع األدلة القطعية الثبوت، القطعية الداللة، اليت توجب احلكم مبا أنزل اهللا، وال
  .احلكم بغري ما أنزل اهللا

للصحابة يوم موته، وصلى عليه صالة اجلنازة، دليالً مربراً للمشاركة يف حكم كـافر   rلذي نعاه الرسول وذلك كاختاذ قصة النجاشي ا
، وبقي حيكم بالنظام الذي كان حيكم به قبل أن يسلم، مـع أنـه   rحيكم بغري ما أنزل اهللا، ذهاباً إىل أن النجاشي قد أسلم يف عهد الرسول 

أحاديث أوردها البخاري، تتعلق مبوته، وبالصالة عليه، ثالثة منها رواها عن جـابر بـن عبـد اهللا     نظام غري إسالمي، وقد ساقوا لذلك ستة
مع أن هذه األحاديث الستة ال تنهض أن تكون دليالً مربراً للمشاركة يف حكم كـافر، حيكـم   . األنصاري، وثالثة منها رواها عن أيب هريرة

  :وبيان ذلك بالتايل. بأنظمة الكفر وقوانينه
 .»بـاب اجلنـائز  «والسـادس أورده يف  » باب موت النجاشي«إن البخاري عندما روى هذه األحاديث ترجم خلمسة منها بعنوان  -1

الصحابة مبوته، وأنه رجل صاحل، وأنه أخوهم، والطلب منـهم االسـتغفار لـه،     rواألحاديث الستة تتعلق مبوت النجاشي، وإخبار الرسول 
  .مما يدل على أنه كان مسلماً. زةوالصالة معه عليه صالة اجلنا

وعـدم ترمجتـه   » موت النجاشي«علَّق ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري على ترمجة البخاري بعنوان  -2
ملا مل يثبت  وهذا موضعه، وترجم مبوته ذلك أنه –أي النجاشي  –مل يترجم بإسالمه  –أي البخاري  –وقد استشكل كونه «: بإسالمه بقول

  .»عنده القصة الواردة يف صفة إسالمه وهو صريح يف موته ترجم به ليستفاد من الصالة عليه أنه كان قد أسلم
علم مبوت النجاشي وبإسالمه يوم موته من طريق الوحي، كما تـدل   rصيغة األحاديث اليت أوردها البخاري تدل على أن الرسول  -3

: حني مـات النجاشـي   rقال النيب : ففي حديث جابر قال. بذلك rإسالمه وموته إال عندما أخربهم الرسول على أن الصحابة مل يعرفوا ب
نعى هلم النجاشي، صـاحب   rأن رسول اهللا «ويف حديث أيب هريرة ورد » مات اليوم رجل صاحل، فقوموا فصلّوا على أخيكم أَصحمة«

وإن قول الرسول . قد علم مبوت النجاشي وبإسالمه يوم موته من طريق الوحي rلرسول مما يدل على أن ا» احلبشة يف اليوم الذي مات فيه
r  ة«: وقوله» مات اليوم رجل صاحل«للصحابة فيما رواه جابر بن عبد اهللامحم مل يكونـوا  » فقوموا فصلوا على أخيكم أَصليدل على أ

ألنـه مل  » أخـيكم » «رجل صاحل«ذه التعابري  rاك من داعٍ ألن يأيت الرسول يعرفون بإسالمه، ألم لو كانوا يعرفون بإسالمه ملا كان هن
  .يكن يأيت مبثال هذه التعابري عندما كان يدعوهم للصالة على من ميوت عندهم من الصحابة

قد  rأن الرسول  هذه األحاديث تدل على أن النجاشي كان قد اسلم قُبيل موته، لكنها مل تبني مىت كان إسالمه، وصيغتها تدل على -4
أخرب بإسالم النجاشي يف  rعلم مبوته وبإسالمه يوم أن مات من طريق الوحي، كما ذكرنا سابقاً، ومل يرد أي خرب صحيح يذكر أن الرسول 

  .غري هذا املوقع
نازة هو النجاشـي  للصحابة، وصلى عليه صالة اجل rإن هذا األحاديث الستة ليس فيها ما يدل على أن النجاشي الذي نعاه الرسول  -5

الكتـاب   rالذي كان حاكماً للحبشة عند هجرة املسلمني إليها، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنه هو النجاشي الذي أرسل إليه الرسـول  
ليست اسم علم لشخص معني، وإمنا هي لقب يلقب به كل حاكم حيكم احلبشة، كمـا  » النجاشي«: الذي يدعوه فيه إىل اإلسالم ألن كلمة

  .أورد ذلك النووي يف اجلزء الثاين عشر من كتابه شرح صحيح مسلم، وكما أورده ابن حجر العسقالين يف اجلزء الثالث من كتاب اإلصابة
الكتاب الذي يدعوه فيه إىل اإلسـالم   rورد يف اجلزء الثاين عشر من صحيح مسلم شرح النووي أن النجاشي الذي أرسل له النيب  -6

... «: صالة اجلنازة ونص احلديث rسادسة من اهلجرة بعد عودته من غزوة احلديبية ليس هو النجاشي الذي صلى عليه النيب يف اية السنة ال
وليس بالنجاشي الذي صلى عليـه  . كتب إىل كسرى وإىل قيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا تعاىل rعن أنس أن النيب 

هو غري النجاشي الذي هاجر إليه املسلمون إىل احلبشـة ليعيشـوا يف    r أن النجاشي الذي صلى عليه النيب ومن هذا احلديث يتبني» r النيب
كتاباً يف اية السنة السادسة يدعوه فيه إىل اإلسالم، وإمنا هو النجاشي الذي جـاء إىل   rجواره، وليس هو النجاشي الذي أرسل له الرسول 

كتاباً مع عمرو بن أمية الضمري يدعوه فيه اإلسالم، والذي مل جيب دعوة الرسول ومل  rإليه الرسول امللك بعد موت النجاشي الذي أرسل 
الصحابة بذلك، ولصلّى عليه، ولكان جعفر بن أيب طالب واملهاجرون معه قد علمـوا   rيسلم، ألنه لو أجاب الرسول وأسلم ألخرب الرسول 

السابعة بعد فتح خيرب، أي بعد إرسال الرسول الكتاب للنجاشي، ولو أنه أسلم لكان إلسالمه يف السنة  rبإسالمه، فإم رجعوا إىل الرسول 
قد بشرهم بإسالمه، ولكان مل يقتصر بعد قدوم جعفـر   rصدى وفرحة لدى املسلمني، خاصة بعد أن فتح اهللا عليهم خيرب، ولكان الرسول 
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ولكنه مل يأت على » أم بإسالم النجاشي«ولزاد على ذلك  ]سرية ابن هشـام [» م جعفربفتح خيرب، أم بقدو: ما أدري بأيهما أنا أسر«: على قوله
  .ذكر النجاشي يف هذا احلديث مع أن املقام يقتضيه فيما لو كان قد استجاب لدعوته وأسلم

سـلمون ودخلـوا يف   صالة اجلنازة هو نفس النجاشي الذي هاجر إليه امل rإن الذين ذهبوا إىل النجاشي الذي صلى عليه الرسول  -7
الكتاب الذي يدعوه فيه إىل اإلسالم يف اية السنة السادسة من اهلجرة قد وهموا فيمـا   rجواره، ونفس النجاشي الذي أرسل إليه الرسول 

طلب منـهم   قد أثىن عليه ومدحه ووصفه ملن rوقد جاءهم هذا الوهم من كون النجاشي الذي هاجر إليه املسلمون كان الرسول . ذهبوا إليه
ومن كونه أحسن جوار من هاجر إليه من املسلمني،  ]سرية ابن هشام[» بأنه ملك ال يظْلَم عنده أحد، وأن أرضه أرض صدق«: أن يهاجروا إليه

قته، ومـنعهم  وأمنهم فعبدوا اهللا ال خيافون على ذلك أحداً، ولكونه رفض أن يسلمهم إىل رسويل قريش بعد أن طلبا منه ذلك خمالفاً رغبة بطار
 rومن كونه علّق على إجابة جعفر له ملا سأله عما جاءهم بـه الرسـول   . أنتم آمنون يف أرضي من سبكم غرم: منهما، ومحاهم، وقال هلم

ذ وعلى إجابة جعفر يف اليوم التايل ملا سأله عما يقولون يف عيسى، وكان أخ» إن هذا والذي جاء به عيسى خيرج من مشكاة واحدة«: قائالً
مل  rفومهوا من كل ذلك أنه قد أسلم مـع أن الرسـول    ]سرية ابن هشام[» واهللا ما عدا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العود«عوداً من األرض، 

، وكانت من املهاجرات إىل احلبشة، مل تذكر أنه أسلم عندما حتدثت عنه، وعما جرى هلم rيعلن عن أنه أسلم، كما أن أم سلمة زوج النيب 
النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا اهللا تعاىل ال نؤذى، وال نسمع : ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا ا خري جار«: احلبشة، حيث قالت يف ارض

فوا اهللا ما علمتنا حزِناً حزنا قط كان أشـد  : فواهللا إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من احلبشة ينازعه ملكه، قالت: وقالت... شيئاً نكرهه
. نا من حزن حزناه عندئذ، ختوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأيت رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشـي يعـرف منـه   علي

بعد أن نصر اهللا النجاشي على عدوه؛ ومكَّن له يف بالده فواهللا ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها، قالت ورجـع النجاشـي وقـد    : وقالت
» وهـو يف مكـة   rله يف بالده، واستوسق عليه أمر احلبشة، فكنا عنده يف خري مرتل حىت قدمنا على رسول اهللا اهلك اهللا عدوه، ومكَّن 

  .فحديث أم سلمة هذا ال يدل على أن النجاشي قد اسلم ]سرية ابن هشام[
الذي أرسل إليه املهـاجرين،   هو نفس النجاشي rهذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فكأن من قال بأن النجاشي الذي صلى عليه الرسول 

والنجاشي الذي أرسل له الكتاب الذي يدعوه فيه إىل اإلسالم، فكأنه مل يطلع على حديث أنس بن مالك الـذي رواه مسـلم يف صـحيحه    
الـذي  كتب إىل كسرى وإىل قيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا تعاىل، وليس بالنجاشـي   rأن النيب «: والذي ورد فيه

   .»r صلى عليه
يصرح  كتاباً rومها أن النجاشي كتب إىل الرسول » الوثائق السياسية للعهد النبوي«أما الرسالتان اللتان أوردمها حممد محيد اهللا يف كتابه 

يف  rرسالة والرسـول  فيه بإسالمه، واستعداده للمجئ إىل الرسول إذا أمره بذلك، وأنه أرسل بابنه أرها بن األصحم بن أحبر، وكانت هذه ال
  .وهو يف املدينة rمع العائدين من احلبشة من أصحاب الرسول  rأما الرسالة الثانية فقد ورد أن النجاشي أرسلها إىل الرسول . مكة

ائق أنه أخذ هذه الوث» الوثائق السياسية للعهد النبوي«وقد ذكر صاحب . فهاتان الرسالتان ال ذكر ألي منهما يف كتب احلديث الصحاح
وكتب التاريخ غـري  . من كتب التاريخ للطربي والقلقشندي وابن كثري وغريهم، ومل يذكر أنه أخذ أياً منهما من أي كتاب من كتب احلديث

. موثوقة، ألا ال تعتين بتخريج األحاديث مثل كتب احلديث، وهي جتمع أخبارها كحاطب ليل ال يدري أتقع يده على عصا أم علـى أفعـى  
مة هلاتني الرسالتني، فضالً عن أما تتناقضان مع حديث أنس الذي رواه مسلم، ومع رواية أم سلمة يف حديثها عـن النجاشـي،   لذلك ال قي

وعن املهاجرين يف احلبشة، وعدم ذكر املهاجرين إىل احلبشة، وآخر من رجع منهم جعفر، أي خرب يفيد أن النجاشي قد اسلم، مع أن جعفـر  
ولذلك ال تصح هاتان الرسالتان، . الكتب إىل امللوك واألمراء rالسنة السابعة بعد فتح خيرب، وبعد أن أرسل الرسول  يف rرجع إىل الرسول 

صالة اجلنازة لـيس هـو    rومن ذلك كله يتضح أن النجاشي الذي أسلم، والذي صلى عليه الرسول . وال يستقيم االستدالل ما، فتردان
كتاباً يدعوه فيه إىل اإلسالم يف اية السنة السادسة  rو احلبشة، وليس هو النجاشي الذي أرسل له الرسول النجاشي الذي هاجر إليه مهاجر

من اهلجرة وأوائل السنة السابعة مع عمرو بن أمية الضمري، وإمنا هو النجاشي الذي وصل إىل ملك احلبشة بعد موت النجاشي الذي أرسـل  
  .اإلسالم الكتاب الذي يدعوه فيه rله الرسول 

كان قد أرسل رسله إىل امللوك واألمـراء، مبـن فـيهم     rوهذا النجاشي الذي أسلم كان قد تسلَّم امللك يف السنة السابعة، ألن الرسول 
النجاشي بعد رجوعه من غزوة احلديبية، وكانت يف اية سنة ست من اهلجرة يف شهر ذي القعدة، فيكون قد مات هذا النجاشـي يف السـنة   
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صالة اجلنازة، والذي كان موته قبل فتح مكة يف السنة الثامنة مـن   rعة، وفيها تسلم النجاشي الذي أسلم، والذي صلى عليه الرسول الساب
  .اهلجرة، كما ذكر البيهقي يف دالئل النبوة

، وقد rأحد، حىت وال الرسول  وبذلك تكون الفترة بني توليه امللك وإسالمه، وبني موته فترة قصرية أسلم فيها سراً، ومل يعرف بإسالمه
والوقـت  . من طريق الوحي مبوته وإسالمه يوم موته، كما دلت عليه صيغة أحاديث البخاري الستة اليت رواها عـن موتـه   rأُخرب الرسول 

له ما جيب عليه أن يرسل بذلك مل جتعله  rوعدم معرفة النيب . القصري الذي قضاه مسلماً قبل أن ميوت ال ميكّن من أن يعرف أحكام اإلسالم
  .يقوم به

  .وبذلك ال يصلح هذا أن يكون دليالً ملن أباح لنفسه أن يشارك يف حكم الفكر الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا، وتبطل دعواه يف ذلك
  

  االعتدال والتطرف
ومل . نه أن يبعده عن واقع احلياةإن حرب الغرب على اإلسالم تأخذ وجوهاً خمتلفة، وتدخل جماالت متنوعة، جيمعها القيام بكل ما من شأ
بل تشتمل على كل ما ميكن ... تقتصر احلملة على تشويه صورته، وهدم خالفته، والطعن يف أحكامه، وتصويره بأنه رسم قد عفا عليه الزمن

البساطُ من حتت رجلـيهم إذا   فاخلوف عندهم دائم من اإلسالم، لذلك كان الكيد له ال يفتر لئال يسحب. أن يعيده إىل قيادة العامل من جديد
  .عادت للمسلمني كرم

 فالغرب ينظر إىل املسلمني على أم أمةٌ حية بإسالمها وأن دينهم دين عاملي، يصلح للبشر ويصلحهم، وأن نفوسهم تتطلع بشكل دائم إىل
وأم يقبعـون علـى ثـروات    . ارات وتطل عليهاوأن مواقع دوهلم املتفرقة ستصبح موقع دولة استراتيجية واحدة متسك خبواصر الق. الوحدة

وأن مههم، إن أظهرهم اهللا لـيس القتـل   ... وأن عددهم يقارب ثلث سكان العامل. ضخمة تفيض عن حاجة دولة كربى لتجعلها دولة أوىل
سالم، ويف قناعة الواحد منهم أن وب خريات البالد اليت يفتحوا بل فتح القلوب، وإخراج الناس، كل الناس، من عماية الكفر إىل هداية اإل

  .إدخال رجل واحد يف اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما فيها
وهذا الكيد يتناسب مع . لذلك يشهد اإلسالم كثرياً من الكيد على أحكامه وعلى العاملني املخلصني له إلبعاد تأثريه يف أهله، ويف غري أهله

  .حجم اخلطر الذي يشعرون به
فقد بقـي املسـلمون   . ولكن إرادة اهللا ماضية، ومشيئته غالبة. م هو دين اهللا احلق، المنحى، واندرس، وصار أثراً بعد عنيولوال أن اإلسال

ذلك أنـه  ... على والئهم لدينهم يف اشد أيامهم احنطاطا، إال أن الغرب جنح يف جعل مقاييسهم خاطئة، ومفاهيمهم مغلوطة، وعقليتهم فاسدة
ة األوىل أن اإلسالم متمكن يف نفوس املسلمني، وأنه أقوى بكثري من أية حماولة النتزاعه، لذلك غير خططـه يف حربـه   رأي يف حروبه الصليبي

الفكريـة  الصليبية الثانية، اليت ما زلنا نعاين من ويالا، وجعلها تقوم على إبعاد املسلمني عن دينهم، وعلى نشر مفاهيمه وقناعاته ومقاييسـه  
مث . مث غرس حكاماً وأحاطهم بوسط سياسي وفكري فاسـد . ادية، فأوجد التبعية الفكرية له أوالً، مث أتبعها بسيطرته املاديةليضمن سيطرته امل

راح يربط الدول فيه عن طريق جعل سياسة دول العامل تسري باجتاه واحد لتحقيق مصاحله، وعن طريق جعل العامل وكأنه شركة مسامهة يكون 
وأحاط العامل بشبكات إعالمية ضخمة جعل فيهـا شـبكات   . تج، وتشكل فيه الدول األخرى الطبقة العاملة واملستهلكةفيها هو املمول واملن

ونفهـم  الدول األخرى اإلعالمية تابعة هلا، ويريد بذلك أن ال نقرأ إال ما كتبه، وال نسمع إال ما يذيعه، وال نشاهد إال ما يبثه، وال نتحـدث  
فاالستعمار القدمي كان حيتل اإلنسان من اخلارج . إنه استعمار جديد، متطور، اشد وأدهى من االستعمار القدمي. ريداألمور إال على ضوء ما ي

  .بينما اجلديد حيتل نصفه الداخلي ونصفه اخلارجي، ليجعل التبعية مطلقة له، ال يهددها شيء
فتصـوره بصـورة   . نظرته تلك فإنه جيند وسائل إعالمه هذه ضده ومن يشذّ عن. حىت ديننا، فإن الغرب يريد أن يفهمنا إياه على طريقته

الشاذ الذي يريد أن خيرق األعراف، وخيرج عن املعهود، ويشق اإلمجاع، وينعته بنعوت التطرف واإلرهاب، واألصولية والتشدد، ويصفه بأنـه  
وبعد أن يشوه الصورة ويقلـب احلقيقـة،   . اوات واحلزازاتعدو لإلنسانية وظالمي ال يألف العيش إال يف الظالم، وعدائي يثري يف طرحه العد

معتمدين يف كل هذا على غفلة الناس عن إدراك احلقائق، ومستعينني بعلماء يبـاركون  . تقوم األنظمة بضربه، على اعتبار أنه يستحق الضرب
عليهم صعبة، وجعلـت األمـة تنظـر إىل     ولكن ما نشاهده اليوم من صحوة بدأت تدب يف جسم األمة جعلت املهمة... كل أعمال الغرب

فصارت تنظر إىل الغرب على أنه شيطان وأن احلكام هم مريدوه، وأن هـؤالء العلمـاء مل يتسـنموا    . الغرب واحلكام والعلماء نظرة واحدة
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ون بانتهائها، وأن لعصر النهضـة  مراكزهم إال مبقدار ما أهدروا من كرامة الدين على عتبات احلكام، وأم علماء حلالة االحنطاط، وأم سينته
  .اإلسالمية الصحيحة علماءها الشعث الغرب، األتقياء الصادقني

إننا اليوم يف مرحلة يعيش فيها الغرب واحلكام خوفاً فعلياً من عودة اإلسالم، لذلك نراهم يتحسسون من كل طرح إسالمي يشكل خطراً 
لذلك وصفوا كـل  . ستخدام أبواق اإلعالم والدعاية ضده، وتسخري أفواه العلماء ملهامجتهعليهم، ويعملون على حماصرته ورميه بشىت التهم، وا

حركة إسالمية تطالب باإلسالم وحده بأا متطرفة، وإرهابية، وقام علماء مسلمون، وكتاب قوميون ووطنيون بتـأليف املؤلفـات وإلقـاء    
. لقون من منطلق واحد يف النظرة إىل هذا املوضوع وهي نظرة الغرب فحسـب وكلهم ينط. احملاضرات عن نبذ التطرف والدعوة إىل االعتدال

ا ولوال أن هناك علماء مسلمني يشاركون يف هذه املعمعة وحياولون أن يضيفوا على طرح الغرب هذا شرعية، ووجهاً مقبوالً ملا كلّفنـا أنفسـن  
حىت إن هـؤالء  . بل قد يؤدي هجومهم إىل رد فعل معاكس ملا يريدون ألن اآلخرين ليس هلم وزن عند األمة، شأم شأن احلكام،. عناء الرد

ـ   ن العلماء أنفسهم بدأوا بنعزلون عن األمة، وبدأت األمة تدير هلم ظهرها من كثرة تربيرام اليت ال حتمل وجه حق، وفتاويهم اليت ختـرج ع
سالمياً فحسب بل لتعطل نصوصاً شرعية اتفقت األمة على ثبوـا  األصول الشرعية املنضبطة، واليت جاءت يف آخر مراحلها ال لتخالف فهماً إ

وكل هذه احلمية الـيت يظهرهـا   . وقد وصل األمر ببعض هذه الفتاوي أا راحت تأمر باملنكر وتنهي عن املعروف، والعياذ باهللا. والعمل ا
اهللا بل إلرضاء احلكام وأسيادهم، وإم وإن أظهروا احلـرص  العلماء عند طرح أفكارهم الغريبة عن اإلسالم، الدخيلة عليه، هي ليس إلرضاء 

  .على املسلمني ومصلحة الدعوة اإلسالمية يف ظروحام هذه فإن األمة صارت تدرك خطر تلك األفكار، واعوجاج أصحاا
حه من منظور إسالمي لـيعلم  ال بد من طر» التطرف واالعتدال«واآلن، وبعد هذه املقدمة، اليت ال بد منها إلدراك حقيقة طرح موضوع 

املسلمون احلق من غري لبس، ألنه ال تكفي املشاعر وحدها يف حتديد املوقف، وإننا كعادتنا سنجري يف معاجلة هذا املوضوع حبسب األصـول  
  .الشرعية، ليكون منسجماً مع أساس اإلسالم، وهو العقيدة اإلسالمية

بنفسه عن طريق األخالق واملطعومات وامللبوسات، وعاجل عالقته بغريه من النـاس عـن    فعاجل عالقته. جاء اإلسالم ليعاجل اإلنسان ككل
فهـو  . طريق املعامالت والعقوبات، وعاجل عالقاته خبالقه عن طريق العقائد والعبادات، لذلك كان اإلسالم شامالً مبعاجلاته لكل أعمال اإلنسان

  .ةفكر كلي ميكنه اإلجابة عن كل ما يتعلق بشؤون احليا
لذلك كانـت مفـاهيم اإلسـالم وقناعاتـه     . مث إن بناء اإلسالم بناء متكامل يقوم على أساس تنبثق عنه كل معاجلة ويبىن عليه كل فكر

وتفصيل ذلك أن اإلسالم يقوم على أساس إميان املسلم بأن اهللا هو اخلالق املـدبر، وأن اإلنسـان   . ومقاييسه كلها من جنس فكره األساسي
لذلك أرسل رسوله ليعلم الناس من هو اهللا املعبود، وكيف تكـون عبادتـه،   . حمتاج وناقص وحمدود، وأنه يعجز عن املعاجلةضعيف وعاجز و

فنشأ عند املسلم من هذا مقياس لكل أعماله هو مقياس احلـالل  . وماذا يترتب على العبادة أو عدم العبادة من ثواب أو عقاب يف احلياة اآلخرة
يعمل ال ليكون حكماً على النصوص التشريعية، وال ليشرع مع النصوص، بل يعمل فقط على فهـم مـا تـدل عليـه      وصار عقله. واحلرام

فالنصوص اليت تعاجل هي من اهللا، واإلنسان مهمته أن يفهم هذه النصوص ليلتزم ا، وهو قد خيطئ فهم ما يريـده اهللا أو يصـيب،   . النصوص
ومن هنا جاء اهتمام املسلمني البالغ بإثبات النصوص، والذي نـتج  . عاً لطريقة االجتهاد الشرعيةوهو يف احلالني مأجور شرط أن يكون خاض

األصـل يف  (و) أن اهللا هو احلـاكم (عنه علم احلديث، واهتمامهم البالغ بفهم النصوص والذي نشأ عنه علم أصول الفقه، والذي من قواعده 
أن احلَسن ما حسنه الشرع والقبيح مـا  (و) اخلري هو ما أرضى اهللا، والشر هو ما أسخطهأن (و) األفعال واألشياء التقيد بالدليل الشرعي

وأن اطمئنانه واستقراره يقومان على إشباع حاجاتـه  . وكذلك نرى أن املسلم يؤمن بأن سعادته حيصل عليها بنوال رضوان اهللا) قبحه الشرع
فمـا  . ى أن بناء اإلسالم كامل متكامل أفكاره كلها متجانسة، وتقوم على أساس واحدوهكذا نر. وغرائزه بناء على إميانه باهللا وتقيده بشرعه

  .أقره هذا األساس أخذ وإال ترك
وما ينطبق على اإلسالم كمبدأ، ينطبق على الفكر الرأمسايل ألنه كذلك فكر مبدئي، وبناؤه الفكري متجانس مع بعضه، وهو إما أن يؤخذ 

فصل الدين (وفكرة . فصل الدين عن احلياة األساس الذي انبثقت عنه كل معاجلاته، وبنيت عليه كل أفكارهوتشكل فكرة . كله أو يترك كله
اليت قامت على احلل الوسط أدت غلى اعتبار أن اإلنسان سيد نفسه، وحىت يكون سيد نفسه ال بد أن تبعد عنه كل وصـاية، وال  ) عن احلياة

وأن يكون سيد نفسـه فمعنـاه أن   . هي هلا عنده مفهوم معني. بنفسه، فنشأت عنده فكرة احلرياتيكون ذلك إال بأن ميارس حرياته األربع 
ويعتـرب  . يسعى لتأمني حاجاته األصلية حبسب نظرته هو من غري أن حتكمه أية نظرة خارجية من دين أو غريه، فنشأت عند فكرة الدميقراطية
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ألن عقله هو (وصار ما يدركه عقله . حيصل عليها حبصوله على أكرب قدر ممكن من اللذةأن سعادته ) فصل الدين عن احلياة(الذي يعتنق فكرة 
  .أنه مصلحة، هو مقصود أعماله) املشرع

  .وعندما يكون الفكر منسجماً فإنه ال يقبل االختالط، واالختالط باملعىن الشرعي يعين الشرك، سواء كان شركاً كفرياً، أو شرك معصية
يقبل الدميقراطية ألن الدميقراطية هي حكم الشعب، بينما احلكم يف اإلسالم للشرع، كذلك فإن الفكـر الرأمسـايل ال   فكما أن اإلسالم ال 

الغـرب   يقبل أن يصل اإلسالم إىل احلكم، ألن يف وصول اإلسالم إىل احلكم إلغاء للدميقراطية ولكل املفاهيم الناجتة عنها، وهلذا فإننا نرى أن
ويرى أا تشكل خطراً عليه وتقضي عليه مـن  . المية اجلذرية وحيارب احلركات اإلسالمية العاملة للوصول إىل احلكميكافح الطروحات اإلس

فينعتها باألصولية ألا تنطلـق مـن   . وينعتها مبختلف النعوت. ومن هذا املنطلق فإنه حيارا ويعاديها ويرى فيها أا خصمه اللدود. األساس
. املتطرفة ألا ال تقبل التعامل معه لعدم وجود أمور مشتركة بينهما، وباملتشددة ألا ال حتايب طرحه وال حتترم وجودهأصول ال تقر بوجوده، و

وميكن وصفه مبا وصف به غريه، فهو من منطلقه يعترب أنه أصـويل ألنـه   . ولو أنعمنا النظر لرأينا أن ما يصف به غريه هو غارق فيه حىت أذنيه
مع أن فكرته اليت تقول بالدميقراطية تسمح لآلخرين بالوصول طاملا أن الناس هم الـذين  . من به وال يقبل بأصل غريه ينافسهينطلق من أصل يؤ

ر ويعترب كذلك متطرفاً وإرهابياً ومتشدداً ألنه ال حيترم وجود اإلسالم السياسي وال يقبل التعامل معه وال ميكنه االلتقاء معه على أمو. خيتارون
فأية دميقراطية هذه اليت تلغي االنتخابات وهي الطريقة اليت تعرب بنظره عـن  . ولكم خالف مبدأه وأوقع نفسه فيما يصف به اآلخرين .مشتركة

  .إرادة الشعب لتفرض بدهلا ديكتاتورية احلكام
، وحناكمها مث حنكم عليها من خـالل  من هنا، فإننا إذا أردنا أن حنكم على فكرة أا صحيحة أو خاطئة فما علينا إال أن نردها إىل أصلها

فال ميكننا أن نقول إن السعادة يف اإلسالم مثالً جيب أن تكون قائمـة  . هذا األصل، وال ميكننا أن حناكم أية فكرة جزئية من خالل أصل غريها
م ال يقر ذلك وال يقبل بـه، ومـن   على حتصيل اللذة، وال نستطيع القول كذلك إن املسلم يؤمن باحلريات اليت يؤمن ا الغرب، ألن اإلسال

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتـابِ   ...رضي باإلسالم كأساس عليه أن يرضى مبا ينبثق عنه، وأن يأخذ اإلسالم كله، ألن ترك بعضه مثل تركه كله ﴿
م كلُ ذَلفْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتإِالَّو كُمن ي الْحف يزـذَابِ   خالْع ـدونَ إِلَـى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اة85 :البقـرة [﴾ ... ي[.  

طلق ومن هذا املنطلق نرفض أن يأيت الكالم من دول الغرب بأن اإلسالم دين االعتدال وأنه ينبذ التطرف، فهو كالم حق يراد به باطل، ألنه ين
  .من أساسه الفاسد

و أو اإلسراف أو اإلفراط، هلا معىن شرعي إذا خالفه املسلم يقع يف احلرام وكذلك فإن االعتدال أو االقتصاد أو االستقامة فالتطرف أو الغل
فإننا إذا أردنا أن نعرف حكم الشـرع ـا   . واألمر نفسه يف التفريط والتساهل. أو الوسطية هلا معناها الشرعي الذي جيب على املسلم التزامه

نا أن ننطلق من املفاهيم واملقاييس اليت يؤمن ا الرأمسايل للحكم عليها، فهذا حرام، وهذا فيه خدمة للغرب وفكره، وفيـه حتـاكم   فإنه ال ميكن
  .لغري اإلسالم للحكم على اإلسالم ومفاهيمه

وذلك كاجلهاد . طرف وتشدد وإرهابهناك كثري من األحكام الشرعية اليت جيب على املسلم القيام ا ويأمث بتركها ويعتربها الغرب بأا ت
نبـذ  يف سبيل اهللا، والعمل إلقامة اخلالفة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي يشمل فيما يشمل احلكام ومقاومة الكفر ونشر الدعوة، و

فهل جيـوز لنـا أن   ... لم االلتزام اوغريه الكثري من الفروض اليت جيب على املس. الدميقراطية، وحرمة التعامل بالربا، ولباس املرأة للحجاب
  وهل جيوز للمسلمني أن يقولوا بقوله؟. حناكمها من خالل فكر الغرب الفاسد الننت الذي مل حيمل اخلري ألتباعه فكيف حيمله لغريهم

إن البحث هـذا مل  لذلك ف. وجيب أن نرفض تدخله يف أمور ديننا. وعلى هذا فإننا جيب أن نرفض طرح الغرب لفكرة التطرف واالعتدال
ينطلق من منطلق شرعي ابتداء بل من موقف سياسي يعمل على تكريس توجه عند األمة يناسب الغرب، إنه حبث يتعلق باستمرار اسـتعمار  

  .العقول
  .واآلن لننتقل إىل معرفة رأي اإلسالم ذا املوضوع من منطلق شرعي خيدم الدعوة ويقرب من اهللا

ويسـمى كـذلك   . واملغاالة يف التدين هي التشدد والتصلب يف جماوزة احلد املطلوب واملقدر شـرعاً . ادة واملبالغةاملغاالة أو الغلو هو الزي
والتفريط يف الدين هو التقصري يف أحكامه وتضييع حقوقـه،  . ويقابله التفريط من فرط األمر فرطاً أي قصر به وضعيه وقدم العجز فيه. اإلفراط

  ).ال إفراط وال تفريط يف اإلسالم(واجباته ومن هنا نشأت مقولة أن وإظهار العجز عن القيام ب
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واملعتدل يف الدين هو الذي على أمر اهللا وال ينحـرف حنـو اإلفـراط وال    . أما االقتصاد لغة فهو التوسط واالعتدال والرشد واالستقامة
وتفسريها أا أمة معتدلة على أمر را أي تلتزم احلـد   ]66 :املائدة[ ﴾م ساَء ما يعملُونَمنه منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري ...﴿: قال تعاىل. التفريط

  .»قصد يف األمر قصداً أي توسط، وطلب األسد، ومل جياوز احلد«: قال الفيومي يف املصباح املنري. الوسط الذي أمر اهللا به
سلم أن يكون ملتزماً حدود اهللا فال يتجاوزها، وأن يكون معتدالً أي مستقيماً على والناظر يف هذه التعاريف يفهم منها أن املطلوب من امل

فاستقم هنا مبعىن اتق، ومن ثُم يأيت . أي التزم مبا أمرك اهللا وانته عما اك ]رواه مسلم وغريه[» قل آمنت باهللا مث استقم«: rقال رسول اهللا . أمره
فاهللا هو اآلمر، واملسلم هو املطيع املؤمتر، واملسلم ال يستطيع أن يعرف  ]15 :الشـورى [﴾ ... قم كَما أُمرتواست ...﴿: قوله تعاىل ليوضح املعىن

لذلك ال تكون االسـتقامة  . ومن اتبع هواه فقد احنرف. وهو إن اتبع نفسه يكن قد اتبع هواه. سبيل التقوى، وطريق االستقامة من عند نفسه
  .ولفهم ذلك ال بد من الرجوع إىل األساس كعادتنا. ه حصراً، وعدم جماوزته سواء كان عن طريق الزيادة أم النقصانإال باتباع ما أمر اهللا ب

ر فاملسلم يؤمن باهللا، يؤمن أن ما جاء به اإلسالم من معاجلات توافق فطرته اليت فطره اهللا عليها، ألا من لدن اخلالق الذي خلقهـا وقـد  
ا، ومؤمن يف الوقت ذاته أن ما عليه األديان واملبادئ األخرى من معاجلات هي ناقصة، وخاطئة ومنحرفة وتشقى خاصياا، وخلق ما يصلح هل

وذلك إما ألا من صنع اإلنسان العاجز، احملتاج، الضعيف، العجول، احملدود، الذي يعجز عقله عن اإلحاطـة بواقعـه كإنسـان،    . وال تسعد
باإلضافة إىل أن يد اإلنسـان  . ألا كانت إهلية من حيث األصل، ولكننها جاءت خاصة بأقوام ومل تكن عامةوإما . وبالتايل يعجز عن املعاجلة

  .قد امتدت إليها بالتحريف والتغيري
ـ . لذلك امتاز اإلسالم عن غريه من املبادئ واألديان أنه دين إهلي تناول أعمال اإلنسان مجيعها وعاجله معاجلة تؤمن له سعادة الدارين ال ق

قَـالَ   ~ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى  ~فَمن اتبع هداي فَال يضلُّ والَ يشقَى  ...﴿: تعاىل
فالذي ال يسري علـى   ]126-123 :طه[﴾ ياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسىقَالَ كَذَلك أَتتك آ ~رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصريا 

  .هدى من اهللا يف هذه الدنيا هو أعمى منحرف عن الصواب، حائد عن احلق
ن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَـه  إِنا نح﴿: كذلك فقد حفظ اهللا لنا هذا الدين من الضياع ومنع أن متتد يد التغيري والتحريف إىل نصوصه قال تعاىل

فإبقاء النصوص وحفظها إبقاء للحجة من اهللا على النـاس، أمـا النـاس    . ولكنه سبحانه مل مينع أن ينحرف فهم الناس ]9 :احلجر[﴾ لَحافظُونَ
لذلك جيب على املسلم . يف نصوص القرآن ولكن يف الفهم ال... فيمكن أن يضلوا وحيرفوا، ويؤولوا النصوص مبا ال حتتمله، ويزيدوا، وينقصوا

  .أن يكون حسن اإلميان، قومي االلتزام، مستقيماً على أمر اهللا العليم اخلبري، وأن ال حييد عنه قيد أمنلة
بـة،  وهذا اإلسالم يقرر، واملسلم يؤمن مبا يقرره، إن اإلنسان، مطلق إنسان، ال يستطيع أن يشرع مهما أويت من سعة العقل، وعمق التجر

ولعل هذا ما عناه بقولـه يف خطبتـه   . فاإلنسان يف عملية التشريع ال بد له من اخلضوع للنصوص حىت ولو كان أبا بكر الصديق. وقوة اإلميان
متمـثالً  » إمنا أنا متبع ولست مببتـدع ... أطيعوين ما أطعت اهللا فيكم فإن عصيت فال طاعة يل عليكم«: األوىل بعدما تسلم مقاليد اخلالفة

  .»اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم«: rقول الرسول 
  .ياًوهذا األمر جنده عند املسلم، وال جند له مثيالً يف أفكار اآلخرين اليت حتاول أن تعاجل مشاكل اإلنسان ألنه خيتلف معها اختالفاً جذر

  .من هنا كان على املسلمني أن يلتزموا وال ينهزموا، وأن يتبعوا وال يبتدعوا
إىل يومنا هذا جند أن حمبة الدين عند بعض املسـلمني   rنا إىل حال املسلمني جتاه هذا الدين، من بداية نزوله على الرسول الكرمي وإذا نظر

وقد يسـتقلُّ عبـادة اآلخـرين الصـحيحة     . وكان البعض يرى يف نفسه أنه يستطيع أن يعبد اهللا بشكل أقوى. كانت تطغى على كل شيء
فسه من مقدرة على القيام بأكثر مما هو مطلوب شرعاً، فيذهب مع نفسه إىل املبالغة يف العبادة من حيث الكـم، وقـد   املنضبطة، ملا يرى يف ن

ومـن  . وقد يشتط به األمر كأن يريد أن حيمل اآلخرين معه على هذا األمر. خيترع طريقة جديدة مل يأت ا دليل، انقياداً وراء ما تطلبه نفسه
فهذا حرام، . مع تشدد يف الفهم، وتصلب يف الرأي. تقصري، ونراه يف كل ما يقوم به أو يقوله يعتمد على األدلة الشرعيةمل يستجب له ينعته بال

فاهللا هو الذي خلقنا وحنن ال حنـيط بـه   . وإن صدر عن نفس حمبة هللا ولدينه، ألنه تغيري يف الدين، وجماوزة للحد الذي قدره الشارع احلكيم
ومبا أننا نبتغي رضاه فإنه ال يرضيه إال أن نسـتقيم  . قة ذاته، وال نعلم ما يتوجب علينا من عبادة، بل هو احمليط بكل شيءعلماً، وال نعلم حقي

ي عـن  وقد ذكر البخار ]14 :امللـك [ ﴾ق وهو اللَّطيف الْخبِريأَال يعلَم من خلَ﴿: يقول تعاىل الفتاً النظر إىل علمه يف هذا املوضوع. على أمره
ما بال أقوام يترتهون عن «: فحمد اهللا مث قال rشيئاً ترخص فيه، وترته عنه قوم، فبلغ ذلك النيب  rصنع رسول اهللا : عائشة رضي اهللا عنها
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د ذكـر  وق. من هنا جاء التحذير من املبالغة وأمر بالدخول فيه والعب منه برفق. »الشيء أصنعه، فوا اهللا إين أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية
إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وبشروا، واستعينوا بالغدوة وأغـدوا  «: أنه قال rالبخاري عن الرسول 

  .»وقاربوا وأغدوا وروحوا، وشيء من الدجلة، القصد القصد تبلغوا«: ويف رواية» وروحوا، وشيء من الدجلة
اً على التشدد والغلو يذكر البخاري ومسلم عن أنس رضي اهللا عنه عن الرهط الذين أخربوا عن عبـادة  وعن حسن النية اليت تشكل باعث

وتعاهدوا على قيام الليل وصيام النهار . وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر rوأين حنن من النيب : فقالوا. وفكأم تقالّوها rالرسول 
أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما أين أخشاكم هللا وأتقاكم له، ولكين أصوم وأفطر، وأصـلي  «: r فقال هلم الرسول. واعتزال النساء

  .»فمن رغب عن سنيت فليس مين«: وختم احلديث بقوله» وأرقد، وأتزوج النساء
فقد ذكر أبـو داود يف  . اإلنسان وخيترعهومما يدل على أن اهللا ال يقبل من األعمال إال ما شرعه، وأنه ال يعترب قربة من اهللا تعاىل ما يضيفه 

وذكر اإلمام أمحد » ما صام وال أفطر«: rن يصوم الدهر كله؟ قال الرسول مبيا رسول اهللا كيف : فقال rسننه عن رجل سأل رسول اهللا 
البخاري عن ابـن عبـاس    وذكر» مرها فلتركب، إن اهللا لغين عن مشيها«أنه قال ملن أخربه أن أمه نذرت أن حتج ماشية  rعن رسول اهللا 

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يسـتظل وال يـتكلم،   : فسأل عنه فقالوا. بينا النيب خيطب، إذا هم برجل قائم: رضي اهللا عنهما قال
  .»وليستظل وليقعد وليتم صومه. مروه فليتكلم«: rويصوم، فقال النيب 

. قائلـها ثالثـاً  » هلك املتنطعون«: قوله عليه وعلى آله الصالة والسالم فيما رواه مسلم. كومما يدل على أن سبيل املغاالة يؤدي إىل اهلال
   .»يا أيها الناس، إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين«: وفيما رواه أمحد والنسائي وابن ماجه واللفظ له

 .مل الواجبات ويعتمـد علـى األمـاين   فهو يؤمن بالدين من حيث األصل ولكنه يه. وما يقال يف من يتشدد كذلك يقال يف من يتساهل
وهذا حرام بل جيب على املسلم أن يأخذ اإلسالم كامالً وعاجالً . ويرتكب املوبقات ويعد نفسه بالتوبة قبل املوت، وكأنه قد علم غيب أجله

  .ميوهذا يعترب خروجاً عن منهج اهللا القو. وال يرضى إال حسن الطاعة
وإننا اليوم نرى كـثرياً  . والغلو والتفريط، كما حيذر اهللا ورسوله منهما املسلمني كأفراد، كذلك حيذرهم منهما كجماعات ودول وعلماء

رج من املسلمني من محلة الدعوة ومن علمائها انطالقاً من حمبة اإلسالم، نراهم يريدون أن يعطوا صورة عن مساحة الدين ويسره وبعده عن احل
ويتهاونون يف كثري من أحكامه وخيرجـون بـآراء ال    rيذهبون بعيداً يف ذلك، ويشتطون، وخيرجون عن اخلط املستقيم الذي خطه الرسول ف

حىت ذهب األمر م . كل ذلك من أجل إعطاء الغرب صورة عن اإلسالم بأنه يوافق العصر وجيري مع الواقع. متت إىل نصوص اإلسالم بصلة
صار املرتد عندهم ال يقتل بـالرغم مـن قـول    . ناهيك عن تأويل بعضه اآلخر. الشرعية املتفق على العمل ا عند األمة إىل تعطيل النصوص

خيتلفان عن ظروفنا وواقعنا، وذلك  rحبجة أن الظرف والواقع الذي قال فيه الرسول  ]رواه البخاري وأمحـد [» من بدل دينه فاقتلوه«: rالرسول 
وصارت املرأة بنظرهم جيوز هلا أن تتقلد منصب اإلمامة بالرغم من حـديث  . طرح الغرب فيما يقوله من حرية العقيدة لينسجم هذا الطرح مع

حبجة أن هذا احلديث قيل يف مناسـبة خاصـة وال يصـح     ]رواه البخاري وأمحد والترمذي والنسـائي [» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: rالرسول 
باإلضافة إىل إباحة التعامل بالربا حبجة أنـه  ... عطوا الغرب صورة عن اإلسالم أنه حيترم املرأة حبسب مفهومهمتعميمها، وذلك من أجل أن ي

  .من العالقات الدولية امللحة اليت ال يستغىن عنها
قيقـة عجـزهم   وهذا العجز الذي يظهرونه هـو يف احل . كل هذا يؤدي إىل تضييع حقوق اإلسالم وإظهار عجزه عن القيام بشؤون احلياة

لذلك يهلك يف الدين هذان الصنفان من . جهل بالدين وجهل باإلنسان: ويقف وراء التفريط هذا ما يقف وراء اإلفراط. وليس عجز اإلسالم
فاألول يريد أن يرضي ما يف نفسه من مجوح، والثاين يذهب مع نفسه يف إرضاء الناس . ويتحكم ما اهلوى) صنف غالٍ، وصنف قال(الناس 

  .عيداً عن إرضاء اهللاب
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسـطًا  ﴿: وإننا تجاه هذين الطرحني، علينا أن نلتزم أمر اهللا فال نغايل وال نفرط، ومن هذا املنطلق نفهم قوله تعاىل

أي أن اهللا جعل هذه األمة شاهدة عدل على الناس كما كـان   ]143 :ةالبقر[﴾ ... لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
وال . ومنـزلتها بني الناس كمنـزلة القمة ممن اجلبل حيث حتتل أعـاله وأوسـطه  . وأا بذلك تصبح خري األمم وأشرفها. معها rالرسول 

فالعقيدة ال ميكن أن تقوم علـى احلـل   . ذا حرام كما بيناألن ه. نفسرها كما يفسرها الغرب وانطالقاً من مفاهيمه القائمة على احلل الوسط
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ويف موضـوع احلكـم   . وإما هداية وإمـا ضـالل  . فاملسألة هي إما كفر وإما إميان، وإما نور وإما ظالم. فهاذا احلل هو الكفر بعينه. الوسط
  .كم احلاكمنيالشرعي فإنه سبق وتقرر أنه ال مشرع وال حاكم إال اهللا، وأنه ال معقب حلكمه، وأنه أح

هذا هو مفهوم الغرب ملوضوع التطرف واالعتدال، وهذا هو املفهوم اإلسالمي، فهل يلتقيان؟ الغرب يريد من وراء طرحه أن يقضي علـى  
: ىلقـال تعـا  . فهل نعينه وحنكّمه من رقاب املسلمني، فإن يف إعانته إعانة له على املسلمني العاملني. ما يشكل خطراً على وجوده واستعماره

﴿ماَءهوأَه بِعتالَ تو ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَلوقال تعاىل ]15 :الشورى[﴾ ... فَل :﴿  ـها إِنوطْغالَ تو كعم ابت نمو ترا أُمكَم مقتفَاس
 ريصلُونَ بمعا تبِم~ وا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرالَ تونَورنصالَ ت اَء ثُميلأَو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمس113-112 :هود[﴾ م(.  

وإن اخلري . وإن نفوسنا لتحمل اخلري هلذا الدين، وتتطلع بشوق إىل إظهاره، وبعون اهللا وتوفيقه تفتح العقول والقلوب على نصرة هذا الدين
  .وعلى اهللا قصد السبيل. أحببناه لغرينا، ونسأل اهللا أن تقع نصيحتنا هذه كموقع الغيث الذي حييي به اهللا النفوس الذي أحببناه ألنفسنا
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